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Vezérszó.

I

Érlelmìsëgen alapúl a tudományok virágzata,

ezen pedig a hon java. Értelmíségünk kîfejlódése

a tanok můszavainak Наша fogalmaì jelentóségók

által mozdittatik ею, mit minden пешие! anyanyel

vén- mellyet mińden igaz honfìnak nem csak tud

nî illik, de лет kötélessége - tehet legkönnyeb

ben. Elérôk azon ohajtott kort, mellyben honunk

а mult századok elavult idomaiból kivergödni, I

az idó, s körülmények kellékeîvel magát öszhang

zásba tenui törekszík ; és honunkkal együtt e16

haladt nyelyünk mivelése ее gyarapitása is. Minek

megkezdése, hogy magunkat miveltebliekké, utóda

înkat pedig holdogabbakká tehessük: kivánatos vál

Ialat volt; annálinkább рейд: mivel minden mivelt

пешие! tudományait за?“ nyelvén îrva adhatja az

olvasó kezébe , mi nálunk csak most van kezdet

hen; de hol kezdelnincs, ott vég nem lehet.

A természettan csak nem minden ágai ma

gyar nyelven olvashatók máx- мы az égnek ná



lunk is! mirenézve á vegytannal sem akaránk gl

maradní. Boldogult Schusterůnk — kinek

mint egykorihönszerelett tanilóm emlékére köny

nyes sóhaj fejlìk ki keblemból —- а Vegytafl magya

rosítás alapkövét megvetelte. De б пет levén lö

kéletes magyar, mi nevelì is érdemét, nem is

mervén nyelvünk minden rejléiyes tulajdonit, nem

gyözhete lé mínden eiìbe дыни nehézségeket.

Halála шёл híányátérzók elan múszávainak, mely- 4

lyen _sagit eni igyekeziünk. Annálfogva Bu g á L

kil', tanár - kinek îralmî nlezönkön tett lényleges fá

radozásiért, melly az oivasó “Лёд elötl sokkai ismere

iesb, hogy sem annak elóadásába ereszkednem illen

szükségesnek 4vélnérîì, hálát zenghetünk,- N e n d l

wich _tudor, lx' i n yi vegykém, és é n, részint a

A Schuslertöl felmaradt múszavak reformátioját, részînt

az életmútelen termé§zethez tartozó, ‘в hìányzott

fmüszzwakat kipólolluk. Mennyire valánk egyejs ki

fejezésökben szeréncsések? megilélni, а tárgy~

hoz és nyelvhez egyenlóen jól érlökre bizzuk.
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Mindézekulálí bálor vagyok Наше" рНавбхп `_

csekély munkámat, mellyet rószînt На évekig

gyakoŕlatban levrôugyógyszerész létemkor, részint

utáfnia ' kétévi tapasztalás ‚ de leginkább B erze

lius, Liebig, Duflos, Weinlíg s más jelesb

vegykémek munkáinak olvaéása által szerzék ma~

gamnak, kezeidbe adni, azon bizalmas kéréssel:

hogy benne találhaló Íngadozásnimat gyámolílnî,

s hiányaimat pótolni méltass. Bölcsen ‘свод tudni,

hogy: csekély olmals cselfély az oltozala; annál~

fogva ne várj lólém rendkivülieket.

Megvallom huzamosb ideig ültem iróasztalom

теней rajta gondolkozó: ha megkezdjeme mun

kámat, {шагу sem?. De míután ègyik irónk e sza

‚ vai: „Tégy memzyit lehelsz, s ha îtevél memzyit

‘едет. eleget tellél mível honodna/s дымовой‘ ju

tottak volna szemeim elibe; mellyelt azonnal egyik

föelvemül tûzék ki magamnak, gondolkozásom lé

tesìtéhez azonnal hozzá kezdék, azonfeltétel hoz

zákafxcsolásávalz ha valakì ‘быт: s jobbat teend



nálam, б! fövegem emelintésével tisztelvén, le

lépek elóle. -— „Fumínem szég@/en fiatalnak ha nem

ngen' is el a pályalsoszorút, hìszen futva eró'sò'

dünÍc‘-‘, igy van megirvp, s helyesen. — Ezzel: légy

boldog l 1

Pesten nyáreló hó elején 1842.



Ilevelzetés.

’ 'v  

1. §. А ifegytan azon-része a természettannak,

melly elönkbe adja: mint kellessen a vegyeket al

kalrészökre fölhontani, azoknak mennyiségét, és

minöségét föltalálni; gaz egyszèrů anyagokból vegye

ket képezni; s végül minö vonzalommal légyenek a

testek- egymás iránt. Minélfogva minden рано!‘ között

а közéletben leghasználhatóhb.

Tárgya hem Acsak minden természeü tennénf, de minden

olly mesterkélt уеду is, melly bár а lermészet egyetcmében

nem található, de еду szorgalmas vegykém kezei által> elö

álliumó. '

2. б. А vegytanban kétféle részekel különbözœ

lünk ' meg; lör Найти v. lzason részeket (Partes ag~

gregat. V. similares), mellyek` az egésztöl csak men

nyiségre, de minöségre nézve nem különböznek. Az

’illy részekböl közvetleníil összeállott szabályalakú

test: Jegecznek, v. elegynek (Crystallus, V. mix

tum aggregatuni) neveztetik; p. о. egy darabocäka v

kréta. 2or Alkat, lét, v. vegyrészek (Part. constitu

entes), ezek egésszöktöl mind menn_yíségben„mind

minôséglien különböznek~` Az ezekböl белые“ tes

изд: veg y eknd k (Miyitum chemio.) neveztettnék.

‘ . Y 1_
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Például: az. _említerti krélában illy rêsz a szé un a v,

és m és z-éleg. —- М1 az orvosgyógyszerészi

vegytanban çz utobbiakkal foglalatoskodandunk.

3. §. Az alkatrészek fölosztattnak közefli, М‘

'volabbi, és legtávòlabb iakra.

a) Ifözeli alkatrészek (Part. const. proximae) nef

vezzük azokat, mellyekrß a vegyek föibontásánál elôà

ször jövünk; iliyqnek p. 0. а kénsavas tim-ham-eiég

nél (timsé): а kénsavas tim~éleg (sulfas alumi-`

nàe); kénsavas ham-éleg (заказ Kali); és a

Щи. Ez utóbbit jegités végett veszi `föl.

4

Ь) Távolabbi alkairészek (Part. const. remotiores)

az0k,. mellyeket Aai közeli alkatrészek tovább ~való bon- I

tása által födözíìnk föl; p. o. a timsó távolabbi alkal

Irésnzeî:> k é n s а)’ , t im  é 1 е g (oxyd. alumìi); és>

h a m  é 1 е g (Oxyd. kalii).>

у) Legtávolabbi alkalrészek. (Part. const. remm

lîssimae) „м, те11уе1‹ге а vegyek bnntásánál utó

jára jutunk ‚ s azokàt eddigelé tovább iïilbontani nem

vagyunk -képesek. Illyen aikatrészei a timsónak; a

kéu, tîmany, hamany, és éleny; mellyek

azéri elemeknek is neveztettnek.

Y 4. V§. Vegggelemeknek. (Elementa chemica) nevez~

zük azon egyszerü anyagokat. mfellyek a jelenkorig

fiìl nem bontatthattak, és mînden létezö testek alkat

részeît teszik. lllyen korlmkîg 54 van ,\ mellyek,

gyakeri elöfordulásuk végett а vegytanban BerzeaV

“из 1311111` hehozott mód szóarint,I latin nevezetöket

kezdö betüjökkel jeleltettnek; több ugyanazon еду

betůvel kezdök megkülönböztetése véget, p. 0. Stibí

um, Stamìum; Selenium, slb. elsö bet1"1iökhöz"egy más

1_
hetû is, mellyett közösen nem birnak, tétetik¿ p. o._>az

I
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' Molybdänum = Щшгу . Мо.

ellilítetlek mégkülönböztése következö: St:‘ôz'um‘= Sb;

Stannum = Sn; Selenium = Se; mint a követke

zó elemek táblájából jobban kitetszik:

v ö k Jegyök Parányszámuk

' É1eny,o=1oo | Kane” Hz:

100 ‚ 16,026

88,518 14, 186

116,900 18,734`

221,326 35,470

Oxygenium, = Éleny . › 0

Nitrogenium = Legeny ‚ N.

Fluorium = Folang . . F

Chlorium _-_- Halvany . . С1.

 

 

Bromíum = Büzeny . _ Br. 489,153 78,392

Jodium = `[Ыапу . . .' . J. 789,150 126,567.

Selenium Reteny . . Se. 494,583 79,263

Phosphorus = Vilany . P. 196,143 31,436

Arsenicum = Míreńy . . As.

Chromium = Festeny .Cr.

Vanadium _-_ Szineny . V.

470,042 75,329

351,815 56,382

855,846 137, 157

598,520 95,920

1183,000 189,500 _

136,204 21,828

76,438 12,250

806,452 129,243

801,760 128,500

l153,7l5 184,896

303,662 48,661

277,312 44,442

6,2398' ‘ 1

Volframium = $в1епу Wo.

Borium ‘‹= Bórany ‹. . . В.

Carbonium :_ Széneny . C.

Antímoníum = Dárdany Sb.

Tellurium = {типу . . Те.

Tantalum = [телу . . Та.

Titanium = Kemeny A. TíI

Siliçium = Kovany . . Si.

Hydrogenium = Iföneny Н

 

Aurum = Arany . . ’- А“. l243,0l3 199,207

Osmíum = Szagany ‚ ‚ Us 1244,487 199,444

Iridium = Neheny . . ‘1г. 1233,499 197,682

Platinum = Éreny . . Pt 1233,49!) 197,682

Rhodium == Röteny . . R. 651,387 104,392

Palladium = Pallany ‘. Pd. ,809 106,708

Hydrargyrum = Higany Hg. 1265,822 202,863

1**I
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I Zirconium = Jaczany . Zr,

`N e v ‘б-к Jegyôk Paráuynzámuk

. , Él8ly,O:100 I Kónqny H21

Argentum == Ezüs¢(çny) Ag. l35l,607 216,611

Gap]-um = Réz (eny) _ Cu. 395,695 63,415

Uranium = Sdrglmy . U. 2‘7l1,358 434,527

Wismuthum == Квпепу Bi. 886,918 142,l346

Slannum = Ón (any) . Sn. 735,296 117,840

Pl-umbum_. Ólom v.Ólmany Pb. 129¿},493 207,458

Cadmium = Kadany . Cd. 696,767 111,665

Cobalmm -_1- Kékeny . C0. 368,991 59,135

Niccolum = Álany . . Ni. 369,675 59,245

I
  

Ferrum == Vas (any). . Fe. 339,205 54,363

Zlncum = Horgany  - Zn» 403,226 64,621

Manganium =: Cseleny Mn' 345,887 55.432

Cerium = Czereny . . Ce, 57417() 46,05

744,00 1 19,292

420,201 67,340

171,166 27,432

402,514 64,508

33 1,261 53,088

158,352 25,378

Thorium ‹= Teîeny Th,

Aluminium = Tímany . Al.

Yttrium,_ Píkeny . _ 1 Y.

Bferyllium = Édeny . . Be.

Magnesium ._. Kesreny Mg.

‚ Calcium = Mészeny . . Ca. 256,019 ' 41,030

Strontium = Pirany . . Sr. 547,285 87,709

Baryum = Sulany . . . Ba. 856,880 137,325

Lithium = Lavany . . . L. 80,375 12,881

Natrium = Szikeny . . . Na. 290,897 46,620

Kalium = Hamany . . . K. 489,916 78,515

ì Am lôadolt elemek itt а szerinl sorozvák, miszerìnl berz-vegy

lul‘«ij«iia¿iuuk1a nézve különbôznek egymá|tol,Az éleny legberztaga

МЫ), в аым kissebbednela fokonkéntberztagadóságukra nézve,

mìkint az éleny utáu követksznek azutóbbi fémekre nézve.

Ellenben az utóbbiak~annál nagyohb vonzalommal viseltel.1

nek az elsô, паи éleny iráńl, minél távolabb vannak egy

mástól, póld. a fhamany, utánna a lzikeny stb. Mìrenézve

mìnden elöbbi шик az utóbbiakra nézve vegyfolyamukban

ellenkezò найма! vigelmlnqk egymál. днём, ’mejly okb'ól

Q
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amazok berztagadd, emezvk `pedig berztevó' tesleknek nevel»

tettnek.

Elòadván az elemek jelentö jegyeit (Symbola) azoknak

a vegyeknél való_ érthetésöket fejtendem meg.: Azon jelazám

(exponensj melly jobrul az elemet Земли; bel1"1 fölibe tétetik,

ciak a balrúl lévô elem paránymértékét sokszorozza, ha van

oda léve; раб. S05 :_: еду parány ‚гейши, melly áll: 1 par.

Íce'nbo"l = S; és Зраг. eïeng/bó'l;. 0’ ; de ha az illy ‘еще: je.

lentö parány elébe жених valamfly szám , p. о. 2S05, az, az

utánna. következö parányokat mind lokszóroiza, kivévén ha

-I- következnék, melly jelentî, hogy már az, más alkatrészé!

teszi a vegynek. ‘чаша: SSO8 + Fe0" =-_ Kémavaa vase’leg;

îlten van egy parâny ‚гейши; = S0’ X В, = 8 parány keh

aavhox , melly Yegyülve van Гран‘. vase'leggel = F1205

5. §. Két elemnek közvetlenül való vegyülésél:

вид rendü vegyuek; illyeseknek vegyülését : másod

rendü vegyelmek; `ezeket : /earmad rendü vegyelmek s Еду

lovábi) nevezzíìk. IHa több ellô reudů vegyparányokból álló ‘елей alkatré

пей‘ aknrjnk jelelni, az kövelkezô módon történik: p. o.

Ke’naavas re'z~e'leg = C110 + S05. Кстати va:-¿leg =\

Fe0‘ + 3S0’. Az elsö áll` 1 par. re'x-e’Iegbó'l = C110; és

1 раг. ke'mavbu’I = S0’. A második: 1 par. van-e'legbó'l ::

Fe05, és 3 par. känsavbul = 8803. - Minthogy pedig gya

kran adódnak ей vegyek, mellyek sok alkatrészekhôl állanak,

I azok minden más alkalrészeik, ‘Щи! fönebb említém =

jvggyvl kötteltuek базы, illy eselhen az élenyre való nézve

röviditéssel élhettni: ha t. i. az élenyt _ielelö0 helyell. a gyö

lielem fölihe, mellyel vegyülve van, annyi pont “так, hány

parány éliny vagyon vele vegyiilve , p. 0. Ó113-| + ЗЁ!

= Jfgíteu l'e'ma11as re'z e'Ieg.::Cu30I- SO3+ 31190 = 3 раг-_

т, 1 раг. ¿lang -I- 1 раг. kein, 3 par. ¿Isny + 6 par. käneny

3 par. e'1eny. . —

Olly esetekbèn, mîdôn 2 parány gyökelemmel 1 ‚ 8 , v.

5 parány éleny van vegyiilve, mint p. 0. P’0‘ :F2 par. ‘Ф’

|апу, 5 par. élenv Berzelius czélszerů mòda szerlnt.a

gyökelem paránykettössége a betû alrélzén egy keresztíìl

való> vonálsal is jelentetthelik; péld. a emlitett PIO 5 llelyelb'

РО5 = vílwv (acid. phosphoric.) is téletthetlk.
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’Elvégre as életlnüvel “так meg_ivgyzélölir¢ ‚ а gyölœle

met jelentô betú föllbe еду -rövid vnnál tétetlk; p. п.

'I' :: Avid. lartrù'. — Az életmíível aljak fólibe рт“; + р. о’

ño =" Morphium.  A fe'm-L'e'1|¢geÍe (Metalla s11lfurela)prdig,

hány parány ként tartanak,annyi álló vonác (') щит‘ а féme!

jelvntô he_lú fôlihe.

lgy áll Hu mphry Davy едут iratáhan: „А tudomriny

as ege’sz тайге; nem pedig valamely tarfoma'ny рагу’ kur ò|’rtoka.“

E szempnptból ind1|lv'a legczélszerübb leend az elemek latin

nevöktöl kölclönözött jegyek meglartása nállunk ís, valamin!

` m'ás.mivel! nemzeteknél; az (та! minden nevezetenbb europai

vegykémek értekeléseit, kik hasonlókép elfogadták, meg

érfhxîlendjilk.

6. А fönebb elösorolt 54 elemek [взят min

den életmüves, és életrixütelen testek alkatrészeit.

Ez lltóbbiakra nézve bizonyos arány vagyon -köztök; '

ugyanis: I par. elem , 1, 2, 3, v. (бы) parány más

elemekkel ‘едут; 2 p'ar. рейд‘ valamelyikböl 3, 5,

\ v. 7 paránnyal vegyůl másból, és Aelöállítnak vala

mely parány vegyet; p. 0. 1 par. hîgany, és 1 par.

kén vegyülve elöállítnak 1 par. Hz'ghe'neget (sulfu

ret. hydr. rubr.). Illy különféle elemekböl ödszetett

parány testek képezík az összetettebb testeket. Péld.

l par. kén, 3 par. éleny = kénsewat; 1 par. hamany

1 par. élennyel = lzame'leget (Oxyd. kalii) képeznek.

A ketlö vegyülve: 1 par. kénsavas kaméleg, stb. А

testek e vegyületí arányain épül a Vegyaránytan (Stö

Ychiometria) mçlly által kiszámíthatni а vegyek vegg

arányi számulcat (Nnmerus stöcllioni); mi alkatrészök-`

nek parányszámuk (Num. atomic.) összeadása által

lörténhet. Például: 1 par. Híg-kéneg AVeg_y:_a`1'z§\nyi szá

та 1466,99 ; ugyanis mint már fönebß említök áll:

1 par. higanybúl = 1265,82; és 1 par. kénbôl :_

201,17; de 1265,82 + 201,17 _-= 1466,99. ’

7. Vegyek (vegyült testek), mellyek hason

выйти parányokbúl állanak, s jegeczalakuk egyen_lö;
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Mitserlich szerint egyalakualmak (Isomorphe) ne

veztettnek; illyenek az mz'rsavas'(arseniates), és vílsa

oas 4(phosplljites) sók.| — Vegyek ,‘ mellyek -hason

számú parányuk теней két' .klilönféle rendszerhez

tartozó jegeczalakban jönek elö: kétalakualmak (Di

morphe) neveztettneik.-Késöbbi tapasztalatokbúl ki

tettszett, hogy kéhugyanazon, s egyenlö paŕányń

elemekbôl álló vegyek, különféle vegyjellemüek le

hetnek, az illyenek: egyardnyçaqknak (Isomer) hivatt

nak; р. о. о11у vilsav, melly а vilanynak megégetése

által nyeretik, különbözô attól, melly a vilanynak leg

savban' Való fölolvasztása álfal készůl, noha mind

kettö 2 par. vilanybúl, és 5. par. élenìbůl áll. —

Továbhgi, ugyanazon elemekböl álló, /egymástól csak

parányuk arányában különbözô vegyek: többarónyuak

т]: (Polymer) neveztettneli. Péld. A áll; 1 par. kö

nenyból és 2 par. széuenyböl. B áll: 2 par. köneny

bôl és _4 par. szénenyböl. C áll: 3 par. kö

nenyböl és 6 par. szénenyliöl. A testek illy mo

dosításait; többaránylatnak hivjuk. —— А természetnek

olly csodálatos müködését, mi szerint több hasonI

nemü alkatrészèkbôl álló vegyek, bizonyos kör|‘ìl

mények között, közeli alkatrészök elboutása, és

végalkatnészöknek ujonti, dé másnemü közeli alkat

részekké való összeköttetésök által hozatnak elö: át

alakulafnak (metamería) nevezuük. — Végül, minden

rendszernélküli idomú testeket .alahtalanòlmak (Amor

phe) nevezünk. ’ '

8. б. Elvégre, 'az elemek fölosztattnak: fémekre

(Metalla), és nem fémekre (non metalla). Az utobbiak

hoz tartoznak: ‘Лену, köneny, (цену, halvany, büzeny,

îblany, kén, Галину, vilany, bdrany, ‚шахту, és azé

nßny. Az elsöhöz a többi fémek; közölök a következó

hét: lzamany, szíkeny, lavany, sulany, pirany, més/zong,
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kesreny minthogy fényöket légen kevés` idó alatt'el

vesztik, s l`öld “аду sóállamánuyá változnak: fémdékek

nek (Metalloides) ueveztettnek.

A fémek Berzo lius szerlnti helyesb fölusztálát uézd

alább 64. §. alatl. _ ‘°
1.

Vegfywokonság.

(Affinita: chemica.)

9. '§. A vegyeket képzö elemi parányok, erök

- Davy szerint berzerök — által tartatlnak össze

függésben; mi bär ha lalán еду alaperö által töt

ténik is, mi mindazáltal hatásukat fejtegetök, két eröt

kiilönböztelíìnk meg, u. m. погиб (vis a`ttractiva)', és

taszito' eröt (viswepulsiva).l Ezen erökböl kétféle Ро

konságot magyarázunk, nevezetesen: 1) Elegyitò' (Af

Iinit. cohaesiva, ZusamménhangsVerwandtschal`t) ‘газу

összetartó rolionságot, melly a testek legkissebb hasón

részetskéit összefüggésben tartja ; melly rokonság ha

’ nagy: а test kemény és merevenyha gyenge.: a test

[шуб V. Шу. 2) Vegyítò' rokonságot (Affinit. mixlionis.

Vereinigungs~Verwandtschaft). Ennek különnemñ egy

szerñ anyagokból vegyůll lesteknél van helye; melly

állal két különnemü testek еду egészen másnemü har

madikká törekednek együlni; melly harmadik test gya

kran, s többnyire egy tulajdonával sem bir поп tes

teknek, mellyekból — (ime az alkatrészek) - össze

tévevagyon. Például: kén és higany; vegyitö ro

konság által Ín'g\ke'neggé (Cinnabaris) vegyülhet. -

Ez leend értekezësünk fô tárgya. ' `

‚‘_‘ 10. ‘А vegyitö rokonsäg’2féle: 'egg/`es: ha csak

két teslek, - mellyek összetettek is lehetnek — ve»

gyiilnek„p. о. Кбпепуёв éleny: vizzé; szénsav és

mész-éleg : k r ét á у á. Többesz ha több mint két össze- ‚

tett testek vegyülnek, p. о. ha kénsav, szîkéleg, és

viz: щит glaubersóvá ,vegy\'ilnek.

*
¢
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Némelly'vegyk6mek tôbbféle rokonságokat is állŕtanak,

mellyek mîndazáltal szorulsan véve csak vegyítö rokonság.

Illyenek az alkalmasító, idézü, és Qlökétzítô rokonságok.

a) Alkatalzaszïó rokomág (Affinit. approximans. Zueîgnende

Verwandtschaft] az, midûn Её‘ zest, mellyeknek egymáshol

legkissebb vnnzalmuk sem levén nem egyiilhet; csak vala

mely idegen harmadîk пение!‘ közbenjölte ацёц p. 0. kövlér

olaj vízzel nem` egyůl; de haméleg (oxydum вып) közben

уже által alkalmasíttattnak nz egyñlénre. Mindazáltal ezen ro

konság egy а vegyitô rokonsággal, mivel az golajjal едут:
ham-élegI szappanná válìk, s mint szappan, nem pedìg’mint olaj

едут vfzzel, azaz olvad föl benne.

b) Ide'z6', шишки? rokonuíg (Aftimdisponens) az, mellyV

által еду оНу test, melly még jelen nincs, csak alkatrészel

vannak jelen, azoknak vegyíilésôk által állíttatik elô, p. о. ha

kénear cleppentetik egyiadarabra, általa На képůl, melly

Iìelen nem то", cnk alkatrészei. Ugyanil: a Кения" nagy

vonzalommal vileltettvén I ‘Нанси, a fa alkatrészébôl

melly élenyböl, könenybôl , és szénenybôl áll ——- kényszeríti

az élenyt és könenyt vieze’ vegyůlni; a kénsnv lielyién pedig

‘акт foltotska Штаб , mi a fában vislzamaradt egyik alkat

réll, t. i. széneny.

ч

Ezen rokonság ismét nem egyébb a vegyitô rokonságnál

тег‘ а köneny mint különnemů test vegyül azélennyel ‘дне,

ez рейд а kénsavval hasonlúkélp mint különnemü.

a

1‘)Eló'lcefszz'tá’rokonság (Affirnfpraeparans) az, midön еду tes:

más külônnemii telttel csak“ úgy ‘едут, ha valaxnely` idegen

harmadik test мы arra eleve elkészittetik, p. о. а sósav ezüst

tel csak úgy vegyůl , ha az legsav ты ~eleve élenyiltetett,

ИМ: már mint ezüsbéleggel (oxyd. argenti.) `

Deezen rokonságìsmét egy az alkalmasító, az pedig mint

fönebb látôk a vegyìtô rokonsággal, mi is a vegyfolyamból

(processus chemicus) Ixönnyen kiviláglik.

ll. §. Az elóadattakból kitettszet Могу а vegyitô

rokonság több módosításokon megy keresztül ; fôl.

maradt közölök a leglényegeshb; t. i.

A válrokonság (Affin. electiva. Vvahlverwandtschaft),

melig különnemíí testek ‘там történik, ugyanis: va
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lamelly többnemü alkatrészekböl álló vegylnez, @gy

ídegen test adatván , melly idegen test nagyobb von

zalòmmal viseltetik a vegy egyik alkatrészéhez, mint

a mellyel az vegyülve van, s ш magának kiválaszt

` ja, s velelvegyül.' Itten mindenkor „едут“ (synthe

sis) és bontás (Analysis) történik. Ezen rokonság kél

Iféle, egyszerů és többszerü:

12. §. Egyszerü válrokonsdg (Afíin. electiva simpl.)

az, midön két alkatrészbölálló testben valamelly har

madik hozzáadott test által történik az említett ve~

gyúlés, és bontás. Péld. ha szénszavas szik-éleghez

(Carbonas natri) kénsav а11а111‹:‚ a kénsav nagyobb
` vonzalommal visellettvén a szik-éleghez, mint a szén- V .

sav, Vele vegyül , emez pedig kifejlik.

13. Iíétszeríí vdlrolconság (Affîn. eleètiv. duppl.)`

az , midön a bontás két összetett test között megy

végbe, mirenézve két vegyülés, és két bontás törté-1

nik; p. 0. kénsavas hamélegl1ez (sulfas kali) sósavas

suléleg- (Muríasbarytae) adatván: a kénsav а súl

éleggel; а sósav pedig a haméleggel “едут.

14. Az elöadott rokonságokra nézve követke

zö négy fö vegyrokonsági törvények állanak:
1) Vegyrokonsâg egyedüllkülönnemů testek közt L

lehet; ё hasonnemüek csak halmozódnak. I

2) Különnemů testek csak közvetlen ér|’ìlésbe`n

vonják egymást; mi két úton történhet: u. m. szsïrazVV

és nedves úton; amaz hö, ernez pedíg fölolvaszlás által

3) Különnemü testek bizonyos renddel, és erövel

vonatnak; s minél könyebben vegyülnek valamelly

testek,I annál nagyobb a vonzalom köztök.

4) Különnemû te_stek meghatározott, és változ

hattlan mennyiségbèn vegyülnek. — (Mint pa vegy

aránytannál említém.)
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ELSE» szanasz.

A testek lölosztása. ‚

15. ё. A testi egyelemben vegytekintettböl 2féle

tesleket különböztetürlk meg, u. m. életmüves, és

életmütelen testeket.

Életmüves testelmek (Corpora organica) neyezzük

azon természeli terményeket, mellyekben bizonyos

éléterö мандат, те11у azokat életben föntartani törek

szik; megszůnvén pedîg az bennök, életinütelençkké

válnak. Ide tartoztnak az állat` és növenyországi testek.

16. §. Életmütelen testelmek (Corpora anorganica)

pedig атака! hivjuk, mellyèkben munliátlan alvó erök
rejtezìnek, s csak akkor ébrednek hatásra ,~midôn arra

mások által segíttettnek elö, s e hatásuk addig tart,

mfg valamelly akadályra nem találnak; ide tartoznak

az ásványok. Mindkétnemû testekbölsajátnemů vegyek

képeztetthetnek, s az által támad az életmüves, és

¿letmüfelen vegytan (Chemia organica, et anorganica).

17. §. A testek vegyitése (Synthesis), és bontása

(Analysis) bizonyos erömüves, és`vegytani munkálatok

által történnek.,A munkálatok eredménye vagy termény

‘югу válmány lehet. Terménynek (Productum)nevezz1'ik

azon rìyerményt, mellyetl bizonyos munkálatok által
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valamely vegyból nem a szerint nyerünk 111, mint

beime jelen volt, hanem egész más alakkal és tulaj~

donnal. Illyes termények minden vegytani készítmé

J nyek. -Ellenben válmdnynak (Eductixm) azt nevezzük:

mellyett valamely vegyböl a szerínt nyeríìnk ki, mint

alkatrész benne jelen volt. - Toi/,ábbá minden élet f

müves, és életmütelen testek a fönebb elôsbrolt

elemekböl alkotvák, mellyekról egyenként értekezni

föladatunk.

Eisö сшк. - ~

Az elemekrölegyenként, svegyeikröl.

(De Elementi. lingillatim ‚‹ eorumque compositîs.)

A nem fémekról.

(De non me tallicìs.)

É l e n y.

18. Az éleny légképü állomány. Lényegès lét

része mindennemü életmüves, s majd minden életmü

telen testeknek; nem különben a földköri légnek

(aër atmosphaericus)is, mellynek Ив részét teszi. Az

élenyt 1774ben ugyanazon еду idôben fedezték föl

Sch eele, és Pristley.

19. Magán állapòtú éleny elôállításmódai kü

lönfélék:

a) Készül: veres'h1'gélegnek (oxyd.hydrarg. ruhr.)

‘Мед’ görvegben való égetése által;' mi által 100

szemernyiböl 8 szemernyi éleny fèjlik ki, melly еду

alkalmas vegytani légkészüleiben (Apparatus pneuma

iicmchèmicus) fölfogatik.
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I1) Cselfò'léIagbo"l (Hyperoxydum manganí) kónsav

val való hevités által. E mellett kénsavas cselélecs

(sulfas manganosi) képůl, a fölösleges élenye a csel

fölélegnek pedigr kifejlik.

с) Halvsavas hame'legbó'l (Chloras kali), v. leg

mvas hame'leqbó'l (Nitras Кап): ha едут közôlök cserép

v. vas görvegbenizzásíg hevittetik, Imeglelletös men

nyiségü éleny fejlik ki belöle. Az elöbb' említett sóhúl

legtisztább, az utóbbiból pedig legtöbb nyeretik.

Ezeken kivül nyerhelö még olompírbúl (miniem)

v. más akarmely élenydús-tartalmú féme'legbó'l (oxyda

metallorum) erôs izzás által. '

20. Vegyjellemez’. (Characteres chemici). Az

éleny színszag és iztelen, légképü, igen rugonyos,

és összenyomható, mindazáltal csepfolyóvá` nem vál

toztattható göz. Magánosan nem её, de más testek

égését hö és világossággal ‘Невы! ‚ mireuézve mínden

égékeny testek élénk világossággal égnek benne. Еду

darab izzó szén-, vagy heveny kioltott gyertya„ ha.

csak bélén еду égö szikrácska шагам, azonnal meg- `

gyúl és lobbal ég benne..Vilany a szemektöl alig el

viselhetíi fehér;a kén рейда kék lobbalégnekelbenne.

Ha valamely vékony drótsodronyra tett, s meggyuj~

tott tapló nyujtatik hele, a drót jeles tiìneményů csat

' tanással eg el, s а Ье161е lecsepegö этап vas az

üveg fenekéhez, melyben az égés történík, forr;

söt néha fölôttébbi heve által ш át is lukasztja.

Anz élethez az éleny еду nélkülözhettlen tárgy,

elannyíra, Воду éleny nélkül megszünîk minden élet.

, E tulajdona véget éltetö Маше!‘ (aër Vitalis) is nevez

tetik É Папе! nyerte „ëleny“ nevét is. - Maga a

lég is csak úgy allwlmas a bielélegzésre, ha éleny
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tarlalmń. lia éleny vérrel kevert/etik: annak setêt

szinét világos veressé változtattja. Hasonló változást

okoz az élvö állat lélegzésével is, általa ltarlatík föl

valamennyireazlállatí meleg (calor animalis). Egyéb

íránt' magánéleny bçlélegzése az emberre nézve még isÍ

veszélyes lenne, mivel nagy höokozata miatt tüdölol

bot, végre halált is okozna. Mindazáltal gyéren hasz

náltatík a gyógytanban bizonyos kóroknál, melly

czélra egészen tiszta ál/lapotú legyem

21. Az éleny külônféle arányban vegyül a fé'

mekkel, mire nézve îvegyeit 316 osztályra osztjuk;

Íllye\Il:

I а) Az. aIe’lecs_ (snboxydulum), Ilegalantal)bi fokú

élenyvegy. Ez más testekkel nem vegyül, ha csak

' tölfb élenyt nem vesz föl. Ide tártoznak azon hárlyák

mellyek az ólmon, horganyon, mirenyen sth. légen .tá-'

madnj szoktak. ‘

I1) Éleg (oxydum),{ide` értettnqk azon élenyůlt

tèstek, mellyek egymással vegyülhetök. Két alosztályra

oszlik ; 11. т. berztevö gélegelfre (oxyila electropositiva)

azaz sóaljakra; és_ berztagado' élegekre (Oxyda 0100110‘

negativa), azaz savakra. '

aa) Asdaliak (Bases salium. Salzbasen)-gyakran egyedůl

aliaknak nevgzteltnek, —- berztevô fémeknek élennyel való

vegyülésök által lgépeztetlnek; illyenek az égvények, földek ,

és fém-élegek. Ugyanazon egy fém löbb élenyilésfokon lnehel.

keresztül, s minden élenyiiltfoka meghatározolt névwel bir;`

ugyanis: ale'Ie¢s, --— mim fönehb 'emlitôk - (suboxydnlum);

ez után kövelkeznek fókonként: az e'lec| : oxyglnlum;

ale'l¢g '= suboxydnm; e'leg = oxydum; és végre а _fò'le'Iegl,

erröl mindjárt bövebben szollandunk; addig is térjünk ‘Шина

а›101ш1111у11п1‹ másßdik Poutjára.

bb) Savalcnak neveztettnek azon élegek, mcllyek berzla

gadó elemekböl képezletfvék; többnyiregtöbh ‘аду ke

\
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мы savanyú izüek. Ezek ll külöŕlféle élenyílésfokon mehef

uek kereszlül , |ne'}Iy` fokaìkat meghalározoltlnevekkel külön

bözlemük meg. Illyen négy fokú savaí a kénnek: az al

l'e'nec.mw (acid. subsulfuros); kehecsaav (acid. sulfuros) ; aIke'nsav

(acid. subsu'lfuric.), és Íce'1um2 (acid. aulfuricum). — А savaká

ban , ‘аду aljukban Iévó éghetö tell: gyölcnek (radicale) nevez

ют‘. Ha s«vak aljakkal vegyůlnek, elveazlvén mindkeltó
lajátlngos jellemeit ,t еду idegen tnlajdonú óvá vegyiilnek,

_ 3) `Föle'Icg (Superoxydum, v. hyperoxydum) leg

magosb fokú élenyyegy, melly annyi élenyt ta'rt ma

gában, hogy mfelôtt belöle el nem veszt, más testek~

kel nein vegyíilhet. Illyen a cse]-föléleg (hyperoxyd
#Bl-*$1* -

manganl).

-J.,

Äz amlítettekbôl látjuk, hogy az éleny mind `savak, mind

aljak elôállításílra alkalmas, Mindazáltal ha' savképzöi tehet

_ "I lsêggel nem egyedůl bir kizárolag, nem ciak egyedůl képel
P aljakat cliińlliiani. ‘В е 1‘ z el ì us те‘; más ‘З illy testeket em

lített, mellyek az említelt tulajdonban az élennyel Imegfegyeznek,

 шт. ke'n, reteny,¢"s irany. Ezek a herztagadó éghetö testekkelberz

llgadó ,vegyeket képeznek: mellyek a savak oszlályába lartoz

пай; а berztevô egyszerü. Ieelekkelpedig, berztevö vegyeket:

ezek pedig .az aljak olztályába soroltaltnak. Sót ezen általuk

xépvztetett kémemü vegyekis vegyůlhetnek egymánal , én lót

állílhatnak elli- Ennélfogva Berz е li us az Лену’, Íre’nt, retenyl

élV îranyt: sav- és aljké pzô telleknek (corpora amphi~

genia), a belölôk készůlt sókat pedig „salia amphigenia“ ne

‘ vezi; a másoktúl való megkülönbözletés 1végett.

Köneny.

`2.2. §. A Íiöneny lényeges alkatrésze а vfznek;

nem különben mindennemû életmůves tesieknek. Va

lamint az éleny, úgy а köncny is `maigánosan merö

‘югу folyó testté nem változtatthatik.
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23. Е. К611е11у‚е16!11111ёвт6да1 kůlönfélék:

A) Közönségesen a víznek valamelly könnyen élenyül~

Iietö fémmel való elbontása általkészíttetik. Mirenézve

еду izzószén közé helyezett vas csóben, vas szegek

v. drótok tétettnek, s egyik részén еду 1102211 kap

csolt görvegböl hevített vízpára bocsájtatik rajta ke

`resztûl; a csô másik részén pedíg a kifejlö köneny

еду alkalmas`\vízzel telt edényben fölfogatik. - A

viz áll élenybül, és könenybül; az éleny afvassal

‘(едут ‚ а köneny pedig átszálva fölfogatik.

B) Ha vízzel föleresztett kénsavban vas v. hor

gany olvasztatik.  A víz élenye а vassal “едут,

s mint vas-éleg a kénsavban fölolvad; mellette a kö

neny kifejlik.

A vassall készůlt köneny löbbnyire szénenylartalnlú,

mivel mâr maga а vas is az többnyire, s a kifejlô köneny

a szénenyl. magával ragadja.

C) Horganynak könhalvsavban (acid. hydrochlor.) 

való fölolvasztása által. — А horgany a halvannyal:
horghalvagot (Chldridum zinci) képez; Imellette а kö

. ueny kifeilik.

D) Hamanynak vízben való elégése által. -

A víz élenye a hamannyal vegyül; a köneny Рей;

szahaddá válik.

Az utósô mód szerint nyert köneny drága lenne, nem

ßzetné meg az árát.

24. §. Vegyjèllçmeí: A _köneny mínden eddig is

meretes testek közôtt legkönnyebb, —- innét nyerte

„köneny“ nevét, - ugyanis 15-ör könnlyebb a légnél.

Tiszt@ állapotában szaglalan, és _szintelen, légképů

állomány ; belélegzésre nem alkalmas. A könenybe

rekesztett állatok éleny hiánya.\/égett csak hamar meg

szünnek élni: néha míndazáltgl gz életre visszahozha
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‘МВ, lha vünaglásuk közt köneny helyett lég, vagy

mi czélszerůhb éleny adatik nekik beszívásúl; végkép

elvesznek mégis, ha а köneny, széneny ‘югу kénta1~
talmú volt. ' A testek égését nem éleszti, Amega

mindazállal éghetô. D ö b ereinenkfölfedezménye sze

»rint: érenytapló által a földköri l_ég segedelmével

meggyúl, mi a közönségesen használni szokott Dö

berez'nerfe'le gyukészületben látható. `

Ha két térime köneny, еду térime élennyel elegyŕtve,

léghallanul fedett edényben meggyujtatik: nagy durranással

е; е1, в vizzá válik; innétnz említelt aránybúl álló göz`

kevérék, durrgòkncle (gas detonans) neveztetik.

Ha valamely fémbôl készůlt edény, durrgíixzei meglöltve,

ez, két henne találkozó drólon vezetett berzszikra által meg

gyujtatik: nagy harsogálsal pattan szét; ezt bcrzpìsztolnak

‘tlt lt'a evezik.Q‘.’1soeaeecr1c)n *

A köneny, könnyül gyúlékonysága ‘едем, használtatik

bcrzlámpálcba (electrische Lampe. Lampas electrica); melynek
bizonyos részében: horgany, kénlsav, él víz vegyület van rejt

ve. Az ebbôl kifejlódô köneny, a lámpa kakasjánek megnyomásá

val támadó berzszikra által meggyujtalik. `

Ha vnlamely vékony csôböl kifejlö köneny meggyujtva,

más lhagon, de nem nagyon Чан csôbe dugatik: macskn

rivalgánhoz hason hang hozalik általa alé; ez ocgyhangorának

(Harmonica chemica) hivatik. —

Az emlitetleken klvůl használtalik aköneny: le’glc¢'mlu'«ÍLez

(Eudiometria), aziz: a légjósága meghatározásához is. Mint.

hogy két tériményi köneny, és еду tériményi éleny 'ëreny

laplóval való meggyujtzís által el ég, s vizzé válik: könnyü

meggidnì az élenynek valamely légben való mennyîuégét. Illy

kinérletek a már ismeretes D öberein er-fóle több fokokra

osztott üvegcsôben történhetnek, de az említett gözvegyiilet

meggyujtására nem tiszta , de agyagos élenylaplóivelessenìI

különben az edényt, melyben a kisérlettörlénik, szétcsap

ja. - Mint a berzpisztolnál emlitök. ‘

A; Inïncny, nagy könnyiisége mialt а 1111111 században Mo n~

goliier testvérek, és Charles pńrisi 11111111’, в lnások

' 2
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áuax légnajók mçgtölzénére fordiltawu. Kiknek е nagy erde

ků tervök eleinle slkerült is, de késöbb sok veszélyekkel va- 4

lú összeköttetése végelt vele felhagytak. -— Innét van, ha

lzappanbubonék könennyel töltetik, az a légben felszall; sötl

ha durrgözzel töltvék s meggyujtaltìiak, nagy duránnzíssal pat- ‚

maak szét. - A légh ajok löltésmódát jules rajzokba elôadva

láthatni „Meyers Conver.1atz'omLe.'r|'con“ Sik kötelének, 5ik

fúzelében. 

Végiil: ha két hólyagból, mellynek egyike könennyel,

másiks élennyel van tôl|.va_, valamely közös csövöu egybe

vezetve fejlôdnek ki, s meggyujtva egy darab mészre, иду‘

krétála fuvatnak, a azemeknek alig kiálliató viIá;¿osságo'.

idéznek elö. Illy vilägitó készület használìatik a tvngeri vi

lágitó tornyokban (Leucht Thürme). - Errôl jeles rajzokat

láthattni, az imént emlitett, nem rég megjelent: „Meyers

Conversatz'onsLexz'con“ 1-6 kötelének 6-ik fûzelében. Az о

czélra rugalmas gyantából készült eszköz: Newman fufvalá

nak neveztetik. - Ezeken ШИН а köneny, fém-élcgekböf,

szinfémek viss.zállilásá1‘a is használlalili, például: ha re'z-eïeg

(oxyd. cuprì) valamely izzószén közé lwlyezett` porcvllán

csöbßI ìételik, s könvny hocsájlatik гала keresztül: a köneny

а rézéleg élenyével vegyülvén: rizet képez , melly elpárol 5.

a színréz рейд visszamarad. .

V25. S. Köneny vegg/ek. _ °

A) I1'ó'ne'leg (I/Iydrogenîum oxydatum. Aqua.

H’O). Lavoiser. megmutatása szerint tudjuk; áll:

egy tériményi élenyböl, és két tériményi könenyböl.

Máskép 100 szemernyi vizben van: 89 szemernyi

éleny, és ,ll köneny.

Viz la természetben tiztátalan állapotban:

forrásokban, kutakban, folyamokbail. tengerekben,
és tavakban megmérhetlen mennyîséggel találtatik;V

s csak addig tiszta, mig mint esöviz esîk 1е, söt

akkor is kevesb, vagy több mennyiségü szénsavat

lartt. Tiszta viz müvileg а fönebb többször említett

durrgöznek részletenkinli elégelése által nyeŕhetó;
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mindazáltal nem köszönfiök meg, ha mìnden „шапке:

ekép kellene készitenünk; miböl kitetszík, milly

megbecsülhetlen adománya a jótékony természetuek

a viz. ' Y

Gyakran adják magdkat esetek elö, hol vegytisztaságú

"ilu van.|zükségünk,fôleg a vegylanban; helyén vélem an.

nálfogva annak készîtésmefidát, mellette a vízek különfélesé

gét Msi sn er után elöadnorń:

‚ а) Vegytùlztaaágu' 'viz (Aqua chemice pura) 'nyeretik: ha

közönléges vîzhez, annyi ham- vagy melzx- eïegvìzegy (Hyd

ras oxydi мы, v. calcii) adatik, mennyi a benne létezó

szénlav telitéséhez megkivánlatik, s annakutánna еду tiszta

ónozott (verzinnt) lepárló késziìlvtbólcsendesen lepároltalik.

A lepárolás által nyert elsö ‘f4 rész, шт! többnyire\idegeu

részeket та, eltávoztatik, de а kazánba (alembrcus) lévô

minden viz se pároltasnon le, рез!‘ mintegy Uf5 része. Köz

haszonra való lepá`rolt И; elég быт, в használhaló, ha
csak egyszerü môdon pároltatott is le. V ‚

b) Jefg (mérö viz): ez az éjszaki részeken minden ídölzakban, .

nálunk рейд; télen gyakor; közönségesen kevés idegen ré

szeket tartt, mivel fagyás мы azok kiválvák belòle.

c) Tanger m'z'(Aqua marina), ez mélyebb_ felületéi tölti

fóldgolyonknak he. Tartt: sdsavas szílc- me'sz beter- és gyé.

rebben ham- ¢'legeÍcet,' Í:e'nsavas sz|'k és néha ÍLf1m~ e'leget, |z¢‘n

mvaa 1ne'sz деда; és òüzuwas sókat csekély fmennyiségben;

és ezeken kivůl még különféle életmíìves részeket.

d) Folyo’ mk: ez, az esöviz шёл leglläztäbl).

e) Forrús viz.' az illyenek hasonlókép meglehetôs tinta.

ságuak, fôleg ha fövényes földekböl szivárognak.

f) Ku’tm'z: ez közönségesen gd- ke'n els azënsavas me'sz

д’: kuer~e'lege| “Яга: tartanak magukban, mellettök ‘датам!

böven; gyakran kön- legeget (Ammohia) is, föleg a budapesti

kút-vizek. ‘Ä Í

g) Ämíng/or 'uizek (Aquae minerales): ezek különféleségök

lzerinl kiilönféle alkatrészekkel bimaka- E tekintelben

.2*'
\
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de talán liátran mondlnatjuk másban eem szorúlunh а kí1lf0ld .

re, mivela természet annylra megáldotta honunkat ásványos

vizekkel, llogy еду hon sem mutalhat annyi nemůt elô.Épen

must «sett értélvmre , hugy T 0 g n i 0 tauár ur száudokozik

honunk minden ásványos ушей: alkatrészökkel eg) й“: elöadva

зам ala adm. _ Отцы: vállalat! в ёгашензпк eleve hogy

ebeli hiányunk pótolva leend , annál inkább рейд, hogy illy

jeles és tárgyhoz értö egyén `által. ‚

Itt nem akarom elmellôzniaz orvosoktól annyira kcdvelt

Sxelter vis mesterkélt készitésmódát, miután tapasztalatokból

kitetszett, hogy az ekép канат а természetivel vetekedns,

söt több izben föliil is multa vulna, elôadni: mivel a keres'

kedélbeli részint edényök hibás bedugása végvtt vagy kevés’

vagy semmi szénsavat sem tartt; résziut a belôle elszált szén.

nav ‘та! magánosan visszamaradl mue'leca (oxydulum ferroaß),

mellyel vegyülve volt: vase'[egge’(oxydum ferrici) váltuzik, s

olvadatlan leválik; czélszerünbazt mesterkélt iállapotban, al

katréizeirôl általa meggyôzödvén, használni; mirenézve:
ifont.I nzénaavval telìtqtt vŕzben, 17 1[4. szemernyi konyhasó;

6 szemernyi lzénsavas szilg-éleg; 3 lf2 szemernyi kénsznas

keser-éleg , él csekély rész szénsavas vai-élecs fólulvasz

"tatnak.

A :ze’mavas keserů viz, (Aqua carbonica amara.,Kohlen

laures Bitterwasser.) Imellyett Me yer tudór kezdett elöször

sikerrel használni, VVürtzle r gyógyszerésztöl az 1841~ben

Pestqn öslzegyiilt terménzetvizsgálók májusì gyülénökön elö

adott mód lzerint kôvetkezökép készûl: 18 obon lepároll

vizbemfelolvasztatik 48 szemer szénsavas keser-éleg; és '_/',

nehezék kettedszémavas :zik éleg; s az olvaxlékhoz 7 nehezék

kénsav adatik, iìgyelvén mellettç гей: hogy edénye так meg

ieljen, Midône készitésmódot a fôn említett gyülekezett elött.

Т о g ui o tanár ur elômutalta Volna, a már Kéaz keserü viz

böl olly.nagy erövel fejlödött ki a szénlnv, hogy az üveg du

gasszát 3-4 ölnyire fölcsaptal.

h) Кейс: vízek: ezek kön-kmgqa gözt (gas hydrothiuni

cum) tartamk; ezek как noroltatik a budaì császár fördô

viz is. v
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1) Cxemmt viz.- ez kénsavas réz-élegdartalmú, a bele'
mártott vasra szŕnréz hállalpotbnn íilepnzik, melly tulajdonil`

végett а vegytanban járatlanak: a из“ rézzé változlatô vŕznek

hlvják. Hason viz vagyon Zólßyo m megyének U rvölgy

nevüimrzövárosában. 1 ‹

Az elösoroltakon kivůl`a közélelben Iágy, és kemëny vi»

zeket különbôztettnek meg. Az elsöhöz tartoznaki az esô,

Vhó, folyó, és némelykevés idegen részeket magukban tartó

kútvizek. A másoklikhoz: a forrás, és tinztátlanabb kútvízek.

_ 26. ‘б’. А Hviz tisztasága kémszerek által kisé1ílteY

tik: a‘ve_à_g/tisztaságu типе]: а kék kémpapirt megve

ressiteni nem Szabad, Kkülönlíen szabad s z é n s a vt a 1‘

talmú. - Eczetsavas ólom- иду зи1у-ё1ёу (Acetas

plumbi, v. barytae) által támadó feliéecsapadékz kén

savra rnutat. — Legsavas ez,üste’leg (nitras argenti)

áltnlI okoztntott fehér zavardékz s ó s а V a t; mß'sz~e'leg

(oxyd. calcii) olvadék `által: s z é n s a ‘г; szénscwas ham- -

éleg (carbonas kalí) által fü l d e s s ó k; sóskasavas

könlegeg (oxalas ` ammonii) által : m és z f él е ge s

s ók; Ifönlegeg' (ammonia) által: keser-éleges

sók (salia oxydi magnesii) födöztettnek föl henne.

Továbbá, ha vérlúg kék csapadekot okoz; vas; im

veresset: réz tarlalmú. На еду darab hele veiett szín
réz által Ykékes szinůvé válik з: kön-legeg (Am

mon.) van benne. Ha legsavas ez.e'¿stéleg barnává,

resti : él e t m ü v е s te ste k vannak fölolvadva benne.

2'7.` §.' Ha az érintett `vízben létezó -anyagok

mennyiségét akarnók rnegt11dni ‚ ez esetben lecsapott

állapYotukb`an,szárazig kell elpárolni, s ugy 11 nyer

ményt pontosan megmérni, s akeresendö anyag men

nyisegét belöle kiszámítani. E czélra 'a mennyiségî

vegytan szolgál.

Gyakran můtäni mllnkálathkhoz egyedül annak tlldása ki

vántatik: ha vnlamely viz kemén_v, ‘аду lágy-e? errenézve
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lzolgálnak n ham~ ¿leg és azappan olvade'/rok; mivel általuk а

kemény vlz nagyon', a lágy ellenben kevéssbé zavarmsá

válik. _

. B) Vïzegyek (Hydrata).` A víz mind aljal, mindI

savval szokott vegyülni; innét l1ol‘Àó'1zsa1mak (Acid.

hydrogenìi Hydrogeusäure.) hol kön-élegnek (0xydum

`hydlfogenîi. Hydrogenoxyd.) nevcztetik, a szerint,

mint aljat vagy sav'/at képez vegyülve. Illyen alj: a kam

`¢2'le"qz>z`zßgr_z/ (Hydras oxydi kalii), és a vasélegvz'zegy

(Hydras oxydi ferrici.) Stb. Illyen sav рейд‘; а kénsav

vízegy (Hydras acidi sulfurici). Minélfogva a vízegyek

` mind folyó, mind merö állzqmtuak lehefnek. Olly sók,

mellyek két illyes vízegyekböl alkatvák: Vízegysóknak

(Salía hydratica ; hydratsalze) neveztettnek. Hason só: а

jegßdzett Iiénsavas mész~e'Ieg (S ulfas éalcis crystal); melly

1 par. CaO', + 2 par. S5 -I- és 4 par. H’0böl áll.

A »avakka1’vegyü1za1jak (ók),01vadékaikbó1 rendes dpa.

>rolás ulán Bizonyos jegecwxni rendszerhez (Systema crystalli

sntionis) tartozó merö idomokban válnak ki, és nem ritkán

alakuk idomîlásához megkivántalú vizet is ragadnak magukkal.

Ezen kivált rendsze1'esidom\'1testek: jegeczeknek (Crystalli); a

svelökI vegyileg (chemice) egyiilt viz рейд: jeg¢dzeîv1'ŕ1|ek

(Aqua crystalisationis) hivatnnk. Némely jegeczek fok vizet

,tartanak p. 0. а tińzso', Gluullerw' stb`. Mások ellenben„ legke

vesbe! sem, mint: a ke'nsavas Imm-e'leg (Snlfas oxydi kälii),

Íconyhaso' , és salúrum. —— 1\`émelyek шагов!) höfoknál jegèdzésvíz

nélkiil jegedzcnek, alanîabbi höfoknál elïcnben jcgedzésvízzel;

péìd. a kc’nsava| xzilc- e'legK(Sulfas 'oxydi natrii), és Íronylmsn'.

Az elsò -I- 30°-nál viz nélkül; + 10°-nél pedig meglehelös

adag “же! jPg-cdzik. ’

Mindennemů jogeczek, jegedzésvizökön kivül, mellyel mint

említök., везут; együlvék, elegyült (mechanice unitum) “же!

is ragadnak magokkal jegedzésök alkalmával; mellyet hirtelen

hevités által páraképiben eleresztenek; ezen tíinemény ellxcr

rsclefsnek (decrepilatîo) neveztetik. Ha `pedig jegedzésvizöket

‚ eresztik el uzáraz. légen , s általa elôbbi idomukat, átiátszosń

\`
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' вика‘ ‚ ljegeczfényöket elifeszlvén, porhanyóssá válnak : ¢Imr1'I'

Iattalcnale, шпаги а tüneményt рейд elmállámak (fatiscemia)

hìvjuk.
и

Végiül Iegn edszìvo' ‘вашим’: (corpora hygroncopica) nevez

teltnek. шок, mellyek a légbôl nedvet vonnak\magol‘\ba; p. o.

а sdsaoas 1)1e'sze’lrg (Muriaswoxydi calci) 3 a azëmaval Íuzm-¢'Ieg

(Carhonas oxydi kalü); a ham-e’legm'z,¢gy (Hydras oxydi

kam) sib. ’ ‘

Y L _е g е п у.

28. §. Böven találtatîk а földköri Шары), шеПу

nek 100 része: 21 éIenybo"l, 79 legenyböl áll. Csekély

mennyiséggel létezík ezeukivůl némely ásváinyokbau;I

töhbel uémely növéuyekbeu; legtöbbel az állati ré

szekben. V '

29. §‘. Tíszta legenygöz elöállításmódai külön

félek : I . ‚

а) ha vilany üveg harang alá rekesztett légben

» égettetik. A “Папу magához yonván а lég êlenyét.

mellette а legeny szabadou marad. ' \
b)I Ha ólornfoncsoì' (B.'eyamalgam); vagy tömény

ÍilénmájI olvadék üvegben rekesztett Идёт! rázatik.

Ezek a lég élenyével vegyülnek, a legenyt рейд’

Y visezahaggyák. ‘

i c) Legsazmak nagy höhen olly testekkel valóA

elbontása által , mellyeknek ладу rokonságuk van щ

élenyhez, p. 0. vas, és kén.

30. _§. Vegyjellemez'. Szagtalan, iz- és színtelen

állomány. Benne az állalok éleny hiánya végett el

vesznek; mirenézve belélegzésre nem alkalmas. Kü- ’

lönféle 'anyagokkal kíilönféle vegyeket képez; illye

пей; а legsav; könlegeg Stb. miröl hellyökön említés

\

в

\
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leend. Némi -legenytartalmú vegyek bontásakor, le

genyök kifejfésével kissebb nagyobb durranás okoz

tatik p. о. а lâpornál, durrpormíl stl).

A трат alkntrészei:~ 6 salélrom, 1 kén, és 1 szén; н

dunpor¢'(Pulvis tonans) pedig: 8 lalétrom, 2 Папа hamuzsir,

és 1 kén. Mindkettônél hö> által való bnnláskor lcgeny fejlik ki.

„Lcgeny“ nevét nyerte a légtöl, melynek minlegy 4f5

teszl. I

Cavendis ch állítása szeriut: egy, legeny és ‘

éleriygözböl álló elegybôl, berzszikrával való meg

'gyujtás által Zegsav képeztetthetik. Az illy gyujtás több

szöri ismételésével, mindenkor еду kis adag legeny,

mellyen 1. i. a szikra keresztůl fuit ég el, és a jelen

levô élennyel legsavvá változik. Szerintea legenygöz

nek 100-szori illy meggyujtásával annyi legsav képůl,

hogy az а kék kémpapirt megveressiti, és valamely

ham-élégolvadéktól felszívatván, Мужики lzaméleg (salé

trom) állítalthatik belôle elö. _

Ha az említett berzszikrávali gyujtás 1 tériményi legeny

lbôl; 13--14 tériményi könenvbôl, és ezek élenyítéséhnz _

megkivántató élenìfböl álló gözkeverékben történìk: legsav

mellett viz is idéztetik elö.

A Icgeny ‚ különféle arányban vegyúl ax élennyel, s vele

savakat hoz eló, miröl al_ább a savaknál szóllandok, De az

mindeddig Gordian csomôja fölbontásához hason rejtély e161

tünk , hogy könennyel egész ellenkezô‘ tulajdonú testet t. 1.

kön- legaget (ammonia) vagy« is aljat hógyan képez; mit hár

Gô ttlin g, és Böckmann megfejteni tö|‘eke`dtek, de mind

eddig vllágos aredméuyünk nincs felòle.

‘Halvan'y. "

31. Ezen állomáuyt. 1774-ben .Scheele lette

ísmeretessé. Bôven jö a természetben, iôleg a k0ny

hasóban szikannyal vegyůlve elö. «.-
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32. lfésziìl: könhalvsavbúli mirenézve 3 r.

konyhasó, 2r. csebföléleggel elegyittetik,s еду ůveg

görvegben 2; r. kénsavval, melly eleve ll 1'. vizzel

föleresztetett, leöntetik; s иду az egész eleinte csen

des, fokonként erösbitett hevités îxlá vettetik. Az', ez

által kífejlödô sárgászöld szinû, s üveg-csö мы más

üvegbe vezetetl; halvany fölfogatik. '

33. §. Ve/gyjellemez'. Közönséges hömél'sékletben>

sárgászöld, légképii, tnlajdon fanya/r'íz1’i, kiálhatian

’ szagu állomány. Az életmüves testek színét elhalvá

nyitja,_ (Innét nyerte „halvany“ лет‘). Belélegzett

halvany; erös köhögést, mejnyomást, elfojtódást, vér

köpést. tüdölobot, végül gyakran rögtöni halált is_

okoz. (Belélegzett borlél párája ellenszerül szolgálhat

illy esetben). Víztölmagy mennyiségii halvany szivatik

be. Egyébiránt a testek égését nem ncveli, még is

némelyek benne~ meggyúlnak. Fajsulya г: 2,117.

Használtattni szokott ragályos kórosokkal, és általuk

származó gerjékkel (miasma) teltt szobáklieli légek

tisztitására (Erröl bövebben a „Chloret. calcíi"nál)

végre а lialvany a sóképzô testek közé soroltatik. j

Kén, izzó'-szén, vìlany, dárdanypor, _sôt a fémek na_

gyohb rélze рог‘ alakban élénk szikrával égnek a halvanygöz

ben. A dárdanypor hele hintve valŕnágon ‘штат idéz elô.

So'lre'pzó' [тише]: (Corpora halogenià) nevezzük azokat,

mellyek а fémekkel éleny közbenjötte nélkül lókat képeznek,

illyenek: a lmlvany, büxeny, folany, és iblany. Hason só рейд

а взй-Лайяй: (Chloretum natrii); vas-íblalra (Jodnretum

ferrosi) sth.

34. §. Vegyei közöl mütermiek: a ‘сайта’ (Acid.
chloric11m) és ků`n«halvsav (Acid.I hydrochloricum);

mellyekröl aláb_b aI зап!‘ között leend alkalmunk

szóllani. ’ I ‘

\

ч
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Széneny.

35. Széneny tisztán ritkán, az ásváuy- o1szág«

han más testekkel vegyülvß: a vasszénben (Graphites)

és mînden szénsavas sókban böven fordńl elög leg

tisztábban реф; а gyémántban. Fö alkatrészůl szol

gál az életmüves mind állati, mind növényi testekben‘

` miböl kitetszik,lmgy legérdekesb vegytárgy az élet

müves és életmütelen testek között. Az emlitetteken

kivůl nagy mennyiségü széneny rejlik az állat- nö

vény- és köszenekben, ,sött nlagában a légben is

élennyel vegyülve mint szénsav több helyeken p._ 0

a pínczékben bor forráskor, a szén égetésnél , s más

helyeken. Innét a szénsav eseményes la/trészeül (Pars

actsidentailis) tekintctik a légnek.`

G)’émá|\t találtalik mindkél. Indîában, fôleg Golkonda, és

Viiapurllan, ней kivíìl Brazíliában is. Minden ismèretes tvs- -

lek között legkeményebb; fajsulya := 8,50 -— 3,53. A vilá`

gosság sugárát minden átlálfszó testeknél jobban töri; molly

tulajdona véget! New t 0 11 elöször vélé éghetô testnek lenni.

Er'r«il vuló xneggyôzödés идеи 1694ben 3~ik Kozma fö

herczeg kiváuatára a Íl0renczìAkademia e'gékenység¢>'t illeg

kiséxjlcf; és csakugyan п‘ veve' észrv, hogy gyujliiveg

(Brennglas) alalt szemlátomásteménztödött. Kénůbb Lav o i

ser kisérletébôl bízonyossá lôn: hogy élenygözben valû ¿ge

tés által szénsavvá változott. Szénenye t. i. az élvnnyel ve

gyitlvénj, szénsav képezletett belólök. —— A gyémánt tûzâlló,

s a hö Iegmagasb fokán lem változó állomány, mindazáltal

ha égvtése légkirekeuztett vagy’ élsnynélküli edényben törté

~ nik; de nem иду ha szabad légen, ‘аду élenygû zben történik

égetós», az áltàl szénsavvá változik. Alkatrészeî: |::e'neny

én kiineny.

36. §. Tiszta YsZe'nfm;1/ fenyôkoromnak (Kicnruss)

‘аду lámpakoromnak zár-I edéuyben fehér izzásíg való

hevítésök által állíttatik elô. Vagy valamely illónlaj
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párájának fehér ízzásíg hevített porczellán csövön мы

keresztííl bocsájtása által , mi mellett a széneny a csö

falaira ülepszik. _ ì

37. Vegyjellemei. Fekete, merö, eldörêzölhetö,

szin és „адепты; állomány; jó herz- de rosz meleg

vezetö. Tüzben állandó;` vízben, borlélhen, olajokbau,

és savakban nem olv,ad. f

„ Sze'neny“ вы“ nyerte a lzéntôl, mellyhen mint. lénye- ‘

ges léxrész mindenkor bô meunylséggel jelen van.

Ide tarkozik а влёп]е1ея&н|а]‹10п5й5а1!‚ mñtanì lzempontból

' tekîntve etöadnì , molly czélra az állatszén а faszén elébe lé

telik. Dum ont fölfedezménye „т“: forditatthatik czukor`

lilztitásra (Zuckerralfinerie), melyhezegy alkalmas szůrö

késziiletet is ‚ melly~Dumont szívárának neveztebik , ‚ lalált

(Ш. -—- Sükerrel használtatik továbbá а posványos rothadt

vizek megtisztitáaára; mîrenézve egy alkalmas edénybe réte

genkinl, váltogatva, kìmosoll fövény, és szénpor rakalik, в

az emlìtett büzös viz rajtok Leresztül szivároglatîk: az .

edény/allyán levö csapon klszìvárgô viz tiszta ‘és ivásra al

kalmas. -- На színes folyadékok, p. o. vvres bor, barna

kénsavrstb. ей‘. szénnelpálliltatik, végre sziváron egymástól

elkülönözlennek, szŕntelvnné válnak. lnnék olly sôolvadékok,

mellyekben semmìnémů illó anyag, hogy шока: szuguktt')lY

mvgfoszthainá, szeneuvaló átlziválogtatás, és jegìtés után

szebb s fehérebb jegeczeket adnak. Evégre használlatik az

égvénydékekhez is. '- Tovâbbá, ha hüzös hus, hal, vaj,

‘аду avas olaj szënnel huzamosb ideigpállitásban hagyatnak,

büzöktôl megsznbadnilnak. -— Méz, szörpôk, lqajtékzásuk

alkalmával állatszénnel való fôzés által ноша! НпмЗЬЬгГУэП

nak. — А szénben böven lélezô széuenynek, az élenyhez

чаю uagy rokosága miatt ‚ а vas- e'leg1|eÍc (Oxyd fèrri. Roza

da.)sz1'nvJslá való visszállitására. ia czélszerůen fordíltatik. (Er

rôl bôvebhen а vasnál). - A kozmás szagu pálinkjíból, ha

eleve szén áztatott benne, lepárolál után Нила izü és nzínü borlél

nyerethetìk. - Bothadánt дана tulajdona végett, használtnlìk

а kellemetlen szagu szájakban Iévô года“; tisztitására is: а

bebalzsamorw* honte-vvk meziöltésére; sôi belkép némel`y
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rolhadásos kóroklmn is. — 8260 а11‹а1тм lnég az életmilves

шик, р. о. gyümülcsök rothadástól való megövásukra, lm

t. 1. lzénporban tartattnak; mindazáltal illatosságuktól (aroma)

általa megfosztattnak; innét ha gyûmölcs- szaggal telt1s7.o~

bába szénpor hintelik, azt magába vonjm.

El nem mellôzbetem itlen a „Mù'ípar“ czimů hirlapnak

>184,1il£ elsö féléví 16ik lzámában Th 0 11 110 f fe 1‘ G y ö rgy

nek a széb haxznárul irtt czikketskéjet helyeselni: ki is 110—

nunk róna pusztáin, a terhes munka alatt izzadó, és szom

jazó földmivelök részére szolgáló víz Fóntartására olly lajtot

ajánl, mellynek belrésze szénessé van «êgct\reV Miuthogy a ve- ‘

rófényen álló viz poshadtá válván , a munkásokra károl kil- '

Vetkezésů lehelne; ellenben, az említett mód álial, a viz a

poshadástol ment marad, mellette hüsb, tisztább, én ege'

légesb leend. - Hason lajtokban, ‘аду hordókban tnrtattnak.

a tengeri hajókon is az ivóvizek. ‘

38. Széneny vegyeì közöl érdekesbek:

a) А szénsav (Acid. Carbon. CO ')‚ mellynek a|kat~`

részeit 1776 - 1781 Lavoiser födözte föl. Bôven

találtatik а 1егтёв2е1Ье11; allxatrészçI sok ásványos és

más vizeknek. Támad a forrás folyama, az állalok

kilehellése sth. által. `

‹ Ь) Szénkönecs (Hydrog. carhonatum cum minimo

carbonio. H4C): a köszén bányákban böven létezik, dc `

tisztátalan állapotban. Késziil némi életmüves testek

nek száraz lepároltatásuk által. Vagy: ha vízpára szén~

porral töltött vas csövön keresztúl vezettetik.

c) Sìzén-köneg (Hydrog. carbonatum cum maximo

carbonio. 11402), máskép olajtkëpzó' qó'z (gas oleige

mlm), késziil: ha 1 г. borlél, 4 r. tömény kén

savval kevertelik, s a bclöle kifejlôdö göz al

kalmas gözfogó edénybefn fölfogatik. De mivel az ekép

nyerì göz kenecssavgözt is szokott tartani magában,

szükséges azt mészvízzel való rázás által megtisztítani.
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Az említett múd НИЦ Кёьий! még: ha viaszk, iaggyú,

тягу ola] kevés "Еще! ízzó vascsövön keresztül ‘Леша;

»má.1le'p: köszénnek, ‘аду valamelly olajttartó életirliives test

nek száraz lepároláua által. ‘- Szintelen, nellézszagú göz;

egyfnlö térŕmejů halvannyal bizonyos illó 'olaj, ‘аду inkábh

égényhez hasou folyadéliot képez, innét nyerte olajtlceìzzó'

nevétï Egyébiránt használtatik ezen gôz a gá'zvìldg_:'ta’ara (Gal

beleeclltung.) `

." \

В ü z e n у.

39. §. А buzeny 1826-1.“ Balárd мы aidez

tetett КЛ, ki azt Montp-ellíerben а konyhasó jegitése

шёл visszamaradt lúgban találta. Utánna mások a

holttenger vizében találták kesrennyel vegyülve; söt

a kreuznachi sóforrásokban, és a luhakoviei :isványos

vízekben is Morvahonban. Berzelius állitása sze

rint akonyhasó, termékállapotában többnyíre csekély

lnennyiségií büzenyt tart -magában. I

Mind latin, mind magyar nevét kellemetlen búzů Atalrij-I

donátul nyvrte.

Balárd következö módon állítá elö: а büzeny-tartalmú

lúgot halvannyal hozta érůléshe: aztán a folyadékot égénn

› nyel keverve ülepedés végett félretetle. Ez Мн“ az égény

szép jáczimveres szinben Щит. A halvany t. î. a lúgban lé

vö keserbüzec:et (Brometum magnesîi) elbontotlta, s иду az

égény a büzenyt a viztöi elvontal.` A bíìzenynek az égénytöl

_ való elválaszlása végeet, az emlltetl; folyadékot égetö ham

élegolvadékkal keverte„ (‘Над a bilzeny a ham-éleggel ve

gyült; az égény рейд szînlelenné váltt. Ezen miveletet mind

addig ismételtc, 'g az >an¿yalAúgl_>ól kiváló büze,ny, a ham

éleget tökéllete|c`n telitetteâ akkor a folyadékot szárazig

elpárolta, a nyert sótömeget cselfóléleggel elegyítetle,

s еду görvegben eleve felényi mértékú vizzel Быт’! kenia

‘ан töltvén гей , vizzel слёт“ szedóhe lepárolta. A bü/zen
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eleinte páraképiben, késóbb nehéz hama cseppekké válván,

alszedöbe lepárol. '

Czélirányosb elöállításmóda: 31'. hambüze.cs, 1 1‘.

iînom csel-föléleg porral elegyítve, еду W0 ulfe

féle készülettel ellátott görvegbe helyeztetìk, s/3 1'. y

eleve felényi vizzel kevert kénsav töltetik reá, és

csendes hö mellett lepároltatík.' `

40. §. Vegyjellemeí. Büzeny közhömérsékben

folyó alaku; ,színc barnaveres, halvanylloz hason

szagu; összehúzó fanyal' ízü állomány. Fajsulya =

6,966. А hö _ 22:# _ 25QC fokán тега‘, porrá dür

zsölhetö tömeget képez; -1- 44-ik fokáupedig fort,

s veresses fíìstöket ereget. Vizben igen csekély része

olvad; olvadéka jácziiltveres színü, melly szíuét las

sankint elveszti, s az által kön-büzsavva'(Acid. hydro

bromic.) "áltozik, A színes növényeket elsziuteleníti.

' Belkép halált òkozllató ereje végett gyéren használtalik.

41. §. Veg;/ez' közöl nevezetesbek: a büzsav

(Acid. bromicum. Br'O’); kömbüzsav (Acid. hydrobro

mîcum. HBr); /zam-büzecs‘(B1_‘ometl1m kalii. BPK);

hz`g~büzecs (Bromet. hydra1gi1'osiBrHg); és ln‘g'büzeg

(Brmnid. liydrargyrici. Br’Hg). ‘

Iblany.

42. '§. Az iblang/‘181lhen Courtois párisi

szikéleggyárnok által fedeztetelt fel, ki azt a szik

éleg- készitéséhez- használnî szokott anyalúgban ta

lálta, mellyett különnemü megégett tengermellelti nö

vények hamuikból készített; ezek a' kereskedésben ‚

help, és varec nevezetek alatt ismeçetesek. Utánna

Cle m e n t, és D е s 0 1' m e s l7l3ban aziblanyt a francz
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intézet elibe terjeszték, mire Davy, bövebben Gay

Lussac kémlék ki elöször vegytulajdonait, s abelí

jelleme végett, ‘Воду nagyobb höhen íbola színii

füstöket ereget, ök : „J 0 d iu m“nak ,'mi рейд „iblany“

nak nevezök.

Az íblany a nem fémek (nonI metallica) osztályába

soroltatik; а llalvannyal büzennyel és folannyal együtt

sóképzönek (Haloide) neveztetik, mivcl fémekkel ve~

gyülve sóhoz hason Vegyeket alkatnak. (Nézd .fönebb

. а 33 §. toldalékában). _ Iblauy találtatil<`a termé

szetiegyetem mindhárom országában, de tisztán egyik

hen sem, mindíg más ásványokkal együlve: csekély

` mcnnyiséggel létezika koxiyhasóban; a mexicoi ezíist

érczben; tengervízben; a piemouti, és - tírolisban a

halli ásványos vlzckben ; az adelheiti gyógyvízben; és

böven wtëngerszivacsban. Talaíltatik továbbá honunk

Sáros megyéjében létezò czigelkai ; és Posega megyé

ben kebelezett lipiki `fördökben. Vegül többfajń mo

szatokban (algae); lägyférgekben (molluscae), és

növény-állatokban (zoophitae). _

(Hogy a czzgeüaí viz iblanytartalmu, azi Tognio or

vostudor, _és kir. tanár; ' hogy pedìg a Iipilri: azt Wag.

n er vegytudor urak kisérletökböl tudjuk.) ‚

Nagyban készitlelik az iblany franczhon gyáraíban, hol a

fönehb emlitett kelp, és varec kihjgoztattnak ‚ а lúg a benne ‚

fölolvadva létezö „ és belöle kìjegilhetö sóktul elpárolfís „én

jegités által megszahadíttalik. Végre a tovább már nem jègít

hetö anyalúg, _ molly szz'Írz`blagot, fertezve sziblmlvaggal;

:zi/:-Íre'neggel, ‚пейзажи szilc-eleggel, ‘пейзаж’ me'sze’leggeI,

és kënsavas ham-e'l¢ggel tartt magában _ fölöslvges kénsav

val lapárolás alá venetik, Ezèn vegymůtétel álvalx Íu1Ivany,-lrò'n

ke’neg, és kön-iblag gözök fejlödnek Li; ez utobbí, credete

perczébena kénsavval együtt bomlást-szvnved: mí: t. lt és

ke'necuav támadnak belôlök, mellettök az íblany szép iliola Èzín~ f

íüstképiben felqzáll,«s a görveg, és а szedö hidegebb reue
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ikre при!‘ honnan végreleszedetik, в hldeg “не! való М‘

mosás ntán ltató-papir között kìnyomva megszárittatìk. Meg

száritása után egy kissebb üvegben gyenge hö mellelt lsmét

fellengíttetik. '

43. Iíészül mütermileg:

a) tengerszivacs hámujából; mellynek kilúgzata

elpároltatik, s rcndes jegítés alá veltetik. A támadó

jegeczekröl letöltött> lúg szárazig elpároltatik, a

nyert tömeghez felényi rész kénsav, és csel-föléleg

adatik, s еду görvegböl erös hö mellett lepárolás

alá vettetnek: a nyert iblany vízzel való kim0sás,s

papir között való megszikkasztás` után ujonta fel

lengittetik.

b) 6 r. hamz'bIacs (Joduret kalii.),3 r. Енот csel

föléleg porral elegyittetik, ezen elegyre egy görveg

ben 3 r. eleve hason rész vízzel föleresztett kénsav

töltetik, s eleinte gyúlge, fokonkint erôsebb hômér _

sék mellett lepároltatik.  A ham-iblacs hamannya, a l

csel-föléleg еду rész élenyével ham-eleggé бегут,

mellette máx' csak cse]-¿leg maradA vissza. A kénsav,

f részint a képült hamélegge1: llénsavas ham-éleget;

részint a cseléleggel: kénsavas esel-éleget alkat; s mind

kettô а görvegbeh visszamarad, az"iblany рейд‘ át

‚мы, шеПу az imént említett módon tisztittatik meg.

44. S. Vegyjßllemei. IA Лета iblany szůrke le

,mezetü, vasszén (grahites) kinüzetü, féínfényü,

erös halvany szagu, csipös égetö szagához hason

huzamasb {деда tal-tó fanyar ízü, Fajsulya = 4,948.

R. 84ik fokán megömlik, 140én pedig szép viola

szin füstképiben felszáll, s szüktéren _pjra levelkékhe

összeáll. Az életmüves testck színét eiváltoztattja.

`Égényben, víztelen borlélben, s illó olajokban kön

nyen olvad; vízben -l_mint némelyek akarják -

7000 részben._Minden keményítöttartó állományokat
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kék szinre l'est,`innét legliizonyosb _kémszere egyik

’a másiknak. - ‚

‹ Tisztaságállak hizonyos jele, ha viztelen borlélben tö

liélletesen felolvad. -

Hìgannyal való vegyei alább a higanynál elôadvák: föl.

