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INTRODUCERE 

D-LUI DR. MANOLESCU 

Fundatorul Apărătorului Sănătăţei 

Ai marele merit de a fi scos la lumină una din 

cele mai importante publicaţiuni ce trebuesc oră- 

șanului și sătânului român. Ai avut chiar price- 

perea a, o face ast-fel în cât ea nu servesce numai 

pentru a infiltra în public cunoscinţele higienice, 

dar mai tâte noţiunile sciinţifice necesare ori-cărui 

om în societatea. actuală. | 

Ni voit chiar a merge mai departe şi ast-tel cu 

prezentul Manual de chimie casnică, începi seria 

publicaţiunilor ce sper că vor lorma biblioteca, să- 

tenului nostru. Nu sciă dacă am corespuns aştep- 

tărei tale, căci e fârte grei, mai ales în chimie, 

a scri despre lucruri, ori-cât de neînsemnate, când. 

„eşti nevoit a le înfățișa unui public ce nu a în- 

vățat de loc acestă sciință. Totuşi ceea-ce am făcut, 

bun, r&i, am făcuto cu î6tă inima şi doresc ca 
ideea ta, atât de bună şi românescă, să fie urmă- 
rită de tine şi de alții cu mai mult succes şi să. 
nu producă alte râde mai bune, decât acelea pe 
care le doresci. 

30 Martie, 1892, Dr. C. Istrati.



NOTIUNI PRELIMINARE 

Chimia este una din sciinţele cele mai vechi şi 
mai folositore. 

Vechimea sa, se explică prin aceia că tot ce este 

direct folositor omului a fost cultivat din cea mai 
mare anticitate. Ca dovadă ne servesce tocmai chi- 
mia și medicina, al căror început se pierde în în- 
tunericul țimpurilor preistorici. 

Chimia este utilă prin marele număr al aplica- 

țiunilor ei. Ea a, existat mai întâiă ca, chimie cas- 

nică, în urmă, lărgindu-se cercul aplicaţiunilor ei, 

sa: născut chimia industrială şi numai târdiii în 
urraă, către sfirşitul secolului: trecut, se născu a- 
devărata. chimie, chimia sciințifică. | 

De și acesta a venit ațât de târdit e de ad- 
mirat importanţa mare ce a luato între cunoscin- - 
țele omenesci și marele rol ce-i jâcă în civilisa- 
țiunea modernă prin nenumăratele și măreţele 
descoperiri și aplicațiuni, la cari a dat nascere,. 

Sete 

ATIT 
CATA mia N     



Am putea dice că chimia a reformat pe om şi 

a dat o direcțiune nouă geniului săi scrutator şi 

inventiv. i 

Luminile căpătate prin studiul chimiei ca sciință 

Sai resfrint mai întâiă şi au produs r6dele -lor 

pe terenul industriei prin chimia technologică, în 

același timp ele au dat o lumină nouă cercetărilor 

sciințifice ale biologiei (sai sciinței vieței) şi ai 

îndrumat medicina pe o cale cu totul seri6să, dând 

puteri- noi şi igienei, acestui mănunchiu de cunos- 

cinţe folositore pentru bunul nostru traiul. 

Ca atare chimia se resfringe acum şi asupra 

cercului mic de unde îşi are origina. Ea caută prin 

chimia casnică să pună în“ serviciul omului, în- 

- trun mod raţional şi folositor domeniul său vast 

şi roditor pentru ca ast-fel în casele n6stre, atât 

în ce privesce alimentele și conservele alimentare 

cât și puritatea saă soliditatea substanţelor ce pu- 

tem întrebuința în nenumăratele necesități ale vieței 

casnice, să se facă în mod judicios și conscient, 

util şi economic. a 

Chimia, casnică, după cum se cunoscea cu pu- 

țină secoli în urmă, când aceste noțiuni se căpă- 

tati cu multă greutate și se transmiteau din familie 

în tamilie sub forma de formule stereotipe, în care 

raţiunea stiinţilică era grei de descoperit, de- 

parte de a fi fost atât de utilă ca astădi, se practica 

în mod empiric, costisitor, dificil și adesea eronat. .
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Suprimaţi, cu gândul, chimia şi vedeţi ceia ce 
ar mai rămânea din civilisația actuală şi dacă 
viaţa, şi înțelesul societăţilor actuale, ar putea să 
mai existe și dacă, decadența nu ar fi mai pro- 
fundă pentru omenirea care şia creat atâtea ar- 

me și forţe prin chimie, decât chiar în primele laze 

ale existenței s6le sălbatice, când avea desvoltate 
cel puţin forțele, instinctele şi aptitudinele inherente 
ființei scle animale, pe cari civilisația le-a, înlo- 
cuit prin calităţile omului actual. 

Dacă suprimaţi chimia, aţi suprimat metatele, ați 
suprimat productele chimiei, cu alte cuvinte aţi su- 
primat instrumentele, fie ele cuţit, pușcă, topor sai 
plug, aţi suprimat poduri și drumuri de fer, aţi 
suprimat sirma telegrafică, aţi suprimat, în fine, sciin- 

țele și artele, căci nici balanţa, nică compasul, nici 

microscopul, nici pictura sai văpsitoria, nici medi- 
camente, nici industria, ceramică ete. adică, nimic 

din tot ce este folositor corpului și creerului nos- 

tru, nu vor mai fi în serviciul nostru!! 

Chimia ca sciință pâşesce cu pași gigantici şi 

nu e Qi neîntrebuinţată de dinsa pentru a nu răpi 

necunoscutului fapte noui şi pentru a nu pune în 
serviciul nostru corpuri noui sait mijloce noui. 

Industria, chimică, care a luat o desvoltare atât 
de mare cu deosebire în secolul nostru, ÎȘă are 

punctul s&u de plecare în lucrările chimice făcute 

în laboratâre. |
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Aceleasi lucrări servesc aştădi a esplica secre- 

tele vieţei, căci fie-care celulă din corpul animale- 

lor şi al plantelor, este un infinit de mic, dar un 

infinit de admirabil laborator de chimie. | 

O celulă vegetală sau animală reprezintă viața 

vegetală și animală, este o fiinţă mică care trăesce, 

basată pe aceleași fenomene [isice și chimice, ca și 

fiinţa mare pe care o alcătuesce: animalul sa planta. 

Chimia casnică tinde să iea un loc preponderent 

alăturea cu cunoscințele elementare de igienă, în- 

te primele noţiuni, ce trebuesc date în mod in- 

teligent și cu aplicaţiuni practice copiilor noştrii. 

Sunt în natură numerâse corpuri ca aurul, ar- 

gintul, ferul, plumbul, mercurul (argintul vi), oxi- 

„genul (care se află în aerul atmosferic), ete., cari, 

ori la ce încercare le-am pune, nu se pot desface 

în alte corpuri şi r&mân în tot-da-una și în ori-ce 

împrejurare tot aur, tot argint, mercur, sau oxi- 

gen etc. Din acestă causă ele sau numit corpuri 

simple (elemente). Se cunosc până acum cu sigu- 

ranţă 66 corpuri simple. Ele pot fi sau solide pre- 

cum: aurul, argintul, bismutul, cositorul (staniul), 

calciul, carbonul, cuprul (arama), ferul, fosforul, 
plumbul, sulful (puci6sa), zincul, etc. 

Ajtele suntlichide, precum: mercuriul (argintul vii). 
7
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Unele pot fi gazâse, precum: azot, hidrogenul, 

oxigenul, etc. 

Bine înţeles că în aceste stări se presintă ele 

numai la temperaturile ordinare, căci cine nu scie 

că plumbul încăldit se topesce și fierbe, că mer. . 

curiul răcit înghâţă (devine solid) sai încăldit fierbe 
și trece în stare de vapori (devine gazos). 

Și corpurile gazâse ca oxigenul, azotul etc. când sunt 

r&cite tare pot trece în starea lichidă şi chiar solidă, 

Pentru a putea arăta aceste corpuri simple, în 

scris, în mod mai. simplu, nu scriem numele în- 

treg, ci numai litera cu care începe acest nume, 

(ceea ce numim Simbolul corpului), iar când mat 

multe corpuri încep cu aceiași literă, alipim pe 

lângă acâsta pe a doua sai a treia, care urmeză 

în nume; ast-lel avem: 

1. Hydrogenul se însemnâqă cu II 
2. Oxigenul » » 0 
3. Sulful » >» SS 
4. Carbonul | » » CC 

5. Calciul i » » Ca 

6. Cuprul (arama)  » » Cu 
1. Argintul » » Ag 

_%. Aurul » > Au 
9. Arsenul >» » AS 

10. Azotul p p  Az 
MI. Plumbul » » Pb 

12. Ferul >» » ke 
13. Zincul
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Aceste corpuri nu se află tot-d'a-una numai în 

stare pură și isolate, dar și combinate între dîn- 

sele; ast-fel de combinaţiuni se pot face între 

două, trei sait mai multe corpuri simple, d. e.: 
Calciul se combină cu oxigenul ca se ne dea un . 

compus făcut din oxigen și calciu, pe care “1 pu- 

tem scrie CaO și care pe scurt se numesce oxid 

de calciu (var nestins); tot ast-fel carbonul, cuprul, 

plumbul, zincul etc. pot, să ne dea următorii corpi, 

numiți oxid: 

CO CuO . P»O FeO 
Oxid de carbon  Oxiddecupru  Oxiddeplumb  Oxidde fer 

Hidrogenul se pâte combina în diferite moduri 

cu alte corpuri simple, ast-fel că cantitatea de hi- 

drogen, ce o găsim într'o combinaţiune, să fie de 

două sai de trei ori repetată în unele combina- 

țiuni, d. e.: | 

CIH OH, AzH, 
Ciurură de hidrogen Oxid de hidrogen Azotură de hidrogen 

(Acid elorbhidric, (apă) (amoniac, spirt de 
spirt de sare) țipirig) 

Aceste combinaţiuni sunt fârte variate, în ce 

privesce raporturile de proporţiune ale corpurilor, 

cari se combină; ast-fel mai avem pe următorii: 

CINa Ie, 0, CO, 
Clorură de natriă Al doilea oxiddelfer — Bioxid de carbon 

(sarea de bucătărie) * (rugină) (gazul arderei) 

Dacă vom lua corpurile indicate mai sus sau 

ori-ce corp compus, adică lăcut din două sai mai



multe corpuri simple, putem săi analizăm, adică 

să-l desfacem în corpurile simple din care este 

făcut d. e.: Oxidul de plumb (PbO) pâte să fie 
desfăcut în plumb (Pb) şi oxigen (0). In acest 

mod chimia pote analiza, tâte corpurile compuse 

și pote să arate corpurile simple, din cari sunt 

făcute. Ast-fel ea ne arată că marmora sau piatra - 

de var e făcută din calciu, oxigen și carbon; că 

gipsul e făcut din calciă, oxigen și sulf; că spir- 

tul, zacharul etc. sunt făcute din carbon, oxigen 

și hidrogen. Acest fel de analisă se numesce, din 

acestă, cauză, analiză, elementară sau calitativă, 

fiind-că arată felul sai calitatea elementelor din 

care e format-un corp compus. Nu e însă de a- 

juns de a face numai analiza calitativă, pentru că, 

găsim corpuri ca: spirtul, zachărul, cera, grăsi- 

mile etc. cari sunt tote făcute din carbon, oxigen 

și hidrogen. Deosebirea între ele și în ce privesce 

gustul, mirosul, modul cum lucreză asupra cor- 

pului nostru, sat faptul că unele sunţ lichide (spir- 

tul), altele solide (cera) altele gazâse (gazul bălților) 

ține la acea că nu tote sunt făcute din aceași 

cantitate de carbon, oxigen şi hidrogen. Cântărind 
„pe fie-care din aceste corpuri despărțite prin ana- 

liza calitativă, facem 0 analiză cantitativă, adică, 

găsim şi cantitatea, care se găsesce din corpurile 
simple în corpul compus. Ast-fel avem ca exemple: 

le O Pes0, OC4HO0  0HO0 O CuHaa0u 
id de fer. Al doilea oxid Alcool Acid acetic Sachar. 

de fer (rugina). (Spirt de vin),: (Acrâla oţetului).
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Ovi-când însă prin analiza cantitativă vom căuta 

să ne dăm s6mă de cantitatea de Cu (cupru), Pb 

(plumb) sai Fe (fer), care se află combinată cu 

oxigenul în oxidii de mai sus (Cu0, PbO, Fe0), 

sai de cantitatea de C, H și O, care se află, în 

„alcool acid acetic (tăria oţetului) sai zachar, vedem 

„că în toţi compușii aceștia raporturile de greutate 

ale cuprului; plumbului, ferului, faţă cu oxigenul, 

carbonul, hidrogenul, ete. sunt tot-d'a-una aceleaşi. 

Sa admis, prin urmare, că tote corpurile simple 

când intră în combinaţie se află în tot-d'a-una în- 

tr'un raport de greutate constant, numit numer pro- 

porțional.. 

„Ast-fel în corpurile următâre găsim că pentru 1 

hidrogen avem greutăți diferite de alte corpuri. 

simple, fie-care însă fiind specifică pentru corpul 

simplu, care intră în combinaţie. 

acid clorhidric (HCl) avem 1 gr. H+35or.5 clor In 34gr. 5 

» 58» 5 clor. de natriti (NaCl) » 23 » Nap35» 5 » 

» 28 » oxid de carbon (CO) » 12 » C -H16 » oxigen 

» 18» apă... e. : (0) » 2» H-+l6» » 

» 100 » cretă(carb.decalciii) (CO;Caj» 12» CA48o » + 

Ma 40 » calcii 

» 60» Acid acetic . . (C.H,0,)o 24 » C-+32» oxig. |- 

"4 gr. hidrog. 

din care dăm principalele corpuri: 

Sa alcătuit și o scară de numere proporţionale 
prin comparaţie cu hidrogenul.



Numele corpului simplu 
Hidrogenul (Hy . 

Numărul proporţional 

Carbonul (0)... .... 12 
Azot (AZ... 14 
Oxigen  _ (0)....., 16 
Sulf S).... 32 
Clor (CD... 35,5 
Fer Fe). ..... 51 
Cupru (Cu). ..... 63 
Zinc (Zn)... 89 
Argintul (Ag). . . . . . > 108 
Plumb Pb)... 207 
Aceste numere proporționale, raportate la cele 

mai mici cantități de materie, cari pot intra în 

combinaţie, cari sai numit şi atome, represintă, 

greutăţile relative ale atomilor, din cari sunt făcute 

corpurile simple; ast-fel apa pote să fie represen- 

„tată ca făcută sau, din două părți (în greutate) de, 
hidrogen pentru una de oxigen, sai, din două a- 

tomi de hidrogen pentru unul de oxigen. 

In acest cas compusul făcut, din 2 atomi de hidro- - 

gen egală cu 1X(2, şi un atom de oxigen —16 X1, - 
dă, nascere celei mai mici cantităţi de apă care pote să. 
existe, numită şi o moleculă de apă, cu o greutate re- 

lativă — 2 —- 16 — 18 numită: greutatea moleculei: 

Dăm pentru lămurire şi alăturațele două exemple : 
în greutate în atomi 

Creta 1002 —C 12% C latom —12 
O 48» O 3atomi— 3-+-16—48 
Ca 48» .Calatom ——40 

100 100 
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sau o moleculă de cretă € făcută din 5-atomi și 

“greutatea ei este 100 și pote fi representată prin 

“formula: CO,Ca. 

Argintul. 

Argintul este un metal cunoscut din timpurile 

cele mai vechi. 

El este răspândit în natură şi se găsesce sait 

cristalizat, sau în bucăţi masive. Adesea cristalele 

mărunte sunt puse ast-fel pe stânca în care se 

află argintul, încât formeză nisce figuri, cari s6- 

mână cu foile de ferigă. EI se găsesce şi ameste- 
cat sau combinat cu alte corpuri simple ca: cu- 

prul, sulful, etc. Ast-fel există în Germania, Nor- 

vegia, Spania și în America lângă lacul Superior, 

Mexic şi Chili. 

Cele mai vechi mine de argint din Europa sunt 
cele de la Congsberg, care se exploateză de la 1623; 

în acestea sa găsit la 1666 o bucată de argint 
curat, cu o greutate de 275 kgr. Până la anul 
1805 ele ai dat câte 4.483 kgr. argint pe an. 

De atunci până în present producțiunea lor a, va- 

riat dar acum câţi-va ani se scoteau 8.000—9.000 

kgr. pe an. Sunt însă mine cu mult mai însem- 
nate, ca aceia de la, Nevada, în Statele-Unite (A- 

merica), cari dai pe an până la 1.500.000 gr.



argint, ceia, ce face aprope 300.000.000 lei pe 

an, socotind kilogramul de argin cu 220 lei. 

Se admite acum, că t6te minele de pe pămint 

dai 3.000.000 kgr. pe an, care represintă cam 

400.000.000 lei. 

Argintul e un metal alb, destul de mâle pentru 

a putea fi lucrat şi lustruit. El se pâte întinde în 

foiţe subţiri, ast-fel că, 500 foiţe la un loc, ai de 
abia grosimea unui milimetru. 

Cu 10 gr. argint se pâte face un fir atât de 

subțire în cât să aibă o lungime de 26 kilometri, 

adică o poştă şi jumătate. 

Din argint se fac o mulţime de obiecte folosi- 

tore, argintării şi monede. 

Monedele, - medaliile și giuvaerurile bune sunt 

tăcute din argint și aramă. 