шагам itt megemlitenem a nem rég szokásba jött Ibolkemcl

ny1'to"t (Àmylum jodatnm), melly Bnchanan glasgowal Мг

ház orvosától ajánlva következö módon кант: 24 szemernyi

lblany, elöbb kevés vizzel, késöbb 1 obonnyi finom kemë_

nyítövel összedörzsöltetik. Az elegy gyenge melegbeu való

megszikkasztás мы" jól herekesztett edényben tartassék. ’

Iblanyfestveiiy (Tinct. j0dinae):1 г. iblanynak, м; ‘r

0,850 fajsulyu borlélben való 'felolvas»tása, в átszívárogtatá»

állal készül. - Iblangefgfeizy (Aether jodatus): 1 г. iblanynak ,

12 г. kénégényben va‘ó felolvasztása ‘та! hozalik elâ.

Kén.

115. §‘. A kén, ‘еду а legismeretesb vegytani

‘детей közôl'. A természeiben böven van выдана;

és részínt Нашёл mint Solfatarárlál Olaszhonban; ré

szint Vélennyel, részint fémekkel mint ólom, l|org_any,

réz- és vassal találtatik együlve. Itt ott az életmû

Ives országban is létezik, p. 0. а madarak tojásaíban ,

az embernyálban és emesztettben. A kereskedésben

forgó kén, a termék, és vulkánì - melly a tüz

hányó liegyekböl vettetik ki -— kénböl megömlés, és

mintákba “ат öntés által hozaiik elö. ' ’

Megkûlöñböztettjíìk a kénrudat (Sulfur in baculis),

és kén-vz'ra'got (Flos sulfuris) egymástól: az elsö

mindég löbb-kevesb idegen részekkel, 11. m. mirennyel,

retennyel, vagymás földnemü anyagokkal van fer

Маше; az ntóhbì fellengítés мы iisztittatik meg, mind

шла! még tökélletlèn tisztasáiga végettgyógyszerül
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nem használható, melly °czélra tiszta forró lepároll

vízzel mosassék ki: иду 1052 Ье1б1е kimosott kénzńrág
(Flos sulfur. loti.) U ì

46. §, Veg;/iulajdonai.A tisztftott kén, avagy

ke'nv1'1'11'g szép czitrom sárga színíì, szag- s íznélkülî

port képez. A hö 110° fokán sárga folyadékká ömlik.

Vízben nem, borlélben kevés menuyiséggel olvad,

többel 112 illó és kövér Olajokban. lîgeiö és iüzálló ég

vények sajátbomlásukkal olvasztják; égetö könlegeg

és ásványsók nem‘ llalnak rá. Fajsulya = 2,000;

tüzben kékes tulajdon fuldoklást okozó szagot eregetö

lobbal ég.

Legveszedelmesb fertezése mircnnyel lehet , miv ek szorgos

klkémlése elmulhatlanul szükséges. Errenézve a kémlendö

kén tömény sósavban pállittatik. A letöltött sósavas mìreuy olva

dék'szá1‘azig elpároltatik, s amaradék borlélhen felolvasztatìk.

Ezen olvadékba annakutánna horgany|emezek letctlnek: ha

inireny van jelen, az setét színü pikkelyekhen kiválik, mellyek.

izzószenen saját foghagyma bůz eregetése mellett égnek el.

47. Kémlésmóda. A vízben olvadhatlan kénes

érczekben-száraz úton következökép kémleltetik

ki a kén; a kémlendô anyag еду mindkét végén

nyilt l`ìve.gcsì’5ben égettetik, ha kén van benne: az,

kénecssavgözképiben fejlödik ki belöle; Vagy: ha

színhigannyal összesúrolva fellengittetik, s a felle»

gület: veres hz`gke’neg (cinnabarís) leend.

Nedves úton; ha legsav-val leöntetik, mi

által a kénböl kénsavképiìl, melly vízzel Ifelereszt

ve sósavas sulyéleg olvadékkal fehér színben (kén

savas suly- éleg) csapatik le.

I 48. §. Vegyei: a kán négy arányban vegyül az

élènnyel, általa négyféle termény képeztetik:

a) Alkénecssav (Acid. hyposulfurosum == SO),

ez, magánosan 'nem létezik, többnyíre horg-vas
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és ham-élegekkel egyiílve jö’ elö ; mellyek készülnek;

hahorg-éleg иду vas-éleg folyó kénecssavban fölolvasz

tattnak. Vagy~: ha ham-kéneg légen addig tartatik, mig

szintelenné válik. Ha ezen támadt vegyeiböl valamely

erösb sav által kíüzzük, alkénecssavva' és kénne' bomlik

Ан; 16 ‘ниш és 8 élßnyböl.' _

b) Ife'necs'sav (Acid. sulfurosum ' :. S0’): kén

nek légen való `megé.gése; oagyvz kénsavnak részletes

élenytelenitése (anoxydatione partiali) által lrészül

het. _ Színtelen,‘e1ös ég6kén` шаги gözt képez.

A színes életmüves testekelth elszinteleníti; liíilönben

еду ‚а leggyengébb savakközöl. АН: 16 kénböl és 16

elényböl.

c) Alkénsav (Acid. hyposulfuricum ‚= S\’O’).

GayLussac, és Welther találmányuk; ké

szül: ha cselföléleg (hyperoxyd. mangani) vizzel

kevertetik, s az ép említett kénecssavgöz bocsáj

так rajta keresztiil.Áll: 16 he'nbò'l és 20 élenyb/dl.'

d) Kénsav (Acid. sulfuricum = SO’). Ez leg

több mannyiségü élenuyeli vegye a kénnek, ugyauis

100 részében:,40 kén, 60 élennyel van vegyiìlve»

Minthogy рейда пет csak a vegyekhez , de`a kézmüvek

hez is igen igen gyakrau használtatik, evégrekülön

Aféle gyárokban, különféle módon, különféle tulajdo

nu kénsavak készülnek, miket elöadni itt helye:

-49. § Angolkénsav (Acid. sulfuric. Anglic). Ez,

kénnek 1/10 r. salétrommal, ólommal bevont kamarák

baniégetése által hozatik elô. _ Égetés által akén:

kénecssavvá, ez ismét a salétrom legsava ált¿al: kénsav

va' változtatik. A képült kénsav víz-párával. kewröd

ve . 'az említett ólmos kamara falaín leszivárog;

molly végre összegyüjtve lepárolás alá vettelik. -

Átlátszó. szintelen, olajtöménysé.gü, в пет l`üslöl

- »K
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gó folyadék. C '+ 310° Гоп‘, в nehéz kôhögésre

ingerlö fiistöket ereget. Vízzel, ‘аду borléllel ke

verve heviíl. Fajsulya = 1,85. Azindigót fôzés közt

felolvasztia; az élelmüves testeket elbontja, köztök

többnemücket czuk orrá és eczetsavvá változtatt

Lcgtöbb. aljakhoz legnagyobb rokonsággal vîselte

tik. - Ólomtarlahnu ne legyen.~

50. §. Szász kénsaw (Acid. sulfuric. Saxonic).

Termék kénsavas vasélecsbôl elöbb erös égetés.

aztán agyaggal még erösb tíiznél való lepárolás ál‘

tal készül. - Az ‚едет; а1а11 а vas-élecs, vasé[eg

gé változik, nagy höhen jcgedzésvizét, még` nagyob

ban kénsavát eleresztí, mellyek lepárolás állal а

szedôbe fclfogattnak; vîsszamarad а görveghell az

ugynevezett „Colcothar m'!rioli„ “аду „Terra ап

glicana, v. Caput mortuum.“ — А szász kénsav lég

-gel ériiletbe jövén: fehér füstöket ereget,s vizet von

magába. Barnás olajlömötâségü; 1,800 - 1,880

fajsulyu. Az indigót tökélletesebben olvasztja mint

az angol kénsav. Az életmüves testeket szénné ‘vál

toztnttja: élenyöket és könenyöket t. i. vizzé ve-_

gyülni kényszeriti, visszahagyatik а széneny.

51. Víztelcn kénsav. (Acid. sulfuric. anhydrum).

Szász kénsavnak erös hönél isméti lepárolása állal

nyerhetö.' - Erössen füstölgö folyadékot képez.

légböl nagyobb vággyal vonja magához inint az

elöbbiek a vizet. A ként kék; aretenyt és iblanyt

zöld; az ìranyt bibor szinekben . olvasztja, ' anélkíil, `

hngy általa bomlást szenyedne.

Legbizonyosabb kémszere а kénsavnak: a sösavas
l auly-éleg; mellyel fehér, legsavban olvadhatlan csa

padékot (kénsavas sulyéIeg) hoz eló.
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52. §. Ellenlzere. Alenyelt kénsavraellenszerůl:

tzappan-viz (l rész szappan, 3 rész viz) sükerrel

használható. Czélszerübb mégîs a vizzel kevert ¿ge

tett~keser-éleg. Ezeknek távollétökben fìuom porrá

dörzsölt s vizzel. kevert kréta is szolgálhat a kénsav

égetö erejének szeliditésére Mindazáltal ezen sze

rektöl csak azonnali`h,asználtatás11k ‘та! várhatunk

üdvös müködést. ‘

53. §. _Kön-kénsaz/as леди (Liquor hydrothioni

~cus‘HS“) Ez legbiztosabb kémszerünk ` legtöbb `fé

mek felfedezésére; készítésmóda következö: 2 ne

hezék mészkéneg, annyi horsav, és 16' obôn le

párolt ш erös s jól bedugott üvegben 1/Lóráíg

rázatinakfvégre jìlepedés végett nyugalmas helyre

félretétetik, hogya benne képûlt borsavas mész

Не; leülepedhessen; mellyröl\a tiszta folyadék еду

más ,_ már 2 nehezék borsavat magában tartó üvegbe

töltetik, s jól bedugva tartatik. ы

Vegymagyarázata (Aetiologia). A könkéngó'z ké

pezteiése következö módon történik: a niészké

неё; mészenyböl, és kénböl állván, részletes viz bon-’

Ив! okoz; ugyanis; a viz élenye a mészennyel: mész

éleget; könenye a kénuel: kön-kénsavat; a két képült
termény együtt: Ilcö`n-lse'ns¢was més:e’leget képeznek.

Ez felolvadva s az uj ада; horsavra való töltés (Ш?!

elbontatlk: a borsav a mész-éleggel vegyül s mint

borsavas mész-¿leg vizben való olvadhatlansága végett

leülepszik; a szabadon maradt kön~ke'nsav рейд а

viztöl felvétetik.

A második adag borsav avégre adatik hozzá, hogy ha

valamelly ólomtarlalmu folyadék - mintllogy az olomra leg

érzékenyebb és Abízonyosalll) kémszer '- egyszersmint vaslar

сайт: is lenni , a vas le ne csapattathassék , hanem felolvadvn

tartanék. Mlmhogy ринг e де!“ lxémnerûńk huzamoab ldeig

.
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való «мы мы köunyen elveszlì erejét: czélszerů azi, usm

egészen kénz, azaz második adag borsava nélkül tartani,

в azl csak маме; alkalmával hozzáadni.

Vegytulajdonai. A k ö n ~ k é n s a V a s nedv sz-ínte°

1en,tíszta,tulajdonzápszagu folyadékot képez.Lég hoz- .

zá járultával elbontatik: ennek élenye, ama könenyével

еще! alkat; a kén pedìg kiválik. Elbontatìk ezen kìvül

minden élenydús anyagokkal való erülésben jöves által:

ínnét van, hogy legtöbb élennyel vegyíilt fémekre hatha

tos kémszerül szolgál, mellyeknek alapfémökkel, a kön

kénsav kéne, mint fém-kéneg már bizonyos meghatá

rozott szinben válik le; mellette könenye -az alapfém

élenyével уже! alkat.

A mult évben általam szerkezett. „G_1`/0'gy:zeri¢me‘°' /czfmü

munkában elô van adva„ melly fémet minö színbeu ‘линзы 1е

olvadékából. Benne ugyan némely müszavak máskép vannnk

mint jelen muukámban, Oka: mivel még akkor nem fogtunk

a můszavak alapitásához; egyébiránt miulhogy tôbbnyire latin

nevök is mellé iktalvák, nem nehéz a’ megértés.

`54. Pürdäbç ММ kò'n-kénsavas nedv. (Liquor

hydrothionicus pro halneo.) A mesterkélt kénes fürdök

a természetiek távollétében következökép készůlnek:

1 obon lnész-kéneg; 1 nehezék borsav; és 4 font kút

víz valamely erös s jól ‘hedugott üvegben negyed

óráig rázatinak; aztán mintegy 12 órákig ülepedés

végett félretétetik. A letöltött kön-kénsavtartalmu fo

lyadék azonnalV a már kész fürdöbe töltetik. -

12 font illynemů folyadék, megfelel 800 font vizböl

álló fürdönek. ‘

55. §. Lecsapott kén. (Sulfur praecipitatum). Ezt

némely vegykémek kénvízegynek (Hydras sulfurís);

mások csekély rész vízzçl elegyńlt fìnomul eloszlolt

kénnek állítják lenni. Készitésmóda az auszlriaîgyógy

szeriár szerint következö: .5 font szénsavas ham
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élegböl,I annyi eleven mészélegb6lelegend6 mennyí

ségü vízzel égetö ham-éleglńg készittetik; mellyben ,

minekutánna leülepedett, s vásznau átszüretett vol

ua, lfont {Езда kén olvasztatik fel fözés közben. Az

átszivárogtatott olvadéklloz addig töltetik feleresztett

kénsav, ,mig csak általa csapadék támad; elvégre a

folyadéktól sziváron elkülönzött váladék, kiédezés ulán

megszáríttatik.

Vegymagy: Égetö haméleg‘lúg a szénsavas ham

élegnek mész-éleggel vízbeni felolvasztása által

készíil: а szénsav а mész-éleggel: gg/pssze' (kénsavas

mész-éleg) “едут. ez olvadatlanul leülepszik: a tîsz`

ta haméleg а vízben felolvadva marad. Ebben a kén

mint kén nem olvad, minekelötte ham-éleggel ve

gyülne, mi ‘еду «rész víznek bomlása által eszközöl

‚ tetik: a ‘Аз élenye egy rész -kénnel kénecssavat; Vkö

nenye más rész kénnel: kön-kénsavat képeznek. E

két képült savak a ham éleggel vegyülve! kénecs, és

kön-kénsaoas ham-éleget állitnak eló, melly sók a fo-V

lyadékban fölolvadvák. Ha ezen olvadékhoz mzir most

kénsav adatik: az hatalmasan magához ragadjaI az

egész rész ham-éleget; az általa szaibaddá lett ke'necs

ваш kénné és alkénecssavvá, a lcönke’nsav pedig kénné

és kömkéngözzé bomlik. Ez utóbbi részint вина",

részint az épen említett alkénecssavhoz `csattlakozván,

még tovább bomlanakz az alkéuecssavélenye , aköri

kéngöz könenyével: vízet alkat; melletle inixndlietkjök ‚1

másik alkatrésze, t. i. a kémlcválik; S а már imént

levált ként szaporílja’.

Vegytulajd. Sárgás fehér színü, szagtalan s

iztelen Íinom port képez. Vízben nem olvad. A tisztí

tott kéntöl Енот eloszlása és csekély kölbkéngöz sza

ga által _ mi a kiédezés által tökélletlesen el nem llá
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ritható. (Rose). »- hüiönbôzik; egyébiránt mind ter

mészeti, mind vegytulajdonaik tekintetéböl meg~>

egyezuek.

Vilany. ’

56. Vihmy a könnyen fclyó, és elilló nem fém

clemck közé tartozik. Éleny nélkül а természetben,

— az ember agyát kivéve —- nem találtatik; ellen

hen élennyel vegyült áliapotban gyakran, különféle .

ásványokkal u. nl. mésszel„vassal. ólommal, és réz~

zel összeköltetéshen. Találtatìk ezekenkivůl a hugy
ban , az evmllös állatok, és madarak csontaikban .1/8 r.

szénsavas mészéleggel vegyülve; végiil többnemů

növênyekben. Honnét kitetszik hogy a természet mind

három országáhan elö fordul.

57. Můtermileg következô módon készül:

3fonti`ehér1'éégetelt és porrá tört emlös állatok, csontai ‚

116 vagy faedényben`6font kútvizzel elegyittelnek,meIly

bez folyvásiikavarás közben 2font tömény kénsav ada- `
tik, erre iaz egész 24 órákig gyakortai felkeverés kö

zôtt állani hagyatik. Az említett idö mnltával a folya

'dék leszürelik,amaradék fasajtóban kínyomalik, a

xnaradékra ismét viz töltetik, s mintelöbb ujonta kisaj-`

toltatik; a nyert folyadék ринг az elôbbeuihez szůre

tik. Ezen összegyüjtött folyadék kó vagy ólom-edény

ben mézsürüségig elpároltatik, s иду átszürve, annyi

szénporral kevertetik, hogy az egész pépsürüségii

legyen. Ezen pép', réziisthenfokonkinlcröshitetttüzön

kiszáríttatik; а kiszárított tömeg azonnal porrá súrolVël~V

еду Pelletierféle szedôvel, ez vízzel 01161011,
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.16-görvegból fehér izzásig еще" hönél addig párolta

lik le, mig semmí sz.e'n-és vz‘lkänecsgó’zök` (Gas hyd

rogeni carbonati, et phosphorati) -nem mennek többé

át. А szedôben- nyert t~iszt_átal~an vilany forró vizben

-folyóvá “Мёд, kecske ‘аду íízbörön átnyomatik; .

végre mint mär tiszta vilany ugyancsak forró vizbôl

üveg-csövekbe felszivatik, mellyekböl kihülte után

«kiszedetik,`s iìveg vagy bádog.edénybcn viz alatt tartal;ik_

Vegymagy.l Az égetett csont: aljas vìlsavas mész

e'leg'," csekély rész szénsavas mész-¿legge-I. Ehez kénsav

ndattván, az nagy rész mészéleggel:ke'nsavas mész

élegge' vegyül, s Yolvadatlan leválík; mellette а vîlsav

szahaddá lesz, melly ‘а més zéleg többi részével : vil

savaslmész-éleget alkat, s a víztöl fölvétetik; а szén
sav pedig a hö által elüzetik. A le vált Igypsztöl szíìrés '

által elk1"1lönzötl.`vilsavas mész-éleg olvadék szénnel

keverve nagyobb hönek kitetettvén: а vilsav nagyobb

része, иду а jelenlévö viz is elbontatik, mindkettöjök

élenye a szén szénenyével: szénsavat képez; {ъ

által a vilany szabaddá válik s lepárol. А viz kö

nenye pedig еду rész szénennyel, és csèkély rész

vilannyal: széiz-vílká:1zecsg`özt képeznek, melly lég

gel érůletbe jövén, világit, s a lepárló vilanyt k1'séri_

De mivel a vilany, еду rész szénenyt is ragad maga

val, szükséges attól kecske börön átszůrés által

megtisztitani. ‘

Vegytulajd. А vila ny: fehér vagy sárgás,áltetsz6.

szivós, viaszképü rudakbanjö elö; magában szagta~

lan, de léggel jövén éríntcttbe: foghagyma мадам

világitó füstöket ereget, mi által vilacssavváélenyitte

tik, annak дым“ végett szükséges viz alatt tarlani.

Borlangban, égényben, illó és kövér olajokbanvíz

fiìrdôbeni hevl.té_`s Кбит! olvad. Legjobb olvaszló

I
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szere mindazállal a kénlang (Alcohol sulfuris). Szabad

légen dörzsölés által, vagy melegben meggyúl, s

vilacssavvá ég: ha ezen égése üveg-harang alatt tör

так, s a fellengůlt száraz sav összegyüjtve lepá

rolt vízzel addig higittatik, mig 1,050 fajsulyu leend:

vílsav állítathatik elö. - Ez színielen, kellelnes sa

-vanyu izu folyadékot képez.

\ Folany.

58. §. Folany, mészennyel vegyülve mint Года?‘

löncz (Spathum Fluoris) gyakran , ritkábban jö `vassal,

czerennyel, timannyal, kesrennyel, és szikennyel a

természetben elö. Magán-állapotban (isolirt) nem állí

tathatik elö. A folany еду а sótképzó' testek közôl.

(Nézd`a 33.§ toldalékában). Élennyel való vegye nem

ismertetik. Köneilnyelzluìn-folsavat (Acid. hydrofluori

cum) képez.vVegyül kénnel, és vilannyal is;I ve'gyei

nem můtermiek.

„Folany“ nevéta bányászoklól használtattni „окон „fluu“~

túl nyerte.

\

В ó 1‘ а п у.

59. §. Böven van a bórsavban mint gyökalj

jelen, mellyböl hamannyali elegyités , vascsöheni

izzás, sósavbani kifözés, végül borlélbeni ki

mosás és megszárilás által hozaiik elö. - Setét

olaj színü, Ir`1e1'ô, eldörzsölhetö, szin sszagnélkůli,

átláthatllan anyag. Légen hevitve veres lobbal bór
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fsavvá ég. Légkirekesztésével a legmagasb foku .hô

Jben sem önthetö hanem annyira tömül, hogy a tö ‚

mény kénsavban leülepszik.

„'Bo'rany“ nevél latin 'nevélöl nyerte.

‚ я

I

ь

Kovany.

60. Az éleny utánleggyakoribb alkatrésze hegye

inknek. Találtatik csekély mennyiséggel az életmüves `

egyeteniben is; mindazállal magán állapotu kovanyI

nem rég lett ismeretes. _ Ifészül: kova-könek szén

savas ham-éleggeli megöntése, és sósavbani

felolvasztása által; a maradéknak vízzel való kimo

sása, szárazigY elpárolása, és végül égetése `által.

Sziìrkebarna poralaku test, berzvezetöiil nem

-szolgál. A vele érülésben levö testeket feketére szine

síti. Nagy 'rokonsággal viseltetik az élenyhez, mel

lyel kovasavat (Kieselsäure. Acid. silicio.) képez; ez

pedig 'ham-éleggel, vagy szikéleggel való öntés ál

ь tal ìiveget.

`Nevél: a kovakötöl, Ymellyben bôven кот}; ‚ nyerte.



Másonln szaxnsz.

’ А fémekröl általánosan.

61. Minekelötte a fémeket egyenként elöadnok,

sziìkséges а fémek álîalános értelmezését tudnunk’

hogy mit értsünk fém alatt? е kérdés megfejtésébèn,

valamint sok másokban is legczélserühbnek véltem

Berzaliust, a vegykémek csillagát követni, ki'

következökép adja elö:

‘IA fémekuégékeny, mindeddig el nem bontható

átláthatlan testek, meleg és berzvezetök, politirozás

által sajátlagos ugynevezett fémfényt vesznek fel.

«

62.§. Á1ta1án0sjei_1e`meik.

i а) Átlálhatlanság (Opacitas, Undurchsichtigkeit)

`mind merö, mind folyó állapotukban.

b) Fémfény (Splendor metallicus. Metallglanz)_

Ez a fémek átláthatlanságuktól függ: mi által a vi

lágosság felületökröl tökélletesebben visszavelletik_

E szempo'ntból:az éreny elsö hèlyen áll, utánna az

aczél, ezüst, higany, arany , réz, ón, és ólom követ

keznek fokonként.

c) Nehézség és` tömötlség (Gravitas, et densitas,

Schwere u. Dichtigkeit). Minekelötte а vegykémok az
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égvények elbonhatását felfedezték volna, a nehézséget,

4 mint f6 jellemzó tulajdonát tekinték a fémeknek, nem

is ismertek fémet , melly legalállb is 6-szor nehezebb

nem volt volnaaviznél. A fémlaju gyökeik (melalloida)

az égvényeknek ellenben sokkal könnyehbek, p o. a

hamany, szikeny sth. a víz feliiletén úsznak, min`él

fogva е Ypontbeli tulajdonuk nem tekíntetthetik már -

\

jelenkorunkhan fö jellemzö tulajdonuknak.

d) Майн testelmél jobb meleg és berzvezetö tulajdo

nuak. Еду а legkitünöbb jellemeîk közöl. Legjobb

melegvezetö az ezüst; utánna következnek: a réz', és

arany. A vas és föleg Iaz éreny а legrosszabb meleg

vezetök közé tartoznak. Children Yszerint рейд

berzvezetöi tulajdonuk tekíntetéhöl ekép állanak: ezüst,

horgany, атаку, és réz.

e) }’ò'1'0"lyó'zheto"se'g , és nyujthatósag (Geschmeidig

keit u. Dehnbarkeit, Malleabilitas et ductílitas) nem

általános jellemök. E szempontból hajdan a fémeket\

tökéllefes, és félfémekre (vollkommene halbmeialle)

osztották. Berzeliu s helyesbnek vélé:po`rò'lyó'z.Ízetó'k
re és mercvenekre osztani. ц

Í) Lágyság, (Mollitíes. Weichheit.) Minden fémek

lágyak több kevesbé.

‚ ‚

63. §. Iíözös vegytulajdonaih: vegyülhetnek a)

élennyel, b) égékeny nem fém testekkel (metallo

da); c)‘egímással. És d) végre. az élenyült tostekkel

nem vegyülhetnek, mielött magok is élennyel vegyůl

tek volna.

'¢



46

Eisöyczlii.

A fémek fölosztása.

64. §. A fémek Ber zelius szerint fel0sztatt'

nak I) ugynevezett fém-élegek (Metalloxyde) , és fém

savak- (Metallsäure) gyökeire. 2) Egvények és földek

gyökez're (Metalloida. Fémdékek) Ez utóbbiak, könnyii

ségök állal különböztetik meg magukat, minthogy

többnyire vagy könnyebhek, vagy csekéllyel nehezeb

bek a víznél, és többek közölök

elëgnek, s az állal a lég vagy víz élenyével ‘едут’

nek; illyenek a következök: Iiamany, szikeny, lavany,

sularny, pirany, mészeny, kesreny, tímany , édeny,

píkeny, jaczany, és teren!/. Ezek közé sorolunk еду

összetett testet ist. i. a kön-Iegeget, mivel az elöso

rolt fémdékek legtöbb tulajdonival bir.

65. Az elsö osziály két alosztályra oszlik;

1) .Berz.Iagado' fc/mekre, azaz ollyanokra, niellyek

élennyel vegyülve nagyobb hajlamuk van savat, mint

aljat képezni; illyenek: areteny, arany, [едет], sz.i~

пену, olany, seleny, dárdany, imeny, és kemeny. ’

2) Berztevâ Íf6'1n-elwe: mellyek,‘"az aljak herztevö'

részöket teszik, p. o. az arany, szagany, nekeny, éreny,

röteny, pallany, ezüst, lzigany, sárgany, re’/Z, vas’

cseleny és czereny. Ezek legalább is 4-szer nehezebbek

a víznél, mint fajsulyaikból kifog tetszcni. Elennye

való vegyülésök által elvesztík sajátlagos fényökeb
összefüggésöket, önthetôségöketi, fajsulyokai;7 savak«

bani olvadhatlanságukat, s helyettök az ellenke

';.'„`~:

iégen, és vizen -
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zôket nyerik. Illy állapotukból szénporral való izzás

által Viszváltoztatthatnak.

Elvégre felosztatnak nemesekre,és nemtelenekre: az

elsók,ha élennyel vegyülvék, izzás között élenyöket göz

képiben eleresztik, p. o. az arany, éreny, ezüst, és neheny ;

annálfogva csekély "ouzalommal viseltetnek az éleny

hez. A nemtelenek ellenben nagy rokonsággal Vegyül'

nek élennyel,mint azI elüsoroltakon kivül minden ц

többifémek. Ez okból a nemes fémek élenytelenitésök ‹

1‘е has ználtathatnak a nemtelenek. ErtekezésünlibenY

a fémek közöl elöször a můtermieket, utánnuk a nem

miitermieket, s végre az égvénydékeket vegyeikkel

együtì adandjuk elö. ’

_/

’ мАвопнк слкк.

A mútermi fémekröl, és vegyeikról.

A ra n y.

66. §. Az arany böven'ado`tt terményea természet

nagy egyetemének, s majd nem minden tart0mányok

ban található; legnagyobb mennyiséggel mindazáltal

az egyenlítö alatti amerikai részekben; továbbá Afrika

több folyámiball fövénnyel elegyíilve; Asiának Ural

környékén , mellynek Z arewo-Alexa ndrowsk

nevezetíi bányájában 1826-han 21 fontot nyomó arany

tömeg találtatott. Arannyal gazdag Magyarhonunk is,

elannyira, hogy egy országban sincsenek annyi arany

hányák , mint nálunk; vannak aranyvivö folyamink is,

millyenekaßuna, Maros, Nera," és Dráva. Sok aranyat
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mosnak évenként Erdély tesfvérhonunkban is.-'1"isz

tán csak ritkán, többnyire más ásványokkalu.'m.ezüst

tel, irannyal, rötennyel és másokkal együlve elö;

gyakran némi kövekben is van elrcjtve, àzillyen Шаг’

czosaranynak , amazok pedig:aranye'1‘czeImek ne\~eztett

nek. Ezekböl bóríssal olvasztatik ki az arany, иду

szinte a mosott aranyból ís. Az aranyiszapot (Schlich)

higannyal elegyitik, és aranyfoncsorrá változtatás ál

tal nyerik ki belöle az aranyt. Az ezüstös aranyérczek.

böl feleresztett legsavval olvasztják ki az ezüstöt, mel'

.' Iette az arany visszahagyatik.

Hvlyén vélem itt megemliteni а honunkban létezô arany

bányákat, minek`ludása reánk nézve magyarokra nem leend

érdeklelrn, annál inkább is, hogy avval vádclnzlk bennünket

hogy nem ismerjük magunk sem elegendôkép дай: honunkat. Kö

vetkezö helyeken vannak fehátzßazinûan Posony megyében; Be'

¢zá1| Liptoban; Körmò'cz-Bánydn Barsban; Selm¢czBúnya'n HonI.ban;. '

Nagy-Bá1|ya'n` és Felsóßßányán Szalhmárban; Kà'rò'xBá1|ya mel

letti feh-ér körös folyamban, és Войти Zarándban. Mennyire

magy évenként Magyar él Erdélyország bányájinak jövedelme,

hizonyosan nem tudom. Born felszárnítása ‚цент Мадуаг-ог

szágban körül-belöl81j2 mázsára mcgy.`F.nnél többel szolgáltat

Erdély, mivel F er ber szerínt évenkint 10 —- 12 1f2 mázaa

aranyat ad. A legtiazlább, mînden eziist vagy más fémnelkiiliA

папу: 24 karalosnak neveztetik Eszközök, edények és péuzek

készilésére, iágysága ‘еды: tiszta arany nem használtathatik,

mirenézve szükséges rézzel ‘аду eziìsttel egybeönleni; а

mazzal ocres, emezzel ‚еде?‘ ötvenynek летит. A galanteriai

tárgyakra franczîa, azaz Gkaratos arany,melly: 1f4 этапу, és 3/I.V

rézböl áll, fordittatik.

67. §. Vegytam' tísztaságu arany (Aurum purum).

A kereskedésben forgó arany: rézzel, eziìsttël, vagy

más idegen fémekkel шоке" iiszlâialarliiva lßlml'I

evégböl orvosi haszonra való forditásakor lnegtisztítást

kiváu; mi következö módon t\‘ìrténik`:_felolvasztatik
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a tisztitandó arany királyvlzben, és kénsavas vas-élecs `

olvadékkal lecsapatik. - A királyvízhen létezö legsav

еду rész élenyével vegyült arany: are'legge' változik;

mellytól ujra a` kénsavas vas~élecs vonja el az élenyt,

és általa kénsavas vas-éleggé változik. A tiszta arany

fekete porképében leválik; melly, szivár által а folya

déktól elkiilönözve vizzel kiédeztetik, s megszárítva

iüzön rnegöntelik.

' Vegyjellemei. A tiszta színaran y: a fémek leg

nemeshike, erös tartós fényü, sárga szín1”1,lágy, evégre

különnemü eszlfiözök használtatásánál rézzel, vagy

ezüsttel öntik össze. Igeil vékony lemezekre verhetö,

fölöttébb nyujtható, elannyira, hogy еду szemernyi

‚ агапу 500 lábnyi hosszu drótra Ilynjtatliatik. Fajsnlya

= 19,5-19,65. Nehezebben önthetö mint az ezüst

és réz, megöntéséhez -l- 1144° Dániel tüzméröje

sze1'int_;W. szerint pedig 30° kivántatik; öntés közt

zöldes \színü, melly szine kihülés után elenyészfk.

Kénsó- és legsavakban nem olvad, de igen a két utob- I

biból álló királyvízben , melly is azon tulajdonaY vé

де“, hogy az aranytlérczeiböl kiolvaszt}'a:- arany

v á l а s z t ó v íz n е k is neveztetik. ` Tulajdonképen
ezenY vízben csak a halvany olvasztószere az aranynak,

з‘ Ьеппе fölolvadva: alr-Ílalvagot képez. _ Mitserlich

szerint retsavban is olvad. Közönséges tüzben állandó, ’

de едет üveg által füstté változtatható: s mint szin~

arany' a környelö iárgyakra száll. Ekép aranyoztak

hajdan aranyfüsttel kíìlöliféle ezüst tárgyakat. Az

arany xninden fémek közt legcsekélyebb vonzalommal

viseltetik az éleny iránt.

Tudjonli valamit az aranyozásmódrol is. Az aranyozäs három

féle. Elóìzür hideg: midön az aranyat higannyal megöntve fé

` ' ligmeddíg higgá (aranyfoncsor) teszik, s aztán rakják föl vala

melly sav,segedel'.1:'ével az aranyozandó lárgyra. Er're a hìgany hö

`

4
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által elnzettk, a’ tiszta arany pedlg vékony lerületekben barit

ja a tárgyal; Ekép cf-ak fémek aranyoztatnak, s mínekelölte a

fôn `enilítelt uranyfoncsor felrakatnék, legsavban olvasztotl

› kevés lnennyiségû higannyal szokták bevonni a lár

gyat. Vasnak aranyozásánál czélszerü azt elôbb kénsavas réz

éleg olvadékba uiártani. Aczél aranyozására helyenebben fordí

tathatik arhalvagnak kénégénybeni olvadéka; az égény,

melly az ßranyatI magábn lartja elszáll, a tiszta arany pedig

vîslzamarad. -V Másodszur: arauyozás történheì ha igen

vékony aranylevelkék, fémekre, akar fárs, "аду valamelly ra

gasznak (Kitt),vagy kemény és száraz olajnak segedelmévelra

katìk fel. Végre agátkövel, ‘ладу kutyafoggal similtatik, Illyen

tapasz készůlhet pecsétes agyagból (bolus), fagyubol és szap~

panbòl. - Harmadszor: ezen aranyozásmód Japanországban

divatos: I. 1. aranylevelkék helyett aianyport használnak

minekutànna elöbb az aranyozandó tárgya! olajból és gylntá~

ból késziilt ragasszal vont/ák volna be. Ezeu mód lzerint íive- '

get is lehct nranyozui, ha t. i.' aranypor bórissal, és méz

gás vizzel elegyiltetik, э ccseltel rakatik fel. — (Közhalznu

ameretelr tfiŕa.)

‘ 68. §. Az~ arany két arányban vegyül az élennyel,

illyes vegyei: ` 

a) Ar-élecs (Oxydul. auri Au'»O): melly, arhal~

vagnakégetô hamélcglúgban való pállitása által késziil.

Midön állala az elbomlott sóbúl az arélecs zöld porké

pében kiválik. --Légen színarannyá és ar-éleggé bom

lik. l00Része: 96,13 aranyból, és 3,87 éleny

böl áll. ‘

b) A1'éleg (0xydum‘ auri. Al1’O‘). Pelletier

szerint készül: ha ar-halvag olvadéka ëgetett keser

elegge] pállittatik, végrelegsauval, az aréleggel levált

keser-éleg elvonatik. - Kik arhalvagból valamelly

égvény által akarják Iecsapni, kevesebb égvényt adja

nak hozzá, hogyseni a jelenlévö halvany telitésére

.kivántatnék; belöle csak néhány órák mulva , hama

rabbI pedig ha`az egész megmelegittelik, nyerhetni

\ ar-éleg váladékot. —- Az aréleg az égvényes aljali
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irán! sav gyanánt viseltetik, velök vegyñlve sóliat

képez; ellenben savakkal képtclen sókat elöhozni. Hu

'zamasb ideigi tartás által felülete fénylö aranyhár

tyával vonatik be, s ez hamarabb történik: ha nap

fényének van kitéve. Erös izzás által élenyét elbo-`

csátja, ,fs mint szinarany marad vissza. Áll: 89,23

aranyból, és 10,77élenyböl. ‘

A tiszta ar-éleg elöállitása némi nehézségekkel van` egy

bekötve, minthogy azon égvénnyel, mellyel a királyvízbenl

olvadékábòl lecsapatik, többnyire mindég fertezve szokottlenni.

Legczélirányosb evégböl az ar-halvag olvadékhoz, mint fönebb

emlltök P e lletier szerint égetett ke|eréleget adni fölös.

legesen,s vele pállitásban hngyni.Az ar-éleg keser-éleggel vegyül

vc leválik, él csak csekély rész marad mint are'lege| keur-e'Ieg`

(auras oxydi magnesii) az olvadékhan vissza. A levált élenyes

уеду vízzel addig edeztelik lu', mig sósav hozzáadála állalsár

ga szŕntnyer,mire a maradék legsavban pállittatik, mellymin

den keser-éleget, mellette igenvparányi rész aréleget is maga

hoz von, mindazáltal ez utobbiból legnagyobb részt olvadat

lan visszahaggya. _ Ha a legsav feleresztett állapotban hasz

nállatott hozzá ‚ ugy veressessárga (ahélegvizegy. Hydras au

ricî); ha pedìg tömény állapotban, ugy fekele, vagy szůrkèbar

na színü vizegytelen ar-éleg (oxydum euri absque hydrate)

nyeretik.

69. Ar-szihlzalvag. (Chloridum auri et nalri.’Na

Cli -l- Au Cl’ +’ 4H’O). Készitésmóda több vegy

kémek elôadásai szerint különféle:

a) G 0 22`у és C hrestien szerint: ôrésztiszta

arany felolvasztatik elegendó mennyiségiì királyvízben

az olvadékhoz 10 rész elszercselt konyhasó adatik, s

mérsékelt tüzön Lszairazig elpároltatik'.

b) Figui e r szerint: 4 rész arany felolvaszta

tik elegendö királyvízben, `az olvadékhoz lrész el

szercseltkonyhasó vegyittetik; végre az egész, vízben

felolvasztatik, s rendes Aelpílrolás ulán jegitettik.

4*
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c) S c h u s z t e r czélszcrli készitésmóda szerint:

48 szcmet nyomó этапу (ein Ducaten) felolvasztatik 1 ne- 

hezék sósavbúl, és 3nehezék legsavbúl álló királyvíz

hen;»az olvadék porczellán csészévböl mérsékelt tü

‘ zön addig pároiogtatìk , mig a csésze szélein az ol

vadék feliileténélveres karika támad; akkor 12 sze

mer elszercsclt konyhasó adatik hozzá, az emlílett

veres karika leöblittetik, s az egésznek jól öszekeve

rése után jegedzésnek kitéletik.

Vegymagya-rázata. AI királyvíz mint látók állleg

savval kevert sósavbúl: a legsav egy rész élenye, az

arannyal vegyiilvén :aréIeget képez; ennek az élenye

'. a sósav könenyével: Швей; az arany pedíg a sósav

másik alkatrészévcl t. i. a h'alvannyal:arlzalvagot hoz

clö. ` Ehez шаг most szik-halvag adatvánr, elöáll ‚а ki

vánt készitmény.

Vegytulajdonai. Ezen kettôssózsetétyarany színü,

összehúzó ízü. Égényben és vízlelen borlélben ar-hal

чада fölolvad, mellyböl az égény elpa'rlása« után szín

arany marad víssza. Olvadékából a szén-vil- és növény

savas fémek, föleg pedig а vase’lecs, és ón-élecs
színaranyat- választanak ki. Legérzékenyebb kémszereI

a sósavas ónélecs, mellyel ‚ bíbor színii csapaiìékot

ad (C as_sil_1s aranybibora. Purpura mineralis

C assi i). Ha ar-halvag olvadéka fölösleges könlegeg

gel lecsapatik, s vele pállittatatik: elöáll, а durrarany

(Aurum tonans. Knallgold). Ez legkissebb súrlódás
által is "аду erôvel Adurran el; veszélytokozható ereje

végett gondos velevaló Ibánást kíván.`_ Gyógyszerül

lcgczélszeriibb `czulu‘os Vízbenrfelolvasztva fekete üveg

ben; avagy labdacsokban keményítôvel rendelni.

70. Ötvényei. '

Ézfemzyel, ha bélöle ‘Ад г. van érczülve, halványr

sárga színü, és pörölyíizhetö érczet hoz elö. Több
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mennyiséglivel az arang elvesztiegészen szlnét, nyujt-'PA

hatóságát, es merevenné válik.

EzzìstI és arany egyült nyujlhaló, és az aranynál

sápadtabh színiì ötvényt adnak. 4 rész aranyból; és

1 rész ezüstböl Yállott a régiek ;,Е 1 е k tru m“  a. \

Higannyal adja az ugynevezett aranyfoncsort '

(Goldamalgam), mellyett az aŕanyozáshoz szoktak

használni. ` `

Az aranyozásról bár már §67. §.aIatti toldalékban tetlünk

emlitési, nem akarom mingazáltal elmellözni B e r z el i u s n a k `

az arany`foncsornál elôadott módát megemliteni (Lehrbuch der

Chemie llI..Band. 192. 11.). Szer’nte ezen foncsor, ezüst, sárga

él veres réz edényekrehasználtatik. Az Iarzmyozandó edény .

feliilete tisz/tán megsúroltalik, megmelegitletik, és higannyal
bevonatik; következökép: legsavval és kevésI hîgannyal dörgöl

lik, hogy az egész aranyozandó felület be legyen vonva, ugy arany

foncsorral; végre a higany tüzön elůzetik. Az arany setét

barna színben marad vissza. Erre salétromból, szalmiakból, vasvi

trìolból és rézrozsdabúl álló keverékkel hintetikbe, s иду 11е

vittetik, mig a támadó tömeg füslölni Вега, mi által az arany

Kvìlálgosabb :zint nyer, és a fölötte lévô tômegtöl élenyittetik,

mitòl 1 1‘. borkôbúl, és 3 1‘. konyhasóbńl álló olvadékbanì

fözës által megtisztìtathatik. Az aranyozá: elvégre polírozó`

aczéllal, vagy vérkôvel (Blutstein), mi által az arany egyiránt

minden részre szétoszlik, poliroztatik.

Csészók, vagy más súrolást nem szenvedö edények aranyozá

sará követkèzó mód szòlgáljon: aranynak konyhasóval kever!

legsavbani olvadékában шага! (Lappen) mártalik,sazmeg

száritva hamuvá égettetik. Egy-darab sima parafa (Korkholz),

mellynek еду"; vége kevéssé szenesilve van, megnedvesitletik,

az említett hamuba mártatik,A és az aranyozandó táŕgy felülete

addig dôrgöltetik vele, mig av, arannyal tökélletesen beleend

vonva. Végpe , parata Ydarabra темпы: vászonnal elsimit

tatik. Az illy aranyozás szép fényt nyer.- _ \

Rézzel, ha ez tiszta, nyujtható ötvényt ad az arany_

A közönséges ékszerek készitésére használtatlni szo

kott arany: 23,6 száztuli rczet tart, mellynélfogva .hase

6
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Inálás alkalmával gyakran szennyel тонет‘ be, mit a

réz élenyittetése okoz. Ettölmegtisztúhha tiszta kön

legeggel (Ammonia pura) megmosatik.

2 Rész sárga-re'z akadályozza az arany nyujtha

tóságát.

Vassal érezülve nyujtható; de vele olly keménnyé

válloztatthatik, hogy vágó eszközül hnsználtatthatik.

Ёгепу.

71. Az érenyt W o o d angol ásványász 174lben

hozta Amerikából Europába; s felöle U l lo ai A nt al

spanyol Mathematicus 1748-han értekezett elöször; ki is

ат, az ezüsthöz hasonló színe végett:„'PIat1'na“nak ne

Vezte, minthogy „Plata“ eziistötjelent, innét platina, pla

4tjinak díminutivuma, annyi minteziìstecske.Utánna 1749

ben, de leginkább 1754-ben L e wi s angol,és S ch e f fе r

мёд természetvizsgálók különféle kísérleteket tévén ve

le, annak légállóságáról, smásnemes fémitulajdonairól

meggyözödtek: melly tulajdonai végett Schef fer fe

М’ afan!/nak nevezte. Késöbb némelly fraucz vegyké

mek azon véleményre jötek, hogy az ёгепу: aranyböl

és vasból álló ércz lenne : de véleményök B e r g m а Il ‚

L`avois‘er, Vollaston, Vanquelin, Dë\v_Y;',éSI

B`erz'eli us által megczáfoltatott.

Ereny elôszörï pinto aranyfövényttartó;folyamáß

ban találtatott. Késöbb más helyekenis: nevezelesen

Spanyolhonban Délamerikában, Ujgranadában, Peruban ,
Braziliábau ,I és Columbiában apró` fénylö fövényképé

.ben, ritkábban lencse nagyságban. Nem különben St.

Domingo szigetebeli Yaki nevii folyam` fövényébenvi>

és Sibao hegytövénél.
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И’ A termékérenyV mindíg tísztátalan, közöuségesen

arannyal, pikennyel, röteunyel, nehennyel, és sza

gannyal, 5611 nella liigannyal, ólommal, kiváltképen

pedigvassal, mint ,`,Vasase'reny _ Platinum martiale“

érczülve találtatik.` Az éreny ezektöl részint kimosás,

miáltal a földes részektöl a neliczebb érenyércz el

különöztelik; rószint moztanos kiszemelés; 16521111.

liigaunyal foncsorrá való öntés;I részint gyenge ki

rályvíz által választatik ki.\

72. `§Ã Tz'sz.la` éreny. Tökélletestisztaságu éreny

következölkép nyeretik : ha az érenyércz csöves

görvegben_ sósavval, mellyhez kevés legsav is

adatoit, leöntetik, és addig llevittetik, mig az éreny

olvadui kezd. Az olvadás ‘szüntével újra еду ada

gocska legsav adatik a keverékhez, s ez mindaddig,

mig csak olvadás történik, és a sósav telítve leend.

Akkor a folyadék szörpsürüségig lepároltatik, kihül~

te ulán vízzel feleresztetik, s a'merö maradékról

letöltetik. A szedöbe laláltató folyadék, a‘görvegben

maradt tömegre visszatöltetik, s nagyobb részeíg is

mél_lepároltatik. I I A ‘

YA- lepárolt savnak‘ szíutelennek kell lenni, kü

lönlien érenytartalmu, és újonti lepárolás alá kell

vetni. A tiszta lepiirlat vízzel feleresztetik, _s ham

halvag olvadékkal tökélletesen lecsapatík. А nycrt

` csapadék szivárou ugyancsak ham-_halvag 'olvadék

kal addig édeztetik ki, mig a csapadékon keresztül szívár

gó folyadék vérlúg altalkékké többé nefm változtatik'. \

A szivárban maradt sótöme.g",kétanx|yi mennyi

ségü szénsavas ham-éleggel elegyítve izzatik. Miuek ‚

Ikövetkeztében' hamhal\/ag' támad, mellette az éreny

színittetili Ezen éreny mivel` meg nem egészen

tiszta, lurályvízbcn` újra `fclolvasztatik, es Iszalmiak

olvadékkal lecsapatik. A >támadó sárgás csapadék,
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melly éhélegból, sósavbúl, és könlegeg
böl áll, megszárittatik, és tüzben izzatik. Ez i

által a szinéreny kiválik, a többi részek рейд‘ I

elszállanak.

Vegyjellemez'. A tiszta s z i n é r e n y: czüstfehêr színü

és fényü, kemény fém; ez utóbbitekintetböl ‘a réz és

vas- közt áll, идеи nyujtllató, meily ‘tulajdonával Si-Y ,

k e_n/gäeu szerint az aranyat és ezüstöt fölülmulja.

Fajsulya 21 és 22 közt forog. Wollaston sze

rint 21,53. Klaproth szerint 21,74. Semminemü

savban, akirályvizet llivéve, sem olvad. Tüzben mie

lött meglágyúlna, nem izzitható. Jean elty párisi

aranymiives fölfedezménye szeriilt mireny által kön

`nyebhen önthetövé, és pörölyözhetövé tételhetik; s

belöle a mircny végre pergelés által ůzetîk el. Ol

чадо" állapotában k`ö nkén savas ne dv által s_zür

késfekete; h am  i b 1 а cs olvadék áltál szürkésveres; `

hàm -él eg, és k ö n- le geg által рейд‘ sárgaszín

ben csápatik le.

73. Élennyel két arányban vegyiìl: I

a) E'1'él{ecs> (Oxydul. platini. Pt O). Fekete színü

‘ port képez. _ Nyerhetöz ha ér-halvacs égetö könlegeg

hen pállittatik. Ezen fekete рог: e'r-élecsvízegy (Plaf

tinoxydulhydrat),_ mellyböl hevités közt elôszöryvíz, az

tán éleny illan el, és szinéreny marad vissza. Savak

ban lassanként fölolvad.Áll: 92,5 ér е п y b öl, és 7,5

é l e n y b 6 l. ` у ì ‘

_ь) Ér-éleg. (oxydum Platini. то’). тявыапже

szül: ha kénsavas ér-éleg vizes olvadéka legsavas

sulyéleggel lecsapatik; miáltalkénsavas suly-éleg, és

legsavas ér-éleg nyeretik. Ez utobbiból az éréleg kön

legeg által válatikle. -_ Barnaveres színii, térimes

por. Savakkal sókat képez, mellyek veres vagy sárga

színüek.
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74. §. Érzazvag (caloria. plains P1014). каши

tiszta érenynek királyvízbeni felolvasztása, s az olva

déknak szárazigvaló elpárolása által. _ Barnaveres

sótömeget képez, melly, borlélben és égényben olvad

6 bört bibor szinre festi. Az .éreny vegyjellemeinél

elôadott kémszerekkel- 72. I-¢ csapadékokat ad.

75. Éreny-'tapia'. (Fomes platini). Döberei

ner jénai vegytanár találmánya. Készitésmóda köVet
kezöz felolvasztatik csötökben 1 г. éreny. I 3 1‘. füs

tölgö sósavbúl, és 1 r. fůstölgö legsavbúl álió király

vízben, s az egész addig melegittetik, mig az éreny

tökélletesen felolvad. A tömény olvadék L0 rész víz-I

zel feleresztetik, s Lkevés szabad sav adatikhozzá,

melly —— Berzelius szerint '- az érennyel .egyíì

lésben lévö nehenyt leválni akadályozza. A feleresztett

olvadékhoz anñakutánna forrásig hevített szalamia ol

vadék adatik, mig csak általa sárga váladék támad. Az

azonnal' elkülönzött és kimosott üledék hasszi tégely

ben a szalamia tökélletes eltünéseig ` izzatik; mellette

visszamarad szürke lágy porhanyos fénytelen taplós tö

meg képében az éreny-tapló, melly nem egyébb, mint

finomúl eloszlott éreny, és azon tulajdonnal bil', hogy

mérsékelt melegités közt| borléllel nedvesítve fellob

han. Hasonlókép hakönennyel s léggel egyszersmind

jö érülésbe. _

Éreny, korunkhan gyógyszerül nem, de többféle edények,

es eszközök készítéseìkre fordittatik. Az érenyböl készült

gyógyszerészi edények drágasága vógelt szükségìs szon ada

tokat Atud-ni, mellyek káros hatással lehetnének rájuk; mire

nézve következökre kell ûgyelní: a) semminemil ollyal sze

rek, mellyekböl halvauy fejlödik ki, ne készittessenek bennök

Ь) Salélrom, és égetö égvények (alcalia caustioa) tûzön ne ön

tessenek bennök: c) Sexnminemiì rlegyek, mellyekhôl valamelly

fém, vngy ‘(Папу választatik ki, ne izzitasaânak Véren_ytégely

ben; hasonlókép semmiféle növénysavtartalmu fémes sók sem_
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Jl.) Ha fémélegek (oxyde metallorunûizzittatnak érenytége|y

ben, az fehér izzásig ne tartassou tüzben, fôleg ha é‘enyhez

I nagy vouzalommal vileltetö fémek, mint: ólom, keneny,

dárdany, sth. izitatnáuak benne; mivel ezek a tégely belré

nzére érczillnek. e) Égetés közben az e'rcn)‘tégeIy szénuel ne

jö`jön érülésbe, mivel az által merevenné válik, I elhasad,

(Венеция ьеьгь. ш. 243.)

‚ 76. Ötvényei= Az éreny könnyen egyiil

legtö_bb fémekkel.

. .Mírenng/el: könnyen önthetô mz're'reny (Arsenik

platin) állittatik elö, mellybôl a_mi1'eny égetés állal el

iizhetö.` '

Dárdannyal: kemény, mereven, szemes fémtöme

get képez, belöle égés közt adárdany kiég.

Nehennyel: keményebbé válik, mint magányosan

szokott lenni, e végböl gyógyszerészi müedények ké

szítésére czélszerüen forditathatík. ‚

Rézzel: könnyen érczül. Egyenlô rész éreny és réz,

rózsaveres szíuü fémvegyet képez, melly pörölyözhetŕ'.

Cooper tapasztalata szerínt: 7 rész éreny, 16

réz, és 1 ón, aranyhoz hasonló fémtömeget adnak.

Az ezüstöt már csekély rész érenyis keményebbé

és keveshé pôrölyözhetövé швы.

Hasadékok az éreuy tégelyeken arannyal töltethetnek be,

miudazáltal az illyeheket nem szabad olly nagyou lôbbéizzilni.

1

Ezůst.

77. Ezüst a nemes fémek osztályába tartozik,

s egy azok közöl, mellyett шёл’ а legrégibbkor nem

zetei, mint az aegyptusiak, zsidók, és görögök külön

М‘: tárgyak készítésérehasználtak; már Homerus,
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Plinius, cs.Móse s' {свиней róla irataikhan emlí ì

tést. A természetben szem s drót idomban, gyéreu

jegedzve, gyakrabban arannyal, higannyal, rézzel, mi

renny`el, ólommal, dárdannyal, de leginkább kénásvá

nyokkal jö elö.,Délamerika, sziberia, spanyol, frantcz
és szászhonokonikivül, nagy mennyiségüt szolgáltat

a két magyarhon, hol a bányászoktól tisztán követke

zökép Íállittatik Ilelö: \ ' _

Az ezüsttartalmu érczek nagy öntötégelyben ólom

mal megöntettnek, s vasrudakkál egymástúl elvá

lasztattnak. Vagy; higannyal érülésbe hozván, az ezüs‘

tôt vele egyesítilk és késöbb egymástól sajtolás, és

vasgörvegböl való lepárolás állal választják el. \A saj

tolásnál visszamaradt higany lepárol, az ezüst pedig
Ivisszamarad — ‘ Í

Elsö esetbenz' Yólommali öntés közt, az

ezüsttel együl_ésben lévö nemtelen fémek ладу vonza

lommal viseltetvén az élenyhez, a lég rájokhatása ál

által élenyülnek, és kohattá válnak; a légtôl éleny

telenül maradt nemes fem, azaz ezüst pedig, az edény ‘

fenekére gyúl.

Második esetben:A а higanynak, a nemes

fémekliezi nagy rokonsága végett, az ezüsttel

едут; mellytöl részint ‘взлома , részint lepárolás

мы fosztatik meg. ' '

Az ekép tisztított ezüstközéletben miudenre hasz

náltathatik, de .gyögysze1ekl1ez nem, mivel tökélle~

ies vegytani tisztasággal nem bir, melly czélra pone

tos, tisztítást kiván.

Honunkban következö nevezetesl» ezüstbányák léteznek:

Körmäcz-Bányán Barsban;` Sellnecz-Bányán Hontban; Baba-Ba'

nyán ugyancsak Hontban ; Nagy-Bányán és Fellóïßányún.

Szathmárban. I. ’

78. Tíszta ваш! elöállitásmódatöbbféle:
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a) Az ausztriai gyógyszertári könyv küvetkezô

kép adja elö: felolvasztatik 1~rész árubeli eziist ele- `

gendô mennyiségü tiszta feleresztett legsavban , s az

olvadék konyhasóval lecsapatik. A folyadéktól szivár

által elkülönzött csapadék fehér itatópapir közöttmeg’

szárítlatik, és 3 rész szénsavas haméleggel ön

tötégélyben a szinezüst tökélletcs kiválásaig ízzittatik_

A kihült tômegre lepárolt viz töltetik: az, _az izzítás

közt képeztetelt ham-halvagot felolvasztja, а vissza

maradt s merövé vált szinezüst рейд, а rátapadt só.

ш! vízzel iöhbszöri kìfôzés álial tisztittatik meg.

Vegymagyarázata. Az ezüstböl legsavbani ol

‘ vasztás által: Iegsavas ezüst-¿leg támad. Ehez szik-hal

из‘ (konyhasó) adalván: egy rész víznek, melyben

olvasztva van, bomlásával: le g s a v a s s zi k-él eg,

`és sósavas eziìstéleg támad Az elsöafolya

dékban marad felolvadva; az utóbbi рейд bomlást

szenved: sósavának könenye, az ezíìst-éleg élenyé

vel vi zet ; halvanya pedigafelmaradt ezüsttel: ezüst

hlalvagot képez. Midôn ez! szénsavas szik-éleggel nagy

hönek kitétetik: aszénsav elillan; a szikéleg рейд

szikenyre és élenyre bomlik: a szikeny a halvannyal:

szikhalvagot képez; az éleny Iiedig az ezüst

höz vonúl, mellytöl iovábbí erös égetés által szaba

diltatik meg. Miután a szinezüst, melly az öntötégely

fenekére szállott, vízzel j/ól kimosatott volna, úira

megöntetik. _ `

b) На 3 rész száraz eziìst~halva`g, 1 rész finom

gyantaporral (colophonium) elegyítve addígégetlelik,

mig zöld színii lobbal égni megszůnik. Ekkor egy

` kevés bóris vettetik hele, s a hö az ezüst öntéseig'

nagyobbiltatik.

` c) Összeelegyitletik: 9 rész száraz ezüsthalvag,

2 rész iinom porrá súrolt heveny égetett mésszel; az
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elegy, üvegben jól összerázatik, és valamelly ôntöté

gelyben fiivénnyel körülkeritve öntésig izzatik. - Itt

élen'y kifejlödése mellett: m ész-halvag, és szine

züst marad vissza, meliyek viz ‘дым `¢3g‘_ymást,ól

elkülönöztetthetök. ц у

d) Ezüsbhalvag 1/3 rész sóskasavas könlegeg

gel elegyittetik, s részenként еду УВРВЗ ízzásíghevi

tett porczellán csészébe vettetik. A Наша ezüst vissza

marad, а többi részek рейд‘ elillannak. _ Ezen mód

ajánlható, hol kevés mennyiségü ez1’lsthalvagból válasz

tatík ki. A mivelet könnyen megtörténik két légvezetíi

langlámpánál is. ~

79. N e d v e s út o n. А jól kimosott ezüst-hab

та; mintegy 20-annyi rész, eleve 1/20V sósavval

Вече?! vizzel kevertetik Vössze: 'ezen keverékhe

vasdarabok vettetnek, ‹ mellyek a folyadékban

egészen benne legyenek, s mihent által/uk az ezüst

-halvag feketévé kezd válni, kivetettnek. A folya

dékhoz .kevés feleresztett sósav adatik, s az

egész meleg hellyen pállittatik. Az, ezen mivelet ál

tal kivált sz i nezüst a folyadéktól sziváron elkülö~

nöztetik, s miután vizzel kimosatott volna, megszá

rittatik. Végül': minthogy az ezüst apró darabokban

vagyon, öntötégelyben csekély rész bórissal _ melly

az öntését elömozditja.- megöntés által egy ’ darab

bá alakittatik.

Vegyíellemei. A tiszta Äez12sl.‘ minden fémekközött leg

fehérèbb, legfényesebb,I az arany és éreny után legnyujt- .

hatóbb; valamivel könnyebb az a1'anynál,de önthetöbb;

a 1'-éznél lágyabb; kellemes hangu, vékony lemezekre
verhetó;'Y еду szemer ezüst 400 lábnyi hosszuságra

nyujtható, s ezen drót olly erös, hogy belöle 0,3 hü

velyk átmérôjü Síckingen szerint 20 fontot és 11

obont nyomó terhet megbír. Az ezüst mint említók
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könnyebben öuthetó az aranynál, ugyanis Dánie’

tüzméröie -1- l06l° 'fokán, mi а" légmérôn -I- 1023“

tesz Fajsulya :_ 10,5. Tüzben,vizben és légen vál

tozékonytalan; könkénsav által elôbb sárga, aztán

fekete színü lesz, melly Teketesége: e zii s t - k é n e c s.

Feleresztett legsavban könnyen olvad, nehezebben _

forró kénsavban. Olvadéka színtelen, minden állatré

 szeket barnára fest, melly _barna színe halvanyos víz

beni pállílás, és könlegeggeli kivonás által elenyészik.

A gyujtiiveg heve alatt elszáll. Legjobb hö és herz

vezetô minden fémek közt.

Olvadékából a réz: szinállapotban; a sósa~

va s s zi k- él е g: fehér túróképü tömegben; a V é 1'

lug: zöldes színben választják le.
80. Ez.üste’leg. (0xydum argenti. Ag0). Készül:Y

ha ezüst legsavban felolvasztatik, és égetö könlegeggel,

vagy mész шт! lecsapatik. — Szürkésbarna színii,

melly вине, m`egszäradása ищи setét. T h é n ard és

Gay-Luss ac kisérleteik szerint nem tart vizet»

mînélfogva nem vizegy. Fajsulya Herap ath iitán

7,143. Napfényen egy rész élenyét eleresztve feke

tévé válik. Könlegeggel vegyülve adja az 6 eröszakos

durranása végett nevezett durrez.üsIött (Argentum to

nans ; Knallsilber), mellynek fölfedezöje l788ban"B e г‘

th olletivolt. Ez következôkép készül: valamelly

ezüstös' só felolvasztatik égetö kônlegegben, és fölös

leges haméleg-vizegy hozzáadása által lecsapatik a

durrezüst. ‚

Kemény testekkel ha még nedves is, már cse

kély súrlodás által erös szétcsapássaldurran el. Mi szá

raz állapotában csnpán tollal való megérintés által

is megtörténik. Minélfogva Наш, tud- és látvágyó ol

vasókra annyitt jegyezhetünk m'eg, hogy már sze

mes és tapasztalt vegykémek kezeiben is többször sze
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rencsétlenséget okozott, sött tapasìztalásbulI tudjuk,

hogy általa már életét is vesztették el többen. Durra

násának okát köhnyü belátni: a könlegeg könenye.

'az ezüsbéleg élenyével vízet képez; mellette legeny

szabaddá válik, s ennek kifejlödése okozza azon ve

szélyes Vdurrangist.

Az elöadóttezüst-élegen НИИ élennyel képez ,az

ezíist mégrfölélèget (hyperoxydum) Ее; е111;еп kélan

nyi éleny van vegyülve ezüsttel, mint amabban.

81. 5‘. Jegedzett legsavas ezlüst-r'leg. (Nitras ar

genti crystal. Ag0`j- N’O5) Késziil: 4 г. tiszta

ezíist felolvasztaìík 10 r. felereszìett s heví-telt leg

savban: az olvadék' átszívárogtatás után elpároltatík

és ìrendesen jegittetik. A~támadó jegeczek itató-papír

között megszárítalnak, és setét hellyen tartatnak.

Vegymagyarázala, A legsav fele része elhomliki

‚езду rész élenye az ezüsilelvegyül és ezüstéle

get képez; más része a legennyel mint legecs

sav elillan._ A képült ezüslt-éleg a Yliontattlanúl ma

radt` legsav részében felolvad,V s mint: le два? as

ez«üst~él'eg kijegittctik helöle. ‘

Fígyelmeztetefs: készitésénél ügyelni kell: а) liogy épen

elegendö mennyiségû legsav vetessen hozzá, ellenkezô esetben `

az eziisl. fel nem olvad; ha рейда‘ fôlösleges mennyiség haiiz`

nállatik: elpárolog, ‘és nelnjegedzik.> L) A legsav жми:

l|’gy‘en,'A mivel ha só\a\tarlalmu:„ fehér mocskos porképében

ezünt-halvacs válik le belôle. .

‘Уфуушшиопаё. A jeg edzett~ legsavas e

z üs t- éle g: három négy vagy hatlapu táblákhan je

gedzik: jegeczei színtelenek, átlátszók, erös fanyar

lzüek; jegedzésvfznéjküliek, légen nem változók, hö

és világosság 'lráhatása által bomlástszenvednek, s

megfeketülnek. 100 Része: 68,2 е z ü st- él е gb öl,

és 31,8 le g s а v b úl áll. Hasonló rész hidcg, sok

kal kevesebb forró vízben,V la-nlglpan is olvad. Vízbe
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ni olvadéka az életmůves testeket violafeketés szinre
festi, rothadástgátló tulajdhonu, mirenézve ha hús

vagy más állattestek benne áztatvák nem mennek

rothadásba át; hasonlókép olly viz sem, melly belö

le csek 1/1200 részt tart is. Ebböl ivásra való hasz

nálás esetében az ezüstéleg néhány csepp konyhasó

olvadékkal választatthatik ki. Vas'élecs: szinezüs

töt csap le olvadékából.

Érzékeny kémszer а sósavra, mellynek 4nagyobh

mennyiségü jeleniétét fehér túróképü csapadék, ke

vesebb mennyiségét рейд’ а folyadéknak [е] vagy opál

szinüvé való változtatása által fedezi fel.

'Legecssav a jegedzett legsavas ezüst-éleg langbani olva

dékából durrezüstött csnpp le. Az ekép kŕszült: fôlfedvzöjétöl

Brngnatelrì durrezüueilek neveztetîk.Hasonlókép „снегу“.

legkissebb súrolás, ‘аду valamelly kemény tárgyali érüléshen

jövés által nagy harsogaûu durranást okoz mlm a Bertho

letlié (80 §.). Lélrészei: legeny, széneny, és éleny.

82. Öntött legsavas ezûst-¿leg (Nitras` argenti

fusus.)Készül : jegedzettlegsavas ezüst-élêgnek gyen

ge hönél porczellán ’ csészébeni megöntése , és

azonnal tollvastagságu, eleve olajjal bekent mintákba

való töltése által. Ha illy minták nem volnának, hi

ányát kipótolják vékony üvegcsövek is , mellyekbe ~

felszivatik.
`

На пеш jegedzett, de száräzig elpárolt leglaval ezüst

élegböl kénzìttetik: ügyelni kell reá, hogy midön a tömeg

már olajként fulyik, s közepén bugyborékok lámadnak, azonnal

mintákba töltelsen; különben a készitmény ‚а nagy 116 által

elbomlik. A меда" sárga fůslképében elszáll, a magányosan

шагам ezüsbéleg is elereszli élenyét, я mint szinezůst kiválik_

Ez az oka hogy némi rosszul kélzitett gyári pokolkövekben

szinezült talállatik.

Vegymagyarázata ugyan az, melly'fönebb a je

gedzett legsavas ezüst-élegnél (81. §) elöadók.
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Tulajdonaì. Az iìntött legsavas ezüst

él e : ve' részeire nézve nem csak idomára nézve
’

különbözik а jegedzettöl. Öntés által se több, se ke

vesb nem leend, inert valamini ez nem, иду amaz

sem tart‘ jegedzésvizet magában. Tollvastagságu

rndakban elö, mellyek heveny állapotukban fehér,

~késöbb világosság ráhatása által feketésszürke,

elvégre egészen fekete színíìek. Ez utóbbi álla

potában ha vízben felolvasztatikz színtelen sbenne

apr_ó úszó fekete pontokat Látható folyadékot képez;

melly pontok,I világosság által viszváltozott

szinezüst, s ezek okozzák .gyakran а készítményL

fekete szinét. Továbbá égetö kellemetlen_ fanyar

‘ай; 2 rész vízben' olvad; étetö erejiì, etulajdona
`

végett közönségesen vadhus,A уеду más kinövé

sek leétetésére használtatik, e végbôl szíikséges

különös iìgyelmet rá fordítxani, hogy réztartalmu ne

legyen; —- mi a gyárikészitményben gyakran meg-_

van -» mivel akkor sokkal jobban kínozza a szen

vedöt, s mellette mégis kevesbé fogyasztja а vad

húst. B11c"'hner szerint 1000 része: 650 ezüst

elegböl, és 350 legs/avbúl` áll. Y

Tísztdtalan: ha réztartalmu, melly esetben víz

ben való zöldes olvadéka könlegeg Káltal kékké válik;

“аду ha olvadékába egyïlarab fényes vasvéttetìk, saz

veres rézzel vonatik be. Gyakran salétrommal van fer- ‘

tezve, ez felfedezhetô: haakémlendö pokolkcíporczellán

csészében erôs tiiznél megöntetik; az által alegsav, és

az eziistéleg élenye elszálnak, az ezüst pedíg a 'sa

lélrommal együtt visszamaraânak. Ez utóbbi vízben'

felolvasztva, elpárolás útján szabályszerínti jeged

zeit salétromot képez, és if salétromnak ugyancsak

minden tulajdonaival hir.. Vagy: ha a salétromtartal

mu pokolkö ízzószenen eldu1rant__ás М?! megönte

` 5
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tik, s az eldurranás hellyén szlnezüst, Ies bélyeg

marad, melly bélyeg ha nedvesített curcumapapirra

égvénymódra hat: salétrom volt jelen.

83. §. Ezüst-lzalvag (Chlorid. argenti AgCl’)

Késziìl: havalamelly ezüstéleges só,-‘- p. o.legsavas

ezíìst-éleg - olvadéka, sôsav általlecsapatik. A túró

képíi csapadék sziváron а folyadéktól elkülönöztetik,

és megszárittatik. ‚-— Vízben nem, de égetö könlegeg

ben, Vés fölösleges sósavban olvad ; világosságon barna

veres „т: leend. Nagyobb hôfoknál elôbb rózsaveres

'színüve' válik, késöbb világos sárga folyadékká ömlik;

melly, meghíìlés után sziirkefehéres , késsel vágható,

szarvhoz hasonló szívós tömeggé merevül. Innét nyer

te hajdan .,Luna cornea" nevét.

Az ezült-halvag lég vagy hömórôk fakjegyzô lapjaikmeg

ezüstölésére Yczélszerü módon használtathatik. Öslzeelegyit

ietik pontosan az ezůsbhalvag 8 részlégetett hamuzsirral (Pot

asche), :t rész krélával, s valamivel több mint 1 rész konylia

sóval. Az ezüatölendô sárgaréz felůlete palléríîìlddel (Trippel)

és kalapdarabbal megtîlztittatik, aztáu sós vízzel megnedve

sittetik, I ugy a fönebbi keverékbûl ujjal addig dörgôltetlk

rá, mig a sargaréz ‘выше eléggé megleend ezüslölve. Végül

czafattal (Lappen) megmosatík, s uxegszárltva szintelen fény

mázzal (Firnins) bevonatik. - Némellyek szerint hamarább

czélt érhetni: ha jól megtilztitolt rézdemezre uedves ezůst

halvag szalamiasóval dörgöltetik.

84. Ezüstbüzeg. (Bromid.. argenti AgBr2)_

valamelly olvasztott ezüst-éleges sónak hambüzeg

olvadékkali lecsapása által állittatik elö. - Sár

gába vergödö „та, шеПу s’zíne kevés sósav hoz.

záadása által eltünik; töbh mennyiségü égetö könle

gegben olvad mint az ezíisthalvag

85. §, Ezüsbkékleg. (Cyanet. .Argenti Ag Су’):

valamelly ezüst-éloges sónak kékleges só olvadék.
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kali lecsapása ‚мы készůl. _Feliér szlnû, égetô könle«

Igeglaen, és kéneges égvényekben könnyen olvad~

86. Ezüst-iblag. (Jodet. argenti AgJ2).Ké.

szül: ezüst-éleges sóknak ham-iblaggali lecsapá

sa által. _ Sárgiás színü, savakhan és égetö kön,

legegben olvadhatlan, -de fölösleges ham-iblag és

konyhasó olvadékokban г? е2 utobbiban kevés meny

» nyiséggel _ olvad.

87. Gyo'gytörv¿ng/szerü këmlésmóda az ezûstsók

пай. Minthogy némi `ezüstéleges sók, p. o. a legsavas`

eziìst-éleg sth. nagyobb adagokban- bevéve mérges

hatásuak: jöhet ennélfogva esel elô, hol annak eldön

tése, ha vagyon-e jelen vagy nincs? törvényszerü és

elmulhatlan szükséges kérdés lehet. Ha a kémlenllöA

állomány kevertelen, 'vagy egyszerü olvadékban van

jelen, ugy az ezüst felfedezése semmi nehézségékkel

sincs összekötve. Mirenézve a kémlendô olvadékhoz

sósav adatik, melly által ha csapadék támad: az ,égetô

könlegegben felolvasztatik, és sósavval újra lecsapa

'tikz a csapadék sziváron elválasztva megszárittatik,I

és szikéleggel elegyitve egy darab szenen forrasz ‚

csövel megöntetik, mi által a szinezüst kiválik.

De .ha az ezüstéleges só másnemü testekkel van

elegyülve: összekevertetík а kémlendö állomány két

aninyi mennyiségü borléllel, s az egész vászonba téve

kisajtoltatik. Az átszüredékhez konyhasó olvadék ada

tik, melly által ha csapadék okoztatik:az, sziváron el

kíìlönözve megszárittatîks forrraszcsövel a fönebbem

litett módon kisérltetik. _

Történvén azonban hogy a konyhasó olvadéka

az átsajtolt folyadékban semmi csapadékot nem okozott

volna, vagy ha okozott, de forraszcsöveli öntés

által az ezüstnek semmi nyomdoka sem vetetett észre, `

akkor а vászonba visszamaradt állomány vétetik elö

‚ 5 le
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Összeelegyittetîk az, egyenlö r.jegedzett szénsavas szik~

eleggel, sporczcllán tégelyben izzásig hevittetik. A

maradék tiszta vizzel mindaddig mosatik ki, mig a r'ó

la lefolyó folyadékot eziist-éleges olvadék többé nem

homályositja. Ezután a fel nem olvadt rész melegített

feleresztett legsavban pállittatik, s fölösleges égetö

könlegeg adatván hozzá, álszivárogtatik. Az átszivár

gott olvadék sósavval kémleltetik, mellyel ha csapadé

kot adna: az, a fönebb töbször emlitettmódon forrasz

csövel megöntetik.

88. §.Mindenncmü ezüstélegtartalmu olvadékokból,

legyenek azok közömbösitett, savanyu, vagy égvényes

állapotban: könkénsavas nedv {едете szinben választja

ki az ezüst-éleget. A fekete csapadék: ezüstIie'necs (ar

gent. sulfnratum).

IJ¢e,gy:¢."Ã‘. Az ezüstpénzek, és edények szép fénycs felüle.

tet nyernek az ug) nevezett fe h é r - fo rr á s (vveissieden) ál

ial; mi követkczôkép megy végbe: а tisztilandó eziìst bor

köböl es konyhasóbúl álló olvadékban, ‘аду feleresztett kén

savban танк, az által az ezüst гением?! homályosító réz fel~

olvad, az ezüst pedig szép fényü Ieend. ’— Kicsiben: ége

[б könlegeggeli mosássai is megtörténhetik

89. Legnevezetcsebb ötvénye az ezüstnekare'z

“И. A közéletben használni szokott ezüstedények és

eszközök ìllyenböl készitvék; mivel magányos ezüst,

lágysága végett nem lenne alkalmas œkészítéscikre, s

hamar is elkopnának. A rézzeli ‘ütvénye _az ezüst

nek fehér színü, ha pedig nagyobb mennyiségiì rézzel van

vegyülve: veres.

A tiszta ezüst 16 probâsnakI neveztelik Ya közéletben. In~

nét а1В1аюв (probás) шт: 13 rész ezüstböl és 8 rézbûl-áll.
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Higpany.

90. A kigany már a régibb korban ismeretes

_volt. A természetben tisztán csak ritkán, más ásvá

nyokkal gyakrabban ‚\ leginkább kennel vegyülve mint

h í g - k é 11 е с s (cinnabar|'s)jö elö. Legjelesebb higany-,

bányák léteznek: Moschelnál Bajorhonnak rénusi ke

riìletében; Idriánál Illyrben; Horzovitznél Csehhon

ban; IAlmed:in11ál Spanyolhonban; Chinában; Kele

és l\lyugo’li11di1il3an;Y elvégre Rozsnyon Gömör Ame

gyénkben.I V

Báriyákbanközönségesen едете“ mésszel ele

gyítve vasgörvegböli lepárolás által; vagy а termék

higkénecsnek erös tüzálló edényekbeni égetése

által tisztittatik meg.' Ez iltóbbinál a-kén elég, а hi

дапу pedig páraképében összesürödik.  A kereske

désben forgóI higany folyó alaku, homályos eziìst szi

nü, melljT homályosságát a vele összeköttetésben

levö ídegen ásványok okozzák: tíszta fehér papiron‘

_szennyett hagy maga után, nem golyóa’laku`, de in‘
kább hosszas elnyúló cseppekeyt képez. f)1'vosi.haszon`

ra megtisztítást kiván.

91. Tisztitásmóda többféle:

a) Tisztítatllatik vasgörvegbôlî egyszerii le- ~

párolás által: а higanyt tisztátlanító részek visszama

radnak, a tiszta higany pedig a vizzel ellátott szedöbe

lepárol,*mellytöl végre szivár által választatik el. -

Czélirányos: lepárlás alkalmávala görveg csövet egé

szen arszedöben levö vizbe értetni.

b) Veras. big-éleg lepárlása által. - A Ыдапу

valamint könnyen felveszi, иду nagyobb höhen kön
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пуеп el is ereszti az élenyt; иду iu__is: elvesztvén

‘ nagy höben élenyét, mint szinhigany lepárol.

с) Vasreszelékkel, vagy mész-elegge] elegyített Y

mübeli~ -higkénecsnek (cinnabaris artíf.) vasgörveg

böli lepárolása által. -`- A’ higkénecs kéne nagyohb

höhen а vassal vagy mészéleggel vegyül: aszabaddá

vált higany mellette lepárol.

d) Hig-kettedhalvagnak (bichlorid. hydrarg.) vas

reszelëkkel és vízzel fözés közt való elbontása által.

e) Legegyszefůbb móda: a tisztítandó higany

6-I2 napokig 1/3 tiszta legsavbúl, és 1 rész vízböl

álló folyadékban, _vagy mi czélszerůbb:_ feleresztett
legsavas higélecs olvadékában gyakorifölkeverés közt A

meleg hellyen pállittatik. Az említett idö mùltával egy’

darab tiszta rézlemezre egykét csepp cseppentetik a

folyadékból, annak megtudására, ha valjon tarte még

higanyt magában fölolvadva? ha tart: v`elv:.'\l:.\sztatik a

higany a folyadéktól, s tisztaY vízzel kimosatik. VEllen’

kezö esetben újra egy adag legsav, vagy hig-éleg ol

~ vadék adatik hozzá, s a pállitás folytattatik. Elvégre a

folyadékbau létezö higany konyhasó olvadékkal mint

hig- hal vans kiválasztathatik. D uflo s.

_ 92. §. Vegyjellemeí. A tiszta 11 i g a n y : szép eziist

fényü, papirra vagy valamellylapos táuyérra tôltve göm

»‘ bölyii, golyóalaku cseppeketképez, mellyek egymással

érülethen jövén könnyen egyiìlnek, és semmimocskot

sem hagynak magok után. Tůzön tökélletesen elszáll;

eczetteli fôzés által az eczet édes ízt ne nyerjen
tôle; kůlönheu ólommal van fertezve. Fajsulya х: 13,6

Higságát _ 39° elveszti,.és ólomkeménységü testté

változik, ekkor nyujtható; ahö 356° fori', spáraképé

ben elszáll, szüktérenp. o. görvegben lepárol. Fara

day tapasztalata szerint alantabhi höfokuál is elszáll:

_ ki is еду csepp higanyt foglaló üveg _nyilására vé
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kony arany lemezett lett,'s иду azt+ 24° _ 25° foku

hönél tartá: néhány nap mulva a higanyt az aranyle

mezre ülepedve talá_lta.Légeui rá/zás által élcnnyel "едут.

‘Ha tiszta higany_B о erh av e fölfedezménye szerínt -

négyszegü léggel töltött íìvegbcn huzamosb ideig rázatik:

a higany feketeszürkés porrń vállozik, mellyett hajdan: „Ae

thiops per |¢“'neveztek; mi nem egyébb, mint fînomúl :zél

oszlott szinhigany. Hasonló szinhiganyol elegyek készithetök

a higanynak reá semmi vegylani erövel nem ható porokkali

eldörzsöléae által, lllyes gyógylzereket nem annyira a je

len, mint a hajdankor orvosai használtak, s következôkz „Mer

curius gummolus“ áll: 1 г. higanyból és 2 r. arabíaî mézgapor

búl. - „Mercurius aacÍzaratus“: 1 г. higanyból, és 2 r. czukor-`

bol.- „Aethiopl grapÍn'h`cu|“. :l r. higanyhól él 3 r. vasszén

bôl. _ „Aethíops alcalz'satuŕ‘. 1 1‘. higanyból, és 2r. rákszem

porbúl késziilnek.

Viz, higannyal huzamosb ideigl fözés közt: higauypá

rät von magâba; benne mindazáltal olly caekély mennyiségü a

higany, hogy az, legérzékenyebb kémszere aíltal sem fedezhe

tô fel. Az illy higannyal fözölt viz hajdan, mim jeles gelcsz

tlellenes (anthelminticum) gyógyszer: „Aqua mercuríah'|“

(Eau des négresl nevezet alatt ладу lzerepet játszott az or

vosi világban.

_ А tiszta higany továbhá legsavban legecssavgñz

kifejlödése mellett könnyen olvad, ugyanis: feleresztett

_ s hideg legsavban mint hig-élecs; forró tömény s fö

lösleges legsavban pedig mint big-éleg leend felolvadva.

Hideg kénsav legkevesbé sem hat гей; е11епЬеп hevi

tés köztkénecsgöz kifejlödése mellett azonnal felovaszt

ja. Halvany, és iblany már közhômérséknél lu’ghaloac

csa' és big-iblaccsá vegyíilneka hîgannyal.

93. Iíémszereì. Higanyból lételznek mind ~híg-éle

cse» (salia hydrargyrosa), mind big’-¿leges sók (salia

hydrargyrica). Ezck, olvadékaikban következö kémsze

rek által fedezhetök fel:

Könkénsavas nedv: ha valamelly Iolvadékban hig

êlecs van jelen; azt fekete színben választja ki. - На

1

\
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' pedig Iu'géleg: az említett kémszernek már csekély

’ menuyisége is sárgásszürke, rázás által fehér színiìvé

változandó zavardékot okoz; а kémszerriek iöbb men

, nyisége által elöbbszürke, végre tökélletes fekete csa

padék képül.

Olvasztott égetó' ham-éleg. (kali caustic. solut.)

a /zz'ge'leçset fekete; a h1'ge'leget sápadt sárga Бабий

(hig-élegvizegy. Hydras oxydi hydrargyrici) csapa

dék által fedezi fel. Mindkét csapadékok lecsapó Isze

rök fölösleges hozzáadása által sem olvadnak fel.

Égetó' könlegeg (ammonia caustica): aIn'ge'lecset

feketés; a Mg-éleget fehér szinben csapja le. Mind

két csapadékok könlegegettartó alias sók (salia basi-`

ca ammoniacàlía).

Sósav, és mínden halvanyos sóla: érzékeny kém-V

szerei a higanynak; ahìg-élecs olvadékában, ennek már

80000-nyiV részét is fehér zavarék, vagy hasonló

színü csapadék (hig-halvacs) által fedezik fel. A tá

madó fehér csapadék legsavban nem olvad; égetô kön

' legegben fekete színt nyer. - Híge'Iegettartó i`olya

dékban semmi látható változást sem hoznak elô, mi

vel a tzîmadó> halvag felolvadva marad.

Ifönkéksav, és mindeń lfékleges sók: a lzig-élecsct

tartó olvadékokból szinhiganyt, sulyos szürke porlié-~

pében válitnak le,mellette a folyadékban hig-liélileg (cy

' anid.l1ydrargyrici) marad felolvadva. -—- Hz‘ge'leg jelen->

léténél semmi lálható viszhatás (reactio) sem történik,

mivel a támadó lu'gke'lfleg felolvadva marad.

- Ham-iblag: a Ízz'ge'lecset zöldessárga (protojod.

hydrarg.); a hz`ge'Zeget pedig égö veres szinü csapadék

(perjodid.hydrarg.) által fedezi fel.- Olly olvadékban

рейд‘, mellyben mind hig-élecs, mind hig-éleg vagyon:

czitromsárga szinü váladékot (sesquijodid. hydrarg.)



73

okoz. Mind ezen említett csapadékok, lecsapószeriìk

fölösleges hozzájuk-adása által ujra felolvadnak.

Ifénsavas szíli'-élegz a híg-¿Iecset fehér (kénsavas.

hig-élecs); _ a Ín‘ge'leget рейд sárga (aljas kénsavas

‘szik-éleg. Sulfas hydrargyrici basic.) színben csapja le.

Elvégre az élenyhez minden ладу уоп2а1отша1

viseltetö testekJ szintugy minden könnyen élenyülhetö

fémek; mint: réz, vas, horgany, ‘Папу, vilsav, kénecs

ц sav, hangyasav, minden horg-élecses és vasélecses

sók: szin állapotban választják kiolvadékából a hîganyt.

Mindezek közt legczélszerübbenfedezhetni fel a hi

ganynak bár milly csekély„ mennyiségét is:ha tisz

ta rézlemezen, mellyre a higanytartalmu folyadékbóll

еду két csepp cseppentetik:az, az által sziìrke higany

hártyával vonatik be,” melly, papirral súroltatván,

eziistfényü leend, de' a lemez hevítésével eltünik.

О г "0 s okra nézve nem leend érdektelen a fónebb elö

вагон, vagy más hasonnemü azerekkel nem rendelni vényeik

ben а higany készitményeket, mivel azòk, bomlását okoznák

ez utobbiaknak. - Gyógysz e ré sze k рейд iigyelmeztet

nek a hîganykészitnlények rnérlegésökliôz és más szerekkeli

vegytésükhöz, csontméreleget s kanalat, és üveg ‘аду ki

gyolrö mozsarakat használni. `

Merö testek, fölclek, ‘аду porok, és más higany

tartalmu állományok, kémlésök alkalmával kénnel sli

roltatnak össze, s üvegböl fellengítetnek. Higany

jellenlélévelè veras /zz'gI£e'nes (sulfuret. llydrarg. ruhr.)

támad belölök.  l `
V 94. Higany két aránybanvegyül élennyel, il

lyen vegyei: ` . ’

` а) A fekete ln'ge'lecs (oxydul. hydrarg. nigr.

Hg*0). Ezen szer az 6 állandó, s mindenkoregyenlö

minösége végett elôbbtételt érdemel а) Saunder,

Black, és H al111 e m a 11 big-élecseiknél. Készités

módát Moscatitól nyertük, mellyett az ausztriaì
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gyógyszertár is elfogadott; következôz Q r. hig-ha-I

vacs (calomel), üvegmozsárban összedörzsöltetikôr.

tiszta égetô ham-éleggel, és 12 r. lepárolt vízzel. Az,

az által támadó fekete üledék a folyadéktól sziváron

elkülönöztetik, és vízzeli >kiédezés után mérsékelt me

leg hellyeń megszárittatik. _

Vegymagyarázata. A higha.lvacs áll: higany

hól és, halvanybúl; a viz: élenyhöl, és könenyhöl. A

halvany akönennyel k ö nh alv s a v at ; ez a ham-éleggel

yíz képeztetésemellett: h am- h a l va cs ot alkaf, melly

a folyadékhan felolvadva marad. A híganypedigavíz

élenyével Ín‘ge'lecset alkatva, fekete porképében4 leválik.

Tulajd. A fekete hig- é-lecs: sulyos, feketés

zöldhe vergödiï színü, fénytelen fìnom por; iz és szag

talan. Világosságon, Sziutugyra hö I| 100°fokán las

sankint_ szinhígannyá és tôkélletes higéleggé bom

lik; ennélfogva készítéséhez hö ne használtasson. Viz

hen S horlélhen nem, de eczet és legsavakban felol

vad. Sósavval highalvaccs1íV változik. Magosb höfok`

nál tökélletesen elszáll, ellenkezö esetben idegen ré

szekkel van fertezve. S efs trö m szerint alkatrészei :

96,20 hígany,I és3,80 élerny. Й

Eczetsavbeli olvadékában valami 1'.s«=«kélyÁ szürke maradék

világouág ráhatása által okoztatil-1, mellynîk hefolyála alig

hâritathltik el.

I1) Vefes idg-éleg. (oxyd. hydrarg. ruhr. Hg0).

'Az alisztriai gyógyszertár szerint készül: ha tiszta

higany elegendö mennyiségii feleresztettlegsavhan he

vités közt felolvasztatik, s' az olvadék üveg-görveg

höl szárazig lepároltatik. A visszamaradt sótömeg fo

konkint nagyobbított höhen addig _égettetetiln mig

világos veres színt nyer, és. egy fölihe tartott izzó-szén

fehér lobhal kezd égni. Végre a kihült és porrá dör

zsölt tömeg forró lepárolt vizzel kiédeztetik.
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Vegymagîflardz. A higanynak legsavbani >fel

olvasztása által támadt legsavas big-éleg legsava, ége

tés által elíizetik; а higéleg pedig visszamarad. A fôli

be tartott izzószén fellobbanása, Ia legsavnak már

A

iökélletes elillantát jelenti:’mirenézve akkor az égetés -

megszüntethetik; тег: már a’ hig-élegbôl éleny kezd

kifejlödni, melly ízzószéunel jôvén érintetbe,l`ellobhan.

Tulajd. A veres higéleg: sulyos, fénylô, é.

göveres, Енот aprá pikkelyekböl álló tömegben jö

elö; színe dörzsölés által halványabbá, égetés által

рай; setétebbé, végre feketév'é так. Valamivel .na

gyobh höhen mint a higany forrásához kívántatik éleny

gôzzé, és szinhigannyá bomlik; 100 része 92,68

higanyból, és 7,32 élenyböl áll. Vízben igen

csekély, langban és égénybep pedig semmi mennyiség

gel sem olvad; de igen savakban: nevezetesenasósav

ban, mellyel hig-kettedhalvagotképez; mind meleg mind

_ hideg legsavban; kénsavban csak fözés közt; nem kíi

lönben kéksavattartó vízben is, mellyben mint hig

k ékleg leend> felolvadva. _ Kônkénsavgôz és kénes

égvények fekete _ híg-kéneccsé _ változtatják, illy

színben csapják olvadékiból is le. Életmüves teslek

mint: mézga (gummi), czuk or, zsir,_ “Еще! ke.

vert veres higélegbôl dörzsölés által szinhiganyt vá

lasztanak ki. Égetô könlegeg által sárgásfehér porrá

változik.B u chol cz szerint sulyagos vízben fözés közt

is felolvad. Tüzön tökélletesen elillan, mi bizonyos jele

hogy ólompirral, téglaporral, czinoberrel "аду másha

gonló veres állományokkal - mi agyárokban készültY

higélegben néha megvan - nincel` fertezve, mivel

по]: Yvisszamaradnak.

95. Ifönlegeges [едет ÍLz'ge'lecs (oxydul. hy

drarg. ammoniac. 3lIg2O -l- П” 05 lN2 H6). Készül

tetszésszerinti mennyiségü higany felolvasztatik tisz
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ta feleresztett hideg legsavban. Ahigany felolvadása ‚

után magától támadó jegeczek (legsavas big-élcs),

bô mennységü hideg lepárolt vizben felolvasztat.`

nak; az olvadékba üveg-csövel folyvásti keverés

közt mindaddig csepegtetik égetö könlegeg, mig

csak általa fekete csapadék válik 1е. Elvégül ,az

összegyüjtötl csapadék lhideg lepárolt vizzel kiédezte

tik, és árn_yékban_ megszárittatik. ”

Vegymagy. Higany, feleresztett hîdeg legsavban.

mint hig-élecs olvad fel, mellette az élenyét a hi

ganynak átengedö legsav, mint legecssav füst képé

ben elszáll. A felolvadt legsavas hig-,élecshez könle

geg adatván, az a legsav egyik részével legsavas

könlegeggé képíil; a másik része pedigalegsav

nak hig-élecsével mint legsavasY higélecs ma

rad vegyülésbenrmellyek elöállitjáka legsavas kön-,

legeges /zig-élecset, шагу is a kivánt készitményt. `

96. Más kés zítés móda: összekevertetilçegy

öhlös üveghen 1 rész léles könlcgeges nedvel (liquor

ammon. vinos.), 12 rész 0,830 fajsulyu borlé_l; a ke-~ ’

vert folyadékhoz addig adatik legsavas big-élecs olva-. .

dék, `mig a folyadék lakmuspapirra savanyumódra

hatand. A támadó' csapadék sziváronafolyadéktól elkü

lönöztetik, éslepárolt vfzzeli kiédezés után itató-papir

között megszáritytatik. —— Az átszivárgott léles folya

dék égetö hamélegg‘eli lecsapás, átszivárogtatás

és lepárolás által megtisztítafhatik, és a majd újra

ekép készitendö legsavas könlegeges hig

› élecs készitéséhez,mint borlél, az égctö kiìnlegeg

felèresztésére használtathatik.

, Tulajd. Készitményünk - máskép Ha h n e m a n

higíélecsépek is hivatik: ' leg s a v as k ö n le g е g

böl, és legsava s big-élefcsböl álló kettôssó.

Sulyos,'igen finom, fénytelen fekete por : izés szag-,
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nélküli; \¿lz_be11¿s borlangban ‘нет, de forró tömény

' eczetsavhan részenkint olvad. Világosságon bomlást

szenvedfmìirenézve annak ráhatása gátoltassan. Né

hány csepp vizzel napfényen As üvegmozsárbanì A

1:§lirol1iß1‘..'í1t'alY színhigany танк ki belöle. Tüzben el

illó, vellenkezö/ esetben szénnel , égetett csontporral,

vagy más hasonló idegen részekkel van fertezve. Fi

scher szerinl; Yé.getö haméleg у könle geget;

_kénsav-' рейд 1е д в ava t fejtenelk ki helóle.

97. §. Híg-Ízalvacs' (chlpret. hydrargyrosi. HgCl)

Az Ía1_1s_z1t1‘iai Vgyógysze1't:iril-1önyV szerint következö

kép készülz /l 1'. higkettedhalvagI és 3 r. tiszta hi

gany, ůveg, Урду kómozsárban a szinhiganynak tö

kélleies .eltiinéseig. súroltatnak; a hamuszjnii. por

üvegbôl fellengíttetik. Végre a kihült és széttört

iivegböl kivett tömeg iìnom porrá súroltatik, és le

pzîrolt vizzel «kiédeztetikg т

А _fe11Cng'ü1.~,1nek az üvegbôli könnyebb kìvételére

ajánlhatom , a llomokfiirdôhöl kivett még forró üvegnekvala-I

melly hideg vízhe mártott ruhábai'A göngyölését: az által

a forró üveg' szétpattan, 's könnyebben elválika rátapadt sótúl,

~Vey_1/maigg/._ A hig-kettedhalvagI áll: 1 par. Ыдапу

ból, és 2_'p`ar,. halvanybúl. 'Az egyik parány halvany,

higannyával marad vegyülve; a másik parány рейд

а hozzáadott liigannyal la fellengítés közt köti magát
Iössze, s mindkettöbül hig-halvacs nyeretik.

98. §. ¿N e d v e s 1i t o n következökép készülhet:
24 r. legsavars hig-élecs olvadék, 1 г. konyhasó olva

dékkal lecsapatik, a csapadék szívár által elkü

lönöztetik ':

Tulajdon. A hig- halvlacsban 1 par. higan

nyal félannyi halvany van vegyíilve, mint a hig-ket
tedlialvagban ;Í s az által különböznek egymástól;

100 rész higl1alvacs: 85,09 higanybúl, és
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1a,o1ha1van'y1..i1 111. ._ А rellengnés sul ke

szült: sulyos , szálkás törésü; porrá súrolva sárgáha

vergódö fehér port képez: Fajsulya ::. 7,7. Ize és

szaga nincs, vizben és langhan olvadhatlan: mind_az-I

által némellyek szerint 200_0 hideg, 1100 forró vizben

olvadna. Mészvízzel sú1'olva_fekete színüvé válik , sát

ga színe hîg-kettedhalvaggali fertezésre mutatna.

Tüzön tökélletesen elillan, a nélkůl hogy elôbh meg,

öntöáne, az által csekély rész helöle: hig-kettedhal

vaggá , és szinhigannyá változik. Ehböl világosan ki

tetszik а J átr o v e g yk 6 т 6 k czéliránytalanságuk,

kik a hig-halvacsot mentül töhhször lengíték fel, an

nál enyhéhb erejünek vélték lenni; minélfogva 10 -

l2szer felengítették, és „Pan acea mercuria«

lisf‘nak nevezték.

Némelly vegykémek a hig-halvacsot, hîg-kettedhalvagtúl

való megtisztitás végett 10 —' 12 rész lepárolt vizben tanács-

lák kifôzni , mallette minden foutnyihoz 1 — 2 'nehczék :za

lamtasót adván - J uch tanár nem egyezvén megr ebben, mi

vel általa a highalvacs bomlását tapasztalâ történni; czélsze~

růhbnek állitá e végre erôs lborlélben kifözni, melly a hig

kettedhalvagot felolvasztja, amnzt pedíg olvadatlanul visszahag_yja

99. Geiger szerint készül: ha 20 r. higany,

8 r, szikhalvag, 6 r. csel~feléleg, ll eleve fele rész

nyi vizzel kevert kéusav együtt elegyltetnek, és üveg

görvegböl lepárolás alá vettetnek, utóbh fellen

gyítetnek. _100.§. Boml_ását ok ozó adatok. AHaahig

halvacs sósavval , szalamia vagy konyhasóval fözetik .

highalvaggá és szinhigannyá bomlik, sött csupa viz- `

ben ‘аду langhan sokáig való fözés által is már. —

1111 аппуа1 :. ham-ihlacsot képez. E get 6, szé ns a

v a s, és 'tü z áll 6 égv é n y ek : részenkint fekete

Ihigéleccsé változtatják. Szintugy, de mégis tassab

han a széñsavas földek, ésa fehér keser-éleg Szen

\
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cavas, és é g e I б k ö n le-g е g feketésszürke рот;

változtatják, melly hajdan: Sazmder szürke /zig-élecse _

Marcar. einer. займам.“ név alatt volt ismeretes; ko

runkban `fölöttébb ritkán használtatik.

101. §. Híg-halvag. (perchlorid. hydrargyrici). --,

Bichloridum hydrargyrici latin neve végett hig-ketted

halvagnak is .nevezem. _ Készitésmóda különféle,

Az ausztriaigyógyszertári könyvY szerintz 4 r. tisz

ta higany, hasonló rész tömén`y kénsavval üveggör

vegbôl szárazig' lepároltatik. A görvegben vissza

maradt tömeg 5 r. konyhasóval összesúrolva fellen

gitletik. A kihült és széttört edényhôl kivett fel

lengiìlet haszonra eltétetik, az edény fenekén ma

radt só pedig elvettetik. `

Veg!/magyar. Higanynak kénsavban' való felol

vasztása 'általz ké n s a vas hig él e g támad; melly

konyhasóvali fellengités" által bomlástszeved.

`Ugyanis : a hig-éleg élenye, a konyhasó szikennyével:

szik-éleggé, ez a kénsavval: kénsav as szik

él e g g é "едут, és az edény fenekén marad. A hi

gany pedig, a konyhasó elegendô' mennyiségů hal

vanyával : mint hi g  h a I v a g fellengül. ' ‘

102. Más készitésmódai. ‚

а) Geiger szerintk észül: ha 10 r. hîgany,8r.' '

kónyhasó, 6 r. csel-feléleg, 11 r. tömény kénsav,

melly már eleve félannyi rész vizzel kevertetett, ös-'

szeelegyitve íiveg-görvegbôl lepárolás alá vettetnek,

elvégre a maradék fellengittetik.

b) Ha veres hig-éleg sósavban felolvasztatik, s

rendesen jegittetik.

c) Ha egyenlö rész legsavas hig-éleg, égetett

kénsavas vas-élecs, és elszercselt konyhasó együtt

fellengittetuek. ‘

Q--« \
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d) На legsavas hig-élecs tömény s forró olva

dëka sósavval lecsapatik, а csapadék mégegyszer an

nyi sósavban, mennyi a lecsapáshoz vétetett Ifôzés

közt felolvasztatik, és jegittetik.

I Tulajdon. E készitmény: szintelen, négyszegiì

lapokban, Yvagy ~Íinom tòképekbenI jegedzik.` Gyá

rokból hol nagyban készül, domboru tálalaku dara

bokban nyerctik; áttetszö, szagtalan, erös égetö fa

nyar ásványos izü, merges hatású anyag. Faisulya ‚

Mitserlicllszerint =5,42-6,5. A 116 265° fokán
színtelcn folyadékká öntödik; ,16 r. ihideg, 3 forró

vizben, 21/3 viztelen langban, és 3 égényben olvad;

melly olvadékai a 11611 116111рар1г1 megveressítik; a

viola szörpöt (syr. violar.) 26111 színüvé változtatják.

Könleg-halvag, konyhasó, és _más halvanyos sók,

5611 maga a sósav 15 fölöslegesen használva elömoz

ditják vizben való olvadását, és gátolják világossá

gon való boŕnlását; ‘nem különben sok életmíives tes

tek is, mint: a czukor, mézga, keményítö;

hol 116111 gái0111ai_i‘ák‘, legalább hátráliaiják. All. 74,1

higanyból, es 25,9 halvanybúl.

103. ё; Bomlását okozó adalok. Az ége

tô, és tüzálló légvények péld. a ham-éleg, szik

éleg, s mészéleg, a hig-halvag vizbeni olvadé

kában veresbarna -` t. i. higélegböl, és highalvacs

húl álló - csapadékot okoznak; melly csap adék, le

csapószeröknek fölöslegeseni hozzáadása áltaLvilágos

sárga 521111 пуег (hÍgélegVl'Z6gy. Hydras oxydi hy

drargyrici). A czukor, mézga, birsmagnyák

(mucilag. sem. cydon.) vagy 11162: olvadékában ég

vények hozzáadásával hátráltatják a támadó hig-éleg`

kiválását; mindázáltal huzamosb 1116 mulva még is

еду szürke üledék válik le belöle, melly: highal

vacs 65 szinhigan y; mi az é-gvények hozzáa
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dásuk nélkül is megtörténnék, csak hogy késöbb. Ha _

а higl1alvag olvadéka ' könlegeget is tartana , akkor

a fönebb említett égvények által támadó csapadék nem

sárga , hanem fehér színü leend. Sz 6 п s av a s, és

é д е 1:6 k ö nl e д е д: szinte fehér csapadékot okoz

nak benne, melly csapadék, fölösleges 'könlegeg hoz.

záadása által ismét felolvad. — А2 о r v 0 si s z a p р а 11

(sapo medicinal.) is elbontja, 65 csapadékot hoz olva

dékában elö; a csapadék: h ig- 61еде s sz app a n.

_ Könkénsavas nedv, kénégvények, és ham

i bla д: szinte bomlást, és a 93. alatt említett szi

. nii csapadékokat okozzák benne. _ Le д sa v as

e z ü s t - 6 1 е д : fehér túróképü csapadékot (ezüst-hab

чад) 1102 е1б, ше11е11е а folyadék legsavas hig-éle

cset tart _ Ha hig-halvag olvadékából néháäny csepp

cseppentetik valamelly tiszta rézlemezre, az fehérsziir

ke hártyával vonatik be; mi ha papirral eldörzsöltetik,

а rézlemez felülete ezíìstfényt nyer. -— Fé ms ók (sa ' .

lia metallor.) , mellyeknek aljuk тёд több élennyel

képesek vegyülni':p. o. horg-élecs es, és vaséle

c s e s s ó k, a hig-halvag-olvadékából eleinte 111д-11 а 1

vacs ot (chloret hydrargyrosi); késöbb, ha sok ada

tik hozzá: s z i 11 11 1 да n yt csapnak le. Az történík, ha

еду darab tiszta réz vettetik is bele. `

104. 5’. Elle n s z e r e. Az életmíives testek közt

a highalvagra a tojás féhernyének különös hatását

vette Orfila észre; mi alkalmat ad vala neki benne,

mint еду erös méregnek ellenszerét felfedezni.

Bizonyol egyén nagy adag hig-halvagotV vevën be, в

már méregokozla jelenségek léptek elö, midón hozzá Orfila ,`

1.iva10u. 01 а tojásfél1érnyének а hig-halvag 1p0m1ásá1 olmo

_ereje arra inditá, hogy azt adjon a kinlódó egyénnek, ki il

magát гей azonnal köunyebbcn érezte, s általa iŕtózatos kinjaitól,

de в meg irtózamb ha1á11ó1,megmen1e1e¢f. _-*A ¢ojáàfehérnyé«»,1i

kesôbb tati kisérletek csalrugyan valósiták ehhell csodaerejéf.

6
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Ha ММ! llíg`flla_lV‘lig olvadékhoz vizzel higított tojás

fehérnye adatík:'fehér pelyhes csapadék támad (t ojás

fehérnyével vegyült higéleg); mellette a

folyadék szabad sósavat tart. Száz.re’sz friss to_iásl`e

hérnye, két rész highalvagot csapp le; a támadó csa

padék égvényckheu, konyha és szalamiasók olvadékai

han felolvad. — ‘

Hasonló~ homlás történik : ha állati, v. növényi fe

hérnyetartalmu (alhumen animale, v. vegetabile) anya

gokkal jö érintethe; illyenek a Шея п ö vé n yn e dv e k,

m agt ej ek (emulsiones semiuum) lisz t fél ék sth.

пет leend helyén kivül itt ñgyelmeztetnem azon orvosokat,

' kik я hig-halvagot keuyérhéllel labdacsokban azokták rendelni, an

nak általa bomlástlzeuvedélére,föleg ha huzamoah ideigállanak:

mirenézve sükerszerühh azt keményìtövel és csekély rész :zik

halvaggal, melly a highalvag boniolhalásának ellentáll, rendelni.

105. A híg-halvag olvadéka elvégre, az életmü- _

ves testek rothadásának, és elenyészetének ellentáll; mi

renézve czélszerüen használtathatík külö'nnemí.iI boncz

tani készitményekuek, halaknak sth. rothadástóli meg- `

óvásukra. l\'em.különben‘egész holttesteknek `megta1'

tására is, melly czélra horlangbani olvadéka fordittasson.

Jutányosb, és kevéêbé veszélyes testrothadását дана szer

a következö :_6 rész timsó, és 3 {Д rész salétromgmindegyik kü

lön felolvasztatik 28 rész forró vizben ,' aztán együve töltve 24

órákig ülepedés végctt nyugalmas helyre félretétetik. Az em

litetl idö mullával lelöllött_ Наша folyadék afôn emlitett czél

la használtathatik. '

106. §. Gyógy  törvényszeriì kémlés

móda a hig -halvagnak. Bár könnyíi a 93.

alatt elösorolt kémszerekkel valamelly egyszerü olva

dékhau a higany jelenlétét felfedezni: bajos még is va

_lamelly higanyméregokozta lnegétetés után való vizs

gánál megfej teni, hogy a haláltokozta szer : h ì g- h al

v ag , “аду más liíganykészitmény volt-e ? mivel hal



83

ищу, melly a highalvagnak едут Уе5угёв2е,1па]‹1

' miuden ételben, innét- a gyomorból kihányt vizsga alá

vetett állományban ’ isvan szikennyel, mint: szik

halv ag (konyhasó);vegyülve. Legczélirányosb evég

re a kémlendö gyomor bennékét, иду а megétetett

` egyén által kihányt állományt is 2_4 annyimennyiségü’ '

égénnyel elegyíteni, s darab ideig együtt rázni; végre

nyugalmas helyre félretenni. Az égény: a benne lévö hig

halvagot kiolvaszja, és könnyüsége végett afolyadék
Ifelületén uszand, melly csendesen letöltetik, és gyen

ge hömérséknél elpároltatik; a maradék vizben felol

vasztatik, s a hig-halvag kémszereivel kisérltetik.

107. 5. H ig- és liönleg-lzaIvag.(cl1loret. hydrarg. et
ammonici. (2 Hg Cl2 lHg 0)»l-l\"2 Н8 CP). AzI ausz

triai gyógyszertári könyvszerint készül: ha egyenlörész

hig-halvag, és könleg-halvag(sal ammon.) elegendô men

, nyiségülepárolt vizben felolvasztatnak, és átszivárogia

tás után szénsavas ham-éleg olvadéka addig adatik olva

dékuklloz,mig csak állala csapadék Lámad. Végül az ös

szegyüjtött, és lepárolt Yvizzel kiédezett csapadék ár

nyékban megszárittatik.

 'Vegymagy. A l'|.ighalvag áll; 2 par. halvany_

ból és 1 par.‘l1iganyhól. A viznek egy része bomlást

'szenvedz könenye az' egyik par. halvannyal: kön

halvsavat; ez, а hozzáadotî szénsavas ham-élcg

hamélegével, a szénsav kiüzése, és а ham-éleg élenyé

\

7 nek a könhalvsav könenyével vizzé való változása mel

lett: ham-halvagot képez, melly az olvadékban

marad felolvadva. A viz élenye pediga higany csekély
részéveli hi g-éleget hoz elö,Í melly а’ felmaradf

hig-halvaggal , és a hozzájuk ада“ könlegdlalvaggal

elöáilitja а kiviînt késznményi. ‘

Tulajd. Ezen kettössó: fehér színü, összelapadó
port liépez;I szagtalan ,` kellemetlen ásványlzü. A 116

6*,
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180° pontán könlegeg fejlik ki belóle; legen és vilá

gosságon megbarnúl. Vizhcn nem, de eczetsavban,

legkönnyebben pedig/sósavban olvad. Égetö égvények

sárgára válloztatják, és könlegeget üznek ki belöle.

Tüzön tökélletesen elillan, ellenkezô esetben: kré

tával, gypsszel,liszttel,szénsavas ólom -

éleccs el, vagy k enélegg el (oxyd. bismuthici.)

van fertezve. '

108. §. травмой hz‘gkönIeg-kalvag. (chloret.hydr.

et ammon. solutum) Készül: ha 16 szemernyil1ighal

vag, 1 nehezék könleg-halvaggal (sal ammon.), 5 font

lepárolt vizben felolvasztatik, s az olvadék átszivárog

tatik. -_ винные", tiszta, ásványos-sós-ízü folyadék.

Szénsavas égvények fehér csapadékot válituak le belöle.

A könleg-halvag,I a highalvag könyebb felolvasztha-'

tasa уйдет: adatik hozzá.

109. 5‘. Fekete kíg-kénecs (sulfuret. hydr. nigrum.)

Készül: 2 r. tiszta kén, részenként hozzáadottll r. hi

gannyal, üveg-mozsárban a higany tökélletes eltiìné

sèig súroltatik.

Tulajd. Finom, iz-szag- és fénytelen, suiyos fe

kete por. А": kénböl, higkénecs'bôl, és fino.

múl eloszlott s zin - hi g a n y~b ó l. Tüzön tökélleteseri

elillan, ellenkezö esetben fertezve van. Három rész

belôle, egy rész higanyt tart.

A s z ára z ‘По n megöntés által készült fekete

hig-kénecs (aethiops mineralis fusione Paratus) ne hasz

náltassék helyette,mivel az а verçs hig~kéneccsel (sul

furet. hydr. ruhr.) - mellytöl egyedül csak szinére

nézve kü_lönbözik —- llasonló halással müködvén az

életmüben, veszélyes következést vonhatna maga után,

110. Dárdamyos big-kénecs .(suli`uret. hydrarg.

stibial): 2 r. nyersdárdanynak (antim. crud.),1 r.kén
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nel, annyi higannyai, ez. utóbbinak tökélletes elt1`i

néseig való súrolás által készittetik.

Tulajd. E készilmény: finomul szétoszlott hi

gfanyból, kénbôl, és dárdanybúl álló elegy.

Fénytelen, szag> és iznélküli, sulyos, Iinom fekete

porképiben jö elö. Sem vízben sem langban nem ol

Ivad. Tüzön k én e c s s а V eregetése mellett elillan.

Tíszta hevitett sósavbanikönkéngôz (gas hydro

thion.) kífejlödése közt részenként olvad; ezen átszi

várogtatott olvadékából k ö n k é n s a v а s п е d v: ‹

narancs szinii- csapadékoi.I válít le, melly: könleg

kénegben§(sulfuret. hydrog. àinmon.) tökélletesen

felolvad. Ha valamelly' setét olvadatlan maradék 1na

radna vissza, vagyva könkénsavas nedv ältal lecsa

patott csapadék barna lenne: azok idegen fém jelenlé

` tére mutatnának. 100 Része: 25 higanyb ól, 36 1/Q

dárdanybúl, és 381/2 kénbgil áll..

lll. Veres big-lsénecs.(s11lfuret. hydrarg.rub1‘.

HgS). Készül: ha csendes tüzön megöntött kénhez,

‚ hatszorarmyi mértékü tisztafhiganyadalik, s az abból

származott tömeg fellengíttetik.

Tulajd. Jegedzett,s1igá'ros, setétveres színü, szag

talan, és iztelen sótömeg. Egyedül királyvizhen olvad.

'I‘üzben kék lobbal égve tökélletesen elszáll; ellenkezö
esetben:O Ítéglap-orral, ólomp ir1'a_l, vagy más

hasonló veres állományokkal van fertezve. Fajsulya =_

8,0. Ham-mészszik-élegekkel, vassal, horgannyal, dár

dannyal, ólommal, rézzel, иду big-halvaggal való 1е

párolás által s z in h ig а п у nyeretik belöle. lnnét tiszI

ia szinhígany nyerésére közönségesen veres higkénecs

vasreszelékkel vettetik lepárolás alá. All; 86,3 hi

ganyból, és 13,7 kénböl.

A t e rm 6 k hi g- k é ne c s (cinnabaris nativa). mireny

tnrtalmusága végett orvosì _haszonra nem szokott használtatni.
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112.' Eczetszwas lu'gélecs. (acetas hydrargyrosi.

Hg2 OA). Késziil: ‚ `

а) 11а fekete hig-élecs forró eczetsavhan felolvasz

tatik, s az olvadék müszabályilag jegittetik. '

_,b) Ha 30 r. sósavnélküli eczetsaias szik-éleg,

6 r. lepárolt vizben felolvasztatik, az átszivárgott ol

vadék szinte forrásig heviltetik, és „iìvegcsövel

való fqlyvásti felkeverés közt 240 rész legsavas hig

élecs olvadék adatik hozzá. s kihülnihagyati k. Akivált

jegedzett só sziváron elkiìlönöztetik, hideg lepárolt`

vizzel kiédeztetik, és mérsékelt meleg helyen itatópa

pir között mcgszárittatik. ’

A legsavas hig~élee's olvsdék, gyakortai elôi'ordulása,.és

miudenkori Iegyexllô készitése végett, alább a 120. §. alatt ké.

szìtésmóda feltalálliato. .

’ J ogy z é k. A ШИН: jegeczekröl letöltött folyadékból,

konyhasó olvadekkal a hìgany, mint: hi g- h alv a с s Iecsa

`pathatik.

c) Ha a fellegsavas hig-élecs (supernitras hydrai

gyrosi.) olvadékáhól _szénsavas haméleg által lecsa

patott s z é n s a v a s h i g - é le c s, eczetsavhan fel'ol-

vasztatik, és rendesen jegittetik.

Tulajd. Az ecz etsa vas higéle cs:1inom,

apró hajlékony, nehezen íúralható, _t`ehér, fénylö pikke

lyekhen jô elö.' Mellyek szagtalanak, kellemetlen ás

ványos ízüek; 100 része: 77,96 hi g - é le c sh öl, és

22,04 e c z е t s a_ v b ól áll. Világosságon megfekete

dik; légen »bomlástszenved : e cz e t s a v 'fejlödik `ki

‚ helöle, és sárga szinüvé változik. Olvasztásához: 100

1'. hideg viz kivántatik ; langbau és égényhen nem
. _olvad. ' A

Az eczetsavas htgélecshez hasonló készitmény a borsavas

hìg-e'Ie¢'l (latras hydrargyroli). Készitémióduk csak abhan kû~

lönhözik: hogy emehez eczetsavas szikéleg vétetik. - Tulaj

donaik is megegyeznek, мак hogy eme nehezebhen olvad viz~

Ьеп, azonkivül 100 részébeu: ciak 76,01hig-élecset tart.

\
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113. §. Eczetsavas /tig-éleg. (aeetas hydrargyrici

Hg0A). Készül; ha veres hig-éleg eczetsavban felol

vasztatik, s az olvadék miiszabályilag jegittetik.

114. Higke'kleg (cyanet.hydrargyrici. HgCy2 ).

Némellyek hig-élegnek kéksavban való felolvasztása

és jegités által ällitják elô. KMások: 1 r. veres hig

éleget, 2 r. berlini kékkel, és 8. r. vizzel föznek, mig a

folyadékvilágos szürke szlnüvé válik; akkor átszivá

ì Arogtatiak, és rendesen jegítik. Minthogy рейд az át

szivárogtatottÍ folyadék nem egészen tiszta vastól:

szükséges evégbŕîl hig‘éleggel pállitani, melly a vasat

kiválasztja belöle. ‚

Duflos következö módot ajánl: valamelly alkal

mas üvegben 2r. porrásúrolt higélegre, 25 r. lepárolt

viz töltetik: Iés 4 r. vérlúgsóból, I1 1/2 r. Ikénsav _

melly eleve kétannyi vizzel-kevertetett - által kiüzött

könkénsavgöz vezettetik hele. Elômozdittalik ezen mi

velet, ha a higéleg olvadék gyakran felkevertetik.

Az olvadék elvégre«átszivárogtatás~ után mérsékelt hö-V

nél elpároltatik, s jegittetik.I

Veggmagy. Ezen vegynél a higéleg élenye, a

könkénsav könenyével: vizet alkat; a kékleny

рейда fémmel: higkékleggé ve'gyül.Innéthely

telenül neveztetik sokaktól könkénsavas )lig-élegnek _

1laydrocyanas In/drargyrícz‘,~“ mivel sem köneny, scm ‘

éleny. nincs alkatrészei közt. Ugyanis 100 része =

79,32 higanyblól, és20,68 k éklenyböl áll.

танца. A hig- kékle g: fehér, át nem látszó `

négyszegü dülönyökben jegedzik; jegeczei szagtala

nak, kellemetlen, keserü mandolához hasonló, sokáig

tartó ásványíziiek. Néha apró tôkben is jegedzik, de

» akkorilhig-éleget is tart magában, és olvadéka ég

vénymódra hat (modo alcalino reagit); 8 r. vizben, lang

han több .mennyiségüben olvad. Sem kén, sem legsav
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val nem szenvedbomlást; de igenis sósavval, melly

.kéksaVvá, és hig-halvaggá változtatja. Kön

‘ Ykéns av: hig-kéneget csapp le olvadékából, mellette

könkéngôz fejlödik ki, mi szagáról érezhetö.- Ham

iblaggal: Veres csapadék támad, melly csapadék,

lecsapó szerének fölösleges hozzáadása мы ismét

felolvad, s akkor szintelen folyadékot képez. ц

115. A higany valamint halvannyal, ugy ib

lannyal is bizonyos arányokban "едут; illyenek:

A) Н2' g - z“ I2 I a с s (máskép hig-elöíblacs. Joduret.

hydrargyrosi. HgJ). Készitésmóda többféle: Ё

a) készül: ha 400 r. higany, 125 r. iblannya

megnedvesilve összesúroltatik.

b) Czélszerübhen: ha valamelly hig-élecsessó,ham

iblag által lecsapatik.

' Tulajd. Zöldessárga színü port képez, vizben és

langban olvadhatlan. Égetô, szénsavas, és kénég~

vények, szintugy kékleges sók ты is elbontatik. Áll

100 része : 61,77 higanybó l, és 38,23 iblanyból.

Ha valamelly hig-élecses só olvadéka, olly hamìhlagos

olvadékkal, mellyhez még félannyî iblany чище" mint az elôb

beni kéìszitményhez--t. i. 20 r. ham-iblagńoz, 71/2 iblany-

csapntik le: szép czilromszínü csapadék támad, melly: lug

múqfe’Iz'bIag', (sesquijodid. hydrarg.] Hasonlô csapadék származik,

ha a hig-iblacs készitésénél, a higélecses olvadék, hig-éleget

is Банана. ‘ .

› В) Н ig - i b la g(máskép higkettediblacs.Bijodidum

hydrarg. HgJ2). Ebben еду parány higannyal, 2 pa

rány iblany vanïvegyülve; azaz 100 része áll: 55,32

Ahiga nyb ól, és 44,68 iblanyb ól. — Készitésmó~

дай hasonlókép többfélék. '

a) Készül: ha 800 г. hig-halvag, 1000 r. ham

iblaggal lecsapatik. х

Ь) На higiblacs,iblannyal, vagy iblanynak lang

, han való olvadékával érintetbe hozatik.

4
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c) Ha 100 r. higany, l15 r. iblannyal kevessé

megnedvesitve összeslìroltatik.
Id) Ha iblany kevés vizzel,ésl1ig-éleccsel össze

dörzsöltetik.

Mits erlicb szerint jegittetik is: hat. i. nem

tömény, és forrásig hevített hamiblag olvadékában,

az olvadéknak tökélletes telitéseig olvasztatik hig-ib

lag, aztán lassán kihülni hagyatìk. A folyadék kihülte

után a híg -ilblag szép veres jegeczekben kiválik

Tulajd. Egö skárlátveres színii port képez; viz

ben nem, de forró langban, és égvényekben, nem

különben ham-iblag, konyhasó, és könleg-halvag olva

dékiban olvad; mínélfogva készitésénél iigyelni kell a

hamiblag olvadékának l1ozzáadására,.mivel ha föliìsle

ges adatik hozzá, alecsapatott higiblagismétfelolvad.

    

Tüzön tökélletesen elillan; borléllámpán való fellengí-I

tés által: aprótöképü, eleînte sárga, kihülteuián veres

színüvé változandó jegeczeket képez.

116. ,§‘. Ham-/zig-iblag. (jodid. hydrarg. kalinum)

Késziil: ha 30 1‘. hig-iblag vizzelfkevertetikg’ és 20 1'.

ham-iblag adatik hozzá. Az átszivárogtatott 'sárga

olvadék szárazig elpároltatik. _ Kénsárga színü je
kgedzett tömeget képez; legen nedül. Ebböl késziilY

azugynevezett „hamhz'g-ìblagos szörp _ syrpus jo

didi hyd-r. kalíní. v. sgr. mercurz`aZz's „дадим“ 11а 452е

mernyi ham-higiblag adatik egy obonnyi lepárolt viz

zel készült egyszerü szörphöz, és üvegben addig rá

zatnak együtt, mig tökélletesen felolvad. `

117. §. Alkénsavas hz'ge'leg (subsulfas hydrargy

’ .rici 3HgO-l-S03).Ezen gyógyszer egy ahajdankorban

gyakran használtatni szokottiak közökkészül :ha higany

egyenlö mértékü kénsavban üveggörvegben szára

zíg való lepárolás által felolvasztatik. A görvegben

visszamaradt só lepárolt vízben kifözetik,_és az, az által

\ . 1
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kénsárga színü porhan jö elö, íze kellemetlen `ásvá

nyos, napfényen megharhúl, erôs tüzben veres szí

tzimadó` sárga váladék árnyékban kiszárittatik. '~ Szép‘

«те válik, 65 elszáll. A11. 8./1,5 hig.é1eg1.ö1, és

15,5 kénsavbńl.

Hajdan „Turpethum minerale“ név alatt volt ìsmeretes,

melly nevét az skkori miitvrmi növény „Conrolvulua turpetlmm“

gyökeréhez hasonló orvosi hatásu erejétôl nyerte.

118. Vilsavas lzigélecs. (phosphas hydrargyrosi

Hg2O -|— PQ()5 «+ H20). E gyógyszer a kétszerů _

válrokonság által állílathatik elö: ugyanis:> legsavas

hig-élecs olvadékához (120 addig adatik vilsavas

ham-éleg olvadéká , mig csak általa csapadék válik le,

melly, végre sziváron összegyüjtetik, ésI kiédezés

után megszárittatik. - Fehér, szagtalan , kevéssé

ásványos ízü port képez..Vizhen, s langhan nem olvad;

hüzön Vilanyszag eregetése közt elillan. Szén1|elile

párolás `által: “Папу, és szin higany nyeretik
belöle. P a r á n y v e g.y e 1 75,4 híg~élecs, és 24,6 lvilsav.

` Megjegyzendô: minthogy a vilsavas hamvagy szikéleg

`. többnyire fölösleges ham- v. szik-éleget szokott tartani : szüksé~

ges itten azokat elôbb legsavval közönxbösiteni.

119. §. A halvanyon és ihlanyon kîvůl a hüzeny

is hizonyos arányban vegyül a higannyal, illyenek:

A) A Ín'gbüzecs (bromuret. hydrargyrosi Hg Br)

melly, készül : 1 ’

а) 11а legsavas higélecs olvadéka (120. §.) ham

_ hiizecs által lecsapatik.

h) Ha 36 r. highüzeg (bromîd. hydrargyricí),20r.

higannyal összesúroltatik, és еду szüktérimejü üveg

hen_, fellengittetik. . ‚ '

‘ B) Híg-òüzeg (bromidum hydrargyrici. Hg Br2 ):

higanynak, vagy highüzecsnek vizzel, és hüzennyeli

összesúroltatása, forrásig való hevitése, átszivárog
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tatása, és jegltése által ‘állittatîk elö. ._ Èzlntelen je

geczeket képez, mellyek vízben'és langban olvadnak.

120. Legsavas ln'gélecs olvadék (solutio nitra

tis hydrargyrosi). Készül’: valamelly czélszerü, szé_

les allyú üvegcsötökben 3 r.tiszta higanyra, 1 1/2 r. tiszta

legsavból, és 1 ‘А 1‘.1ер61‘011 vízhöl álló keverék töltetik.

Erre a csötök fövényfürdöbe ugy helyeztetik, hogy

csak az allya nyugodjon a fövényen: 24 órákig tartó
I gyenge höheni pállltás után, a folyadék egy olly téri

mejíi erôs üvegbe töltetik , melly 14-szer annyi vizet

képes magába foglalni. A visszamaradt és felnemol

vadt higany, még 3r. vizzel kimosatik, és megmér —

legeltetik, mennyitt vesztett légyen el sulyâból. Ha

a sulyveszteség többet tenne egy résznél, ugy még

a letöltött folyadékhoz annyi tiszta legsav adatik, hogy

a sav aránya, a felolvadt higany arányához=1 ‘А:

1 legyen. Az olvadék ekkor kémlés aláveitetik, ha

higéleget tarte? mirenézve kevés rész belöle kony

hasó olvadékkal lecsapatik, és a folyadék átszivárog

tatik. Az átszivárdék hö mennyiségü könkénsavas ned- _

~vel'kevertetik. Ha az által sárgás, késôbb feketébe

átmenö zavardék hozalik elö: van híg-éleg benne;

melly esetben mintegy IA része az imént elkülönzölt

higanynak ismét a folyadékba tetetik, az üveg nyílása

alkalmas dugasszalbedugatik ‚у 65 mindaddíg` rázatik az

egész: mig az említett módon kémlelve, a hig-éleg

nek semmi jelenlételsem mutatkozîk töblié. Ekkor an

nyi lepárolt vizzel higittatik az olvadék, mennyi kiván

talik, hogy fajsulya=1,10 legyen.

„К 6 s z ül m é g: ha felerresztett legsavban hideg

helyen fölösleges higany olvaszlatik. Nem birván a

sav a fólösleges higanyt felolvasztani, az olvadékban

mint: legsavas hig-élecs leendjelen.
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Tulajd. A legsavas hig~élecs olvadék:l viztisztaságli, színés szagtalan, savanyuan ható folya

nem rendelni.

(ШК; fanyar ásványos ízü. Fajsulya :_ 1,10; rnellyböl

.12 r., 1 г. higélecset tari. Lang és> égény által csapa.

dék okoztatik benne. Gu b a c s fe s t v é n y: harnasár

ga; mézga,_ fehérnye, növény nyákok (mu

cilag.'vegetabil.): fehér csapadékof hoznak elö benne,

mellette a folyadék idövel rózsaveres sziniì leend. A

93 alatt emlitett kémszerekkel elbontatik , annal

fogva czélszerü gyógyszerüli rendelésénél velök едут:

\

121. §. Legsavas hig-¿leg olvadék (liquor nitra

На hydrargyrici). Készílésmóda következö: 1r. veres

hig-éleg, porczellán ‘югу üvegmozsárban összesú

roltatik 2r. lepárolt vizzel, és tíszta legsav addig ada

tik hozzá, mig a hig-éleg tökélletesen felolvadt. Erre

az olvadék fehér Vszivaîrpapiron egy sulyát meghatá

rozott üvegbe szivárogtatik, mellybea beleszivárgolt

folyadék sulya is meghatároztatik, és az, feljegyez

tetik. Végül a mozsár, és szivár Srésszel kevesebb

sulyu lepárolt vizzel, mint az álszivárgottolvadék

пуст, kiöblittetik, s az emlitett olvadékhozI szivá

rogtatik. ` I '

ь

'_ Máskép készül: ha higany tömény legsav- L

ban, melegben felolvasztatik. Minekutánna semmi hi

gany sem olvad` többé: az olvadék letöltetik, és leg

savval addig melegittetik, ШК; konyhasó olvadékkal

semmî csapadék semtámad többé henne.

Tulajd. Szintelen, szagtalan, víztisztaságu folya- il

dék; savanyu és égetö ásványos íziì. Fajsulya =

1,175 - 1,185. Nyolcz részében еду rész hig-éleg

van olvadva. Gubacsfestvény: narancsszíniicsa

padékot okoz henne. A93. alatt elösorolt kémsze
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rek, bomlását okozzák, innét orvosi haszonrai l1asz

náltatásánál azokra ügyelet fordittassék.

122. Foncsor (amalmaga). Ezen nevezet a

latt értjük: különnemii fémeknek higannyal tiìz által

való vegyítésöket; mellyI közönségesen fé1i1_i`ényü.Il

lyen a b 'e r 2 g ép he zI (machina electrica) használtatni

szokott foncsor, mell_)7 keszül: ha 1 1‘. 611, 2_ r. higany,`

és 11'. horgany tüzön együtt megöntetnek, és azonnal

krétával bekentY szelenczébe töltetvén, az egésznek

kihülteig rázatnak. ’

J e gy z é k. A higany használása külônféle eseteknél, kü

lönféle; szolgál tükrök bevonására, ezüstnek és aranynak 6г- `

. Uzeikböli kivonaísára, lég-és hômérök megtöltésére, aranyozás

ra, elvégre sok érdekes gyógyszerek készitéséll-e. Halva.

csa(chloret11n1) mint hashajtószer hat a testre. Kis adagokban

s liuzamosb ideigi velök valóélés' által,‘a higany készitmények

tulnjdon lázat, fogak tompulását és mozgék\onságát,‘foghús da

`'gada'1sát, .a száj belrélzén sebeket, büdös lrhelletelt, és nyál

folyást okoz. Mint fajbeli szerek használlatnak bujasenyv

ben, azonkiviìl sok más kórokn_ál mint jeles gyógyszer. Gyak

ran használtalik a „lczlgang/op z’r _ ungv. lzydr. simpl. is: so.

kan azon vélenlényben vannnk, hngy ezen {так az emberböfrei

kenése által ‚ а bigany: híg-éle c cs é válik , s az, az izzad

ságdan levô sav által felolvasztva vitelik be a testbe. Dono.

van mindazáltal bebizonyitolta ‚ hogy a liiganynak еду része

csakugyan élcccsé válik a zsir álul, és ebböl következteti:,hogy

csak azon része hat а 1е51ге5 mellette a többi csak mint elegyí

tett higany van az irban jelen, annńlfogva azt egészen elvesz-'

ni állitja. Szerinte legczélszerübb következö módon `kénlli

tetni: 1 font olvasztott disznózsir,V és ônehedzék hig-élecs,

melly elöbb kevés rész zsirraleldörzsöltetett, еду óráig gyen

ge lionel pállittaiik, elvégre a zsir kilxültvig dörzsölletík. Be

löle 21 52е111егпу1 élecset tart minden obonnyi zsir; а többi ì

része a higélecsnek,V szinhig= nnyá válva vagyon benne.

Aranyozók, és tükrötbevonók, kik higannyal dolgozni,

él liíganypámnak kitéve szoktaklenní, huzamosbidö uián

idegrendszrrök gyengeségét, és folyvástì tagukreszkedését 61‘

zik. 'Ezekrenézve czélírányos magukat mennyirc lehet óvní,

`
.
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hogy kezök ne jôjôn közvetlenůl htgannyal örüléube; továbhá,

a higanypíra dolgozó szobájukhól kivezetteauék; e czélra

szolgálhat d’ Arcet kohója, melyhen ahiganypára hizonyos

helyen töinülve újra mint lzinhigany felfogatik.

Réz.

- 123. Réz a világ majd minden részeihen Ita

lálható, részint tiszta állapothan, részint különnemü

_ ásványokkal, föleg kénnel gyakran, együlve. Nagy

mennyiségiit szolgáltatnak Éjszakamerika, és Sziheria

rézdús hányái. Hires rézhányája van Svédhonuak Fah

lunnál l)alarna tartományáhan; nem kiïlönhen honunk

töhh meg) éiben. Az oroszhoni réz legtöhhre hecsiiltetík.

Hanunkhan következô helyeken léteznek rézhányák: Bó

zsahegyen (Rosenberg) Lip t óme gy é b e 11 ; Beszterczehányán

és Libetbányán Z 61у 0 т b a 11; Selmeczhányán H 0 п 1 b a n;

Szomolnokou S z e p e s b e n , az ugynevezeu „¢'zemenlm`zben“

mellybe ha еду darab vas vettetik - а tárgyhoz nem értök

szerint -: az rövid idô alatt rézze' változik. A czemenlvizben

olvadott allapotban levö réz t. 1. а szinvasra ülepszik, és ta

pad; innét származîk a vasnak rézzé változtatńsa.

A réz elôhb volt ísmeretes a régi nernzeteknél mint

~ avas, mit onnét következtethetünk: liogy a görögök,

és rómaiak a rezct ónnal megöntve fegyvereik készítésé

re használtak, cyprus szigetéhölnyerték kik isa rezet

nagy mennyiséggel, s annálfogva „cyprz‘un_1“-nak ne

vezték; késöhb változott e neve „cuprum“-ra át.-So

kanállitják, hogy réz a hánytató-¢¿.,'y1'il<érhenI (rad. ipe

cach.)isléteznék, és az okozná hánytató erejét.
124. Tiszta réz nyeretik: I

a) termék szénsavas réz-élegnek szénuel való meg

öntése által. I `

1)) Termék kénsavas rézéle`gnek vassalI való el

bontása által. _

c)Czementvizböl, ugyancsak vassal való elbontás által.
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„детей. Atiszta réz barnaveres színü,fémfényü,

kemény, nagy hangu, nyujtható, szemestörésü. Fajsu

lya = 8,0. Magos foku höhen önlhetö, öntödése közt

lég élenyével “едут, s általa fekete hártyával (réz

éleg) vonatik be, mi mindazállal kihülése ulán ele

nyészik. Száraz légen változást nem szenved; nedves

‘аду széns»avta4'talmu légen felülete zöld hártyával

vonatík be,melly: réz-élegbŕí l, vizböl, és s z én.

sa v b ól áll; ez teszi a kereskedésben elôfordúló

sokféle zöld festékek u. m. bremi, braunschireigz', és berg

zöldek anyagát. Hasonló zöld hártya támad rajta rövid

' idö alatt, ha ugyanegy idöhen jô léggel, és akármi

nemíi zsiros-olaijal, avagy sós, égvényes, de kiváltkép

savanyttartó folyadékkal érületbe. Ezen zöld anyag а

` kereskedésben _ bár helytelenül _ _„grünspan“nak

neveztetik; melly, azon folyadékban, mellylétét okoz

ta, felolvadliató. Kiilönben mérges ereje, és a [réz

edényeken könnyen való támadhatása végett, agyógy

szertári réz-edények tisztaságára~ különös figyelem

fordittassék.

Bárha a réz, legen, savanytartalmu folyadékkali érü

lesben jövës által élenyül ésolvad is, mindazálzal bálran мне‘

rézüstökben eczetet forralni, mint a közéletben gyakrm lát

halni; csakhogy az eczet , felforrása ulán henne ne hagyassék

kihiìlni, hanem azonnal töltessék ki. _ Воду а réz itten alég

élenyévql nem vegyülhet: a forrást okozó hönek és clpárló

eczetpárának tulajdonithatni , mellyek eliizvén alégel, и! пеш .

hagyják a réz felülelére .hatni; de ha a камне: azI üstben löl“

ìénnék, иду nem levén már hö és eczetpára jelen, mellyvka

lég behatásá! gátolhatnák ,a réz könnyen rézrozsdává vaillnitnék.

A l`önebb\e|nl|'telt zöld feslékekhcz hasonlók: a schwein

‘МН, be'ru°, és nziliszöldek; mellyek: eczct és mirlavas réz

élegböl allanakr

125. 5'. Minden rézéleges sók mérges hatásuak-,

ellenszerökül szolgál: а czu kor, te j, és tojás-f е

h é rn y e.I ’



sa  I

Orti la olly adag réz-rozndát (aerugo) adott be ogy ku

tyának, melly azt két óra alattmegölte volna,_de mivel hö '

lnennyiségü czukrott is adott be egyszersmint vele, a kutyá

ban sem hányáxt , sem egyébb változást nem okozott.--Duv a I

На: rézrozsdát eczetbeu felolvasztva löttcsöre gyanzint ‚еду

kutya gyomrába ‚ néhány perczek mulva8lat egyszerů szörpött,

ez utóbbit ‘ё! oráuként kétszer ismélelte, ugy, hogy összesen

24 lat szörp vettetett 1égyen\ be. Erre az étetés jclenségei,

mellyek már eleinte mutogaták magukat, «птицах, ‘s a kutyá

пак _semmi baja sem lett.

126. Kémsz erei az olvadl állapotban levô

réznek: Y Г

Égetò' vagy szénsavas könlegeg: térimes kék szi
nii csapadék (réz-élegvizegy) által fedezi a rezetV fel;

melly csapadék égetés által összeomlik, és feketévé

változik.

Ifönlegeg; kékészöld csapadékot hoz elô, melly~

csapadék, lecsapó-szerének fölösleges hozzáadása ál

tal tökélletes kék szinü folyadékká változik.

Vérlúgz harnaveres, sósavban fel nem olvadó vá

ladékot okoz. _ Legérzékenyebb kémszere a réznek,

mivel 50000nyi részét is felfedezi.

Ifönke'nsavas_ nedv, és égvény-kénegek (alcalia, sul

fureta): setétbarna, vagy fcketés csapadék által fedezik

a réz jelenlétét fel. Csapadékaik (réz-kéneg) legsav

ban kékeszöld szinnel olvadnak fel. ,

‚ Hamiblág: fehér váladékot okoz olvadékában,

mellette szabad iblany is válik le, melly а folyadéknak
barna кий‘! ad. — А váladék: réz-iblaug (jodid. cu

pri.), és kémszerénekiölösleges hozzáadása által újra

felolvad. ‹ › . .„' ‚

risata ритма” раз; р. oatisztallapasz, réz je

lenlétével veres réz-ha'rtyaival.vonatik be. — (Min: а

czemcntvizeknél történni szokott.)

‹
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127-. Rézrozsda (aerugo). Ezen anyagnak

elöállitására tulajdon gyárok léteznek, hol réz-lemezek>

ugyanazon egy 'idôben lég és eczetpára hatásának

tetetnek ki. _ Nagyb an ' készül: ha melegített

rézlemezek, vermekben, rétegenként kisajtolt szöllôtör

köllyel vegyesen rakatnak, s 4 _6 hetekig éríntetben

hagyatnak. A lemezeken támadó `1i':z`l’0zsda levak:11'

tatík, s а mütétel addíg ismételtetik, mig minden rézigy

rozsdává vált. Elvégre az \összegyüjtött rézrozsda

eczettel péppé fôzetik , és mintákba nyomva kiszárit

tatík. _ Kész ül még: ha réz-lemezek eczettelned

vesített posztóval rétegenként rakatnak : mi által aréz

az eczettöl és légtöl egyszersmint élermyittetik.

Tulajd. A rézrozsda: porhanyos, kemény

jegeczfényü sótömegben jö elö.; szine zöldeskék,

íze undoritó ásványos. V е gy r é s z ei: réz-éleg,

eczetsav', és csekély mennyiségii viz. Vízben s lang

ban csak résznyire, eczetsavban és szénsavas könle

geg olvadékában majd tökélleteaen felolvad.

128. Eczetsavas;re'ze'leg (acetas c11pric1'C110

Ã -1- H90). Készül: ha réz~rozsda eezetsavban felol~

vasztatik, s az olvadék átszivárogtatás és elpárlás

шёл jegittetik. _ Setétzöld, átnemlátszó jegecze

kei képez, mellyek légen elmálnak', és rézrozsdává

válnak ; undoritó, hányásra ingerlö ásványos íziîek,

különben szagtalanak; 141'. hideg, 5r. forró vízben

olvadnak,la11gban csekély mennyiséggel. Olvadékában a

126. alatt elösorolt kémszerek bomlást okoznak; a

lakmllspapirt veressíti; 100 része: ¿J0 ré z-élegbö 1,

51 eczetsavbúl, és 9 vízböl áll.

129. Ifénsavas réz-¿leg (sulfas cilprici. CuO

-1- SO3-l- 5H” О). Készül: 3r.t1'szta tömény kénsav

‚ feleresztetik 11.vizzel. Ezen feleresztett sav üveg-csö 

tökben forrásig hevittetik, és „мае adatik vékony szele

P

7
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tekre metélt réz-lemez hozzá, mig csak ahból valamit

felolvasztaniképes.'Végre az olvadék 5--6 rész lepárolt

vizzel feleresztetik, és átszivárogtatás után jegittetik_

\

Vegymagy. A kénsav nagyohh höhen két részre
I oszlik, 11. m. homlá-stszenvedô, réz élei-_iyülését okozó

részre; és homlást nem szenvedett felolvasztó részre:
A homlástszenvedett kénsavnak felerész Iélenye a réz

zel: rézéleggé vegyül; másik rész élenye pedig ké

nével mint: k é 11 e c ssa v elszáll. A homlát nem szen

vedett része a kénsavnak, a képült 'rézéleggel: kén

savas réz-éleggé vegyül, _mel~ly, a folyadék

nakjegedzés pontigielpárlása 'utá11, csekély rész vizzel

kijegedzik. _

Tulajd. kënsavas réz-éleg: hatszegii,

szép kékszínü jegeczekhen jô elö , mellyhöl 100 rész:

31,79 rézéleget, 32,14 kénsavat, és 36,07

v izet tart. Nagyohb höhen vizét elvesztvén, fehér

porrá omlik'; igen magos höhen pedig tökélletesen

elhomlik; éleny és kénecssav fejlödik ki helöle, mel

lettök réz~éleg marad vissza. Olvasztásához 2 1'. forró,

`4 r. hideg На kiváutatik; 0,905 fajsulyu langnál

erössebhen nem olvad: Olvadéka lazurkék színü, fanyar

undorító ásványos ízü ; tojás-fehérnye, szintugy 'a

126 alatt említett kémszerek' által lecsapatik. Faj
sulya = 2,194. ` A

130. Kénsavas köniegeges re'z-e'leg(s11l['as cuprici

ammónìatus.I CuONQILI8S()3` i NQHÍÍ); E szer

‚ készítésmódát 1757-hen W е i s z ш а п . tette elôször

közönségessé, Ы is következökép keszíté: 1 r.ke11sa

таз’ réz-éleget felolvasztott 3 r. lepárlott vizben; a

folyadékhoz addig töltölt szénsavas- könlegcg olvadékot,

mig a támadt kék váladék ismét felolvadt ‚_ mire az ol

-’ vadékot szárazig elpárolta.

J
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Az ausztriaìgyógyszerlári könyv szerint ekkép ko

szül: felolvasztatik 1 r. kénsavas rézéleg 3r. forró

lepárlott vizben; ‘ат átszivárogtatott olvadékba adrñg

csepegtetik égetö könlegeg, mig az általa lecsapatolt
zlöld rézéleg, ujra kék színnel felolvad. Az olvadék

íìvegcsészéból elpároltatik, aztán egyenlö mennyi

ségü 0,850 fajsulyu borléllel kevertetik, és nyugalmas

helyre félrelétetik; hol szép setét-kék jegeczek támad

nak benne. ‚д "A

Vegymagy. A vizben felolvasztott kénsavas réz

éleg, könlegeg hozzáadás\a általhomlástszenved: kén

sav/a a hozzáadott könlegeg egyik részével: k énsa

vas k ö nl е ge g et; a rézélegpedig a könlegeg má

sik részével: réz-éleges könlegeget, a kettö együtt:

kénsavas rézéleges könlegveget képez. A
horlél, a vízhezi nagy rokonsága végett , I

magálloz von, adatik hozzá.

Czelszerü az említetl borlól! igen csendelen, az edény olda

Iain bocsátani a fulyadékba, hogy а felületén maradhassék, az

által szebb jegeczek nyeretnek.

Tulajd. Szép lazurkék színü , könlegeg лада,

kellemetlen ,-fanyar ízüjegeczeket képez; mellyek 1 ‘А г.

vizben olvadnak, langban nem ; 100 része: 32,20 ré z

élegbôl, 27,92 könlegegb öl, 32,58 kénsav

búl, és 7,30 ‘мы! áll. — Jól berekeszieu @deny

ben tartassék, kiilönben elvesztvénlilönlegegét, zöld

színü leend, és vizben nem olvadand tökélletesen.

Egyébiránt szép kék színe, könlegeg szaga, s vízhen

tökélleteseni olvadása, kezeskedö bizonyságai pontos

készültsztségének.

131. Horgarmyal, és ónnalz' ötvényeiröl,mellyek

hôl: a sárga-réz, hronz, ágyú és harang-érczek ké

.‘ 'sziìlni мешай‘. alább az említett femeknél érteke

zendek.

mellyet/ ц

7*
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‚ V a S.

132. ф. А vas, ‘еду а legllevezelesl) fémek közôl,

már a régibb kor ismerte,. és kíilönféle eszközök

készitéseikre ha_sználta.A vasnak olly sokféle eszkö

zökre való használhatása segíté а Ilemzßteliell ami

veltség és pallérozódás olly magas fokáraI lépni, mil

lyenen jelenleg léteznek. (!) - Egyébiránt az egész

természetben el van terjedve, elannyira, hogy nem

osak majd minden féfnmel van érczülve, de az állat

és növényországokban is böven talváltatik.

Minö lenne édes nemzetünk jelenlegi álladalma is, ha a 8-ik

lzázadban 1-56 H e n rik császár, eldíideink leggyözhet

lenségökben vetett erôs bizalmukat —— vassal - meg nem

semmisitetle volna"f  hol lenne nemzetünk óriásl léptek

kel elôsietö hala/dása? - 'nevezyhetnôk-e korunkat h a

la fl á s k o r á n a k ‘? - mínö lenne kereskedésíìnk álla

pota? - s mindezek ha vas hiányával lennénk.

Az állatországban vas találtatik a veres vérüekben, mel’

lyekben vas okozza vérök verenségét.

A vas egy a könnyen élennyel`vegyüll1et6 fémek

közöl. A természetben tiszta állapotban ritkán, több

nyire érczülve jô elö. Legérdekesb vasvérczek,

mellyekböl öntés által nyeretik a vas, következök:

дат] vaskó', mellynek vegyrésze: v a s - é le g e s v a s 

élecs. —- Veres vaskó', áll: v a s  él e g b öl. - Vas

Iiölöncz, áll: szénsavas vas-élecsböl. -

Agyagvaslcó', alkatrészei: szénsavas vaszélecs,

vasélegvizegy, és agyag. —‘ Barna 22ashó':>

vas-élegvîzegy. - Babércz: vizettartó kova

savas vasélecs. - Gyepvaskâ: vas,-,élegvi

‘меду, vilsavas v~a_séleccsel, és életml"-Ives

llészekkel elegyiilve. ’

`›
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133. §. Ezen vasérczek apróra töretnek, és az

a czélra készíilt kályhákban, szénnel, és más az ér

czek önthetôségét ßlômozdító, mint: mész-éleg, v.

agyag részekkel, legen, öntötségökíg égettetnek. Az

érczekben létezö vaséleg az áltaiélenyét elveszli ‚

в mi11t vas., az izzószénb6l szénenyt von magához,

s vele egy uj 611111616 ércczé változik ;« és mint-nye1s

vas a kályha- fenekére folyik. Az ift összegyíìlt 113'ers

vas kimerittetík, és hevenyítés (frischen) által az em

lített szénenytôl, s más idegen részeitöl megszaba

ditva h e ve n y v a s s á (frisclieisen) változtatik, melly

a folytatott izzás, és ismételt pôrölyözés által tokél

leteselí megtisztíttatik, nyujthatóvá tetetik, és Iva

rudakra veretik. _ Az illy vas többnyíre mfg cse

kély szénenygözt, базу kova s vilany mara1iv'.’.‘.|ye '

kat tart magában.

Авив’! készül: ha szinvas, szŕnnel, zártedé11ybenizza~

tìk. _ Sósavban vana felolvad , szénenye pedig visszamarad.

Jellemei. A vas küljét, és érzékeink által megis

merhetöjellemeitleirnom, elég ismeretes volta végett,

fölöslegesnek tartanám. A rudvas fajsulyaz. 7,6. Önt-`

po11ta>l500° c.De1éj1ö1 vonank, son maga is demj

vonzalmúvá válhat. A fényesvas száraz légen nem

szenved változást, nedvesen lassanként élennyel vegyül,

mellyet a légböl von magához, és felülete vaséleg

vizeggyel (rozsda) vonatik be. Ezen rozsda képülhetése”

gátoltatik, haavas». lr. égetö ham-élegböl, és`500 1‘;

vízböl álió olvadékkal megnedvesittetik. '_ Lég' s

szénsavtól szabad vízben a vas megtartja fényét; olly

vízben pedig, melly szabad lógen huzamosb ideig ál

 lott: élennyelvegyülve sszénsavat vonván magáboz, ’

mint s z énsavas vas-élecs benne részenként

felolvad. A felolvadt vas-élecs idövel meg több élenyt

vonván a légböl magához, vízben olvadhatlan v a в
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é le g v i z e g g y é Iváltozik , melly 1"o'zsdaszínü por-`

han (ochera) leülepszìk.

A “азы: feleresztett ken-, só- és eczetsavak kel

» lemetlen szagu könenygöz kifejlödése mellett hirte

len olvasztják. Olvadékaik szagtalanak, összehúzó

ásványos ízüek, a lakmuspapirt veressítik, gyen

ge ‘zöldeskék színiìek, s bennök a vas , mint vas
éllecsfvap jelen. Ha az illy/vas_élecses olvadék lég

re kitétetikz' a vas -éle es Ielenyt von a légböl .ma

gához, saz olvadék z_av'arossá változik. Feleresztett

legsav 11 vasat mint legsavas vas-élecs olvasztja fel,

mellette semmiféle göz sem fejlödik ki, mivel a tá

madó legecssavgözt, a származó legsavas vasélecs

magához vonja, s attól olvadéka barna színt nyer.

Legczélirányosb mód a gyógyszertári můtermekhen levô

Цена val-íistöknek , иду serpenyöknek, az alatt az idö Май’

mig nem használtatnak rozsdától való megóvás végett( per

gelt keményitöhöl és ham-éleglúghól készůlt vékony péppel he

vonui, és ат, használásuk alkalmávalrólok lrinosui. - R11 п ga.

134. §. A vasnak két élenyvegyei vannak,.u. ln.

vasélecs, és vaséleg; mellyekhen az éleny,

_-_-_ 1 : 1 1/2 áli. Mindkettò' alj , az élenytartalmu

savakkal két osztályu sókat alkatuak. A vas-élecs erö

siebben,` a vas-éleg pedig gyengéhhen vonja а sava

kat; innét az utóhhi, valamint minden savakat gyen

gén vonó alj, bizonyos körülményekben sav szerepét

víszi. Vegyül magával a Vaséleccsel is, és vas

éleges v a s-él ecs_et állít vele elö.

A v a s élecs es\ s ók _ (salia oxyduli ferrosi):

víztelen állapotukban fehérek, ellenkezö esethen zöl_

`deskék színüek; eleinte édes, késöhh összehúzó

ízüek; vizben részint olvadna`k, részint nem, mindaz

által ez utóhhiak, savuknak, mellyel t. i. vegyiilvék,

fiìlöslegeß- hozzáadása által hasonlóúl olvadokká vál
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nak. A vasélecses olvladékok nagy mennyiségiî le

делу! vehetnek fel, mi által barna színt nyernek.

A. v as -éloge s só k (salia oxydi ferrici): sai'

ga, fehér,vagy veres szinüek; fanyar összehúzó, ke- ‚

>vesbé édesV ízüek. Némellyek közölök vizben olvadha

tók, mások nem. Ez utóbbiak sósav által olvadókká

letetnek. _ .,

135 ё. Këmszerek, mellyek állal mind a vas.

é 1 е cs, mind pedig, а v as-é legV jelenléteffelfedez

hetö , következök : А

Égetô' v. szénsavas égvények: olvadékaikból a v as

é lecset fehér (Наша, v.szénsavas vasélecs), kevés

idö alatt szürkévé, késôbb zölddé, elvégre veres-bar

nává (vasélegvizegy) változó csapadékban válítják le.

A l'epsapat`ott‘ vasélecs t. i. a légböl élenyt vonván
magátìoz, vas-elegge, ez kevés részvízzel: vals-élegví

zeggyé változik. _ A vas -él-eg et barna-veres szi

nü csapadék (vasélegvizegy) által fedezik fel. Mindazáltal

lia a folyadék vaséleg mellett más el nem szálló

életmiìves testet is tartana magában, p. 0. hor

savat: akkor vagy emmi, vagy igen lůkélletlen

csapadék hozatik elö'. _ '

Vérlúg : a vas-élecset fehér , melly a légböl

azonnalélenyt vonván magához, kékké változandó csa

padék által fedezi fel. _ A vas-éleg-et . azonnali

setét kék csapadék által. ‚ `

Ifönkénsavas леди’ : а v a 6 - é l e cs -tartalmu ol

vadékokban semmiY szembetünö változást sem gya

korol. _ A va_s- éle ges folyadékban fehér zavar~

dékot okoz, mi a kémszerböl kivált_ kén által okozta

tik, s mellette a vas-éleg, vas-éleccsé változik. V

Eczetsavas égvények: vas-élecs jelenlétével

semmi észrevehetö változást sem hoznak elô.I _ Va s

élegn-él több-_vagy kevesbé setétveresség okozta

I Ч"
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tik; mi általeczetsavas vaséleg képeztetik. Ha az

emlitett szinü folyadékÍ forráspontig hevittelik: a чае;
Y éleg leválik, és a folyadék szintelen leend.

Gubacsfestvény, vagy akármelly más cserdélskel

biró folyadék: a vas- éleg es olvadékokban,a vas

éleg több ‘аду kevesb mennyiségü jelenléte szerint

kékesviola, setétkék, vagy fekete színü csapadékokat

okoz. - A vas-élecsre, minthogy az a lég

höl azonnal élenyt von magához, nem hat olly ér

zékenyül. ‚ .

А vasnak valamelly folyadékbanl legkévesb mennyiségének

felfedezése ozélszeriienV történik: ha egy török gubacsnak

felerélze vékony czérnára akasztva, a kémlendô folyadékba
függeszletik.Azáltal alfolyadék, ha ‘т: van benne, viola „т

nyer, s késöbb barnaůlvdék válik le helóle. - S c h us t er. \

136. Vaspor (pulvis ferri). Készül: tiszta,

rozsda és réznélkůli vasnak reszelése, ennek por

rátörése, és langolása által. — Finom vasszür

keségü feketés por. Feleresztett kén, növény, és

sósavakban kellemetlen szagu könenygöz kifejlôdése

mellett olvad. Ugyanaz történik bevételénél is, melly

alkalommal abetegnél kellemetlen felböfögést okoz.