Moneda de 5 lei e făcută din 9 părţi argint şi 1 

cupru, sai la mie 900 părți argint și 100 cupru. 

Monedele de 2 lei, un lei și 50 bani conţin 

835 părți argint şi 165 cupru. 

Giuvaerurile de argint conţin 800 părți argint 

cu 200 cupru. 
Medaliele şi vasele conțin 950 părți argint cu 

50 cupru. - “ | 
Din acestea se pâte vedea, că obiectele, ce nu 

sunt supuse des frecărei şi ciocniturilor ca meda- 

Jiile şi vasele, au argint mai mult, pe când giu-. 

vaerurile şi cu deosebire monedele mărunte, cari
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„circulă mai des conţin mai puţin argint. Cuprul 

în acest cas dă argintului tăria necesară. 

Prin obiceiu la noi sa introdus pentru obiec- 

tele de argint (linguriţe etc.) în ce privesce avu- 

ţia lor în argint faţă cu cuprul sistemul german; 

ast-fel: 

Argintul curat se numesce de proba 16; 

Argintul cu care şe fac de regulă linguriţele 

etc. are 12 p. argint și 4 cupru și se numesce 

de proba 12; când aliagiul (amestecul) de argint 

conţine 10 argint și 6 cupru, el se numesce de 

proba 10, etc. 

Argintăria, se întrebuințeză la masă, fiind că nu 

e atacată ca cele-lalte metale de acrla borşului, 

verdei și castravețţilor acri (acidul lactic), nici de 

acrâla oţetului (acidul acetic), sai de sosurile să- 

rate: 

Medicamentele în genere trebuesc luate cu lin- 

gurițe de argint, sau dacă nu avem, cu una de 

porțelan, cari lingurițe în acest cas sunt cu mult 

mai bune. | | 

In lipsă e mai bine a lua medicamentul cu ce 

lingură de lemn nouă, care, după ce a fost în- 

trebuinţată să fie păstrată întrun pahar cu apă 

curată, până la ora când urmeză a se lua din not 

medicamentul. | | 

Nasturii (bumbii), lanţurile, capacele de la ce- 
sornice etc., trebuesc cumpărate tot-d'a-una făcute
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din argint cât se pote de curat, de regulă de proba 
19, de re-ce dacă cuprul e în cantitate mai mare 

prin umedelă, sudâre şi alte substanţe, se alte- 

r6ză, (ruginesc) şi văpsesc în verde vielea şi vest- 

mintele. 

Acidul azotic (apa tare) atacă argintul și dă un 

corp cristalizat, fârte solubil (se topesce) în apă, 
numit azotatul de argint sau piatra iadului. la e 

o substanță otrăvitore și arde cu ușurință pielea 

Şi carnea, în cât nimenea nu trebue a o între- 

buința fără sciinţa. doctorului. 

Pusă în o pană de gâscă sat luată în mână 

cu o hârtie uscată (de 6re-ce înegresce şi arde 

mâna, albiturile, hainele etc.) pâte fi întrebuințată; 

pentru a atinge pe da-supra rănile cu gangrenă 

la om sait animale şi buba negră (pustula ma- 

lignă). Pentru acesta din urmă însă, precum şi 

pentru mușcăturile de câine turbat sati şarpe ve- 

ninos, e mai bine a. se întrebuința Ja moment ar- 

derea, cu un fer roşu (undrea sai mai bine sulă 

subțire) cât se pâte mai adânc. 

Cu piatra iadului se face cernâla pentru însem- 
nat rufele: Pentru acâsta se iau cantităţile urmă- 

tore, bine înțelegându-se că e mult mai bine ca 

amestecul să se facă de un droguist sait farmacist: 

Azotat de argint cristalizat . . . L0 părți 
Sulfat de cupru (piatră vinătă). . 3 ». 
Carbonat de sodii cristalizat . . 10, »
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Pulbere de gomă arabică, . „ae 5 părți 

Amoniac (spirt de ţipirig).. . .30 » 

Apă e cc... 80» 

Se. disolvă azotatul de argint în amoniac și sul- 

fatul de cupru în a treia parte din apă; se ames- 

tecă; se adaogă carbonatul de sodiu și goma a- 

rabică, pe care le disolvăm mai întâi în restul 

apei; se filtreză (strecâră) prin hârtie sugătore. 

Cu un condeiă de pană de gâscă, sau cu o 

pensulă, se scrie pe rufe numele; inițialele sai 

alte desemnuri se pot aplica cu pensula, dacă le 

avem făcute de argint. 

Aurul. 

Aurul e un metal frumos de colâre galbenă, care 

se găsesce destul de răspândit în natură în stare 

nativă (necombinat), în stânci de piatră, în cuarţ 

sai în nisipuri formate prin sdrobirea stâncilor. 

Câte odată se găsesce în bucăţi cari cântăresc mai 

multe chilograme ; aceste bucăţi se numesc pepite. 

In Urali (Rusia) sa găsit o pepită de 36 kgr; în 

California una de 42 kgr. şi în Australia o pepită, 

care cântărea 84 kgr. In ţeră la noi aurul se gă- 

sesce sub formă de filâne (vine) în unele stânci 

din judeţul Suceva și în nisipurile Oltului (Râm- 

nicu-Vâlcei.) 

Până acum 30 de ani erai ţigani aurari, cari



adunaii aurul din nisipurile Oltului, şil vindeau la .. 
bâlciul de la Riureni. Tot ast-fel în Moldova, pe 
timpul lui Cantemir, țiganii plăteai darea lor, adu- 
când Domnei pe an câte 4 ocale aur cules din ni- 
sipul gârlelor de la munte. 

Aurul resistă la tote corpurile afară de apa re 
gală (amestec de acid azotic și acid clorhidric). 

Se fac foi atât de subţiri încât trebuesc 25.000 
pentru a face un milimetru. El se întinde atât de 
subțire încât cu o piesă de 10 lei am putea auri 
un om călare. 

Aurul este mole de aceea, i-se adaogă aramă 
pentru a i-se da tăria, necesară pentru ca să re- 
ziste la, ciocnituri; ast-fel în monedele de aur avem 
pentru 9 părți aur 1 de aramă, sat în total iată 
compoziţia obiectelor de aur: 

Monedele de aur cuprind: 900 p. aur şi 100 p. cupru 

Medaliile şi vasele  » 916 » » » 

Giuvaeruri calit. IL» 920 » » 80 » 

» » ÎI » 840 » » 160 

» » Il » 750 » » 250 

» 

» - 

Obiectele de aur, cari conţin cupru în cantitate 

mai mare, ati aceleaşi neajunsuri ca, și cele de ar- 

gint, adică murdăresc pielea și albiturile. 
Din causă că în ţâra, n6stră vîndătorii de obiecte 

de aur, nu sunt controlaţi de stat, pentru a asi- 
gura cumptrătorului cantitatea de aur prin stam-
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pilarea în urma cercetărei obiectelor, ca în străi- 

n&tate, la noi nu putem avea altă siguranță, decât 

cumpărând de la case sigure. 

Arsenicul 

Arsenicul nu are nici o întrebuințare directă. 

Prin acest nume însă se înțelege în f6ra nostră 

nu corpul simplu, dar arsenicul alb (arhidrita, ar- 

seniosă As20,) numită și şoricidică fiind-că se în- 

trebuințeză pentru omortrea ș6recilor. i 

Acest corp este forte otrăvitor și se presintă, saii 

sub formă de pulberealbă ca tăina, sai pratul de 

zahăr saii în bucăţi, care semănă cu “spărtura de 

porțelan: sau cu sticla. 

Sub nici un chip arsenicul nu trebuesce cum- 

părat sai păstrat în casă. 
Pentru stîrpirea șorecilor și a, sobolanilor e de 

ajuns pisica și cursa (capcana). | 

Dacă însă în casuri speciale hambarele sau Gre- 

cari locuinţe sunt forte infectate de aceste TOqă- 

tore, atunci se pote face amestecul următor : 

1 kgr. de carne tocată, se amestecă bine într'o 

strachină cu ajutorul unei linguri de lemn cu 5 

gr. arsenic alb. 

Acâstă, carne să împarte în bucăţi mari cât nuca, 
cari se pune în locurile: unde umblă şorecii, cu 
condițiune însă, că, aceste locuri să fie bine închise,
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ast-fel că nici un copil, câne sai pasăre, să nu 
potă pătrunde înăuntru. 

Părţile, cari au rămas nemâncate, trebuose cu- 

lese cu îngrijire și îngropate în pămînt. 

Cel mai bun lucru însă, în acest cas este ur- 

mătorul: 

Se tornă păcură, (ţiţeii) în găurile șobolanilor 

și cu siguranță ei părăsesc localitatea. 
În ce privesc şorecii să se pună în o farfurie 

făină de grâii sau de porumb, amestecată cu a treia 

parte făină de ipsos, pregătit de curind. Lângă a- 
cestă, farfurie să se pună altă farlurie cu apă. Şorecii 
mănâncă făină cu ipsos și în urmă bând apă, ip- 

Sosul să întăresce şi ei mor. : 
Adesea arsenicul alb, sai arsenicul cu puciosă 

(realgarul), se dă la cai. pentru sa să se îngrașe, 

și pentru ca şi ochii șă devie mai lucitori și la 
zabale să, facă spumă multă. In acest mod se vind 

la bâlciuri (iarmarâce) cai bătrâni şi fără putere. 
Cei ce-i cumpără, nesciind că au fost supuși la re- 
gimul arsenicului, văd că curind ei devin blegi și 

nu mai au calităţile ce le aveau la cumpărat. Re- 
sultă, prin urmare, că trebue să fim cu mare bă- 

gare de semă la cumpărat şi să nu cumpărăm de 
cât cai, pe care-i cun6scem mai dinainte. 

În casuri de otrăvire cu arsenic. dacă suntem 

departe de farmacie și -medic, să se dea îndată 

o ceâșcă de unt-de-lemn și în urmă să se bea apă
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„caldă, saii să se bage degetele pe gât, pentru a 

se produce vărsături de mai multe ori. Când pri- 

mejdia a trecut să se dea pe rînd câte puţin și 

în continui bolnavului, lapte și cafea negră tare, cu 

puţin rom, coniac sai rachii. 

Calciul. 

Există în natură, forte r&spândit ca carbonat de 

calciii (CO,Ca) şi ca sulfat de calcit (SO,Ca). 
Carbonatul de calciă, se găsesce în stare amortă : 

creta (tibişir) și calcarul numit şi - piatră de var. 

Piatra de var este întrebuințată pentru facerea 

varului tins și pentru zidărie. . | 

Varul“ nestins, numit și oxid de calciă (Cao) 

se cbţine calcinând (argând) piatra de var. Pentru 

acesta ne servim : de cuptârela n6stre în care pia- 

tra de var este aşedată pe o holtă făcută cu bu- 

căți mai mari și arsă cu lemne, lignit sai căr- 

bune de pămînt. Arderea sar putea face și cu 

resturile de la distilarea păcurei. Cam după 0 sEp- 

tămână — după mărimea cuptorului — ge lasă să 

se r&cescă și se scote varul. Acesta e cuptorul în- 

termitent. (Fig. 1.) e 

Sunt alte cuptore (fig. 2), în: „care piatra de 

var se introduce regulat pe la partea superidră E 

și varul este scos pe la partea înferioră A, pe 

când căldura vine de Ja cuptor prin B C. Acest
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cuptor pote lucra fără întrerupere mai mulţi ani 

şi se numesce cuptor continuii. În ori-care din a- 

ceste casuri carbonatul de calciu e discompus în 

bioxid de carbon, care se perde în aer. (CO,Ca 

— Ca0 + C0,) Sunt două feluri. de var alb: 
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Fig. 1. Cuptor intermitent. Fig. 2. Cuptor continui. 

1. Varul gras, care se face din, piatră de var 

curată. Acest var udat cu apă se înfierbîntă mult, 

ast-fel că dacă pe o bucată sa făcut cu vîrtul cu- 

țitului o mică gaură, în care sa pus ca un gram 

de iarbă de puşcă, și care bucată se pune întrun 

vas cu apă, se desvoltă atâta căldură în cât iarba 

de pușcă se aprinde de la sine.
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Când varul este pus în varniță cu apă, el se 

umilă, se fărimiţeză, devine mole la pipăit şi for- 

meză cu apa un lichid lăptos care se prinde cu 

totul formând o masă mâle. Acesta e varul stins, 

care se întrebuinţeză pentru văruit și tencueli. In 

timpul stingerei varului se produce forte multă 

“căldură, de aceea iot-da-una varnițele trebuesc 

făcute în pămînt și nu în case, grajduri sai co- 

şare. 

Sunt câţi-va ani de când un mare proprietar 

de la Roman, puind să-i stingă var pe pardosela 

ce se afla intre coşarele s6le, acestea, sat aprins 

şi a ars tot porumbul şi grâul în valdre de 150 

mii lei. 

Cel mai bun var gras se prepară la Tergovişte 

și Câmpulung. 

2) Varul slab se obţine calcinând pietre de var, 

ce conţin argila (lut), fier, etc. El nu este alb, ci 

brăsdat cu vine cenușii sau roșietice, nu desvoltă 

multă căldură la stingere și nu formeză cu apa o 

masă atât de legată ca cel gras. Acest var se pre- 

pară în mare cantitate. 

Afară de varul alb sunt două neamuri de var ce-. 

nușit: 

a) Varul hidraulic, ce se prepară calcinând pie- 
tre de var cari conţin 10—300/ argilă (marne 

calcar6se). El se fabrică pe valea Prahovei şi la 
Brăila, şi este f6rte întrebuințat pentru tencueli sub



  

apă sai în locuri umedi prin taptni că, find udat 
cu apă, se întăresce îndată. 

b) Cimentul, care se face cu pietre de var, ce 
conţin 30 — 40%, argilă. El se întăresce în apă 
tot atât de iute ca, și ipsosul și se întrebuințeză 

pentru facerea boltelor, canalurilor, etc. 

Varurile se întrebuințeză pentru facerea tencue- 

lelor, când ele sunt amestecate cu nisip, iar când 

cimentul e amestecat cu pietrişi formeză betonul, un 
soit de piatră artificială, ce se întrebuinţză pentru 
facerea temeliilor, zăgazurilor, cheiurilor, etc. 

Marmora este iarăşi un carbonat de calciu. Ea 
variază mult atât în privința aspectului, cât şi în 
privința colorei ce o are. Ast-fel avem marmora 

numită zacharoidă prin faptul că spărtura ei are 
aspectul zacharului, putem avea marmore postriţe, 

marmore cu vine de diferite colori sai chiar mar- 

more colorate cu totul în negru, roşu, etc. 

Cele mai frumâse marmore românescă sunt la 

Olănesci și în Dobrogea, având în masa albă, vine 

galbene și roșietice. Marmora servesce pentru fa- 

„cerea statuelor, col6nelor, obiectelor de artă şi a 

pietrelor litografice. 
Tot o varietate de piatră de var e şi dolomia, 

din'care e făcut masivul Bucegilor şi care e forte 

respândită, în Carpaţii noștri. Acesta este un cal- 

car care conține și carbonat de magnesii. Apele 

„de plâie, încărcate cu bioxid de carbon (C0,) tre-



când prin stâncile de calcaruri, disolvă puţin car- 

bonat de calciă pe care '1 depun pe pereţii grotelor în 

care pătrund prin faptul că apa se evaporeză. Ast- 

fel se tormeză stalactitele (colânele ce atârnă de sus 

în jos) şi stalagmitele (col6nele ce se rădică de 

jos în sus) (Fig. 3.) 

Cele mai frumose pes- 

ceri cu stalactite la noi 

în țsră sunt Polovracii şi 

Dâmbovicidra. De aseme- 

nea, trebue să amintim şi 
pescera laptelui de la, Buș- 

teni, în Bucegi, care pare 
Fig. 3.—Grota cu stalactite N n . 
şi stalagmite. a fi o săpătură făcută în- 

to bucată de caş mâle, căci tâtă este acoperită 

cu un straţ; de 30—40**: de un carbonat mâle 

și umed, în care virim mâna și intră piciorul cu 

ușurință. 

Gipsul este fârte răspândit în ţeră la noi, când 

se găsesce cristalizat în blocuri mari, sati sub 

forma de săgeți, Câte o dată el se presintă cu 

coldre albă şi fără apă de cristalizare şi se nu- 
mesce anhidrită, cum se întâmplă la noi adese-ori 

pe lângă gismentele de sare. 

Incălgit până la 160% el se transformă în o pul- 
bere albă, care pote li măcinată cu ușurință şi se 
numesce îpsos (Lig. 4). 

Cea mai bună labrică de ipsos la noi se află Ia, 
*  
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Slănic în Prahova. Ipsosul, udat cu apă, se în- 

tăvesce îndată şi se întrebuințeză din causa acesta, 

la. facerea tencuelei cu ipsos sai a statuelor şi altor 

obiecte de ornament. 

Când însă este udat cu 

apă, în care sa disolvat 

puțin cleiu, se obţine ștu-: 

cul, o tencuială tare com- & 

pactă şi care pote să pri- 

meâscă lustru. Când la 

acest ștuc sa adăogat și” 

"diferite substanţe coloran- Fig. 4 Fabricarea ipsosului. 

    

      

te, care să-i dea vine roșii, galbene etc. se pote 

imita forte bine cele mai frumose marmore. Acest 

lucru se pote vedea la Banca, Naţională și la bi- 

serica Dâmna Bălașa în Bucuresci. 