137. §. Pakete vas-éleçs (oxydum ferrosinigr.

Fe0). E készitmény valamint száraz úton, mit

az ausztriai gyógyszertár`is‘ követ, s alább elöadan

dók emliteni fogjuk, иду п edves úton ís, t. i vas

pornak kevés meleg vizben, légen való pállitása ál

tal is állítathatik elö. Ez utobbi úton készité Le

me ny, e szer feltalálója is; öt követik: a svéd,badi,

francz és spanyol gyógyszertárak._ Száraz .úton рейд’

készittetik: а bajor, hanoveri, s szász gyógyszertá-‘

rak, mellyeket az ausztriai is követve következö módon

adja készitésmódát elözfelolvasztott kénsavas vasélecs

olvadék szénsavas ham- "аду SZîl£éleg‘ olvadékkal

lecsapatik; az elkiìlönzôtt s megszáritott elöbb fehér,
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késóbb zöldes, elvégre 163 ráhatásával harna-veres

csapadék lenolajjal siirü péppé kevertetik, _ íigyel

vén mindazáltal reá, hogy fölösleges olaj ne vetessék

hozzá _ s vasedényben, vagy öntötégelyben az

olaj tökélletes elégéseig égettetik. Ha fölös olaj ve

tetett hozzá, a vas \.h11zamos égetés közt szénnéI ég.I

Vegymagy.,A kénsavas vas-élecs szénsavas ham

éleggel a kétszerú válrokonságnäl fogva \elbo.ntatik:

k é n.s a v а s h a 111  6 1 6 g, _ melly az olvadékban maf

' radfelolvadva,_ésszénsavas vas-é-lecs_melly’

származása perczében fehér, aztán zöldes szín1`i,_támad

nak belölök.Ez iltóbbi szabad 163611 elvesztvén szénsavát,

s lielyette élenyt vonván magához: vas -6 163 36

válik. Ez, lenolajjal való égetés_ közt részriyire éleny

telenittetik, s az olaj elégése után mint vas-élecs

marad vissza. Mí a vas 1161162 önthetöségének kö

vetkezménye: az olaj t. i. a vasélegbôl élenyt von

1611 magához, hamarább elég, hogysem a vas meg-`

öntödllék. ` ‘

Tulajd. A száraz úton készült fekete 1 as

6 1 66 s: savakban nehezebben olvad mint a L e men y

szerinti, -mireiiézve eme czélîrányosb gyógyhaszo11ra.

_ Fiilomfénytelen fekete por; íz s szagnélküli, de

léjtôl vonatik, vízben nem olvad, savakban könnyebbU

~ vagy nehezebbi olvadhatósága készítésmódától függ,

a száraz úton'kész1‘ìlt többnyire csekély részt hagy

olvadatlan vissza; az olvadatlanúl visszamaradt rész

vagy szén, vagyvas-éleg, minthogy vasélegnélküli

tiszta vas-élecset, az élenyhez nagy vonzalorńmali visel

tetése végett ritkaság, sött nem is híbáznánk ha mon

danók, hogy nem lehet elôállitva tartani. Nedves 163611

ôsszetapad, innét van: hogy edényéböl néha alig lehei .

kivenni; czélszerü ennélfogva jól berekesztett edény

ben tartani. _ '
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138. Más könnyebb, smind gyógy mind vegy

tani tekintethöl érdekesh készitésmódot t11d.u11k Wöh

_ ler-löl, ki azt kénsavas vas-élecs forró olvadékáhól,

égetö könlegeggeli lecsapás által következökép kész1'

té: 6 r. tiszta vasreszelék, leönbetik 6 r. kénsavbúl

és 30 r. vízböl álló folyadékkal. Ha hidegben пет 01

vasztana már a folyadék semmit a vashól, az egész>

vegyiìlet csötökben, homok-fürdöhe helyezve, mele

gittetik; végül, az átszivárgott1 îolvadék sulyaI

meghatáro-ztatik, QA', belöle valamelly öblös porczellán

csészébe töltetik, és 2 г. tömény kénsav adatván hoz

zá, erös melegnél addig pároltatik_.el, mig a feliìle

tén vékony sóhá1'tya mutatkozik. Levétetvén akkor

а tíìzröl, egy üveg-csôvel foyvásti kavarás közhen

addig adatík árubeli tömény legsav kia adagokhan hoz

zá, mig csak az általa» okoztatott pezsgés és legecs

savgôz kifejlödése meg nem szünik; avagyinkábh:

mig a setétzöldes harna folyadék ismét tisztává, vagy

csak gyenge veresses-sárga színüvé változik. A csésze

erre ujra fövény-fiirdöhe helyezfetîk, s bennéke szörp

siirüségig elpároltatik, akkor egyenlö mennyiségiì' le

párolt vizzel feleresztetik, s a fónebbi félretett har

madrész vas-élecs olvadék hozzá kevertetik.

Végiìl, ezen kénsavas vas-éleges vas

‘Леса olvadék, vízhöl és annyi égetö könlegegböl,

~mennyi«az egész készítményhez velt kénsav 8 részének

telitésére kivántatik - sött valamivel többet is lehet ’

venni-álló folyadékkalkevertetîk, és ülepedés végett

félretétetik. A Ievált üiedékról atiszta folyadéklletölte

‚ИК. ssziváron összegyüjtve addig édeztetík, mig aróla

,átszivárgó folyadékíztelen leend. Akkor gyenge meleg

hen, tégla vagy cserép darabon kiszárittatik. --Fekete,

vagy bariiás-fekete port képez; 100 része áll: 28,70

/' vase1ecsb61,63,9avasé1e_gbö1, és7,s6vf1.
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b 6 1. Minélfogva W ö 11 1 е r : „Aethiops martialis hydm

tícus“-nak nevezte.

139. §. Hasonló gyógyszer kevesebb munkával

következö módon állitalhalik elö: valamelly öblös por

czellán csészébeu létezö 3r. linom vasporbúl, és 101'.

’ harnavas-élegböl (ferrum oxydat. fuscum) álló elegy

re, 12 r. lepárolt viz töltetik, s az egész gyakoriföl
Ykeverés közt meleg helyen pállittatik. A viznek elpár

lása utanluj adag víz töltetik гей, s a pállitásI tovább

folytattatik e módon mindaddig, mig az említett elegy,

fekete színü vegytömeggé változik, és semmî

rész helôle vlzzelli eldörzsölés közt sem mutat szin

vas részeket elö. Erre az egész tökélletesen megszá

rittatatik, s elvégre lìnom porrá súroltatik.

140. §. Barna vas-éleg..(oxyd.ferric.fuscum. 2Fe2

O3 l 31120). Készül: 6 r. tömény kénsav feleresz

tetik 5r. vizzel, és 4_5 rész vasreszelékkel24 órákig

pállittatik. Ezen idö multával а VaS0lV3dél{ egyenlô

mennyiségü vizzel feleresztve átszivárogtatik , s egy ›

máztalan fazékban szinte forrásig hevittetik, és `foly

vásti kavarás közt: 20 r. jegedzett szénsavas szik- I

élegbôl álló olvadék adatik hozzá. A támadó fehér-~

sziirke, vagy zöldcs csapadék- szénsavas vasélecs_

lég hozzájárultával _ elvesztvén t. i. szénsavát, s

lielyette élenyt vonván magához _ veres-barnává»

a`zaz: vas-élegvizeggyé válík. Végre az össze

gyüjtött csapadék vizzel addig édeztetik, mig a rajta`

keresztülszivárgó viz íztelen leend; akkor mérsékelt

melegben cserép darabon kiszárittatik.

Innen látható: mennyire csalalkoznak, kik az auszlrial'

gyógyszertár szerint készült szénsavas varélecset csakugya"

annak tartják.Mi nem. egyëb, mint már fònebb emlílém: vas

éle g.v i zegy n él, fôleg ha huzamosb ideig legen tartaxik.

Vegymagy. A vas a vlz élenyével: v as-él ecos é

Vegyül , melly a kénsavban felolvadva: ké n s a v a s

l
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’ v as-éle c s е t I képez; a viz köne-nye pedig elszáll.

Ehez szénsavas szik-éleg adatván: a s_zik-éleg a kén

avval: k é n s a v a s s z 1 kél e g gé га vas-élecs pedig

a szénsavval: szénsavas vas-éleccsé "едут.

Amaz a folyadékba marad fölolvadva, ez pedig lecsa

patik. Ha ezen szénsavasf vasélecs légre jd: szénsa

чёт lassankint elveszti, helyette élenyt von a légbôl

magához , és v a s-é l e gví z е g g y/é valtozik által. I

Tulajd. Barnaveres szinii, íztelen , szagtalan

port képez; vizben nem, savakban olvad. Alkatrészei:

vaséleg, viz, és csekély rész szénsavas vas

él ecs. _ Újabb idönkben Bunsen és Berthold

a hama vasélegvizegyet , vizzel tömény folyadékká

keverve , mint а mireny hathatós ellenszerét kezdet

ték használni. _ Erröl bövebben alább, a mireny ellen

szerénél. 208. §.

141. §. Vercsvas-¿leg (oxyd. ferrie. rubr.Fe03 ).
ITaláltatik a termeszetben is mint veres vas-élegkô,

vagy vérkö (lapis haemat.). Vegytanilaga imént emli'

tett barna vasélegnek égetése, s vizzel ujonti kiéde

zése által késziil.~ _ Setét-veres színii, szagtalan,

és íztelen port képez. Vízben nem, de savakban foly

vásti hevités közt olvad; 100 része: 69,24 vasból,

és 30,66 élen y b öl áll..Deléjtöl érintetlenül hagyatik.

A vas-éleg gyengébb vonzalommal viseltetik a

savak iránt, mint a vasélecs; innétsavakkali vegyei

könnyebben elbonthatók, sött némi vegyei csupa viz

beni fözés által is bomlástszenvednek. \

142. Szénsavas Das-élecs (carbonas ferrosi.

Fe0C02 ). A természetben más testekkel' együlve

böven található; az ásványászoktól vas-kölöncz

nI ek neveztetik. Vegytani tisztaságban ‘csak fol-yá

alakban szénsavas vizekben lehet elôáll-ítani.
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Az ausztriai gyógyszertár szerint: kénsavas vas

élecsnek szénsavas haméleggeli lecsapása általkészit.

tetik; de az ekép' nyert szénsavas vas-élecs nem felel

4 meg czélunknak, mivel légen rövid idö alatt elveszt

ven szé11savát,vas-élégvizeggyé változik_Nézd a l40.§'

to‘ld.- Sok kisérleteket tettek az ujabbkor vegyké

mei e készitmény valódi винта állandóságábani meg

tarthatása végett,- de fáradozásaik mindeddig s1`iker

nélkíìliek-, s az orvosok ohajtásaiknak nem feleltek meg.

I Gyógylani tekiritetbôl sokkal bizonyosabb szer, у

vagy labdacs alakban a Wöl1ler'fekete vaaélecse -

‘изв. §.)

143. Ё Czukros szënsavas vas-élecs (carbon. fer

ros. sacha1.)Klauer m1‘ìhlha11s'enigyógysze1ész jeles

találmánya, kinek sok vizsgái után sükerült ezen ér

dekes készítményben czukor által meglehetôs mennyi

ségiì szénsavat megtartani. Készítésmóda következô:

9 r. kénsavas vas-élecs felolvasztatik 36 r. meleg сыпь“

ros lepárolt vízben; а kihült folyadékhoz 71'. szen

savas szikélegnek 24 r. meleg czukros lepárolt viz

ben való olvadéka adatik; avagy annyi: mennyi a tö

kélleteslecsapáshoz kivántatik. A nyert csapadéklágy

meleg czukros lepárolt vizzel, _ ügyelvén reá men
nyireìlehet, hogy léggel ne jöjön éríntetbe, _ kié

deztetik. Végiil zárt edényben való a'1tsziva’11'ogtatás,Y

s hirteleni kinyomás után 3 г. czukorporral elegyit

tetik, és mérsékelt helyen porrá súroltatik.

Tulajd. Az elöadott mód szeri11t pontosan ké- '

szíìlt ,czukros szên savas vas-éle cs: bar- 1 '
Ànais-zöld színü, nem kellemetlen édesY vas-íz1‘ì`, fel

eresztett só- és kénsavakban pezsgés közt olvad ; víz

zel szí11telen édes vas-izü folyadékot ad.«Kiédezdeté

séböl kitetszik, hogy benne а Qzllkor nem csak bal

mazólag (aggregate), de részletes vegyköttetésbe11

Q

por»
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van jelen. E készitményt Buchner Itanzîcs/os s tanár

vízsga alá vevén, következôket 'velt észre henne: a

czukorjeleuléte gátolja sok mennyiségü vas-élecset vas

éleggé átváltozni , és az 1° a keverés közt tökélletesen

ki nem rekészthetö lég által okoztatik. Kl auei' vizs

gálata szerint 100 részében: 4,37 vaséleget, és

17,95 v a s  él e cs et tart. A czukornak uagy rokon

lága levén a szénsavas vasélecshez , a lég és víz he

folyásuk által könnyen történlletö élennyel való ve

gyüléséta vasélecsnek akadályozza. A megszárított

sziìrkés-zöld por iégeu is állandó, és huzamosb ideig ’

megtartja minöségét.

144. §. Almasai/as vas-élecses vonat (extract. ma

latis ferrosi). Készül: 1 1'. vasreszelék, 4 r. össze

zúzott savanyu almával vasedéuyben Ynéhány hetekig

gyakortai felkeverés közt meleg helyen pállittatik.

Végre a kisajtolt és átszivárogtalott »olvadék vas

edéuyben vona't-sürüségig elpároltatik.

Veg;/magy. A vas , léghöl, és az alrnaléhen létezö

vízbôl élënyt vouván magához, mint v asélecs az

almasavhan felolvad, melly olvadék vonat-sürüségig

elpároltatik. '

Tulajd. Fekete színü, ténta szagu, összehúzó

“ édes ízii, süriì lágy tömeg. Vízhen olvad, olvadéka

›` könlegeg által meg ne kéküljék, különhen réz-tartalmu.

_ Ezen vonat lrészének, 6 1'. 0,910 fajsulyu lang

gal, s aunyi fahéjvízzel¢. való pállitása által elöhoza

Ч tik: az „almasavas vas-élecs festvény. _ та. тают

ferrosi.“ Ez, édes összehúzó ízii, ténta szaigu, feke

teharna 'színü , 6' áttetszô folyadék.

145. Borsavas /iam-¿leg s vas-¿leases gömbiïcsök,

(globuli tartratis kali et ferrosi). Elöállitatnak: ha

lr. vas-reszelék , 4 horkövel, s elegendö inennyi

ségü vizzel vas-edényhen péppé kevertetik, s az
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з:

03652 vegy gyakortai kavarás közt gyenge mçlegen

_ napfényen _ kiszárittatik. ‚ Ezen mivelet mindat!
'dîg folytattatik:I mig a vasresz-elék egészen fel

olvadand. Akkor'az egész, szívós vonatsíirüségìg

elpároltatik, s végre 2 latos gömböcsök idomítat

nak belôle. .

Vegymagy. A vas a viz élenyével vegyül,.s mint

vas-élecs a 1101116 fölöslegi rész borsavával: b ors a

lv a s v a s -é 1 е с s et képez ; 'ez a borköböl felmaradl

horsavas-ham-éleggel_képezi a készltményt. A viz kö

nenye- elîllan.

танца. A vas -gömböcsö k kettös sót ké

peznek, mivel `borsavas hamélegböl , és horsavas

vas-élecsböl alkatvák. Fekete fénylô színüek, keményI

voltuk végett porrá nehezen súrolhatók; vizben oi

vadnak, légen nedvet vonnak magukba , összehúzó

vas-ízüek. Alkatrészeik: 21,86V 11 а 111 - él e g , ~16.l8

vasélecs,é's61,86borsav. '

146. §., Könleg- és oas-lgalvag, (chloridum ammo

nii et ferrici. 2l\""Hi‘Cl2 -l- Fe’Cl6). Az ausztriai

gyógyszertár szerint következökép készîìl: 1 r. tísz

ta vas-reszelék, felolvasztatik 2 r. feleresztett só

savbúl, és 1 r. feleresztett legsavbúl' álló királyvíz

ben, s ezen olvadék szárazig elpároltatik. A nyer.

mény 12 rész köuleg-halvaggal összeslîrolva fellen

gittetik , s elvégre egyenlö porrá dörzsöltetik.`

Vegymagy. A vas a legsavegy rész élenyével v a s.

éle g g é vegyül, a legsavnak másik rész élenye, lege

nyével vegyülésben maradván, mint legecssavgôz sár

ga füst-képìben elszáll, A képült vas-éleg homlást_

szenved,a vasélenyea sósav könenyével `vizet|, a

felmaradt részek рейда: vas -halvagot; eza hozzá
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adott könleghalvaggal: könleg és vas-halva I

got képeznek. '

Könnyebh készítésmóda: 16 r. könleg

halvag (sal ammon.) összeelegyittetik 1 1/2 r. olvasz

tott vashalvag olvadékkal (chlorid. ferri solut.` v. Ol.

martis), az elegy elegendö mennyiségü vizben felol

vasztva szárazig elpároltatik.

Tulajd. A könleg és vas-halvag: kettös

só, szép narancs szinü, sáfrán szagu, csipös sós

összehúzó ízü. Szabad légen nediìl. Nagy höhen tökél

letesen elszáll; 3 r. vizben 0lvad,borléllel arany-sárga

szinü festvényt képez, melly meggyújtva élénksárga

lobbal ég. _ Könlegeggel kék szinü olvadékot ne

adjék, különben rézzeifertezett. ’

' 147. §. Vilsavas vas-Ííleg (phosphas oxydi ferrici.

2Fe2O3 3P205 -1- 12H20). Az ausztriai gyógy

szertári könyv iüggelékében következö készítésmóda I

adatik elö: egy üveg csötökben összekevertetnek 10

obon lepárolt viz, 3 ob. és 5 nehezék _tömény kén

sav, és 3 И ob. legsav. Minekutápna forrásig hevi

‚ tettek volna, 8 1/Q ob.- jegedzett kénsavas vasélecs ada

tik á forró olvadékhoz részenkint, s ugy az egész 5

font vizzel feleresztetik, s átszivárogtatik. Az átszi

várogtatott olvadékhbz addig töltetik vilsavas szikéleg

olvadék, mig csak általa megszünik csapadék leválni. _

Végre az összegyüjtöttI csapadék lepárolt vizzel kié

deztetye megszárittatik. ‚ ‚ ’

Vegymagy. A legsavnak egy rész élenye a kén-I
savas vas»élecs vas-élecsével vegyül; másik Arész éle

nye pedig legenyével, mint legecssavgóz elillan. A

hozzáadott fölös kénsav a vas-élecsnek vaséleggé

való átváltoztalását mozdítja elö, mirenézve az olva

Idékban: kénsavas vaséleg támad, melly is,

vilsavas szik-élcggel a kétszerii välrokonság szerint
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bomlástszenved; ugyanis : ké п s av as s z iké l e g-

melly felolvadva marad,_ és vilsavas vas-éleg,_

u1elly‘ porképíben lecsapatik- támadnak belölök.

Tulajd. A vilsavas vaséleg: fehér színü,

szagtalan, sósavban tökélletesen felolvad , melly olva

déka könkénsavas небу által semmi csapadékot ne

adjék, ha11em változallan maradjék. А

148. §. Vilsavas vas-élecs (phosphas oxydi fer

rosi. Fe’0P2O5 ). Készül: ha 3 r. kénsavas vas

élecs, 6 r. lepárolt vízben felolvasztva elegendö men

nyiségü vilsavas szikéleg olvadékkal lecsapatik. A

folyadéktól szíváron elkülönzött csapadék, minek

` utánna tiszta vizzel eléggé kiédeztetett volna, megszá

rittatík. - Finom piszkos kék port képez, vízben nem,

elle11ben feleresztett leg- ё!‘ sósavban hevítés közt ol

vad. Minthogy vasélecse a légböl könnyen élenyt V011

magához: kôzönségesen kevesb vagy több mennyi

ségü vas-éleget is tart magában.

149. Ifénsavas vas-élecs (sulfas ferrosi FeO

SO3 -1- 7H'-‘O). Készůl: 6 rész tíszta vas-reszelék _

"аду vasszegecskék,_felolvasztatik 6 r. tömény ké11 `

savból, es 30 r. vízbôl álió folyadékban; mi11ek11tán

na.az olvadáslhidegben már megszünne, az, iövény

fürdöbeni melegítés által elômozdittatik ;` végre átszivá

rogtatás шёл rendesenjegìttetik. A támailó jegeczekröl

letöltött folyadékhoz kevés rész szabad kénsav ada

tik, s a jegités ujra az elöbbi ‘módon ismételtetik, és

ez mindaddig, mig csak az említett mivelet után jege

_ czek támadliak.

Vegymagy. A vas a bomlástszenvedett rész viz

пей élenyével v a s-él e c Ics é; ez a kénsavval: ké n

s a v a s v a sé l e c c s é vegyül; melly', jegítés, után

jegeczekben ki11yeretik.~Az elbontatott rész Нины‘

könenye pedíg ehllan.

`

 ' 8
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Tulajd. Akénsavas vasélecs: kékeszôld

.színü, átlátszó, négyszegü oszlopokhan jegedzik.
Szagtalani, édesesfanyar összehlizó (211; légen_elmál

lik: élenyt vonván magához sárgás-‘fehér porrá omlik.

Száz része: 26,10 vasélecshöl,_29,90 kéns av

h úl , és 44,0 vízböl áll; 1 И 1’. hideg vizben olvad,

langban nem. Vízheni olvadéka alakmuspapirt veres

síti,]légen sárgás színiìvé változik, és al j as kén

' `sa vas va s-éleg (sulfas ferrici basicus) ülepszik _ le

helöle. А 135. alatt elösorolt] kémszerek homlást

okozuak henne. _Égetö könlegeg: olvadékátkékké ne

változtassa, mivel akkor réz-tartalmú. ‚

150. §. Vases ke'néyénylél (spirit. aether.' sulf.

ferrat). Készítésmóda következö: 4 obon feleresztett

sósavbúl, és 1 obon feleresztett legsavbúl álló király

vízhen felolvasztatik annyi vas1'eszelék, mennyittcsak

olvasztani képes. A letöltött s átszivárogtatott olva

dék porczellán , Vagy üveg-csészéböl szárazìg elpá

roltatik; a nyert sótömeg hason mértékü lepárolt víz

ben felolvasztatik. Ezen vas-halvagolvadékhól 1 obon

összekevertetik 6ohon kénégénnyel,_ és együtt rázat

nak, végiìl nyugalmas helyre tétetik. Miután a vashalvag '

galtelitett égény a folyadék felületére vonult: ügyelettel

Ietöltetik, s 4 obon 0,830 fajsulyu langgal keverve

egy jól bedugott üveghen napfényen addig tartatik,

mig a folyadék szíiitelenné változik.

Vegymagy. A Ivasnak királyvízheni felolvasztása

áltaiz vashalvag támad; melly, elpárlás után szá

raz állapothan nyeretik ki. Ez vízhen felolvasztva ken
égénnyel rázatik; mi által a kénégény egy részit fel

' olvaszt helöle, és а folyadék felületére ül; honnét letölt

ve langgal kevertetik. A lang azon czélból adatik hoz-K

‘ zá: hogy vizzel minden arányhan keverhetö lehessék.
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A napfényen в б é‘g Qn y (aether тайм) és в с z e t- ‘

s a v képeztetnek benne.

танца. A vasas kénégény-lél: tiszta, sár

gába átmenö színü, kénégényszagu, hasonló de ös

szehúzó Кий folyadék. “не! keverhetö, tüzön ИМ!‘

letesen elíllan. _ Hibás: ha savhatásu, edényében

sárga üledéke van , és ha еду tiszta darab vas tetet

vén bele, az rézhártyával vonatik he. `
\

- Ezen gyógyszer feltalálója Mó zer vroszhoni gyógysze

rész volt, kitöl mint titkos szer soká árultalott. Ö1 halála ulán

капле vejeße sz t u s c h e Н‘, kîuek örökösitól 2ik Ca I h a

rina oroszezárné készitézmódát végre nagy árért megvásá

rolta, és közönségessé tette.

151. Vas-kékleg, (cyanet. F,eCy’). Ezen szép

как festanyag nem ritkán gyógyszerül is használtatik;

melly czélra vashalvag olvadéklìól vérlúggali lecsa

pás által nyerhetni. Ugyanis: 30 ‘А г. vas-halvagra,

35 r. `vas,-ham-kékleg kivántatik. Mindkettö elöbh

8-«,10annyi mértékü vizben felolvasztatik. A lecsapa

мы termény, mintegy 34 részt tesz ki ;'melly, viz

zel, kiédezve megszárittatik.
Raimoynd állítása szerint legszebb vaskékleg

nyeretik: ha legsavas vas-éleg olvadékból csapatik

le.--Liebig, készítését következökép ajánlja: llr.

kénsavas vasélecs felolvasztatik vizben. Az olvadék

két egyenlö részre osztatik; az egyikhez 2r. sósav,

és mész-halvag olvadék addig kevertetik, mig minden

benne levô vas-élecs, vas-éleggeváltozik. Erre mind

a két rész együve kevertetik, s az átszivárogtatott

folyadék 10r. vizben felolvasztott `vasham-kéklèg

olvadékkal lecsapatik. ‚ \

Tulajd. A vaskékleg:Diesbach berlínigyár~

nok találmánya. Setétkék szinü, szagtalan, slztelen

port képez. Vízben, langban, és savakban, а kénsa- ‚‚

`8"'
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vat ki_véve‘, nem olvad.Égetó,szénsavas, égvények, és ég~

vénykénegek , nem különben higéleges sók által elbon

talik. _ A kereskedésben elófordúló: berlini, párisi,

s diesbach kékek, tisztátalallságajk végett gyógy

haszonra nem, használhatókç többnyire agyagot vagy

horgéleget tartanak magukban. _

152. Vasiblacs, (joduret. ferrosi.. Ред). Ké

szül: 3r. iblany,A csötökben összekevertetik 30 r. viz

zel, s gyakori felrázás közt apró adagonként 1 r. vas

reszelék adatik hozzá, és ugy az egész meleg helyen

addig pállittatik , mig az olvadék színtelenné változik;

akkor átszivárogtatik. _ Gyenge-zöldes szinü folya

dék; 100 része: 11 r. vas-iblacsot tart. Szokták néme

lyek szárazig elpárolni, hogy száraz állapotban nyer

hessék: de az a készitmény bomlása nélkül nem tör

ténhetik. Száraz állapotában barna-zöld szinü jeged- _

zett tömeget képez, s vizben olvad.

153. 5‘. Vas-/zalvacs, (chloret. ferrosi. FeCl2 ).

Készül: ha vasreszélek kevesebb mennyiségü sósav

ban, hogyscm azt egészen felolvaszthatná, olvaszta

tik; az olvadék megmeligités, s átszivárogtatás után

jegittetik. _ Halvány-zöld szinü, tompa szélü osz

lopokban jegedzik. Légen hamar nediìl, evégböl apo

rosz gyógyszertár szárazig való elpárlás útján készit

teti. Az illy száraz vashalvacs: vizben és langban

sárgás-zöld szinnel olvad, olvadéka mindazáltal lava

ros, mit а vasnak a lég élenyéveli vegyülése okoz.

154. ё. Vas-halvag, (chlorid. ferrici Fe2Cl6);ké

sziil: ha 1 r. vasreszelék eleg. mennyiségíì -— 2 r.

fsleresztett sósavból, és 1 r. feleresztett legsavból

álló _ királyvizben olvasztatik, végre az olvadék

átszivárogtatás után szárazig elpároltatik. _ Légen

nediìlve setét-barna folyadékká (ol. martis) folyik el.

Vizben, langban, égényben olvad. Vizbeni olva

`
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déka: ,Liquor смог“! f61’1’1'0t" nevezet alatt ismere

tes. -- Ha l 1-. vasolaj (ol. mari.)‘_., 3 r. lańggal,

kevertetik: ,Tinct. cltloridz' fe1'rici‘ áliíttatík elö.

‚ 155. §. Tejsavas vas-élecs, (lactas ferrosî.Fe0-I.-1).

Korunkban sok orvosok olly kóroknál, hol vas-élecs

kivántatik, üdvös siikerrel kezdik használni, mire

nézve remélhetö: hogy. idövel> egy leend mütermí

gyógyszereink közöl. Készítésmóda következô: kö

zönséges savanyu [е] langal 'keve1°tetik,` s néhány

napokig mérsékelt meleg heiyen tartatik; mig.

t. i. a tejben létezö tejczukoxjtejsavvá átváltozhatik.

'Az átszürt folyadék porczellán csészéböl mézsiìrü-4

ségig elpároltatík., s elegendö mennyiségü` llangal

kevertetik, hogy ez, a benne levö tejsavat’felolvas

звал Ezután az Iátszív.'i1gott folyadék csendes lepár

Мы alá vettetik: hogy a lang lepárolhassékz, mellette

a tejsav visszamarad. Ez tiszta vas-reszelékkel ele

gyittetik, s néhány napokig ériìlésben hagyatnak. El

végre, vas-edényben .gyenge hönél kiszárittatik; a

száraz tömeg csötökben vizzel fözetik, s а felolvadt ' ‚

rész, a visszamaradt vasreszelé_ktöl elkülönöztetik, _

s szárazig elpároltatik.

Vízben olvad`, ha vaséleg nincs benne; tíìrhetö

mi`11de11 más vas készitménynél kellemesb (ай. А kék

kémpapirt veressíti. Vízbeni olvadéka szintelen„lë

gen sárgává változik, mivel vasélecse élenyt von

г

magához. .

.leles gyógyerejét nézd „Buchnerß Repertorium“ 21-ik

kôtet. 1-6 füzet. 84- lap.
l 156. Ötvényei.I

Aramzyali ötvényeI pörölyözhetô, sá1'gasszürke.

Higanng/al nem könnyen Avaîlik foncsorrá, mindaz

által valamelly idegen fémnek liozzáadása elömozdítja

egyiìlhetésöket. ‘
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Лёша! 11eheze11 önthetó; ötvénye szürke s pô

rölyözhetö.

Álannyal könnyen együl. Illy ötvény tisztán ta

láltatik а meteor-vasban.

Ólom.

_ 157. §. Az ólom: a lágy, könnyen önthctö és

élennyel vegyülhetö, nehéz fémek osztályáha tarta

zik. Tiszta állapothan ritkán, töbhnyire más érczek

kel, газу ё1еппуеГ, de leginkábh kénnel vegyíìlve

találtatik. Az ólomkénegböl legtöhb _szinólom nye

retik, de minthogy‘ezüs1öt is szokott magáhan tar

taui, ez, minekelötte áruha hocsáttatnék, kiszedetik

helöle. Az emlitettféle ólomércz: můólornnak

(werkhlei); az eziisttöl megfosztatott pedíg: áru

\1.e1i ólom" ak <kaufb1ei, weichblei, frischbleî) пе

veztetík. Nagy mennyiségüt szolgáltattNémethon-, hol

a fönebb említett érczekhöl mésszeli ízzás által tisz

tittatik meg.

Jellemeì.' Az ólom kîilje sokkal ismeretesehh

hogysem azt itt leírni fölösnek nem tartanám. Faj

sulya =. 11,4. Öntponta 322°C. Szabad légen fe

lülete élenyt vonván magához, vékony homályos há1'

tyával hevonatik. Olly viz, melly\‘há1' milly csekély

mennyiségü kénsavas sót tart is magáhan, mint

' `p. о. majd minden ásványvizek: semmi ólom-éleget

sem olvaszt fel. De ha a kénsavas só mellett vala,

melly könlegeges sót is tart _ mint töhbnyire a

nagyvairosi, köztök a pesti kútvizek _ már akkor

olvaszt fel helöle. Az ólom olvasztószerei: a savak, s

köztök leghatalmasahb a legsav. A kénsav nem, vagy

csak kedvezô körülmények közt olvasztja kevéssé;
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innét a kénsavkészítö _ p. o. az angolhoni _ gyá

rokban ólom-edények szoktak használtatni. A uö

vénysavak, csak .ha léggel együtt hatnak rá, ol

танцы‘, шеПу okból gyógy-.vagy tápszereknek

ólomedényekben való tartása nem tanácsos, mivel

az ólom merges ereje közönségesen ismeretes.

158. §. Az ólom Anégy arányban veigyül az

- élennyel: ’

а) alélecs (suboxydul. plumbi; cinis plumbi.Ólom.

hamu). Ez, az ólomnalk szahad légen. való huzamosb

ideigi tartása, vagy csekély tüzbeni megöntése >által,

sárgás hamu-színü porban, nyeretík. , `

Ь) Élecs, (ólom-élecs; oxydul plumb.) máskép;

sárga ólom-élecs (massicot); készül: ha az elöbbi

ólomhamu addigÍ égettetik, mig tökélletes sárga .

színt nyer. I

c) Ólomkolzat (féligiìvegítettI ólom-élecs. Oxydul.

pl-umbi semivitreuní). A sárga ólom-.élecsnek további

tüzessitése által, ezenkivül: a' nemes fémek kohitá

Isánál is, mint melléktermény nyeretîk. _ Nagy men

'nyiségü-t állítnak: Angol-, Szilezia- és Szászho

nok elö'. A kereskedéshen. apró, gyakrau összeta

padt pikkelyekben jö elö; zsíros tapintatu, veres

ses-sárga színü. Vegyparány részei Trovmsdorf

szerint; 90,95 ólfom, és 9,5 élen Eczctsavban ‘

olvad könnyen, olvadéka édes Кий. Kövé’.` olajokkal

és zsíradékokkal fözés közt tapasszá együl.

d) Veres o'Iomélecses ólom-e'leg„(ólompir. Oxy

dum plumboso plnmbicum. Minium). Ez, az ólomko

hatnak még további égetése által készíil. GyáriképY

nagy mennylségü állittatik Angol, deleginkább Nürn- '

hergnél Némethonban elö. _ Élóveres, szagtalan,

s íztelen por. Eczet- és legsavban ólomélecse felol

на, ólom-élege pedig olvadatlau visszamarad. Néha

\
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(‘язвы van fertezve, mi könnyeu feliedezhelô: ha Н.‘

papirra szétterittetik,I s felette deléj vonatik keresztül.

Az, a vas részeket magához vonja. ,

159. S. Kémszerei. Az ólom többnyire mint ólom

éleg van olvadékaibsn jelen; s következö kémszerek

fedezik föl:

' Könkënsavas nado: az olvadélk tömény állapotá

han fekete, nagyon feleresztett állapotábanpedig bar

na csspadékot hoz elö. Ha a támadt csapadék ~kiszá

ritva s szénnel elegyitve égettetik: szinólom vá

Ш‘ ~kí belöle. Mindazáltal ha a kémlendö' olvadékban

fölösleges legsav volna jelen: akkor az emlitett kém

szer minden szernbetünö hatás nélkiil maradand; szük

séges illy esetben elöbb könlegeggel közömbösíteni.

Ha sok szabad sósav van benne: a támadó csapadék

eleinte veres, ‚иду veres-barna;.és csak késöbb ‘

változik feketévé.

Halvanygöz, és ìzalvacsok (chlorates): fehér szin

ben csapják le; melly csapadék sok vizben felolvad.

-Ham-íblacs: czitromsárga színiì csapadék által

fedezi az ólom jelenlétét fel, csapadéka lecsapószeré

nek fólôslegës hozzáadása által ismét felolvad.

Vérlúg: fehér váladék által árulja el az ólom je

‘выданы, Mindazáltal ebeli felfedezés nemI egészen bi

zonyos , mivel ezen kémszer más fémeket is fedez illy

'szinü valadékok`által fel. ,

160. 5‘. Száraz eczetsavas ólomé]ecs, (acetas

plumbi siccus. PboÃ + это). Készül. ha ólom

ugyanazon egy idöben lég és eczet hatásaínak tetetík

ki. ‘Та; у: ha ólomkohat fôzés közteczetben v.eczet

savhan felolvasztatik, s az átszivárogtatott olvadék

jegittetik. Az ekép gyárokban késziteni szokott ólom

czukor' a gyógyszertári mütermekben ujonti vizbeni
felolvasztás, és jegítés által tisztiltatik meg._ х
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‚ Az anszt. gyógyszertár is: ólomkohatnak, ólom

‘аду máztalan l`öldedényhe11,'feleresztett eczetsavban
Ífözés közti felolvasztása, s az olvadéknak jegitése

által készitteti.

'Vegymagg/. Az ólomkohat mint iönebb látók na

gyobb részint ólomélecsböl áll, ez fózés közt felol

vasztatik eczetsavban s jegittetik. Máztalan égetett

földedény azért vetethetik ..hozzá: mivel már az maga

is ólomtartalmu. Egyébiránt ez szükségtelen, ha ele

gendö ólomkohat adatott hozzá.

Tulajd. A tiszta ólo mc-zukor: színtelen, víz

tisztaságu táblákban, “аду oszlopokban, néha tökben

jegedzik. Íze édes fanyar, késöbb összehúzó ásvá

nyos; 100 része: 58,71 ólom-élecsbôl, 26,97

e c zetsavból, és 14,32 vízból áll. Szabad légen

elmállik: eczetsav fejlödik ki belöle , s helyette szén

"та! von magához, ekkor vízbe11 nem olvad tökélle

tesen. Nagyobb höhen jegedzésvize elpárol, s porrá

omlik. Fajsulya Ha sen fratz szerint = ,2,345.Víz

böl 2 r. kivántatik olvasztásához, langbanis olvad. _

Jegeczei sárgás színüek ne legyenek, különben szén

savtartaln111ak, minek elkeriilése végett jól berekesztett

edényben tartassék. Vízbeni tiszta olvadéka könlegeg

gel kék szinůvé ne váljék, mivel akkor réztartalm11.

Ha 1 r. eczetsavas ólom-élecsl, 6 r. lepárolt víz

У Ьеп felolvasztatik ; elóállittatik: „az olvasztott есть

savas ólomélecs _ Acetas plumbi solutus“

161. Szénsavas ólomélecs, (carbonas plumbosi

РЬОСО’). Készíìl: ha ólomlemezek forrásba átmenö

életmüves testekböl kifejlödö eczetsav, szénsav , és

könlegeggözöknek zabad légen kitetetnek; ez által

szensavas ólomélecs _ melly csekély rész eczetsa-I

vat is tart magában _ képeztetik rajtok, ez rólok

levakartatván mintákba nyomatik, s a kereskedésben
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közönségesen dlomfehér (Bleiweiss) név alatt isme

retes. Az ekép késziilt ritkán tis/zta, ml1'enézvegyógy

haszonra nem használható. A gyógyszertári miiter

-mekhen eczetsavas ól0mélecsnek szénsavas szik

éleggel való lecsapäsa által készittetik. YVagy:

ólomczukor olvadéknak szénsavgözzel való teli

tése Знай.’

Nagy mennyiségü ólomfehér készül: Veneczia,
Hollandia, Angol Vés Némethonok, nem kiìlönhen Pá

ris ólomfehér gyáraihan ; mellyek a kereskedésbenkii-._

lönféle idomokhan fordúlnak elö: nevezetesen a ve

necziai (Cerussa veneta. . Venetian.' Bleiweis) kúpi

domu, s kék papirha göngyölt tömegben. _ A pa-

lafehér (Schifera alba. Cerussa in laminis.Schie

ferweiss) hosszudad, vagy leveles‘, törékeny, kön

nyen eldörzsölhetö hófehérségiì darabokhan jö elö. _

A k r e`m z Я - fe h é 1' (Cerussa cremesia. Kremserweiss)
mézgásÍ vizzel kevert, rendes négyszegiì, fontsulyu

táhlákha idomítva jö hozzánk.

Tulajd. -Az ó I o m fe h é г: porrá dörzsölve su-

lyos, tiszta fehér, iz- és szagtalau port képez; vízhen

nem, de égetö haméleglúghai1, leg- és eczelsavhan

olvad. Minél sulyosh és fehérebh, annál tisztább. Tíi

zessítés által szénsavának elillanása mellett elöbb s á r

g a ó lo mé le c cs é (massicot) , továbhi tüzessítés.

által óloinpirrá (minium), elvégre ólomiiveggé

(vitrum plumhi.) válik. Ha kövér olajjal kevertetik;

vagy fele rész l1améleggel és negyedI rész szénnel

elegyítve tüzessíttetík: szinólom válik ki helöle. Zsi-`

radékokkal, vagy kövér olajokkal fözés által ólomta

paszokká vagy kenetekké'vegyül,‘Y mellyeknek készi

téseikhez tiszta ólomfehér használtassék; mirenézve .

szükséges, hogy a gyógyszerész annak tisztaságát

megvizsgálja. Ez legrövidehbs könnyehben forrasz
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csövel történik, mellyeli tüzessltés által .az ólomfe- ‘

hér: szinólommá válik, az idegen részek pedig másI

alakban maradnak vissza. Száz része: 83,26 ó lo m

élecsböl, és 16,74 szénsavbúl (111. ‘

Jegyzeîc: ólomüvegböl készülnek a legjobb nagyitó és lát

tani (optica) ůvegek.

162. Ólom-iblacs (ioduret plumbi. PbJ2). Kéf

szül: ha olvasztott eczetsavas ólom-élecs, fözés\közt,

ham-iblacs olvadékkal lecsapatik. Afolyadék kiliültével

az ólom-iblacs aranyfényü jegedzett lemezekben kiválik.

_ Ha eczetsavas ólomélecs helyet más aljas ólomsó

(sal plumbi basic.) vetetik hozzá: sárga por, nem pe

dig lemezek, válik le.

" 1-63. Ólomszerrel megétetett lzolttest kémlésmóda.

Ha akémlendô gyomor bennéke nyákos, sürü és se- .

tél színii; vagy ha darabos életmíìves ällományokat

tartana magában: vizzel feleresztetik, s tiszta sósav

erôs savanyu hatásig adatik hozzá. Az egész keverék

porczellán'csészébenlanglámpán 1/4 óráig folyvásti ka

varás közt fŕizetik. A fözés által elpárolt viz ujonti

hozzátöltés által kipótoltatik; végre vásznan átsziire

tik. Az átszürt folyadék ismét forrásig hevittetik, s

az imént hozzáadott sósavnak negyedrészét kitevö

halvsavas ham-éleg (chloras kali) adatik hozzá. A he

vités forrásig erôsbítethetik, s az, addig folytattatik\

a nélkül, hogy az elpárlott víz ujonta klpótoltatnék,

mig halvanygôzsaját szagával kezd kifêjlôdni. Ekkor\

a maradék elegendö mennyiségü vízzel feleresztetik,

sfölösleges ham-éleglúggal elbontatván felhevittetik,

és az átszivárgott folyadékba, alkalmas kiêszíiletben,

könkéngóz ‘(газ hydrothion.) saját zápszagának

kifejlödéseig vezettetik. Ha az által fekete váladékÍ

támad: ólom van jelenf f
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Nagyobb megyózödés végett, az említetl. fekete

váladék sziváron összegyiìjtetik, s miután vizzel egy

csötökben kimosatott volna , ülepedés végett félretétik.

Minekutánna tökélletesen leülepedett volna, a folyadék

róla letöltetik; a maradék langlámpán forrásig hevit

tetik, s cseppenkint sósav addig adatik hozzá: mig

tökélletesen felolvadand. Ez által ólom-halvacs olvadék

nyeretik, mellybôl a sav fölöslege elpároltatik. A viz

‚т! feleresztett maradékban könkénsavas nedv : fe k е te ;

т bam-íblacsolvadék: sárga; _ égetö.könlegeg:

fehé r; csapadékokat idéznek elö. Ez utóbbi csapa

dékból szikéleggel és szénneli égétés által: szinólom

válik ki; nem különben a könkénsavokozta csapadék

ból is. ` `

164. Ellenszere. Az ólomszerreli megétetésnél

ti m s ó olvadék üdvös sükerrel használható.

165. Ötvényei:

Az ólom mirennyel megöntve: serétek készílé

sére; _ И r. dárdannyal pedig: a könyvnyomáshoz
пианино, betíìk öntésére használtatik. I

Keneny.

/

166. §. A keneny-röl már a 6ik -században tete

tett emlités. Bö mennyiséggel nyeretik szászhonbúl,

hol különnemü ásványokkal., mint: kénnel, retennyel.

irannyal érczülve; s csak ritkán találtatik tiszta álla

potban. Az árubeli kenenyhen (Aschblei), töbhnyire:

mireny, ólom, s réz nyomdoki találhatók; mitöl sa

létrommali megöntés által tisztittatik meg.

Vegyjellemeí. A tiszta szinkeneny: szürke,

veres-sárgába vergödö szinü ~ ez különitö jelleme,

_ fénylö, lemezes. türésíi, mereven, bár kevessé
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szlvós mindazéltal még is porrà törhetö fém. Fajsulya ‘
= 9,8. Fahrenh eit 450° Afokán önthetö , kihülte

után jegedzik. Erös tûzben kék lobbal ég, s kenéleg

Ygé_v1ilik.Só és kénsavban nehezen,ellenben legsavban

könnyen olvad. Olvadéka színtelen, igen svanyu; és

.vizzelifeleresztés által 'fehér csapadék válik le belöle. _

Néha ólommal vagy rézzel van fertezve; erre ügye

let fordittassék ha gyógyszerůl használtatik.

167. S. Ifémszareî következók:

Könkénsavas nedv, v. égvény-kénege/i (alcalía sul

fureta): fekete; ha az olvadék igen feleresztett álla

potban volna: setet-barna csapadék által fedezik fel.

Égetö v. szénsavas égvények: feliér színben esap

ják le. ч

Szík-ñalvag olvadék: fehér; fölösleges sósav hoz

záadása által elenyészô váladékot okoz.

Vérlúg: fehéret.

Hamz'blacs olvadék: barnát.

Vas, réz, ólom, és lwrgany: szinállapotban va»

lasztják ki olvadékából a kenenyt.

Ha a keneny merö állapotu testben volna: az,

еду darab szenen szik-éleget ailván hozzá l`orraszcsó' ‚

vel megönietik. Az általa nye1t szinkelieny legsavban

felolvasztatik. s olvadéka a iönebbi kémszerekkel

késérltetik.

167. §. Leesapott [вузами Кеп-‘Леу (nítras bismu

thici praecip. Bi01\"9()5 l3BiOH2O). Készül: tet

szészerinti men11yiség1‘i szinkeneny felolvasztatik ele

gendô mennyiségíì feleresztett legsavban. Az átszívár

gott olvadék bô mennyiségiì lepárolt vízbe csepegte

tik._ Az, az által támadó fehér váladék a folyadéktól

sziváron elkülönöztetik, s vízzeh' kíédezés után árnyék

ban megszáritlatik.
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Vegymagy. Ш а legsav ВЫ részre oszlik, egyi.

ke homlástszenved: ennek egy rész élennye aI kenen

nyel kenéleggé vegyül; másik rész élenye pe

dig legenyével maradván vegyülésben, mint legecs

за“ füstképíhen elszáll. A képült ken-élegahomlást

nem szenvedett rész legsavval: le g s а v a s k e 11

éleget képez.

`

Tulajd. Fehér atlaczfényü Íinom por; 1001'észé

hen: 80,00 k enéle'get, 13,58 legsav at. és

6,42 vizet tart. Vízben nem, de kén-, leg- és sósavak

' han olvad, melly olvadékai a 166. §. alatt elóhozott

kémszerekkel homlástszenvednek. (ìlvadása közben

ne pezsegjék, kiilönben idegen részekkel, mint: kré.

tával vagy más hasonló fehér anyaggal van fertezve.

Fajsulya =6,5. _ 7,0.

О“.

168. Az ón а sulyos, s élennyel könnyen ve- V

gyiilhetö fémek rendibe tartozik. Böven kerůl hozzánk

Keletindiából , Angolhonnak Devon és Cornwal nevii

grófságaiból ; nem kiilönben Szász- és Csehl1_onok hányá

‘ ikhól. Bövehhen Ásiának: Malakka, Banka, ;Jápán

szigeteiböl. Közôlök: Malakkából legtisztáhh, Corn
wallhól pedigvlegtöhh jô hozzánk. Termék állapotában

töhbnyire élennyel és kénnel együlve találtatik; az

illyekböl nyert, s kereskedéshen forgó ón idegen része

‹ ket, mint: vasat, mirenyt, rezet, dárdanyt, s ólmot

tart magában. \

169. Tiszta színón (stannum purum regul.). `

Késziìl: ha áruheli ón nagyon felereïtett legsavhan,

_ l11'is helyen', befedett s tele edényhen felolvasztatik.

Végre a lelöltötts memelegitett olvadékhól lcvált csa
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padék széńnel elegyítve égettetik, mi által a színón

kiváiik. / ' ¿

Vegyjellema'. A tiszta 611: ezüstféher színnel és

fénnyel bir, könnyen nyujtható s vágható, vékony

levelekre (stanniol) verhetó, hajlítás közt csikorog.

Fajsulya ; 730 —_ 7,45. Ómpoma 228 _ азот.

Közönséges hômérsekhen nem változik, idôvel még is

bágyadtabb, sárgábawátmenö színt nyer, mit feliileté

nek"a lég élenyévelivegyiilése okoz. Égetö égvények,

és sóvav: köneny kifejlödése közt olvasztják. Tömény
legsavtól, legecssavf kifejlödése közt Aféher éleggé

rágatik, de tôle fel nem olvasztatik. Feleresztett leg- ‚

savban a fön említett feltételek alatt olvad. Olvadékai

az aranyt: bibor színben (purpura min. Cassii) csap

ják le. Az ón legkönnyebben önthetó fém, minekelötte

' megtüzesednék már öntetik, és ónhamu-vá (cinis stan

iii)»Välik.

170. §. Minthogy' a szinón egy ‘а Ье1116р használ

tatni szokott gelesztaellenes gyógyszerek közöl, s

gyakran _ mint föneb_b elöadám__ veszélyes részek

kel van fertezve, evégbôl el ne mulassa a gyógysze

rész azt maga megtisztítani, avagy tisztaságáról leg

alább kémlés által magát meggyözni, mi következö

kép történhetik.

'a) heyy теле: tart-e? felfedeztetik: ha reszelt

ón égetô könlegegben pállittatik, S általa a folyadék

kék színt nyer. Vagy: ha felòlvasztatik királyvízhen,

solvadéka égetö könlegeggel kék'leend, van réz

benne. ‘

Ь)’Н0_9у ólmot tarte ?‘ а kémlendö ónreszelékY

eczetben fòzetik, s az olvadék az ólom kémszereivel

(159. 5.) kisérltetik. '

c) Mirenyt tart-e? Grindel rég tette már azon

megjegyzést :' hogy tapasztalata szerint az ón gyakran
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mirenytartalmu; mirenézve a gyanus ón felolvaszlatik

sósavban. Ha mireny van benne: fekete olvadatlan vá

Iadék marad vissza, melly izzószénre hintve foghagy

ma büzt ereget; s ha fölibe darab tiszta réz~lemez

tartatik, az féher mirenyhártyával vonatik be.

Va gy: Vaz említett fekete váladékra porczellán

csészében 4 r. erôs legsav tôltetik, s hevítés által

az olvadék elpároltatik; a maradékra ismét legsav

töltetik, s ujra elpároltatik. Ez mindaddig ismételtetik, ‚

mig a fekete váladék fehérré _ azaz: mirecssavvá _

változik, akkor bó mennyiségü vizben felolvasztalik,

s a mireny kémszereivel (205. §) kémleltetik.

d) Az ónnak vegyfejtegetésibôl kitetszett, hogy

gyakran vasat, sött ezt rézzel едут! is tart magá

ban. Errenézve V an que li n („Journal d’ Pharmacie"

20-ik köt.) ezeknek felfedezhetésére következó czél

szerii módot ajánl. A kémlendö ón feloIvas_ztatik\ he

vités által tömény sósavban; az olvadék szörpsürii

ségig elpároltatik, és 50 г. vizzel feleresztetik. Ezen

feleresztett olvadékhoz gyakori felkeveres közben né

hány csepp vérlúg adatik, s ugy nyu`galmas helyre

félretétetik. Ha a benne támadó szálladék fehér: sem

vas, sem réz nincs jelen; ha több~ v. kevesbé veres

-be vagy kékbe átmenô bibor szinü: ugy rezet és va

" sat tart magábàn.

171. K¿msze1'ei.

V Könkénsavas пей‘): ez az ó n - é l e c s et barna;

- az ó n -é lege t pedig halványsárga szinben csap

ja le. Mindkét csapadékok Be guin-lélben (spir. Be- V

guini) felolvadnak.

Vérlúg: fehér szinben.

Aranyolvadék: biborszinii csapadék (purpura min.

Cassii) által fedezi az ón jelenlélét fel.
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172. Élennyeli vegyei:

а) Ón-e’le`cs, (oxyd. stannos.): ez .valamelly ón

élecses sónak égvénnyel történt lecsapása által nye

retik. _ Kékes-fekete színü, olvadhatlan por.

b) Ón-éleg (Oxyd. stannic.): ónhalvag olvadéká~

ból valamelly égvénnyeli lecsapás a, s az összegyüjtött

csapadéknak tüzessitése által ilyerhetô. _ Vag y:

ha szinón tömény legsavban pállittatik; ez által az ón:

ón-éleggé rágatik. Az ónéleget ahajdankor vegyké

mei a savak sorába tették, minthogy némi aljakkal

vegyül. Az üveggel képezi az órák számlapjaira hasz

11ál11i szokott zománczot. “

173. 5‘. Szemcsézctt ón (stannum grannulat). Ké

szül: ha tiszta szinón, tüzön, vaskanálban megöntve,

azonnal egy belól krétával bekentt _szemcsézô szelen

czébe (Pixis grannulatoria) töltetvén , az ón kihiìlése

ig erösen rázatík. A nagyobb darabok alkalrhas szitán

a szemcsézett résztöl elkülönöztetnek, és isméti meg

öntés után ujralszemcséztetnek. Elvégre az elkülön

zött szemcsézett rész, a rátapadt krétától vízzelí Ie

mosás által megtisztítva , megszárittatik.

174. Res/zelt dn, (stannum limat.), tiszta ón

nak reszelése által készül. _ Tiszta ón tulajdonival

birjék. ‚

175. Ótoényei. Legtöbb nyulékony fémek ón-'

~ nali egybeöntés által mereven11é,~.avagy legalább ke

vesbé nyulékonnyá változìk. Az ón ebeli tulajdona vé

Ее“ hajdan: „fémek ördögének _ Díabolus metallo

rum“ neveztetett.

Dárdannyali ötvénye: fehér, kemény, csengö.

Ez olly lemezekre használható, mellyekre kóták met

szetnek. _ Az angolok „Pewter“-e (azon ércz,melly
Á ь 1161 ivóedényeik készittetni szoktak): 100 r. ónból,

8 r. dárdanyból, 1- r. ke11enyböl,` ós 4 'rézböl áll.

9
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Rézzelz’ ötvényét, minekelötte az aczél ismere

tes volt volna, a romaiak és görögök, fegyvereík ké- ‘

szítésére használták; Jelenleg: 10 г. réz, 1 1'. ónnal

megöntve, ágyuk készitésére szolgál; 20 _ 25 r.

ón , 100 r. rézz^el: a harangérczet teszi. - Egyenlö

rész rézzel: hronz állittatik elö.

Higanyból 3 r., 1 r. ónnal vegyítve: tiìkrök bevo

Anására fordittatik. Mirenézve megtisztittatik elöbb jól

az iiveg felülete, s az emlitett ónfoncsor, darab hör

те! dörgöltetik гала. Ezután' egy sima kötáblára levél

ón (stanniol) terittetik, az, az említett foncsorral he

hintetik, s az üveg megtisztítolt felülete ugy taszit

tatik könnyedén гей, hogy általa »a foncsor szétnyo

massék; hol arra kell leginkább ügyelni, hogy semmi

hólyagocskák ne támadjanak; minélfogva az üveg táh

lára, hogy alatta az ónfoncsor jól szétnyomassék, su

Iyos mérlegek rakatnak. Miutánez megtörtént volna,

az üvegtáhla, avagy mártükör, egyenes állasba této

tik, hogy róla a tulságos higany lefolyhassék. Töhb

hetek kivántatnak hogy az ónfoncsor tökélletesen meg

keményedjék rajta.

176. Mozailfarany (aurum Mosaicum). Hajdan

az álkémek Íigyelmét _nagyon magára vonta; kik

sok sükernélküli kisérleteket tettek vele arannyá va

ló változtathatása végett. _ Készül:f 12 r.'tisz1a

ón, 6 r. higannyal'megöntve, ûvegmozsárhan 7 r.

kénnel, és 6 r. szalamiasóval súroltatik, s az фазу‘

alkalmas üveghen,fövény-fürdöhen, fokonkínt erösseh

ben hevittetik: mig t. i.,se111mi fehér könkénszagu

füstök sem fejlödnek ki töhbé. Akkor a hö/veres-izzá

sig nagyittatik; mi által veres hig-kénecs, és

ón-halva_g lengül fel;f a 'mozaikarany pedig

aranyfényii pikkelyes tömeghen az edény fenekén ma

~rad. _ Ezen miveletnél: а higany az ón megönthe

I
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tését, és kénnel könnyebbeni vegyülhetését mozdílja

elö; a szalamiasó pedig a 116 11а5у mérsékéů aka

dályozza. ,

Tulajd. A m ozaik aran y: aranysárga színü ,

félig átlátszó, fénylö pikkelyeket képez. Egyedül ki

rályvízben olvad. Par án yv-e gye:A 1 par. ón, és 2

par, kén. Közönségesen gypszszoburok bronzírozására, _

s papir v. fák aranyozására fordittatik.

I 177. 5‘. Ónozds v. czínelés (instannatio). A réz

edények ónnali bevonása következô módon megy vég

be: az edény belrésze Íinom fövénnyeli kisúrolás által

tiszta fényeig tisztittatik. Ekkor: akar szalamiasó

olvadékkal, akar gyantaporral (pulv. coloph.), akar

pedig mindkettövel bekenetik az ónozandó rész, s

tüzessités közt egy darab ón ôntetik meg henne. A

megöntölt ón, rongyal, posztóval, vagy csepüvel, az

említett anyagokkal bekent részekre szettörültetik‘

Minekutánna az egész edény belseje ekép bevonatott

volna, a tulságos ón végiil az edénybôl kitörülte-`

tik. _ Némellyek a fönehb említett anyagok helyett,

az ónnak megöntödése közt, egyedül száraz szalamia

sótìvetnek hele, s\ugy kenikY szét.

‚’. 0

` ‚ Н01`5а11ущ

178. §. Horgany mar a régi korban ismeretes

volt. A görögök Cadmus emlékeül, ki ann'ak`ha__sz
nálási módát elôször tanitotta: „Cadmz'a“nak nevez-I

1611. Zincum-nak a 16ik században P aracelsus
nevezte. Ugy látszik hogy Chínából került elös`zör V

hozzánk. Hajdan a kereskedésben ,Spz'aater‘ név alalt

forgott. A természetben tiszla állapotban még nem

találtatott; részint kénnel`(Blende), részint mint horg

. 9*
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' gany, olajjal bekent mintákba töltetik'.

¿leg kovasavval, vagy szénsavval (Galmei. Lapis cala

xnin.) Ivegyiilve, és részint mint kénsavas borg-éleg,

elö. Ezekenkivül néha vassal, ólommal, mirennyel,

rézzel, és szénnel van ïösszeköttetésben, minélfogva

gy-ógyhaszonra szorgos megtisztitást kiván, mi kö

vetkezökép történhelik: megöntetikahorganyércz föld

edényben, s falapasszali kavarás kôzt еду darabocs

ka kén és faggyu adatik hozzá. A kén elégése után

támadó salak szorgalmasan leszedetik; a kén eképi ‚

.hozzáadása addig ismételtetik, mig csak elégésével

'salak támad. Végül, a még megöntött állapotu hor

\

Vagy: ha a horgannyal összeköttetésbemlevô

érczekböl megöntés által elválasztva', szénnel, ismé

‘Жен lepárolás által megtisztittatik. \

Az elöbb emlitett kénnelitisztitásmóda ‚а horgany

nak abeli tulajdonán alapul, hogy kénnel közvetlenül
igenunehezen vegyül; mírenézve a kén a horgannyal

egyiilésben levö anyagokkal hamarább összeköti ma

gát, s mint salak leszedetik. A faggyu., a horganynak

lég élenyéveli könnyü vegyiilhetését akadályozza.

О .

Néha a horgany, föleg a szileziai, mírenytartalmu szokott

lenni; figyelmeztetem evégbòl a gyógyszerészeket annak szor

galmas kikémlésére. Felolvasztatik a horgany feleresziett leg

snvban,s a mireny kémszereivel(205.§.) kisérltetik._'1‘ovábbá,

már a mult évben irt „begytaní gyo1gyazer:`Jme“ czimü mun

kúmban tcttem róla emlitést ., hogy Ro lo f magdeburgi ke

rületi orvos, tübb gyógyszcrtárak vizsgálatánál tapasztalá,

hogy az olly borg-éleg olvadék, mellyek schöuebecki hor

ganyból вещам; , Н а hn em an kémnedvével sárga csapa

(lékot атак. Ezt eleinte mirsnyokozottuak vélte lenni. Ha

sonló tapasztalatot telt S trom ey er tanár is , az olly borg- _

éleg olvadékokkal, mellyek salzgitleri horganyból készitettek.

Szurgosb шашек után miudazáltal kitetszett , liogy az nem
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mireny, hane111 еду uj, Str omey er-töl. >,(.`ad|m'u1n‘11ali

neveztetett fém által okoztatott légyen. _

Vegyjellemeí. A tiszta sz i n hor g a ny: kékes

fehér színü, erös fényü, lemezes törésü fém. Alig

hajlitható , nagyobb hajlitása közt jegedzett töréssel

pattan el. Közhömérsékben vékony lemezekre nyujt

ható, a nélkül : hogy szélei megrepednéilek.' Önt

po11ta: 4l2°C; 500°-nál meggyúl, s kékes-fehérloh

bal elégve h o rig  é I e g g é változik. Fajsulya = 7,215.

Feleresztett ken- és sósavak köneny; legsav pedíg lo»

geny gözök kífejlödése mellett olvasztják. Növé11y

savak, és égetôegvények csak szabad légen olvaszt

ják. Könnyü olvadhatósága végett nem használtatik

edények készítésére.

179. Horg-¿leg (oxyd. zincicum Zn0)..Gyógy

tani tekintetbôl kétféle horgéleget különböztet1"111k
meg, u. m. Inedves és-.szársz úton készültet. Ned

ves úton :valamelly horg-éloges sonak szénsavas

égvénnyeli lecsapása, a nyert csapadéknak kiédezése, 9

Inegszárítása, végre tiizessitése által nyerhetö. _

Száraz úton pedíg, mellyen az ausztr. gyógy

szertár. is készittetiz-V szinhorganynak öntötégelyben,

légen , fehér izzásigitüzessitése által álittatík elö. A

nagyobb hómérsékben származó horganyfüstök tökél-Y

letes éleggë~égve felszállongálnak, s mint nemI elilló

anyag pehelyképiben (Lana philosophica) ismét le

szállnak. Y 1

AzI öntötégely , mellyben tůzessitése történik, nl

kalmas fñdövel legyen ellátva; dea horgany megöm

Iésével vetessék le, hogy léghozzájárultával lobbal

éghessék, s általa a lég élen-yével könnyebben ve

gyíilhessék. A fehér porrá vált horg-éleg, vaslapasz

szal szorgalmasan leszedetik, s az mindaddig: mig
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’ minden horgany ekép horg-éleggé változott. Végre

az összegyüjtött horg-éleg, üveg vagy kômozsárban

vízzel kevertetik, s a víz felületén úszó horg-éleg а

taláu szinállapothan шагам horganytól elkülönöztetik,

s itatópapir közt megszárittatik.

Vegymagy. A horg-éleg képeztetése a hor

gany azon tulaidonán alapúl: hogy izzás közt a lég

élenyével vegyiil, és horg-éleggé változik.

Tulajd. A tiszta h or gél e g: Енот, porhanyó,

fehér, szag és Íznélkiili port képez; tiìzéssités által

czitromsárga színü leend, de kihiilvén: elôhhi fehér

színét vísszanyeri. A nedves úton készíilt: tüzessités

ufán gyakran megtartja sárgás színét, a nélkül: hogy

azért tisztátalan lenne. Vizben nem, de savakban és

' égetô égvényekhen olvad. Gyakran pehelykinézésii: e

tulajdona végett hajdau „Lana philosop/iica“nak ne

veztetett, Szahad légen lasanként szénsavat von ma

gához, akkor savakban pezsgés közt olvad. АН:

80,13 horganyb ól, és 19,87 élenyhöl.

T u ti a, és P omp h o li x nevezetek alatt olly anyagok

léteznek a kereskedéshen és gyógyszertárakhan , mellyek

több vagy kevesbé tisztátalan (kadanyt, mírenyt, v. ôlmottartó)

horg-éleget tartanak. Ezek kôzönségesen a horgany bányászi

tinztitásánál, vagy а sárgaréz kélzitésénél mint melléktermény

nyerotnek. A köznéptöl nem ritkán szemgyôgyszerül -- ezéli

ránylalanul _ szokott használlatni. › . `

Tisztátalan а horg-élcg: ha nem tíszta fehér,

feleresztett legsavban nem tökélletesen, vagy pezsgés

sel olvad; legsavbani olvadéka fölösleges Наша kén

savval, se azonnal, se késöbb ne adjék fehér csapa

dékot, kíilònhen ólomtartalmu lehet'. Továhhá,. ha

kénsavval elhontott legsavas olvadékáha könkéngöz

vezettetik, s általa csapadék támad: kadany_vagy mi

reny vanjelen. (E kettônek egymástóli pontos megkülôn

böztetéseért ajánlom a 178. toldalékánaki átolva
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sását).Sósavbani olvadékára, a réz és vas kémszerei I

ne hassanak; hasonlókép sóskasavas ham-éleggel fehér

csapadék ne támadjékbenne, különben mész-éleg

tartalmu.

180.K Kénsavas `Ízo1‘g'e'Ieg (sulfas zincici.

Zn0SO5l7H2O).ìEzen só bô terménye a természet

nek, gyárilag is bôven állittatik elö;_de illy állapo

tában mindenkori tisztátalan volta végett gyógysze

rül nem használható. Můszabályilag következôkép ké

szülà tetszésszerinti mérlegü, apródarabokra vagdalt

tiszta horgany, felolvasztatik elegendö mennyiségü

feleresztett kénsavban ; mindazâltal a liorgany fölösle

gesen vetessék, hogya kénsav ne birja mind felol

vasztani. Az olvadék átszivárogtatás шёл rendesen

jegittetik. _ ,

Vegymagy. Ha horgany feleresztett kénsavval jö

össze, ez utobbinak egy rész vize elbontatik: élenye

а horgannyal vegyül, könenye pedig kifejlik. (Ez tön

ténik aDöhe'rein~er-féle gyukésziiletben is). A ké

pült horg-éleg akénsavval: k éns avás horg  éleg

gé vegyül, s a folyadékból elpárlás után kìjegitle

tik. _ A fölösleges horganynak hozzáadása, s vele

a folyadéknaklnizamosbideigiérintetbe hagyásaa vég

hôl történik: Воду ha horganyt fertezô idegen fé

mek is voltak volnaI jelen, s azok a kénsavtól felol

vasztattak volna», leváljanak; s helyettök aránylagos

mennyiségü horgany olvadjék fel; de ez csak huza

mosbA ideigi érintetben hagyás által történik.

Dufl os szerint: feleresztetik máztalan fazék

banl r.`tömény kénsav, 6 r. vízzel, s vastag hor
ganylemez tétetík hele, de иду: Ahogy annak felsô -

része a folyadékból kiérjék. Az egész,I _szabad légen

36 órákig olv-adni hagyatik. Akkor ‘а fel nem olvadt

horgany kivétetik, s vízzel azV olvadékba leöblittetik.
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.Az egész folyadék legsavval elbontatìk, _ 10 obon

legsavat számitván 1 font horganyra, -_ és átszivá

rogtatás után porczellán - csészébôl 'elpároltatik. A

nyert sótömeg máztalan fazékban tiìzesittetik; a ki

hült maradék 10szeresI mennyiségů vizben 24 órákig

pállittatik, akkor átszivárogtatva jegittetik,

Tulajd. A mñbeli kénsavas horgéleg: fa

nyar, undorító ásványízü; légen halványabbá és ke

vesbé átlátszóvá változìk. 2 _ 3 r. hideg vizben 01

vad; tiìzessítés által jegedzésvizét elveszti. Huzamos

égetés által éleny és kénecssav fejlödvén ki belôle,.

horgéleggé válik. Száz része: 28,29 horg-éleg

böl, 28,18 kénsavból, és 43,53 vizböl áll.`

Tisztátalan: ha nem szintelen, az elöadotl men

nyiségü vizben nem olvad fel; ha olvadékában kön

kéngôz fehér zavardékot, mellette вылез csapadékot

okoz; ugy ha vérlúg is: mivel akkor idegen fémek

kel van fertezve. Továbbá , ha az égetö könlegeggel

származó csapadék, ennek fölöslegesen hozzáadása ál

tal, ismét fel nem olvad. A közönségss kereskedésbeli

fehér gálicz ne használtassék helyette, mivel az
sohasem tiszta. A

Ezen különféle venzélyes részekkel генеза“ sónak, a l\_e

rcskedésböl „per fac et nefas“ nyerhetése, megétetésre sz0l

gálhat alkalmat, sött már szolgált ist _ D ufl os.

181. §. Ham-kékleg (cyanet. zinci ZnCy2). Ezen

gyógyszer, az utánna következövel' néha helyteleníìl

felcseréltetni szokott. Készíîl: ha eczetsavas horg

` éleg olvadékhoz; vagy helyette: egyenlö rész kén

savasV horg-élegböl, és eczetsavas szik-élegböl álló

olvadékboz, kéksav fölöslegesen adatik. Az összegyiij

tött, s lepárolt vizzel kiédezett váladék megszá1~itta

tik. _ Fehér szinü; vizben, lang- és növénysavak
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han ne'm olvad. Sósavban kéksav kifejlödése közt ol

vad, /mi tiszta s valódi minöségének jele.

182. §. Vas-horg-kékleg (cyanet. ferri et zínci

`2 ZnCy2+-FeCy2). Ezen készitményt némelly irok az

elötteivel gyakrap >felcmerélik , mindaz'á\îtal nem helye~

sen. .- Készfil: ha kénsavas h0rgéleg olvadék,I

vas-hámykékleg olvadékkal (vérlúg) lecsapalik. -

A támadó csapadék: vas-kékl egböl, és horg

k ékl e g b öl áll. Fehér színü por; vízben , langban

ës feleresztett savakban nem olvad, sött hevîtettt só

savban is kéksav kifejlôdése mellett csak nehezen. \

183. §` Horghalva_q (chloridúm zinci„ ZnñCl6).

«Készítésmóda különféle:

a) Tiszta ` sósavban ahnyî' h0l‘gf:=\nyA olvasztatîk,

mennyít belöle felolvaàztani képes. Végre az olvadék

átszivárogtatás után porczellán csészében szárazig

elpárollaiík.
b) 4 г. hïghalvag` Í(merc. con), 1 г. 521п1115ацу- ’

пуа1 elegyítve, üveg-görvegböl` lepároltatìíç.

c) 3 r. kénsavas hxîrg-éleg, 6 1’. elszercseltkony

hasóval едете lepároltatik. у

Tulajd. Tiszta fehér sótömeget képez; szagtalan,

sayanyu, fányar, égetö ásványízü; légen nedül , az ál-~

talE elöállittatik az ugynevezett: horganyvaj (butyr

zinci). Izzási hömérsékben fellengül; 100 része ,

47,64 horganyból és 52,36. halvanyból áll.

Vízben, langban,és égényben könnyen olvad; mind

azáltaì csekély pelyhesI rész (chloras zîncibasicus)

visszahagyással. Egy rész horg-halvagnak,» 4 r. .

égényben és 2. 1*. borlangbani felolvasztása által ké

szül: az „Aether zz'ncz°natus“ `

Ha horg halvag, állatenyv tömény olvadékához adatìk: ma

dárléphez hasonló tömeg képül; I' а kettô közt azon különb
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ség van: hogy emez soha ki nem szárad, és vizzel kîmos

haló; amannál pedig az ellenkezö törlénik.

Canquo i n párisi orvos , a horg-halvagnak jeles hatásá!

tapasztalván különféle sebeknél, azt eleinte vizzel feleresztve,

késôbh fokonként erôsehb r4-féle tésztát készitetvén helöle,

_l’en(lelt'.e..I Ezek leírása nem leend érdektelen:

' I.II.III. IV.

Ve'n_1/.Horg-halvagból: r.1. 1. 1. Ve'ny. Horg-halvaghól : 1 г.

Búzalisztböl: „ 2.3.4. Ä Dárdhalvagból: 1/2 r.

Lepárolt vizböl: mennyi e- Búzalirztböl: 1 1/2 r.

legendô, hogylaz egész- Lepárolt vizbôl: meu. elegg

höl tészta készüljék. hogy télzlává váijék.

184. Evzetsavas /zorg-élffg (acetas zincici.'ZnOÃ)

‘ Ezt már Plinius ismerte. Készítésmóda különféle:

a)_Fe1ol\'asztatik horg-éleg eczetsavban, s mü

szahályilag jegittetik. `

h) Eczetsavas olmacs olvadékhoz horgany ada

tik. _ A horgany, élennyel vegyülvén, az eczetsav
val vegyül; mellette Iólom válik ki. Az olvadék át

szivárogtatás után jegittetik.

c) Kénsavas horg-éleg olvadékához szénsavas
I ham-éleg olvadék adatik. _ A kénsava haméleggel :

kénsavas haméleggé; a szénsavpedigaho_rg

.éleggelz szénsavas horg-éleggé vegyülnek.

Ez utobhiból eczetsavvali közömhítés által а szénsav

kíüzetík, a folyadékhan maradt eczetsavas horgéleg

pedig kijegittetik.

d) Olvasztott eczetsávas ólomélecshez, kénsa-.

vas horg-_éleg olvadéka adatik: mig semmi csapadék

nem támad töbhé. _ A levált kénsavas ólom-élecsrôl

letöltött eczetsavas horg.-éleg olvadék átszivárogtatás

után jegittetik. ‚ _

Tulajd. Fehér, ragyogó, hajlékony pikkelyeket

képzö jegeczek. Erös ásványízü; vízhen könnyen

Olvad, melly olvadékáhan könlegeg fehér csapadé
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kot okoz , de ez , fülösleges könlegeg hdzzáadásával

ismét felolvad. АН: 28,04 h o r g  él e g b 6 l , és 71,96

eczetsavhól.

185. Ötvény ei: 1 r. horgany, 1 r. ónnal,

és 2-3 r. higannyal, a herzgéphez használtatni szo

kott fon csort adják

2_3 Rész réz, 1 r. horgannyal;_adják a sa’rga

rezet (orichalcum. Messing). _ Ha a sárgaréz felülete

könlegeggel jö érülethe: fehér lesz; mivel aréz elôbb

olvasztatik a `könlegegtöl mint a horgany, annálfog

ez olvadatlan fehér színben visszamarad. Az ellenkezô

történik sósavval: mivel akkor a horgany olvadván

elöbb fel, a sárgaréz veressé változand. _ 1 r. horgany,

4 r. rézzel öntve, setétebb színü, s az aranyhoz hasonló

ötvényt képez; innét: „Sz'milor“nak' neveztetík; ez,

nyujtható. _ Horganynak rézzel más aránybaui ve.

gyülései által készülnek: a Tomback, Finschbek, stb. .

Ez alkalommatmvgérdemli az angolok azon módukról

említést tennem, mikint szokták a veresréiz felülelét sárgzíra

válloztatni , mit: á l sra n yo z ai s nak пишете!‘ ‚ s követ

kezô módon visznek végbe: 1 r. horgany, és 12 r. higany,

sósavval, horkôvel, és vizzel fôzetnek. A síirgitando réz

elôbb legsavval megtísztitatván, ezen ‘еще: folyadékba már

tatik. _ 1tt‘nehéz mègfejteui, [ходу mellyik, a közönséges

szabályokkal ellenkezô rokonság szerint csapatik le ahorgany,

réz által. Ez, berzfolyamat következtének Iátszatik lulajdonit

ni., mi in, az olvadékhan levô higanytól okoztathatik. _

B e r ze l iu s.

Coo per állitása szeríni: 16 r. rézböl', 1 r. higanyból ,

és 7 r. érenybfillálló ötvény olly jelel rezet adna, melly a

16 karatu aranyhoz igen hasonlíz; honuét különfele diszltmé

nyekre czélszeriien haszuálható, minthogy igen fìnom levelekre

nyujtható, továbbá, légen, és közönséges válvízben (aqua

fortis] nem változik. _ Készitésénél elôbb a réz és éreny

szénporral fedve, _ öntszerül bórist is adván hozzá, -»önte

tik, és csak aztán adatik a horgany hozzájuk.

/
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186. 5‘. 'Horgany haszmilata. A' horganykészítmé

nyek mind kül-mind belhaszonra szoktak rendeltetni.

Belkép mint görcsellenes szer ió sükerrel használ

tatik a borg-éleg. A kénsavas horg-éleg, méreggeli

étetéseknél rögtön ható hánytatószerül, a köriilmé

nyelhez, s az egyén alkattatásához alkalmazva 6~-50

szemerig adatik. Külkép kiilönféle tapasz és kenetek

ben, mint száritó, s öszzzehúzó szer használtatik.

/

D á r d a n y.

Í

` I187. A dárdany orvos-gyógyszerészi térme

zönkön érdekes szerepet visz, számos gyógyszereknek

szolgál alapúl, mellyek közöl némellyek az orvosra

nézve nélkülözbetlenek. Találtatik Svéd, Német, és

Franczhonok több részeiben; tiszta állapotban ritkán,

többnyire kénnel, mint sziìrke dárdkéne cs vegyiil

ve. A dárdany a 15ik század végével lett.csak isme~

retes, s róla Basi “из Bálint: „Cursus triumpha

Iís antz`mom'z"‘ czímü munkájában értekezett elöször.