Carbonul 

Carbonul sai cărbunele e un corp forte r&spân- 

dit în natură şi se găsesce sati sub o formă cu- 

rată şi cristalizată, ca în diamant și grafit cari 

sunt cărbune curat, sai în o stare amoriă (ne- 

cristalizat), cum sunt cărbunii de pământ, lignitul | 

etc., stare în care cărbunele este necurat. Carbo- 

nul întră în compoziţia. unui mare număr de cor- 

puri ; ast-iel păcurile sunt făcute din carbon și hi- 

drogen ; plantele și animalele sunt făcute în mare
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parte din carbon; de acea când sunt arse în mod 

necomplect se obţine cărbune, adecă carbon ne- 

curat ; d. e. lemnul uscat conţine 96%, ţesut; lem- 

nos (celuloza) şi acesta e alcătuit din 440/,—45% 

carbon. 

Diamantul este carbon sai cărbune curat Și 

cristalizat. EI se găsesce în Indii, în Brasilia ; acum 

în urmă sa, găsit și în sudul Africei. EL e adesea 

colorat puţin în roșu, sai chiar albastru, ceea-ce 

ridică valdrea sa. Când e colorat în galben saă 

negru, ' valârea lui e scăqută. 
Greutatea diamantului, se socotesce în carate. 

Trebue aprâpe cinci carate pentru a tace un gram 

(1 carat — 212 miligrame). 

Cel mai mare diamant, găsit până acuma în 

Africa, la Cap, a cântărit 289 carate. 

Aproximativ se scot pe fie-care an diamante în 

valâre de 50 miliâne lei. 

Diamantul pare a fi fost tăiat mai cu îngrijire 

la 1676 de către Louis de Perquen de la Bouges 
(Franţa) care a: luat de la Carol, ultimul duce al 

Burgundului o răsplată de 3.000 galbeni pentru 

lucrarea a trei diamante. 

Poleirea diamantelor însă se cunoscea de mult 

timp în Indii, de şi în mod primitiv. 

Diamantele se taie după grosimea lor sub for- 
mă de rozete sau de briliante. 

| In rozetă (V. fig 5 și 6) se taie diamantele late,



2 

fundul lor e drept şi faţa, ridicată, e făcută din 

feţe mică (fig. 1). Diamantele mai grâse -se taie 

în briliant (V. fig. 6). Partea de d'asupra e mică 

și dreptă, iar laturile şi partea de jos sunt, fă- 

cute din fețe numerâse, ceea-ce face că ai o pu- 

tere sclipitore cu mult mai mare. Diamantele cele 

mai mari cunoscute până acuma sunt: 

1. Regentul Franţei — 29 gr. 8. 

2. Marele Mongol — 55 gr. 

3. Diamantul Rajahului de la Matam (Borneo) — 

î5 gr. 

Regentul (fig. 5 şi 6) a cântărit 410 carate în 
stare brută Lucrarea, sa sa făcut în 2 ani şi a 

costat 600 mii franci. EI are o valâre de cel pu- 

ţin 12 milione franci. | 
Marele Mongol a cântărit în stare brută 787 

carate, el e tot din Indii. 

   
(Fig. 5) (Fig. 6) 

Ca mod de tăere mai putem cita și diamantul 

de Amsterdam sat Orlow. El cântăresce 194 de



carate, aparţine corânei rusesci, care la cumpărat, 

pe timpul reginei Fcaferina II. Acest diamant for- 

ma unul din ochii unui idol din India și a fost 

furat de un european, care se făcuse, pentru acest 

scop, preotul i idolului i (vegi fig. 7.) 

— Diamantul are proprie- 

tatea de a resfrînge lu- 

mina, dând selipituri co- 

lorate ca lumina curcu- 

beului. Din acestă causă 

(fig. 7) este mult căutat ca pia- 

tră de ornament. Nu e mai puțin adevărat că e 

o adevărată nebunie a se plăti sume fabul6se pen- 

tru acest carbon cristalizat și dacă în realitate un 

obiect mic de artă ornat cu pietre scumpe, de 

preţ scădut, pote fi încă admis pentru ornamen- 

tul unei fete, nu tot ast-fel trebue să primim or- 

namentele ruinătore, cari forte adese-ori nu sunt 

dovada nici a virtuței, nici a gospodăriei. 

Din iericire diamantul are multe alte întrebuin- 

ţări. Cu el se fac micele pietre în cari se învir- 

tesc rotele de la câsornice. Cu pulberea de dia- 

mant se poleiesce diamantul însuşi, căci el este 

"cel mai tare dintre tote corpurile, sgâriind adânc 

  
oţelul şi cele mai tari stânci. 

Pentru acest scop diamantul negru numit şi 

carbonado, este întrebuințat la facerea, unor instru- 

mente numite perforatore, cu care sa putut pă-



trunde prin cele mai tari stâncă la facerea, tune- 

durilor mari. Tot din acestă causă se fac cu ele 

si micele cuțite cu cari se taie sticla, cari sunt 

alcătuite din un mâner de fer, în care e înfipt un 

diamant mic. 

Grafitul este un carbon negru, cristalisat în 

alt mod decât diamantul și se estrage cu deosi- . 

bire din Siberia lângă Zrhutsk. EL e mâle, unsu- 

ros la pipăit şi lasă urmă pe hârtie. | 

Se întrebuințeză la facerea creionelor; pentru 

acesta, se taie bețișore de grafit, cari se lipese în 

urmă în sehiaburi de aceiasi mărime, făcute în 

lemn cu diferite forme. 

Pentru ca să se facă diferite feluri de creine 

„se întrebuințeză sai grafitul curat sau o pastă 

făcută din pulbere de grafit, argilă (humă) etc. 

Acâsta se usucă, se taie cu ferestrăul și se pune 

la creione. 

Pulberea, de grafit, aplicată prin frecare pe 0- 

biectele de fer, le opresce de a rugini întocmai 

ca şi un lac. Nu e bine însă, ceea-ce se face de 

regulă, ca să se văpsâscă ast-lel sobele de tuciii 

şi mai ales acelea ce sunt făcute din o singură 

cămaşe de fer. In timpul când focul arde, adese- 

ori tabla de fer se înfierbintă atât de tare în cât 

grafitul se transformă prin ardere în gaze de căr- 

bune (oxid şi bioxid de carbon), cari bat la cap 

și produc neajunsuri. Grafitul, amestecat cu gră-
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sime, dă o pastă, care se întrebuinteză cu mult suc- 

ces la ungerea, osiilor, scripetelor, etc. 

Căzbune de pămînt sai de piatră. Carbo- 

nul se mai găsesce în pămînt sub forma de căr- 

bune de pământ, numit și cărbune de piatră, care 

nu e altceva, de cât restul putredirei în sînul pă- 

mîntului a unor păduri gigantice, ce ai existat 

pe pămînt cu multe deci-de-mii de ani înainte și 

cari ai fost nomolite și acoperite de pămînt. 

Cărbunii de pămînt vechi sai cărbunii de pă- 

mînt mai noi (ligniți) se întrebuințeză pentru în- 

căldirea maşinelor, pentru că desvoltă căldură cu 

mult mai mare de cât lemnele. 

La scâterea lor din mine se desvoltă gaze ar- 

dătore (sil), cari pot să producă exploziuni puter- 

nici, când intrăm în mină cu lămpi aprinse. Iată 

pentru ce în aceste împrejurări se lucreză cu lămpi 

învelite în pânză de alarmă, cari produc lumină 

şi opresc aprindea gazelor explozibile. 

In figura 10 se vede chipul de exploatare al 

unei mine de cărbuni. 

Cărbunii de pămînt, distilați în cazane închise, 

dai gazul de luminat, care dus prin ţevi în strade 

şi case, servesce la luminatul oraşelor. 

Cărbunele din lemne (mangal), se obține ar- 

dend incomplect lemnele. După cum lemnul este 

mai ușor sai mai grei, prin diferinţa ce presintă 

în strinsârea țesutuiti stă, și cărbunele ce se
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obține din el va fi mai ușor şi. mai poros, ori 

mai grei şi mai. compact. Cu lemnele de salcie, 

plop, brad, tei, castan etc. se obține cărbune uşor, 

pe când lemnul de stejar, jugastru, alunul şi fa- 

gul dau un cărbune mai greu. 

Cărbunele, de lemn se obţine în genere aşedând 

lemnele pentru ardere în modul următor: 

Se bat câţi-va ţăruși înalți în pămînt, cari tor 

mâză coşul central al unei movile formate cu crăci 

de copaci lungi de 60**: și aședate în picidre. 

(Vedi fig. $, 9.) | 

Acâstă movilă e acoperită cu frundari şi pămint 

şi i-se dă foc prin nisce deschideri laterale la par- 

tea interidră, 

  

(Fig. 8) (Fig. 9) 

Când se observă că fumul ce se desvoltă devine 

aprope incolor şi după timpul, pe care practica îl 

dă ca necesar, se astupă găurile de jos şi de sus 

ast-fel că aerul, ne mai putând pătrunde înăuntru, 

arderea lemnelor nu se face în mod complect. Vo-
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lumul. lemnului scade cu a treia. parte şi în greu- 

ae se obține cel mult 280%, cărbune. 

ărbunele obţinut ast-fel la, o temperatură, care 

nu Cea peste 3000 arde cu ușurință în aerul at- 

mosferic, fiind-că, conţine hidrogen. Dacă însă căr- 

bunele trebuesce pentru tacerea ierbei de puşcă, 

arderea sa trebue să se facă la, o temperatură de 

aprâpe 4000, când obţinem cărbune mai puţin, dar 
cu mai puţină apă în el. | 

Cărhunele acesta, servesce la diferite împrejurări 
în economia casnică, | 

Adesea însă, pus pe un capac pe tinichea, căp- 

tuşit cu cărămidi, este aprins: pentru a se încăldi 
unele camere (sachan cu mangal). 

Acest fapt este forţe primejdios s, căci cărbunele 
ardând încarcă aerul camerei cu gaze de carbon 
cari sunt torte otrăvitore,. 

Pentru aceași causă, când mașinele (fiarele) de 
călcat sunt înferbîntate nu cu o limbă de fier în- 
roşită în foc, care e sistemul cel mai bun, ci cu 
cărbuni puşi în fer, se întâmplă adesea că spălăto- 
resele sati casnicele, cari calcă într'o cameră mică 
să sufere dureri de cap, grâță şi leșin şi cu timpul 
să devie anemice (slăbire fără sânge). 

Trebue dar, sat să întrebuințăm fiare pline în- 
lerbintate pe cărbuni sub coşul sait în gura sobă, 
sai fiare cu limbă de fer cari sunt cele mai bune,
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când limba trebuesce înferbîntată în aceleași con- 

dițiuni. 

Intrebuințarea cărbunilor însă pe sahan sai în 

mangal, pentru încăldirea, camerilor va fi tot-da.- 

una înlăturată, ca torte primejdiosă. 

Cărbunele de lemn, mai ales cel ușor, absorbe 

cu multă înlesnire gazele mirositore și nesănăţose 

ca amoniacul (AzH,), hidrogenul sulfurat (gaz din 

ouă stricate H,S), bioxidul de carbon CO, unul din 

gazele carbonului, şi iată, pentru-ce cărbunele sdro- 

pit se întrebuințeză pentru a face filtruri pentru 

curăţitul apei de băut (vedi apa) sau pentru a com- 

bate mirosul r&ă al latrinelor. Pentru acesta, e bine 

ori de câte ori aceste locuri devin prea ră mi- 

rositâre, să se arunce în ele 5 — 6 kilogr. pral de 

cărbuni. 

„_ Pulberea de cărbuni de lemne din cauză că ab- 

sârbe gazele, pote fi întrebuințată pentru acope- 

rirea rănilor gangrenate, cari au fost spălate mai 

întâi cu spirt sau apă cu oțet, bine înţeles în loca- 

lităţile unde nu sunt nici medici nici tarmaciști. 

Cărnurile se conservă multă vreme fără să pu- 

tredescă când sunt puse întrun vas și acoperite 

cu pulbere de cărbuni. 

Pulberea de cărbune cernută prin cea mai fină 

sită servesce la facerea unui bun prat de dinți. 

- Cărbune vegetal fin cernut . . . . 20 grame. 

Magnezie fin pulverisată . . ... . 1 gram.
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Să se amestice bine şi în urmă să se adaoge: 

Esenţa de mentă . . 9 picături, 
În casă se mai pote face un praf de dinţi bun 

pentru copii în modul următor: 

Se iea pâine uscată și se arde pe cărbuni. Căr- 

bunele care se formeză prin arderea necomplectă 

a pâinei se pis6ză și se cerne prin o sită fină. 

La 100 părţi cărbune de pâine se amestecă bine 

5 părți sare de bucătărie fin pulverizată. “Totul 

se amestecă bine şi se păstrâză ferit de umedelă. 

Cărbunele din fum. In funingine se află cărbune 
forte fin pulverizat şi o mulţime de corpuri acre 

(creosot, ete.) cari dai mirosul special funinginei. 

„Aceste substanțe se depun pe cărnuri, când le 
expunem în coș, în podul cu ursâice sai chiar în 

afumare anumită, cum se face pentru păstrăvi la 

munte, și opresc de a putredi şuncile, mușchii, căr- 
naţii, și slâninile cari at fost mai întâi sărate. 

Cărnurile păstrate ast-fel, dacă nu ai fost prea. 

mult sărate și dacă afumarea nu a fost împinsă 

prea departe şi dacă mai ales afumarea, sa tăcut 

cu îrundari de brad, pot fi păstrate multă vreme 

şi pot fi mâncate fără nici o primejdie. Ar fi de 
dorit chiar ca carnea de porc: sait de die, care se 

pote cu mai multă înlesnire obținea la ţâră în tim- 

pul ierni, să fie păstrată pentru a servi mai târ- 

Qi, când munca, câmpului cere o alimentaţie mai 

săn&tosă în locul fierturei de teci (fasole cu păs 

3
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tăi), de prune verdi, de ştevie sau lobodă. şi alte- 

verdeţuri, cari pot fi r&coritre în timpul vereă și 

bune pentru călugări și Gmeni cari nu muncesc, 

dar nici de cum pentru Gmenii cari aii nevoe de 

muschi pentru a putea lucra mai mult. 

Cărbunele de fum se prepară, arqând rășină pusă 

întrun vas: mic asupra unui cuptor F. (fe. 11) 

și care se adună în una sau mai mulie camere 

ca cea din A sub clopotul B. Acest: cărbune e 

forte resistent. Cu el se face negrsla, n6la) pentru 
: căci de 2 sai 3     

  

co Ei ci în nisce vase în- 

chisă ferite de aer, dau 

un. bune, care conţine 

zi varul (sărurile) 6selor. 

Acâ cărbune se  între- 

puiţjâză fârte mult în in- 

duse 
“BL. are proprietatea că, 

„stecat cu substanţe co- 

jgrate ca: vinul roșu, siro- 
pul de zachăr gălbui, ra- 
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chiul saă petrolul colorat în galben, şi în urmă 

-strecurate prin o cârpă d6să sait hârtie trec ne- 

colorate. Ast-fel se curăţă, zachărul şi siropurile în 

industrie. Tot ast-fel apa murdară, trecută prin 

filtruri cu cărbune de 6se (filtru Stenner) trece . 
forte curată. 

Tot cu cărbunele animal se face și vaxul precum 

urmeză : 

Cărbune animal . . . . . . . . . 300 gr. 

Indigo (scrobâlă albastră) .. . . . . . 5 e 
Gomă arabică, . o... 30 a 
Melasă (1) au 300gr 
Se adaugă gogosi de ristic (nuca gallică) în pul- 

bere. . a Or. 

Sulfat de fier (calaican verde în pulvere) 30 gr. 

Sc amestecă bine și se adaogă în timpul ames- 

“tecărei : 

Acid clorhidric (spirt de sare) . „ „80 gr. 

Acid sulfuric (vitriol) . „30 » 

După ce substanţa sa amestecat bine se mai 

adaogă. 150 gr. oțet şi amestecându-se bine din 
„noise pune în cutii. 

Gazele cărbunelui. Gazele ce se produc în 

timpul ardere cărbunelui pot fi de două nâmuri: 

a) Ozidul de carbon (CO), care se produce în tot- 

(1) Rămășițe dulci necristalizabile de la fabricarea zahărului 
din sfecle.
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da-una, când lemnele sai alte substanțe ardătore 

cari ai carbon, ard întrun volum restrins de aer. 

Oxidul de carbon e un corp care pâte să ardă 

la. rîndul s&i cu o flacără albăstrue și se transfor- 

mă în al doilea gaz al cărbunelui numit biozzd de 

carbon. Acest fapt se observă chiar în timpul ar- 

derei lemnelor în sobă. Licăririle albăstrui “ce se 

„văd pe jeratec sunt datorite arderei oxidului de 

carbon produs în prima linie de către lemnele 

ce ard. 

Oxidul de carbon e forte otrăvitor. Când aerul, 

pe care 1 respirăm conţine cel mult 3%, oxid de 

carbon, pote să ne omore. Animalele mică, cu deo- 

sebire pastrile mor chiar într'o atmosferă care con- 

ține 20%/, de acest gaz. Lui se datoresce în prima 

linie bătaia la cap, pe care o simţim când stăm 

înt'o cameră încăldită cu cărbuni sai în care calcă 

rufele cu fiare încăldite cu cărbuni. El se produce 

cu deosebire în sobă când sunt încă cărbuni și 

se astupă coșul prin punerea capacului. Atuncă 

oxidul de carbon ese în odae și nu ne putem da 

s&mă de presenţa lui, la început, de Gre-ce este 

fără coldre şi fără odore. Efectele lui se simt în- 

dată prin slăbiciune, amețelă, vărsături şi ceva 

mai târdiă prin leșin, perderea cunoscinței şi 

morte. 

lată de ce este forte primejdios a se pune ca- 

pacul la sobă și dacă în realitate voim a păstra
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“mai, multă vreme căldura în casă, fapt care o- 

presce însă schimbul necesar al aerului, sati dacă 

voim să oprim tragerea, prea iute pe coş în tim- 

pl furtunilor de iarnă, putem face acâsta închi- 

dând bine oblonele de la gura sobei. In ori-ce 
casă și mai ales în odaia de culcare capacul la 

sobă nu trebue cumpărat de cât numai ca să ser- 

vâscă la, măturatul coşului, dar trebuesc cumpă- 

rate oblâne bune (cel mare şi cel mic) pentru a 

putea închide gura sobei. | 

Bioxidul de carbon (C02) numit și acid carbonic 
se allă de regulă în mică cantitate în aer şi mai 
ales în atmosfera. oraşelor (3—4 volume în aer). 
“EL este produs prin arderea lemnelor, pentru că 
fie-care om dă în atmosteră, în fie-care oră, cel 
“puțin 12 litri de bioxid de carbon, care i-a pro- 

dus prin arderea în corpul săi a cel puţin 10 gr. 

carbon pe care | mâncăm sub forma de pâine, 

carne, ete. Omul deci este un fel de sobă care 

rde în mod liniștit, alimentele, ce mănâncă dil- 
„nic, produc căldură, mișcare, cugetare şi muncă, 

ca ori-ce mașină de care se deosebesce numai 
prin acea că tot acestei arderi se datoresce și in 

tsligenţa. | 

Calculând la 1 kgr. cantitatea, de bioxid de carbon 
produsă de fie-care om în 24 ore sa găsit că 
în acelaș timp se revarsă în atmosferă peste două 
milione tone acid carbonic pe di, La, acestea trebue
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să adăogăm și cantitatea de acid carbonic produsă 

prin arderea, lemnelor, cărbunilor de pămint, etc. 

S'a calculat că numai în Europa se ard pe an 150 

milione tone cărbuni de pămînt, ceea-ce face 550 

miliâne tone bioxid de carbon; ast-fel pentru tâtă 

suprafaţa pămîntului trebue să avem cel puţin 3 mii 

de miliâne tone de bioxid de carbon pe an produs 

prin arderea lemnelor, cărbunilor, petroleului, pu- 

tredirea. cadavrelor şi prin isvoreie de ape gaz6se. 

Acestă enormă cantitate de bioxid de carbon ar 

face în curînd peste putință viața, animalelor, dacă 

plantele nu sar hrăni cu acest bioxid de carbon 

_pe-care 1 absorb prin foile lor din atmosferă şi 

cu care și formeză țesutul lemnos. Iată pentru ce 

e indică și e afât de necesar cultivarea arborilor 

prin . orașele mari pentru ca astfel să se potă 

curăţi în parte atmosfera acestor orașe, infecta- 

te prin respirația numărului mare de 6meni, cari 

locuesc întrinsele. Aerul va. fi cu atât mai cu- 

rat. cu cât ne vom afla mai departe de oraşe 

pe locuri mai înalte, căci acidul carbonic fiind și 
? 

se adună în părțile mai mai grei de cât aerul, 

de jos. 

Din acestă causă găsim acidul carbonic în gropi, 

în- puțuri și în pivnițe. Sunt chiar Gre-cari locali- 

tăţi renumite pentru acâsta ; ast-fel este pescera 

câinelui de lângă Neapole. Ea e numită ast-fel din 

causă «că atmoslera din ea, în partea de jos, este
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încărcată cu acid: carbonic, ast-tel că dacă omul 

pote intra fără primejdie prin faptul că respiră-aer 

din părţile superidre, câinele ce introduce vizita- 

torul cu dinsul, respirând acidul carbonic, cade 

ameţit şi ar muri neapărat, dacă nu ar fi scos în- 

dată la aer. În pivnițe şi mai ales, când ele conţin 

vin noi, care în timpul ferberei desvoltă mult acid 

carbonic, adesea intrând cu lumînarea, acesta se 

stinge din causa acestui gaz, ceea-ce a dat nascere 

la închipuirea, de stafii, etc. De aceea nu e de loc 

sănstos de a dormi în camerele de jos sau în piv- 

niță şi mulţi şi-au găsit mortea din acestă causă. 

Tot ast-fel trebue să luăm sema ca aceia cari se 

coboră pentru curăţitul fântânelor să fie bine le-: 

gați de căluș pentru a nu cădea, perdându-și cu-. 

noscința și să nu fie scoboriţi de cât numai după. 

ce se va arunca de două, trei ori legături de 

paie aprinse pentru a se schimba aerul, și maă 

bine încă după: ce sa aruncat în puț de mai 
multe ori stropindu-se împrăștiat apă, în care sa. 

stins var. | | 

In camerile n6stre, mai ales iarna, când fe- 

restrele şi ușile sunt închise şi cu deosebire în 

sălile r&u ventilate de teatru, localuri de întru-- 

niri publice şi mai ales în biserici, cu deosebire 

„la Paşte, când totă, lumea se duce cu luminări 

aprinse, cantitatea de acid carbonic pote trece peste: 

] sau 2 la sută și adesea, chiar mai mult; ast-fel:
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în cât copiii și cu deosebire persânele slabe pierd 

cunoscinţa și adesea se întâmplă chiar nenoro- 

ciri. Astfel de localuri nu trebuesc frecuentate, 

dacă nu avem încrederea că ele sunt bine și sis- 

tematic aerisite (ventilate) prin deschideri a-nume 

lăsate în zid saă prin coșuri de tragere pentru 

aerul stricat. 

In şcoli, biserici, cazărmi și spitale acestă ven- 

tilaţie, prin care se dă afară acidul carbonic trebue 

făcută cu multă îngrijire. 

Tot aici e locul să arătăm un mare ri, ce se 

produce la eră în multe case, cari nu ai coșul 

scos pe acoperiș afară, ci deschis numai în pod 

(urs6ică). Acidul carbonic în acest cas se întorce 

în camere prin crăpăturile și deschiderile de la 

tavan, ceea-ce face ca Omenii și mai ales copiii 

cari locuesc în asemenea camere, sunt galbeni la 

faţă, fără putere şi bolnăvicioşi, căci trăesc într'o 

stare permanentă de asfixie (înădușslă prin lipsă de 

aer curat.) 
, 

Acidul carbonic nu este otrăvitor ca oxidul de 

carbon și trebue aprâpe 20%, de acest gaz pen- 

tru a produce mortea prin asfixie, prin faptul că 

nlocuesce oxigenul din aer. 

In timpul morței prin asfixie mai tot-d'a-una 

ambele gaze (oxid și bioxid de carbon) produe 

mortea. 

Adesea nenorociți (mai ales la Paris) din dife-
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vite cause 'şi dai: mârtea închidându-se în odae 

unde, după ce astupă bine ferestrele și ușile, a- 

prind mangal. 

lacă un exemplu: 

«Deal, tînăr lucrător, turmentat de ambițiunea, 

de a face avere, vădând ilusiile sele perdute, se 

asfixiază prin gaze de cărbune, la . . . . şi des- 

crie ast-fel, din dece în dece minute, progresul a- 

goniei sâle: 
«Am gândit că ar fi util de a face cunoscut, 

în interesul sciinţei, cari sunt efectele carbonului 

asupra omului... Pun pe o masă o lampă, o lu- 

minare şi un câsornic, şi încep ceremonia... Orele 

sunt 10 şi 15 minute: am aprins cuptoraşele; 

cărbunele arde cu grei. 10 ore 20 m: pulsul este 

liniștit și nu bate mai iute de cât de obiceiu;— 

10 ore 30 m.: o vapre grâsă se r&spândesce cu 

încetul în cameră ; luminarea pare aprope să se 

„stingă; încep a avea o mare durere de cap; ochii 
mi se umplu de lacrămi; resimt o sfirșală gene- 

rală ; pulsul este agitat. — 10 ore 40 m.: luminarea - 

sa stins ; lampa arde încă ; tâmplele 'mi bat, parcă, 

vinele ar vroi să se rupă; mivine să dorm; su- 

fer grâznic de stomac; pulsul dă 80 de pulsaţii. 

— 10 ore 50 m.: m& înăduși, idei stranii se pre- 

sintă spiritului meu... abia pot să respir... nu voit 

merge mai departe... am simptome de nebunie.— 

„10 ore 60 m.: abia mai pot serie... vederea
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mi se turbură... lampa se stinge... nu credem ci: 

să sufer aşa de mult pentru a muri. — 10 or: 

62 m.: (Aci sunt câte-va litere ce nu se pot citi. 

a murit! o | 

In casurile de asfixie cu gaze de cărbune imt- 

diat bolnavul să fie scos în aer curat, frecat ci: 

apă rece şi la. cas, dacă respirația a încetat, să 

i-se sufle aerul pe gură-și să i-se facă, respiraţie 

artificială, apăsând cu amândouă mâinile un mo 

ment încet pe abdomen (burtă, pântece) iar cânc 

am ridicat mâinile, altă persână cuprindându-i 

pieptul cu cele două mâini să-l apese tot atâi 

timp. 

In oraș, pe Jângă îngrijirea medicului, cel ma: 

bun lucru în cas de asfixie este a se da bolna- 

ului să respire Oxigen. 

Acidul carbonic se disolvă în apă și când 

acest lucru se face prin apăsare, apa disolvă mai 

mult acid și ast-fel se produce în comerciă apa 

gazosă. Acestă apă, precum şi apele gazose na- 

turale (Slănic No. 1, Borsec, Vichy, etc.) pe 

lângă alte proprietăți, excită prin acidul cae 

bonic stomacurile obosite și fac mistuirea mai 

_uşoră.
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Cuprul (arama). 

Cuprul este un metal forte respândit în natură, 

unde adesea se găsesce în stare nativă (curată). 

Ast-fel se găsesce în America de Nord și de Sud, 

în Svedia, etc. Romanii îl estrăgeaii din insula Cypru, 

de unde și-a luat numele de cupru (cuprum) pe 

când de regulă se numea aes (aeris) de unde avem 

noi numirea, de aramă. La noi se află cuprul com- 

binat cu fer şi sulf la, Baza de aramă (Mehedinţi), 
unde a fost exploatat în vechime. 

El e un metal de colâre roşie-gălbue forte ma- 

leabil (uşor de lucrat) și cu mult mai tenace (re- 

sistent) de cât ferul. El e bun conducător de căl- 

dură şi electricitate; din aceste cauze este între- 

buințat pentru facerea vaselor de bucătărie și a 

sîrmelor. telegrafice. | 

In fie-cere an se scot peste 100.000 gr. cupru, 

cu 0 valore de 300 milione franci. 

Lăsat la aer se acoperă cu un strat verdui de 

rugină (carbonat bazic de cupru) şi e atacat cu 

multă uşurinţă de o mulțime de substanțe, cari 

intră în alimentaţia nostră precum: sarea de bu- 

cătărie, grăsimile şi cu deosebire acidi slabi, ca 
acidul lactic ete , care se află în borş, zema de varză 
(more) şi de castraveți, în laptele acru, iaurt, etc. Tot 

ast-fel se întâmplă, şi cu fructele sai plantele cari ati 

sucuri acide, când sunt păstrate sai puse să fiarbă
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în vase de aramă ca: prunele, strugurii acri, 

zema de lămâe, măcrișul, ete. In tâte aceste ca- 

suri, aceste corpuri ieati în combinaţiunea lor cu- 

pru, din pereţii vasului și alimentele, prin pre- 

sența; cuprului devin o adevărată otravă. Dacă 

vasele de cupru pentru bucătărie, de și cele mai 

scumpe (dar cele mai preferabile prin faptul că 

sunt fârte trainice, resistente şi încăldesc curînd), 

sunt de preferat tuturor vaselor smălţuite sau de 

pământ, acesta se va face însă numai cu condiţie, ca 

ele să nu fie întrebuințate pentru păstrarea, și ferbe- 

rea alimentelor, de cât fiind des și bine spoite cu cositor. 

Cositorul (staniul) fiind întinse de o potrivă pe 

tot peretele intern al vasului de cupru, opresce pe 

acesta, de a fi atacat și disolvat (topit) de sarea și 

acidele, cari intră în alimentele pe cari voim să 

le ferbem. Sa susţinut nu de mult timp la Paris 

că sărurile de cupru nu ar fi otrăvitore și că ar 

produce numai o iritaţiune a căilor digestive cu 

vărsături şi nici o dată morte. Cu tote acestea. 

practica vieţei și țera nostră arată forte multe ca- 

suri de mârte prin alimentele pregătite în vase de 

cupru, cari nu sunt bine. spoite. Dacă o sare. 6re- 

care de cupru, dată la câini nu a produs mârtea, 

căci cu omul sa făcut fârte rar experienţe, acâsta 
pote să ţie la natura organului câinelui şi la pu- 

ritatea chiar a sărei de cupru pe când în practică 

vasele de cupru nu sunt făcute din cupru curat,
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şi alimentele fierțe nu ai un singur corp, ci mai 

multe cari pot să influenţeze asupra lui. 

In acest cas lucrurile sunt cu mult mai com- 
plicate și experienţele de tâte dilele ne spun că 

alimentele tăcute în ast-fel de condițiuni sunt otravă, 

ce pote produce mortea. 

Trebue de asemenea să se evite în mod absolut 

tristul obiceiu, de a verdi la noi castraveți acri 

în oțet, puind în vas un ban de aramă. 
Intrebuinţarea cuprului combinat cu alte metale 

este forte răspândită şi dateză din timpurile cele 
mai vechi. a 

Ast-fel aliat (combinat) cu staniul (cositorul) pro- 
duce bronzul, cunoscut din vechime si întrebuin- 

ţat de Gmeni înaintea uneltelor de fer. Cu bron- 

zul se fac monedele de cupru, tunurile, statuele și 

diferitele obiecte de artă și obiecte casnice. 

Cele mai răspândite aliage, aiară de cele ce am 

vădut la aur şi argint sunt următârele între cari 

trebue a pune cu deosebire alama (aliagiă de cu- 

pru cu zinc), cu care se fac o mulțime de obiecte 

“asnice, instrumente muzicale şi obiecte de artă. 

Cupru Stanii Zine Aluminiti N ichel Stibii Bismut 

Medalii şi menede de 10, 
5şi 2 bani, 95 4 1 — — — — 

instrumente muzicale, .. 80 20 — — — — — 

Oglinqi, telescop .,... 67 33 — — — — — 

Bronz de aluminii. .., 90 — — 10 — — — 

Alamă . „a... .... 67 — 33 — — — — 

Maillechort. . , . .... 50 — 25 — 25 — — 

Dhristofie ......... 50 — 25 — 15 — — 

Metal englezesc. . . , .. 4 — 100 — — 8 A



49 

Aliagele de aur și argint cu cupru, murdăreșe 

mâinile și hainele, când acesta e în prea mare can- 

titate, de aci a rămas zicătorea română ; își arată 

arama. 

Sulfat de de cupru (Piatră vînătă) 

Acest, corp este albastru cristalin, se topesce cu. 

ușurință în apă, căreia "i dă un gust acru şi as- 

tringent. Cristalele de sulfat de cupru servesc pen- 

tru atingerea rănilor și mai ales a bubelor din 

gură (afte) de la om sau animale. 

In cantitate mică (maximum 5 centigrame) pote 

fi dat în apă caldă pentru a produce vărsături. 

EI se întrebuințeză de asemenea de femei la sate 

“pentru văpsit. 

Adesea la țeră sulfatul de cupru pulverisat se 

arde şi pulberea albă, ce se obține, amestecată, 

(sau nu) cu zahăr pisat servesce la presărarea unor 

rane pe cale de a intra în gangrenă. A se opri, 

cu deosebire, întrebuințarea acestor pulberi puse - 

“pe albuşi de ouă copt, saă nu, de a se pune la 

ochii, ceia-ce se face adesea ori. 

Ferul 

Ferul pare a fi fost descoperit în urma bron- 
zului. Mitologia atribue industria ferului lui Zu- 
dalcain. După scrierile poeţilor greci pare pozitiv
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stabilit că ferul se cunoscea cu o mie de ani cel 

puţin înaintea erei creştine. 

Ferul e fârte răspândit în natură sub forma de 

oxid (fer oligist, hematită roşie, limonită, etc.), sai 

ca carbonat (ler spatic) și în fine sub forma de 

sulfură de fer (pirită). Intre oxidii ferului deose- 

bim oxidul magnetic (F'e;0,), care se găsesce în 

„cantitaţe mare în Svedia și Norvegia și are pro- 

prietatea de a atrage răqătura de ler ca și mag- 

netul. 

Tote aceste minerale, afară de pirită se între- 

buințâză pentru extragerea terului. 

Ferul ordinar, care se ciocănesce cu uşurinţă, 

„numit și fer mâle, se prepară în modul următor: 

  
Fig. 12 Sdrobire a minereului de fer. 