Legtisztábban ásatik honunk Gômör és Liptó megyéi

ben. Kíìlönös veres szinü dárd-kénecs találtatik továb- _

há Posony megyében Malaczkánál.

_ 188. A szindárdany (antim. regul.) jelenleg

gyógyszcrül igen ritkán használtatik. Tisztán elöállit

tatik: ha a. dárdkénecs, kénétöl megszabadittatik. Mi

renézve: 4r. dárdkénecs, 3r. nyers borkô, és 1 и» r.

salétrom összeelegyittetnek, s részenként, tüzessi

`tett tégclyben 'eldurrantatnak. Az eldurranás által

nyert tömeg addig hagyatik a tiizben, mig tökéllete

sen megöntetett. Minél hamarabb történik ezen mive

let, annál kevesebb dárdany vesz el mellette. A me

göntetett tömeg, faggyuval bekent érczszelenezébe
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löltetik, "аду saját tégelyébe hagyalik kihülni, a felü

letén támadó salak leszedetik, a fenekén összegyült

dárdany pedíg vizzel megmosva, megtísztiltatik. А2

ekép nyert dárdany: egyszerü dárdanykírálykáuak (re

` gulus 61111111. simpl.) neveztetik.

Veg!/magy. Dárdkénecsnek, borkövel, és salét
rommál, azremlilett módoni érülethe jövése 61161’, kö

vetkézö bomlások, és' uj ös§zeköttete'sek_ történnek: a

leg és borsav, alapszeröket egymásnak kölcsönösen

átengedik, mellettök több gözalaku termények támad

nak,`melIyèk elillanak. Ezekután a ham-éleg, és 116111

kénçcs hatnak egymásra, s létrèszeiket hasonlókép
felcserélik; minek következtében: h a mv- k é 11 е c s, és

dár d -éle g képeztetik. Ez 111611111, 62 е111011161011

11011161161 hátramarßdt széntöl, _ szén`sav támadása mel
lett, -— в 2111 d 61116 11 п у 6 váltòzlatík , mellyuaz edény

fenekére ülepszik. De belöle csekély részt а 11 ат -kénecsI

is ‘Yesz fel, és annál többet, minél tovább folytattatik

az öntés. A leůlepedett szindárdany îfelületén 161116116

salak,  `melly: dárdanyttartó ham-kénecsböl, szén

és kénsavas ham-élegböl áll,- elvettelik, a visszama- 5

radt tiszta szindárdany pedíg kihülvén, vizzel, mint

fönebb említém, megtisztittatik.

189. §. Vasas da’rdanykz'ra'lyka (regulus 6111111101111

mártíalís) Készül: ha 1 r. tiszta vaèreszelék, öntötégély

ben fehér ízzásíg tíìzesitletîkys lassankénl 2 r.-porrá

tört dárd-kénecs, s ez minekelötte megöntetett` volna:

УЗ г. salétrom, adatík hozzá. Végre, midün 62 egész

tökélletesen öntésben lenne: -vagy faggyuval bekent

érczszèlenczébe töltveyvagy pedíg saját tégelyébe,

kihülni `hagyatik. '

Vegymagy. Dárdkénecs,vassalitüzessítés által kö- `

velkezô változásokon тегу keresztül: а vas, kénnel

“едут; 111е11е11е а dárdany szabadon visszamarad. A

. и
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hozzáadott salétrom általa töhhivasmgya vas-kénecs

nek is egy része élennyel vegyül; mirenézve a salak

ez utobbin kiviìl: vaséleget, _kénsavas ham-éleget, és

I szabad dárd-éleges ham-éleget tart.

Az említett mindkét mód szerinti dárdany, mind

azáltal még nem tökélletesen tiszta, mivel közönsége

sen még vas, néha mireny, és kén részeket is tart ma

gában. IEzektôl W ö hl e r következö czélszerii mó

da szerint tisztittatik meg: 1 r. dárdanypor, 1 И, salét

rommal, és 1/2 száraz szénsavas ham-éleggel elegyit

tetik. Az elegy hasszi tégelyhen tüzesittetik, _mig

csenllesen elég. Minekutánna egészen elégett: a tá

madttömeg vaslapasszal összenyomva, 5 tégelye hefed

ve, mégmintegy 1/2 óráig hevittetik ; azaz: mig a tö

meg péplágyságuvá ömlik. Mindazáltal ha a tömeg a
kifejlödô füsti következtébeu felduzzadna ,° az említett

módon uj ra összenyomatik. Elvégre, a még lágy állapotu,

a tégelyhöl vaslapasszal kivett, 5 apró darahokra zú

zott tömeg forró vízbe vettetik. _ Az egész ekkor

áll: dárd-éleges, és mirsavas l1amélegböl;

ez utóbhia vízhen felolvad, a dárdéleges ham-éleg,_

vagy ha ugy tetszik: dárdasavas ham-éleg _ pedig

olvadatlan visszamarad. Kevés ideig tarló s gyakori

kavarás közti fözés után az egész, ülepedés végett

félretétetik. A megtisztult folyadék, az üledékrôl le

töltetik; a maradék vízhen ujonta kifözetik , és afolya

déktól szivároni elkülönzés és kiédezés után kiszá

rittatik. _

Az ekép nyert dárdasavas haméleg (stibias oxy

di kalü) legkevesb mirenyt sem tart magában; s fehér

színü port képez. A szindárdanynak helölei kiválasztá `

sa felényi mérlegü borkövel, mérsékelt tüzöni megöm

lesztése által történik. Mi által , egy megö111lött,kevés

sé fénylö , valamennyire nyujtható 1611165 (dárd-hamany)
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nyeretik; melly, aprora töretvén,va\ hamanynak élen-'

nyeli vegyülhetése végett vizhe vettetik, mellynek

egy részét elbontja: élenyével ham-éleggé vegyül, s

felolvad; a viz könenye pedig elíllan,` mellette a tiszta

dárdanyY porképéhen leválik. Ez, a folyadéktóli elkii

lönzés és megszárítás után ujra egybeöntetik. - ‚

Vegyjellemei. A tiszta s z in d á r d a n y: szürkés,

vagy inkáhh kékesféhér szinü; ferdelemezes vagy _

súgáros szövetü; mereven, könnyen önthetö (4200),

és nagy höhen elszálló test. Fajsulya = 6,7- 6,8.

Tüzben minden szag nélkůl éleggé ég, fehér füsta

lakban felszáll, s a környelö tárgyakra jegedzett tô

képéhen száll. Ez hajdan: „Flores antímonii argenteí.

v. Nia: antimonz'i“nak neveztetett. A kereskedésheli

dárdany, elégésével, mirenytartalma végettfoghagyma

szagot ereget. Legsavtól: dárd-éleggé, v. dárda-_

sav v ä változtatikì, a nélkül: Воду henne felolvadna.V

Só-,eczet- és más növénysavaktól. légen olvasztatik,

melly olvadékai hányástokozók. E tulajdona végett

Майдан dárdanyhól poharak készitettek, mellyeklien

ha hor huzamosh ideig гаммы; az, hányástokozó

és hashajtó tulajdont nyert a felolvasztatott dárdany kö

vetkeztéhen. Az illy poharak: llá'nytató poha

raknak (pocula vomitoria) ncveztettek. A dárdany

nak legjobb olvasztószere a királyvíz.

190. §. Tisztaságának kémlésmóda: 1 r. dárdany, csö

tökhen 8 r. feleresztett legsavhan addig hevittettik, mig

a dárdany fehér szinüvé változik (nitras stibicibasic); s

mellette a dár_danyt fertezö idegen részek felolvadnak.

Az üledékröl letöltött tiszta olvadék hasonló mennyi

ségü vízzel feleresztetik, s átszivárogtatás után kön

leggel- közömbösittetik; _végülr a vas, réz, ólom,

és mireny kémszereivel kisérltetik ’ —

r
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191. §. Ifémszere. Adárdanyt olvadékiból: akön

kénsavas nedv narancs szinben csapja le. A támadó

csapadék égetö könlegegben nem, de könkénsavas

könlegegbe_n_(sulfuret. hydrogenat. ammoniac), szint

иду Ьы/йецзбвауьап is könnyen olvad. Sósavbani

olvadéka viz által zavarossá tétetik. '

192. §. Dárfll-kénecs (sulfuret. stibii,Sb9S3). Ez, mint

már fönebb emlitôk, saját termék állapotában‘tisztáll,so

ha sem találtatik, evégböl ugy gyógszerül nem is

használtathatik. Mirenézve következô módon tisztit

tatik meg: 12 obon Енот porrá tört dárdkénecs,

41/2 obon kénvirággal -pontosan elegyìttetìk, s

az elegy tiszta öntötégelybe tétetvén, felíilete

mintegy két újnyi vastagságu elszercselt kony

hasó réteggel befedetik, s a tégely alkalmas fedövel

ellátva negyedóráig izzólüznek tétetik ki. Miután a

tüzböl kivétetett volna: összetöretik, a felületén levô

sósalak elvettetik, a képült dárd-kénecs pedig a rá- —

tapadt sós részektöl vizzel lemosatik.

Tulajd. A tiszta d á r d -k é n e c s: szürrkés fehér

szinü, sńgáros szövetü_(texturae radiatae); ez utóbbi

bélyege nélkül gyógyszerül ne használtassék. Továb

` bá mereven, könnyen eldörzsölhetö, vizben nem ol

vad, tüzben könnyenY iinthetö, s nagyobb tüzben

végkép elilló. Hevített sósavban könkéngôz kifejlödése

mellett egészen felolvad; olvadéka szintelen, s viz

zeli keverése által fehér _ nem pedig sárga, mert

az vas jelenlétére mutatna _ váladék támad. Könle

geggel közömbösitett sósavas olvadékában : vérlúg

ésA legsavas Yezüstéleg semmiféle csapadékokatne`hoz

zanak elö. Ha az utóbbival veres szinü támadna , saz

megszárítva tüzön foghagyma büzt eregetne: mireny

jelenlétére mutatna. '
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193. б. Adárdanynak vóltakép csak еду élennyeli

végye van, t. i. da'1‘de'lecs (oxyd. stibios.), е2‚ sa\

vàkkal könnyen ‘едут. .A da’rd-e'leg‘(oxyd stibic.) 1111

vel aljàkkal könnyebben vegyíìl mint savakkal: sav

gyanánt tekintetik;` s mint illyen, két arányu létezik:

11. 111. da'rde'lccssav (acid. stibios.`),«melly gyengébb;

és dárd-élegsav (acid 5111110.) melly erösb.

194. Ve gyei következôk:

Da'rdham-ke'necs (sulfuret ‘116111 et stibii KS2 -|

SbS2). Készül: hasonló mértékiì dárdkénecsnek és

salétromnak elegyitletésök és eldurantatásuk által. -

Alkatrészei mint jelelö belüibôl kitetszík: h a 111 - k é

n ecs, és dárd-kénecs.

Tulajd. Veresbarna színü por; _ szagtalan, lindo

111111211, 52аЬа11 légen lassanként elváltozik. Vízben:

olwldható ‘ alkatrészei felolvadnak, а, visszamaradó

'részei pedíg: a dárd-élecses"dá1‘dhénecset (oxydul.

stibios. cum 'sulfureto stibii Sb’S3I~Sb'*’03) képezik.

Mirenézve е2‚ 611161111611 vizzeli kiédezése 61161 ké-

sziìl. -— Е2: barnasárga színü, szag- s íznélküli, há

nyást okozó por. Vízben nem, de forró sósavban

könkéngôz kifejlödése közt' olvad; hasonlóul 116111

élegvizegylúgbani pállítás 61161.

195. Úvegített ddrd-élecses dárdke'necs (Oxyd.

stibios. sulfurat. fusum).E, korunkban csak igen 111

11611 11652116116161 52011011 gyógyszer 11652111’: 116 рог

rá tört dárd-kénecs, 11162161611 földedényben, szelid

11121161 vigyázatlal és folyvásti kavarás közt addig per- ‘

_ geltetík, mig szürke por marad vissza. és semmi 11151

sem fejlödík ki tôbbé. Ezen szürke 1101‘ 011у öntöté

gelybe tételik, mellyel , V3-ig telvç legyé_k ;ugy befedve~

addíg égettetik, mig tökélletesen s egyenlöen megöm

lik; és belöle kivelt csekély rész: 6161526, 5261116111

10
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nyujtható, végre üvegmerevellségü. Akkor melegí

tett márvállytáhlára töltetik, s kiliültével a felületén

támadó szürke portól megtisztittatik.

Vegymagy. A dá1'dkénecs légeni tiìzessítés által

elhontatik: kénének nagy része Ya lég élenyével ké

necssavvá képiil, ez elszáll. Az alatt a dárdany

hasonlóul élennyel vegyülve, összeköti magát a bon

tatlanul maradt dárd-kéneccsel, és hamuszínü porrá

' válik. Ez. fedett edényben erös tiiznek kitéve üvege

` sedö állapotha megy‘ át. Az edény felületére pedig,

d ár d a n y v irá g 0 k (flores antimoníi) tapadnak.

Tulajd. Jáczíntkó,vagy harnaveres színü, átlát

szó, csengö, mereven, szagtalau, és hányást okozó

anyag. Vízhen nem, savakban és savattartó folyadé

kokban könkéngöz kifejlödése mellett, vagydárd

kénecs visszahagyásával olvad; az elsö leginkább a

sósavban történik. _ A d á r d a n yü v e g finom por

rá dörzsölve,s víaszkal elegyítve, hajdan „Vítrum an

tímonii ceratum“ nevezet alatt hánytatószerül ,hasz

„дымом.

196. Dárd-halvacs (chlorid. stihios. Sh’Cl6).

Készül: ha 4 obon dárd-élécses `dárd-kénecs (oxyd.

stibios. cum sulfureto stihii). 12 obon konyhasóval ponto

san elegyítve üveggörveghe tétetik; reá, 8 obon, eleve 4

obon lepárolt vízzel keverl kénsav töltetik, s fövény1`1ir

‚ döbengyenge hönél szárazig lepároltatik. A lepárolt

folyadék jól bedugott üvegben tartatik , a görveghen

visszamaradt k én s a vas szik -él e g pedig pon

tos megtísztítás után haszonra forditathatik.

Veg!/magy. Konyhasó , dárd-élecses dárd-kénecs,

és feleresztett kénsav, lepárolás alá vetetvén: ez utob

hi az elsöre hat, /âltala s ósav válik ki. Ez a dard-A

éleccsel jövén érüléshen, kölcsönös homlástszenved
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nekt a dárd-élecs élenye, amannak könenyével vi

же‘; а dárdany pedig a halvannyal: dárd-halva

csot képeznek. De mivel dárd-kénecs is van jelen,

ez, a nagy hö következtében egy rész sósavval ha

sonlókép kölcsönös homlástszenved: mi által kön-I

kéngôz _ melly elillan, _ és dárd-halvacs

képelödnek. Ez 'utóbbi, a fönehhi dárd-halvaccsal a

szedöhe lepárol.

Az 1780 Надо“ gyògyszertárhan következö készilésmôda

adatik elö: egyenlö_mérleů dárd~kénecspor, és hig-halvag

ůvegmozsárhan elegyittelnek; az elegy еду szedö edénnyel

ella'tott üveggörvegböl szárazon lepároltatik. Végiil, a görveg

csövére taped: vajlöménységü lágy tömeg izzószénueli mele

gítés által folyóvá тени, hogy annál könnyebben folyhassék

a szedöbe. MellyI végre jól bedngott ůvegben tartatott._Ezen

vajtöménysége miatt neveztetett a régiektöl:,dárdanyvajnaI: _

Butyrum antimoníii.

Tulajd. A d ár d- halv a с в: majd egészen szín

telen, tiszta, füstölgö folyadék. Az életmüves ‘ré

szekre égetö erövel hat ;' légböl nedvet von magáha;

fölösleges vizzeli higitás által fehér szálladék (pulv.

Algarothi v. Mercurius vitae) válik le helôle. Mind

azáltal ha a viz kevés adagonként töltetik hozzá:

akkor vizzel keverhetö a nélkül, hogy az említett

fehér szálladék történne henne. Tüzön egészen el

) párolható. _ Sárga szine, vassali fertezés által

\

lehetne.

197. 5‘. Veres da'rdke'necs (sulfuret. stihii ru

hrum 2Sb2S3lSbO3). Ezen készitmény sok vegytani

fejtegetésekre adott már alkalmat, mellyekhöl elvég

re kitetszett: hogy nem csak tiszta s iìnom dárd

kénecs, vagy: dárd-kénecsvizegy _ mint

némellyek állítani akarják _ légyen, de mellette

csekély rész dárd-élecset is tart, és ezt, kü

lönféle készítesmóda szerint, változvó arányhan.

Q

10*
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Ezen_ készitménynek nedvel útoni készitéslnúdát már

Lem ery ismerte, mit Li g e ri e вещи késôbb megtudván:

Simonnal, a kartheuzerek zárdajukbeli gyógyszerészével

közlött, s tôlök mint tilok: „pulvís'CarULunanorum“ név alatt

soká árultatott. Yégre а franczkormány parancsára, orleani

herczeg 1720-han készitésmódát веду ölzveg pénzen megvette,

és közönségessé tette.

Az ausztr. gyógysz. szerint készíìl: ha 1 obon

dárdkénecspor, 2 font tisztitott szénsavas szik-éleg

gel,és 20 font vizzel vasserpenyöben 1/2 óráig fö

zetnek, a még forró olvadék átszivärogtatik, s hü

vös helyrè félretétetik. A folyadék kihültével a ker

mez szép íinom veresporban leíìlepszik; melly, min

den szénsavtól fözés által megtisztitott lcpárolt viz

zel kiédeztetik, s végre mérsékelt melegben kiszá

ritlalik,

Veg@/magy. Ш az égvénynek Не része, és a dárdké

necsnek egy része közt kölcsönös bomlás történik, mi

által: szik-kénec-s, és dárdélecs képeztetik.

A dárd-élecs a bontatlanul maradt szénsavas szik

éleg által felolvasztatik; ~épugy a szik-kénecs által is

egy rész dárdkénecs, és belölök annál több, minél

forrobb az olvadék. Ezen forró olvadék kihüllével nem

levén képes az emlitelt dárdélecsböl és dárdkénecs

böl annyitt tartani magában felolvadva, mint forró

állapotában: ezek tehát leválnak, és képezik a ké

szitményt.

- Berzelius és Rose ‘szerint semmi dárd-I

élecset sem tartana. Mindazáltal ha a fözés soká foly

tattatik, vagy gyakran ismételtetik, s ha a dárd ké

necs igen iinom állapotban vétetett hozzá, mi által

sokkal tôbb olvadliatott fel, és általa több dárd

élecs támadhatott, hogysem az égvény az olvadékìki

hültével felolvadva tarthatna: a kermezzel eggyszers-I

/

4
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mind dárd-élecs is válik le. Ezen iìá1'déiecs a va

lódi kermezzél csak halmazólag, nem pedíg vegyileg

van együlve , minélfogva nagyító üvegen a valódi

kermez apró veres, vagy barnaveres szemekben; á

dárd-élecsi pedíg -‘ ha van jelen _- hatszegü oszlo

pu jegeczekben, néha Енот tökben különböztethetik

meg. `- Liebig, a_fekete dárd-kénecs, és kermez

közt olly különbséget állit lennl", inìllyen a lecsapott

és tisztitolt kén kölzt van. I I

B erfzelius következö készyítésmódot `ajánlz I r.

tiszta szénsavas ham éleg, 2 “А г. Iinom dárd'kénecs

porra] elegyiltetik: az elegy befedett tégelyben gyml

gén hevittetik, mig a tömeg, a nélkül hogy forma, f
lmegñmlik. _ Itten еду rész h'am-éleg elbontatik:

éienye a dárdannyal dlár d -é le c s e t; ez а Iiát

ramaradt bontatlan ham-éleggel : »d ё)‘ d  é l е c s es
Í1am-éleget képez; mellettökzitdärdélecsböl,

ёз d á 1’ d - k é n e c s bvöl álló уеду is szálfmazik.

.AzonkivülI a dárdannyal vegyülésben volt kén, a

hamélegtöl: lia m -k é n e с cs é vétetik fel ; ez , а.’

bontatlanul maràdt dárdkéneccsel: еду k énes s ó.

v á "едут ; те11уЬеп а dárdany.. háromszor annyi

ként tart., mint а дёгд-Кёпцсзьеп szokott len

ni. - А könnyen ömlö tömeg (hepar antim.), légen

nedül. A rálöltött viz által az említett kénessó elbon,

latik: hamkénecse felolvad, dárd-kénecset is vîvén

magával a felyadékba, annál többet pedíg belöle,_men

tiil löményebb és forróbb a folyadék. Mirenézve az

Yegész tömeg vízbenvfózetik, sa még forró lúg hir

telen átszivárogtatik. Az. átszivárgott folyadék szin-`

telen ésftiszta, de kevés pillanatok mulva zavarossá _

változik, s kermez válik le belöle; melly, szivá
ron összegyüjtetik, s tiszìarlepáròlt vízzeli kiédezés '

után megszánittatik —- ‘На az olvadatlanul visszàma
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гад! rész , az átszivárogtatás után nyert folyadékkal

fözetik , s az említett módouátszivárogtatik: ujra ker

mez válik le helöle. Melly mivelet mindaddig ismétel

teltethetik, mig csak а fel nem olvadó részben egye

dül: dárd-élecses ham-éleg, ё’ dárdkénecs marad

vissza, mellyek már vízhen nem olvadnak fel. '

Bucholz szerint száraz úton, színére nézve ы

nem olly szép mint a fönehbiek, de több mennyi

ségü kermez nyeretik. Mirenézve, hasonló mérleü

kénsavas haméleg, és dárdkénecs, 1/6 r. szénnel

\tüzön megömlesztetnek. A megömlött tömeg még

néhány perczekig hefedett Ytégelyben a tüzben tarta

tik. Végre kihültével,l1asonló mennyiségii lepárolt

vízhen fözetik, s az olvadék ugyancsak lepárolt víz

he szivárogtatik. Az, ehben támadó kermez elkülö

nözve megszárittatik.

Legtisztább, s dard-élecsnétkûli kermez nyerotîk: ha

hánytató borkô olvadéka; vagy feleresztett dárd-halvacs, föIös~

legeseu belevezetelt könkéngözzel tetitetuek. Vagy: ha kön

kéusavas nedvel lecsapalnak; I a helölök összegyüjlött cla

padékok vizzel kiédeztetnek.

танца. А kermez: Iinom, szag s íznélküli,

`szép harnaveres színü port képez. Vízhen s langhan

‚пет olvad; vízzeli tartós fözés közt elbomlik. Hi

deg feleresztett ásvány és növénysavak nem hatnak á

dárdélecsnélküli kermezro; ellenkezö állapotában

dárd-élecsét felolvasztják. Hevített tömény sósavban

könkéngöz kifejlödéso közt, ugy a Beguinlélhen is

egészen felolvad. Tômény égvényekhen olvad; ezen ol

vadékáhól kénsav, könkéngöz kifejlödése mellett sárga

veres csapadékot csapp le. _ Mìrennyel' ne legyék

fertezve, mi felfedeztetik: ha egyenlö mennyiségü

horkövel szíìktérirnéjíì iiveghen tiìzesittetik; az által

mir -kénecs sárga színbenlengül fel.
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198. §. Narancs színü dárd-lténeg ,(sulfidum` sti

hii aurantiacum Sb2S§). Készül: äfont szénsavas ham

éleghöl, s ugyanannyi mészéleghól elegendö kútviz

zel lúgkeszittetik; ez, tiszta vásznan átszivárogta

tik, forrásig hevìttetik, s 7 ohon dárd-kénecshöl, és

11 ohon tisztított kénhôl álló >elegy adatik hozzá. A

fözés a kén felolvadásaig folytattatik; végíil a még

forró átszivárgott olvadékhoz addig adatik feleresztett

kénsav, mig csak általa csapadék támad. A sziváron

összegyüjtôtt csapadék meleg lepárolt vizzelikiédezés

után megszárittatik.

Vègymagy. Szénsavas ham-éleg és mész~éleg Из

által közvetlen érülésbe jövén: a mész-éleg aszén

savval vegyülve mint kréta leülepszik; a tiszta ham

éleg pedig felolvadva átszivárogtatik. Ebhen kén és

dárd-kénecs fözetvén: a "Ш egy része elhomlik, éle

nye egy rész kénuel kénecss avat; könenye más

rész kénnel könkénsavat képeznek. È képült

mindkét savak a ham-éleggel vegyülnek; mi alatt a

fölmaradt rész kén, a dárd-kéueccsel: dárdkéne

get alkat. A lúghan tehát következök leendnek fel~

olvadva: könkénsavas haméleg, melly, a dárd-ké

neget tartja felolvadva ; és kénecssavas ham-éleg. Mar

mostfeleresztett kénsav adatván hozzá, az hatalma

ван magához rántja az egész ham-éleget; az általa

árván maradt könkén- és kénecssavak pedig elbon

tatnak: víz képeztetése mellett kén válik le helô-

lôk. A dárd-kéneg ekép megfosztatván olvasztósze

rétöl. a leváló kénnel leszáll , mellette a könkénsav

hontatlanúl maradt része saját szagával elillan; a

lúghan. pedig kénsavas ham-éleg, és a könkénsav

el nem. illant (része maradnak felolvadva. _ Ezen

készitésmóda legjutányosh és czélszerübb , mindaz
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által csak ha velg-yrészei tiszta állapotban vétet

tek 110226.

В и с h o l z szerint készül : ha 8r. kénsavas ham

éleg, 3r. dárd-kéneccsel , és 1 1/2 r. szénnelelegyitve

ömlésig tüzesítetnek. _ Ez által ham-ké nec s, és

d á r dk é n e c s képeztetik. _ A megömlött tömeg

forró lepárolt vizben felolvasztatván, ujra 2r. kénnel

fözetik. -- Mi által könkénsavas h am-éleg, és

_ felolvadt h a m-k é n e c s alkattatik ‚ melly , а dárdké

necset, és fölösleges ként felolvasztja. _ Az olvadék,

aI fel nem olvadt résztöl sziváron elkiilönöztetik, s
feleresztett kénsavval lecsapatik. _ A kénsavla kön

kéngözt kiiìzvén, ham~éleggel vegyül; .mellette a

dárd-kénec-s és fölösleges kén leválnak._A csa

padék elvégre lepárolt vizzeli kiédezés után meg

szárittatik.
Geiger, a heidelbergi egyetemi gyógyszertár I

igazgatója, következö módot ajánl: 32 lat felkénsavas

ham-éleg (supersulfas kali), 16 lat dárd-kéneccsel, és

6. lat szénporral elegyittetik; 'az elegy fedett tégely

ben megömlesztetik, s az ömledéklepárolt vizben fel
fözve, felolvasztatik. Ezen olvadékba 4 lat kén mint-I

egy4_5 perczekig fözetik. _ Ezen bozzáadás által

nem csak ham-éleg telittelik, hanem az olvadékban

ne talán létezhetö fémek, u. m. vas, réz, mireny,

ólom ВЦ). is kiválasztatnak. _ Az álszivárgott lúg fe

dett edényben 48 órákig ülepedni hagyatik, hogy ál

tala a még tökélletesen ki nem vált, s a sziváron fclol

vadva átszivárgott idegen részekleíilepedjenek. Vég

re ismét átszivárogtatik, s feleresztett kénsavval lecsa

patik. Acsapadék lepároltvizzelikiéìlezés után megszá

rittatik. _ Sokak állításai szerint ekép tiszta, s alkat`

részeire nézve mindenkor egyenlö arányu készitményt

nyerhetni.
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Mitserl ich szerint: 14 obon szénsavas szîk

élegböl, és5 obon mész~éleghöl elegex.1d<”»vizzel lúgké

szittetik. Az átszivárgott _lúgban 1 obon és 1 nehezék

kén, 2 obon dárdannyal 1/2 óráig fözetnek; azßlvadékA

,átszívárogtatás után rendesen jegittelik. A támadó

jegeczek forró vízben felolvasztatnak, s a még meleg

olvadék feleresztett kénsavval lecsapatik; végre az

összegyíijtöttsle-párolt vizzel kiédezett csapadék, meg

szárittatik.

Tulajd. Az ar a nykén (Goldschwefel): narancs

sárga színü,könnyl'i, finòm tapinlatu, szag-s íznélküli port

képez. Vízben, langban és borsavban nem, de hevített só

savban könkéngôz kifejlödése, és olvadatlan kénnek visa

szahagyása mellett olvad. Égvényekben is olvad;§légen

nem, de világosságon színe _változik; 100 része: 61,59

dárd a n y h 61, és 38,41 k én b öl áll. Savanyu áll0má

nyokkal, sókkalés növénynedvekkeliérintetbejövés által

lassankint bomlástszenved: könkénsav és dárd-élecs ké-`

peztetík belöle, mellette hányást okozó tulajdont nyer.

Highalvaccsali elegyítés által, vegyrészeik kölcsönös

bomlástszenvednekg albelölök álló elegy (pulv. Plumme

ri) idövelszíirke,s1ége|l nedvesleend; mellette higké

necs és d`árdhalvacs (chloret antim. et sulfuret hydrarg.)

képeztetnek, s akkor hányásra íngerlöü leend. Por

czellán csészébeni ,tüzessílés által, kéne, kékesféher

lobbal ég el; ez által kiilönbözlethetík meg а ker

meztöl.

Figyelmeztetei. Különös fìgyeiem fordittarisék rá ‚ hogy hozzá

“ей vegyrélzei mireny vagy más fénitarlalmnak ne le

gyenek, mi adárd~kénecsnél (190. §.) elöadotl módon

kémleltethelik ki.

199. §. Borsavas dárd-élecses ham-¿leg (tartras

stibiosi et kalí. KOT -f- Sb’O3T-I-ZHQO). Ezen szer

egy a legérdekesb dárdanykészitmények közöl. Feltalá
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Iója Mynsich t Had ria n volt, kinek elöadott ké

szítésmóda vegykémeink által sokfélekép módositta

tott. Az ausztr. gyógysz. szerint készül: ha 8 obon

dárd-élecses dárd-kénecs (crocus antim.), egyenlö mér

legü borkövel elegyitve , 12 font lepárolt vízhen 2_3

napokig meleg helyen pállittatik. Végre egyszer két

szër felforralva átszívárogtatik, és miìszabályilag

jegittetik.

Vegymagy. Dárd-élecses da’rdkénecs és holjkö

vízhen felolvasztatván, kí_ì_vetkezö bomlások történnek :

_ minthogy a horkö 2par. borsavhúl, és 1 par. ham

éleghôl áll; ama pedig dárd-élecshöl és dá1'd-ke’necs

höl: egyik parány borsava a dárd-éleccsel , ez,- a kö

zömbösitve viszamaradt borsavas haméleggel vegyül

ve a vízhen felolvadnak, mellyböl átszivárogtatás, és

elpárolás után rendesen kijegittetnek. A dárd-kénecs

csekély része is felolvad a sós lúgban, mellyhól kihü

lés után mint kermez leválik; ennélfogva a forró olva

dék ennek tökélletes kiválhatásaig nyugalmashelyre

félretétetik.

‘Р! г isi ak: dárdanyüvegböl, és borköhôl fözés és je

gîtés által készilik. —- Допдопйак Philips шейх":

kénsavas dard-élecsböl, és horkôhöl. _ G e ige г: falösleges

dárd-kénecset kevés legsavhan pállítatt, az általa nyert dárd

éiecset szénsavas haméleg olvadékkal jól kimosatja, és bor

kôvel vegyitteti. —- A dubli ui gyógyszertár: 125 г. dard'

kénecset, 690 r. sósavban, és 8 r. legsavban рента". A pál

littatott vizzel lecsapatja, s 125 r. horkôvel vegyítteti. Végül

az átszivárogtatott olvadékot müszahályilag jegitteti.

Tulajd. AA jegedzett hánytató> borkö ‚ваше

fehér, jegeczeinek mindkét végei hegyezettel változ

tatott oszlopokhan jegedzvék; heveny állapotukhan»

átlátszók, késöhh homályosokká Változnak; szagtala

‘пай, eleinte édeses, késöhh undoritó ásványízüek; 21'.
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forró, 15 r. hideg'vlzben olvadnak. Porrá súrolva fe

hér színü port képez, illy állapotban szükséges a

gyógyszertárakhan tartani, hogy jegeczeinek össze`

súroltatásuk s kevertetésök által egyenlö hatásu legyék.

Vízbeni olvádékából Hah neman kémnedve kermezt

szállit le (Döbereiner). _Ásványsavak, tisztaés szén

savas égvények, szappan, de leginkáhb cserdékkel

hiró növényi anyagok, szintugy timsóttartó testek is,

háuytató erejétöl megfosztják. l00része: 13,44 ham

éleghöl, 43,60 Idárdélecsböl, 37,84 horsav

búl, és 5,12 vlzlföl 611. _ Bez- , mireny- és

rnésztöl tiszta legyék. Mirenyre nézve: 30 szemer

hánytató horkô, 60 szemer salétrommal elegyitve por

czellán csészében horlanglámpán tüzesittetik, a nyert

tömegre 1 ohon lepárolt viz töltetik, minekutánna az

egész felázott volna, átszivárogtatik, s feleresztett

legsavval pontosan telittetik. Végre a lnireny kémsze

reivel (205 §.) kisérltetik. `

200. Лет mosott‘ izzdárd-e'Ieg (antim. diaphor.

non ablut.). Hajdan miitári, jelenleg csak gyéren

használtatni szokott szer. Készi1l`: ha 1 r. dárdkénecs

3r. száraz s tiszta salétrommal elegyitve izzótégely~

V'hen részletenkint eldurrantatik. _ Fehér sót képez,

szagtalan, sós ízü; vízhen részletes olvadástszenved.

Vizzeli kiédezés után felmarad helöle: mosott ízzdárd

¿leg (antim. diaphor. ablut.). .

201'..§. Dárdanyos szappan (sapo stibiatus). Ké

dziil: ha lr. aranykén (sulfur aurat.), 3r. égetö szik

éleggel', és 16 r. lepárolt vizzel vasserpenyöben az

elsönek felolvadásaig fözetnek. Végre 5r. mandolaola

jat adván hozzá, folyvásti kavarás közt. szappantö

ménységig csendes tíizön elpároltatik.

Tulajd. A dárdanyos szappan: szürkefe

hér szinü tömeget képez; szappanféle, kellemetlen
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égvényes kénizü; vizben s Iangban olvad, savak által

elbontatik. »_ Hibás: ha barnaveres szinü, vizben

olajkiválásával olvad ‚ olvadékából savak 'által igen

kevés aranykén, helyette könkéngôz kiiejlödése mellett

dárd-élecs és kén válik le. Az illy Iszappan légen már

elbontatott.

Ha a fönebb emlitett szìkéleg|úgbanì aranykén olvadék

hoz addig adatik jalapgyanta (resina jalappae), mig csak abból

тают" olvssztani képes, s ugy adatik a meghatározott rész

lnondolaolaj bozza: jalapgyantús dárdanyos szappan (sapo sti

In‘at. cum rn. лиц.) aumauk elö.

`\.

Mireny.

202. §. Mírenyß böven fordul a természet egyete

mében elö, részint tiszta állapotban, részint élennyel

mint fehér mireny (mirecssav; acid. arsenio`s.) , s mint

illyen, különnemü félmélegekkel vagy földekkel, de

leggyakrabban kénnel együlve található. A mirkéne

cset, és fehérmirenyt a régi kor is ismerte; már A r i s

tofteles tett a mirenynek kénneli összeköttetésérôl

emlitést , mit sundarac-nak nevezett. P a r a c e 1 s us

is tudta már hogy a mirenyvegyekböl szinmireny álli

tathatik elö. IDio s corides kezdette a mirenyt elö

ször bel-s kíilszer gyanánt használni; ôt követék a 

görögök s romaiak közöl: Plinius, Celsus és

Galenus. Végül, már a 13-dik század vegykémei

tudtak különféle mirenyérezekböl szinmirenyt elöál
litani. l

203. §. Színmireny (arsenic. regul.) könnyen nyer

hetö: ha t. i. fehér mireny, szénporral, vagy olajjal

keverve,üveggörvegben izzásig tüzesittetik. _ A szin
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fém aczélszürke színü fémhéjat képezve az edény

hidegehb részire tapad. t _f `

Vegyjellemei. A s zinmireny: aczélszîirke szi

nü, igen fén_yl6’, mindazállal egyik oldalán közönsé

gesen fekete és fénytelen. Fajsulya=5,'7; mereven,

porrá súrolható , tüzben minekelölte megömlene tökél

letesen elszáll, és sajátlagos foghagyma büz eregeté

se -mellelt ‘а környelö tárgyakra ülepszik, ez által

mirecssavvá vállozik. Legsavba'n, királyvizben (erre

‚ nézvelegczélszerübb: 24 xnlegsavat és 21‘. sósavat ven

ni), kénsavban, ‘és égetö égvényekben olvad, melly _

olvadékiban élenyült állapotban van jelen, Továbbá a

mireny, az élennyel könnŕyen. vegyülhetô 'fémek o'sztá

lyába tartozik ; az életmûre mérgesen hat; elöbb а";

érezhetô, késöbh' erös csip"ös édeses, végre égetö

ízü. — Tiìzbeni égeîtetésénél foghagyma büz `erege

tése, bélyegzö jelleme.

204. §. А 1111ге11у nagy vonilzalommal viseltetík

az <ë‘lenyhez , mellyel két arányu vegyeket képez:

A) Mírecssav (acid. arsenios.` ASQO3), “аду fehér

míreny (arsenicum alb.); 100 része áll: 75,81 mireny

Ь 61 és 24,19 é 1 е n y Ь 61. Találtatik a teŕmészetben

is; müvileg mirenyérczekneki pergelése által állit

tatik elö;'A ezt a ,kereskedésben fehéi' porképében:

maszlag, egérkô nevezetek alatt kaphatni. Ha 1 50 sze

mernyi mireny mintegy tízannyi száraz eleggyel

melly égetö mész-éleghöl, és sóskasavas haméIeg

böl Iáll -kevertetik, és valamelly, egyik végén befor

rasztotlvékony üvegcsöben borlanglámpán tüzesittelikz'

szinmireny választatik ki belöle; melly fellengíilve

fénylö setét fémhéj képéhen, a csô hidegebb részire

lapad. `

А mirecssav élenyült aljakkal sókat képez; mel

lyek közöl csak azok olvadnak vízben,` mellyek ham
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szik-élegeket, és könlegeget tartanak aljul. Más aljak

kal, mint: mész- suly- ólom- ezüst rézés vas-éle

gekkel vegyůlve feleresztett legsavban olvadnak. Mi

recssavas réz-éleg teszi nagyohb mennyiségiì alkatré

szeít a kereskedésben: sc h eele, s ch wein furti,

mitis, bécsi, és kirchbergizöld festékeknek.

_ A mirecssavnak azon tulajdona, hogy vaséleggel

olvadhatlan sót alkat, adott arra alkalmat, hogy a

mirennyeli étetéseknél ellenszerül vaséleg használtas

sék. Errölbövebben aláhb (208.

A mirecssavas sók száraz és nedves úton kémlel

tethetnek: száraz úton a) ízzó-szeneui égetésnél fog

hagyma büzt eregetnek. h) Szinfémmé való változtatás

által; mirenézve a kérdéses anyag 10annyi_mérlegü

soskasavas ham-élegböl és mész-éleghöl álló száraz

keverékkel elegyittetik, S a fönehb említett módsze

rint kisérltetik.

Nedves úton: felolvasztatik a kémlendô anyag

vízhen , ha az a vízhen olvadók közé tartozik, s az

olvadék sósavval savanyittatik. Ha pedig a vizben nem

olvadók közé tartoznék: forró sósavban pállittatik,

késöbb vizzel feleresztetik; a folyadék, amég talán olva

datlanul maradt résztôl szivár által elkülönöztetik.

Mindkét folyadékok elvégre a mireny kémszereivel
kisérltetnek. А| származó yicsapadékoknak mirenytar

talmukróli tökélletes meggyözödés végett, a mártöb

ször említett módon üvegcsöhen szorgosan megvizs

gáltatuak. _ Mindazáltal ha a mirenytartalmu csapadék

kevéslenne, a kémlés következökép történhetik: össze

elegyittetik az 6szorannyi _ egyenlö r. salétromhól,

és szénsavas szik-éleghöl álló _ eleggyel, s langlámpán

tüzessített porczellán csészéhen eldur1'antatik.\,A nyert

sólömeg, melly: kén-és Inirecssavas égvényhöl áll,

v1'zben felolvasztatik, legsavval tultelittetik, s át
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szivárogtatva az aláhb elösorolt këmszerekkel kém

leltetik.

B) Mírsaa (acid. arsenicicum A5205). Ez, a mi

renynek legtöbh mennyiségü élennyeli vegye. Ugyan

is 100 részében tart: 65,28 miren yt, és 34,72

élenyt. Elöállitathatik: ha valamelly téres porczellán

csészéheu 8. r. fehér mireny. por, 4r. sósavval leönte

tik, s fövényiůrdôbeni hevités közt lassankint 24 r.

legsav adatik hoízá. A hevítés még továhh is folytat

tatik, mig t. i. semmi savanyu füstök sem fejlödnek

ki többé. A visszamaradt száraz tömeg kevés vizzel

néhány nap alatt szörpsürüségü színs szagtalan folya

dékká változík. ŕ

205.§.Mireny kémszerei: ‘

Ifönkénsavas nedv: sárga csapadék által fedezifel.

Illy csapadék azonnal támad,_` ha a mirenytartalmu

olvadékhoz a könkénsavas nedv hozzáadása elött cse

kély mennyiségü sósav adatik. És az akkor i , ha a

folyadék csak 1/10000 szemernyi mirenyt tart magáhan.

Az elkülönzölt csapadékoty(mírkénecs) égetö, és szén

savas égvények könnyen felolvasztják, s ez által a V

hasonló sziniì, más fémokozta csapadéktól _ péld.

kadanytól, melly a könkénsavas nedv által ugyancsak

sárga szinü csapadékhan csapatik le, de az említett

égvényekben nem olvad fel-megkülönhöztethetni.

Mész-élegeíz: ha ez iîilöslegesen adatik mireny

tartalmu folyadékhoz, fehér csapadék (mirecssavas

mész-éleg) támad. Melly, mindszabad savakhan, mind

könlegegessók olvadékiban könnyen felolvad.

Legsavas ezüst-¿leg olvadék (solutio nitratis ar

день): veresbarna színü csapadékhan választja ki. De

mivel a vilsavat is hasonló színü` csapadék által fede

zi fel, az attóli megkülönböztetés, és a mirenyjelen

létéröli meggyözödés végett, az összegyüjtött csapa
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dék égetö könlegegben felolvasztatik, s az olvadék

szárazíg elpároltatik. A nyert só sóskasavas ham

élegböl, és égetö mészélegböl álló eleggyel össze

kevertetik, és egy, az egyik végén beforrasztott

iivegcsöben borlanglámpán Íügyelettel tüzes-ittetik. Ha

_ van mireny jelerii szinmirenyböl álló fémtükör ké

'peztetik а csö hidegebb részén. .

_ Kénsavas réz-¿leges könlegeg olvadék (solutio sul

fat. cupri ammon.): sárgászöld szinü, térimes csapa.

' dékot (mirecssavas réz-éleg. Scheele zölde) okoz.

Melly ,- savakban és égvényekben olvad.

206.§.Mirennyeli mérgezésnélgyógy

törvényszerü kémlésmód. Az elôbocsátottak

ból kitetszik a mirenynek mind nedves, mind száraz

útoni felfedezésének könnyüsége; de adhatják magokat

esetek elö, hol azta körülmények megnehezitik, s

mellette azon kérdésnek lelkiisméretes eldöntése, ha

valjon vagyon-e bizonyosan mireny jelen, avagy

nincs? elkerülhetlenül szükséges. Illy kôrülmények

lehetnek: ha a vizsga alatti megétetett személy fog

hagymát evett, kávét vagy más hasonló setét fo

lyadékot ivott. Illy esetekben az emlitett kémszerek

által származó csapadékot színeikröl nehéz megítélni, ha

mirenyokozatuake avagy scm? Minthogy pedig többféle

körülményekben honi törvény eink vérért vért kiván

nak, a méreg jelenlétének kíkémlése szigoru, és lel

kiisméretes Ivizsgálatot kiván , mi boncz- s ~vcgytan

segedelmével történhetik. Ez utóbbi tartozván hoz

zánk, kövessük tehát annak szabályszerinti mi

veletét. `

Mindenekelött szorgosan megvizsgáltatik a holt

ietem gyomra, ha valjon apró, összetapadt szinmireny

szemecskék nem találhatóke benne? s azt föleg a

gyomor lobos részein.-Továbbá а .gyomor bennéke, '
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és а 1111611 11а161а е16111 kihányt állományos folyadék

vízbe töltetik, s vele felkevertetik. Ha mireny van ben

ne színállapotban2: az , más állományoknál sulyosb

volta végett hamarább leülepszik ; melly, a folyadék

íigyeletteli letöltése után összegyüjtethetik, s а fö

neb'b említett módok szerint üvegcsôben kisérltethetik.

Ha а mirenynek illymódu Ikiválaszt:=’\sa nem tör

ténhetnék: akkor a gyomor bcnnéke vizzel feleresz

tetik; ha nagyobb darab anyagok lennének benne,

azok hllóval felaprósztatnak; s annyi 56567 116а111‹

hozzá, hogy a keverék szembetünö savanyuan has

sék a kék kémpapirra. Erre az egész, porczellán

csészében horlanglámpán folyvásti keverés közt ad

dig fözetik. mig a maradék vékony péptöménységü

leend. Ekkor а с5652е levetetvén a tüzröl, 5‚а 11163

111е1е3 bennékéhez 3 - 4 annyi mennyiségíi borlang

kevertetik., Az olvadék tiszta vásznan átnyomatik, s

a maŕadék egy-kétszer langgal ntánna öblittetik.

Ezen keverékes olvadék alkalmas edéuybe iöltetvén,

nyugalmas helyre félretétetik, hogy a benne levô

nyákos részek leůlepedhessenek; mellynek megtör

ténlével átszivárogtatik, s a folyadéknak több, vagy

kevesb volta szerint félig vagy negyedrészeig elpá

ronaiik. A maradék könkéngözzei мага teliuetik,

mig csak belöle valamit felvenni képes; azaz: mig

az, saját zápszagával fejlik ki belöle. Erre az edény

befedve 10 — 24 órákíg mérsékelt meleg helyen

tartatik, a szerint, mint a csapadék hamarább vagy

késöbb jelenik meg. Ha pedíg semmiféle csapadék

sem mutatkoznék, a folyadék feieig elpároltatik, s

ngy tétetik ülepedés végett ísmét félre; ha akkor

sem támad, ugy bizonnal lehet következtetni, hogy

a vizsgaalatti gyomor hcnnéke sem mirenyt, sem

más, savanyn folyadékokhól könkéngöz által lecsapha- I

11
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tó fémet - рад. dárdanyt. ólmot, rezet, horganyt,

higanyt sth. _ nem tartott légyen.

-Minden kétség elhárítása végett, a vásznanésY

sziváron visszamaradt olvadatlan maradék vétetik

aztán szigorubb vegyfejtegetés alá. Errenézve a ma

radék, a felaprózott gyomorral együtt néhány nehe

zék égetö ha1'n-éleggel fôzetik, az égvényes olvadék

sósavval (de nem legsavval) közömhösittetìk, s át-'

szivárogtatván, könkéngözzel tultelittetik. Ha mireny

van jelen: kevés idö „шт sárga üledék (mir-kénecs)

támad. De ha a jelenlevö mirenymennyiség csekély'.

a folyadék csak sárga leend, а nélkül, hogy hasonló

üledék támadna. .Ez esethen а folyadék elpárlás ál

tal töményittetik, mi által annyi 41ni1'kéuecs válikle,

menyjre a sav elpárlás által töményittetett. A/folya

dék egy kis sziváron átszivárogtatik, s’ a visszama-'

_ radt mir-kénecs kiédeztetik. Ha ennek mennyisége

olly csekély volna, hogy a szivárról vagy hajosan,

vagy épen nem lehetne leszedni: égetó könlegeggel
vleolvasztatik, s óraüvegen elpároltatik. Ez által a

mirkénecs isnlétgvisszamarad; melly. mirsavvfá vál

toztatik következö módon: valamelly, az egyik vé

gén heforrasztott üvegcsöben salétrom ömlesztetik, s

а nyert mir-kénecs helevetietik. Az, az által nyert

.sótömeg vízhen felolvasztva fölösleges mészvízzel

elbontatik, s ГОРНЫЕ hevittetik; ez által több 1nirsa

vas mészéleg' támad benne, melly elöhh csendesen

tiizessittetik, aztán hevenyégetett _szénporral ele

gyítve, az egyik végén heforrasztott üvegcsöhe té

tetik, ugy: hogy az említett elegy az ahafek1'id

jék. U-‘_“H'~““_-“\_b_/'ii A csö miudenek

elött csendesen hevittetik, ’ S .az a része forraszcsö

által МГ“)! 5‘уек-1_уа1ёп3‘3а1 az üveg ömléseig tüzessit
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‘ешь Ez által а mireny szinállapotban acsö szükehb

részébe b gyůl; mi akkor is megtörténik, ha csak

“АО szemernyi mireny vagyon jelen.

Jegyzdlc. Ha a folyadék elparlzis` után sárga, a nélkü|,hogy

hasonló színü üledék táinadna: ahhól egyedůl nem Жене!

mireny jelenlétét még kövelkeztetni: mivel az illy szin

mindenkor meg van, ha a folyadék legsavtarlalmu gmelly

legecssavvá bomolván, a felolvadt állati anyagokat sár

gára resti. ` д Y

Minden esetre leghizonyosahh eredményül a mi

renynek szinállapotbani kinyerése szolgálhat', ez ok.

ból a fön elösorolg kémszerekokozta csapadéki is ha"- ‘

sonló kisérlet alá vettessenek sziìkséges. _ Vagy:.1/8 r.

hóríssal, és ‘Д, г. szénnel elegyitve, üveghôl,`melly

nek nyilására polirozott rézdarabocska (krajczár) van

téve, fellengittetik. Ha mireny van jelen: az, szin

állapothan a réz ielülctére ülepszik, és letörülhetlen

fehér foltott okoz rajta.

207. Helyéu “Лет itt megemlítení Berze

lius azon hánásmódát, mcllyett a mérgezett, vagy
mérgezés gyanujaralatt levö egyéneknél mentöeszkö

zül rögtön használni ajánl: 1) hánytató szerrel azon

nal kiiirítcní a gyomorhól a mérget. 2) Közömh1’_tö

szerek (medicamina neutralisantia), `mellye_k a méreg

папаши elháritják, vagy gátolják. 3) Olly szerek,

Amellyek a heleket a méreg ingerlékenysége ellen óv

ják. _ Közönségesen hánytató szerrel kezdödik meg

a mentés, hogy a kiíiritlietés annál könnyehben s

hamarahh történhessék , mit gyakran már maga a be

vett méreg is okoz. Erreuézve azonnal lágymeleg

viz, vagy égvénnyel elhontott tej adatik he, hogy

általnk nagyobb undorodás gerjesztödjék a gyomor

han. Czélszerühben használtathatik illy esetben а’ hány

‚та gyökér (radix ipecach.), mint minden más háuy-I

tató szerek, mivel a gyomor ingerlékenységét min

11*
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den másoknál kevesbé emeli. Gyakran elöbbtétetik a

kénsavas-borg-éleg (sulfas zincici) az ö rögtön há

nyástokozóereje végett, mi által akadályoztatik a mi

reny a gyomor hártyájára hatni.

A kihányt állomány, minthogy abban foglaltatik többnylre

a nagyobb rész fméreg, gondusan összegyûjtetik, s további

vizsgálatig félretétetik.

Ezekután következnek-a közömbitö szerek, illye

Inek a mirenymérgezésnél: az égvények, könkén

gözttartó vizek, s az üdvös hatásu vas-elegvi

zegy. Rögtöu használtathatik forró vizzel leöntött

s átszürt hamulúg is, mellyhez tej adatvs az életve~

szély közt levö egyénnek addig adatik, mig csak a

hányás meg nem szünik. Ha ezen lúg azonnal nem

lenne kéznél, helyette szappan olvadék is használtat

hatik; legsikeresben mindazáltal a vasélegvizegy. A

mirenymérgezésnél ezen kivánatos hatásu szernek va

ló használhatását Berthold, Arnold, és Ro

bert Vilmos orvosoknak köszönhetjük, mirôl itt

bövebben szóllani el nem mcllözhetem.I

208. Vegytani kisérletekböl észrevevén Bun

sen tudor, hogy mirsav olvadék vasélegvizeggyel

olly tökélletesen lecsapatott légyen, hogy a vissza

maradt folyadékban legkissebb nyomdoka sem maradt

vissza; továbbá: a lecsapatott mirsavas vas-éleg viz

ben olvadhallan légyen, Mindezek a’rra inditák a föneb

bieket, hogy mirenymérgezéseknél azt basználnák

ellenszerül; annál inkább pedig, hogy többnemü al-_I

latokkal tett kisérleteiket kivánt várakozás koronázta;

s azóta már több illy esetekben szerencsésen hasz

nállatott. Készitésmóda kövétkezö: 6 r. kénsavas

vasélecs felolvasztatik elegendö vizben, kevés rész

fölösleges kénsav hozzáadása után íìvegedényben he

vittetik , _s feleresztett legsav addig adatik hozzá, mig
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semmilegecssavgöz sem fejlödik többé ki belöle, és

mellette a folyadék sárga színü leend. Kihültével,

égetö könlegeggel lecsapatik, az összegyüjtölt csal

padék kiédezés után megszárítva adja: a va s-él eg

viz egy et (hydras ferricus). Szükség esetében 3 lat

belöle, 12 obon vizzel keverietik, s negyede azonnal

beadatik a mérgetivott egyénnek. Hasonló adag hevé

tele fél óránként addig ismételtetik, mig a mirenyo

kozta jelenségek szelidülnek. Mellette szenna levél

forrázatában ставшим keserü só csöre használlathatik..

Záradékul: minekutánna а kínok valamennyire

lecsil'apítat»tak volna, lohellenes szerek adassanak he;

és minden goud a gyomor helyrehozására forditas

вы‘; mivel annak elmulasztása meg,> könnyen haláltI

okozhatna.

HARMADIK Clim

A nem můtermi fémekröi.

Szagany.

209. ‘ё. А szaganyt 1803-han Smith S on» Ten~

nant födözte fel. Találtatik érenyérczekben (Найти

erz), gyakran nehennyel is egyůlve. SzinállapoluY

sz`z>\gany:A êrczeiböl `hígannyali kiválasztás által nyer

hetö. - Az érenyhez hasonló;A mégísvalamivel ké-

kesszürkébb színü. és keveshé fénylö. Mereven, de

porrá dörzsölhetö. Légeni égetés közt erös надо! ter

jeszt, mellette szagsavvá ég. Fajsulya =. 10.

Égetés közt erôs надо! eregetö jellemzö tulajdona И?

gent nevezletik szaganynak. ' -
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Neheny.

210. §. Ezen fém ugyanazon egy idöhenffödöz

tetett Tennant által fel a szagannyal. Található

érenyérczekben, és szaganpyal együlve. _ Tíszta

neheny nyeretik: szag-nehenyek (osmiumiridium) 

salétrommali elbontása, legsavvali lepárlása, végre

a visszamaradt neh-élegnek s ó,savval- és» szalmiakkali

kimosása által. _ A neheny a fémek közt legnehe

zehb, nem pôrölyözhetö; az érenynél tiizállóbb. Ol

vadékai különféle színüek: rózsaveres, setétveres,

sárga, zöld, kék, és bíhorszínü; e tulajdoua „едем

llevezte Thenárd „Iridium“-liak.

,NeÍ1eny‘ uevét nehézségétöl nyerte.I'

Böteny.

211., §. Ezen fémet 1803.-han Vol’l a s ton tette
Iismeretessé, mellyet hraziliai érenyérczhen talált. _

Külje hasonló az érenyééhez; semmiféle savhan sem

olvad, de ha bizonyos fémekkel; mint: éreunyel,

rézzel, kenennyel, vagy ólommal van érczülve: ki

rályvizben felolvad a vele együlésben levö fémmel

együtt. Olvadéka szép rötszínii. Fajsulya Vollas

топ szerint :_ 11. ` ’

Röiszfnü olvadékától: ,ro”te11y‘ a neve.

1’.\11..\ny.I

` 212. Hasonlókép az érenyérczekhen találtatík

Csekély mennyiséggel. Elöször Vollaston találta
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а hraziliai érenyfövényhen 1803-han. _ Nehezen

önthetö valamint az Véreny, mellyhez küljére nézve'

is hasonlít.Fajsulya = 11,3. Legsavhan olvad.

`Nevét latin nevétöl. nyerte.

Sárgany.

213. Klaproth 1789hen fedezte fel, s tet

te ismeretessé, ki is azt élennyel vegyült állapotá

han találta. _ Egy a könnyen szinithetö fémek kö

zöl, minthogy könnyen önthetö. Fahéiharna szinü;

legsavban olvad, olvadékáhól más fémek által szinál

lapotban csapatik le. ‘

Élennyeli ‘едут! á|'lapot'ábau sárga festékül имей, iu

nét ,sárganyf neve.

Kadany.

214. A kadany 1818ik év elején fedeztetett

fel. Töbh némethoni gyógyszerészek 1817-hen a schö

`nehecki vegygyárhól tisztátalan horg-éleget kaptak;

mellyek gyógyszertári vizsgálat alkalmávaldöhb ille

tö orvosoktól hasznavehetleneknek határoztattak,

minthogy kénsavbani olvavékáikhan könkénsavas nedv ’

által sárga csapadék támadt: е végböl mirenytartal

muaknak nyilatkoztattak. Hasonló kisérletek tctettek

МЫ) más helyeken is. Ezen tünemény töhh vegyké

так iigyelmét magára vonta, s alkalmat ad yala an

nak szorgosh kikémlésére„ ha valjon csakugyan mi

renyokozta volt-e azemlitett sárga csapadék? Az el'

sö értekezés felöle 1818-han jelent meg nyomtatás

han: „Hufeland’s Journal für Aerzte“ von НИМ‘ gege

I/en. Ãpríllieft , czímü kiadásban. Bövididöre reá Н er
/ 7
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man a fôn emlitett gyár tulajdonosa tette közönsé~

gessé, hogy az általa készült horgélegben egy ide

gen fémet talált volna; mire Stromeyer _ kinek

ezen fém kikémlését leginkább köszönhetni - tudat

ta, hogy ö már 1817 végén találta a borg-élegben

azon fémet, és: „Cadmz'um“-nak (Cadmia fossilis-töl ;~

Galmey) nevezte.

Veyyjellemeì. A kadany: borganyzínü, fé- `

nyes, kanafos tôrésü, Ikönnyen nyujtható vágható

és reszelhetö fém; hailitása közt a horganyéhoz ha

sonló hangot ad. Fajsulya = 8,7. Tüzben elöbb ön

tödik hogy sem izzásba menne át. A higany forrpon

tán fö, szüktéren összesiirödik és lepárol. Legen

nem változik, mindazáltal huzamasb idö alatt gyenge

fémhártyával vonatîk. be. Szabad légeni égetés közt

barnasárga füsttel ég el, és sárga szinben száll .a

körüllévö tárgyakra (oxyd. cadmii). Gyengén hevitett `

s feleresztett kén- és sósavakban köneny, legsav

’ “ban pedig legecssavgöz kifejlödések közt olvad.

215. §. Kémszerei.

Égetó' /Lam-éleg: fehér csapadékkal árulja el, melly,

lecsapószerének fölöslegeseni hozzáadása által nem

olvad fel.

Égetò' könlegeg: fehér, lecsapószerének föslege

seni hozzáadása által ujra felolvadó csapadékoj hoz elö.

Könkénsavas „т: szép sárga szinben csapja le.

A támadó csapadék könlegegben nem Yolvad fel. A

mírenyokozta csapadéktól különbözik, mivel tüzön

nem ereget foghagyma büzt, azonkivül a mirenynél

(204. §.) elöadott kisérletek szerint nem nyerhetni

belöle szinmirenyt.

Horgany: szinállapotban választja le.
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A kadanyt ujabb idökhen szemgyógyszerhl истек hasz

náluî , de helyeltç а horgany czélszerühbnek Ialáltatotl.-Ne.

т) hun nevélöl nyerle.

Kékeny.

216. Közönségesen mirennyel együlve ta.

láltatik, csak gyéren kénnel. Az álanyhoz hasonlit, s

többnyire a meteorvasban is jö elö. Élege már több ’

századok óta használtatik üvegnek kékké festé

sêre — innét ered neve. — Maga akékeny 1733-han

Brandt' által tétetett ismeretessé. - Szinállapotu

kékeny Wöhler szerínf következôkép állittatik elö:

megöntetik a kékenyércz kénmájjal', a nyert s kimo

sott ytömeg, pergeltetése után só- v. kénsavban felol

vasztatik. Ez által az idegen részek, kivévén az álanyt,

leválnak. A kékenynek álanytóli elválasztása, mellyek

a felyadékban felolvadvák, égetö könlegeggel törté
nik, ugyïmisz’I ebböl ‘addig adatik hozzá, mig az ál

tala támadó csapadék ismét felolvad. vizzel

feleresztett kék olvadékhoz »addig adatik ham

éleg, mig csak általa almazöld színü váladék

lámad, s mellette az olvadék kék színét elvesz

tette. Erre az olvadék átszivárogtatás után szá

razig elpároltatik; a nyermény (kék-éleg) a szín

kékeny kiválasztása végett szénporral égettetik.

A szinités könennyel is megiörténhetik (mint a 24.7-ik toldalékában emlílôk).

Jellemez’. A kékeny kíìlje az álanyééhoz hasonlit.

Meleg feleresztett kén és sósavban köneny kifejlödése

közt olvad. Wedgewood 130°I önthetö. Fajsu

lya B e r z el i u s szerint = 8,5131. -— Élennyel három
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arányu vegyeket kepez; u. 1n. kékéleget,kékfeléle

get, es keklesavat. '

‚‘ A kéklesav (acid. cobaltic.), a kéksavtól (acid. cyanic.)

jól mcgkülösbözteessék; szintugy a kékeuv (cobaltum) il а

kéklenytöl (cyaneum).

ь

\

I

Alany.

217. Az álany egy akeveshe ismeretes fémek

közöl. Töbhnyire mirennyel, s 1~ezzel(Kupfe1'nickel)

erczülve, rilkáhhan kennel együlve elö. Gahn ál

lítása szerint Svedhon Kuso rezhányájáhan találtatik;

azonkivül ritkán hibázó alkatrésze a meteorvasnak is,

Cr о п ste dt svéd ásványász l751ben tette ismer

tesse, utánna B e rgmau vetette szorgosb vegylani

vizsga alá.

Berzelius töhbféle tísztításmódát ad elö, kö'

zölök Wöhler legegyszerühb módat említem. A

porrá dö1'zsölt álanytartalmu ércz összeelegyithetik

3szoran11yi hamuzsirral, s ugyanannyi kennel; az

elegy hasszi tegelyhen elöbb gyengen hevittetik,

. hogy a megömlütt tömeg ki nefussek: késöhh erös

líizhen izzatik, mig az egész tökélletesen megömlött.

A kihült tömeg összetörve vízbe veltetik, melly, a

henne támadó kenmájt minden mirennyel együtt kivon

ja, mellette egy fémfényíì jegedzelt port hagy vissza,

melly: mirenytöl egészenszahad ál-kenecs. Minekután

na а folyadékA róla letöltetett volna, vizzel többszôr

kimosatik. mig t. i. а rátöltött viz, kénmáj módra

nem hatand töhhe. _ Ezen kimosást szükségtelen

sziváron tenui, mivel azon fémpor olly sulyos, hogy

a víznek rátöltese után azonnal edenye allyára száll,

minélfogva már ott hennekimosható.- Anyert ál-ke
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uecs legsavban, vagy mi még ócsobh: kénsavban,

felolvasztatik, sa tiszta olvadék szénsavas ham-éleg_

gel lecsapatik Elvégre, _ az - összegyíijtött csapadék

széu-s üvegporral elegyitve, a tiszta álany megöntö

déseig izzatik.

Jellemcz'. IA tiszta álany: ezüstfehérségü, légen

nem változó , vékony leinezekre verhetö, s hosszu

drótokra nyujtható fém. Fajsulya Tupputi szerint

_-_.8,38. Deléjtôl vonatik, sött maga is deléjvonzalmn

vá változtatható. Élenyhen, ugy nagy höhen is meg

gyúl. Só és feleresztett kénsavhan köneny kifejlödése

közt részenkint olvad. Legsav is olvasztja, de király

viz nem. Olvadéki zöldek; helölökégvények zöld,

vérlúg fehér csapadékokat csapnak 1е.

T u p p u ti megakarván az álanysó hatását tudni ;

egy kutyának meglehetös adagot adott be helöle, melly

nél erös görcsöt, s hányást okozott, a nélkíìl hogy

elveszett volna. Hasonló kisérleteket tett Gm elin is,

s ugyancsakhasonló ioganattal. _ Az álanynak fontja

körůlbelöl 27 ft. 

218. §. Ötvény ei. Eddigelé egyetlen érdekes

-használata az álanynak rézzeli ötvénye; melly China

hól eredt, s „Packfong“-nak neveztetik. Ez áll:V 0

rézhöl , álanyból, éshorganyhól. Illyes ötvény_ п] e'
ziist', de helyeshen álezíìst név alatt _ korunkblan

nagy menny/iséggel készíìl Némethon gyárìban, és

különiéle eszközök, mint: kés, Капа“, villa, lószer

számokra való ékszerek, gyertyatartó, és lapaszok

stb. készitéseikre fordittatik. Vegyrészei arányainak

változtatása szerint kiìlönféle álezüst állitatithatik elö.

Szép fehérségii készülhet következö ar-ányhan véve:

3 1‘. réz , 1 r. álany, és 1 r.horgany. V
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Csevleny.

\ 219. §. Böven jö az ugynevezett barnaköben

(Braunstein) elö, melly sokáig ismeretes volt az embe

rek közt a nélkül, hogy alkatrészeit tudták volna.

Scheele l774ben adott elöször összetételérôl fel

világosítást; utánna Gahn bizonyitotta be, hogy a

barnakö szinfémmé változtatható, sezen'belöle ké

szült szinfémnek; „Magnesz'um"‘ nevet adott, mivel a

barnakövet latinúl: „Magnesía m'gra“nak nevezték.

Csak késöbb neveztetett a német vegykémektöl „Man

ganium“nak, kik is tartván tôle, ne hogy a magne

Sia-val összezavartassék.

A cselenynek barnaköböli szinitése legczélszeriìb

hen történik, szénperral elegyitve jól berekesztett

tégelybeni erös izzás által. Izzásához i`ólöttébh.erös

tiiz kivántatik mivel egy a nehezen önthetö fémek

közöl.. _ `

Jellemez'. Szürke öntöttvashoz hasonló szinü. 'Lé

gen s nedves helyen kellemetlen szagot, hasonlót

ahoz, melly vasnak feleresztett kénsavbani olvasztása

által támad, terjeszt. Törése szemes; bórissal könnyeb-I

ben önthetö. Az öntöttvasnál valamivel lágyabb. Faj

sulya=8,013. Légen s vizben valamint a hamany és

szikeny, azonnal élennyel vegyül; minélfogva szinál

lapotában legczélszerübb köolaj alatt tartani. `

220. A cseleny, élennyel öt-t arányu vegyeket

képez. Kettö közölök aljas éleg; a harmadik fel-éleg;

а két utósó savak gyanánt tekintetnek._De ismerked,`

jiìnk lneg velök egyenkint:

1) Csel-élecs (oXydul.manganosi MnO). L i e b i g és

V ö h le r szerint: mindenekelött а. közönséges csel-felé
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Iegbôl cselhzilvacskészittetìk. Mirenézve: a barnakô iz.

Yzás után finom porrá törve,sszalamiával elegyítve ujra

izzásig hevittetik` Ekkép a barnakö , а könlegeg kö

nenye általszinitte-tik, s mint cseleny, а szalamia hal

vanyával: cselhalvaccsá "едут. А tömeg kihültével

képült cselhalvacs belöle _vizzel kiolvasztafik , s olva

быка szárazig elpároltatik; а nyert só ísmét szalamiá

val elegyítve jól befedett tégelyben izzatik. А megöm

lött nyerníény, kihültével, kevés szalamiával, és ha

sonló mérlegiì 'viztelen szénsavas szikéleggel elegyít

ve legkirekesztett edényben ízzásban tartatik. Ezután
ч а megömlött sóiömeg vizzel kilúgzatik, mi által a

csel-élecs zöldesszürke por-képíben Visszamarad; melly,

kiszárittatik. _ ’

А csel~élecs áll: 77,57 cselenyböl, és 22,43 éleny

bôl. Légen élenyt von magához., Nagyobbára azon
tulajdonokkal hir, mellyekkel а vas-élecs. Savakkal A

majd színtelen, majd halványrózsa színü sókat alkat.

2) Csele'leg (oxyd. manganic. Mn"‘O3 ). Legkön

nyebben: legsavas csel-élecsnek mérsékelt hevítése
által nyerhetö. _ Savakhoz kevés hajlammal viselte- V

tik; sósavban mind-azáltal,` és шепчет pállítás által

kénsavban is'feI`olvad. Színe fekete, ha' olvadékból

csapatolt le: setétbarna. Benne 100 r. fém: 43,37 elen

nyel vanì vegyülve. Valamiut a vas-élecs vaséIeggel,

ugy a cselélecs is vegyül cseléleg_gel. _

I 3) Csel-feléleg, (superoxyd mangan. M1102). A

kereskedésben barnakö, az ujabb ásványászokriál pe

dig: Pyrolusites név alatt` ismei-etes. Termék állaf _

potában aczélszürke színü, és fémfényü. Közönségesen

más ásványokkal együlve jö elö. _ Erôs izzás közt:

`élenyre, _ melly elszáll _ és cselélegre bomlik;

innét többnyire «éleny. készitésére fordíttatik. Savak-I

' kal ngyancsak éleny kifejlödése mellet vegyül; tehát



174

már mint fcsel-Íéleg, v. esel-elecs, nem pedig 1ni1|t_

feleleg. Használtatik továhhá lialvany, és töhhfele hal

vanyvegyek, jelesen: halvsavas mesz-s ham_-elegek

készíteseikre; üvegek festesere; végül: tengeri uta

zásoknál mint az ívó viz elromolhatását gátló szer.

4) Cselsav. Ha _cseleleg saletrommal, vagy ege

tö ham-elegge] mersekelt tüzben ömlesztetik , elöállitta

tik az ugynevezett Chamäleon minerale; melly azon

tulajdonnalvhir: hogy olvadeka eleinte zöld, kesöhh

viola, majd veres, elvegre színtelen; s mintegy csalja

a szeineket, _ innét cseleny a паче. _ Mitserlich

szerint kétféle cselsavat különböztetünk meg:

a) Свети) (acid. mangani Mn()3 )_ Ez, cselfel

elegnek vizegyekkel, vagy legsavas hameleggeli iz

zása által keszül. Itt a csel-feleleg: cselsavvá és csel

eleggé változik. Szabad légen több cselsav támad. A

megömlött sótömegnek vízbeni felolvasztása által, a

cselsavas haméleg setét-zöld színhen olvad.fél, mel

lette csel-elegvízegy marad olvadatlanúl vissza. Az

említtett zöld olvadék egy legkirekesztett edényben

kénsavan keresztülpároltatik; mi által végre zöldjege

czek kepülnek, mellyek: hamélegböl, és cselsavhól

atkatvák. Mitserllich szerint ezen savat magán 61

1ар01Ьап elöálítni nem lehet; szerinte továhbá a ken

es festsavas sókkal egyalaku (isomorph) sókat képez.

A cselsav áll: 3par. elenyböl, es 1 par'. cselenyböl.

b) Felcselsav (acid. supermanganic. Mn‘^’O7). Ma

gán állapotu felcselsav, cselsavas suly-ele`gnek -‘_

melly: legsavas suly-élegnek csel-feleleggeli izzása ál

talkészůl _ olvadékának feleresztett kénsavvali elbon

~tasa áltál hozatik elö; mi által egy veres,felcselsavas suly

élegböl álló , olvadék nyeretik. Ez , elpárlás után tö-~

menyittetik, vég1'e a suly-eleg kensav által pontosan

kiválasztatik helöle. A csendesen letöltött híhor színů



175

folyadékhan létezö felcselsav igen könnyen, sött

egyedül papironi átszivárogtatás által is'homlást
szenved. I .

A cseleny élennyel vegyült állapotában, üvcgek ame_

_ thist szinre való változtatására, és porczellán edények feste

sére haszuáltatík az üveg és porczellán gyárokhan.

,Czeren`y.

221. §. Czar-eng eddigelé csak élennyel vegyült

állapotáhan találtatott; 1803-han His i n ge 1‘ és Klap- _

roth által tetet-ett ismeretessé. Vanquelin horsa

vas czer-élecsnek porczellángörveghen fenyökorom

mal, v. olajjali égetése által állítá a szinczerenyt elö.

Melly; szürke, mereven, és királyvízhen olvad.

Nevét latin nevétöl-nyerte.

F е s t e n у.

222. §. -A festenyt 1797-ben Vanqùelin az

ugynevezett veres ólomérczben találta; melly: Vfest

savasl ólom-éleg; késöhh más ásványokhan is fedez

tetett fel. Szinállapotu festeny: élegénekI szénporral

való égetése által állittatik elö. Nagy vonzalommal vi

seltetik az élenyhéz; Yfehérszürke színii, valamennyi

re> fénylö,` mereven.` Fajsulya = 5,9. _ Vegyei:

festéleg; fesbfeléleg; és festsav. Élege festék gya-'

>mint szolgál, _ inníêt nyerte nevét.

Színeny.

223. ё. S efs tröm> 1830ban egy svéd vasrúd

han találta elöször. Deezenkivül találtatik a mexicoi
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ólomérczben is. Szinállapotban élegének szënporrali

er‘ös égetése által hozatik elö. Jó berczvezetö. Leg

savban és királyvizben könnyen olvad ; olvadéka szép

kék szinü. Vegyei: szín-aléleg, szin-éleg, és színsav.

Nevét,vegyeinsk kůlönféle szineltôl nyerte.

Olany.

224. §. S ch eele 1778-ban az óla-kénegbyen

(sulfuret. molybd.) találta.Bitka atermészetben. Éleny

hez csekély а vonzalma, innét élegéböl könnyíi szi

nitni. ISzinállapotában fémfényü poralakban jö elö; nem

pörölyözhetó, jó berzvezetö.

Nevét az ón önthetöségét elômozdltása végelt, mellynek

mintegy olvasztószere nyerte.

Seleny.

225. 5’. Leggyakoribb a tungköben (Tungstein),

mellynek nagyobb része selsavas mészélegböl áll.

Scheele kisérletéböl kitetszett, hogy a tungkôben

bizonyos sav léteznék, mész-éleggel vegyülve, melly

ваши б: „tungsteínsz/îure“nak nevezett. _ A szinse

leny részint sziirke fényes por, részint. vashoz ha

sonló tömegben jö elö. Keménysége végett alig re

szelhetö. Fajsulya = 4,3 _ 4,32. '

Seleny , vagy ha ugy letszik scheleny nevét, платил‘ la

tin nevétöl, S che ele emlékeül, nyerte.

Irany.

226. §. Erdélyben 1782-ben l\/liiller által az

arany é_s ezíistérczekben találtatott. Ezenkivül Nor
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vegiában, Éjszakamerikában is fordúl eló, de keve

sebb mennyíséggel. Leggyakoribb Nagyagnäl Erdél_y~

ben. _ Tiszta állapotában ezüstfényü, mereven, de

könnyen porrá dörzsölhetö. Fajsnlya Klaprot sze

rint = 6,115. Egy a sav és aljképzö (corpus amphi

делит) testek kôzöl..

Nevél, iriától (Schriflerz) nyerte, minthogy paplrou

hasonlóul nyomdokit ввела maga nlán mint amlz.

‘ 1 ш е n y.

227. $1 Ekeberg 1802ben tette ismeretessé;

ki is azt egy ásványhan vassal és cselennyel vegyül~

ve Сайта, теПу annálfogva: tantalít-nak nevezte

tett. _ A poralaku szinimeny rosz berzvezetö; s a

legerösb savakban is а“; olvad.

A fémek közt miniegy közpmmm` all, в immel ámmal

viseltelik erántuk , innét uzármazolt neve.

Kemeny.~„

228. A kemeny 1791-hen Gregor angol pap

által tétetett ismeretessé; ki is azt a lôporhoz hason~

ló fövényben, mellyett: Menachanü-nak печени, ta
lálta. Klaproth 1794-ben rutilban is Ifedezte

fel. _ Aszénnel sziuitett kemeny: rézveres színü tö

megben 'jö elö. Királyvízben olvad; olly kemény,

hogy az iiveget, sött az aczélt is karczolja; _ innét eredt

neve _ Fajsulya .... 5,3. Salétrommali jzzás шт,

-élennyel vegyül.

12
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Betefny.

229. $2 Ezen fém 1817-ben Berzelius és
Gahn láltal tetetettismeretessé; kik is azt Iatisztáta

lan kénsavhúl leváll üledékhen találták; melly, for

raszcsö alatt retek hüztterjesztel. _ Innet nyerte

nevet. _ Klaproth, e Ytiilajdona végett iranynak ve

le lenni, de kesöhhi szorgos kisérletekhöl kitetszett,

hogy egeszen más test volt légyen. Magen állapot

han nem, de eziìsttel es rezzel, kiváltkép pedig kén

nel együlve gyakran találhatni. -Innét, az illy ‘ken

höl keszült kensavhól leváló világos harna üledék:

reteny szokott lenni.

Tiszta reteny elöállitható: ha a retenytartalmn.
ken egetö haméleghen felolvasztatik; mi által a Ivele

együléshen levö idegen fémek olvadatlan visszama

radnak. Erre az olvadék átszivárogtatik, s egy ide

ig fedetlen edenyhen hagyatik. Az által а kén, élen

nyel vegyül; а reteny pedig fekete, vagy setétbar

na, veresses poralakban leülepszik. ’

Jellemei. Az ekep levált reteny öntés által tö

meggé áll бане; mellynek felülete s törése sze
mes; színe ólomsziirkeY esI fémfenyü. Roszhö es

berzvezetö, de száraz legeni dörzsölés által herze

zöve válhat. Tömény kensavban zöld színnel olvad,

mellyhöl viz által veres porkepéhen csapatik le; mi

renezve az áruheli kénsavhan is kétseg kivül tartoz

kodik. Legsav által élenyittetik. A hö -1- 100° fel

híggá válik; kihülte után lágy marad, s nyujtható

mint a pecsetviaszk. Fischer szerínt: az ezüst,
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érzékenyI kémszere,.általa ~fekete szinhen csapatik

le olvadékából. Egyéhiránt a reteny eddigelé a vegy

tani ritkaságok közé tartozik. _ Nevezetesb vegyei:

retsav (acid._ selenic. Se04); _ retecssav (acid. se- -

lenos. ввоз)‘; _ ret-élecs (selen. oxydulat.‘SeO);

és rete'leg (selen. oxydat. SeO"’). Egyiksem mútermi.

„о

.‘

12*
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HARMADIK SZAKASZ.

Berztevô fémek,

mellyeknek élegeik az égvényeket és földeket

képzik.

230. §. Mielött ezen fémekröl egyenként’ érte

keznék, szükséges az égvényekröl és föidekröl em

litést lennem, mellyeknek ezen fémek teszik gyöke

iket. A bajdankor vegykémei azaljakat általánosan:

égvényekre, égvényes földekre, és tulajdonképi fôl

dekreoszták. '

1) Égvényt négyet ismerünk, u. m. ham-élegef,

szikßéleget, lav-éleget, és kön-legeget. Közölök az

utósó illó, a három elsö pedig tüzálló égvényeknek ‚

hivatnak. A könlegeg voltakép nem a fémek közé tar

tozik, de mivel tulajdonira nézve' az emlitett három

mal nagyobbára megegyez , az égvények közé soroljuk.

2). Égvényes föld hasonlókép négy van: suly

élegföld, pir-élegföld, mész-élegföld, és keser-éleg

föld. Az elöbbeniektöl abban különböznek: hogy viz

ben igen nehezen olvadnak tiszta állapotukban; és

a közömbített szénsavas sójaik _nem olvadók, mint

amazokéi. .

3) Tulajdonképí földek, ötenvannak: tim-élegföld , '

ád~élegföld , pikélegi`óld ‚У jaczélegföld és ter-éleglïìld.
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Az éugvények, és égvényes földek, bizonyos jel->

Y lemek állal bizonyitják nagyobb aljtulajdonukat, mint

minden más sóaljak. Illyen tulajdonok: 1) az ngyne

“еще” lúg fz; mellyel hirnak. Tiszta állapotukhanI ké- _

pesek az állati részeket elbontani: mirlélfogva illy ál

lapotukban_e'getöì:nek (causticum; ätzend) neveztet

nek; és e melléknevök jelenti, hogy semmiféle ваты

sincsenek vegyülve. A könlegeg tulajdon erös, sujtó

szaggal bir. A tüzálló égvények elienben közh6mér

sékben szagtalanak. 2) Többféle kék, vagy veres '

növényfestékek színét zöldre változtatják. P. о. avio

la , rózsa , czékla, vereskáposzta stb. nedveit; külön

féle sárga növényfestékekeket pedíg, p. 0.: curcuma,

rhabarbara, вашей barnává.

\\

1111811’ CZIKK.

A.z.é'gvénye/k gyökeiról e-gy'en~ként».,.

és vegyeikröl.

Hlamany.

231.'§. Ezen rémdéknek szináliapoibani elöállfu

llatásmódat 1807ben H u m p h ry D a v y {едете fel;

mi ikövetkezökép történik: valamelly aikalmas meg

görbitett vascsônek egyik végibe szénsavas haméleg

böl és szénbôl álló elegy, közepibe vasreszelék,vagy

vasdrótok tetetnek; másik vége pedíg ugy alkalmaz

tatík, hogy egy terpetin vagy fehér kóolajttartó edény

be nyuljék. A csönek azon része, hol а haln-élegeß`
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Yelegy letezik, erösen tìizesittetik: az által а ham

éleg megömlik, s a vasra folyik; hol_ elenyétöl meg

fosztatván, a` csö másik, azaz köolajha ny1'1ló re

szen, kicsepeg. _

Jellemei. A friss hamany ónfehérségü, vágható ,

mereven; a hö -I- 20° viaszk lágyságu; -t- 55° tö

kelletesen folyóvá változik. Minden fémek közt leg

csekelyehb fajsulyu = 0,865. Gyökül szolgál a ham

elegnek, s minden hamany vegyeknek. Veres izzásu

tüzben zöld fiistkepiben elillan; ha ez vasgörveghen

törtenik: lepárol. Minden 'elemek közt legnagyohb

rokońsággal viseltetik az elenyhez.; innét minden

élenytartalmu-testektöl azt el is vonja, s meggyúl.Ha

sonló tüneméuy történik vele vízhen is, mellynek éle

nyével текут, s mellette lobhal eg. Ezen, élennyel

könny/en vegyiilhetese végett, lepárolt terpetin, v.

' köolajban, avagy más hasonló elenynelküli folyadék

han tartassék. Berzszikra által is meggyúl.

232. §. Égetö, v. tiszta ham-éleg, (kali caustic. v.

purum; KO .+ H20). Az auszt. gyógysz. szerint

készül: ha 1 font szénsavas hameleg felolvasztatik

fözés közt, vasserpenyöhen, 12 fontvizhen; s 1 font

egetö mesz-élegnek hozzáadása ‘utánmindaddig tartatik

forráshan , mig helöle keves rész átszivárogtatva mész

vizzel nem leend zavarossá. Akkor az egész folyadek

egy elöbb megmelegített üveghe töltetik, s jól he

fedve ülepedni hagyatik. A megtisztult folyadek az

üledékröl szívócsö által leszivatik, vagy cseudesen

letöltetik, s vasedényhen hirtelen addig páŕoltatik,

mig olajtöménysegü leend; akkor azonnal minták

ha töltetik. _

Vegymagy. A mész-éleg а szensavval krétává ve

gyül, s leválik; a tiszta ham-eleglúg pedig _ hirtelen

elpároltatik, hogy a _léghôl ne vonhassék magához
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szénsavat. Végül, az olajtöménységü hamféleg, an
nvyi vizet tartván magáhan, mennyi, vizegy képezte

tésére kivántatik: mint haméleg„v izegy minták

ba, vagy márványköre töltetik.` _ A vasedé_ny,.

mellybe készül, fénylö s tiszta legyék; kůlönhen

nem nyeretik szép .fehér készitmény.

Tulajd. A tiszta halm é‘leg: szép fehér szi-`

1111, mereven sótömeg; légböl vizet és szénsavat von

magába, s elfolyik. Egyenlö~ rész vizben, langhan

is könnyen olvad; égvényhen keveshé.` Ként és- "1

lanyt fözés közt felolvasztja. Borlélheni' olvadéka:

„Tz'nct. Icalína“ név alatt ismeretes. Legtisztáhh ál

lapotában: 84 hamélegböl, és; 16 vizböl áll. Az

állatí testeket elhontja. Fajsulya = 1,708. Savakkal

ne pezsegjék erösen. Sárga színii, s kén vagy só

вач1аг1а1ш11т1е- legyék.

Sok vegytanî könyvekbeu hîhásnak iléltetik az olly e'get's')L

ham-éleg, melly' savakkal pezseg, minthogy ekkor szénsav

tarlalrnn. Saìét tapasztalatomnállfogva merem állitani: hogy

Szénsavtól' egészen tisztát, _ kivévéu heveny állapolában;

vagy ha iégnélküli edényben tartatik, ~- nem könnyen „talál

hatni , mivel azt, iránta viseltetö nagy vonzalmánál iogva, 1111

egyehünnen nem, az edényébe rekesztett légböl is von ma

. gahoz. Innen what any ¿gera hamé1eg, mèuy savakkal kevé,

lé _ nem moudom nagyonJ _ pezseg: hasznaivehetlenuek

nem tekinlhetjk azonnal.

233. §'. Szénsavas kam-¿ley (carhonas kali; KOCOQ).

A ham-éleg, az ásványok körehen honos, minthogy

töhhféle ásványok alkatrészeit teszi. Mindazáltal ed-...

digelé nem sikerült azt azokhól elöállitani, s e tekin

tetben a növényországra vagyunkV szorúlva. A nö

vény tenyészetéhez s növéséhez a ham éleg egy lé

nyeges szíikség. Ugyanis: a növények, a gyökereik

nél levö l1améleges ásványrészeket, a szénsav es viz

eszközléseik által felveszik, s a tengészet folyama alle

t
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tal másféle összeköttetések képeztetnek belóle. Ha

ММ! а növények megégettetnek: ham-élegettartó ha

mut hagynak vissza, mellyben a haméleg részint szén

savval, részint kén-, só-, vil- és kovasavakkal van'

vegyülésben. Ez utóbbiakltöbbnyire. már mint ollya

nok vannak az élö növényben is jelen,¿ szénsavasham

éleg ellenben csak a megégés által képeztetik, mint

hogy azon növényavak, mellyekkel a _ham-éleg, az

élö növényben vegyülvék, a megégés által szénsavvá

változnak. Az illy: hamúból készült szénsavas ham-élag

nek neveztetik.

Tiszta szénsavas haméleg> kôzönségesen az

árubeli hamuzsírból készittetik: mirenézve az, egyen

I6 mérlegü hideg lepárolt vizzel leöntetik , s 24-30
Ióraikig gyakori felkeverés közt olvadni hagyatik; ak»

kor az olvadék vásznan á`tsz1'iretik, s ülepedni félreté

так. Miután a folyadék megtisztult volna: szívócsó

által leszivatik, avagy ñgyelettel letöltetik, tiszta vas

edényben jegedzéspontig Yelpároltatik, s jegedzés vé

gett félretétetik. A támadt jegeczekrölletöltött folya

dék elvégre, ugyancsak vasedényben, vaslapasszal

folyvásti kavarás közt szárazig elpároltatik, s a nyert
só azonnal üvegekbe гадать, I '

A szénsavas ham-éleg ekénti tisztítása azon ala

púl: hogya közönséges hamuzsirban jelen lenni szo-4

kott kénsavas és halvacsos, vagy másféle sók tökél-.

letesen kijegiltessenek. Ezért vetetik felolvasztásához

hasonló mérlegü viz, hogy általa a vizben nehezebben

olvadó idegen részek már akkor is visszamaradjanak;

lnellyek pedig felolvadtak volna, jegedzés által kije

gedzhessenek. _

Borköbâl készült szénsavas haméleg', (carbonas ka

li e (штата) pedig nyers borkönek vastégelybeni ége- .

tése által késziil. Az áltsla szármozandó tömeg lepá
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rolt vízben felolvasztva, tágas edényben, szabad lég`

re kiléletik, mig semmi zavardék sem támadtöbbé

henne; végre átszivárogtatik, s szárazig elpároltatik.

_ A borsav könenye égetéê által elillan; zénenye

pedíg élenyével: szénsavvá ‘едут; ez, a borköben

levö haméleggel: szénsavas ham-élget képez. Sza

\ had légre azért tétetik, hogy szénsavat vonjék magá

hoz, ha a vegyfolyam által képült szénsav tartós
égés által elillant volna ‹

234. §. Kettedszénsavas hame'leg (bicarhonas ka

11; КОНЧОЧ- 2СО’). Késziìl: ha szénsavas haméleg

1 ‘А r. lepárolt vízben felolvasztva, Woulfeféle

késziiletben, szénsavval tökélletesen telittetik. -SzÍn

és szagtalan; 100 része: 47 ham-élegböl, 44

szénsavbúl, és 9 vizbôl áll._Légen nem válto

zik; 4_5r. hideg vízben olvad, olvadéka égvényes .

ízü. Ha elegendö szénsavat tart :- keserüsó 0lvadéká

ban semmi zavardékot sem okoz`.

235. §. Eczetsavas ham-¿leg (acetas ka‘.i; KOA).

Ezen só száraz állapothan gyéren használtatik; ké.

szül: ha szénsavas ham-éleg olvadék, üvegedényben

melegitve` eczeisavval tökéllelesen telittetik. Czélsze

rü itt valamivel több eczalsavat hozzáadni, mint teli

téséhez kivántatnék. Az átszívárogtatott olvadék szá

razig elpároltaçik, a támadó pikkelyes sótömeg jól

hedugott edényben tariatik. _ Illy állapotában légen

könnyen nedíilö tulajdona végett a gyógyszertárakban

nem is tartatik, minthogy orvosoktól közönségesen

folyadékoklîa rendeltetik; Vízbeni olvadéka: „olvasz

tott eczetsaoas haméleg. I-'Acetas lizvívae solulus“

név alatt tartatik mint mütári szer készen; mellynek

készítésmódát következökép adja az auslr. gyógysz.

`elö: 1 1‘. szénsávas ham-éleg,eleg. menny. eczetsavval

közömbitletik', az átszivárgott folyadék, óí, "газу
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ezüstedényhen gyenge tüzön addíg pároltatik, mig a

maradek= 1,200 fajsulyu leend.

Vegymagy. Szénsavas ham-éleg eczetsavval jóven

érintethe: ez utóhbi a szénsavat \kiüzvén, ecz e t s a

vas hamelegge vegyül. _ Elpárlása csendes hö

neltörténjek, különhen a kepült eczetsavas ham-éleg

könnyen bomlástszenved; eczetsava t. i. elillan.

Az olvasztott eczetsavas ham-éleg: viztisztaságu_

vagy sárgába átmenö шт: folyadek; hevitö, sós, ke

vessé csipös ízü. Vizzel s langgal minden arányhan

keverhetö. Szárazigi csendes elpárlás által csillámló,

pikkelyes, legen. nediilö tömeg nyeretik helöle. Fajsu

lya=l,200. '_ Kén és sósav, vagy idegen femta1'

talmu ne legyen. ‚

236. §. Hamiblag, (joduret. kalii; КР; cryst. = КЛ’

-i-H2O«). Alegujahh ausztr. gyógysz. függelékehen kö

vetkezö keszitésmóda emlittetik: 1/2 obon- égetö-I ham

éleg, felolvasztatik ketszer annyilepá1'oltvízben,'.az át

szivárogtatotts megmelegített olvadékhoz 'aunyi ihlany

adatik,mennyit helöle felvenni képes.Mire a folyadék szá

razig elpároltatik, a nyert sótömeg porczelláiicsészeben

égettetik, s kihiilven,lepá1'olt vizben felolvasztatik; veg

re az olvadék, átszívárogtatás, es üveg vagy porczellán

cseszehöli elpároltatás шёл, müszahályilagjegittetik. _

' Vegymagy. Ihlanynak egetö ham-eleggeliérintetbe

llozzatával, а felolvasztó víznek egy resze elbontatik: éle

nye egy rész ihlannyal: ihlasavat (acidjodic ); könenye

az iblany másik 1'eszével: könihlasavat (acid. hydrojod.)

képeznek, mellyek_a ham-eleget felolvasztva tartják.Az

olvadéknak elpároltatása által ezen vegyekhomlástszen

vednek: az ihlasav élenye,`a könihlasav könenyével vizet ;

a mindketsavhól hátramaradt másik alkatrész, t. i. ihlany

pedig, a hamelegnek, égetés által élenyetöl megfoszta

tott hamannyával: h a mihl agot képez.

г
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Duflos, e készitménynek nagybani elöállításá

'hoz következö módot ajánl: valamelly tágas porczel

lán csészében 4r. horgany-îmelly, tüzön megöntés '

és hideg vizhei töltés általeleve felapróztatott, _ 8

vagy 10 r. vizzel leöntetik, ‘в föveny-fürdöhe hevitte

tik. A csésze hennékéhez, üvegcsöveli _folyvásti kava

rás közt, 8r. îhlany adatik adagonkent, s miután a

veresbarna folyadék szintelenné М]! Volna, mintegy

24 órákig állni hagyatik; akkor átszivárogtatik, s

az olvadatlanul viszamaradt horgany, vizzel ismételt

izben leöblittetik. Ezután külön felolvasztatik 4 ‘А г.

száraz szénsavas ham-éleg négyszer annyi vizben;

az olvadék tágas föld vagy vasedényhen forrásig

hevittetik , és keverés közt hozzátöltetik az iménti horg

iblagos ` olvadék, ügyelet fordittassék mellette гей,

hogy aszénsav kifejlödésével okoztatott pezsgés követ

keztében ki ne fussék. Erre az egész vegyes folyadék

egy ideig pállitásban hagyatik; késöhb tiszta vásznan

átszüretik; a visszamaradt horgany 3_4-szer lemo

satik, s mosadéka a töhhi folyadékhoz szüretik. Az

összegyüjtött szíiredék darab ideig elpároltatik , s az

tán könkéngöz vezettetik helefölöslegesen, azaz :` mig

tulajdon szagával kezd már a vele telitett folyadékhól

kiválni. Elvégre átszivárogtatik, s rendesen jegitte

tik. _ Szebh jegeczek nyerhetése végett: a jeged

zéspontig elpároltatott folyadék зари meleg fövény

fûrdöjéhen hagyassék csendesen kihíilni. Illy készités

mód által: 4 r. ihlanyból, 5r. ham-iblag nyeretik.Í

Vagy: 2r. vasreszelék, 20 r. vizzel hevittetik, s

4 r. iblany adatik hozzá; mi által vasiblag képeztetik.

Ez, szénsavas ham-éleggel_mellyel csapadék, t. i.

szénsavas vasélecs támad, _ clhontatik; végre az

átszivárogtatott olvadék müszahályilag jegittetik._ Ha

.valamikép réztartalmu vasreszelék használtatott volna

I
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hozz'á, attól: az olvadékba vezethetö könkéngôiz ál

tal megtisztitathatik.

Tulajd. A ham-ibl ag: szintelen jegeczekben ,

jô elô; légen nedve't von magához, erös sós keserü

ízü; ЗА hideg vizben, 6 r. langban olvad. Olvadéka

szin- s szagtalan, és képes még 3/1 iblanyl felvenni,

a nélkül, hogy vizzeli további feleresztés által kivál

na belöle; egyébiránt setétbarna színii. A ham-iblag

áll: 23,69. hamanybúl, és 76,31 iblanyból;

miböl kitetszik, hogy: hydrocyanas Ка!‘ neve, nem

rá illö. Használtatik mind belmind külkép, de mind

két esetben ügyelni kell reá, hogy savakkal, savanyu

sókkal , szabad halvannyal , ólom- réz- higany- és- ezüst

sókkal ne hozassék érintetbe, minthogy általuk elbon

tatnék. Olvadéka keményitöttartó anyagok által kék

szinü leend. \

237. §. Legsavas ham-¿leg (salétrom; nitras kali;

KOl,\T9O5 ). Ezen sót, minthogy böven találtatik ater

mészetben, már а régi kor ismerte. Valódi tulajdonát

a l3ik században Baco Ro ger fedezte fel. Nagy

mennyiséggel jô a meleg éghajlat alatti tartományok

ban elö, u. m. Magyarhonunkban, Apuliában, Nyugot

indiábanstb. Sokat elfogyasztunk magunk is kútvi

zeinkböl, mellyben több helyeken meglehetôs böséggel

tartozkodik, ezek közé tartoznak a budapesti kúlvi

zek is.

Müvile g: legenytartalmu rothadt állatianyagok

maradékiból, lég hatásának -való kitétel által hozatik

elö. Mirenézve: rothadt állati részek, ganéjos föld,

hamu, s rothadt növények összeelegyittetnek, árnyé

kos, hüs és szellôs helyen halmokba rakatnak. A

halm‘ok, mellyek esö ellen fedezvék , idöriìl idöre fel

forgattatnak, huggyal nedvesitetnek,s keresztül Iyuggat _

talnak, hogy alégvonásának annálinkább kitéve legyék.
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Képeztetésí magyardzata. A rothadt állati anya-\

gokból kifejlödö legeny, a lég élenyével: legsavvá;

ez, a jelenlévö aljakkal: legsavas sokká ‘едут. Az

illy legsavas sókat tarló föld késöbb vizzel killi

gozlatik; a legsavas hamélegen kivül még legsavas '

mész és keser-élegekettarló lúg szénsavas` ham

éleg által elbontatik; végre enyvvel derittetik, s el

párlás után jegittetik.

Az illy salétrom, mivel még különféle idegen

részekkel szokott tisztátalanítva lenni: gyógyszeríìl

nem használható; errenézve vizben többszöri felol

vaszlás, és isméleli jegítés által tisztiltatík meg.

Tökélletes vegytisztaságu salélrom készül: ha a tisz

titandó kétannyi _vízben felolvasztatik,` a még forró

olvadék álszivárogtatik, s egy tágas edényben foly
vásti ‘kavarás közt híìttetik ki. Azráltal a tiszta sa- ‚

161гот арг6 jegeczekben kiválik; a többi idegen sók

pedíg az olvadékban_maradnak`vissza. A képült je

geczek vízben uionta felolvasztatnak, az olvadékba ad

dig csepegtetik legsavas suly~éleg olvadék, mig ál

tala csak capadék származik; ulánna legsavas ezüst

.éleg `ol'./adék: az elsö által minden kénsav, az utób

bi :_iltal pedíg minden jelenlehetö sósav lecsapatik.

Elvégre az egész folyadék szénsavas ham-élegen

átszivárogtatik, s gyenge tüzöni elpárlás után je

lgittetik. '

Tulajd. A tiszta salélrom: hatlapn, szintelen 052

lopokban jegedzik; jegeczei áttetszök, iivegfényûek,

enyhesós s 111116 ízüek; 1001‘észe 46,55 ham- éle g

böl, és 53,45 legsavbúl áll. Jegedzésvizet nem

ta1t.Szagtalan,4r.hideg ‚ 1/2 г. 1`6гг6 vízben olvad;I bor

lélben nem. Magos höhen elbomlik: legsava elszáll,

5 haméleg marad vissza. Éghetö 65 61еп11уе1 ve

gyülhetö testekkel, millyenek a szén, kén, 5111. el

‚
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durran; melly tulajdona vegett sokféle testeknek,

jelesen a nemtelen femeknek, s ásvanyoknak elenyí

téseíkre fordittatik. Tüzheni' megömlese után .már

ványköre, vagy 4vaspléhre csepegtetve, elôáll az

ugynevezett „Lapis prunellae.“ ` _

238. V1ishamkékleg (cyanet. ferroso kalicum;

2KCy2 |- FeCy2 -1- 31120). E jeles kémszeriink a

18-ik század elején lett ismeretes. Nagy Emennyiseg

gel kesziìl а herlinikék gyárokhan. Gyógysz`ertárink-V

han következô módon állittatik elö: 3`1'. száraz ver,

1 1‘. szénsavas ham-éleggel elegyítve öntôtegelyhen

addig égettetik, mi csak az ömlött tömeg, felkeve

rés közt lobhal eg. Ezután vízhe felolvasztatik, s

elpzirlás> által míiszabályilag jegittetik. _ Keszítese

hez nem csak egyedül ver, de más legenytartalmu

állatrészek is, p. 0. köröm, hör, szarv sth. vetethetik.

Vegymagy. A ver vegalkatreszei: eleuy, köneny,

legeny , szeneny, es vas. A szénsavas ham eleg áll':

szensavhúl es hamélegböl. Ez utóbbínak elenye, a

széneny egy részevel szensavvá vegyül, melly, a

haméleggel vegyüleshen volt szénsavval együtt elillan.

A szenenynek más része, allegennyel: keklenyt

alkat. A köneny az élennyel: vizet', melly elpárol.

A kepült kékleny, a hamannyal, es a vérben levö

vassal: va s-ham-k ékleggé vegyül.

Kitsihen: szép s tiszta vas-ham-kégleg ké

szitethetik, ha keves sósavval kevert vizzel kimosott

herlini kék, hevített égetö hameleglúghan addig ol

vasztatik, mig abhól elszíntelenitve valamit felolvasz

tani kepes, es a lúg nem hatand egvénymódra töhbé:

_akkor átszivárogtatik, s elpárlás után jegittetik.

Tulajd. Ezen kettös só: czitromsárga színü, át

tetszö, uegyszegü táhlákban, vagy tompitott szögle

tü rö_vid oszlopokhan jegedzik. Édeses keserii ízii,

.§___¿r.._
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szagtalan hevitës által jegedzésvizét elvesztvén, el

mállik, s szintelenné változik: de vizhe` vettetvén,

elöbhi szinét ismét visszanyeri; 2 r. forró, 4 r. hi

deg vizben olvad; ez_ utóbbi olvadéka „vérlúg _ lí- ‚

œivíum sanguz'm's“ név alatt, mint egy érdekesb

kémszer használtatik. Langban nem ‘oli/ad. Parány

vegye: 61,96 ham-kékleg, 25.28 vaskékleg,

és 12,76 viz. Könkéksavat nem tart magáhan: azt

csak vizettartó savak, vizöknek t. i. homlásuk által

fejtenek ki hclöle; mellynek könenye a kéklennyel

vegyiìlve képezi a könkéksavat; mellette az éleny,

az aljal vegyíìl. Honnét látható, hogy valamint la
tin „Hgdrocyanas ferri Aet kalz',“ ugy magyar ,ko"nke'k

Iesavas vaslLam-e'Ieg‘ neve is helytelen, s llibás foga]

mat származtatnak e készitmény vegyalkattatásáról.

Grotth uys kisérleteihöl kitetszett, hogy nem

mérges hatásu. Vizbeui olvadékát só v. legsav kek

ké v'áltoz"tatják. '- Mint kémszer a va s  é l e cset:

kékeszöld, légen kékkéváltozandó; a vas-éleget4

pedig: setétkék csapadék által fedezi fel. _ A réz

éleget: barnaveres; _ a fehér fémeket (me

talla4 alba): fehér színü csapadékok által választja ki

olvadékaikból. '

239, §. Kénsavas ham-ëleg (sulias kali; KO -4

SO~"l-HÍO). Ezen só töbh vegytani_ készitmények

nél nyeretik mint melléktermény; legjelesb közölök

az, melly a legsav készitésénél visszamarad. Ezen

visszamaradt, de ugy még tisztátalan kénsavas ham

éleget, az ausztr.gzyögyszkövetkezökép rendelimeg- '

tisztitani: felolvasztatik eleg. menny. forró lepárolt

vizben, olvadékához addig adatik krétapor, mig ál.

tala `minden jelenlévö fölösleges sav telitve leend;

azaz: míg_ csak pezsgés törtéńik. Erre a folyadék

átszivárogtatik , s porczellán vagy íìvegedényben ren
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desen jegittetik. _ A_ kréta, afölösleges kénsav teli-I

tése végett adatik hozzá; mi által: kénsavas mész

éleg (Gips) válik 1е,' а szénsav pedig elillan.

Tulajd. Színtelen iìvegfényü, sóskeseríi izü,

légen állandó. >100 része: 54,07 ham-éleget, és

45,93. kéns av at tart. Szagtalan, 12 fr. hideg, 4 r.

forró vizben olvad; borlélben nem. Olvadéka szinte

len, telílett ólom-, mész, és sulyéleges sók, és bor

sav olvadékaik által lecsapatik. _ Vas, réz, és bor

ganytartalmu ne legyék.

240. _§. Iíettedliénsavas kam-éleg (bisulfas kali;

KOHQO 2SO3). Készül: 10 r. viz, 5 r. tömény kén

savval kevertetik, s hevítés közt 9 r. telitett kénsa

vas bam-éleg adatik 110226, s ugy az egész olvadék

24 órákig hideg Ahelyen álni hagyatik. A támadt je

geczekröl végre a folyadék letöltetik, a jegeczek pe

dig megszáritatnak. ,-_ Erös savanyu ízüek, száraz

legen állandók; 100 része: 58,80 kénsavb úl,

34,61 ham-éleg-561,55 6,59 vfz1.ö1á1l.vizben

könnyen olvad; 2 - 3 r. vizben elbontatik , egysze

; ri'. kénsavas hamé1eg válik ki 1101610.

241. §, Borsavas lzame'leg (tartras kali; KOT).

Egy font szénsavas ham-éleg felolvaszlatik 8 font for

róV vizben; _a forró olvadékhoz 2 1/2 font, vagy annyi

borkö adatik, mennyi annak tökélletes közömbitésé

hez kivántatik; azaz; mig csak általa pezsgés törté

nik. Végre álsziváregtatik, s csendes tüzön vigyázat

tal szárazig elpároltatik.
I

Vegymagy. Minthogyß a borkö 2 par. borsavbúl P

és 'l par. ham-élegböl álló só , tebát egy par. szabad

sav van benne jelen; annak közömbitése végelt szén

savas haméleg adatik hozzá. А szabad lìorsav azon

nal a ham-éleggel vegyülvén , aszénsavat kiüzi,melly,

pezsgés közt elillan.
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тища. А hözönibílen borsavas haméIeg.~ fehér

színü, szagtalan port képez. Légen nediil, erös sós

Ш}; 3 r. hideg, egyenlö г. forró vízben olvad. Olva

dékihan szabad ásvány, ‘иду növénysavak, és min

den illy savakattarló állományok, mint p. о. az eczet

_ méz (oxymel), tamarindfözet, növénynedvekböl ké

sziilt szörpök sth. által elbontatik. _ Kén és só

sav, ugy réz, borkô, "аду másféle fémtartalmil

ne legyék.

242. §. Borkà' (lamas kan acid. K0H20|-f-;"i‘).

Aszöllönedv: ham-élegböl, és fölösleges borsavbúl

álló savanyu sót tart magában; melly só, a szöllö

nedv forrásakor és iìlepedésekor, a léles folyadék~

ban való `olvadhatlansága köve.lkeztében~ kiválva, a

hordó falaira tapad. Illy állapotában tisztátalan, mi

vel borsavasmész-éleget, feslanyagot, borsepröt', s

más életmiìves részeket tart magában, mellyektöl:

Yagyaggal, vérrel, Иду más `fehérnyetartalmu állo

mányokkal derítés által tisztittatik meg. Mirenézve, 1

пеш annyira gyógyszertári készitmény, mint gyári

és keheskedési tárgy. _ f

Tulajd. A jegedzett borkö: kissebb , fehér, fé- ‚

ligátlátszó, kemény, részint elvált, részint összeta~

padt jegeczekben jö a kereskedésben elô. De mint il

lyen ritkán tiszta, többnyire réz- ‘аду mész-élegtar

идти; minélfogva orvosi haszonrai `forditásakor ujon

ti jegítés által való megiiszlítást kiván. Savanyu ízü,

szagtalan , 13 _ 1_8 r. forró, 184' r. hideg vízben

olvad; borlélben nem. 100 Része: 25,08 ham-éleg

bö_l, 4,75 'vizböl, és 70,71 borsavh úl áll.

Benne a viz, alj helyet pótolja, s valamelly arányla

gos mennyiségíì ali áltai kiválaszlathatik, s az által

közömbített kettös só képezlelhetik belölelllyen só: а

13
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243. Borsavas szils-ham-éleg (tartras Ка" et

sodae;Na0KO2T+1()H"`O). Készůl: ha 1 г. jeged

zett szénsavas szik-éleg, ón v. ezüstedenyhen, 8 r.

vízhen felolvasztatik; s a forró olvadékhoz 3 r. vagy

annyi borkö adatìk, mennyi annak közömbitesere ki

vántatik; azaz: mig csak pezsges történik, mellette:

sem a sárga kempapirt harnává, semakeket veressé

nem változtatja. Ekkor az átszivárogtatott olvadék

elpárlás útján müszahályilag jegittetik.

Szehb равен!‘ nyerhetése végett: midön az olvadékniál'

tökéletesen közömbitve van, lehet meg valami csekély rész

szénsavas haul-eleget fölöslegesen hozzáadni. ,

Vegymagy. A horkö, mint fönebh említök: 2 par.

horsavbúl, és 1 par. ham-eleghöl áll. Az egyik par.

horsav, hamelegével marad üsszeköttetesben; а má

sik par. pedig a szénsavas szik-éleg szik-élegével ve

gyül, mellette a szénsavg kiiizetik. Mírenezve a

lúghan: borsavas ham-éleg és horsavas szik-éleg

vannak felolvadva, mellyek vegyülve reudesmódon

kijegitetnek. I

Tulajd. Viztisztaságu, nagy, szines szagtalau,

csoukított- felületíi, negy, néha, hatszegíi dülönyök

ben jegedzik. Jegeczei üvegfényüek; h1"1tö sós- keser-_

_ nyüs iziiek. Száz reszhen: 15,66 ham-éle g et, 10,38

szik-eleget, 44,10 borsavat, es 29,86 vizet

tart, ez utóhbi: jegedzesvize; melly, nagyobh höhen

elpárol; 2 1/2 r. hideg, egyenlö merlegii forró

vízhen olvad. Olvadéka: savak, savanyunedvek, mész

éleg» és sulyeleg által elbontatik. - Idegen savak

‚ kal, vagy ásványokkal tisztátalanitva ne legyek.

244. Bórisos borlfó', (tarta/rus horaxat. KONaO

2T). Ezen , az auszsr. gyógyszertárhan csak nem reg

‘мм: můtári keszitmény elöállításmóda következö:

' l`elol\'asztatik I r. hóris, Il r. forró vizben, s a forró
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olvadék eleg. menny. ho1kövel _ aként, mint a fö

nehhi készítmény _ telittetik. Végre' a közömhitett

olvadék átszivárogtatás után szárazig elpároltatik. _

Egy rész bóris telítésére mintegy3 r. borkö kivántatik.

Vegymagy. Ezen gyógyszer vegyfolyama ujabb

idönkig ismeretlen volt. Alkatásának magyarázatát

vegykémeink kíìlönfélekép fejtegeték. Dulk „de tar

taribus nonnullís 1831“ czimü munkájában vegymagya

rázatát következökép adja elö. A horkö, bórissaliérin

tetben jöte által 3részre oszlik: u. ш. 3r. ham-élegre,

és 6 r. horsavra ,_ minthogy miden parány ham-éleg

gel2par. borsav van vegyülve. _ A bóris szikélege

egy r. horsavval:-horsavas', ’szikéleggé vegyül; bór

sava (acid. horic.) pedig 2 r. horsavval egy sajátlagos

vegyet képez. A tôhhi 3. r.horsav,hasonló rész ham

éleggel közömbitve maradnak -vissza. Mirenézve а.

hóriso_ horkö: horsavas szikélegböl, bor

és hórsavakhól, és3par. horsavas ham

élegbôl, mellette 3 par. vizböl áll.

Megiegyzendó'. Legtöhh elöadott készitésmódziuál 1 r. bóris

hoz, 81‘. 11111116 rendeltetik venni. De mivel a forró bórisol

vadék ‘быт! fololvaszt,Ahogysem azt kihült állapotában felol

vadva képes ienne tartani: errenézve a forró olvadékot еду

ideig ülepedés végett félretenni szükléges.

танца. Fehér színü, szagtalan port Iképez; lé

gen kevés idö alatt nedül; Hasonló mérlegü. vizben

olvad, langban legkeveshé sem. Borsav: borkövet

válit le helöle. Y ‚ '

245. Ke’nmáj(sulfuret. kalii;K ‘А KS2).Egy rész

tisztitott kén, 2 r. szénsavas ham-éleggel elegyitve,

hefedett tégelyhen csendes tüzhen imegömlesztetik;

végre a tökéletesen megömlött _tömeg márványlapra

kitöltetik, s kihültével azonnal derczés porrá töretik ,

s jól bedugott ûvegbeu tartatik.

' 13*
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Vegymagy. Kén, nagyobb höhen szénsavas ham

éleggel 'hozatván éríntetbe, annak bomlását okozza:

bamé_lege t. i.'nagyobb rész élenyét átengedi a kén

egy részének, mi által kénsav képeztetik; ez, a bon

tatlanul ‘шагам haméleggel vegyíïl; a szénsav pedig

elillan.\ A kén többi része a bomlás ~által képült ha

mannyal: ham-kéneget; ez, az alkatott kénsavas

ham-éleggel elöállilja a kénmájat.

Tulajd. Heveny állapotában veresbarna, késöbb

zöldessárga szinü, könkéngöz szagu, derczés port

képez. Légen nediìlvén, elbontalik. Vizben igen kön

nyen, langban részenkint olvad. Savak: künkéngöz

kifejlesztése mellett ként csapnak le vizbeni olvadé

kából. Egyébiránt ize undorìtó és kénégvényes.

246. Ham-kékleg (cyanet. kalic. KCy2 ).Gyógy

szerül gyéren használlatik. Készül; ha égetö ham-éleg,

6r. erös borlangban olvasztatík, s olvadékába kön

kékgöz vezettetik, mig az, saját szagával kezd kifej

lödni; azaz: mig az olvadék már nem képes többet

belöle magába hörpölni. Az , az által képülendö só üle

dék szivárou elkülönöztetik, itatópapir közt kinyom

va megszáritlatik. _ Az ‘ekép nyert ham-kékleg: Ге

1161‘ jegedzett sótömeget képez; mellynek 100 része :

40,42 kéklenyböl, és 59,76 hamanybúl áll.

Légen nedvességet és szénsavat vonván magâhoz,

nyirkosodik. Vizben könnyenolvad, viznéküli laugban

nem. Ulvadékából lég .hozzájárultával könkéksav fej

lödik ki. Jegeczeî sem könenyt, sem élenyt nem tar

tanak, annálfogva „llydrocyanas hall _ könliéksaaas

haméleg“ neve nem rá 1116.

247. 5’. Kén-kamlie'kleg (kali antbrazothion. KC2

NQSQ). Minthogy legérzékenyebb kémszerül szólgál

a vas felfedezésére , nem tartám fölöslegesnek itt meg

emlitenem, Készül: ha 2r. kiszáritott vérlńgsó (sal
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lixivii sangv.), és 1 r. шипы: kén pontosan elegyíl

vel, vízben felolvasztatik, s olvadékához addig adatik

szénsayas ham-éleg, mig csak.általa csapadék szár

таят. Akkor átszivárogtatik, s szárazig elpároltatik.

A porrá súrolt száraz maradék borlanghan kivonatik,

ujra átszivárogtatik, s ugy kihülés végett félreléletik.

А kíjegedzö só íiatopapir közt megszárittatik, s jól

bedugott edényben tarlatik. - Artus, a szoritdék

(stryehnina) felfedezésére ajánlja., mellyet olly ponto-V

san lecsap: hogy-, ha valamelly olvadék 1/„5 tart is

belöle, azt fehér', selyemfényü tökben, vagy pikke

lyekben jegedzett csapadék által fedezi fel.

248. Egyszerü köszenes /lam-éleg (anthracokali,

simplex). Latin nevét vetteV ezen szavaktól: anthra=

azén , és Вид: haméleg. Készíil: ha 7 obon égetö

ham-éleg, vasedénybeu, tüzön megömlesztetik; s 5

obon finom köszénpor kevertetik hozzá. Az egész még

kevés ideig ömlésbe-hagyatik, végre kihülve azonnal

apre latos tériméjü ûvegeeskékbe rakatván ,_ jól bedug~

va fartatik.

A pécsi köszenet maga ezen :zer feltalélója Póly a` он

vostudór is legczélszeriibbnek állitja hozzá venni., mînlhogy

az_|egmz1ál»b, в e czélra legalkalmasb. Eddìgelé magam is

azt találám legjobbnak.

249.Y Kémkôszencs ñaméleg (anthracokali sul“T

1ürat.)~ Hasonlóúl készül mint az egyszeriì, azon

különbséggel: hogy a fönebb említett mérlegii уеду!

részekhez , ömlésök közt 1 lat tiszta kén is adalik, s

velôklegyñtt ömleszletik. _ Mindketlö: fekete színü,

enyhe égvény íziì dercze port képeznek. Légen nediil

nek ;' magukba vont nedvöket száraz legen ujra eleresz

tik. Ez ulóbbi: könkéngöz szagu, s légen hamarább

nedül, mint ama. _ Ggyógyszerül legczélszerühb

hígviricz, viola gyökér (rad. liqnirit. v. ireos. l10r.)..

vagy más-hasonló száraz porokkal rendelni.



198

Szikeny.

250. A szilleny, hasonlókep mint a hamany,

egy az egvenyek gyökei közöl. Szinállapotbani elöál

litásmóda hasonló ahamanyehoz;'mollynek küljehez

is igen hasonlít, minazáltal 11ála lágyahb, és vizben

nem gyúl meg. Élennyel töhhfele vegyeket kepez,

közölök ránk nezve legérdekesb az ugynevezett szik

eleg. Ennek 100 reszéhen: 74,42 szikeny, es 25,58

eleny van. Valamint а ham-éleg, 11gy a szik-éleg

is vizzel: s z ikele g На eg g y é vegyül; melly ugy

álitattík elö, mint a ham-elegvízegy: 1 r. mész-éleg

hez 4 r. szénsavas szik-eleget véven. _ Feher , ke

mény, mereven tömeget kepez; egetö egveny ízü,

legen elöbb nedvet, aztán szénsavat von magához;

vizhens langban olvad. Szikenynek halvannyali vegye,

az emheriseg nélkíìlözhetlen tápszeret szolgáltatja, t. i.

a konyhasót; melly, hôven jö a természet nagy egye

temeben elö., es minden más szikenyvegyeknek vegy

folyamat általi származtatásuk anyagaúl szolgál. _

251. Szënslwas szik-éleg (carbonas natri; Na0

CO2 -I- 10H20). Különfele francz es spańyolhoni

növeuyek, jelesen: Salicornia europaea, harbacea, et

frutícosa. Salsola soda, _ ettôl nyerte Soda nevet.

Jlfesembryanthemum copticum sth. megegetett s kilúg-l

zott hamuihól; vagy Glaubersó elhontása által, nye

retik. Termék állapotáhan böven jö elö honuuk Bihar

es Szaholcs megyeiben, hol egész tavak találtatnak,

mellyek szénsavas szik-eleget tartanak magukban felol

olvadva; mellyet, kiszáradásuk alkalmával a föld fe

líìletere rakna le.. Ez, összegyüjtetik, s kilúgzás
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által megtisztittatik. Az ekép nyert szénsavas szik

éleg még nem tökéletcsen tiszta, gyógyszertárakhan

ujonti felolvasztás s jegités által tisztittatik meg.

Tulajd. A szénsavas szik-éleg: viztiszta

ságu , szin- s szagnélkûli, enyhe égvény izii jegecze

ket képez; mellyek 100 részben: 21,81 5 z ik-éle

get, 15,43 szénsavat, és`62.76 vizet tartanak.

Légen elvesztvén jegedzésvizöket, elmálnak, és sz á

raz~s zéns av a"s sz ik-éleggéY (carhon. natri sic

cus) válnak. Mirenézve 100 r. jegedzethöl, 44 r. szá

raz leend, Olvasztásához 2 r. hideg viz> kivántatik ; hor

lélhen nemolvad.

252. §. Iíettedszénsavas szìk-éleg, (hicarhonasx na

tri; NaOH2O +-2CO2). А2011 módon készül, minta ket

tedszénsavas l`laméleg (234 §.), azon kíilônbséggel:

hogy szénsavas ham-éleg helyett szénsavas szik-éleg vé

tetik; mellynek olvadéka kretából kénsav által kiíìzött~

szénsavval telittetik. _ Színtelen, négyszegíi` táhlákban

jegedzik; néha fehér összetapadt sótömegképihen jö elö.

Száz részében: 37,10 szikéleget, 52,25 s zénsa-'

v a t, és 10,65 v i z et tart. Szagtalan,enyhe sós izü; 13 r.

hideg vizbenolvad.Tökéletes közömhítésére közel hason

ló mérlegü horsav kivántatik, mellyel egyenlö arány

han elegyitve, adja a pezsgó' port, (pulv. aërophorus,

elfervescens). Savakkal fölöttéhb pezseg.

253. Eczetsavas szík-éleg, (acetas natri; NaOÃ

+6H9O). Készül: ha tetszésszerinti mennyiségü hevi

tett feleresztett eczetsav , ezíist vagy ónedényhen,

szénsavas szikéleggel közömbittetik. Az átszivárogta-_

1011 olvadék míiszabályilag jegittetik.

Vegymagy. Eczetsav, nagyohb vonzalommalV levén a

szik-éleghez, együtt vegyülnek; a szénsav pedig pezsgés

közt elíllan. _ Ha tömény eczetsav vétetik készítéséhez,

ugy nem csak szép színtelen jegeczek, nyeretnek ;



200

de az elpárlás csendes tüzön, s i`övényfürdöbe helye

zett üveg vagy porczellán elpárló csészében történjék.

Tulajd. A beszédben forgó készítmény: színtelen,

viztisztaságu, szagtalan, hegyes vagy oszlop ido

mnjegeczeket képez. Sós-keserü izü, légen keves

bé, melegen tökéletesen elmállik; 3 r. hideg vizben,

borlélben is olvad. Olvadéka közömbített legyék. sem

miféle kémszer által se támadjék csapadék benne.

Nagy höhen jegedzésvizét elvesztve, kiszárad; 100

része: 22,87 sziké.legböl, 37,64 eczetsav

búl, és 39,49 vizböl áll.

254. §. Vilsavas szik-éleg (phosphas natri;Na0

-l- P205 -+- 24H20). A legujabb ausztr. gyógy

szertár fûggelékében következömódon szól készf

tésmóda: tetszés szerinti mennyiségíi közönséges

vilsav, elegendö szénsavas szikéleggel közömbittetik,

s az átszivárogtatott olvadék szabály szerint jegilte

tik; végre a termény megszáritva jól bedugott üveg

ben tartatik.

Vegymagy. A szénsav gyenge erövel viseltetvéu

az aljak iránt, a vilsav által szik-élegétöl megfoszta

tik, s elüzetik. A képült vilsavas szik-éleg pedig a

folyadékban marad felolvadva, mellyböl elpárlás és

jegités által nyeretik ki mcrö állapotban. Minthogy

pedig a vilsav azon különös tulajdonnal bir, hogy al

jakkal, ha azok fölösleges állapotban vegyülvék vele,

jegedzik velök: evégre , közömbitési alkalmával cse

kély fólösleges szénsavas szik-éleg adassék még hozzá.

Tapaszlalatokböl kitelszett, hogy a mirenytartalmu kénn

ватт! készült vilsav is tartana gyakran mirenyt; iigyelmezle

tem annálfogva a gyógyszerészeket a gyárokból került vil

savnak szoros kíkémlésére. _ (Мёд! alább a vilsavnál).

Tulajd. A vils avas szik-éleg: szin- s

szagnélküli, átlátszó, tompitott négyszegü oszlopocs
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kákban jö elö. ‘Паша в6в ízü, meleg légen elmállik;

4 1'. hideg, 2 r. forró vízben olvad. Idegen savak és

fémek ne legyenek benne' találhatók. I

255. Kénsavas szik-éleg, (sulfas nalri; Na()

S03l10H’^’O). Ezen só, mint iermészeti termény
is jô elô több ásványvizekben. Továbbá többyvegy

gyógyszerészikészílményeknél nyeretik mint mellék

termény, legbövebben mindazáltal a sósav készíté

sénél. Mirenézve az ott hátramaradt kénsavas szik

éleg, minthogy közönségesen fölösleges kénsavat is

‹ tart, attól következö módon szabadittatik meg: az

említett visszamaradt sótömeg felolvasztatik vizben ,

és szénsavas mész-éleggel közömbíltetik. _ A fölös

leges kénsav a mész-éleggel ‘дадут, s mint дури

leválik; a szénsav pedíg elillan. _ Végül, a közöm

bített olvadék átszivárogtatás után jegitletik.

._-_..

Megiegyzeiül. A Glaubersó olvadékol., jegedzése'alkalmá

val nem kell egészen mint más olvadékot jegedzéspontig el

párolni, mivel azon kûlönös t11lajdon||,.l1ogy nagyon tö|11é~

nyített lúgból jegedzésviz nélkül jegedzik ki. Errenézve, ha

a már meglehelös _löménységü olvadékból hidegben nem ké

piiltekY volna még jegeczek: akkor. az elpárlás folylallausék;

ha pedíg képültek volna, de nem elegendök: a letöltött

lúg ismét töményìltelik, я ujonta jegìtlelik; s ez addig ismé

leltelhetik, mig csak általa jegeczek képeztetnek. ,I

Tulajd. Мёд)‘ vagy hatszegú oszlopokban jeged

zik. Jegeczei szin- s szagnélküliek, viztisztaságuak,

hülö kesernyes íziiek; légen elveszivén jegedzésvizö

Же! elmálnak, s száraz. kénsa vas szik-éleg

gé válnak; 2 1/2 1'. vízben olvadnak, borlélben kevés

mennyiséggel. Száz része: 19,24 s z i k -é le g b 61

24,76 kénsavbúl, és 56,00 vizböl áll. — Kön

kénsavas nedv által csapadék ne iámadjék olvadékába.

256. _§`. Orvosi szappan (sapo medicin.) Můlárilag

készül: ha 4 font jegedzett szénsavas szikéleg’

-' _«
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ugyanannyi mészeleg, 20 font vízhen felolvasztat

11ak,s 1/4 óráigi fözés által egetö szik-_eleglúggá

keszittetnek. A kész lúg tiszta vásznan átsziìretik,
s jól hefedett edenyhen ülepedés Yvégett félretétetik.

Az üledekröl letöltött tiszta lúg, vas, vagy ezüste

dényben addig pároltatik, mig hidegen 1,350 fajsu
lyu leend:l akkor ketannyimérlegü mondola olaiial, vas

lapasszal egyenlö folyadékká kevertetik, s kihülés es

megkemenyedes végett fa mintákha töltetik.

Veyymagy. A zsíros anyagok olly tulajdouuak,

hogy élenyült aljakkal es vizzel , föleg melegnek he

folyása által., szappant kepeznek. Miudenekelött kei.

kiìlönfele savra u. m olaj es faggyusavakra (acid. ole

icum et sehacicum) oszlanak, mellettök egy különös

állomány, ugynevezett: ,glycerz'na‘ (olajed; Schee

le ede) kepül. Ez utóhbi: részint aszappanha kevertetik,

részint a szappanhól kiváló nedvesseggel együtt kivá

. lik. Az említett savak pedig a szénsavas szikeIeghöl

mesz-eleg által kiválasztott szik-éleggel vegyiìlnek._

Jó minösegiiorvosi szappan nyerhetesehez megkiván

' tatik: hogy a szik-eleglúg széusa-vnelküli , s elegen- 

dö töménysegii legyen; továhhá tiszta, friss, nem

pedig avas mandola olaj vétessek hozzá; melly,fa.

'lúggal pontosan összekevertessek, de vele ne he_vites

sek,'Lenyeges alkatreszein, azaz: faggyu es olajsa

vas szik-elegen kivül, csekély rész olajedet , es sza

bad szik-eleget is tart, mellyektôl szemhetünö változ

tatása nelkiil nem könnyen szabaditathatik meg.

Tulajd. Az említett szappan közöusegesen hat

Пари, kemény, fehér, síkostapintatu koczkákhali for

dúl elö. Маг! egeszen szagtalau, enyhe izii. Vizhen

eshorlelhen olvad; olvadéka mindenfele savak, sava

nyu sók , földes vagy fémes alju sók által elhontatik.

Ъ
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Ugyanis: a savak a szikéleggel vegyülnek, általa a

zsirossavak kiválnak. Az utóbh említett sók pedig ‚

ktìlcsönös homlát hoznak elö, mellyeknek következ

téhen a szik-éleg, a sók savaival vegyül; ezeknek;

aljuk pedig a zsíros savakkal vizben olvadliatlan szap

pauná képülnek. Ezen égvényes szappannak a földes

sókkali kölcsönös bomlásukonalapúl, aiszappannak

borlélheni olvadékát, a viznek hizonyos gazdasági czé

lokhoz, péld. mosáshoz, ételfözéshez sth. való hasz

nálhatásának kikémlésére forditani. Mivel olly На;

шеПу horléles szappan olvadék эта! semmi zavardé

kot sem szenved, vagy' egészen tiszta, vagy csekély

mennyiségíi mész- és keser- v. más élegeketY tart ma

gáhan. _ Vizes olvadékaban az olaj a viz felülctén

ne usszék; avas szagu ne legyen; ‘в fölösleges szik

éleget se tartson magáhan. . ' .

257. Szik-dárd-kéneg (natrium stihiato sulfu

ratum; 3NaS I.Sh'^’S5 »-1- 151120). Ezen készítmény,

az 6 állandó s egyenlö minösége , és vizben könnyii

olvadhatösága végett elöbbtételt érdemel a töhhi dárd

kénecstartalmu gyógyszerek között. Mirenézve nem

leend fölösleges róla itt értekeznem. Készitésmóda

következô: egy "ав-едёхпуьеп‘ 2 r. égetö mész~élegre`

annyi viz töltetik', mennyiannak-oltásához (exstinétio) ‚

kivántatik, s ugy az edény hefedetik. Minekutánna

pépmódra szétomlott volna, még 40 r._ viz, és 2 r.

kén adatik hozzá, S az egész, a'~kén felolvadásaig

fözetik. Akkor folyvásti kavarás közt 6 r. jegedzett`

szénsavas szikélegnek egyenlö rész forró vizbeni ol

vadéka adatik hozzá, s ugy az egész még forrón al

kalmas edénybe töltetik, s léghatlanul hefedetik. A

megtisztult lúg a levált iiledékiöl szivócsö által leszi

мы‘, s forrás közt 2 r. íinom dárd-kénecspor ada

tik hozzá, és az olvadék >addig töményíttetik, mig a
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1

lúgból kivett csekély mennyiségü folyadékból, ki

hültével, jegeczek válnak ki. Erre а még forrö olva

dék átszivárogtatik, s a belöle kiválható kermez meg

akadályoztatása végett kevés szikéleglúg töltetik

110226, s rendesen jegittetik. Végre, a képiilt jege

czek vizben ismét felolvasztatnak, s ujonta jegittetnek.

Tulajd. Ezen só: dárd-kénegböl, szik

kénegböl, és vizböl áll. Benne a dárdkéneg

sav szerepét, a szikkéneg pedig ali szerepét viszik;

honnét kitetszik hogy valóságos kénes só. _ Szin

telen , néha sárgás vagy zöldes jegeczeket ~képez. Ha

sonló rész forró, 3 r. hideg vizben olvad; borlélben

nem. Száz része: 45,29 dá rd-kénegbôl`, 25,55
szikkénegböl,V és 29,16 vizböl áll. Savak és

savanyu sók által könkéngöz kifejlödése közt narancs~

szinü csapadék támad olvadékába, melly nem egyébb,

mint aranykén (sulfur aurat.).

Könleg'-eg.

258. A lrönlegeg (N9II8),mint már fönebb em

litök, csak az okból tartozik ide, mivel” egy az ég

vények közô-l, s`az emlitett ham- és szik-élegekkel

több tulajdonban megegyez. Kiilönben legenybôl és

kônenyból álló\ termény. Alkatrészeinek némi testek

böl, p. o. életmüves testeknek rothadásba átme_nések

kor való kifejlödések; vagy másnemü legeny és kö

nenytartalmu testeknek száraz lepároltatásnk; leg

tisztábban: valamelly könlegeges sónak tiìzálló ég

vénnyeli elbontása által nyeretik.

Latin ,ammanz'um‘ nevét attól nyerte,hogy hajdan a te

те emésztetébôl , mellyben böven létezik, Ammon Jupi->

ter temploma közelébe készült fellengités által a szalamlaló.

`
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Magán állapotában színtelen, sujtó szagu, égetö

lzü, azonn.-al elilló állományt képez. Ezen tulajdona

„едем hajdan, de jelenkorunkban is némely helyeken

_ czéliránylalannl _ szaglószerül használtaiik, melly.

czélra szalamiasóból, égetö mész-éleggeli elegyítes

általY üzetik ki, s az egész lavandulaléllel (spirit. la

vandulae) nedvesittetik, (hajdan' „sal anglícus nasalís“

név >alatt volt ismeretes). A könlegeggôz az égö

testeketkioltja; ha tüdöhe szivatík: görcsöket és ful

doklást okozg vizzel könnyen keverhel»ö,.illy -állapo

tában tartatik a gyógyszertárakban is. '

*.Il‘11l'ál11atókY régi kônyvek, sôtt korunkban emberek is, kik a

könlegeget bizonyos körülményekben, mint 1`6 vagy fog

fájdalniaknál nzaglószer gyanánt _ fòleg a köznép -

használni szoklák, в másoknak ajánlják. Annak шале;

lyes kövelkezhetésére _szolgáljék a következö esel bi

zonynágul. Magam jelen valék еду városban, hol a köz

/ nép ezen szaglószerhez fölöttéb hozzá levén поют,

midôn еду pórasszonyvetödik be a gyógyszertárha, s kiál

hatlan kinokat okozó fogfájdalmát panaszolván, kínjaitól

szabadnlásl reméllô, az említett könlegegdt kéri szag

На végetl. A szörnyü fájdalmain enyhíteni kész gvógy

szerész siett a kívánt не" elôadni, .mellyet a k1'n!ód_ú

_ rögtön megszagol. De fogfájdalmai majd örökre ehnultak:

az asszony 111611111: rogyik le, láhai s kezei feszülvék, azú

val helyzele еду vonaglóéhoz hasonlíl. Ezen helyzetélöl

egy azonnali érvîîgás 11/aenlé meg. Minekutánna iökélete

sen magálxoz jöu volna beszélte csak el: hogy elötte va

ló nap egy másik által nagyon megültetelt légyen fejé

nek ègyik oldala, s a fog mellett ладу föfájdalmal. is

szenvedett volt; mit mindazáltal elöször eltilkolßi akart. _

lgy lehetett volna a könlegeg, mellylôl üdvet reméllelt,

mnjd nem halálát okozó szer. Mellyhez hasonló esetnek

kikerüléso ‘едем пет tartám érdeklelennek e >czik

kecskét is , óvásul, ide iktatni; annál inkább is pedíg,

minlhogy sok helyeken bevalt Yszokás könlegeget, a fön

említett kôrülményeknél használlaí.l '
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259. §. rima folyó hönzegeg (ammonia рт lí

quida). Kesziil: ha 1 font száraz szalamiasó, hasonló

tulajdonu es mérlegů tiszta égetö mesz-elegporral, le
hetö siettseggel, összeelegiyitt/etik, s az elegy, üveg

у. _mi czelszeriibb _ vasgörvegbe, mellynek allyán

már И font meszréteg hever, tétetik , s felülete ujra.

1/2 font meszreteggel befedetik, es Woulfe féle

keszületheh',I mellynek elsô szedöje örcsövel, töhbi

szedöjeipedig И font vizzel ellátvák. Ekkor elöbb csen

des, fokonként tüzessitesig nagyohbítot hönel lepárol

tatik, mig semmi göz sem megy töhbé által, s mind

egyik szedönek viztartalma mintegy 3 ohonnal szapo

rodott. _ А görveg nagyobb legyen, hogy sem az

említett poreleggyel megteljékfminthogy hevites köz

ben hennéke felduzzad, s könnyen átmehetne a szedöhe.

Vegymagy. A könlegegnek szalamiasóhóli kifej

Iödese következökep történik. A szalainiasó könlege

gének egy rész könenye, a mesz-éleg élenyével vizet

kepez; a szahaddá vált meszeny pedig aszalamiasó

másik .alkâtrészevel t. i. halvannyal vegyiil. A bontat

lanul maradt könlegeg gözképíben átszáll, s a szedö
ben levö viztöl felfogatik. ._ Azlalsó mészreteg arra

szolgál, hogy a kepült mészhalvag a vas vagy üveg

görvegben kárt ne okozzou, A felsö pedig, hogy a

szalamiának semmi resze se maradjek honlatlanul.

Czelszerü itt az elöadott mesz-éleg helyett mesz

élegvizegyet használni: mivel akkor nem kivántatik а

szalamia elhontásához olly erös hö.

Tulajd. A'tisz ta folyó könlegeg: színte

len , viztisztaságu folyadekot kepez; melly, átható

sujtó szaggal hir; erös égetö ízü; a kempapirokra

égvenymödra hat, a hatás helyegei légen a könlegeg

elillantával eltiiunek, s a papirok elöhhi színöket visz
szanyerik. Vizzel es langgal minden arányhan kever-



207

Ahetö; zsíros выданы i ll ó k е п е te t (linimentum

‘ volatile) képez. A veres hort setétzöldes szinre vál

toztatja. Fajsulya = 0,910. _ Tiszta „та legyen;

szén vagy sósavat ne tartson magáhan. '

260. Ulvasztott eczetsavas könlegeg (acetas am

mon. sol.). Készül: tömeny eczetsavnak szénsavas

könlegeggeli _közömbitése által.- _ Melly közhen a

könlegeg "az eczetsavval vegyül, mellette a szénsav
elillan. _ Szintelen viztisztaságu Ifolyadék , gyíimölcs V

szagu, gyenge sós Кий. Fajsulya --‘ 1,067. Vizzel és

langgal keverhetö; trîizöntökélletesen elilló. Ehböl lr.

4r. lepárolt vizzeli`eleresztve,képezi a Minderer lé

lét (spirit. Mindereri).

261. §. Szénsavas hönlegeg (carbonas ammon.

2N9HS03C0’). Készül: 1 r. száraz szalamiasópor

összeelegyittetik 2 r. ugyapn olly tulajdonu krétaporral,

s az elegy egy szük és llosszu.nyaku üveggörveg

ben , mellynek a szedöjéhe nyúló csöve hideg vizhe

mártott ruhával van befedve, fellcngittetik. _

Vegymagy. Valamint а tiszta könlegegnél, ugy

itt is: mész-halvag, és viz támadnak. De minthogy

itt szénsavas mész-éleg vétetett, a szénsav а hö által

kiůzetik, sa szalamiábólkifejlö könlegeggel, mint szén

savas könlegeg, vizet is vévén magához, fellengül.

Tulajd. A „наш; szénsavas könlegeg:

fehér, meglehetös keménységii, kevessé áttetszö só

tömeget képez. Könlegeg, nem pedig kozmaolaj sza

gu; erös égvény izü; 2 _ 3 r. hideg vizben olvad,

horlélben нет. Légeneleresztvén könlegegét, vizet

von magához , s lassankint kettedszénsavas könlegeg

gé változík. Olvadékáhan borlél által összetorlódott

tömeg (uffa Helmontii) okoztatik, minthogy a horlang

aszahad könlegegböl egy résztn1:=\g:il1ozA vou, sáltala

kettedszénsavas könlegeg válik ki. ‚
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262. Ifozmaolajos szénsavas könlegeg (carbo

nas ammon. pyrooleos. siccus). Ezen sónak elöállitá~

sára összezúzott emlös állatok csontai kivántatnak,

mellyekkel egy Wo ulfe-féle késziilettel ellátott

görveg féligmegtöltetik, s száraz lepárlás alá vette

tik. Eleinte gyenge, de fokonként erösebb hö hasz

náltatik hozzá. Almivelel; végeztével a gôrveg felsö

falára lengült só összegyüjtetik. A szedöbe párolt fo

lyadék a felületén úszó olajrétegtöl egy vizzel ned

vesítettsziváron elkülönöztetik. Mi által az olajréteg,

azaz: kozmaolaj /(ol. empyreumat.) visszamarad;

a szarvas szarv lél pedig átszivárog. A görvegben
állatszén (spodium) marad vissza. ’ А

Vegymagy. Az emlös állatok csontai nagyobb hö

hen végalkatrészeikre bontatnak ,_ mellyek következök:

széneny, köneny, legeny, és éleny. Egy

rész legeny„_ aránylagi könennyel: könle gegg é;

egy rész széneny és éleny: szénsavyá, —а kettö

együtt: szénsavas kônlegeggé vegyiil,melly

nek nagyobb része fellengül. Egy r. könenyböl és

élenyböl: vi z támad; melly bizonyos mennyiségü

szénsavas könlegeget felolvaszt, és s z a г"; ав s z ад‘ v

lélt (spir,c_orn. cerv.) képez. Végül, más rész kö

neny, a felmaradt rész szénennyel és élennyel koz

ma ol ajt alkatnak; ez, részint a lepárló szarvas

szarvlélt; részint a fellengült szénsavas könlegeget tisz

tálalanitja; S tôle ez_utóbbi, itatópapirrali leszivatás

által tisztitlatik meg.,_ Némellyek szerint а csont

nak fôn emlitelt elemirészeiböl csekély rész kéksav

is támadna. A görvegben pedig, mint emlitém, ége

ielt állatszén marad vissza.

Tulajd. Az ekép elöállitott k o z m a ol ajo s s z é n

savas könlegeg, mind azon tulajdonokkalI bir,

mellyekkel a szénsavas könlegeg; kivévén azokat,
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mellyek az amabban létezö kozmaolajjal meg nem

egyeznének.

263. э‘. Könleg-/zalvag (ehlorid. ammonii;N‘^‘H8+

CP). A természetben gyéren fordúl elö ; bö mennyi
séggel Inyeretik gyárokból. Illy gyár Миши: Bécs mel

lett Nuszdorfban, hol rolhadt húgyból készitletik.

Ugyanis a húgy Ш: vizböl, húgysóhól, és állati

koesonyábúl; forrás által szénsavas köfnlegeg képez

ietik henne. A kocsonya könenye t. i. а legennyel:

könlegeget; a széneny pedíg az élennyel: szénsavat;I

a kettö едут‘: szénsavas könlegeget alkat

nak. Ehez ряду kádakban szünetnélküli kavarás közt

kénsavas mész-éleget adnak; az által szénsavas

mészéleg, és kénsavas könlegeg képez

tetnek. Az elsö leülepszik; a második a lúgban ma

rad 'felolvadva, honnét elpárlás által nyeretik ki je
gedzett, vagy száraz állapotban. Elvégre, ez utóhbi V

szik-halvaggal elegyílve fellengittetik; mi által kön

leg-halvag képeztetve fellengiìl; az edény allyán pe

díg kénsava szik-éleg marad.

Braunschweigban, Europának e tekintet

ben elsö gyárában, más módot követnek; t. i. kén

начав mész-éleg helyett, kénsavas vas-élecset adnak

a forrásba átment húgyhoz. Az által kénsavas könle

Без‘ képeztetik; melly, a lúgban marad felolvadva;

mellette а szénsav részint mindjárt, részint csak a

folyadék hevitése által illan el. A vas-élecs a légböl

élenyt vonván magához, mint vaséleg leůlepszik. Az

‹ átszivárogtatott lúgból elpárlás után kinyert kénsavas

könlegeg immár szikhalvaggal elegyítve fellengittetik ;

mi által a fellengült termény adja а kívánt készít

ményt, melly áruba bocsáltatik.

Az illy árubeli szalamia, minlhogy többnyire

_-són mindég _ tisztátalan, a gyógyszertárakban

’ 14
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ujonti vízhen való felolvasztást es jegitest kiván, hogy

megerdemelje a tiszta könleg-halvag nevet.

Legczelszerübh evegre az áruheli szalamiát 3 г. forró

vizben felolvasztani; s ha az olvadék színes lenne,

szénporon ke1‘eszt'ül_szivárogtatni, végre rendesen

jegiteni.

Tulajd. A kereskedesheu forgó szalamiasót 'dom
horu idomu, tömött, kanafos Vszövetü szokott lenni.

A jegedzett pedig: színtelen, szagtalau, apró pehely

kepiì jegeczekhen jegedzik."Csipös sós izü; 3 r. hi

deg, egyenlö r. forró vizben olvad. Tüzessités által

‚ egeszen elillan; 100 resze: 33,89 könleg eghöl,

es 66,11 halvanybúl 611. — Vastartalmu, sje
geczei sztnesek ne legyenek. I

264. §’. Olvasztott kozmaolajos gyantársavas kön

legeg (succinas ammon. py'1'ooleos.» solut__.) Keszül: ha

tetszes-szerinti rész szarvas szarvlél részenként hoz

záadott elegendö gyantársavval közömhittetik, s

végül az olvadék átszivárogtatik. _ Magyara'zata. A

gyantársav, a szarvas szarvlelhen létezö szénsavas

könlegeguek könlegegevel vegyül, mellette a szen

sav pezsgés közt kifejlödve elillan. De az által__egy

rész kozmaolaj is válik ki, melly a folyadéktól ned

ves szivárpapironi átszivárogtatás által választathatik

el. Mindazáltal a keszítmenyhen még is marad vissza

valami csekély_ rész helöle. _ Tulajd. Elöhb sárga,

kesöbh harnává változó, kozmaolajszagu, csípössós

ízü folyadékot képez. Fajsulya = 1,110. Vizzel 'és

langgal minden arányhan keverhetö. Vashalvag által'

barna, eczetsavhan könnyen felolvadó csapadek hoza

tik elö henne. '

265. Beguínlél (spirit. Beguini). Készül: ha

.6 r. szalamia, 18 r. égetö mesz-éleg, es 3 r. kén,

mindegyik porrá törve pontosan összeelrgyittetnek,
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a ñveggörveghöl,` melly -VV o ulfe-féle készülettel

el van látva , s mellette mindegyik szedöje 6 r. lepá

rolt vizzel, lepárolás alá vettetnek. ‘

Vegymagy. Kén, mészéleg, és szalamia, kiìlön

féle vegytulajdonokkal hiró állományok; mellyeknek

kölcsönös hatásuk által egy honyolodott vegyiilet tôt'

ténik. Ugyanis/: 1 r. mész-éleg átengedvén élenyét

annak megfelelö rész kénnek, s kénecssavat képez

vele. Ez, aránylagos réz mészél/eggel vegyül. AI

fölmaradt kén, egy rész mészennyel, mészkéneget

hoz elö; melly, а szalamiával kölcsönös homlástszen

ved, minek következtéhen: mé sz-halvag és kön

kénsavas könlegeg alkattatik. Ez utóbbi, el

illóságánál fogva a szedöben levö viztöl felfogatik;

a görvegben pedig mészhalvag, kénecssavas mész

éleg _ melly, nagy hö által könnyen kénsavassá

válhat _ És fölösleges mész-élegmaradnak vissza.

Tulajd. Sárgaveres ,szinů, olajtöménységiì, könle

gegszagu folyadékot képez. Erös égetô ízü, légen

fehér Шейпинг ereget. Fémsókkal hozatván érintetbe,

kölcsönös homlások történnek, ugyanis: fém-kéne

gek (metalla sulfureta) , és a fémek különféle

sége szerint különféle színü csapadékok s össze

köttetéek támadnak, minéliogva fémek kémszereül

használtatik. \

Lavany.

266. Minden aljat képzö testek közt legkön

’ nyebb. 18l7hen A r fw e ds on által tétetett ismere- ‚

tessé. Latin Lithium nevét [шведов (kövezni) görög

szótól nyerte; mivel az ásványerszághan jö elö. (In

Anét nyerte lavan;/` nevét is; minthogy eldödeinknél

14*
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la=kô volthajdan.). _ Tisztán nyeretik: ha az'ugy.

nevezett spodumen (lavanytartalmu ásvány)'szénsavas

ulyéleggeli izzás után porrá dörzsöltetik, és isza

polás után kétannyi mérlegü mész-éleggel izzásba

tartatik. A nyert tömeg sósavban felolvasztatik, s s

mész-élegnek belöle lecsapása végett kénsav adatik

hozzá , s szárazig elpároltatik. A száraz gypsztömeg

vizzel kiédeztetik, a folyadék krétával pállittatik, S

a letöltött folyadékban létezö mész-éleg, sóskasavas

könlegeggel lecsapatik. Az átszivárogtatott folyadék

szárazig elpároltatik, s a nyert sótömeg _ kénsa

va lav-éleg _ izzalik. A felmaradt tömeg, a la

vanynak belölei kiválaszthatása végett vizben felol

vasztatik, és eczetsavas suly-éleggel lecsapatik. A

folyadéknak szárazigi elpárlása után nyert eczetsavas

lavéleg, az eczetsavnak tökéletes elüzéseig égette

tik, mi által szénsavas lav-éleg. marad vissza. Ebböl

mész-éleggeli fözésáltal készül az égetö lav-éleg;

mellyböl berzgépnek szinitô ereje által állitathatik

lavany elö.

Mind az égetö, mind a szénsavas lsv-éleg, ezüstégely

l ben öntessenek , mivel az érenytégelyben kart okoznának.

MÁS0lllK CZIKK.

A földek gyökeiról.

S u l y а п y.

A 267. §. A sulyany, gyökülszolgál asulyélegnek;

magánállapotában egy a fémdékek közöl, s ugy

gyéren, sött mondhatjuk sohasem használtatik; de
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gen élennyeli "едут! állapotában. Sulyéleg a ter

mészetben szén-kova és kénsavakkal vegyülve fordúl

elö; közölök ez utóbbi: sulykôlöncz (spathum ponde

rosum) nevezet alatt leggyakoribb. Szép táblákban je

gedzve találtatika-Budamelletti svábhegyen, és Nagy

bányán. Szénsavval vegyülve, mintWithe1‘it: Sco

cia, Szíbería, és Stájerhon _ Mariaczel_vidékein

fordúl elö. A sulykôlöncz más sulyanyvegyek készí

iéseire forditlaiik. Kemény, tömött, zemes és szá

las tömegekben talállatik; többv.kevesbé feliér színü.

Fajsulya = 4,5. Se vízben, se savakban nem olvad; szén

Ineli égetés által sulykéneggé (snlfuret. baryi) válto

zik. Vegyrészei 109` részébens- 65,63 suly-éleg, és

34,37 kénsav. "

268. Tisztasuly-¿leg (‘oxydum.barytic..pu1~.BaO)-,

A természetben nem találtik; vegyileg: legsavas suly

élegnek égetése által hozatik elö. _ Az éleny és le

gecssav általa elillannak, a sulyéleg pedíg tiszta álla

potban-visszamarad. - Külje a mész élegééhez hason

Ш: vizzel _valamint ez , ugy a suly-éleg is hevül, вы!

,nagyobb mennyiségůben fel is olvad; vegyileg is ve

gyül vele, mi által sulye'legva'zegy (hydras barytic.)

képeztetik.

269. §. Sulyhalvag (chloret. barytic. Ba.Cl2 ;I cum

aqua Ba Cl2 -l-2H2O). Ennek készítésmódát az ansztr

gyógyszert. következökép adja el6: l font porrá tört

termék suly-‘kölôncz , 1 1/2 obon szénporal elegyittetik;

az elegy elegendö terpetin olajjal Иду tömeggé ke

verteiik, а belöle apró golyók idomittatnak; mellyek,

megszáritásuk után , tégelyben szénporral szorosan

befedve, 2 órâig égetnek. Az égetés- után nyert tö

meg (suly-kéneg) porrá dörzsöltelvémelegendö vizben

felolvasztatik, s a még forró átszivárogtatott olvadék

sósavval elbontatik. A tiszta. folyadék a sósavvali elbow
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tas által levált kénröl ~letöltetven, isniét átszivá1'og

tatik; porczellán vagy üveg elpárló cseszéhöl szára
zig elpároltatìk. Elvegiil,I a nyert' só kiégettetése

után, lepárolt vizben ujonta felolvasztatik,`s rendesen

jegittetik. `

Vegymagy. A sulykölöncz, mint fönebh említem,

szenneli egetes által: sulykenegge bontatik, Ugyan

is: a sulykölöncz állkensavhúl, es suly-élegböl. Ezek

szénneli egetés közhen elenyöket elvesztik-, s azok,

szénhöl kifejlö szénennyel vegyülve, mint szénsav

elillannak; mellettök ugy marad sulykeneg vissza. Ez,

vizben felolvasztva sósavval elhontatik; a halvany a

snlyannyal: suly-halvagot _ melly felolvadva marad,

`_ a kennek egy része a könennyel: mint könkéngöz

elillan; a kennek másik része leiìlepszik. A leülepe

dett kénröl letöltött suly-halvag olvadék szivar által

elkülöuözve, jegittetik.

-Más készítesmóda: 2 1'. megömlött mesz
halvagI felolvasztatik ketannyi vizben, s vasedényben

4 r, fkimòsott sulykölönczpor es 1 1'. fenyökorom

(Kienruss) adatnak hozzá. ‘Аз elegy hevites es foly‘__

vásti kavarás közt kiszárittatik. A kiszáradt tômeg

máztalan fazékban , vagy földtegelyhen fokonként erös-Y

hített hevites közt addig egettetik, mig pepsiirüségii

ve válik. Ez г, a mesz-halvaggal kölcsönös homlást

szenved, minekkövetkeztében: suly-halvag, es mész

keneg tamadnak. A tömegmiután kihült volna, 10 1'.

vizben felolvasztatik, s müszahalyilag jegittetik.

Tulajd. Feher, átlátszó, negyszegü táblákban vagy

pikkelyekhen iegedzik. _Jegeczei: szagtalanak, kelle,

metlen keseriì ízüek: légen változekonytalanok, 6r.

hideg, 2 r. forró vizben, langban is olvad. Ez utóh

bibani olvadeka sárgásfehér lobhal eg., Vizbeni olvadé

káhan csekély rész kénsav által is már fehér csapadék
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(kénsavas suly-éleg) támadi mivel a sulyéleg leg

nagyohb vonzalommal viseltetik a kénsavhoz , s vele

ha közvetlen érintetbcjó, azonnal vegyiil; innét leg

érzékenyehh kémszere egyik a másiknak. Fajsulya =

2,825. Tíìzben megömlik; _ Vas és piranytartalmu ne.

legyen.

I270. §.. Eczetsavas suly-éteg (acetas barytic.. Ba

OAlH2O). Fölöttéhh ritkán használtatniI szokott

gyógyszer. Szénsavas suly-élegnek eczetsavvali közöm

hítése által, в.“ olvadéknak gyenge tíizöni elpárol

tatasa` után, jegités által nyeretik. _ Majd egyenlö

rész hideg, kevesb meleg vizben olvad; langban is

csekély mennyiséggel.
271. §. Sze'nsavas_vsulye'leg (carbonas baryt. BaO'

CO2 ). Készitésmóda: felolvasztatik suly-halvag 4 r.

forró vizben, és kénsavtól tiszta szénsavas szikéleg

vagy szénsavas könlegeg olvadéka-_ melly eleve an

nyi rész foly-ò könlegeggel elhontatott, mennyi részt

maga a szénsavas só kitett_ adatik hozzá , azaz: mig

csak általa zavardék okoztatik. A levált csapadék vég

re sziváron elkülönöztetik,s lepárolt vizzeli kiédezés

utánV megszárittatik. _ Tulajal. Finom fehér port ké

pez; langban nem olvad. A.szénsavas suly-éleg аж

‘ ásványászathan „vitherz'tes“ név alatt fordul elö.