Minereul de fer e sdrobit întro piuă (fig. 12), 

care e pusă în mişcare printr'o râtă R, mișcată prin
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apă. Pe urmă se introduce în nisce spălătâre B, T, 

(fig. 13) în care curgând apă, duce cu dinsa părţile 

străine. Acest minerei, 

uscat, e amestecai cu 

cărbune de lemne și pus 

într'un cuptorL, (fig 14), 

unde este topit prin căr- 

bunele ce arde sub in 

fluența, curentului de 

aer suflat de foiele cu 

apă S. 

Carbonul iea oxigenul din oxidul de fer, formând 

gazele carbonului, iar ferul topit se adună la partea 

inferidră, de unde e scos și 

ciocănit. In acest mod nu se 
mai estrage ferul astădi de cât 
în câte-va regiuni unde pădu- 

rile sunt forte ieftine, precum ' 

e în Corsica, Pirinei şi în Bul- 

garia la Somacot, lângă Sofia. 

Marea cantitate de fer ce se 
Ş Fig. 14. Prepararea. fe- 

găsesce în comerţiă, se extrage rului prin metoda 

din tuciuri, care, după cum Catalană, 

vom vedea mai în urmă sunt făcute de fer care 

conţine o cantitate 6re-care de cărbune. 

Acsstă descărburare a tuciului se face înfierbân- 
tându'l într'un curent de aer, când terul se topesce, 

iar cărbunele se transtormă în gaze de cărbune.   

Fig. 13. Spălarea minereului de fer. 

 



Im procedeul cel mai vechii acestă descărbu- 

rare se făcea întrun cuptor deschis în care tu- 

ciul e topit și curăţat de cărbune 

prin aerul alungat din suflătorul 

B, (Vedi fig. 15). - 
Acum acestă descărburare se 

face cu deosebire în cuptorul 

Danks, în care fonta e topită și 

cilindrul A, ce se învârtesce prin 

mecanismul C, D, în jurul axei 

s6le întrun curent de aer fer- Fig. 15. Cuptorul 

binte ce vine de la cuptorul FE. Comptois. 

Ferul e un metal alb, puţin violet, cu ţesut crista- 

lin sau fibros. El este maleabil (adică, se pote bate 

cu ciocanul și se întinde în foi) şi ductil (se pâte 

trage în fire subţiri). Sirmele de fer sunt cele mai 

    

Fig. 16. Cuptorul Danks. 

resistente dintre tote, căci un fir cu diametrul de 

2 milim. pote ţinea fără fără a se rupe 250 kgr. 

El se topesce pe la 1,5005, când se pâte lucra cu 

ușurință.
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Cu timpul structura sa devine grăunțosă cu deo- 

sebire sub influenţa loviturilor Atunci ferul nu mai 

este elastic, ci se sparge cu înlesnire; ast-fel se 

întâmplă cu osiile de la vâgâne sau căruțe, cu 

podurile de fer, etc.,. câri după cât-va timp de în- 

trebuinţare se rup cu mare înlesnire. Acest fapt 

sa, întâmplat în nenumărate rinduri, iar în ce pri- 

vesce podurile se cunâsce cu deosebire întemplarea. 

din Francia de la 1852, când podul de la Angers 

sa rupt pe când trecea un regiment de infanterie, 

care avuse se imprudenţa de a intra pe dînsul cu 

"pas militar şi tără a strica rîndurile. Oscilaţiunile | 

provocate din acestă causă, ai înlesnit ruperea, ferul 

care dvenise grăunţos, și nu mai era elastic. 

Ferul se află şi în corpul nostru și materia roșie 

a, sângelui, hematina, conţine fer. Davila spunea. 

că a cunoscut un spițer la venirea sa în țâră, care 

după obiceiul de atunci 'și lăsa sânge în fie-care 

primăvară. Acest sînge strâns cu îngrijire de la 

vre-o 30 de venesecţiuni ce “și făcuse în viața sa, 

fusese ars şi din cenușea lui se extrăsese ferul cu 

cară 'și făcuse o verighetă. 

Persânele anemice, cari ai sângele apos și în 

care numărul globulelor roșii este scădut (1), pe 

lângă o hrană substanţială (carne, ou& și brânză) 

Je priesce forte mult luarea de mici cantităţi de 

(1) In o picătură 

roșii. 

  

de sânge se află până ia 6 milione globule
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fer conţinut în diferite medicamente sau ape. mi- 

nerale. În lipsă de aceste medicamente se pote în- 
trebuința următorul lucru: Să se pună într'o sticlă, 
de un litru câte-va pirâne (cuie făcute din fer cio- 
cănit, nu din sîrmă), și sticla să se umple cu apă. 
Din acâstă apă persâna bolnavă va bea în fie- 
care diminsţă şi sera, câte un păhăruţ mic, pe când 
sticla va fi din. noă umplută. cu apă, ori de câte 
ori sa scos dintr'insa. 

Obiectele de fer ruginesc cu înlesnire (se oxi- 
dEză) și trebue prin urmare păstrate la, locuri us- 
cale, iar când aceste obiecte sunt expuse la aer, 
ele pot fi păstrate fiind spoite cu resturile de la, 
distilația păcurei (zaț) sai cu asfalt ce a. fost di- 
solvat în gaz, 

Rugina, se pote scâte frecând obiectul de fer cu 
nisip forte fin amestecat cu puţin unt-de-lemn. 

Pentru a feri de rugină obiectele fine de fer: 
arme, cuțite, etc. cel mai bun lucru este de ale 

unge din când în când cu un strat subțire de va- 

selină, care se găsesce la droguerii sat farmacii. 

De regulă terul e întrebuințat sub formă de 

tuciă şi oțel, 
Tuciul sau fonta este fer care conţine 4—5%, 

carbon. El se obţine oră de câte-ori minereul de 

fer este topit cu cărbune de pămînt. Acestă ope- 

rație se fate în nisce cuptâre înalte de 12—16 m, 

în care minereul amestecat cu cărbune se intro-
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duce prin partea superidră, iar pe la partea in- 

feridră se scurge tuciul topit. 

Sunt două feluri de tuciă: tuciul alb și tuciul ce- 

nușiu, care conţine o cantitate mai mare de cărbune, 

Tuciul alb e întrebuințat pentru facerea obiecte- 

lor turnate ca: colânelele, statuele etc., pe când 

tuciul cenușii, putându-se pili și găuri, se între- 

buințeză pentru facerea obiectelor mici: ornamen- 

tele de fer, mânere, sobe, ete. - 
Din aceste fonte scoțându-se carbonul, am vă- 

dut că se pâte prepara 'ferul mole. Dacă, însă, sc6- 

terea carbonului nu e complectă, ast-fel că ferului 

îi mai rămâne 0,5 % din acest corp, obţinem oțe- 

lul, care va fi de. o cantitate cu atât mai bună cu 

cât va fi răcit mal. brusc îndată după formarea 

sa. Pentru acesta obiectele făcute din oțel se mie 
în apă rece, în unt- de-lemn sau în mercuriu. Oţe- 

ţul se prepară adi în cantităţi fârte mari prin me= 

toda inginerului e englez Bessemer, care topesce 

până la 10 mii gr. ţucii de odată, într'o căldare 

mare ce se pâte întorce 

„cu ușurință, fiind pusă, pe 

o osie și în care se intro- 

duce curenţul de aer ne- 

cesar pentru a, arde în 

parte cărbunele (fig. 17). 

Din oţel se fac o mul- 

țime de instrumente pen- 

  
Fig. 17. Convertisorul lui 

Bessemer.
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agricultură şi grădinărie, şine la drumul de ter, 
tunuri precum şi săbiile, cuţitele și tâte instru- 
mentele peniru fierari, mecanici şi medici, etc. Tot 
cu el se fac arcuri la ceasârnice, la trăsuri și 
vag6ne. 

Ferul se topesce în acidul sulfuric și se obţine 
ast-lel sulfatul de fer (SO, Fe) sai calaicanul verde. 
Acesta e un corp cristalisat de colâre verque, fârte 
solubil în apă și întrebuințat la facerea negrelei 
(cernelei) și la văpsirea stofelor. Sulfatul de fer 
topit în apă pote fi întrebuințat pentru a spăla 
scândurile latrinelor şi chiar pentru a desinfecta 
aceste locuri, când trebue: să se arunce înlăuntru 

o disoluţie făcută de 1—2 kgr. din acest corp. 
Intre numerâse săruri de fer mai avem una, 

care e forte întrebuințată cu deosebire în medi- 
cină: Perclorura de fer (Fe, Cl). 

O soluțiune făcută din 26 gr. perclorură de ter 
uscată și 14 grame apă pârtă numele de solaţiu- 
mea. normală. Dacă muiăm bumbacul, scama, saii 

bucățele de iască în acâstă soluţiune şi le punem 

pe o rană, sângele se opresce în dată. 
Câte-va, picături din acestă soluțiune, puse în- 

trun pahar cu apă şi acestă apă aspirată (trasă) 

pe nas, opresce scurgerea sângelui din nas (epis- 

taxis). 

Tinctura lui Bestuchefi,, nu este de cât o solu- 

ţiune de perclorură de fer în eter. Personele ane- 
4
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mice pot lua cu succes din aces medicament câte 

10—20 picături în apă, ţuică sai vin alb, de două 

ori pe qi, la mâncarea de diminâţă și de seră. 

Fosiorul 

Sunt aprâpe 223 ani de când un cămătar din 

Hamburg, care se ocupa cu alchimia(1), numit Brand, 

descoperi fosforul. 

Acâstă descoperire se datoresce întâmplărei. 

Brand, ca şi cei-lalți alchimiști căuta posibilitatea, 

de a transforma, metalele ordinare în aur și pentru 

a ajunge la, acest, scop, făcea cercetările cele mai 

ciudate; ast-fel uscând o cantitate mare de urină 

într'un cazan și calcinând (2) în urmă r&mășiţa, ob- 

servă în timpul nopței în fundul vasului o licărire 

particulară datorită fosforului, Dar numai după 100 

„ani, la 1169 fosforul putu să fie obținut în can- 

titate mai mare, putându-se secte din se, după 

procedeul arătat de un mare chimist svedez Schelle, 

după, cum se face și astădi. Pentru acâsta 6sele, 

după ce aii fost mai înţâiu arse și pisate mărunt, 

sunt amestecate într'un vas de plumb cu acid sulfuric, 

iar productul amestecului este uscat, amestecat cu 

cărbune şi caleinat în nisce vase de pământ, puse 

întrun cuptor mare, când fosfărul distilă, prin ţâva, 
a şi se adună sub apă în hârdăul 9. (V. fig. 18). 

  

(1) Meşteșugul de a transforma un metal î 

(2) A arde până la cenuşe. etal în altul,
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Fosforul există nu numai în 6se, dar în tot corpul 

animalelor şi plantelor şi cu 

deosebire în creer. In timpul 

când lucrăm, cu deosebire 

când lucrăm cu capul, ardem 

o parte din corpul nostru, 

cu deosebire acea parte a 

creerului care conține mai 

mult fosfor întrînsa, iar fos- 

forul sub forma, de sare (fos- 

fat. de sodiu) este dat afară £ 
prin urină. Urinele conţin dar: 

mai mult fosfor la persânele 

cari lucreză cu deosebire 
cu capul. Fig. 18. Extragerea fosforului. 

   
Acest fosfor îl luăm cu deosebire din grâu și 

valorea, acestui aliment cresce în raport cu greu- 

tatea, sa, care depinde în prima linie și de canti- 

tatea. de fosfor ce are întrinsul sub forma, de fos- 

fat neutru de calcit |[(PO,)Cas]- 

Iată pentru ce câmpiile, ce sunt cultivate de 

multă vreme şi cari nu ai primit nici o îngrășe- 

minte, devin sărace în fosfor, produc grâne ușore și 

fără, preţ, cum s'a, întâmplat cu Egiptul. Dacă însă pe 

aceste câmpii se aruncă îngrășeminte, ce conţin fos- 

for, ca: praf de 6se, sat: praf de 6re-cari pietre cu fos- 

for ca: apatita, fostorita, etc., și cu deosebire mate- 

riele fecale umane (excrementele), pământul devine
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mai productiv şi grânele obținute vor fi mai abun- 

dente și de calitate superioră. 

Fosforul este un corp uşor, galben ca chihliba- 

rul, mâle de se sgârie cu unghia și se aprinde 

(se oxideză) eșa de: ușor în a€r, în cât trebue 

păstrat tot-da-una sub apă. : 

EL are miros de usturoii și lasă urmă lumin6să 

pe perete la întunerec când scriem cu dinsul ca, 

cu tibișirul. El nu trebue atins cu mâna, ci trebue 

luat în tot-da- -una cu o cârpă sai hârtie udă. 

Cu ajutorul fos- 

forului se pote face 

0 experienţă forte 

frumosă, se pote. 

face foc sub apă. 

Pentru acâsta se 

oxideză sai aprin- 

"de tosforul în mo- 

dul următor : 

Se pune întrun 

pahar cu apă, cu 

fundul strimt o bu. 

Fig. 19. Oxidarea fosforului prin clo- căţică de fosfor cât 
“Pat de potasiii şi acid sulfuric. 

o fasole, peste care 
se adaogă de trei ori pe atâtea cristale de cloraţ de 
potasiu, iar prin ajutorul unei țevi de sticlă se tornă, 
după cum se vede în alăturata fig. 19, peste tostor 

picătură, cu picătură, acid sulfuric. Când ajung pi- 
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căturele de acid sulfuric: în contact cu fosforul și 

cloratul de potasiu, fostorul se aprinde şi arde cu 

lumină sub apă. | | 

Dacă fosforul e încăldit la 5300 întrun vas în- 

chis, atunci el devine solid, de coldre roșiatică, “ 

nu se topesce și nu mai este otrăvitor ca fosforul 

ordinar. 

In acest cas el se numesce fosfor roșu. 

Fosforul se întrebuinţeză în deosebite casuri în 

medicină şi cu deosebire la facerea chibriturilor, 

care consumă în Europa aprope 1.500.000 klgr. 

fosfor. | | 

Intâiele chibrituri au fost făcute la Viena, pe la 

1812. Ele se făcu din beţişore de lemn muiate 

în puci6să la unul din virfuri și în urmă în clorat 

de potasiu şi zachar, şi văpsite cu cinabar (sul- 

fură de mercur). Ele se aprindâi când se muiau 

în acid sulfuric; fuseseră descoperite de Chancelle, 

chimist francez, la 1805 şi costat 100 bucăţi 1 

florin. Pe la 1833 apărură chibriturile cu fosfor, 

descoperite de Presshel dela Viena. Acum se pre- 

pară în modul următor: 

Se tac prin maşini anumite, beţișorele de chi- 

„britură, cară sunt puse între nisce rame 'cu cape- 

tele afară pentru a li-se face gămăliile. Un lucrător 

cu maşini perfecţionate pâte pune ast-fel în 10 ore 

600.000 chibrituri. Fixate ast-fel capetele lor sunt 

muiate în puci6să topită sait pentru chibriturile
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bune în parafină (substanţă solidă, ce se găsesce 

în câra de pământ — ozokerita — sai în pro- 

ductele de distilaţie ale păcurei, de colâre albă ca 

câra). 

In urmă ele sunt înmuiate în pasta cu fosfor 

făcută din: 

Fosfor ordinar. . . .„.. . 3 părți 

Gomă cc... d 

Bioxid de plumb . „2 » 

Nisip fin . 2» 

După uscare ele sunt acoperite cu un strat de 

lac, văpsit în diterite moduri. 

Aceste chibrituri sunt fârte bune, dar aă desa- 

vantagiul că conţin fosfor ordinar, care este otrăvi- 

tor şi daii loc adese-ori la otrăviri. 

Aceste otrăviri sunt forte durerâse și în genere 

cel ce iea chibrituri nu more decât după 3—4 dile 

de suferinți cumplite. 
In ast-fel de cazuri să se dea de urgenţă unt- 

delemn și după câte-va binute apă caldă pentru a 

produce vărsături. Acest lucru se va face de două, 

trei ori și se va chema, imediat medicul. 

Pe la 1848 sau introdus chibriturile cu fostor 

roșu, numit și fosfor amorf, cari nu sunt otrăvi- 
t6re, dar acestea, de şi fârte bune at desvantagiul 

de a nu se aprinde de cât frecat pe capacul cutiei lor.
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Pasta, în care se înmâie aceste chibrituri e fă- 

cută în modul următor: 

“Clorat de potasiă . . . . . 100 părți. 

Sulfură de stibiu . . . . . 40 » 

Cei. . cc... 20 >» 

Iar pasta ce se pune pe învelișul cutiei, de cari 

trebuesc frecate: 

Fosfor roșu. . . . . . . . 100 părți. 
Sulfură de stibiu . . . . .. 80 » 
Cei cc... .. 50» 

De cât-va timp se fac chibrituri fără fosfor, care 

se aprind ori-cum vor fi irecate. Ele sunt făcute 

în modul următor: 

Clorat de potasiu. . a. 

Hiposulfit de plumb. . . .2 

Gomă arabică . . ..,- .1l » 

Ar fi bine ea regia monopolului chibriturilor din 

țâra nâstră, să încâpă a prepara aceste chibrituri 

care să înlocuiască treptat pe cele actuale. 

Hidrogenul 

Este un corp gazos şi cel mai uşor dintre tote 
corpurile cunoscute, EI se află destul de respândit 

în natură, ast-fel se găsesce în isvorele de apă 

fierbinte din Islanda, numite fumerole și în isvrele
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de aer arqător, ce se află în Toscana (Italia), în 

mai multe localități din Asia, la Băicoi, (Prahova), 

în vulcanii de noroi de la Lopătari (Buzău) etc. 
Hidrogenul se află în apă; astfel în 9 grame 

de apă se află un gram de hidrogen. Un litru de 

hidrogen cântăresce 0 gr. 0895, pe când un litru 

de aer cântăresce 1 gr. 293, ceea-ce face că hi- 

drogenul e de 14,45 ori mai ușor de cât aerul. 

Din acâstă cauză hidrogenul pus în libertate tinde 

în tot-d'a-una să se ridice în sus; ast-fel dacă un 

balon de o capacitate re-care (în genere 1000 

metri cubi sati mai mare) 

este umplut cu hidrogen, 

din cauza ușurinței ga- 

   

   
    
   

  

       

   
   

(li 
“l 

  

d n ia gi 
) pei Me 

til zului cel umple, el se va 

4 ridica în sus, ducând cu 

dinsul în aer Gmeni și 

alte obiecte grele (Vedi 

fig. 20.) 

Hidrogenul se prepară, 

dacă punem întrun vas 

cu două deschideri zinc 

și turnăm prin ţevă acid 
Fig. 20. Balon (aerostat).  Sulfuric tăiat cu 10 părți 

apă. llidrogenul ese prin 

țâva îndoită, se spală în apă din vasul / şi se 
culege sub apă în e (vedi figura 21.) 

In acest mod cu 60 gr. zinc şi 90 gr. acid sul- 
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furic se obţin. 20 litri hidrogen; ast-fel se umplu 

balonașele mic: de cauciuc. Pentru acestă ţeva 

prin care ese hidrogenul din vasul / în loc să fie 

  

Fig. 21. Prepararea hidrogenului. 

introdusă sub apă e introdusă în balonul gol, de 

gâtul căruia se l6gă strins. 

Balnele (aerosta- 

tele) sunt umplute 

aprâpe în acelaș mod. 

Balonul gol se spîn- 

zură între doui stâlpi, 

şi e umplut pe la par- 

tea inferidră cu hidro- 

gen, care se produce 

în cazul de faţă în nisce 

butoie (4) în care sa 

pus zinc și acid sul- 

  
. fig, 22. — Umplerea bal6nelor cu 

turic v. fig. 22. hidrogen.



58 

Când hidrogenul ese din aparat prin o țâvă 

drâptă se pote aprinde și arde cu o flacără fârte 

slabă, ceea-ce a făcut ca în acest caz flacăra să se 

numâscă, lampa, filosofilor.» Dacă peste acâstă fla- 

cără se introduce un tub de sticlă deschis la ambele 

extremități, se obţine un sunet plăcut numit car- 

monia chimică» (fig. 23.) 
pr 

      
Fig. 24. — Scăpărătorul cu hidrogen. 

Aceste sunete variază în ra- 

port cu lungime, și lărgimea 

Fig. 23. — Armonia tubului ; se pot alege tubu- 

chimică. rile ast-fel încât să avem o ga- 
mă muzicală, 

Gazul hidrogen se aprinde de sine cânde pus 
în contact cu pulberea de platină (spongia, de pla- 
tină). 

Pe acestă proprietate se baseză, construirea, scă- 
părătorului cu hidrogen. Zincul Z este atacat de
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acidul sulfuric A și hidrogenul se. adună în clo- 

potul B. | 
Pentru a-l aprinde 1 facem să trecă peste spon- 

- gia de platină P, apăsând pe pârghia C. Hidro- 

genul eșind la drepta se aprinde și aprinde în a- 

celași timp lampa mică cu spirt L. 

lo dul 

„El e un corp forte însemnat prin numerâsele 

sele aplicaţiuni în medicină, fotografie, etc. El se 

găsesce cu deosebire combinat cu metale ca: po- 

tasiu, sodiu, magneziu, ete. Ast-fel există şi în 

apele nâstre de la Vulcana, Govora, Oglindi, etc. 

Iodul e un corp negricios care, încăldit dă, va- 

pori violeți forte frumoși ; se disolvă cu deosebire 

în alcool, când pârtă numele de tinctură de îo0d, 

care e des întrebuințată în medicină. 

Iodura de potasiă (KI) sai de sodiu (Nal) sunt 

fârte solubile în apă şi sunt mult întrebuințate în 

medicină. - 

Tictura de iod şi ori-ce medicament tăcut cu 

iod trebue păstrat la răcore și ferit de sore, căci 

se descompune. Să nu se iea nici o dată medica- 

mente cu iod fără scrierea medicului. 

| Magneziul 

Este 'r&spândit în natură sub aceiaș formă ca și 

calciul ; ast-fel masivul Bucegilor noştri este for-
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mat din dolomie, adică un carbonat de calci şi 
magneziu. . | 

El are aspectul metalic al argintului şi se pâte 

trage în fire subțiri, care - atinse de lumînare se 

aprind și ard cu lumină forte întinsă. Un fir de 
grosimea 0=-, 3 desvoltă o lumină tot atât de pu- 

ternică ca 75 lumînări de stearină. Lumina pro- 

dusă de el permite ca şi acea a sorelui, facerea, 

fotografiilor ; ast-fel sa putut fotografia interiorul 

pereţilor, canalurilor, piramidelor din Egipt, a tem- 

plelor, etc. 

Sulfatul de magneziă (80, Mg) numit şi sare amară 

este o curăţenie puternică da'ă în doză de 30 gr. 

Acestă sare se află în apele minerale de la 

Fpsom (Anglia) și la Cozla (Piatra). 

Mercuriul 

Mercuriul sau argintul viu este singurul metal 

lichid cunoscut până acuma şi pârtă acest nume 

din causă că are luciul argintului și pus pe o masă 
formeză nisce globulețe, care se mișcă cu vio- 
ciune. 

El există în natură combinat cu sulful, când se 
numesce cinabru (Hg 9). Calcinând cinabrul se dis- 
compune în gaz de puci6să (SO, bioxid de sulf) 
și mercuriil. 

In Spania, la Almaden, bucăţile de cinabru sunt



: 61 

puse în cuptorul AB, iar vaporii de mercur se 
condenssză în olanele a d şi curge în d (vedi 
fig. 25.) 

  

Fig. 25. Prepararea mercuriului la Almaden (Spania). 

Argintul viă se curăță, distilându-l în nisce vase 

de fer înfierbintate întrun cuptoraş şi se culege 

într'o piele de căpridră sub apă (fig. 26.) 

  Fig. 26. Distilarea mercuriului.
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Mercuriul e un corp care înghâță la 40% sub 00 
când se pot face cu dinsul monete, medalii, etc. 

cari se topesc îndată, ce temperatura se ridică pu- 

țin. EI fierbe numai la 3600, Din acâstă causă el 

e întrebuințat la facerea termometrelor. In indus- 

_trie se mai întrebuințeză pentru scoterea argintu- 

lui și aurului, pe cari le topesce (disolvă) ca și 

apa pe zachăr. Evaporând mercuriul rămâne ar- 

gintul sau aurul. 

Acidii şi chiar zemurile acre din stomach, di- 

solvă mercuriul, dând mai tot:da-una săruri solu- 

bile otrăvitâre. Iată de ce nue bine a se lua mer- 

curiu pe dinauntru, după cum se face la noi la, 

țară. ) 

In ce privesce însă purtarea mercurului la gât 

într'o ahmă (baere), lucru ce se întrebuințeză forte 

adesea la ţeră în contra frigurilor, acesta nu pâte 

face nici cald nică rece. 

Cel mai bun lucru este în cas: de friguri de a 

lua în fie-care di copiii câte. o jumătate de gram de 

Cchinină, iar adulții, de două oră pe di câte o jume- 

tate de gram. 

Pentru acesta trebue ca sătenii să oblige pe pri- 

marul lor de a avea tot-da-una chinină în farma- 
cia comunală. 

Fumurile cu mercur sau de cinabru, precum și 
luarea pe dinăuntru a argintului viu, stins (mercur 
frecat în palmă cu scuipat) precum şi ori-ce des-
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cântece şi în cari intră argintul viii, trebuesc res- 

pinse tot-da-una, de.6re-ce mercurul dat de per- 
s6ne, cară nu sciă, puterea luă pote sdruncina săntia- 

tea. Multe femei la ţeră au rămas fără păr sau 

dinți și adesea ani întregi slabe și otrăvite cu mer- 

cur, din cauza acesta. 

Sărurile de mercur cele mai întrebuințate în me- 

dicină sunt cu deosebire calomelul și sudlimatul co- 

rosiv. 

Calomelul e o substanță albă, adesea fin pulve- 

rizată, insolubilă în apă. El se întrebuințeză în con- 

tra, albeței la ochi şi se pote da şi pe dinăuntru 

în cantitate mică, pentru ca, să producă eșirea 

afară (purgaţiunea). Trebue însă în tot-d'a-una să 

să iea, sema că persânele cărora le dă doctorul ca- 

lomel să nu mănânce de cât lapte, compotură (fier- 

turi de mere, pere şi prune) adică mâncări ne- 

sărate şi cari să nu fie acre, căci la, cas contrarii 

sarea şi acidii transformă calomelul într'o otravă 

puternică numită sublimat corosiv. Acesta, e o otravă, 

din cele puternice și câte-va centigrame produc 

mârtea, cu siguranță şi în dureri teribile. El se 

topesce cu ușurință în apă. 

Sublimatul corosiv se întrebuinţeză în medicină, 

şi pe dinăuntru (licorea lui Van-Swieten). De re- 

gulă se întrebuinţeză mai mult pe din afară. 

Mâşele la ţâră, ar trebui tot-da-una obligate 

ca nici odată să nu se apropie de o femeiă care
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nasce, dacă nu vor fi cu haine curate şi dacă nu 

se vor fi spălat pe mâini mai întâiu bine cu săpun 

și în urma cu 0 soluțiune făcută din: 

Sublimat corosiv ..... 1 gr. 

Alcool, . . . . . . d e . 100 e 

Apă. ea ea e e 900 e 

„Bine înţeles, că acestă soluțiune - trebue ţinută 

de o parte ca să nu umble nimenea cu dinsa. 

Acâstă soluţiune pste fi întreduințată cu scamă 

curată și pentru. premenirea rănilor. 

Ori-ce persână care. va lua medicamente cu 

mercur va, trebui de asemenea să înceteze a mai 

lua, îndată ce va începe să scuipe mult sai va 

simți dureri la stomach ori de gingii. 

In caz de otrăvire cu mercur să se dea îndată 

bolnavului albuş de oă bătut cu apă și după câte-va 

momente apă caldă pentru a produce vărsături. 

Alifia vânătă sau alifia de mercur pote produce 

otrăvire ca şi alte medicamente cu mercur, de 

aceea trebue întrebuințată cu mare îngrijire şi 

pentru a, se stirpi- păduchii de cap cel mai bun 

lucru e curăţenia și spălarea (lăutura) cu apă caldă 

și săpun prost. 

Sodiul (Natriul) 

El e un metal ușor, se sgârie cu unghia şi se 
vtr : . Fă taiă_cu cuțitul cu ușurință. EI plutesce pe apă pe
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_<are 0 descompune dând soda, (Na OH). Sodiul se 

oxideză cu ușurință la. aer şi. din acâstă causă se 

păstreză tot-da-una în sticle umplute cu petrol. 

Cele mai importante săruri ale sodiului sunt: 

Clorura de sodiu NaCl sai sarea, de bucătărie. Există 

forte răspândită în natură sub forma de stâncă în in- 

teriorul pămîntului : sare gemă, sai disolvată, în apele 

de mare şi în numerâse isvore sărate (saramură). Se 

cunosc lacuri sărate, cari ati mai mult de 15%/, NaCl. 

Apa de mare conţine în genere 27 la miă. 
Extracţiunea. Clorura, de sodiu se pâte scâte prin 

ajutorul minelor din stâncile de sare, sau prin me- 

tode speciale din apele sărate, fie din puțuri, fie 
din mare. 

a) Minele (ocne) cele mai însemnate sunt: 

Wielicska şi Bohnia (în Austria), Stasslurth (Pru- 

sia), Vic şi Dieuze (Alsacia-Lorena), Dax (Franţa), 

Bex (Sviţera), Cardona (Spania). 
La noi în ţâră avem ocne la Târgu-Ocna (Bacăi), 

Doftana şi Slănic (Prahova), Ocnele mari (R.-Vâlcea), 

cari aparțin statului, iar în Vrancea (Putna) mai 

există o mică ocnă exploatată numai de moşnenii 

din localitate. 
Stânca de sare, adese-ori e descoperită, precum 

la Stânca, sărei din (Buzău) şi are la noi o gro- 

sime de peste 400 m. (Doftana). Ea se scote sub 

formă de bucăţi mari, (numite dropi sai formali). 

Sarea se tae cu ciocanul, afară de Slănic, unde 

8
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se face acesta și cu maşini mânate cu aer com- 
primat. Tote minele ati ascensor cu vapori pentru 
scoterea sărei şi personalului; Doftana şi Slănicul 
sunt iluminate cu electricitate. 

  

Fig. 27. Extragerea, sărei din Fig. 28. Extragerea sărei din 
apele sărate. apele de mare. 

0) Din apele sărate se estrage sareă în modul 
următor: 

Se iea, sai apa. din isvârele sărate, sau apa să- 

rată produsă în modul următor: Când sarea gemă 

se găsesce amestecată cu argilă .ast-fel. în cât nu 

se pote scâte în bucăţi, se viră un tub cilindric: 
de fer (sondă), în care. se introduce altul mai sub- 

țire; prin spaţiul inelar, ce rămâne între ele, se 
tornă în jos apă curată. Apa după ce a. disolvaţ 
sarea, se scote prin ţeva centrală, prin ajutorul 

pompei. 

Apa. sărată obținută în aceste moduri e concen- 
tată prin evaporaţia la vânt şi sore, fiind ridicată, 
întrun sghiab și lăsată să curgă peste o grămadă 

de crăci de arbori, cari se înţind pe o lungime
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de 300—500 m., având o lăţime de 5—6 m. şi 
o înălțime de 15 m. (fig. 21). Totul e pus perpen- 
dicular pe direcţia vânturilor constante din loca- 
litate. | | 

Apa sărată se concentreză și se adună în ba- 
sinul inferior, de unde e luată și concentrată în 
căldări mari. Când temperatura trece peste 40%, 
se formeză un deposit numit șlot, format din sultat 
de calci și sodiu. Apa sărată ce rămâne este eva- 
„porată „și depune clorura de sodii. 

c) Extragerea din apa de mare. Sarea din apele 
de mare se exirage în ţările de la nord (marea, 
Albă etc.) prin înghețarea: apei: Depărtând ghiaţa 
indată ce se formeză, rămâne o apă, care concen- 
trată prin căldură depune sarea. In ţările calde 
(Franţa, Italia, Grecia, Bulgaria) apa se concentreză 

prin vânt și căldura solară. Apa din mare M (fig. 

28) este introdusă prin mici şanţuri în nisce re- 

servorii largi, unde depune materiile ţinute în sus- 

pensiune. De acolo e dusă în basinurile dreptun- 

ghiulare C, unde concentrându-se depune carbonat 

de calciu și stronţiă amestecat cu 'sesquioxid de 

fer. De acolo apa e dusă în puţurile P, de unde 
prin nisce mașini e dusă în basinurile D, în care 

depune sulfatul de caleiii şi de amoniii. Ea trece 

apoi în rezervoriul E şi de acolo în puţurile să- 

rate F. Din acestea e din noi ridicată în nisce 

mici rezervorii G, unde depune clorură de sodiu.
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Cu ea se fac nisce movile rectangulare I, cari sunt 

„spălate cu apă curată. Acesta e -sare care » conține 

950/, clorura de sodiil. 

Aceste exploataţiuni se întind de la Hy6res până 

la Port-Vendres în Mediterana; în ocsnul: atlantic 

se fac la Croisic aprope de Nantes. Noi le aveam 

în Basarabia și în Dobrogea și sarea Driumge 

pe timpul Turcilor. . | 

Clorura de sodiă e corp solid, incolor, transpa- 

rent, cu gust sărat. Ea cristaliseză în cuburi. Adese- 

ori cristalele ei formându- -se la partea superidră 

a soluţiunei, se cutundă puțin în lichid și atunci 

pe cele 4 laturi superidre ale lor se depun alte 4 

cuburi. Acestea culundându-se iarăşi, primesc alte 

cristale pe laturile » Superidre ale lor și așa mai de- 

parte. 

La noi în ţeră ocnele există din timpuri forte 

vechi și pare că au fost luate de către Stat în ex- 

ploatare pe la 1380 (Moldova). Aprâpe în fie-care 

di consumăm 6 — 8 gr. de sare și sa vindut în 

1890—1891, 57.509.075 kgr., ceea-ce face a- 
prâpe 11 kgr. 50 de fie-care locuitor al țărei pe 

„an; bine înțeles în acestă cantitate e cuprinsă și 
sarea dată la vite. 

Vitele ai nevoe ca şi 6menii de a mânca sare. 
De aceea mai ales iarna trebue stropite paele cu 
saramuri. Strujănii — cocenii — tăiați mărunt şi
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stropiţi din când în când cu saramură, sunt. mân- 

cați cu totul de vite. 

Ocna care produce mai multă sare este Doftana. 

din Prahova. De la 1880—1890 sa scos din ocnele 
n6stre următorele cantităţi de sare. 

Dottana, (Prahova) . . . . 302.033.281 kgr. 