272. Legsavas suly-éteg (nitras barytic.' Ba ON1

05 ). Legkönnyebben szénsavas suly-élegnek legsav

hani közömbitése, s- az átszivárogtatott olvadéknak.

rendes jegitése által készül. _ Fehér, átlátszó,rendes,

Iviznélkiìli, nyolczszegü táhlákban jegedzik; 12 г;

hideg, 3 r. forró vizben olvad, borlangban nem.
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Pirany.

273. §. A pirany hasonló a sulyanyhoz,s ugyan

csak akép is szinittetik. -Két élennyeli vegyeit isme

rünk, u. m. az élegét (SrO), és felélegét (SrO2 ).

Sójai azon különitö tulajdonnal birnak: hogy borlél

beni olvadékaik meggyujtva szép piros szinü lánggal

égnek. _ lnnét nyerte nevét.

Mészeny.

274. Mészenynek élennyeli vegyülésa által

mész-éleg képeztetik. Ez, termék állapotában tisztáu

nem, de más anyagokkalvegyiilve jö elö; nevezetesen

szénsavval mint kréta, ménkölöncz (spathum calca

reum), márvány, rákszem, tojáshéjak stb. Kénsav

val mint gypsz, selenit. Vilsavval, mint az emlösál

latok csontai; ennek mindazáltal, valamint a fönebb

elösorolt állományoknak is, más alkat részök is van,

az említettek teszik mindazáltal nagyobb mennyisé

göket.

Mész-éleg teszi földünk nagyobb részét. Legyak

rabban fordul szénsavval elö; mellyeli vegyületéböl

égetés után nyerjük az orvos-gyógyszerészi körben

nem annyira, mint a gazdaságban érdekes és szüksé~

ges eleven, v. égetö mész-éleget. ‘

Az eleven meszet_mint közönségesen nevezik _gyógy

szertárî můtermekben elöállitani nem lenne érdemes, minl

hogy elég bôven és tisztán kerül hozánk honunk több vide'

keiröl, de leginkább az erdélyi oláhoktól, kik hegyközti la.

kosok létôkre, megtagadván a természet vldéköktöl 11 lapos
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Il

es lerméleny száutóföldeket, mésségetéa általszereznek ma

gnknak csekély élelmökre való költséget. `

Tulajd. A tiszta ésI gyógyszertárakban használ

ható mészéleg: szép fehér színü, és vassalik0cczan

lás által kongó hangu legyen. Ezenkivül ügyelni kell

гей, hogy vizzel leöntve hevüljék, mellette csikorgás

és meszes vizpára eregelése közt porrá omoljék. Az

ekép porrá omlott mészéleg': ìnész-éleg-vizegynek

(hydras calcíc.) neveztetik. Ez több vizzel pépképiì tö

meggé (oltott mész) válik._Sok vízben tökeletesen,

semmi fövény vagy más olvadatlan maradékot nem

hagyva vissza , olvadjék fel. A mészéleg továbbá tüz

álló test, s egyzersmind rosz hôvezetö. A g_vógy

szerész mindég a fehérebb színére nézzen a mészve

vésnél ; nem ugy a kömüves, ki is a szürkébb színüt

vonhatja elöbb; mivel az illy mész cselélegetta1‘t

ván magába, tartós maltert ad. Innét, a vízben álló

' épiìleteknél szántszándékkal adatik az hozzá. Száz

része: 72 mészenyböl, és 28 élenyböl áll.

Legen szénsavat von magába. /
i 275. Tiszta szénsavas m¿széleg (carbonas cal

cis purus CaOCO2). Minthogy a termék mészéleg

közöuségesen több-kevesb agyagol, kovaföldet, vas

éleget, vagy másnemü idegen részeket, külön

féle sókat, töbhek közt salétromot is tart magában:

errenézve gyógyhaszonra megtisztítást kiván, mi bö

mennyiségü lepárolt vízben való kifözés, és végre

kiszáritás által történik. '

‚ Tulajd. A tiszta krétapor: fehér színü, iz

s szagnélküli; vízben nem olvad , eczet, só-, és leg

savakban erôs pezsgés közt olvad, melly olvadékai

elég tiszták. 0rvos1"'1'endelményeknél belhaszonra

czélirányos olly avakkal, mellyekkel olvadhatlan só

kat képez, millyenek a kén-, villó, ezitrom- és bor
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savak, nem 1'endel_ni,È mivel azok a heteg gyomrát

csak terhelnék, és nem Aolvadnának fel hen ne.

276. §. Halvsavas mesz-éleg (calcis chioras ; Ca()
CPO5). Keszül: 6 r, mesz-éleg, hasonlóur. vizzel vi

zeggyé változtatik , s a Woul fe-fele késziilet sze

döibe rakatik. A görveghe pedìg:' 8 r. elszercselt

konyhasóhól es 7 l/2 cselfelelegböl álló elegy tétetik,

s az, 30 1'. eleve I5 1'. kénsavval kevert vizzelI leönte~

tik, s lepárlás alá vettetik. _ A kifejlödö halvany

a szedöhen levö mészélegtöl felfogatik. A görvegben

pedig kensavas szik- és csel- elegek .maradnak vissza.

Tulajd.,'Fehér, szemzett_port> kepez; tulajdon

halvanyszagu; helöle a leggyengébb saivak is, sött

még a legben létezö szensav is halvanyt fejtenek ki.

Erös savanyu, inkáhb fanyar бай, vizben ol

vad. Olvadéka az életmüves festanyagok elénk színet

elhalványítja. A rothadásba átmenö eletmüves, de

kiváltkép az állati testekhöl kifejlödö ragályos büzt

magáha vonja. ’ ’ ~

A halvsavas mesz-éleg az útóbh emlitett tulajdonánálïogva, _

hasznos szolgálatokat tehet az orvosi világban.Ncvezetesen: mint

hogyahalvany, bizonyos _ bizonyos ! - lüdëberi bete/gségek.

‚ Ьеп üdvös fogsnatu gyógyszerül szolgil , elczélra а halvsavas

1nesz-é|eghöl,halvanyának,a leg szensava által való lassankinti ki

fejleszlésére ,_ sY általa a beleg szobájáhan levö légnek halvan

nyali megterhesitesére czélszeriien használtathatik. hlirenezve

több lapos edenyekben , tányerokban, halvsavas mesz-éleg

szétlerittetîk, s az emlitett szobákban több helyekre lete

tik. _ Töbh halvany fejlôdil-1_ ki az ugynevezett halvanyfüa

tò'lge'.1 (fumigalio oxymur-iatiea) мы; mi következömódon тегу

végbe : összeelegyittelnek egyenlö rész. konyhasó, csel-feleleg,

és kénsav, melly eleve ugyanannyi vizzel felerelztetett. _

Kevesbé veszelyes móda a halvanygöz eregetésenek , követke

zö: 1 r. halvsavas mesz-éleg es 2 r. timsó, egy tálbau viz

< zel leöntetnek, s az emlitett helyekre állittatik. Mindazáltal a

М! utóhbi módszerinti halvanyoregetés olly helyeken ńaszuál
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11116, hol ugyanazon egy idöhen nincsenek emherek jelen;

б; :ennui eselre sem betegekkel tell kúrházçkhan , illyeslhe

lyekre az elsö mód legajánlhatóbb.

277. Mész-halvag (chloret.calcic. CaCl2). Töbh

vegytani készitményeknél, _mint a tiszta folyó könlegeg

nél, szénsavas könlegegnél stb. nyeretik mint mel

léklermény. Gyógy-haszonra krétának sósavban való

felolvasztása, s az olvadéknak jegitése által állit

tatik elö.~

_TuIajd, Fehér sótömeget képez; kellemetlen sós

keserü izü. Légen nedül s elfolyik, az által elöho
zatik a Y1ne'a'zoIaj. Vizhen s horlélben könnyen olvad;

lélbeni olvadéka veres lobhal ég. Jéggel v. hóval ke

verve erös hidegfokot idéz elö.

278. Mész-kéueg (sulfuret calc, CaS2). Készül:

ha 2 font mészélegpor és 1 font tisztított kén össze

elegyittetnek, s fedett öntötégelyben М; -— 1/2 óráig

égettetnek. Végre a kihült tömeg por‘rá dörzsölve jól
hedugott íivegekben tartatik. C

Vegymagy. Hogy kén, mészannyal vegyülhessék:

elöbh egy rész mész-élegnek kell elbontatni; melly

nek élenye 'aránylagos rész kénnel: kénsavat; ez, a

hontatlanul maradt rész mész-éleggel: kénsavas mész

éleget képez. A töhhi rész kén ez által szahadon ve

gyülhet a magánosan maradt mészennyel. Mirenézve

az égetett tömeg nem Vcsak mészkénegböl,

_ mint némellyek hinni akarják , _ de k é п s a v a s

mészélegböl, és szabad mészéle-gb öl is

áll. _ Égetésénél nem éleg csak befedni a tégelyt,

az által sok kán elégne; czélszeríì annak gátlására a

tégely hennékére egy réteg gypszet v. mész-éleget

tenni, s általa -a léget kirekeszteni. A mivelet után

ezen réteg, mellyV veres szine által könnyen elkülö

nöztethetik atámadt terménytöl, levéve elvettetik.
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тише. А mészkéneg: szürkesárgás, fehér

port képez; magában szagtalan, de lég ráhatása által

kellemetlen zápszagu; 500 r. vizben olvad. Olvadéka

könkéngöz szagu és' iziì, szintelen, savakkal bom

lástszenvedve könkéngöz fejlödik ki belöle. Ez eset

ben a viznek-egy része elbontatík: élenye a mészan

nyal: mész-éleget alkat; ez, a hozzáadott savval ve

gyül. A viz“ könenye pedig a kénnel: könkéngözt ké

pez, melly részint elillan, részint a jelenlevö folya- '

déktól felfogatik. Ekép készül a Hahneman kém
nedve is. V ы

Mész-kénegböl készülnek a fůrdökben , korunk

ban gyakran használtatni szokott B a r r e y-féle gömbö

csök (Barr ey-sche Kugeln. Boules d’ Barre ys);

is; mellyeknek vegyrészei következök: ` '

Ve'ny. Mész~kénegbôl . . . . . 6 rész

Konyhalóból . . . .- . . 2 „

Szappangyökérvonatból

(extract. saponar.) . . 1 rész

Tiszta szappanból . . . . 11]! м

Állati enyvböl . . ‚ . . 11/`2 ,.

Mîndezek pontosan ôsszeelegyittetnek, s Ufa

obonnyi gömböcsôk idomittatnak be

lôlök.

‘ K e s r e n y.

279. S. A könnyü ásványok osztályába tartozó

lsesreny, élennyel vegyülve képezi a keser-éleget.'Ez

l706ban egy kanonok által fedeztetelt fel atengerviz

ben; mellyben halvannyal és szikennyel vegyülve, s

gjantával felolvadva böven találtatik. Ö utánna má

sok a tengervizet kádakba szedve nap hevének tették

ki: az által egy rész viz elpárlott, a szik-halvag kije
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gedzett, a kesenhalvag pedíg az anyalúgban maradt

.felolvadva; mellybôl szénsavas haméleg által lecsa

patott, 5 а kereskedésben magnesía muriae név alatt

_ sött még most is _ volt ismereles. A természet

ben kûlönféle ásványokkal, jelesen talkkal, kovával

mint kovasavas keseréleg, bôven találtatik. Nem kü

lönben az esztergami, szedliczi, szaidszicz_i, ebsl1a

mi, egri és más áványvizekben.

Kémlésmóda. На valamelly folyadékban va

gyone valamelly vízben olvadó keserélegessó jelen?

következömódon fedezhetö fel: а kémlendô folyadék

hoz addig adatik olvasztolt szénsavas könlegeg, mig

erös égvénymódra hatand; akkor sóskasavas könle

ее; töltetik ismét addig hozzá, mig az, zavardékol.

hoz elô. Az általa támadó csapadéktól sziváron el

különzött folyadékhoz vilsavas szik-éleg adatik vég

re. Keser-éleg jelenlétével azonnal, vagy kevés idö

mulva: fehér _ vilsavas keser-élegbôl és vilsavas

könlegegböl álló _ jegeczes csapadék származik.

S záraz úto n: a kémlendô keserélegtartalmu

állomány elöbb legsavas kékéleg (nitras cobaltici)

olvadékkal megnedvesittetik , aztán forraszcsövel iz

zásig hevittetik. Az által húsveres színü leend.

280. §. Tíszta égetett keser-¿leg (magnesia usta,

pura; MgO). Szénsavas keser-élegnek befedett té

gelyben, vagy máztalafn fazékban 2 óráig tartó erös

égetése által készül. Azaz: mig minden szénsav el

illan belöle, és feleresztett kénsavban pezsgés nél

kül olvad. Ezután a kihült keser-éleg jól bedugott

üvegbe téve, tartatik.

Tulajd. Finom, fehér, könnyiì, minden iz- s

szagnélküli port képez. Legen lassankint szénsavat

von magához: mintegy 5000 г. hideg vízben olvad

уеду részei: 61,29 kesreny és 38,71 éleny. Sa
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так’ és savanyú sók általa közömbittetnek. Heveny

állapotában tömény kénsavval leöntetvén , megmeleg.

„ж; sött gyakran meggyúl s lohbal ég,

281. Szénsavas keseffélèg’ (carbonas magnesio.,

Mg()CO2). Ez, a kereskedésben az alább említendö

‚ nevek alatt jö elö; de mint illyen nem Наша , annál

fogva gyógyszerül nem használtathatík. Ml”1tárílagkö_

Vet-kçzö módon Ikészül: l r. kénsavas keseréleg,

hasonló r. szénsavasI ham-éleg, mindegyik külön ón

v. ezüstedényben 20 r. vizben felolvasztatnak; s mi- `_

nekutánńa átszivárogtatlak volna , folyvásti keverés

közhen összetöltelnek, egy-kétszer felforraìtatxlak,

annakutánna hüvös és nyugalmas helyre téve kihülni

hagyatik. Végre a levált és szíváron elkülönzölt

csapadék lepárolt vízzeli kiédezés után megszá

riltatik.

Vegymagy. A kénsavas keser-élegnek (keserü só)

‘szénsavas ham-éleggel való érintetbe jövetele által

kölcsönös bomlások történnek; ugyanis: a kélnsav a

ham-éleggel kénsavas ham-éleget képezye, a fo

lyadékban marad felolvadva. A szénsav pedig a ke

ser-éleggel, mint vizben ’ olvadhatlan termény levá

lik, s adja a kivánt készitményt. - A fönebh em

lített olvadékok, mellyekböl készül, . forrón kevertes

senek бане; КШбпЬец kivánt czélt nem érhetui.

Tulajd. Atíszta szénsavas keser-éleg: tô

kéletes fehér színü, könnyen eldörzsölhetö, bárson

iapintatu, szag s íznélküli. Kéni, só-, leg- és eczet

savakban pezsgés közt: bor- és czitromsavakban pe-

dig, ezeknek fölösleges jelenlétökkel olvad. Száz гё

szében:44,69 keseréleg, 35,86 szénsav, ésY

19,45 viz van jelen.

„Magnen`a,_;a/il amari; — nlngnesía m`trz"‘ — én „ma

gnesia muriae“ nevezelek alatt hajdan ollyœzénsàvas keser-éleg
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volt isméretes, melly kesertisóhól és konyhasó anyalúgjábol

lecsapńs által nyerettek; mellyek töhhnyire mész-éleggel,

vagy szik-éleggel voltak tisztátaîanitva. Ezen nevezeteit a

kereskedésben mai napig is megtartják.

282. ё. Ke'nsavaskese1‘éleg(sulfas magnesic. MnO

S03-l- 5H20). A ter-mészet hö terménye. Nagyhan

különfélekép késziil. Gyógy-haszonra a kereskedéshen

elöfordúló keseriisónak ujonti vizheni felolvasztása ál

tal tisztittatik meg. _ Tutajdv. A tiszta kénsavas

keser-élegl apró töidomokhan, lassu jegites által

pedig apró lnégyes hegyes oszlopocskákhan jegcdzik.

Íze fölöttéhb keserü, sós éshůtö , némellycknél un

dorító s hányást okozó, szagtalan; 3r. hideg vizhe

-olvad Száz része: 16,72 keser-éleghöl, 32,49

kénsavhúl és 50,89 vizhöl áll. Nagy höhen el-_

'vesztvén jegedzésvizét: elmállik; akkor olvasztásá

hoz töhh viz kivántatik.

Nevét, a keserélegföld keserůségétöl nyerte.

Édeny..

283. §. Szinédeny VV ö h‘lerként készül: ha éd

halvag érenytégelyhen hamannyal vegyesen rakva

égettetik. A támadó tömeg vizhe vettetik, mi által

a képült ham-halvag felolvad, az édeny pedig szürke

porképiben leülepszik. _ A1 ekép szinitett édeny, lé

geni hevités által meggyul , és ed-élegfölddé ég. Fele

resztett savakhan és égetö haméleghen köneny; leg

savhan pedig leg-éleggöz (Stickoxydgas) kiiejlödése

közt olvad. д, . ‚

Az édéleg savakkal édes ízü sókat álllt elö; innét szár

mazik neve.
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I

Pilkeny.

284. A szinpikeny elóállitása hasonló az éde

nyéhez. A pikeny mindazáltal nem por, de pikkelyek

ben válík le, _ innét származik neve. _ Élenyben

leggyönyörübb tüneménnyel ég el; sállala pikéleggé

változik. Feleresztett savakban köneny kifejlödése mel

lett olvad; hasonlókép égetô ham-éleglúgban is.

A pik-éleg vizben nem olvad, íztelen s színlelen.

Fajsulya= 4,842. Savakkal édeses sókat hoz elö. Az ‚

anal különböztelik meg a többi földektól: hogy kén

savval amethystszinü sót képez; melly, melegen el

Timany.

285. §. Élennyel vegyült timany (timéleg) bö

ven jô a természetbei! különféle földekkel, de ki

váltkép agyaggal összeköttesbenelö. Alkatrésze azon

kivül némi drága köveknek, jelesen: a zaphirnak,

mellynek kék szine a benne létezö vas-élecstöl; ru

binnak, ennek veres ваше а vasélegtöl; és topáz

nak, mellynek sárga szine a benne levö csekély men

nyiségü vas-élegvizegytöl okoztatnak.

Tiszta állapotban nyeretik: ha olvadékából szén

savas ha`méleg által lecsapatik; csapadéka sósavban

felolvasztatik, s ezen olvadékából könlegeg által is

mét lecsapatik; végül: az elkülönzött csapadék viz

zel való kiédezés után megszáritlalik. _ Csirizképíì

sótömeget képez , ,savakban könnyen olvad; égetés
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által vizét elereszti, 5 62 által savakban való olvad

hatóságától megfosztatik.

'A timéleg dynamicus tekintelben 1negkülönböz

tetik; niivel részínt alj, részint sav szerepét viseli;

minélfogva két osziályu 561161 képez; п. т. tz'me'Ieges

(salia alumica), és tímsavas sókat (aluminates); mel

lyek az ásványászatban gyakoriak. Az elsôk: vízben

részint olvadnak, részint nem; a nem olvadók legin

kább savak és tiizálló égvények által olvasztatnak fel.

Olvadékaikból: tiszta,szén-, vil-, mir-, sóska- és

czilromsavas, ugy kénes égvények által is lecsapa

tik; e támadó csapadékok szabad savakban és égetô

ham-éleglúgban felolvadnak, s illy olvadékaikból kön

kénsav által _ mi a timélegnek különítö tulajdona_

nem esapatik le.

'*

Mint alj едут zsiros olajokkal ís, s velök zsírsavas lim

éleget képez E tulajdonánál fogva czélszerlìen használ

tathatik lelyem, vagy poszlórbrnhákból, lsíros pecsélek

kivételére. Mîrenézve а 251105 101116 526162 lillréleg,

vagy t.imélegtartálmu anyag, péld. pecséles agyag (bo

lus alba) hinlelik, reá-itatopapir tételik, 5 forró valaló

néhányszor rajta kereszliìl vouatik. Elvégre a fol! helye

lzappanléllel kimonatik.
'

¢

286. §. Kénsavas tim-/zam-¿leg (sulfas alnmin. et

kali; KOAl2034S03l 241190). Ezen keltös sónak

elöállítását már a nyolczadik század természetvizsgá

lói ludlák. Legelsô timsó fözö hely Olaszhon Vechia

neviì városábari emlitletik. Minthogy pedíg a timsó

érdekesb kézmüvi, 1111111 gyógyszeri lárgy: avégbíil

jelenleg nagy mennyiséggelkészül Né|nel, Francz-,

_és Angolhonok timsógyáraiban. Nem k1”ilönben'ho

nunk Bihar-, Szathmár-, Ung- és Zemplén megyéi

ben, hol a 11111565 földek több helyeken egész hegye

_ ket képeznek; mellyekból részint kiliigzás, részinl

15
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kénsavas ham-êlegnek hozzáadása , részint а tim-élag

könek pergelése és -kilúìgzása által nyeretík, Mielött

honunkban ezek felfedeztettek тома, Szyriából és

v Olaszholxból nyerök a tímsót. Az ìllyfélék többnyire

vas éleggel és agyaggal tisztátalanítvák: evégböl

gyógy-haszonra mielött megtisztítatnának, nem

' használhatók.

Böven létezik a parádi timsós ñìrdöben Is, hol elöbb n
каната hegyekbôl égetés áital bôven nyenelett; Ada égelöhá

ш а mult évhen már ellmnyagolva találám.

Tisz la iegedzett timsó. Minîhogy a ke

reskedésbeli töbhkevesbé vas-éleglartalmu; tisztì~

tás által ekép nyerelik: 2 r. áruheli 'timsó felolvasz

tatik 3. 1'. forró vizben, az plvadék átszívárogtatik , а

valamelly alkalmas edényben 'fax-lapasszalì` kavarál

közt jegíttetîk. Az által a Наша timsó jegftett álla

polban kiválík, a vele egyiìlésben levö idegen sók

felolvadva maradnak. Elvégre az _összegyüjlött jeged

шеи tömeg vizben ísmét felolvasztatik s rendesen

jegittetîk. ‚

Tulajd. A Наша jegedzelt tîmsó: szín

lelen, átlátszó, üvegfényü, édes-összehuzó ízû ; 18 r.

`hideg ,. 3/i- r. forró vizben olvad. Tüzön hevités közt

`_J<;g_edzésv|'zét elvesztvén, felfuvódik; szívacsképíì tö

méggé шить, és igy képezi az égetett tímsdt (alu

men ustum). Ez, fehér, porhanyos, könnyü tömeg;

eldörzsölve fénytelen port ad; melly, elöbb íztelen,

„késöbb erös-összehúzó izü. Olvasztásáhóz több viz

kívántatik mint a jegedzettéhez.

287. Rómaz' tímso' (alumen romanum): leglisz

tább, veresses színét a henne halmazólag létezö vas

éleg okozza; mitöl vizben való felolvasztás, átszívá

rogtatás és jegítés által szabaditathatik meg. - A

közönséges árubelí timsó gyakran vasélegen,kivül
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eseléleget is tart' magában, A tisztltott: erös vér

folyásoknál, és ólomokozta bélgörcsöknél‘(Bleykolik)

némellyek állitásai szerint iidvös sükerrel használtat

batik mentöszerül.

Jaczany. ‚

288. Jacz-folagnak hamannyal s aczéldróttal

való izzása, s a támadt tömegnek vizben való veté

se által állittatik elö. Az ekép elöállltott jaczany: 1`е

kete porképü, égékeny, égés által jacz-éleggé vál

tozík. _ Földe 1789-hen Klaproth által tétetett

ismeretessé. Lényeges alkatrésze ahyacinth könek

_ innét nyerte jaczany nevét, _ illyen kövek leg

gyakrahhan a vulkáni fövényhen, Ceylonhan, és

Franczhon némelly helyein találtatnak.

n

Tcreny.

289. Ezen fém,élennyel vegyült állapotában

elôször Lövön szigetében Norvegiában találtatott.

Szinállápothan ter-halvagnak hamannyali szinitése

által _ mint az édenynél említök _ hozatik elö.Ne

héz, setét ólomszürke szinü port képez, légen he

vitve meggyúl és ter-éleggé ég. A ter-élegföld min

den földek közt legte`rhesehh,_ innét nyerte nevét._

Fajsulya =-_ 9,402.

/Y ‚
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NEGYEDIK SZAKASZ.

Ávsványsavak.

ЕЩЁ CZIKK.

290. §. Ifénsav. Ez-, az ásványsavak közt elsö

helyen áll, de róla már a 48. böven’értekeztexn.

291. Legsav. Мёд‘ készen is jö a természetben

elö; mindazálîal nem szabadon, hanem aìjakkal ve

gyülve, mellyekkel legsavas sókat képez. Gyárok

han az íllyes sffyknak vasgörvegböl kénsavval való le

páxflása álfal l1ye1etìk. E czélra általában véve közön

ségesen salétrom (legsavas 'ham~éleg)_i`ordittatik. A

gyógyszerészî vegytanban következöféle legsavak

fordúlnak elö :

а) Legecses-legssw (acid. nitrico nitros\'1vm;N2O4)-.

Ai ausztr. gyógysz. szerint készül: ha 4. г. száraz

salélromporra, üveggörvegben 2`l'._ kénsav töltetik,

‚в ugy Woulfe móda szerìnt: örcsövel, s szedö

üvegekkel -\ mellyeknek elseje üres, többije pedig

I r. lepárolt vizzel ellátvák - felkészítelt készület

ben lepärlás inditiatík. A szedö Yüvegek elsôjében\

nyert legecsesIegsav külön, szintugy a többiekben
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nyert feleresztett legsav is külön tartatik. Fajsulya

= 1,500 legyen.

Nyereségesb: ha 2 r. kénsaiv helyett Sr. vételik; az által

‚‚

I aalétrom elbontása könnyebben történik. A görvegben visz- \

azamaradó savanyu kénsavas ham-éleg, részint közömbitett

` kénlavan .ham-éleggé lisztiltalik; részint különféle këszitnleì-A

nyekhez, péld. kén, vagy aranykén lecsapásukhoz ha|zuáltat

batik.

Vegymagy. A salétrom; legsavból és ha`m--éleg~

ból állván, a vizet magához vont kénsav által elbon

tatìk. A kénsav a ham-éleggel vegyül, általa a- leg

sav szahaddá válik; melly , a kénsav csekély rész

vizével: leg s av viz`e g y et (hydras acidi nitrici) ká~

pez. A nagy hö végett és viz szúke miatt, a legsav

nak aránylagos része is legecssawa és élenyre bomlik.

Ez utóbbi elszállg az elsö pedigabontatlanul тапки

legsavvizeggyel , mint: I e g e c s e s-1 e g sa v az elsô

szedöben felfogatik. A többi szedöedényekben pedíg;

csak felereztett legsav nyeretik.

Tnlajd. Ezen sav színe hama sárgaveres, légen

- llasonló 'színü füstöket ereget; fölöttébb savanyu Ей,

az életmüves testeket sárgára festve elbontja. Faìsix

lysa-= 1,500; néha МЫ) is. Vizzeli keverés közbfen a`

viz több vagy kevesb mennyisége szerint különféle

lzfneketiátszik, nevezetesen: kevessel halvány veres

sárga; többel zöld vagy kék; végre-még löbbelszin

telen. Mindazáltal vizzel illy fokonkéiiti keverése vi»

gyázutot> kiván, mivel könnyen szétcsaphatja az

edényt.' Пейте» által füslképi'ben legecssava elszál,

I visszamarad tömény legsav.

b) Tömény Iegsav (acid nitric. concentr. МЮ”) ;Y

ez můszabályilag az elöbb.eninek 1'ìvegg<‘îrvegbölI

csendes hönél addig tartó hevitése által Кёвзтг mig

minden legecsgöz átszáltbelöle , s. zfszedöbe levö viz
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töl felfogatolt. А visszamaradt színtelen folyadék adju

а kivánt Yálmányt.

Tulajd. Színielen, viztisztaságu, erös savt\`1iaj

donn folyadékot képez. Íze kegyellen savanyu; az

életmüves~ testekre bontó erövel hat, közölök sokakat

Sárgára fest. Fajsulya= 1,450. Légböl nedvet von;

világosságon sárga színt nyer. Vizzel minden sz1'nvál

tozás nélkül keverhetö, vele megmelegszik. Fémeket

s ínás élenyitlletö anyagokat élenyit; inelly ‘сайта

igen gyakran használtalik. Belöle 1 г. 21‘. sósavvali

keverés által elôállittatik a királyviz. Száz része:

26,17 legenyböl, és73,83 élenyböl áll. ._ Ha

kénsavtartalmu lenne , attól salélrommali ujonti lepár

lás által tisztitathatik meg.

с) Felelfeszßelt [шар (acid. nitric. dilul). Rende.

sen 1 1‘. legecses-legsavnak 2 r. lepárolt vizzel részen

ként való keverése által készüi. - Viztisztaságu,

színtelen, savanyu folyadékot képez. Fajsulya = 1,170.

d) Tiszta feleresztett legsav (acid. nitric. dilui. pur).

Ezen sav többnyire más gyógyszerek elöállítására for

dittatik. Készítésmóda következö: egy üvegedényben

létezö felereszteit legsavba addig cseppegtetik legsaval

ezivist-éleg olvadék,mîg csak az, zavardékot hoz benne

е1б; ugy néhány napokig nyugalmas helyre félretële

tik. végre a meglisztult folyadék a levált üiedékrôl

Ietöltetik¿ s íìveggörvegbôl szárazig lepároliatík. A

nyert folyadék adja a kívánl szert.

Tulajd. Tiszta, átlátszó, viztisztaságu folyadék.

F,ajsulya" 1,170. Állalában véve azon tulajdonakkal

bix', mellyekkel a 1бтёпу1е3за\’„ csaklnogy nem olly

erös fokkal; s az é-letmüves teslekre nem hat olly

bontó erövel. -- Sóvagy kénsav, és ezûsttartalmn

ne legyen.
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Kéms zere a legsavnak eddigelé valódi nincs;

mindazáltal felfedezhetô jelenléte : ha a kémlendö folya

dék megmelegittetik, s réz-reszelék vettetik hele: ha

veressessárga legecsgöz fejlödikäiáltala helöle ? ugy

van jelen. .

292. Sósoo (acid hydrochloric. H"’Cl’). Böven

készül a vegygyárekhan. Az austr. gyógysz. szerint

ekép állittatik elö: 4 font elszercselt konyhasó egy

Woulfe-féle készülettel ellátott görveghe tétetik,

mellynekiszedöedényei 2 ‘А font vizet tartanak. A gör

vegben levö konyhasóra 3' _ Schuster szerint

czélszerühhen 4_l'ont tömény kénsav töltetik, s fo

konként erôsitett hö mellett lep:_irlás'alá vettetnek.
AEzen můtétel által nyert sósav 2 obonkonyllasóval

gyenge hönél ujonta lepároltatik. Végre, a nyert ter

mény, alkalmas üveg-dugasszal ellátott íivegben tar

tassék.

Vegymagy. A konyllasó. halvanyhúl' és szikeny

hôl áll; a kénsav által_ melly Akevés vizet is tart

mngaihan_elhontatik, ugyanis: a viz élenye a szi

kennyel: szik-éleget; ez a kénsavval: kénsavas

szik-éleget képez , melly a görveghen visszamarad. A

viz könenye pedig a konyhasó halvanyával mint kön

h alv sav gözalakhan átszáll, s aszedöhen létezö viz~

töl elhörpöltetik.

Tulajd. A tömény sósav: szintelen, néha sziir-'

Ykesárga színti folyadékot képez. Léggel érintethe jö

véil: fehér,I fuldoklást okozóI füstöket ereget; fölöt

téhb savanyu s égetö ízü, Fajsulya :_ 1,200; néha va- `

lamivcl töhh is. Vizzeli keveres közt hevíìl; 100 része: ‚

97,27 halvanyhúl, és 2,73 könenyh öl áll. Az

életmüvestesteket sziétrágja; többféle fémeket, mint:

vasat , horganyt, 6111 , st-h. köneny kifejlödése közt

I
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olvaszt. Higany, этапу, éreny, és ezügt nem változ

nak benne; de nem ugy ha élenyült állapotban van;

nak: akkor benne felolvadnak. Élenydús fémek mini;

cselfeléleg, és ólompir velé érületbe jôvén: halvanyt

fejlesztenek ki belóle.°»- Legbizonyosabb kémszere a

legsavas ezüsì-éleg; >melly által fchér lúróképü csapa

‘МЮ! hoz eló, mella)r csapadék: ezüst-halvag. Ila lr.

sósav, 2 r. lepárolt vizzel kevertelík: elöhozatik a

feleresztett sósav.

293. Найти) (acid. chloric. CIQO5). Készül :

hal fontkbnjhasó 3 obon csel-feléleggel elegyítve, gür

vegbe tétetik;s reá 3 obon viz töltetvén,j ól összerázatnak.>

Ugy, W o ul fe készülelével felkészìut - mellynek

luedöüvegei 2 font lepároll vizzel eleva ellállvák-,

gôrvegben létezö elegyre 18 obon, ugyanannyi viz

zel Вече“ tömény kénsav tôltelik, s mûszabályilag

lepároltatik. Az elsö szedöben nyert` folyadék ellávoz

iatik, a többinek lartalma pedig alkalmas üveg-du~

gaszokical ellâtott üvegekben tarlalnak.

A könnyen képülhetô sósavnak kikerülése végett czélirí~

nyosb 8 helyett 8 obon esel-feléleget venni.

Veg;/magy. Konyhasó, esel.-feléleg és kénsav

cgymással közveilen érintetbe Íövén, kövelkezó

vegytani. bomlások és uj vegyületek történnek: а

konyhasó szikenye,> a csel~feléleg egy rész éle

nyéwl “На ёыеёгё vegyül; halvanya pedig a

cssl-feléleg más rész élenyével mint halvsav gön

Lépiben átszáll, s a szedöben levö ‘Ещё! feifogatík.

A .hátramaradt esel-élecs, és 9 ‚КёрйИ szik-éleg а

Lónsavval vegyülnek. ‚ '

Tulajd. А halvsav: zöldessárga szinü; tiszta

átlárlszó, köhögést okozó fiìstöket eregetö folyadék.

Erós összehúzó Кий; а növényfestékek élénk szinét
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elhalványítja; melly elvesztett szlnöket égvények А!"

tal ismét visszanyerhetik. Fajsulya _-_ 1,003. Erës

hidegben pikkelyes jegeczek (Chlorllydrat) vá'lnal._

ki belöle; világosságon homlást szenved: élenye el

illan, mellette sósavvá шить. Hevités közt hal

vanya камин, в vizet llagy vissza. A halvanygôzben

tökéletesen száraz szén és “Папу meggyúlnak.

Egy könting ezen savbúl 1 _ 2 fout rózsa vagy eper

‘Жив! keverve: napsúgárokozta bar11ult,n1‘czok fehérítésére

Izolgál.
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бтёщк sznnasz. .

ÈletmüvesI vegytan általában

294. §. Az élelmüves természet vegytani szem

pontból tekintve abban különbözteti meg шага“, hogy

az életmüves országból eredt összetett testekkel akint

ioglalatoskodik, mint mi azokat a természetben lát

jnk. Ezen összeteit testek, mellyek egészen azV álta

lános szabályok szerint alkatvák,egymással és egy

szerü anyagokkal „едут“, egész ositály testeknek

nem változó alkatrészét képzik.

Az életmüves termeszet kevés elemeket vesz а:

életmütelenböl fel. Lényeges elemek mellyekbôl ve

gyei alkatvák: éleny , köneny, széneny és le»

A ge n y. A széneny és köneny mindegyikben jelen van;

In

az élcny némellyekbôl , a legeny még többekböl hi

bázik. Állalánosan rnondatik: hogy a 3 elsô a növény,

mind a 4 együtt pedig az állatország elemei. Ezekhez

némi életmüves vegyekben csatlakoznak még má

sok is; mellyek közé tartozik: a kén és vila ny.

Gyakran az életmüves testek megégetésénél egy

megéghetlen maradék (hamu) marad vissza. Ezen ha

muban találhatók: h am - szik- mész- keser

csel vas-élegek, és kovasav (a növények

nél), és s ó k, ezen aljakból, és k én  vil- vagy sz én

savakból állók. Továbbá szik- és ]1amhalva» `
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g o k; az állatok csontaihan pedig kevés m é s z - fo

. lag is. Minö állapothan voltak ezek a testhen jelen,

bajos ¿néha megfejteni; gyakran csak halmazólag tar

tozkodnak hennök.

билет“ gyököknek (radicalia composita. Zusam- `

mengesetzte Radikale) ueveztetnek hizonyos vegyek ,

mellyek képesek egyszerü testekkel vegyülni , aként:

mint két egyszerii testek egymással; mellyekhen a

gyök más hasonarányu egyszerü anyag által kipótol

tathatik; melly mindazáltal a gyök jellemeivel meg

egyezö legyen. _ Ezen összetett gyökök egymás

közt is vegyiilnek; kénnel és élennyel savakat és al

jakat képeznek; némellyek közölök könennyelkönsaovli,

(Wasserstoñsâure) vegyülnek. _ Minden töhh mint

két elemböl álló életmüves test `nagy höhen: szénné,

széméleggé , szénsavva', обид és szén-köneggé változík.

ì

ELSGUZIKK.

Növénysavak.

295. A növénysavak száma jelenkorunkigolly

nagy, hogy azoknak leirása maga különös munkára

szolgálhatna tárgyul. Minthogy pedig henniinket leg

inkább a miitáriak érdekelnek,annáliogva arról fogunk

emlitést tenui. '

296. §. Eczetsav (acid. aceticum.A = H6C4O§).Ezen

«leg-ismeretesh életmüves sav, igen sok növénynedvekben

jö részint szabadomrészint ham- v. mészéleggel vegyül
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ve elö. sótt az állatországban is, péld. a tejsavban.

Мёд gyakrabban képezìtélik némi életmüves testgknek

elbontásukkal,különösen az ugynevezelt eczelforrásánál

langlartalmu folyadékoknak. Ha borlang sok vizzel ke

vertetik, s hozzá eczetforrást okozó anyagok adatnak,

megkivántató körülmények közt 30 — 40 C. foku hö

nek kitétetik: élenyt vonván magához , е cz e ts avvá

és Наше bomlik. А képült eczeisav az eleve hozzáa

dott és azonkivül a forrás folyama alatt támadtvizzel:

igen feleresztett eczetsavat képez, melly csekély rész

bontatlanul maradt ‘ borlanggal és а hozzá használt

vizben létezö kůlönféle sókkal van vegyülve. - Еще!‘

forrást okozó anyagok gyanánt már kész erös eczet,

‘аду különféle legexiytartalmxl állományok, mellyek-.

ben már eleve kevés eczetsav képezve van. péld. sava

nyu kovász, fehér sq-, eczetbe Маши kenyér sth. is

használlathatnak.

De nem csak illy mesterkélt vvegyitésekböl

készülhet eczet, hanem minden olly folyadékok

búl, is mellyek már az említett anyagokat :nagek

ban készen tarlják; avagy azokat vegyfolyam által

elôhozni képesek, mint Ap. o. minden forrott fo

lyadékok, és minden czukros- sI keményltöttal'`

tó növénynedvek szolgálhatuak е czélra; mire

nézve a köz-élélben `többféle eczetek 'fordulnak

clö; nevezetesen: bor- ser- gyümölcs-\czukor gabona

cczetek, stb. K

Honunkhanïólöttébb elszaporodvák az eczelgyárok ‚ mind'

azáltal még is nagy rilkaság tiszta s jó boreczetre akadnî.

Legczélszerübb annálfogva а. gyógyszerésznek vagy-magának

kéziteni; ‘аду а "еЦеЩ jól kikémlclui tisztasága felöl.

Tulajd. A tiszta boreczet: színielen, kellemes

savanyusággal és szaggal biró legyék; az ajkakat ki

` ne szárittsa, annál kevesbéY égesse. Kezek köztidör
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lsölés közt pálinka, ser,'vagy más idegen szagot

ne eregessen; nyúlos ne legyen. ßelöle 161-. 1 1'. szén

"из ham-éleget közöghbittsen. Feleig elpárolva sa

vanyubb, mellette még is kellemes Кий legyen; hason

lonl: ha fagyásáltal viztelenittetik. ‘

2971 §.Eczet tisztaságának këmlésmó

da. Gyakran van az eczet különféle idegen s rosz

_következést okozható részekkel fertezve; errenézve

az alább elösorolt állományoktól mente az eczet, melly

a gyógyszertárakban használtatik? kikémleni szük

séges.

Il’e'nsavval vanlferlezvez há lepárolt vizzel feie

resztve, s_uly-halvag-olvadék által fehér csapadék tá

mad benne.

Más könnyü kéml-ésmóda, hogy tarte kensavat?:

egy edény , mellyben viz forr, bgfedetik fehér íindzsa

allyával. Ebbè kevés czukorolvadék löltetik, mintán

‘ .az kiszáradt volna, egy-két csepp töltetik a kemlendó .

eczetbôl reá, s az elöbbi hö mellett olpárolni hagya- -

tik. Tiszta eczet az által semmi feketedést nem hoz

elö; ellenkezö esetben kénsavtartalmu. _ Runge.

Lßgsavval: néliány obonlepárolt feleresztett ест!

.higannyal hevittetik, s egy ideig erösen rázatnak.

Ezután a folyadék átszivárogtatik, s néh_ány csepp

sósav adatik hozzá: ha általa fehér, égetö könlegeg

által szürkévé változandó csapadék támad: ugy az

eczetben higany volt felolvadva, mi az eczetben léte

zö legsav által olvasztathatott fel.

'So'savval: ha legsavas ezüst-élegolvadék Itúró->

képü fehér csapadékot okoz benne. '
Rêzzel: ha elöbb a kémlendö eczet szeneni átszi- ì

várogtatás által elszíntelenitletik, s akkor vérlúg ál

tal veresbarna csapadék hozatik elö benne.

.Q
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Ólommal: ez legbizonyosabban felfedezhelö , ha

a szenen átszíváŕogtatolt eczët porczellán csészében

égeiö hmélegolvadékkal elbomva hevmeiik; késöbb

átszivárogtatva könkénsavas nedv adatik hozzá. Ha

általa fekete csapadék támad: 610711 van jclen. ‘

Впиши: 11а а2 ajkakra kent eczet azokat erösen

csípi. . ` V

А gyógyszertárban löbbféle eczetsavak léteznek;
nevezetesen: ч .

1) Feleresztett eczelsav (acid. acetic. diluL). Ez

készül: ha 12 г. tiszta boreczet lr. szénnel üveggör

vegböl szárazig lepárollatik. - Viztísztaságu, szín

lelen, tiszta savanyu ízü, semmi esetre sem kozmás

1211 vagy szagu folyadék. Fajsulya = 1,005.

2) Tömény eczetsav (acîd. acetic. concentln). Ké

szül: ha 16 obon szénsavas ham-éleg elegendö men

nyiségüf lepárolt eczettel közömbittetik; ezüst vagy

ón-edénybôl addig párollatiii el, mig a folyadék állalá

nos sulya 110 obon leend. Ezen maradék. üveggörveg«

’ böl 12 obon —— eleve annyi rész vizzel` kevert -

kénsavval mérsékelt höhen szárazig lepároltatik. -— Ma

gyaráz. А szénsavas ham-élegböl a szénsav; az ecze tsav

aham-éleggelvegyülvén, kiüzetik; s niint eczetsavas _

ham-éleg` kénsavval hozatik érintetbe: a kénsav а
ham-éleggel azonnal vegyül,Y a szabaddá vált eczet

за’ pedig lepárolva a szedöbe felfogatik. - Tulajd.

Hasonlókép vizlisztaságu, színtelen, erös s tiszta

eczetszagu és ízü folyadék. Fajsulya = 1,030. Tü

zön egészen elilló. '

3) Tiszta eczatsav (acid. acetic. purum). Az ausztr.

gyógyszertár szerint klészül: ha 1 r. kénsavas ham

éleg, 1/2 1‘. kénsavliúl és 1 1/2 r. vizbòl álló folyadék

kal leöntetik, s porczellán csészéböl zárazig elpá

roltatik. А vísszamaradt kettedkénsavas ham-éleg
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porrà dörzsöltetik, s üvegmozsárhan meleg helyen

kiszárltott 9 r. eczetsavas szik-éleggel elegyittetik,

végre üveggörveghöl szárazig lepároltatik. _ Ma

gyarázata.‘§¿Kettedkénsavas ham-éleg és eczetsavas

szikéleg}§.meleghen egymásra hatván, homlástszen

vednek: amannak fölösleges kénsava а szik-éleggel

vegyül; mellette az eczetsav kifcjlödve Iepárol. Néha

a tiszta eczetsavnak nem tiszta mint kelletik, hanem

kozmás-szaga vagyon, az onnét ered: hogy az eczet

savas szik-éleg nagyonkiszáritott állapothan vétetett

hozzá, a1 ‘által a kénsav: kénecssavvá; az спеша":

kozmás Yeczetsavvzi homlanak.Y Ezektöl Ив г. esel

felélegröl való lepárlás által megszahadítathatik.

I Tulajd. Viztisztaságu, átlátszó. átható над?! kel

lemes savanyu szagu, majd csak nem égetö izú fo

lyadék. Fajsulya = 1,063 _ 1,070. Erös 1*hidegbcn

jegedzett tömeggé merevíil, e tulajdona végett nyer

te jégeczet (acet. glaciale) nevét. Légen nedvességet

von magáha: vizzel s langgal keverhetö. Tüzön tö

kéletesen elillan;’ meggyujtva kék lánggal eg. ' ,

298. §. Berpzoë sav (acid. henzoicum. Bz = Н“?

C1403). Ezen sav a henzoëgyantáhól nyeretik, melly

töl ugyancsak nevét is nyerte. Találtatik azonkivñl

töhh növényekben., jelesen a styrax fajban; valamint

в tolli- és perni halsamokhan is. Képül még keseríi

mandola olajból ís: ennek légen való élenyítése által.

Sch us ter szerint létezik, a 12 évet túl nem haladt

gyermekek, nem különhen a juhok és tehenek vizel

Ileteikhen is. Grott huss szerint az anizs olajnak

legsavval való összejövetele; I) -u rn a s szerint pedig
a lïalléjiolajnak ugyancsak legsavval való érintetbe jö

vése által is képülne benzoësav. Készülhet száraz és

nedves úton.
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Száraz úton: benzoëgyanlának derczepora’«

val megtöltelik félíg valamelly mázos `fazélc,

mellynek felületére gyenge lyukacsos ílatópapír te

rittetik; erre ismét kemény papirból készült he

gyes kúpidomu kalap ugy alkalmaztatik, hogy njilt

része а fazék befedett felülelére jusson; mellyhez

egyszersmìnd szorosan költelik is. Az igy felkészůlt

fazék immár fövényfürdôbe helyeztetik, s alalta

3 —- 4 óráíg csendes tüz tartatik. A felszálló benzoë

sav a fölölte levö papírra iegeczképíben települ; hon~

nan végre tollal lesepertelhelik. — Mohr.

Nedves úto n: derczeporrá törl benzoëgyanla

‚ 3r.b01'langban pállittatik; olvadéka álszîvárogtatik, az

olvadatlanlil maradt rész pedig még lr. langgal kiöb

littetik. Az összetöltütt folyadékok folyvásti kavarás

közben szénsavas szik-éleg által - melly eleve 8 r.

‘ vizben és 2 г. langban felulvasztatott — elbonlatnak.

Ezen olvadékból 1. 1. addig töltetik,hozzájuk:mig ég '

vénymódra hatand. Erre az egész, görvegbe töltetik, s a

lang róla lepároltatik. Míutáua visszamaradlbenzoësa

vas szik-élegolvadék а kivált gyantáról letölteîett volna,

ez utobbi forró vizzel még kiöbliltelik, s öbledékea

többi folyadékhoz töltetik. Az egyůve iöllött folyadék

feleresztetl kénsavval pontosan közömbitletik: az ál

tal дуэта válik ki, mellytöl a folyadék szivár által

elkíilöuöztetik. Az álszívárgott folyadék addig párol

talik, mig а visszamaradó folyadék körülbelöl annyí

sulyu lehçl, mennyit a hozzávelt benzoëgyanla nyom~

11а1011. Akkor felereszlett kinsavval, ennek kevessé

fölöslegesen való hozzáadása által ismét elbontatik.

Végre а kivált benzoësav vásznan összegyüjtetik , 111

‘ deg` vizben kimosva kisajtoltatik, s megszárítva az

imént említett hegyes papirkalappal ellátott üveg

böl fellengittetik.
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_ Tulajd. A benzoësav: ‘fehér vagy sárgás, té

rimes,pikkely vagy töképü jegeczekben fordúl е1б;

kellemes vanilla szagu ; elöbb édes de késôbb esipös

izíì. Nagyobb höhen köhögésre íngerlö fiìsttel szál el.

200 R. hideg, 30 forró, 2 langban olvad. Legsavvalí

fózés közt egy nj savvá képül , mellynek Mn lden:

„Acidum m'trobenzoicum“ nevet adott. Száz része :

74,70 szénenyböl, 4,35 könenyböl és 20,95

élenyb öl áll. Ha mészélegvizeggyel száraz lepá

rolás alá vettetik: szénsavvá változik, melly a mész

éleggel marad vegyülésben: mellette egy illóòlajké

pü folyadék párol le, mit: Benzo! v. Be_nzz'nnak ne

veznek. Parányszáma 1432,53: melly Bz v. Bz je

gyekkel jeleltetik. Meggyujtvà lánggal ég. Liebig'
és Wo ehler szerint alkalrészei == C6SH5o21. V

298. §. Könkéksav (acid. hydrooyanic. C"‘l\l'^‘I12

v. суш’). Ezen sav az élenynélküliek közé tartozik.

Alkatrészei: kékleny és köneny; az elsö, t. i.

kéklenylpedíg: legenyböl és szénenyböl áll, mellyett

feltalálója Scheele: „príncipium tíngens coerulez’ be

rolinensís-nek nevezett, minthogy a berlini`kékben

festanyagul szolgál. _ Könkéksav böven találtatik a

növényország mandola és más fajaiban; nem külön

' ben az életmüves egyetemben is; annálfogva nem csak

élemüves, de életmůtelen savnak is tekintetik. Ké

szítésmóda kövelkezö: 2 obon vérlúgsó derczepdrrá

törve görvegbe tétetik, s reá 1 obon, eleve 1/1gyan

annyi ,vizzel kevert kénsav töltetik, szedöje pedíg 8

obon 0,850 fajsulyu langot foglal magában, és jég

gel hůtve van; s иду Szárazig való lepárlás törté

nik. Végre a nyert terményhez addig adatik 0,850

fajsnlyu lang , mig az egész 12 obont fog kitenni.

Magyaráz. A vérlúgsóhoz (vashamkékleg) kén

sav adatván, a viznek egy része bomlást szenved:

16 "
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élenye a vassal és >hamannyal vegyül, _ezekkel pedig

aztán a kénsav. A viz könenye és a felmaradt kék

leny абы: а kivánt savat, melly a szedöben levö

langtól elhörpöltelik.

Más ké szítésmóda:72 szemer borsav,32sze

mer ham-kékleggel (kali cyanicnm) és 1 obon lepárolt

vizzel valamelly erös jól bedugott üvegben hideg viz

alatt, hogy a benne támadó hö elnyomattassék, erö

sen rázalnak. Mellynek megtörténte шёл 12 óráig

árnyékba s hůs _helyre Идет‘, hogy a képült borků

leülepehessen. Végre a {Ката lelöltölt folyadéli fekele

iìvegben, setét helyen jól bedugva tartatik.-Clark.

Tulajd. Színtelen, tömény állapotában igen elil

ló, de vizzel v. langgal feleresztve nem. Tulajdon

kábító, keserü mandola szagu és Бай; 0,7 fajsulyu. Vi

lágosságon bomlást-szenved , egyébiránt rögtön halált

okozó Améreg. Halvannyal, iblannyal, szénsavas-és

kéneges égvényekkel , ásványokkal, növényvonatok

kal (extracta vegetabilium) bomlást-szenved: annálfog

va velók rendelni nem czélszenü.

Töménységének kémlésmóda. A kém

lendö könkéksavtartalmu folyadékba addig töltetik fel

eresztett legsavas ezüst-élegolvadék, mig általa za

vardék támad. ОН szemer ezen megszárított csapa

dékból, 1 szemer tiszta könkéksavnak felel meg.

` Gyógytörvénysgzerü kémlése. Avizsga

alatt levö folyadék , ha közömbítetlen ienne: ham-éleg

Ее! pontosan közömbítessék,> és vas-halv'acsolvadék

(Liquor ëhloridi feŕrosí) [дней]: hozzá: ha könkéksav

van benne jelen? elöbb „та“, légen kékké változan

dó csapadék (berlini kék) támad benne.

Elleniszere: égelö vagy alszénsavas könlegeg ;'

ierpetin olaj , és hideg vizzeli borongatäsok, sött azzali

leöntések is.
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299. §. Söskasav (acid. oxalicum. C903 v. cryst.

C203 + ЗНЧО. = Ü). S ch e ele föll`ödözménye; a

természettöl alkatva készen jö az ugynevezett Cicer ari

etinum-han szahadon; a madár sósdiban (oxalis aceto

sella) haméleggel; rhabarbarában mész-éleggel ve

gyülve elö. Az ausztri. gyógyszert. szerint készül:

ha 4ohon czukor, 2 font feleresztett legsavhan felol

vadva mérsêkelt hönél addig pároltatik le, mig semmi

legecssavgöz sem vehetö` saját sárga szinéhen észre

többé. A visszamaradt színtelen folyadék jegittetik;

a támadt jegeczekröl letöltött lńghoz ujra 4ohon fele

resztett legsav adatik, s mint elöhh lepároltatik.
Ezenlmivelet 2_ 3-szolrismételtetik. Végre az össze

gyüjtött jegeczek forró lepároltlvizhen ielolvasztatnak

és ujra jegittetnek. `

Vegymagy. A legsavmnagyohh höhen átengendi I

egyik rész élenyéta czukor létrészeinek; mi által : viz-,

szén-, eczet, czukor- és egy tulajdonnemü jegithet

len sav_melly a legsav hatása által sóskasavvá vál

toztatik_ képíilnek. Az utóhh említett két savak viz

hen ielolvadva maradnak, „mig atöbhi termények, ugy

a legsav élenytelenitése által támadt legecssav is, füst

képihen elszálnak; a s óska s av pedig kijegittetik.

Tulajd. A s ó sk a- v. c z u k o r s av: színtelen,

átlátszó, üvegfényüjegeczeketképez. Jegeczei визам

lalauak, de erös savanyu ízüek; melegben elve'szt

vén jegedzésvizöket, elmálnak. 9 R. hideg, egyenlö

r. forró vizben olvadnak, langhan valamelly csirkor
gás köztI olvad. Nagy. rokonsággal viseltetik a mész

éleghez, innétannak leghizonyosahh kemszereiil szol

gáL Tüzön ezüstkanálban égetve: fehér színü marad

jék; ha megfeketedik: borsavval volt fertezve.

Gyögyszerül ritkán használtatik.IRögtön müködö s mér

ges hatású erövel hat az emherre. Legjohb elleuszerei: kre

16*
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la, és keseréleg. Hnjdan téniafolloknak kìvélelére halznál

161011; jelenleg ha e czélra kérétik, borsav adathatik. )

~ 300. Gy ant ár s a v (acid. suçcinic. C“H“O3

= Su; in statu cryst='b"uH9O). М61‘ készenjô a gyan.

tárban, kevés mennyiséggel a terpetìnben is elö. Ké

szül: gyantárnak száraz lepároltatása által; mirenéz

ve: a derczeporrá tört gyantár üveggörvegböl l`okon

ként izzásíg 0111011 hönél lepárolás alá vettelik. A ter

mények, mellyek a lepárolás után nyeretnek: egy sa

vanyu fblyadék; egy só, és olaj. Ezen összes 1е1‘

ményekhez forró viz adatik, mellyben a só felolvad;

ezen olvadék az olajtól szivár által elkülönözteiik, s

mérsékelt tüzön rendesen jegittetik. _

Magyaráz. Az clöször lepárolt savanyu folyadék:

viz, szén- könecsgöz, és szénsav; mellyel gyanlár

sav és kozmás-olaj is párol-le egyszersmind. A gyan~

társav viz -által kiolvaszlatik , és mint fönebb 111011

dám , jegittetik. A visszamaradt tömeg: gy.an»tá.r

gyania. V

\ Tulajd. A gy an`1ár's a v létrészei : 47,91 éle ny,

3,97 kô n е п у ‚ és 48,12 s z én е пу. Az itt elöadott

módon készült gyantársav, nem ment a kozmásolaj

tól. Jegeczeî tökéletlen összetapadt levelekben jönek

elö; sárgabarnás színüek, kozmaolaj ízüek, légál~

lók; 25 1’. hideg, 3 r. forró, 2 1‘. borlangban olvad

nak. Terpetin olajban nem olvad, ez áltál különböz

tethetik meg a benrrzoësavtól. Fajsulya= 1,55. Kön

legeggôzzel a_viztelen gyantársav viz képeztet-ése
mellel ugy nevezetl sucicínamíd-dá ‘едут. `

Fertezve: kénsavas haméleggel, gipszel, hor

kövel, borsavval, sóskasavval, szalmiákkal, czukorral,

salétromlnal, és konyhasóvallehet. Ezek megtudatnak

részint' langbani' olvadhatlanságából, részint ha hamu

vá égettetik : .а2 által a bor és sóskasav égvényes ízü;
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а gípsz és konyhasó közömbített hamut adnak; részint

végre _ha hideg vizbeh felolvasztatik, s az, a savak

`kémszereivel kísérltetik. Ha pedíg ezen. olvadéka édes

ízü lenne, ngy czukor van jelen.

A belöle késziilni szokott kozmaolajos~`gyanlársavas kön

legçg, a 264g-nál elôadatott már.

’ 301. Borsav (acid. tartricum ‘Т v. cryst. т

1-190. -. C4H4O3 ). A borsav a savanyu növénynedvek~

ben gyakorta` jö részint - szabadon, részint aljakkal

mint borkö , jelesen a szöllönedvben böven elö. A nyers

borkö, tisztátalan savanyu borsavas ham-éleg, melly

a szöllônedv forrásakor a hordó falaira tapad. _ (Нет!

а 2l12.§.) ` ' _ ‹

Můszabályilag. készül: ha 21'.> tiszta krétapor,

ón-üstben, 16 г. `vizzel forrásig hevittetik; s apró ada

gonként 71'. borkö _ vagy mennyi közömhítésére'ki

vántatik _ adatik líozzá. Ezntán levétetik az edény a

tñzröl, s egy órai ülepedés végett félretétetik ; a tá

madtborsavas 1nészélegröl _ügyeleitel letöltetik a folya

dék; a visszamaradt üledék néhányszor hideg vizzel

kimosatik, végre: 2r. tömény kénsavbúl és 16 1'. viz

böl álló keverék töltetik reá, és fal"apasszali gyakori

Ifelkeverés közt 24 óráig pállittatik. A savanyu folya

дек az iménti módon letöltetik, az üledék vizzel ki

mosatik , és fa-lemezek közt' kisajtoltatik. Ezen mive

let addig ismételtetik , mig az üledékre töltött viz

nem leend többé savanyu Кий. Az ösiszegyüjtöttI folya

Vdékok átszivárogtatva mintegy hatod részökig elpáro

logtatnak, akkor ísmét átszivárogtatnak , és jegedzés

pontig elpároltatnak, hogy a borsav belöle hideg he

lyen kijegedzhessék. A képült jegeczek vizben ujra
felolvasztatnak ésljegittetnek. _ A borkönek krétá

vali közömbitése által nyert elsö folyadék , melly bor

savas ham-éleget tart magában, а‘ képült borsavas.
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mészélegr6i letöltve szárazig elpároltathaiik , mi által

kinyeretik a borsavas ham-éleg helöle.

Vegymagy. A borkó két parány borsavbúl és egy

parány ham-eleghöl álló só. Szénsavas mészéleggei

(kréta) való érintetbe jövése által: a borkô egyik par.

horsava a mészéleggel vegyül, mellette a szénsav

elillan; s mirlthorsav as mész-éleg vizbeni oi

vadhatlansága végelì leülepszik. Ennek felereszìett

kénsavvali pállítása által: kénsav as mész-éleg

(Gipsz) támad; mellette aborsav szabaddá lesz, melly

a jelenlevö vizben felolvad, honnét elpárlás után ki

jegittetik.

Tulajd. A Наша borsav: száraz , színtelen,

szagtalau , átlátszó jegeczeket~ kepez; mellyek légál

lók, igen savanyu, mindazáltal még is kellemes izüek;

21'. hideg, egyenlö r. forró vizben, horlangban is oi

vadnak. Égelés utän szenet hagy ‘дала, az által kü

lönböztethetni meg a sóskasavtól. Ulvasztott eczet

savas ólomélegolvadékban fehér csapadékot okoz.

Legsav által szénsavvá és sóskasavvá változtatik. Bar

nakövel és kénsavvali hevítés által"hangyasav (acid.

formicar.) nyeretik Ье161е.‘ Az ar-halvag általa szinit

tetik.

Vegyeirôl már azon fémeknél , melyekkel vegyülni пока"

emkezxünk. '

302. §. Vilsav (acid.phosphoric. P”05 ). A terme

не! mindhárom orszâgában találhaló; innét: ásvány

növény és állatsavnak nevezheiö. Mészéleggel ve

gyülve az állatok csontaînak fö alkatrészét teszi. Ké~

szitésmóda küiönfélek az austr. gyógysz. szerint kö

vetkezô: 2 font fehérré égetett s porrá törtt emlös

állatok csonta, kö-vr üvegedényben elegendö vizzel

péppé kevertetik, és folyvásti kavarás közt 16 obon,
eleve 3 fontV vizzel kevert kénsav, adalik hozzá. Mi

\
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nekutánna a pezsgés megsziintt volna, a letöltött,

nem különhen a visszamaradt tömeghöl is kisajtoltt

folyadék átszivárogtatik; a maradék vizzelfmég ki->

mosatik, s a helöle sajtolás által elkíìlönzött folyadék.

a töhbihez szivárogtatik. A nyert savanyu folyadék ón

v. ezüst-edényböl mézsürüségig elpárologtatik; akkor

kétannyi mérlegü 0,850 fajsulyu langgal kevertetik._

Az átszivárogtatott la-ngos folyadék üveggörveghöl

lepároltalik szárazig, a visszamaradt sav elegendö le

párolt vizben felolvasztatik, hogy 1,050 fajsulya legyen.~

Ve,q_1/znagryar.Y Ugyan az ,_ mellyett az 57. elö
adtam. A horlangivégezetül а vilsavat felolvasztja, a.

vilsavas mész-éleget pedig olvadatlanúl visszahagyja ;‚

mellytöl szivár által elválasztatik. A lepárolás által a.

lang lepároltatik, a vilsav pedig visszamarad; melly,„

vizben felolvasztatik. I

l\/1.«-asA készítésmóda. Hamarahh készül 'vil

lanynak porczellán csészéhen, üvegharang alatt való

megégettetésejltal. Az elégö vilauy, a lég élenyével

vegyülve, a harang falaira tapad; melly összegyüjtve

elegendö lepárolt vizben felolvasztatîk, hogy 1,050I

fajsulyulegyen. _ Ezenkivül: vilanynak feleresztett

legsavhan apró részenkint való felolvasztása, az olI

vadéknak mézsůrüségig való elpárologtatása, s ele

gendö lepárolt vizzel való feleresztése által is állitat

hatik elö.~ A vilany a legsav élenyével vilsavvá ve

gyiil; mellette legecssav illan el.

Tulajd. A tiszta vilsav: viztisztaság_u folyadé

kot képez; szagtalan, kellemes savanyu, deI nem

égetö izü. Fajsulya = 1,050. Vizzel s langgal miu

den arányban keverhetö. Horganyt s vasat köneny ki

fejlödésével olvasztja. A nemes fémeket érintetlenůl

hagyja. Hevités általannyira töményithetö: hogy hideg

ben kemény átlátszó, üvegképů tömeggé (acid. phospho
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ric. glaciale) merevedik; ez, légen ncdveuégct von

ván magához, elfolyik. Szénneli égetés által ‘тату

válik ki belöle.  ‘

Könlegcggel közömbített vìlsav olvadékában, leg

savas ezüst-éleg által czitromsárga szinü _csapadék

támad. Miuthogy gyakran mirenylartalmu a vilsav,»

föleg a gyárokból került, annak szorgalmas ki

kémlése elmulhatlannl szükséges; mi a 205.alatt clösorolt mireny kémszereivel legkönnyebben

megtörlénhetik.

Az elöadott savakon Н“?! vannak még nagy

számu élelmüves savak, illyenek: a hangyasav (acid.

forinicar Ío), melly a hangyákban találtatik legbö

vebben. Tejsav (acid. lacticum TJ) a savanyu tejben. Ра

rasav (acid. suberic. Ё") а parafában v. dugaszfában.

Zsírsav (acid. sebacic. -Se) а zsiradékokból száraz le

párlás által nycrhetö. Ifáforsav (acid. camphoric.Öa)

böven találtatik a káforban. Húgysav (acid. hippuric.)

füvel; evö állatok húgyaikban. Fahéjsav' (acid. cinna

momic.) fahéj olajban, Frèmy és Plantamour

szerint némi balsamokban is. Штамп (acid. malic. M)

minden savanyu növéńy, de leginkább az almanedv

ben. Czïtromsav (acid. citricum Öí) legbövebben a

czitromnedvében.> Nyáksav (acid. mucicum Mu) az

arabiai mézgáhan. Mák-onysav (acid. meconic. Ive) má- ’

konyban szunydékkal vegyülve. Iflzinasav (acid. cin

chonicum K) khinahéjben mész-éleggel vegyülve.

Csersau (acid. tannicum Qt) tölgyfahéjben, gubacs

ban, s más cserdéktartalmu héjekben. Gubacssav (acid.

gallic. Ü) a gubacsfajban. Квазар (acid. humicum)

életmüvcs tesfeknek revesedése által képiìl. Faggg/u

зап (acid. stearîcum) a faggyuban. Olajsdv (acid. ole

icum) kövér olajokban , jönek clô; Stb.
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~ Misomli сшкк.

А növény-égvényd ékekröl.

303. Csak kevés évtizedek `elôtt azon" kér

dést: ha valjon vagyone a növényekben is alapgyök

jelen? több vegykémek fejtegeték, állítani mindazáltal

mégsem merték, „valamig Sertiìrner 1804-ben a

lnákonyban egy sajátlagos aljat, mit 6 „тигр/лит“

nak (szunydék) nevezett, fel nem fedezett volna. Ez

szolgált ingerül utánha P ell e tier , C a v en t o u

s más vegykémeknek különféle növényekben létezö

alapaljak kifürkészésére. És ime korunkban már szá

muk annyira szaporodvvák, hogy egész ~osztályt ké

peznek. Mínthogy pedíg ezen növény aljak több vegy

tani tulajdonaik tekintetéböl az égvényekkelmegegyez

nek: Brande s „alcaloida _ e'gvénydékek“ névvel

ruházta fel. Közôlök kevesek használtatnak gyógy

szerül, inkább gyógy-ritkaságul tekíntetnek. _Gyógy

ereiök> többnyire anyanövényökkel, mellyekböl ké

szůlvék, megegyeznek; sött azokat nagyobb mérték

bcn várhatjuk tölök.

304. Általános készítésmóduk. A

vizbe fözött növény Re al-féle sajtóban kinyomatik, '

s valamelly szabad savval elbontatík. Az [elbontott

folyadék keseréleggel lecsapatik, az elkiìlönzött csa
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padék forró viztelen borlélben kivonaîik, s a letöl

tölt folyadékról a borlél lepároltatik, а hátramaradt

száraz tömeg pedig képezi a készítményt. Jegedzés

végett mielött a borlél tökéletesen lepárolt volna Мн

helyre tételhetik. Ha a léles olvadék színes lenne, ál

latszenen való átszivárogtatás által színieleníteîhetík

el, s ugy jegîttetik, vagy szárazig elpároitalhatik

aztán. »

‘(Лампы tulajdonaík. Sokak ezen égvénydékek

közôl képesek a kék növényfestéket, ha azok elöbb

valamelly sav által veressé változtattak, ismét víssz

változtatni. Маг! minden féméleges sókat lecsapnak..

Vizben fölöltébb nehezen; borlélhen, fóleg forróban,

ugy égényben is ¿_ kevesekei мате »_ es вид о1а

jakban könnyen olvadnak. Tábbnyire légállók, csak

kevesek közölök, péld. a_ szennadák (calhartina), és

csíllade'/i (scillitina) nedülnek. Némeilyek légen elvesz

tik színöket, péld. a laánytatódéh (emelinum). Mérsé

Же" höhen ömñlhetök, nagyban némellyek elillanak.

Legnek egyszersmindi ráhatása melletti égelés та‘

világos lánggal, minden marafiék visszahagyása nél

' kül-égnek el. Tömény ásványsavakban elbonlattnak;

` felereszlett savakkal majd jegedzett', majd iömegképíi

sókat alkatnak. Létrészök.: é I e n y , k ö n е п у , в z é

ne n y és legen y. Száraz lepároltatásuk дна! szén

savas könlegeg mellett sok szenet hagynak vissza.

Ezen növény sóaijaka!-a vegylanban, latin nevöknek

kei нема hetüjökkel, fölikbe wbb (plus) jegyel (+) lé

vén ieleljük. Péld. Morphina = _Ri/1_0. - Asavakat: kezdö

betiìjök fölibe pedig Ítevesb (minus)jeg)et (-), péld

ACíd Шанс. = М. На két vagy több egyenlö betük

hòl álló печей fordúlnának elö, az áltaia könnyen

származható zavar kikerülése végett, az elsô belüli`
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liöz nem a mindegyikben egyenlö második, hanem a

harmadik vétetik p. о. Codeina = d, Conina= Ё".

305. Szunydéh (Morphium Mo). A mákony,

melly hízonyos faju mák nedvének kiszáritása által

nyeretik, az ugynevezett acid. meconicum-on ШИН

még más 8 jegithetö anyagokat is tart, mellyek kö

zól 4 ‘шаг (Morphina, Codeina, Narkotina és Thehaina).

a többiek ellenben (Narceina, Mekonina, Pseudomor

pllina, Prophyroxina) nem aljasak. A szunydékot ki

véve, melly, mint fönebh érintém, 1804-hen fedeztetett

fel, a töhhiek mind csak késöhhlettek ismeretesek._

Készitésmódai igen különféle, az ausztr. gyógyszert.

iiiggelékéhen következökép adatik elö: 4 ohon tiszta

mákony 16 ohon 0,850 fajsulyu langgal nyolcz napo

kíg ,pállittatik, akkor a folyadék a maradéktól prés

által elkiilönöztelik; azolvadatlanúl visszamaradt rész

ujra 8 ohon langgal leöntetik, ismét pállittatík, s

végre szivár által egymástól elkülönöztetnek. Ezen

összekevert folyadékokhoz annyi tiszta könlegeg ada

tik, mennyi a tökéletes lecsapáshoz kivántatik, s ugy

az egész, néhány napokig állni hagyatik. A képült je

веды" csapadék elválasztatik , hideg vizzel való ki

mosás után megszárittatik , és 0,850 fajsulyu langban

való iözés által felolvasztatik.I Ezen langos olvadék

ról mintegy ЗА а laugnak lepárhltatlk, a maradék el

végre elpárlás és kihůtés által jegiltetik.

Tulajd. Tiszta állapotáhan szintelen, fénylö jege

czeket képez. Valamelly sójának olvadékáhól tiszta „

könlegeg által fehér pehelyképü csapadékhan válitta

tik le. Liebig szerint vizet is tart magában. Kese

rü ízü, különben szagtalan; 40 r. hideg, 30 r. forró

langban, égényhen alig olvad; égényhen csekély

résszeli olvadósága végett használtathatik a ‘так!

I
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nak (Narcotin) tôle való elválasztására. Kövér Iés illó

`olajokban is olvad, ugy az égetô ham- és szik-éleg

lúgban is. Tiìzben sárgásfolyadékká ömlik; melly,

további ég'-etése által légnek_ ráhatása mellett veres»

kormos füsltel, és szén visszahagyásávalég el. A szuny

dék alkatrészeit jelelö jegy Liebig` szerint: C3“H3°

Об. Feleresztett savakkal vegyülve “Ка! hoz elö.

305. Szoritdék (strychninum Él). Léhyeges al

katrésze az ebvészmagnak (них vomica), mellyhöl

ugyancsak közönségesen készittetik, következöképz

2 obon belöle 1 font 0,850 fajsulyu langgal pállitta.

iik , s ugy a langnak “На valólepároltalása után visz

szamaradt rész, vizfürdôhen vonatsüxílségig elpárol

tatik. — Ehrm an.

A szoritdék: jegités által apró fehér, négy

oldalu tökben jegedzik; hirteleni elpárlás által sze~

mes porképíben marad vissza. Savakbani olvadékáhól

égvények által fehér pelyhekben csapatik le. Пи!‘ 1 os

szerint viztelen langban nem, de mintegy 0,889 faj

sulyuban olvad. Összetélele Liebig szerint: CMH46

O5N3. Olvadékiból, A rtus szerint kénhamkékleg

(kali authrazolh. 247. §.) által pontosan lecsapatik.

307. Hánytatódék (Emetîulimhlëm). Ezen égvény

dék 1817-ben Pellet i er által a hánytató gyölçérhen
(Cephaëlis ipecacuanha) födöztetettI fel. Késziil: ha

1 r. gyökér 6 r. erös borlangban 24 - 36 быт;

pállinaiik, akkor a festvény lelöltetîk, a maradëk ре

dig_uj adag langban pállittatik, végre aletöltött fest

vény után nyert gyökér kisajloltatik. Az összetöltött

festvények átszivárogtatás után üvcggörvegböl alang

kinyerhetése végett nagyobb részig lepároltatik. A

visszamaradt töméńy festvény porczellán csészébe

töltvc, vonatsüriìségig elpároltatik, elvégre szabad
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kiszáradás végett mérsékelt meleg helyre tétetik. A

nyert tömeg 8 r. hideg lepárolt Yvizzel leöntetik, több- -

szöri felkavarás után átszivárogtatik, a szivárban visz

szamaradt rész hideg vizzel kilúgzalik, az átszivár

dékporczellán csészében szörpsürüségig elpárojtatik,

s ngy szabad kiszáradhatás végett mérsékelt helyre

létetik. _ (Ehrman).U

Készülhet a fönebb elöadott általános készítésmód

Iszerint is.

Y A hányta-tódek ritkán egészen fehér, szag

`-talan, kesernyüs ízü. Hideg vízben nem, forróban

kevés mennyiséggel, langban könnyen; égényben és

olâjokban nem olvad. Olvadékábólgubacsfestvény äl

tal fehér színhen csapatikle. Alkatrészei: C37H5‘*N’O10

i-felelnek meg. _ A tísztátalan több- kevesbé barna,

keserübb íziì; vízben könnyebben olvad; légen nedíìl.

308. §. K/¢z'nade'l»‘ (chinium (.|3_h). Majd minden va

lódi khinahéjekban találtatik ezen növényali khinasav

val vegyülve. Legrövidebb úton, készül: ha kénsa

vas sójáböl valamelly égvény által lecsapatik. P elle
t-ier és `(laventou szerint pedíg: ha langoslkhi

navonat igen feleresztett meleg sósav.val kivonatik; a

kivonat fölösleges keseréleggel fözetik, és a levált

-íìledékböl .lang által fôzés közt a khinadék kiolvaszta- ‘

tik. _ A khinadék: fehéres, pelyhes, jegedzet,

vizegyes csapadék. Tüzben megömlik, s dörzsölés

által Vberzezövé válik. Vízben, mint némellyek akar

ják 2001-. forróban; de langban, föleg fôzés közt, igen

könnyen, égényben is olvad. Feleresztett savakban
olvad, s velök vegyiìl,I melly olvadékából jegedzettI

állapotban kinyerhetö a képiilt só. Alkatrészei Be 1'

zelius szerint: C4°H48O4N". , - 
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A khinadék nem csak élenytartalmu savakkal ve»

.gyi'xl`, de minden ‚Ни kepülése nélkül könavakkal

(\Vasserstoñ`säuren) is; sött iblannyal-mellyel mind

Iihlasavas, mind kön-iblasnvas khinadékot képes elö

hozni. >Sójai közôl legérdekesbek: a kénsavas khinadék

(заказ chinini; Liebig szerim=Ö'h2 so3 + вы.)

és asósavas ‘лишат; (murias chinini.)

109. Ifénsavas khinadék készül: ha dercze

porrá törtt király khinahéj (cortex chinae reg.) 18 font

forró vizzel, is l obon tömény sósavval leöntetik, és

gyakorifelkeverés közhen 12 órákig pállittatik; mires

folyadék letöltetik, а maradék pedig kisajtoltatik; illyes

pálliiás az emliteît arányu п] folyadékokkal kétszer js

mételtetik. Az összegyüjtölt folyadékok ón-üstben

mintegy 6 I`ontn_yiig elpárolialnak, mellyhez á1szivá

rogtatás után addig adatik mésztej (vizzel tejfehérsé

güvé vált mesz-éleg), mig a hele mártolt sárga kém

papir azonnal megbarnlll; erre az egész, néháhy napo

Не‘ pállításban hagyatik.V A váladék keves hideg vizzel

kiédeztetik, s Ymegszárítva 4 font borlélben kifózetik;

' az átszivárgott folyadék feleresztett kénsavval tultelit

МЫ‘; mellyhez elbontás végett 6 nehezék Наша ál

Iatszén, és l 1/2 font lepárolt viz adatik, s az egész,

a borlél kinyerhetése végett lepárlás alá vetletik; vég

re a maradék átszivárogtatik , és jegedzés végett hüs

helyre téletik. А nyert jegeczekrôl letöltött folyadék

ujonti elpárlás után ísmét jegittetik. Az összegyüjlötl.