Slănic » „e 261.111.186 » 

Ocnele mari (R. leo) „+ 131.806.090 » 

Târgu-Ocna (Bacău) -. . . 12.078.035 » 

In acest timp statul a încasat pentru sare 

58.011.290 lei, din care câștigul real a fost de 

22,80 9/o. 

Sarea nostră se: vinde cu deosebire în Serbia, 

Bulgaria și Rusia. , 

Sulfatul de sodiu (SO, Na2), numit şi sarea lui 

Glanber saă sarea englezescă se mai numesce la 

noi sare de Bălţătesci. El e un purgativ i6rte plăcut, 

chiar mai bun decât sulfatul de magneziu. 
El se prepară pe cale chimică şi se găsesce și - 

în unele ape minerale, ca Bălțătesci, unde se află 

în cantitate de 10 gr. la litru. 

Oxigenul. 

El e corp gazos. a fost descoperit pe la 1112 

de Priestley în Anglia şi a fost studiat cu doui 

ani mai târdii de marele chimist francez Lavoisier.
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El se află în atmosferă în stare liberă şi în com- 

binaţiuni în apă, pământ, stânci, etc. El se pote 

obținea încăldind oxidul roșu, de mercur sati clo- 

ratul de potasiii într'o retortă de siclă (vas îndoit 

la mijloc). 

In acest cas mercuriul și clorura de potasiu care 

se formeză prin discompunerea corpurilor de mai 

sus, rămân în vas, iar oxigenul se culege într'un 

pahar lungăreţ (cilindru) de şticlă, ce fusese um- 

piut cp apă și întors cu gura în jos întrun alt 

"vas cu apă (fig. 29). 

  

Fig. 29. Prepararea oxigenului din cloratul de potasiti. 

Oxigenul nare miros, nici coldre şi e ceva mai 

greu de cât aerul atmosferic. El e solubil în apă. 
Multe corpuri ard cu înlesnire în oxigen, ast-fel: 

cărbunele, sultul, fosforul, ferul, etc. atinse mai în- 
tâiă cu un fer înroșit şi introduse în urmă în oxicen 
ard cu vioiciune cu mult mai mare de cât în aer.



    

Fig. 30. Arderea, Fig. 31. Arderea fosfo- Fig. 32. Arderea ferului 
Carbonului în oxi- rului sati sulfului în oxigen. 

gen. în oxigen. 

Un chibrit sa o lumînare fără flacără, dar numai 

cu câte-va puncte înroşite, introduse în oxigen, 

se aprind instantanei şi ard cu mare vioiciune 

(fig. 33.) 

Oxigenul din aer atacă 

metalele și le ruginesce, 

făcând oxidi, ceea-ce se 

întâmplă cu deosebire cu 

cuprul, ferul, etc. Feno- 

menul se pumesce com- 

bustiune lentă sai oxidare 

(ruginiri.) Altă-dată oxi- 
daţiă se face cu vehe- 

menţă d. e. la arderea 

lemnelor, ceea-ce consti- 

tue combustiunea, vie sau Fig. 33. Aprinderea ună lumi- 
arderea, d. e. focul. nări, care avea numai câte-va, 

| puncte roșii sau ardend, 
O oxidaţie lentă se pe- în oxigen. 
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trece şi în corpurile nostre, căci în tâte părţile 
fiinţei „nostre arde carbonul și hidrogenul în mod 
încet, prin oxigenul introdus prin inspiraţie (trage- 
rea suflărei) și dăm afară acelaș product care se 

produce și în arderea lemnelor: bioxidul de carbon 

și apa. Căldura și mișcarea corpului nostru este 
dar resultatul unei oxidaţiuni mai lente, după cum 

căldura şi mișcarea mașinelor cu. vapori e dato- 

rită unei oxidaţiuni mai visie. 

Fără oxigen nu e posibilă viață şi în casuri de 

otrăvire prin gazele cărbunelui (bătaia sobei la. 
cap) cel mai bun lucru e de a pune pe bolnav 
să respire aer curat şi cu deosebire oxigen. 

Paserile puse în oxigen, trăese cu mai multă, 

plăcere și se simt mai vice. De sigur, că dacă, 

am respira multă vreme oxigen, am vieţui mai 

iute și nu am trăi ătât ca de regulă. 

Când oxigenul este electrizat prin o maşină elec- 
trică sai când aerul e pătruns de fulgere, oxi- 
genul din el capătă o putere de combinaţie mai 
mare și se transformă în ozon. In acest cas ozonul 
are o putere de oxidare cu mult mai puternică, 
de cât oxigenul. El albesce substanțele organice 
și când sătencile ghilesc pânzele lor pe lângă, is- 
vore, întindându-le pe iarbă la, sore, acestea, se al- 
besc, graţie oxigenului şi mai ales ozonului din aer. 

Noi consumâm forte mult oxigen, din momentul
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nascerci şi până când murim. În timpul 3 respira 

țiunei, nu facem de cât mâncăm oxigen. 

Dacă am suprima oxigenul de pe suprafață pă- 

mentului nu ar mai fi posibilă viaţa. 

Apa sai protoxidul de hidrogen. 

Apa este unul dintre corpurile cele mai r&spân- 

dite la suprafaţa pămîntului, unde se găsesce în 

tote 3 stările: gazosă, lichidă şi solidă. Afară de 

"apa de plâie, iste apele din natură conţin diferite 

săruri în disoluţiune. _ 

Apa intră în constituția unui număr mare de roce 

şi în cantitate de 50-——15%, în plante și animale. 

Suprafaţa, pămîntului e acoperită de un strat 

mare de apă pe o întindere representată prin 2/4 

din suprafa totală, formând mările şi oceanele, care 

adesea, at o adâncime de necredut de mare, peste 

9.000 metri. 

Din cauză că mai f6tă apa din natură conține 

substanțe străine în disoluție, ea nu e curată, din 

punct de vedere chimic și trebuesce să. o purifi- 

căm. Purificarea, ei se face prin distilație. Acestă, 

operaţie se face în aparatul (fig. 34) numit alambic. 

„In căldarea a se pune apa care se fierbe prin 

căldura focului de sub ea. Vaporii de apă trec prin 

capacul d, c în ţâva dd care e întorsă în spirală 

(serpentin sa trâmnic), şi culundată în vasul e,
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în care curge apă rece de la robinetul K. Vaporii 
ce vin din cazan se condenseză şi curg în vasul g. 

  

Fig. 34 Alambie pentru destilarea apei. 

Acestă apă formată din vapori condensaţi este 
curată și se numesce apă distilată. Acelaşi lucru 
putem săl facem și cu aparatul fig. 35, când vrem 
să preparăm cantități mai mici. 

  

  
Fig. 35. Distilarea apei.
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Lăwoisier este cel dintâi care a făcut analiza, 
apei. 

Dacă aprindem hidrogenul în aerul atmosferic, 
el arde cu o flacără mică, combinându-se cu oxi- 

genul și produce apă. 
Experienţa se face în modul următor: 
Hidrogenul se produce în vasul a (fig. 36), trece 

  

Fig. 36. Producerea apei prin arderea hidrogenului în aer. 

și se urcă în cb în care se află va:ă, și arde în 

d. Vaporii de apă se condenseză pe marginea in- 

teriră a clopotului de sticlă, de unde cad sub 

formă de picături în farfuria de sub clopot. 

Acesta este o sinteză, care ne arată compozi- 

ţia calitativă a apei. 

Apa pâte fi descompusă printrun curent elec- 

tric, ast-fel încât dacă culegem gazele, ce se des- 

voltă în acest mod vom vedea că vom avea două
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volume de hidrogen și un volum de oxigen. Sa 
tăcut analisa apei în mai multe moduri. 

Ast-fel sa, constatat că apa e compusă în mo- 
dul următor: 

In greutate In volume In atomi 

La sută In 1 molecul 

Oxigen 88,89 16 1 1 
Hidrogen 11,11 2 2 _2 | 

100, 18 2 volume 1 moleculă. 

Apa curată este fără colâre, fără gust și fără. 

miros, dacă privim prin transparenţă un strat mai 

gros de apă, sub influenţa razelor solare, '] vedem 

albastru. 

“Ea se solidifică la temperatura 00, dar pâte să 
rămână lichidă până la 170, cu deosebire în tuburile 
capilare, ceea-ce ne explică pentru ce arborii nu 
îngheţă iarna. In timpul gerurilor mari, copacii sait 
chiar animalele (cu deosebire, urechile, mânele, pi- 
cidrele) îngheţă și apa din capilarele lor, le rupe 
și produce mortea sai gangrena. Densitatea, apei 
la 00 este 0,9998 iar a gheței 0,9167, aşa dar 
ghiața fiind mai ușră plutesce pe apă. 

Acest fapt e o fericire, căci dacă ghâța ar fi mai 
grea de cât apa, atunci ar cădea la fundul gâr- 
lelor, bălților etc., iar apa sar revărsa, peste uscat 
și nar mai fi posibil să locuim de câţ pe locu- 
rile înalte, iar peşcii şi alte animale din apă ar 
muri.



La -|- 40 apa 

are densitatea cea 

mai mare; greu- 

tatea unui centi- 

metru cub de apă 

la acestă, tempera- 

tură e luată — 1 
«a c. cub —1 gr.) Tig. 37. Criste Le apă. Fulgi de 

Ea este de 112 ori mai densă de cât aerul. 

Apa, cristalizeză prin răcire în sistemul hezago- 
nal și în sistemul prismei pătrate ; ea este prin ur- 
mare un corp dimorf. 

Corpurile, cari cristaliseză în două sisteme cris- 
taline, se numesc dimorfe ; acelea cari cristalizeză, 

în mai multe sisteme sunt polimor/fe. 
Ast-fel când umblăm *cu trenul, vaporii din ma- 

şină sunt la, o.temperatură de cel puţin 160%—1900 

și apasă în piston şi în manometrul maşinei (ară- 

tăţorul puterei maşinei) cu o putere egală cu 10 

atmosfere, cea-ce face 11 lkgr. pe fie-care centi- 

metru pătrat, căci atmosfera apasă şi ea pe fie- 

care centimetru pătrat de pe suprafața pămîntului: 

cu Î ker. 333. 

Vaporii de apă la o temperatură înaltă 10000 
—19000 se discompun iarăşi în oxigen și hidrogen. 

In acest caz hidrogenul pâte să se aprindă și să 

ardă, prin oxigenul din aer, iar oxigenul apei pote 

arde alte corpuri aprinse.  
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Acest lucru se observă cu deosebire în timpul 

incendiilor mari, când apa aruncată, fiind în can- 
titate prea, mică, se discompune în parte și tocul 
în loc să se stingă se măresce mai rhult. 

Sau și acuzat adese-ori pompierii în aceste ca- 
zuri că aii pus în pompele lor spirt sait petrol, pe 

când de fapt nu li se putea reproșa de cât un sin- 
singur lucru, că nu -aveaă apă suficientă faţă cu 
puterea focului. 

Apele ce se găsesc la suprafața pămîntului. atu 
întrebuințări. diferite după compoziţia lor. 

Apele de băut. O apă bună de băut trebue să 
fie- limpede, fără miros, plăcută la gust, aerată, 
imputvescibilă, să nu obosescă stomacul, să fiarbă 

bine legumele, mai ales fasolele, să facă spume 
cu săpunul și să aibă o temperatură de 100—120 
Pentru ca să se: îndeplinâscă aceste condiţii tre- 
bue să aibă compoziţia următâre : 

Totalitatea sărurilor conținute întrun litru să fie 
între 0,1 și 08r.,5. Acest amestec de săruri este 
compus din clorure alcaline, bicarbonat de calciu, 
sulfați  alcalini și teroși, silice şi silicați şi urme 

„de aluminiă, fer și fluor. Ele nu trebue să, conţie 
substanțe organice şi trebue să aibă oxigen disol- 
vat între 1< și 10cc. la, litru, azot: 15ce. — ojce. 
la litru, bioxid de carbon (00,) Bee. — 99ec. Ja 
litru, de unde rezultă că aerul disolvat în apă are
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mai mult oxigen faţă cu azotul de cât în atmos- 
feră, dar și bioxidul de carbon e fârte mult crescut, 

Acest oxigen disolvat în apă servă la respira- 
rea pescilor și altor animale equatice. Bioxidul de 
carbon provine din expiraţia lor,. 

Apele de băut se împart în: ape de isvor, de 
puțuri, de rturi și fluvii şi de lacuri sat eleștee, 
La acestea se mai anex6ză și apa, de plâie. 

Apele de isvor şi de puțuri curate sunt, în ge- 
neral, mai avute în săruri și mai puţin aerate de 
cât apele de rîuri şi fluvii, dar a avantajul de 
a conține mai puţine substanţe organice şi Orga- 
nizate. 

Apele din eleștee saă lacuri sunt cele mai pu- 
țin bune de băut, din cauza substanțelor organi 
zate ce conţin. 

Apa de plâie, culesă chiar de pe acoperișuri cu-- 
rate, conține fârte mulţi microbi şi trebue să fie 

păstrată mai multe s&ptemâni, ferită de lumină în 

o citernă curată, pentru a fi bună de băut. Ea nu 

conţine sărurile folositore ale celor-lalte ape, ci 

numai urme de amoniac și acid azotos, ast-iel se 

culeg apele în citerne în locurile unde nu sunt 

isvâre bune de băut. 

Forte adese-ori apele de b&ut conţin organisme 

vii, dintre cari multe pot să. fie vătămătre sănă- 

tății. Ast-fel avem printre microbi zooglea (fig. 38), 

diplococcus (fig. 39), sarcinele (fig. 40), bacili des-
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volta (fig. 41), bacili (fig. 42), bacterii (fig. 43), 
“si vibrionă (fig. 44), pe lângă care se mai găsesc o 

mulţime de spori, alge, fermenți și mucegaturi. 
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Fig. 33, Zooglea. fig. 39. Diplococcus. 
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Fig. 43, Bacterii. Fig. 4t. Vibrioni, 

Un centimetru cub de apă bună de băut con- 
ţine de la 8.000—11.000 microbi, pe când o apă 

„curgătore pote conţinea de la 180.000—244.000 
microbi în c. c.; ast-fel un pahar din acestă apă - 

+



  

pote conţinea. până la 30. 000. 000. microla.. Nu 
din aceşti microbi sunt germenii diferitelor bâle, | 
Acești microbi pot fi deprtaţi, tăcând să tr&că, - 

apa printrun filtru de porțelan poros numit filtrul 

lui Pasteur. 

Pentru a se curăți apa de substanţele străine, 

ce conţine întrinsa, nu e bine a o bate cu piatră, 

acră, dar cel mai bun lucru ea o trece (filtra) 

prin filbruri de cărbune, ce se găsesc în comerţ 

sai în casul cel mai bun prin așa, numitele fil-: 

tele Pasteur, cari dai o apă porfect curată, lip- 
sită de ori-ce mucegaiuri sau microbi. Se pâte 

face un filtru în modul următor : 

Să iea o putină, care are cană de-asupra fundului, 
se pune la un loc mai ridicat în o pivniță curată 

și înăuntru se introdue următorele: 

Cât 2 laturi de palmă pietre mari curate, dacă, 

se pote de silice (cremene ordinare.) De-asupra lor 

se pune de un lat de palmă prundiș mărunt și 

curat, peste care se pun de 3 degete nisip curat 

bine spălat; de-asupra nisipului cărbune de lemn, 

mai ales de teii sdrobit, cam de 2 laturi de palmă, 

care să fie acoperit cu un strat de 3 degete pietriș 

mărunt şi altul de 3 degete nisip. Butoiul va avea 

la. partea superidră, în loc de fund, un capac, pe 

unde se va turna apă, care va curge pe la ca- 

naua de jos. Conţinutul butoiului trebue schimbat 

la 3—4 luni (fig. 45.)
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Apele selenitâse. Apele 

cari conțin sulfat și clo- 
rură, de calciu în cantitate 

|| mai mare de 0 gr. 25 

| a litru, se numesc seleni- 

fose sai.sălciă și nu sunt 

ă bune pentru sănătate. 

+” Când apele conţin mult 

carbonat de calciu ele se 

- numesc încrustante, căci 

 .  acoper obiectele puse înă- 

Fig. 4, Butoi pentr Atat ntrul lor cu un strat de 

a carbonat de calciu. 
Ast-fel de ape se află cu deosebire în centrul 

Franţei şi la Karlsbad în Austria. In ţera nâstră 

există un isvor de apă incrustantă la Sinaia, pe 

Valea-Rea. 
In aceste isvâre puindu-se diferite obiecte pre- 

cum: flori, scăeţi, raci, coşulețe cu fructe, etc. 

6te acestea sunt acoperite cu un strat pietros, 

păstrându-le forma şi oprindu-le de a putredi. 

Ape mineralizate se numesc acelea, cari conţin 

Gre-cari săruri în cantitate mare. Unele dintre ele 

se întrebuinţeză, în medicină. Ele sunt de mai multe 

  

      
    

   

      

felură: 

Apele clorurate, cari conţin multe cloruri (isv6- 
rele sărate) Ocnele-mari, Telega, Sărata (Bacăii), 
Tergul-Ocna, etc.
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Apele îodurate și bromurate, cari conţin ioduri 

și bromuri (precum apele de la Vulcana, Govora, 

și Lacul-Sărat.) 
Apele sulfurdse, cari conţin sulfure solubile și 

hidrogen sulfurat (Puciosa, Strunga, Olănesci, Că- 

limănesci, Nastasachi (T.-Ocna), Slănic (Bacăi.) 