‚боевые!‘ itatópapir közt kiszárítatnak.

- Színtelen, finom selyemtapintalu, fénylô töképü

jegeczekben jô elö. Szagtalan, khinahéjhoz’hasonló

keserü ‘ай. Hideg vizben és égényhen nehezen, forróban

könnyebben, legkönnyebben erös langban olvad.

310. §. A sósavas khinàdék legrövidebben: khina

déknak feleresztett sósavban való felolvasztása, az
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olvadéknak átszivárogtatása és rendes jegilése Íáltal

készülhet. _ Vizhenkevés mennyiséggelolvad,melly

olvadékáhól hig-halvag és -er-halvag által lecsapatik;

langhan alig olvad. Fehér, iinom selyemtapintatu pely

фея, néha 'töképii jegeczeket képez. Íze keserü, sza

да nincs.

.A töhhi égvénydékck nem levén můtáriak, `azok leirását vagy

másra hagyom, vagy ha az ég éltemnek kedvezend, ha az

életmiìves vegytant bóvebhen leirandhatom: hövehbeu fa

_jonként elâadandom.

â

‚ ‚~нА11мА1нк слкк.
I u k о г

311. Czulcornak (C1"H18'O9 -1-aq.) nevezîink

-ìzintelen, jegedzett, vizben és langhan olvadó,

édes izti, nem illó, legenynélküli állományt; melly

élesztö, vagy más legenytartalmu anyag és viz hoz

'-záadásával, hizonyos hömérsékhen, forrás által lang

gá, késöhb eczetsavvá képes ‘átvá'ltozn'i. A czukor a

növények közönségesdényeges alkatrészei közé tar

tozik. A növények minösége szerint kìilönféle czukrot

kůlönhôztetnek meg, péld. nádczukor, szörpczukor,

szöllöczukor, mannaczukor, gomhaczukor, répaczu

kor, sth. >Mi ezen fajakat két fö osztályra osztjuk,

illyen: _ _

А nádvzukor (Rohrczucker. Sacharum album).

Böven jô a czukornádhan és czukorrépáhan elö, mIel



256

lyeknek kinyomott, derítés által megtisztított; mé|z

tejjel (Kalkmilch) , vérrel,v tejjel elkészíteti ned-veikböl

kijegittetik. _ А nádczukor ‘А hideg vizben, forróban

minden arányban olvad. Valamelly czukorral l00°nál

telitett olvadék, kìhülés után fehér jegedzett lömeggé

merevül; hidegben telített olvadéka pedig tömény fo- _

lyadékot (szörp) képez. Melly, ha huzamosb ideig

forrponti hómersékben lartatik, a czukor jegedzêite

_hettségét elveszti. A czukor tömény kénsavban barna

szinnel olvad. Feleresztett kénsavval magosb hômér

sékben huzamosb ideigi tartása által h a n gy a s а v ké

pül; mellette egy barna olvadhatlan anyag` ülepszik

le; mellyett: a redvült fán támadó barha _ ŕeve

ваша!‘ (Humussäure) печатей _ [сайта hasonló' al

katrészekböl állónak lenni bizonyít Malaguti. Só

savban is könnyen olvad. Legsav által czukor v. sós

kasavvá válloztalik. A réz- és liig-halvagok: llalvaccsá

vállozlaltllakáliala. `

2) Szöllâczuhor (Traubenzucker). Köziìnségesen

1szöllôból készül, mellynek kisajtolt nedve krélával

közömbittetik, fehérnyével derittetik, és >elpárlásl

után jegittetik. Találtatik ezenkivül minden édes gyü

mölcsökben, tejben, lnézben, s má czukrottartónál

lományokban. Az elöbbenitöl abban különbözikzhogy

nehezebben jegedzik, kevesbé édes ízü, égvények

által könnyebben elbontatik mint savak által. Vizben

nehezebben» olvad, ugy langban is, s olvadéka um '

olly édes ízü mint amazé.

\

A tejczukorról (C24H480“+5 aq.) kûlönö~

sen akarok emlílést tempi ; melly: tejbôl készült savó- У

nak elpárlása, és jegitése által' készül. Ha szenen

szivárogtalik keresztiìl: fehérebb jegeczek nyeretnek

belöle. Gyenge édes ízü ; 1,543 fajsulyu; 5 _ 6 r.

о
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hideg',` 2 ‘А г. forró vízben olvad. Vizzelrsemmi

arányban sem képez szörpöt. ‚

A czukornádbóli kénzítésmóda a czukornak kôvetkezô. A

ezilkornád Ásiában és Amerikában e czélra Iaizorgalmasian ter

mesztelik. Minekutánna érett lenne, gyökereiröl levágatik,

leveleitöl megfosztatik, és ôuszezúzva kinajtoltatik. Minthogy -

minden édes növónynedvek, ha egyszersmind nôvénynyákol

és fehérnyél tartanak`magokban, légen könnyen langos for~

rásba mennek által; annálfogva a hirtelen kisajtolt czukornád~

nedv-lehetô sieltséggel mész'-élegvizeggyel kevertetia össze

(1 1’. mész élegvizegyet 800 r. nedvre számitva), és egy üst

ben + 60° heviltetik. A növényenyv, vagy fehérnye, mész

éleggel уедет, I tömegbe ôèszeálva a Afolyadek felületén

úszik, mellytôl, a folyadék az edény allyándevô csaponì ki

ereszzés által Izabadiittatik meg. Ezen 1`olyadék"in1már foly

vásti letajtekzás közben bizonyos töménységig elfözetik;ugy,

a már arra készült lapos tartó-edénybeu (Reservoir) töltelik,

s benne kihülni hagyatik. Ebbôl aztán miedött egészen kihül

ne, hozzá alkalmazotttonnákbaereszzetik, mellyeknek fenekeì

több csapokkalvannalcellátva. 24. Órák mullával egy ruddal erô.

een felkavartatik , hogy a czukor kiválása hamarabb történ

jék. Miulán a czukor 'kivált volna, az edény fenekén leyó

csapon a felmaradt folyadék róla lebocsáttatik; melly, elpárlás

ntán lnég czukrot ad. A megszáradt czukor Izemes, sárgás;

s igy küldelik a czukrob tisztíió gyárokba, I Mmcovade v.

nyerlczukurnalc neveztetik. A róla lefolyt, I továblí nem je.

githetò fekete szöip Метис név alatt ismeretes, melly a ke.

relkedesben küiönléle használatokra árultatik. Ezen nyersczu

kor annakulánua fele rész mészvizben felolvaszlva, ökörvérrel

deritxetik, átszürve _Iůrü Izörptöménységig elpároltatik, I

hozzá atkalmazou; кормом“ mintákba töltetik. Miunán benne

a czukor kitliìlt volna, a mint allyán levö csapon а пеш

jegedzeu szörp kifolyni hagyatik.

 Legczelszerübb Con stan I szerinl; a mészvizben felol

Vasztott cznkrol égeleu. csoutporral összekeverni, s forrásig

való hevités man gapjun átszivárogtalni. Miuekutánna vala

inennyire kihült volna, felhahzolt tojásfeliernyével (1000 f0nt

czukorra 40 tojá_I fehéruyéjét .számitva) kevertelik бане;

melly, a felüloléröl fôzés közt letajtékoztatlk; az olvadék pe

1-7
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dig “на; szörpsñrüségig való elpároltatás, ulán' mintákba

töltetik.

Ujabb idônkben a папы. nem keverik a czukorolvadék

kal össze , напал felmálójám D u m o я t lzivárának цепи"

szivárban печатей!‘ ‚ в ugy szi-váìrogtatik rajta -keresztül -

B e r z el i ил.

NEGYEDIK сщк.

М’ é z g a.

312. §. Mézgának (C13H94Ol’) általánosan nevez` '

ietik minden közölnbített, legenynelküli, nem jeg“

hetö, vizben olvadva nyákos folyadékot képzô, szag

»tal.an,`lang és aljas ólomsók által vizes olvadékából

lecsapható, íblany által _kékké nem változó, legsav

által pedig nyáksavat (Schleimsäure) képzö államány.

Találtatik minden növényekben, minélfogva némi meg'

repedt növényekböl magától folyik ki, s légen kiszá

radva megkeményedik. Mézga képül továbbá 'kemé

nyítönek pergelése által, és-fiìrész-pornak (Sägespäh~

nerr) vizben huzamosb ideig való fôzése által is. Né

ШТ növények, mint a zíliz (aithaea), mályva, stb. igenI

sok mézgát iartanak, innét fo1rá'is.at1)ls` igen sůrů szo

kott lennfi. Savakban nem olvad könnyebben mint viz

ben; a tömények elbontják. Bóris által összeránlva

iömegképiben csapatík le. Az életmüves növények f6

alkatanyagaiz keményitö,'mézga, faszálka, és czukor.

Arabíai mézga. (Gummi arabic, seu mimmosae.

Senegalgummi, Javanischel gummi). Az ákáczokkíì
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lönféle fajaibó1f01yik.‘-Böven ja Aegypiusból, Nubia

hól, Arahiáhól, Senegalhól, és Keletindiáhól külön

féle nagyságu, fehér, néha veresses színü, fénylö,

szagtalan, kellemetlen tompa ízü darahokhan hozzánk. ‹

_ Fajsulya :.. 1,316 _ 1,482. Vizhen, azt. nyákossá változ

tatva, olvad. Bóris által összerántva lecsapatik,1nelly csa

padéka, szabad sav, vagy horsavas haméleg hozzáa

dásával felolvad. _ Az arahiai mézgához küljére nézve

hasonlit a cseresng/emézga (Kirschgummi; Gummi се

rasorum) és a magy-mézga (Gummi merasorum), de
heltulajdonira nézve nem. IVannak ezekenkivůl _még

más faju mézgák is ‚‚ mindazonáltal azok nem mütáriak.

A mézga mügyárokhan kůlönféle selyem kelmék fényi

tésére használtatik.Agyógytanban pedig kölönféle kórokban, ez

utóbbi czélra egyedül az arábiai használtatik.

0'l`lllll.li Glllili.

Gyanta.

/213. Gyantának neveziinkfiolly testet, melly

vizben olvadhatlan, ellenben: égényben,' erös laug

`han, és illó-olajakhan olvad;I ezen olvadékiból viz

által lecsapatik; höhen ömölhetö; töh-kevesb illó ré

szeket tart magában, égékeny, rosz herzvezetö, és

dörzsölés által heztagadóvá válik, A Ynövényországhan

annyira el van ágazva, hogy nincs növény, mellyhen

hizouyos faju gyanta nem találkoznék; minélfogva a

növényak közönséges közeli alkatrészei közé tar

17*
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tozik. Legenyt nem, de élenyt, széncnyt és könenyf

mindenkor tartanak; innét száraz lepárlás által: szén

savat, é_qe'kcny_qó';.'.ó'Il7f:t1 ko-zmaolajt, savanyu Шаг‘, és

szenet adnak. ‘

А gyanták ‘аду magoktúl folynak ki némiélöi`ák.

ból, vagy langbani fözés által vonavlnak ki belölök, s

ezen gyantás festvényböl viz állalcsapatnak le. Némely

kor a növényekbôl kifolyt gyantákkalanézga/is fólyik

ki egyszersmind, az illyesek: mézgagyantufk-nak (Gum

míresina) neveztetlnek; mellyeknek felolvasztásához

vizzel kevert lang kivántatik; hogy a lang а gyantát,

а viz pedig a mézgát ol~vasztl1ass_a fel.

A Шантаж Berzelius szerint két természeti

osziályra oszlanak: a) ollyasok, «m`e1lyek.még egy

rész illó-olajat tartanafc maguklxan, annálfogvalá

gyak és folyók, mellyekel azért balsamoknak nevezünk,

és b) termék mereven gyanták; mellyek a következö

pontban Ь) а1аЦ‚ feljegyezvék.

Folyo' gyanták v. te1\me'k~balsamok alatt általánosan
értünkzlsiírü, folyó, Ygyantából, illó-olajból és ugyne

vezeti fahéjsavbôl (Zimtsäure) álló zfolyadékot. Közön

ségesen azon élö-iákból, mellyekbeń léteznek , liéjeik

nek felhasitása által folynak ki. Az illy balsamok légen

lassaukint kiszáradnak, és száraz_gyantából és fa

héjsavból álló _ lömcggé válnak. Alkatrészeik tekin

ietéböl kiilönféle Qsztályca osztatnak. lllyenek: а) а

folyó falléjsavat, illó0lajt és gyantáttartó balsamok.

Ezek közt legjelesb a perui,~(er1föl alább). Ь) Мегб, ben

zoësavat, kevés ill.óolajat és gyantátlarló balsamok

(storax et benz0ës). c) Gyantár (succinum),‘ melly,ola

jat és gyantársavat tart. «d) Folyó , illóolajat s gyan

tát, de semmiféle savat sem tartó balsamok (terpe

tin slb.) e) Merö, kevés illóolajjal elegyült, зашла.

kíìli _gyanták (res. animae, elemi, tacamahaccae,san

I
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daraccae., 1-nastichis, ladani, сора}, sangn, draoonis).

f) Merô, illó-olajnélküli gyanták (res. guajaci, jala~

pae). g) Viaszkal elegyíìlt gyanták (Lacca). h) Lágy`

gyanták. i) Végre, madárlép, melly aRobz'm'_a viscosa,

Licìmis visearia, Sa./vifraga trídactylites sth. növények

ágaiból foly-ik ki.

314. Perui balsam (Balsam peruanus), ugyne

vezett YMy1‘0.z'ylon peruiferum-ból folyva ugyancsak ре

ruból és mexicóból kerül hozzánk. Mint [önebb emlí

tök: gyantán és i1lóolajan kivül‘ benzoësavat is tari.

_Színe veressesbarna, kellemes vanillaszagu , .éles Кий.

Langban tökéletesen, égényben egy fehér állomány

visszahagyásával olv-ad.`Tön\ény kénsavval a valódi nem

hevůl, s vele;_vastag barnaveres`> tömeggé válto

zik. .Haméleglúg: Май! kiválasztja; gyantájáïabés fahéj

savával pedíg szappanná együl. E-.ajsulya»= 1,15.V

315. S. Iíopaibalsam (Balsam. Copaìvae). Brazi

liában a kopaifaj növényekböl folyik ki. _ Vízben

nem olvad; viztelen langgal minden arányban kever

hetó. Égényben,.. köver és illó-olajakban könnyen ol

vad. Ize kesernyüs, szaga sajátlagos, nem kellemet

len. Hevités közt a ként és vilanyt olvasztja: mindaz

által ha ezen olvadéka lariggal kevertetik: akén v.

vilany kiválnak belöle. Sóvav által veres színt nyer.

Tömény eczetsavval keverhetö: vele mégis zavaros

leend. Ha valamelly aljas` (basicum) sóval 1'-ázatik: fö

lösleges részét az aljnak magához vonja; a felolvadva

`maradt só pedíg közömbítve marad. На valamelly

zsíros-olajjal, péld, mandola v. mákolajjal van fer

тете: tömény ham-éleglúggali rázás közt szappan-ké

pül benne. ~

316. Meccaibdlsam (Balsam gileadense, Opo-1

halsamum, v. de Mecca). Arabiában az ugynevezetl

Amyris güeadensívböl neretik. _ A magálólI КЕМ)!‘
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meccai-balsnm Berzelius szerint olly drága: hogy

azt a török császár mintajándokot küldi az europai

Iudvarokhoz. Színe sárga, véknyan folyó, kellemes

над“. Kezek közti dörzsölés által fehér szappanké

püvé válik, s vizbe cseppegtetve, a felületen úszik.

Borlélben nem olvad fel egészen,` hanem egy áttet

szó, gyantaképü, kellemes над‘: maradékot hagy

vissza. , ‚

317. §, Tolu-balsam (Balsamus tolutanus). Éj

szakamerikának Honduras vidékén az ugynevezett

Toluifeŕa Balsamum-ból nyeretik. Eleinte véknyan fo

lyó, átható kellemes szagu; édeses, illatos (ай. Ké

söbb töményebbé és' sárgaveréssé változik. Hozzánk

tökhéjekban kelrül. Mézgán és illóolajan kivül hen

zoësavat is tart; langban, égényben, és illó-olajak

han egészen felolvad. у

318. Terpetin balsam (Balsamus iherebenthi

uae). A mézgából és terpetin-olajból álló lerpetín

balsam különféle fenyöfajokból folyik. Olaja vizzel
Ivaló lepárlás által válik ki helöle; a visszamaradt s

kiszáritott mézga adja a közéletben nevezni покой

hegedügyantát (Colophonium, Geigenharz). Ha pedig

a vizzeli lepárolásután visszamaradîI terpetin még

lágy: [дым terpetinnek (Therebentina cocta)' nevez

шт. На ez vizzeli erös keverés által átlátszobbá té-`

{еще sárga feńyöszurok (Gelbe Ficlllenharz. Pix fla

УЗ); — ha pedig a fából kifolyó terpetin légeni szá

rilás által olajától megfosztalik, a hátramaradt rész
adja a fehér fien_z_/ó'szurlsot'V (Weisse Fichtenharz, Pix

alba). Ha a terpetinnek vizzel való lepárlása után nyert

maradéka megömlés által fosztatik meg a még benne

lélezôolajtól, s ugy szalmán átszüretik: burgemdi

элита!‘ (Burgundísche Pech, Pix burgundica); 

ha pedig a fehér fenyöszurok sziìretik Еду megöm
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lés. ulán. által: közönséges szurok (Pix communis)

au elö. _ . "

Legtisztáhh terpetin a venecziai, melly Stajer

honhól,."Ty-rolisból, Felsöolasz és magyarhonokhól

nyerhetö; ez legtöbh iIlóolajt tartmagáhan. Ezeken

kivül vannak még töhh más fajuak is, de azok nem.

annyira érdekesek.

Hironliozlin.

Keményító.

319. Legtisztábhan a polyvás növényekherr

(Getreidearten) , köztök pedig leghövehhen a húzáhan

jö elö. Ezekenkivül sok tápláló növények hagymás

gyökereihen is találtatik. B er zelius szerint három

fajait különhöztetünk meg. a) Közönséges keményitö.

h) Az ugynevezett, örvénydék (Inulin) , mellyett Bos e

az örvénygyökérben fedezett fel: és c) zuzmó keményi

tö (zuzmódék; Licheuin; Moosstaerke), ez a zuzmók kü

lönféle fajaihan, jelesen az izlandiai zuzmóhan (Ce

uarianlandica Ас11.) legtisztáhhan ialáuaiik. '

A keményitö közönségesen készül: ha a reszelt

keményitötartalmu növén-yre szitán mindaddig töltetik

hideg viz: mig az , semmi keményitöt sem mos töh

hé ki helöle, és tisztán kezd“ rajta keresztůl folyni.

Az átfolyt folyadék nyugalmas helyen ůlepedni hagya

tik. Végre a leülepedett keményitö a rajta levö viztöl

elkiilönöztetik, s kinyomva megszárittatik. Hasonló
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képI készül az ugynevezett Arrowrott is a Наташа

arundinaaea és curcuma angustz'/‘olía gyökereibôl. Ide
tartozik a Sago ís. I

A keményitô Наш: Íinom fehér porképü. Fajsu

lya = 1,53. Ha nedves: gyenge hönél savanyu sza

got ereget. Magos höhen (l00°) minden vizét elveszt

vén, sárgásbarna szinü, pergçlt kenyérhez hasonló

szagu leend.`~ Illy állapotában vizben egészen felolvad,

s olvadéka hasonló a mézgáéhoz; ínnét а‘ pergelés

által nyert: kengényítömézgának (Stärkegummi) .ne

veztetik. Továbbá, a keményító hideg vizben nem

~ olvad, forróban csirizzé (kleister) változik. Tömény

kénsav, kénecssav kifejlôdé közt olvaszija. Halvany

nem hat szembetünöleg гей. Iblannyal s kevés vizze

li elegyités által setétfeketekék szinü por ‘танк е1б

(Ату1цт jodalum 44. 2-ik told). Némellyek szerint

itt az iblanya keményitövelvegyileg lenne vegyíìlve.

A keményitó `feleresztett savakban olvad; ezen olva

dékban huzamosb ideigi fözés által a keményítô elöbb

mézgávaî,` aztán czukorrá мышь át. Ha keményítô

legsavval kevcrtelik, s az általa képült csirizhez

egyenlô mérlegü kénsav adatik: leg-éleggöz fejlik ki.

Ha chez immái` viz adatik: a sav, s támadt mézga

és czukor általa kiolvasztatnak; aY hátramaradó tö

megböl Wall szerint langgal egy bizonyos állo

mány _ mellyett ö Amyloniwnak nevezett _ vo

_ nalhatik ki.
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Illó-olajak.

320. §. Ezekröl igy ir életmüves vegytanáról

világszerte elhíresedett Liebig: nagyszámu növé

nyekböl vizzeli lepárlás által illóolajak nyeretnek;

mellyek , többkevesbé illók, vízben kevessé olvadható

folyadékok; többnyire azon növényeknek, mellyekböl

készülvék, szagaival birnak; közönségesen színtele

nek, ’néha tulajdon színüek; könnyen gyulhatók, vi

lágító kormos lánggal égnek, végre viz és lég rájuk

hatása által változástszenvednek. ‘

Ezen testekhez hasonlók más bizonyos vegyek,

mellyek némi növényeknek vagyállatrészeknek ma

gánosan vagy mész-éleggel való lepároltatásnk által

hozatnak elö; illyenek az ugynevezett kozmás-alajalf;

mellyek, tulajdonaile végett ezen osztályhoz sza

` mittatnak.

Némi illó-olajak már készentaláltatnak a növény

részekben, példaul: a czitrom- és narancshéjekben,

mellyekbdl csupa kisajtolás által is nyerhetni ; mások

gyantával együlve mint balsamok folynak ki kíìlönféle

élôfákból. Néhány illóolajakról bebizonyodott: hogy

a növényeknek csak vizzel való érintelbe hozataluk

által képülnek. Ide tartoznak: a keseríi mandola-, s

mnstár-olajak, és minden forrás vagy rothadás által

képíilt illó-olajmódu szagos anyagok. Egészen _szag
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talan növények, péld. ezerjöfü (centaurium minus),

vizzel keverve s Iforrásba штате, lepárlás `által át

ható лада illó olajakat adnak.

Sok~ szagos níìvényekböl, mint hársfa virág, és

jásminból, kövér~ olaj és égény által vonathatik ki a

szagos anyag; lepárlás által pedig semmi olaj sem

nyeretik helölök, részint mivel vi.zzel nagyobb höhenI

érintetbe hozatván Yváltozástszenvednek, részint mi

vel vizben annyira olvadhatók, hogy általaV nem vál

hatnak ki helöle. Töbh növényekböl, mellyeka hároml

utolsó osztályhoz tartoznak, gyakran nyerhetni illó

olajat; föleg ha a növényanyagról lepárló viz~kony

hasóval van telitve. ’

.K é s z í t é s m 6 d u k. Általánosan azon növény-Y

részek mellyekben az olaj létezik, (mivel némi~'növé»

nyeknél a gyökérben, másoknál a levélben, többek

nél a virág-„ban sth. vagy más részeiben létezik az1

olaj) vizzel lepároltatik. Ha a lepárlandó olaj nem len

ne könnyen illó: konyhasó adatik a rátöltött vizhez.

A kazán, /lorenczíszedó'vel (Florentine Vorlage) légyen

ellálva, melly ezen rajzhoz - hasonló; az a

részén befolyó, olajjal ter- gd hesített vizzel

az üveg mintegy cd részeig ßmegtelik, s az

olaj ott a felületén úszand. A belefolyó “й

а b részen kifolyik, mellette az olaj mindenkor a viz

felületére cd gyül, honnét elvégre ha több mennyi

ségü: esendesen letöltetik; ha pedig kevesb: egy

kissebb üveg a szedö nyilásához a köttetik, s egy

pamut darabotskának egyik vége a kis üvegbe nyuj

iatik, másika pedig az aban levö olajba mártatik,

mellyen szépen átszívárog. - A lepárlásnál nyert viz

  

ne öntessen е1, hanem a friss növényre, mellyett`

több olaj nyerhetés végett a kazánba mindenkor meg

njltunk, töltessék, s az pároltassék le ujra róla.
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Olly olajak lepárolásához, mellyek töhh fajsulyuak

mint a viz, annálfogvaaszedöhe lepárló viz allyára ülep

szenek:`nem szükséges florenczi szedö. Ezeknél a viz

alatt levö olaj, a viznek rólok letöltése által különöz

tetik el. '

Tulajdonaík. Minden illó-olajak olvadnak viznél

küli langhan, és annálkönnyehhen, тент! töhh élennyel

vegyülvék. Csekély mennyiséggel vizben is; melly,

általa az olaj szagával (lepárolt viz) fog hirni. Lég

nek rájukhatása által színôk változik: setétehbek lesz

nek, mellette~ élenyt vesznek fel; lassanként sürübhé,

végre 'megkeményedett gyantává változnak. Az ola

jaknak illy «változásoni átmcnésöket, olaj-élenyitésnek

nevezzük. Melynélfova az illó-olajak állandóúl való

megtartása legczélszerübben alkalmas üvegdugasszal

ellátott üvegcsékben, setét helyen történhetik. Éleny

nélküli illó-olajak, péld. terpetin-, czitrom-, és köola

jak langhan nehezen olvadnak. Illó-olajaknak langha

ni felolvasztásuk által készülnek különféle ugyneve

zett szagos мы]: mint: Eau de Lavande, Eau de Co

logne, Eau de Jasmin. Ezek viz által zavarossá vál

toznak, mivel az, kiválasztja helölök az olajat. Leg

savval az illó-olajak hizonyos _gyantanemü terménnyé

változnak; némellyek közölök vele _ péld. szegfü

olaj _ meggyulnak, Czukorrali dörzsölés által eló áll

az ugynevezett olajczukor (Eleosacharum). Továhhá

az illó-olajak felolvasztauak minden zsírosolajakat,

gyantákat, és állati zsiradékokat.V

A gyógytanban gyakran Изгиб szerül, видов vizek , hej

kanöcsök, szappanok slh. készítéseikhez hasznaltatnak 3 továb

há ‚ zsíros olajaknak ruhákbóli kivételére is forditathatnak.

A kereskedáshen forgó, kivált drágáhb illó-olajak

nem ritkán szoktak fertezve lenni. A közöuséges ál

д.
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Ioniányok, mellyeket e czélra hozzá használnì szok

tak,.«Berzelius szerint következök:

l) Zsír0s0la;'ak, gyanták, kopaibalsam. Ezek

felfedezhetôk: ha egy csepp belöle papirra cseppente

tik,` s gyehge melegben beleszárittatik. A tiszta. illó

olaj minden nyomdok visszahagyása nélkül elillan; е1

1епЬеп aferlezetl; átlátszó foltot hagy vissza. Ha a fer-

tezés zsir0solajjal történt: 3 iéreményi 0,84 fajsulyu

langgali keverés által, az, olvadatlan visszamarad. A

mézga, vizzeli lepároltatás által kiválik.'

2) Gyakran borléllel kevervék; \megtudatik, ha

_ vizzel kevertettnek össze; s általa tejszinüek lesznek.

‘ 3) Ócsobbszerü olajakkal kevertetnek. Ennek fel- ‚

fedezése legbajosabb; egyedül szaga Áés ize által lehet

megtudni. _ Ha izzó-vasra töltetnek, s kellemetlen

terpetin-szagot eregetuek `: terpetinnel fertezvék.

NY0l.GZADlli GZIKK.

Kôvérolajak.

321. A kövérolajak közönségesen növérryek

összezúzott magvaikból sajloltatik ki. A kisajlolandó

magok igen frissek ne legyenek, sem pedig igen ki

száradtak: elsô esetben nem nyeretik belöle tiszta

olaj , mivel amagban létezö fehémye által magtejié ol

vasztatik, s иду folyik ki. Második esetben sziìksé

ges vizpárának darab ideigkitenni', mivel csekély nedv

még is megkivántatik sajtolásához; illyenekben'a,fe
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nernye ы van száradva, s nem olvaszthatja fel az

olajat. Sajtolás alkalmával, hogy az olaj könnyebben

folyhassék: az összezúzott magok, ngy a sajtó leme

zei is, mellyek közt t. i. sajtoltatik, xnegmelegittet

nek, de vigyázni kell hogy meg ne égettessék: тег!
akkoraz olaj avas надо‘ nyer. l' '. `

A 1.-övéf0_1ajak= közömbfœu, legenynélküli', ка?

hömérsékben vagy та, vagy a hö 100° alatt higitha
ió, vízben olvadhatlan, Vmagánosan szagés íztelen,

papiron átlátszó hevités általiel-nem-tůnô foltot okozó,

viznél kônnyebb, égvények által sajátlagos zsírsavva'

ésegy közömbített, ugynevezett glycerin (olajéd) tes

tévál-tozóállományok. Chev1=e-nl észerevevén: hogy

ugyanazon Щи magok közhömérsékben kiilönféle hi

gitásu olajat tartanak; ngy, hogy az olaj kihůltéve

egy része merevithetö, »mellettn amásik rész higan

marad. Ebböl következtette: hogy az olajak kettóböl

állanak; а. т. egy nehezebben higìtható fagyúhoz

hasonló, mellyet Slearin-nak (faggyútól) печати; és

könnyebben-higitható, .közhömérsékben folyó , mellyett

Elaa`nnak (olajtól) késöbb Olein-nak nevezett, ~zilla

mányokból. ‘ _ v Á '\

Ezen olajak jól berekesztettedényben, hiis helyen

Штатов!) ideig eltartathatnak, mindazáltal halég já

rúl hozzájuk: változástszenvednek. Bizonyos olajak

lassanként tömöttebbekké válva, végre sáirgás a_ìllomár_i

nya szá-radnak: ezek sza'rz't0' 'olajaknak (trocknende

Oele) neveztetnek, melly tulajdonuk végett közônsé

gesen fénymázakhoz (Firniss) és olajfestésekhez hasz

náltattnak. Mások ellenben nem száradnak ki, de sü

rübbeké és avasakká válnak, melly által savmódra ha-

tásuakká változnak; lenyelésnél a torkot karczolják,

és kevesbé égékenyek, ezek nem szárító olajalmak
(nicht trocknendo I()ele) hivatnakl.
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A kövér-olajak vizzel közvetlen nem keverhetók ,

langban csak nagy hôben olvadnak csekély mennyi

téggel,  kivévén a himboj-magolajat (ol. ricini);

melly benne hidegen is egészen felolvad, _ tôbbel

égényben. --- Légen meggyujtva sok kormot képezö

lánggal égnek. Fözés közt igen tajtékzanak; mindaz

által ha apró tégladaraboktól elhörpölve lepárlás alá

vettetnek: nem tajtékzanak többé, és kozmásolaj (tég

laolaj. Ziegelsteinöl) párol-le belölök. Ha valamelly

.tégladarabokat magában foglaló izzó edénybe illy olaj

cseppegtetik: olajtképzö gò'z (38. §. c)) és más szé

nenyhöl álló gôznemü vegyek képülnek. -- Az olajak

felolvasztják fözés közt a kent, s vele kénbalsamot

(bals. sulphuris) hoznak elö. Savak által elbontatnak.

Égvényekkel sza-ppant képeznek.

A kövérolajakban nem _"olly bóven, mint a faggyú

han található ‘сайт, —- mellyekbôl korunkban gyer

tyák készülni szoktak; - készül: ha a stearintalmu

anyag ham-éleggel szappanosittatik , s ennek lágyme

leg vizes olvadéka felereszielt sósavval lecsapatik. A

lecsapatott fagyúsav (stearinsäure) forró langban ujrai

felolvasztás és kijegítés által tisztittatìk meg. De ezen

kiviil még máskép is.
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" `nATon1n szzuinsz.

Y`l4`orrás és rothadás.

322. §. Némi életmíìves Iegenytartalmu testek

maguktól mennek átforrásba és rothadásba; s külö

лба az: hogy igen csekély mennyiségü is azon állo

mánybólfmelly forráson és rothadáson már átment,

képes igen nagy meńnyíségü hasonló, még nem for

го": állományban forrást elöhozni. Példaúl: csekély

mennyiségů forráson átment szöllönedv, képes nagy

mennyiségü, még nem forrottatt forrásba _h'ozni. Ha

Ißonlóúl: kevés, forráson már átment [е], tészta, édes

Tépanedv, rothadt hús, чёт sib. képesek hpzzájok

`hasonló Шаг állapotu, s nagy mennyiségíi testek

‚Ьеп hasonló bqmlást, mellyen maguk átmentek, ger
jeszteni. ‘ I › ‚'

~ Az életlńüves tesìekben bízonyos életerö mükö

Ltlilr, mellynek bennöki megszüntével, a testek bí

zonyos körülmények közt végalkatrészökre bomlanak, '

és más összeköttetések s termények képülnek belölök.

Ezen változás az állatországhoz tartozókban hama

rahh- ‘в szembetünöbben иметь. Az említett bizo

nyos >körülmények alatt értjük: a lég, elegendö viz, ›

és bizonyos hómérsék, melly 0° fölötl legyen, jelen

I
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léleit.Tökéletes kiszáritás, és légkirekesztett helyen való

tartas által gátoltatnak a testek forrásba átmenni. A

forrásnál szükséges egy idegen forrástgerjesztö

test; illyenek lehetnek: már forrásonátment anya

gok, borseprô,_ élesztö, savanyu kovász , hús, sajt

sib. A rothad-ásnál ellenben illyenek nem s_züksége.sek.

‘ Végre a forrást és rothadást lermenyeikŕôl kü

lönböztetík meg a közéletben, ugyanis: a rothadás

terményei kellemetlen büzös szagu, gözképü, hasz

talan anyagok; a forrásé ellenben különféle gazda

sági haszonra fordithatók. '

ELSÖ IUlllili.

Borfoirrás.

323.~§. Ez alatt értjíìk azon vegyfolyamat,melly

nek következtében a .cznkrottartó állományokból lang

és szénsav képiilnek. Feltételek, mellyek hozzá szûk

ségesek: a) forráslgerjesztö anyag .(Hefe. Ferment);

b)‘szabad lég ráhatása; c) legalább négyannyi viz

jelenléte, mennyitt a czukor kitesz. Az emlitett for

rástgerjesztö anyag már magába“ a czukros növény

nedvekben is jelenlehet, péld. növényenyv (Kleber),

vagy más legenytartalmu anyagokból lég h0zzájárul

tával képezlethetik benne. Tiszta czukor vizben felol

vasztva nem forr: oka hogy nincs forrástokozó anyag

benne jelen. Иду hasonlókép a sürü, töményitett fo

4
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lyadékok _ szörpök, hefözött- must sth. _ sem,

mivel nincs elegendö vizök.

`A források terményei B erz elius szerint álta

lánosan: a) kifejlödô. göz; h) levált tisztátalan állo

mány, vagy seprô. És c) forrott folyadék (hor, ser,

növénybor, lang, pálinka sth.) `

Miaborforrástilleti: 1) зуба, melly itten kifejlik:

szénsav. Melly, az édes. gyümölcs-nedveihöl igen

tisztán fejlödik ki, s ham-élegolvadéktól elhörpöltethetik.

2) Az üledék (seprö_), közönségesen a növény

nedvekhen-levô enyv és fehérnye elhontásai által ké

peztetik,mellyhez lég elmulhatlanúl szíìkséges. Ezen

üledék, melly a forrás után ülepszik le, a növényned

vekhen levö olvadhatlan anyagokat is magával vi

szi. _ A forrástokozó anyagereie megsemmisittetik:

a) kiszárítás, h) kifözés, с)’ langgal való leöntés,

d) ásványsavak által. e) Tôbhféle forni képes folya

dékokhan forrástgátló tulajdonnal hiró testek; péld.

kénvirág, kénecssav és sójai, mustár, legecssav,

mészhalvag sth. f) Végül akadályoztathatik a forrás _

valamelly folyadékhan hütés által is.

3) A forrott folyadék. Ezek már cznkor helyett

langotitartanakg némellyek állítani akarják: hogy

'szénsav is höven léteznék henne ,_ de G a y -Ln ss a c

megmutatta: hogy az, igen csekély mennyiségü le

het. Langon' kivül vonatanyagot (extractivstoif), kü

.lönféle sókat. mannaczukrot sth. is tarthatafolyadék,

18
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MÄS0l)lK CZIKK.

bBo^rl`ang v. borlél.

324. §. A lang, a borforráson keresztül ment fo
` Ilyadék terménye; lnindazáltal illy állapotában még tisz

tálalan, evégböl szénröl pároltatik le. A lang létrészei:

szén eny, köneny, és éleny. Aforrás alkalmával

Ã az éleny nagyobb része, egy rész könennyel: vizet-,

az éleny más r‘és1e,egy r. szénennyel: s z én sa vat; ‚

végre a fölmaraill része az élenìnek a köneny és

széneny többi részeivel : 1а ngo t: képe-znek.A képült.

viz és lang lepárolnak; a szénsav eiillan; a nemilló

' részek'pedig vis'szama|a<ìnak. `A lang, a vele lepá -

roll viztöl, lnészéleg1ôl v. hamuzsirról való lljonti

lepárlás által kiilönöztellielik el. ' -

Az áruheli borlél (égetlbor) 'minekelötle gyógy

haszonra forditalnek, hasonlókép megtisztitástkiyán;

mi következö módon megy végbe: 10 font áruheli

borlél, 1 obon mész-éleggel és 8 obon szénpcrral jól

hefedett edényben 24 órákig érintetben hagyatnak;

akkor mérsékelbhönéli lepárlás alá`velletik. A szedö

be felfogatott termény részenkint félretétetik; s az

végre, erösége szerint 3 részre osztatik. Az elsö r.+

14° ’_-_ 0,830; -—- а második = 0,850; - a har

madik 0,910 fajsulyuak lcgyenek. A mesz-éleg és

szén a víznek és kozmás~olajnak való elvonásaik vé- _

v

‘к
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’ gell Наш‘ hozzá, hogy azok visszatartoztatvána ka

`gas , szük nyaku ,

zágban, а lepárló lél annál lísztábban mehessenát.

A borlél fajsulyának pontos megtildása Iangmérö nélkül

köv'-etkezô módon is megtörténhetik. Egy kúp-idomu, ma

mintegy 2 ifa —- 3 ohon lérimé

и Ь léve, az egyensuly pontosan meg

nakutánna 1000 szemernyi tiszta.

111 üveg, mérléglbe

határozlatik. An

lepárolt viz mérle gellelik ßbele; mellynek felñlelc,

lz üvegen (ab) vé- kony vas-reszelôvel megjegyez|.e

tik: На mât most valainellyfolyadéknak akarnók faj

‚шум megtudni: az üvegbôl a nlegjegyzett vonásig 1000 ize

mert nyomó> viz kilöllelix, s helyetle a másikI folyadékbúl

tölletikß megjegyzett ab vonásig, s az üveg ismét a- mér

legre álliltalîk. Ha ezen folyadék kevesebbet nyomna az em|i~ ‹

tell 1000 szemernél: а nulyból eddig vételik ki,mig az egyen

luly közlök helyrewìll; s háuy szemer maradt fel az 1000bô|,

аппу! fajsulyu leend a folyadék. Példaúl:a0,S30 fajsuiyulang,

ezen üvegben az ab vonáuig csak 830 szemcrt nyom, holotìÍ а

lepároll viz 1000-ev. Ellenkazö es'elb‘e|}, ha a folyadék nehe

\zebb fajsulyu а viznél: ekkor az említett ab .vonásig папы:

folyadék is löbbet. nyomand 1000 szemernél, és mennyìvel

‘быт, annyival nehezebb fajsulyú leend alepároll; швы.

Richter a borlang` tisziitásához tůzön megöm

Маме“ még-halvagot használt, s czélszerüen; melly

vëgre az Еду készü1tlang= Richter langának

Ineveztetik. —- Loviciu s a vizteleri, azaz; 0,790

fajsulyu lango,t (alcohol absolut.) sz`énsaves.haméleg

röl páŕolta le; mivel a szénsavasrham-éleg avizet

örömest magához vonja.

A lang lepárolásához sůkerrel használtathaik azon mész

haìvag, melly а tiszta folyókönlegegkészitésénel (259. §.) a gör

vegben‘ visszamaradt.

Tulajd. Áliszta borlang: vizlisztaságu, szín

telen , kellemes- , léles , erös -illó шаги folyadék ; izo

melegitö, ereje kábító. Minél kevesebb vizet tart, an

nálkevesebhfajsulyu. Vizzeli, ugy Íiénsavvali keverés

közt hevül; vizzel тётя apró rázás után azonnal

18*



276 ’

Je.

eltünö vîzgyöngyök képülnek. Tüzön tökélelesen elil

ló; söt ha viztelen: kezek közt való dörzsölés közt

is. Egyébiránt igen gyulékony, s ineggynjlva kélines _

lánggalég. Az eczetforrás feltételeijelenlétével eczet

forrásba képes átmenni. Különféle anyagokat, mint:I

vilanyt, olajakat, gyantákat, balsomokàt, égvénydé

_keket, ként, ihlanyt, s más életmüves 165161161 felol

vaszt. Növénygyökerekkel 5 fíivekkeli pállitás által

feslvényt 1102 elö. Viztelenségének bizonyos jelei: ha

szénsavas haméleg nem nedül benne; 5 ha löporra

töltve megyujtatik , ‚65да langnak elégtével az fellob

ban. Alkatrészei: C"'*H1'/102 vagy CQHÜO. Savalikal,

mi csodálatos, égénnyé és egy saóaljhoz hasonló anyaggá

változik, melly, savakkal mind közömbített, mind

savanyu vegyekké képes összekötôdni.

325. §. A lang mint említém, savak által: égéi|

nyé; égvények és lég által: eczetsavvá, hangyasav

vá, 65 bizonyos gyantanemü anyaggá; élenyités ál

tal a körülmények szerint: eczetsavvá, hangyasavvá,

vagy bizonyos illó _ AldeÍzydnek nevezelt _ 165116

változtatik. Hamany ésfézikeny: illó,` nem égényképü

folyadékot képeznek benne. .

326. 5‘. I1'e’ne'ge'mJ, (Aether sulfuricus; АеО —+ 803);

Az égény készílését 1544hen C 0 г d u 5 teile ismeretes

sé; 1729ben pedig Frobenius készítését módosi

tolta. Az ausztr. gyógysz. szerint .készül: ha 4 font

0,830 fajsulyu langho/z részenként, ,igyakori fell\‘ev¢.

rés közt, hogy nagyorn meg- ne- melegedjék , 5 font

tömény .kénsav töltetik. A kevert folyadék fövény-für

döben helyzelt iìvcggörv-egböl lcpároltaiik: 5 az, ad

dig folyfattatikz mig csak égény párol-le. A kihiìlt ‘f

maradékra ismét 1 font borlang 161161111, s a lepáro

lás ujra folytaltatik. A szedöben nyert folyadékba vég

re annyi mész-éllcgpor tétetik, mennyi a lepárolásnál
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átpárolt fölösleges kénecssavnak kielégítéséhez rn/,eg

kivántató , s ugy ismét csendes lepárolás alá vettetik;

mi mindaddig folytattatik: migI csak égény párolle;

mellynek fajsulya:.0,745 legyen. ‘

Liebig szerint készül: ha 5 г. 0,830 fajsulyu

horlél , 9 r. kénsavvizeggyel hideg vízben álló edény

hen kevertetik, s a folyadék folyvásti fôzés közt lepá

roltatik; mi által: égény , viz-, és borlélgözök men

nek-át. Mínlhogy pedíg ezen gözök hidegcsövökön

mennek lepárlás alatt keresztül, töményülve folyóala

kot vesznek fel. A fözéshen levô görvegbeli folyadék

‘Кот, а fön említett fajsulyu `borlélhöl annyi töl

tetik, mennyit 'a lepárolt termény kitesz. A nyert

lepárlathoz, ` langban olvasztott hamélegvizegy

adatik, s viz-fürdôhen ujonta addig pároltatik- _

le, mig a lepárló égény C. 20°nál 0,720 — 0,725

_fajsulyn leend. Ez utóhbi lepárlás mészhalvagról; v.'

lnészélegröl is czélszeriìen történhetik.

Magyara'-z. A kén-égényt Liebig: „saure schaue-

` felsäure 4etÍLyl0.fvyd“ _ Bisulfas ozydiïaethyli-nek ne

vezi. Aethyl nevezet alatt érti az égényvegyek Vgyö

két, melly, élennyel vegyiìlve adja az általa Atliylo

myd-nek nevezelt állományt, Ez , fölösleges kénsavval

vegyiilve adja a kén-égényt._ Jelelö hetüì: C‘iHl0O.`

B e rze li u s szerint ekép magyarázzuk. Lang

nak kénsavval való összejlövetele által: részintI viztar

talmn kénsav, részint horkénsav (Weinschwefelsäurè)

képeztetik. Ezen kevert folyadékhan fözés közt elö

ször égény кара‘; miután ez átpárolt volna, a hö for

pontig nagyohhodván: az égényhôl és kensavhúl álló

horkénsav, az égényt elereszt-i; melly, кладу höhen a

kénsav ráhatása által részletesen hor-olajja (Weinöl) és

vizzé homlik, mellyek az égénnyel egyiìlt lepárolnak.

Mindazáltal ezen horolajnak bomlása, és kénecssav
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támadása mellett egy fekete, nem illó test is képül,

melly a savhan marad felolv adva, s a mivelet végé

vel viz által válithatikle Ье161е.

Tulajd. A kénégé ny: színtelen, víztisztasá

gu, véknyan folyó, könnyii, igen illó,~ s gyulékony

>folyadék. Erös kellemes szagu, illato hütö édeses

‘ай. Leglisztáhb állapolában ;0,720 fajsulyu az ausztr.

gyógysz. egyébiránt fajsulyát = 0,745-ге l|atároz

la. Se sav, se égvénymódra nem hat; erös világosság sú

gárát törö tulajdonnal bir. Lég hozzájárultával, ~ melly

nek élenyével lassankent vegyül -— eczetsavvá és ‘Ещё

bomlik; melly bomlása nem mindjáŕt észrevehetö, mi

vel a bontatlanúl maradt égény vele könnyen keveŕ

hetö, mit mindazáltal savanyumódra való hatása árul

el. Legczélszerübb tele s jölbedugot üvegekben, hůs

helyen tariani. 10 R. `vizben , s minden aranyu lang

han felolvad. Olvasztja: akáfort, minden illóolajakat,

akövérek közôl: a himboj- (ol. ricini), len-, beléndek-,

(Иудеи), fa-, és croton-olajakat. Нет különben némi

gyantákat, terrnékbalsamokat, 11. m. terpetin, mek

kai, kanadai, és kopaibalsamokat.'Végre több fém

halvagokat (chlorida metallorum), jelesen: a vas
Khig, ar- és ér- halvagokat. — На vizzel та" ferlez

ve: 10 r. vizben nem olvad már fel tökéletessen , ha- -

nem afeliileten úszand.

327.' Eczß:-égény (Aether aceticus). Feltalálója

Laura g n ais grof volt l759ben; ki is azt: eczet

savas réz-élegnek langgal való keveŕése után , lepáro

lás által állítá elö. ‚Аз ausztr. gyógysz. szerint készül:

ha 16 lat mérsékelt tüzön szikkasztott eczetsavas szik

élegre, üvegben, 3 obon kénsavbúl és 6 obon 0,830

` fajsulyu langból álló folyadék töltetik, s mérsékelt

liizelés mellett szárazig lepároltatik. A lepárolt folya

dékhoz , a tiszta égénynek belölei kiválasztása végett
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rnintegy недуг‘! résznyi mész-éleg adatik, s ujonti

lepáxiolás alá vettetik.

Az eczet-égényt Li eb i g ;. „essígsäures Aethyloxyd

`-`Acetas ozyrh' `aetlz_yIinek печей. Szerinte Кбит:

ha 4 г. víztelen lang, 5 r. kénsav és 16 r. ólomczu

Ко!‘ lepárolás alá vettetnek. А lepárlat, a szabad

égénytöl légeni melegftés által szahaditiatîk meg. Az

Ñ égényiöl ekép megszabaditott maradék, ha készitésé

hez sok lang vétetett: eczet-égény langhan felolvadva;

mellybôl az égény hamélegyvîzegy v. mészhalvag

által választathatik ki; Alkatrészei: AeOI C4H6O3.

Tulajd. Színtelen, fölöttébbilló. igen gyulékony,

kellelnes égényszagu, fríssitö shütô Кий folyadék. Faj

sìulya az augtr. gyógysz. szerint _-_ 0,905. Alkatrészeì:`

57,88 eczeî sav, és 42,12. égény. A káfort, illó-1

oiajakat', stöbb gyantákat felolvasztja; 7 - 8 r. vizzel
keverhetö; langgal minden aranyban. Едет egvé« O

_nyek állaleczefsavvá -melly az égvénnyel vegyül, -

és égénnyé bomlík. ' I

Fölösleges langgal v. vizzel ferlezve ne legyen,

mirenézve7 r. ‘Еще! tökéletesen keverhetö legyen , a

nélkül: hogy az égény kiválva а folyadék felületén úsz

` szék; azonkivül szénsavas ham-éleg fel- ne- olvadjék

benne.

lnlímmn сшкк.

Eczet-forrás'.

328. Langos folyadékok 'lég élenyével vegyül

‘т, в valamelly idegen, forrást-gerjesztö ànyag által

9
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elömozdítva: eczetforrásba mennek át, minek követ
keztében Li eb ig  t öl Aldehyd-nek nevezett állornány, У

és eczelsav támad bennök. Az evzeîforrás tcrmésze

tes követóje allangforrásnak, ha az tovább folytatod

batik. Vannak egyes esetek, hol a cznkortartalmu

állományok, közvetlenül mehetnek eczetforrásba át;

mindazáltal ez csak egy észre nem-vett csalódás által

lörténik, mivel a langforrás\fclyama igen hirtelen tör

tént meg. s az által észre sem vétetett. Vannak to

vábbá állományok , mellyek langforráson nem mennek

Ы, az- eczetforrást még is kiálják, péld. a mézga.

Az eczletforrást legjobban az eczetágy mozdítja

’ elö. Ezen forrás terménye közönségesen eczet, az

az: különféle vonatanyagokkal, sókkal, s más nö

vénysavakkal fertezett feleresztett eczetsav. A benne

léiezö eczetsav ‘ mennyisége szénsavas ham-_éleggeli

közömbités által tudalhatik-meg.

Nßavßnikcziin

Rothadás.

329. A források, és az életmüves testek elbon

iásaiknak utolsó stadiuma: rothadásnak neveztetik.

Nem minden növény-részek_egyenlöen hajlandók ezen
г változáson átmenni. Az erösb növénysavak, növény

sóaljak, gyanták, kövér és illóolajak nem mennek

rothadäsba által; ellenben; könnyen az ollyanok: mel
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lyek széneny , köneny és élenyen kivîil egyszersmind

legenyt és ként is tartanak magokhan. Kiszárítás ál~

tal gátoltatik a rothadásç/ mihöl látható: hogy a viz

lényeges kellék a rothadásnál, mellette a lég élenye

is. Mirenézve kiszárított növények s állatanyagok nem

mennek rothadásba által.

Ha életmíives részek szabad légen rothadnak;,

élenyt vonnak a léghöl magokhoz; mellyett azonhan_

nem tartanak meg, hanem aránylagos lériméjů szén

savvá változtatnak. Legenynélküli _növények minden

kellemetlen szag terjesztése nélkiil homlanak el, el

1епЬеп а legenytartalmuak erös szagot hocsátanak ma
gokhól; kivált hayegyszersmind ként és vilanyt ista1'

tanak, akkor a szag kiálhatlan, péld. az embereknél

hóltok után.

Viz alatt levó életmüves anyagok hasonlókép rot-

hadnak, de más tüneményekkel mint a légen. Nem

ritkán apró, mozgó, élö-lényekkel kezdödik meg a

rothadás folyama, ezen lényeket ázaléh-fe_'rgeknek (in

fusoria) nevezziìk.Ezen férgek támadásuk mindazáltal

nem а rothadás kôvetkeztének tulajdonittatik, hanem

inkábh egy meg nem fogható esetnek, hogy mikint

terjednek ezen állatocskák tojásaik el mindenhova. Mi- '

vel olly helyeken, hol ezen tojások nincsenek, vagy

hol támadhatásnk gátoltatik: nem jönek elö. A viz

alatt levö növények igen lassan hontatnak a viznek

átengedett lég élenye által, mirenézve sokszor ezre

dekig is ellentálnak a rothadásnak viz alatt.

Berzeli us a rothadás terményeit 3 osztályra

osztja. Az 1höz tartoznak a föld felûletén; a 2-hoz

a viz alatt; a 3-hoz a föld alatt történt rothadás

terményei. '

 A föld feliiletén rothadó növények utójára egy fe

ketebarna, porképü tömegeì (Humus)hagynak vissza.
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Ez , télbekövetkeztével, millón- a vegetatie megszünik,

azon iïilddel, mellyböl a növény iámadt, elegyül; s

a jövendöbeli vegelationak tápszereül szolgál. Fönebb

már emlílém , hogy egészen friss növények , viz alatt

soká ellenlállnak a rothadásnak, példaúl szolgálnak

erre a viz alatli oszlopfák, mellyeken hidak vagy más

épíilelek állanak. ,

.Az illy növényrészeknél csak el van halasztva a

bomlás., nem pedig eltörülve. ' Ha az év forró év

szakában egy darab fa` fekszik valamelly álló viz fe

nekén: bugyborékok fejlödnek ki a vizböl; mellyek:

szén-hönecsgâzök (Hydrog. carbonat. cum minimo

carb. 38. §.), mi is, a viz fenekén fekvö élelmüves

anyagoklól okoztalik. - А föld alatti rothadás termé

nyei: barnaszén, mézkö (Honigstein), köszén, földi

szurok, gyantár, kö-olaj, és némi ásványvizekben

tarlozkodó állományok.

A köszenet ez ideig kételkedés fátyola fedezi. ha

valóban az ásványország terménye légyen-e? Sokan

hinni kezdjük, hogy az a föld alá rejtetlj növényországi

anyagokból származott légyen, annál inkább is, mintliogy

' bányáiból a I`ón említelt sze'nkönecsgó'z nagy mennyi

ségben- létezik; és darabjaiban, növéuyrészék nem

ritkán találtatnak.

Az Véletmüve`s testek e legulolsó stadiumán me

nend Iegjkor tesliink isikeresztül, mirenézve annak

gátlását 4- mit a vegyianból tanulhaljuk - minden

tölünk kitelhetô módon elömozdítani törekedjnñk; mert

hol rothadás belépetl: ott nincs többél élet; hol élet

A nincs: ott halál van; hol halál van: ott elenyészet kö

vetkezik. Ezek várakoznak reánk mindnyájunkra is

fokonként. `~
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Az elóadattakbòl láthatod “шеи olvaló! minó давит hárnl

4hat reád, só! az egész emheriségre‘a vegytan által. Lát

ш! , mmy élénk szmekkel fameux iu named, mi lágyen

а hahn? — пеш çgyébb: mint az élctmûves test vegyfo

lyamának “мы: stadíuma. A \‘egytanbó| lannlhatod mint

kelleslék ¿lesledet ez utolsó bekövetkezô wgyfolyavm ellen

mìnéltovább óvni, és léled Iegbecsesbjét, éltedet, meg

hosszabítani. Gyujtson benned ennek meggondolása sze

reteti öszlönt a vegylanI в annak elömozdilása îránt. Ad.

dig is pedig, migI ezen iszonyalos, elkerülhetlen "egyfoù

lyam гарем! egykor diadalmaskodand: nyngottan, mìkînt a

völgyi patak follyanak éllednek honodjavára зиме“ deriilt

napjai. Zárndéknl emlékezletlek eleve 'kikérl ingadclá

sim f¢dezó.aéreA Légy ujonta buldog!!!

vidi f ‘

Fr. Bene ш. р. ` "

Director stud. med. chir.

Ez а vegytani értekezés nyomalhatík

Pesten , JanuarA ч 2-án 1842.

Sadler Josef ш. к.

Orvos-tudor és lanál'.

 

Figyelmeztetei. Minlán inlmkám nyomása bevégzôdötl ¿volna

' ‘ищет csak észre, hogy a cobaltumrasoi\kaI czélsze

rübb nevezett Íre'kleny, - a cyanelńmra pedig, mint, S c h e о
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l е gyanánt: „príncipium tingen! coeruIeíl1eroI|'nenn`|:“ Í&'¢'À‘eny;

mit ellenkezôkép neveztünk. lnnét, acid. coballicum

= ke'/clemv; acid. oyanicum = le'l:s¢w; Oka: mivel mi

mi egyedül az életmůlelen vegytan můszavait határoztuk

véleményeink lzerint meg, nz életmiîlelenét pedig még nem.

Annálfogva cyaneum még nem jölt szóba nálunk. Kérem

erre a munka folyama alatt iigyelemmel lenni.



2.8.5

lfegytani müs-.:avaIc’ ^ ’

Адау: portio

alaktalan: amorph

‘Папу: niccolum

alátett: uniersatz

álezüst: packfong

al-élecs: suhoxydulum

aléŕeg: suhoxydum

(Щ: basis

alkatrész.: pars constituens

alkénecssav: acid. snhsul

furos.

alkénsaw : acid. snhsiilfuric

a'llatolaj: oleum animale

dllat-ország: regnum ani

male _

állatsav : acidum animale

állomány: _suhstantia

almasav: acid. malic.

angag: materia

`arany: aurum

aranykén: goldschwefel

arány: proportie _

aránylagos: proporiionalis

ar-élecs: oxydum auros.

are'leg: oxyd.auric.

-dsvány : fossile , minera

ásvány/isz: mineralogus ‚

ásvány-01'sz.a'g: regnnm mi-

nerale

risva'nysà`v: acid. minerale

ás'/ánysfi: sal minerale

ásványtan: mineralogia

ásványvìz: aqua mineralis

átsz2`va'rogtatni: translil

trare

mms: ranzig

áztatnì: macerara

Bennéls: contentum

benzoësav. acid henzoic,

berlini-kék: coeruleum he

rolin.

befz: electrum

berzezm', v. berzèlni: ele

ctrisare ‘

berzgép: machina electrica

berzlámpa: lampas electrica

berzme'ró': electrometer

berzpisztol : pistoleta ele'

ctrica.berzszíkra: scintilla electr. I

berztagadó: electronegtiv.

бегает? : electropositiv.

berzvezetö: conductor ele- ’

ctricit.

bomlástszenvedni: decom

positíonem pati

bontam'_: decomponere

bontás: decompositio

bórany; horium

bóräs: 'horax

boriték : ' beschlag

borlió' : crytalli tartari»
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' cu1'cumapapz'r: charta cur

biorlang: alcohol vini

borlél: spiritus vini

borsav: acid. tartric.

börsav: acid. boricum

büzecs : bromidum in osum

büzeg: bromidum in icum

büzcny: brominm

büzsav: acid. bromicum

bura: recipiens

csapadék: praecipitatum

cse(-élecs: oxydum man

ganos. `
` _Í csele'leg: oxydum manga

nicum

cseleny: manganium

cse]-feléleg:  hyperoxyd.

mangani

свети): acid. mangani

cserdék: tannina '

csersav : acid. tannicum~

csílladék: scillitina

сайте: clysma

câötök: cucurbita, kolben.

cumae

czereny: ccrium ‚

çzitromsav: acid. citricum

czukorsav: acid. sachari

_l'a'rdany: stibium, anti

l'n0Il. .

dárdanysa'/'rán : crocus an

Шпон.

dárdanyvaj: butyrum an

timon.
deléj:I magnes .

derczepor: pulvis gros

sus

  

  

durrantani: detonare

durrarany: aurum fulmi

nans, v. tonans.

durrezüst: argent. fulmi

nans

durrgöz: gas detonaus

durrpor: pulvis tonans

Eczet: acetum

ec/zctégény! aether aceti

cus

eczetsav: acid. acetic.

édeny: beryllium

egyalaku: ísomorph

ègyarányu: isomer

. égékeny: combustibile

e'getn_i: urere

égetó' égvény: alcali cau

sticum '

égvény: alcali

eldurrantani: detonare

(Леса: oxydum in osum

(oxydulum)

éleg.' oxydum in iucm

' (oxydurn)

elegy: mixtum aggrega

‘ tum

elem: elementum

elemi rész; pars elemen

taris

éleny: oxygenium ‚

élenyités, ¿lenny/eli veggi
tés: oxydatioY

élenytelenítés: anoxydatio

életmü: organismus

életmüves : organicunl

életmülelen: anorganicum

clillanni: avolare '

ellenszer : antidotum

elmálni: fatiscere,

wittern

derítení: clarificare

dugasz- v. parafa : lignum

subereum; korkholz

V61'
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elpárolní: evaporare

ese1ne'n_1,/esY v. tärténetes

rész: pars accidentalis

€1'OZ.‘ CTZ

érczülni: erzen.

éreny: platinum

- ¿r«halvag: chlorid. plati

 nici

¿reny-tapló : .fomes platini

ezüst : argentum

' ezüste'leg: oxydum argen

_ticum

ezüst-halvag: chloridum

argentic.

Faggyusav: acid. steari

'cum

fahéj: cortex cinnamomi '

faliéjsav: acid cinnamo

micY Zimtsäure

fajsulg: pondus specifi

cum

fekér-izzás: candescentia

alba

fehérnye: albumen

fejleszlò' készület: entbin

«lungs apparat

/`el-éleg.' hyperoxydum

. feIeresztcm‘: diluereI

fellengíleni: suhlimare

fellengítmény ,_ fellengület :

_ suhlilnatum

fém: metallum —

fémdék: metalloides

fe'mélcg: oxydum metal

licum -

fe'm/`e'“hy: splendor metal-_
` ‘lic\|s_ _ I

fém-kéneg: sulphidum me

tallicum _

fénymáz: ñrniss

fcrlezés: adulteratio , in

quinatio

/'eszitó' : tenaculum , ten ac

kel

festeny: chromium

fcstve'ny: tinctura

fols: gradus

folany: fluorium

folkölöncz: spathum fluo

ris

földÍtò'1‘i lég:

' sphaericns

folyam: processus

‚висят‘: amalgama

forraszcsö: löthrohr

forrás, buzgás: fermen

` tatio -

forrázni: infnndere

forrázat: infusum _ _

forrpont: punctum ebulli

tioni_s

' fövény-fürdó': sandhaad

aër` atmo

föz:e'nyüst: sandkapelle .

[был dvcoctum _

fó'z.ni : coquere ,

Ge1g'e:‘miasma ’

Glauberso' : sal Glauheri

göroeg: göreb .' retorta

göz: gas

gubacsfestvén_3/: tinctura

gallar. _

_gabacs-forwizat: infusum

gallarum

gubacssav: acid. tannicum

gg/anta: resina

_r;yrmfa'r: succinllm

fe’mso': sal metallicum

gyantarsav :_ acid. snccnn

cum

1 gg/antársavas: succinas
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i hamuzsír , szalaj: potassa

gyár : fabriqtie

gyögyszer: pharmaeum,

‘ medicamen _

gyógyszerész: pharmaco

pola

gyógyszertár: pharmaco

poea

gyógyszerrend könyv: di

spensatorium

gyógytan. medica

gyöls: radicale

gyölfelem: elementum ra

dicale

gyujtüveg : brennglas

Halmazodni: aggregari

halmazólag , halmazva: ag

gregatim

halmazrész: pars aggre

gativa

halvacs :~ chloridum in osum

halvag : chloridum in ¿cum

Izalvany: chlorium

halvsav: acid. chloricum

hamany: kalium

ham-éleg: oxydum kalicum

/tam-éleg-lúg: lixivium oxy

di kalic. `

1шт - élegvizegy :

oxydi kalic.

hydras

hasonrész: pars similaris

hevíteni: calefacere

higany: hydrargyrum

higanykád: Quecksilber

Wanne

híg-élecs : oxydum hydrar

„ gyrus. (oxydulum)

/eig-¿leg :‚ oxydum hydrar

gyric. (oxydum)

-. «“'~~ ь

  

jegecztan .

U

highalvacs: ehlorid. hy

drargyrosi ’

hz'ghalvag: chlorid. hy

drargyrici

hö: calor

höfok: gradus caloris

hò'me'1‘sék: temperatura

hütò'-készûlet: kühlapparat

Iblany: jodium

iblaas: jodidum in osum

iblag: jodidum in ícum

iblanyfestvény: tinct. jodii

iblasav: acid. jodicum

тот: forma

ídomitni: formare

illó: volatile _

illó-olaj : oleum volatile

imeny: tantalum

irany: tellurium

íszapolni: elutriare,scbläm

men

izzitni: gliscere

izzó: gliscens

izzó-szen : carbo' gliscens

. jaczany: zirconium

jegecz: crystallus

jegedzett: crystallisatum

jegedzéspont: punctum cry

stallisationis.

jegedzésviz: aqua crystal

lisationis

crystallogra

phia

jegítení: crystallisare

jelenség : symptoma

Kadanyg cadmium

Iaaïfor: camphora

káforsav: acid. camplloric.

kamin: alembicus
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Ífékeny: cyaneum

kéklcny: cohallum

lféklesav: acid. cobaltîc

kénsav: acid. cyanicnmI

Í&_ém/folio' : prohierofen

V kémlelnî: reagere, explo

rare ‘

kémpapìr: charta -explorat

liémszer: reagentia

kémtölgy: prohiertutte

kén: sulfur, schwefel

‘ kénecssav: acid. snlfuros.

' hénecs: snlfnret. in osum

kéneg: sulfid. in ícum

kénégény: aether sulfuri

cus

keneny: hismuthum

ken-éleg : oxyd. bismuthic.

kenet: nngnentum

kén-ma'j: hepar sulfuris

Isénsav: acid. sulfuric.

kénsavas: snlfas
_Ife'r¢m'l‘¢17¿70lf,I llores ч sulfu

ris А

képezni: generare, bilden

keserù'-só: sal amarum

kesreny: magnesium

kesere'le_q: oxyd. magneY

sic.

készítmény : praeparatum

lsétalaku.: dimorph

kettössó: sal duplex

khinadék: chinina

khinasav: acid. cliinchonic

kiédezni: edulcorare

kinyomní ; exprimere

király-viz: aqua regia

kìsérlet: exprimentum

лишит: ezçtrahere

года‘, kalm: cnpellatum

kohcsésze : kapelle

holiilni: cupellare

kohó: ofen

köneny: hydrogenium

könbûzsav : acid. hydrohro

mic ;

kön-éleg: hydrog. oxydat.

(aqua) _

lgönfolsav: acid. hyclroflu

. oricum

lfönhalvsav :

chloric.

köniòlasav: acid. hydrojo

dinic. _

könìiélfsav: acid. hydrocyan.

könkénsav: (helyesb: kön

kéneg): acid. hydroth.

та.‘ hyd...

könkénsavas nedv. (johh: _

könkénegesnedv): li

qnor hydroth.

könlegeg: ammonium

konyhaso', szík-halvag: sal

cnlinare

köszén: lythanlrax

kovany: silicium

[садами : acid.silicicnm

ko"ver0laj: oleum pingue

lfozmaola-_i': oleum empy

reumatic.

liäzeli alkalrész: pars con

stitnens proxima

közömbítenìjŕözömbösíteni :

nentralisare

közvetlenül: immediate `

közvetöleg: mediate

kürtö: Rauchfang

Labdacs: pilula

lakmuspapír: charta lac

mns

lang: alcohol

19
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.lecsapni: praecïpitare

_ le'gke'mló': eudiometer

láng: fiamma

lángkolzó: llamofen

langlámpa: spirituslampe

lapasz.: spatula

Iáttan: optica

lavany: lithium

  

lecsapószer: medium prae

cipitans '

lég: aër

legeny: nitrogenium, azo

tum

legecses-Iegsav: acid. ni

trice-nitros.

legecssav: acid. nitrosum

legecsgöz: ‘дав nitrosum
léghatlangilz hermetice А

légkémléstan: eudiometria

légkészület vegytam' : appa

ratùs praeumatico

chemie

Ie'gnedme'r0": hygromeler

légnedmutalò : 11ygroscop

légnedszíejó ‚ fest: ' corpusI

hygroscopic. i

legsavx acid. nitricum ì

[вузами nitras, nitricum

Ie'_qsuiyme'ró': barometer il

Icfqsürme’1'ò': manometer I

legtávolabbz' al/fafrész: pars#

constit. remotis. l

lemezz- lamella . _ `

lemezes törésü: fractura@l

lamellosae

lényeges: essentiale

fleprirolnì: destillare

lepárvlt viz: aqua destil

lata

 

letölteńi : decantareV

lëtrész: pars constituens

leválnifeo sensu ac\prae~

cipitlari

lob: intlammatio,
fiamma 'I

lopó: lieber

lúg: lixivium_

et ac

lncig./ej: emulsio semi

num

mákony: opium

máksav, gnákonysavz acid.

meconicum

melegcezetò' : conductor ca

loris

ŕnérleg: waage

inérlegezniz wägen

mérní: messen

meró': solidum

1_ne'szeny: calcium

mész-éleg: oxyd. calcicum —

mefsz.-élegviz, mésmiiz.: а

qua calcis

mészélegvizegy: › hyilras

' calcis '

mdszhalvag : clmrelum cal

cio ‘

mészkölöncz: spathuni cal

careum

mésztej: kalkmìlcli

me':.ga : gummi

mézgagyanla : ’ gummire

'sina

mínöség: qualitas

mima: modulus

míreny: arsenicum

mìrecssav: acid. arsenios.

mirsav: acid. arsenicic.

l mivelet-, munita; operatic

1
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mütári, mütermi : officina- 1

lis

mütárilag, mütermileg :pof

ficinaliter I I

nlüszabályilagv: lege artis

Nedülniz deliquescere

nedve‘s út: via humida

nelzeny: iridium i

1lehez.e'k: drachma

nemes дм: metallum no

 

 

 

bile

nemtelen fém: metallum

ignobile

,nöpény-alj : basis vegeta

' bilis 1

növényégaénydék :' alcalois

vegetabilis

növényország: regnum ve

\ge[abile

ńövénysav: acid. vegetabi-

le ‘

növényâzén: carbo vege»I

` tabilís

„уж, mucilago I

nyáksav: acid. mucicum,

schleimsäure ’ `

nyermény: obtentum

oban: uncia

olajéd: glycerina

Iolajsav: acid. oleicum

olany: molybdaenum

olda. fluss

ólom: plnmbum

ólomczukor: sachar. satur

\ ni ‚‚ 1

‘ ólom-élecs : Oxyd. plumbo

" sum

ölomfehér: cerussa

ólomkokat : 1 ythargyrnm

ólompir: minium

ólamüveg: vitrum plumbi

olvaszfani, oldani : _solve

re '

ömleszleni: fundere mas

sas non metallicas

ón: stannum _ .

önteni: fundere -metallua

öntötégely : — crucibulum _

öprpont: pupctum fusionis

ó`1‘csô: tubus securitatis

` orzzosz' szappan: sapo 'medi

cinalis` Y ’

összezúzm' ;' cnnqnassare

ólvény: legierung

Родину: palladium

pállimńirf digerere

pappz'npa'llz'to'ja: Pappins

digestor ‹ 1
рам/а: korkholzIl

parány; atomns ‚

pardnyszám: numerus ato

micus _

parányvegy: mixtum atomi

cum .

pezseghí: effervescere `

pz"/feng: yttriumY

pirany: strontium

pokdlkó: lapis infernalis

‘Вадим: kilt — ‹.

rágóńig-éleg: mcrcur. co

rosiv.

repeszvas: sprengeisen

o'lome'leg: oxyd. plumbi

cum ‘

r/epeszteni: sprengen

réz: cnprum

1'e':e'leg: oxyd. cupric.

1'e'z-razsda: 1 aerugo
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reteny: selenium

теги’): acid. selenicum

revsav, генеза”: acid. hu

micum

rokonság vegytani: affini

tas chemica

röteny: rhodium

salétrom: nitrum

sav: acidum '

sav s aljképzò' test: cor

pus amphigen.

sárgany: uranium

seleny: volframium

siiak: helm

söalj: basis salis, salzba

’se v _

sósav: acid. salis, muria

ticum

sóskasav: acid. oxalicum

sótképzö: test: corpus ha

loidum

sulyany, sulany: baryum

sulylzalvag: oxyd baryticum

suly-éleg: chlorid. bary

tic.

sulg'/kölöncz : spathum pon

deros. ’ `

surcsés/ze: reibschaale

süritö: condensator

sürmérö; areometer

súrólm' : terere, \zerreiben

szabálgalaku: forma sy

stematica

szagany: osmium

sza'jas-görveg; tubulirte

retorte `

szalamia , könleg-halvag:

sal ammoniacum

száraz ůt: via sicca

szedö: recipiens

  

s.zelencz.a : -pixis

szemcsézni: grannulare ‹

szemer: granum

szemest0"re'sü.~ fracturae

grannulosae

széneny: carbonium

szénsav : acid. carbonicum

szénsavas: carbonas , car

bonicum '

szikeny: iiatriuru

szik-éleg: oxydum natri

szíkészület : saugapparatL

szin: regulinum

szin: color

színeny: vanadium I

szinfém: metallum reguli

num

színitni: reducere

этой": Шшпп

szívárpapír: filtrierpapir

szivárogtatni: filtrare

s'zo'1'itde'lf: strychniixm

` szörp: syrupus>

szunydélt : morphium

Тираж: emplastrum

ta'z:alabbí` alkatrész : pars

constituens ‚ remotior

tégely: fictile

tejczu/for: sacharum lactis

tejsav: acid. lacticum `

telitem' :` saturare

terecs: scrupulus

tereny: thorium

te'1‘z'mc: volumen

térimes, térmes: volumi-'

nosuin ‚ ‚

termék: nativum

lermény: productuln

természettan: historia na

turalis
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`va'Irolirons¢ig: affinitas ele

timany: alumnium

tz'msa': alumen _

többarányu.: polymer

tömeg: massa

tömény.' concentratum

töményiteni: concentrare

tämülni: condensari

történetes rész : pars acci

dentalis `

‘мнением: supersaturare

tůzállo' : Iixum

tüzmérô : pyrometer.

áladéks eo sensu ac se

dimentum

válmány: eductum ‘

válolvasztam’ : Sängern ‚

ctiva

Das .‘

vas-élecs: oxyd. ferros.

(oxydul.) `

vaséleg: oxyd.

(oxyd.)

vasgömböcsök :

martiales _

vaspor; pulvis ferri

vas1‘eszele'k: limatura ferri

vasszén: graphites

vegy : mixtuln chemicum

vegyarányi szám: numerus

ferrie.

globuli

stoechiolnetric. _

vegyaránytan: stoechiome

tria .

vegyelem: elementum che

micum

cegyfolyam: processus che

micus ‚ f

vagy/iangora: harmonica

chemica
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vegyileg, veg!/leg.'I chemice
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`'l"111lni valók.

Mielött “змеи dlvasó a tárgy lényegének olvasá

sára térnél, vess csekély fìgyelemet a mûszavak össze

tételeirôl való tudósitásra is. Az elemek nevezeteinek

meg'hat.'l1“ozaî!i:iha-> föczélul tîizénk ki maguhknak, hogy

azokat,'az elem legérdekesb tulajdonátol származtas

„к. Ez által a tanulóra nagy haszon s könnyüség há

rul: mivel magyar nevezetének kimondás:ival~azonnal

egy fö jellemzö _tulajdonáróli ‘едите származik agyá

ban; mint azt minden elemnél különösön feljegyzve

találandod. ,Továt_ihá:_ a több v. kevesb élennyel .ve

gyült elemek-, Schuster modora szerint: acs és ag

ragokkaljeleltettek, és _ez egyedül csak azoknál, mely

lyek élennyel voltak vegyiìlve; péld. vasacs, vasag sth.

Ezeket már azért sem hagyhattuk érintetlenül, mivel

tudjuk:hogy magyarhan Еду magáhangzóval hiró sza-I

vak nem vehetik ezen ragokat fel, mint p. о. а réz

höl, nem lehet rézacs, és rézag mint volt. Es ezáltal

egyedül az elemeknek élennyeli vegyülésök kiilönhöz

tettek meg; már pedíg tudjnk: hogy nem csak egye- '

dül éleny képes más elemmel több v. kevesb arányhan

vegyülni, hanem a halvany, büzeny, folany és kén is;

innét tehát quo _jure> kölönhöztessük mi egyedül csak

az élennyelivegyeket, a töbhiekét pedíg nem. E vég

böl minden élennyel vegyiìlt fém gyökéhez, haz a

een



kevesb arányu élennyel van vegyülve: óleos; ha lób

bel: ¿leg ragasztatik, p. о. vase'lecs=(FeO) oxydum 1

ferrosum , és vas-¿leg = (FeO3) oxydum ferricum. Igy

a többi emlitettekkel is, péld. hig-haloacs=(HgCl

Chloridum hydrargyrosum); és hig-halvag _-__ (Hg Cl'-‘.

`Chloridum hydrargyricum). Ugy a büzecs =Bromi

‚ dum in osum; és büzeg=Bromidum in icum. Ката;

és folag. Iíénecs és kéneg.

Hasonló rendet követtiink az erösb és gyengébb

savakkal, jelesen a latinnl osum-mal végzö gyengébb

savakat: gyökszavukhoz acssav, v. ecssav; az ícum

mal végzö erösb savakat pedig: gyökszavukhoz egye

dül sav-at adván jeleltük p. o. acid. nitrosum N203 =

legecssav; _ acid. nitricum N205 =legßav. Acid. phos

phorosum P203 = vilacssau; _ acid. phosphoricum

P2()5 = vilsav.

A sub és super elôszavacskákat al és fel szavak

kal mondjuk; péld. acid. subulfuricumI = alkénsavs

_ Snperoxydum manganici = Csel-feléleg. у

Ezek azok, mellyeket a vegyek kimondhatása vé

gett elöbocsátani _szükségesnek tarték, a többimüsza

vak a munka végén feltalálhatók, minélfogva ha vala

melly idegen szó fordúl elódbe, ott betürendbe szer

kezve fcltalálható. ‘

Záradékúl: méltass a 283 lapon megirtiigyel

meztetést, mielôtt a munka olvasásńhoz kezdcnél,

itolvasni.
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