Apele feruginăse, cari conţin fer, (Slănic (Bacăi), 

Strunga.) | 
Apele arsenicale, cari conţin și arsenic, Dorna 

(Suc6va.) 

Apele carbonate alcaline (Slănic, Siriu, Căciulata.) 

Apele sulfatate alcaline și clorurate (Bălţătesci.) 

Aerul 

El a fost considerat în anticitate ca element, 

Compoziţia lui a fost găsită abia acum 120 ani în 

urma descoperirei oxigenului şi azotului, din care 

e format. | 

EI constitue atmosfera pămîntului, care îl înve- 

lesce pe tâtă suprafaţa sa până la, o înălţime de 

60—80 km. 

Aerul e un corp gazos, fără miros și fără gust 

și e de 173 ori mai ușor decât apa şide14ori 

mai greu decât hidrogenul. Un litru de aer cân- 

tăresce 1 gr. 293. 

Marele chimist francez Lavoisier, la 17171 a do-
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vedit că aerul e un amestec de oxigen şi azot, 
făcut în modul următor: 

- . In volume In greutate 

Oxigen , . . , . 20,93%, : 230% 

Azot. . . 79,07» 17» 

Acesta e compoziţia aerului pe fotă -suprafața 
pămîntului. Stratele aerului, cu cât ne înălțăm mai 

sus cu atât sunt mai puțin dense, ast-fel că dacă 
n6-am sui pe un munte înalt sau cu balonul la 
8000 metri, nu am putea trăi multă, vreme, nu numai 

din causa frigului ce se află la, aceste înălțimi, dar 

şi din causa rărirei aerului și prin urmare a lipsei 
de oxigen, indispensabil vieţei. | 

Cu totă ușurința oxigenului și azotului, care for- 
“meză aerul, totuși, având în vedere marea înălţime 
a atmosferei, el apasă destul de greă pe suprafaţa, 
pământului ; ast-fel dacă vom considera. o colână de 
aer ce va avea ca bază un metru pătrat și ca, înălţime 

| pe aceea a atmosferei, acestă colână va cântări şi 
prin urmare va apăsa asupra pământului cu 10.330 
kgr. Dacă noi nu simţim acestă apăsare e numai din 
causă că aerul nu ne apasă numai pe din afară, dar 
şi dinnăuntru în afară, p&trundând prin tote or- ganele n6stre. Dacă apăsarea, ar fi numai din afară înăuntru, noi am suporta o greutate de 15.500 
kgr. prin faptul că suprafaţa corpului nostru este, cam de 1 metru pătrat și jumătăte. Prin urmare
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noi înotăm în atmosferă și ea ne pătrunde * prin 
t6te părţile corpului nostru. Gazele cari sunt în 

intestinele nâstre, în pulmoni și în vine ai prin 

urmare aceași putere de vezistență ca şi aerul 

care apasă aceste organe. Când însă echilibrul este 

rupt, atunci organismul suferă. Acest fapt se întâm- 

plă când ne suim pe munţi înalți sau cu deose- 

bire:cu balonul, ast-fel că aerul din afară deviind 

mai rar nu mai apasă cu aceaşi putere, pe când 

gazele din corpul nostru, având tot torța primă, . 

distind organele, apasă creerul şi adesea rup va- 

sele şi produc hemoragii saii scurgeri de sânge. 

Suindu-ne la munte trebue să facem acâsta în. 

mod cumpătat pentru ca gazele dinăuntru să aibă 

timp a se pune în echilibru de tensiune cu pre- 

siunea atmosferei, alt-fel vom simți sfirșelă, poltă 

"de somn, erâţă şi ameţelă şi chiar în casuri rele 

sângele va, isbucni pe nas și pe urechi, putând da 

nascere la accidente mortale. In aerul atmosferic 

intră de asemenea o mulţime de alte corpuri gazose, 

ce se produc la, suprafaţa, pământului şi se mai ames- 

tecă în el o mulţime de pulberi duse de vânturi. Pe 

lângă acestea, din causa marei cantităţi de apă de pe 

suprafaţă pământului, atmosfera conţine tot-d a-unava- 

pori de apă. Lunile de iarnă, cu deosebire sunt acelea 

“ în cari atmosfera este mai încărcată cu aburi de apă. 

Din causa marelui număr de animale, cari tră- 

esc la suprafaţa pământului și cari qilnic dai în
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atmosferă cantități mari de bioxid de carbon, acest 

gaz se află în cantitate 3—6 volume în 10 mii 
volume aer. El rămâne în aceași proporţiune în 

atmosferă, - din causă că, este consumat de către 

plante. Numai 6menii produc în 24 ore un miliard 

de kilograme bioxid de carbon, de dre-ce fie-care 

dă câte un kâr. de acest gaz în 24 ore. 

Amoniacul, care se formeză la putredirea ca- 

dăvrelor, plantelor şi materiilor fecale, se află de 

asemenea, în mici cantități în atmosferă, dar, con- 

_trar bioxidului de carbon, care e mai grei decât 

aerul şi care se adună prin urmare la părțile de 

jos ale atmosferei, amoniacul din contră, fiind forte 

ușor se găsesce cu deosebire în părţile superidre. 

Sa, descris în atmosferă o mulţime de pulberi 

şi cu deosebire un fel de rugină de fer, care sa 

găsit depusă” pe monumentele înalte și care pare 

a fi datorită sau erupţiunilor vulcanice sau spar- 

gerei în abhmostera n6stră a bolidilor, sat a pie- 

trelor cădute pe pământ din vulcanii lunei, etc. 
In: aer se mai află o mulţime de fiinţe mici, 

cari plutesc în el şi cari aii fost descoperite și stu- 

diate de d. Pasteur. Miquel, directorul observatorului 
de lângă Paris, de la Monisouwris a construit un 
mic aspirator de forma unui corn cu gura, în jos, 
care se pote pune la diferite înălţimi de la pământ 

și prin care se pâte absorbi în mod liniştit 1 me 
de aer pe o picătură, de apă cu glicerină. Tote
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pulberile inorganice sai vegetale, scrobslă etc., ce plu- 

tesc în aer, precum și sporii de mucigai (drojdii) alge 

(ciuperci microscopice) și criptogame monocelulare . 

și bacteriile, se opresc pe acestă glicerină. Ele sunt mă- 

rite cu microscopul de 500—1.000 ori diametrul lor. 

    pri Li N 

  

Fig. 46. Torule sati Fig. 47, Diplococi. Fig. 48. Streptococă. 
drojdii din aer. 

Fig. 49. Bacterii. 

  

Fig. 50. Bacil. Fig. 51. Vibrioni. 

Numărul germenilor vegetali, cari aparţin mu- 

cegaiurilor şi num&rul bacteriilor cresce în lunile 

de vară. 

Tarna . . 

Primăvara . 

Vara , . 

Tâmna 

De asemenea 

Media, pentru 1 metru cub de aer 
Mucegaiuri Bacterii 

„660 483 
„1.670 „825 
„9.280 1.083 
„1.080 631 

num&rul lor variâză cu localitatea,
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Aerul de la Montsouris. . . . . 2.700. 138 
».. din spitalul «Hâtel Dieu», Paris 4.800 6.300 

» >» canalele din Paris . . . 17.000 1.060 

Deci aerul din spitale, aziluri, cazarme, etc. este 

de 60—70 ori mai impur de cât cel din vecină- 

tatea orașelor, 1 gram de praf (pulbere) de pe 

Ştradă conţine în mijlociă 761.521. 00V microbi, 

dar numărul lor pâte cresce până la 5 miliarde în 

straturile murdare. După d. dr. Babeș, -un centi- 

metru cub de aer din calea, Victoriei, conţine 20 

de mii microbi. - 

Aerul, prin oxigenul ce conține, întreține viața. 

fiinţelor vii şi face posibilă combustiunea. De la 

puritatea lui depinde -buna stare a fiinţelor ce 

irăesc întrînsul. In el se revarsă necontenit can- 

tităţi enorme de hioxid de carbon, produs prin 
respirația animalelor, a plantelor fără, clorofilă fără, 
“materie verde și prin combustiuni. Bioxidul de 
carbon este consumat necontenit de către plantele 
verdi (cu clorofilă) astfel că aerul rămâne tot: 
d'a-una cu aceiași cantitate mică de acest corp. 

Adesea se aude de ploi cu pesci, brâsce, ete. 
Aceste lapte pot să se întemple, de 6re-ce atmo- 
sfera în mişcările ei violente (furtune, uragane, 
trompe terestre și. marine), pote ridica, ființe vii 
cu mult mai mari pe cari le duce la depărtări co 
losale unde pot fi depuse tot vii.
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Atmosfera, fiind alimentul nostru nu numai dilnie 

dar în ori-ce moment, trebue să căutăm ca ea să. 

„fie curată împrejurul rasei și în camerile de locuit. 

Va trebui neapărat ca în casul când o familie nu- 

merosă locuesce în o casă mică, ca ușile și fere- 

strele să fie deschise cât mai des pentru ca, aerul 

curat să, înlocuiască pe cel stricat. Aerul mărginit, 

în care at vieţuit Gmenii din causa produselor 

espiraţiunii şi ale transpiraţiunei (năduşelei) este 

o adevărată otravă pentru om, şi iată de ce la- 

„tinii diceai.că omul este lupul omului (homo ho- 

minis lupus), căci trăind în atmostera, stricată prin 

noi înși-ne, ne ucidem otrăvindu-ne singuri. 

lată de ce casa la ţ6ră care e în genere mică 

trebue să fie cu fața către meqă-di, să aibă fere- 

strelo mari, cari să se potă deschide în timpul 

iernei și să fie cât se pote de curat ţinută. 

Aerul fiind alimentul prim cel consumăm de la, 

- nascere şi până la mârte, în fie-care minut și fără, 

voia nâstră, este cel mai puternic susținător al vieţi, 

numai când e curat. 

Plumbul 

Plumbul e un corp forte întrebuințat în industrie. 

El se află de regulă în natură, combinat cu sulful, 

formând un corp negru numit galenă. Adese ori 

el conţine puţin argint; ast-fel plumbul, care con-



90 în 

ţine numai as argint este totuși întrebuințat pentru 

scâterea acestuia. De fapt, mai tot plumbul, care 

se găsesce în comerț conţine argint, însă în can- 

  

tități forte mici. 

El e un metăl cenușii albăştrui, mole de se 

sgârie cu unghia, lasă urmă pe hârtie şi e cel 

mai mâle din tote metalele. El se topesce la. '3250 

și e de 11 ori mai grei de cât apa. De regulă 

se dice, cgreă ca plumbul», cu tote acestea nu : 

plumbul e cel mai grei dintre metale, de ore-ce 

aurul e de 19 ori, iar platina, de 21 ori mai grei 
de cât apa. 

Plumbul se înirebuințeză la facerea literelor pen- 

tru tipar, cari sunt făcute din 80%, plumb şi 200%/, 

stibiu pentru a-i da 6re-care tărie. El se întrebuin- 

ţeză, cu deosebire pentru facerea alicelor și gl6n- 

ţelor de pușcă precum şi pentru facerea tuburilor 
de adus apă, cari însă at un strat de staniu la 
partea, interidră. Se face cu plumbul şi nisce strmă 
mdle, care e forte bună în grădină pentru legatul 
viței, trandafirilor, saă altoilor, de stilpul pus spre 
a le sprijini. Cei ce umblă mult cu plumb se otră- 
vesc cu înlesnire şi acei otrăviți cu plumbul ai dinții 
acoperiţi de un strat cenușii, at dureri și con- 

„stipații (încueturi) şi tremurături sati paralizia mâ- 
nilor, adesea chiar și nebunie. 

lată de ce nu e bine a ne servi de vase de 
plumb pentru b&ut sat păstrat mâncările, mai ales
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acre și cu deosebire nu e bine a întrebuința ali- 
cele de plumb la spălarea sticlelor, clondirelor, ete. 
Cel mai bun lucru pentru spălarea sticlelor pe 
dinăuniru e, sai a ne servi de alice de fer sat 
de petricele mărunte, nisip, sai bâbe de orz. 

Miniul e un oxid roșu al plumbului. El servesce 
pentru a vopsi cu oleii acoperișul caselor. Adesea. 
cu el sunt vopsite în roșu jucăriile ieftine; iată 
de ce trebue teriţi :copiii de a le pune în gură. 

Litarga mumită și zacharul de plumb este o sub- 
stanță galbenă, forte otrăvitâre şi totuşi se între- 
buințeză de către cârciumari şi pretăcătorii de vi- 
muri pentru a îndulci vinurile acre. Trebue tot- 
d'a-una evitat de a cumpăra vinuri tratate cu zachăr 
de plumb, de dre-ce e o adevărată otravă, 

_ Cerusa (albul de plumb) e o substanță albă, grea, 

care se întrebuințeză fârte adese-ori pentru văpsit. 

Pentru văpsirea gardurilor, luntrilor, lemnelor, uși- 

lor, etc., ceruza e forte bună, dar îndată ce e 
vorba de a se văpsi cu dinsa icânele de perete 
(tablouri), hârtii și jucării pentru copii, adică lu- 
cruri ce pot fi în apropieră de noi, sat cari tre- 
buesc păstrate fără ca să se înegrescă cu timpul, 

trebue a se lua în locul ei oxidul de zinc. 

_Acâstă ceruză, frecată cu alifie sai amestecată, 

cu scrobâlă albă se întrebuinţeză de femeile care 

se sulemenesc. Bine înțeles acest fapt e o adevă-



  

rată, nenorocire, pentru că ele cu timpul-“şă strică 

dinţi) şi pielea vbrazului, se paraliseză și înebunesc. 

Cel mai bun lucru de pus pe obraz când e vent 

sai sâre este de a întrebuința scrobâla de orez 

curată. - | | 

- Sulful (Pucidsa) 

Sultul-e cunoscut din timpurile cele mai vechi, 

din cauză că există în stare liberă pe câstele vul- 

canilor. El se estrage în mare cantitate din sudul 

“Italiei şi din Sicilia. La, noi se găsesce în canti- 
-tăți destul de mari la o adâncime de 1—2 metri 

în unele localități din judetul Prahova. Se găsesce 

de asemenea, combinat cu ferul, cuprul, etc., for- 

“mând piritele, cari adesea se presintă sub forma 

de cristale frumâse cu aspect galben aurii. 

  Fig. 52. Extragerea sultului prin distilare.



Sultul se află combinat şi cu calciul, formând 
sulfatul de calciu sai gipsul. 

El se extrage în Italia punând pămîntul ames- 
tecat cu sulf în nisce 6le de pămînt A (fig. 52),: 
cari sunt înfierbîntate întrun cuptor. Sulful dis- 
tilă (trece) prin ajutorul căldurei prin C în vasul 
din afară B, de unde curge în nisce hârdae cu apă. 

Când însă în localitatea. unde se află sult, lem- 
nele lipsesc sai sunt prea scumpe, se face un fel 
de grâpă rotundă A (vedi fig. 53), care se umple 
cu piatră de sulf, lăsând coșuri prin mijlocul lor. 
Se dă foc sulfului, o parte din el arde și se pierde, 
iar prin căldura produsă prin ardere, restul sul- 
fului se topeşte şi curge la partea inferidră. 
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Fig. 53. Extragerea: sulfului prin topire. 

Acest sulf nu este curat; pentru a-l avea curat 

cu totul îl punem în cuptorul B, care e încăldit
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"be de desubt şi-l facem să distile în camera Gr. 

Când: cantitatea, distilată nu e prea mare, sulful se 

„depune în acâstă cameră sub formă de pulbere 

gălbuie şi se numesce flâre de pucidsă. Când can- 

titatea distilată e mai mare, pereții camerei se în- 

căldesc peste 1209, el curge la partea inferidră, 

de unde se scâte și se tornă în tiparuri ; ast-fel se 

obţine sulful în ciubuce. (Vedi fig. 54.) 
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Fig. 54. Rafinarea sulfului. 

Industria consumă în fie-care an decimi de mi- 
liâne de kler. sult pentru facerea chibriturilor, iarbă 
de pușcă, acidului sulfuric pentru a lucra cauciucul
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şi pentru a lipi fierul în piatră, etc, etc. El se: 
întrebuințeză de asemenea pentru decolorarea, lâ- 
nurilor, țesăturilor, etc., precum. și în medicină. 

Acidul sulfuric. Acidul sulfuric e un corp uleios, 
acru și ardător și e un compus al sulfului cu oxi-. 
genul și apă (50, H.). EI este forte întrebuințat în 
industrie mai în tote fabricaţiunile. La noi în ţ6ră. 
se întrebuințeză cu deosebire pentru curățirea pe- 
troleului rafinat, pe care 1 face incolor şi cu un 
miros plăcut. Cu el se tace în comerciii şi sulfatul 
de sodii,- de magneziă, de cupru şi de fer, etc, 
S'a dis chiar că cu cât o ţâră consumă mai mult: 
acid sulfuric, cu atât acca, ţeră, este mai civilizată. 

Iarba de pușcă (praful) se prepară luând cărbune 
de lemn, (lăcut cu plop, salcie, sau teit), sulf în 

ciubuce și azotat de potasiu (silitră). Fie-care din 

aceste substanțe se pulveriseză separat, în urmă 

se amestecă bine, după ce au fost stropite cu apă, 

apoi se usucă, se cern și se lustruesc grăunțele, 

bătându-le într'o cutie de tinichea, unde se frecă. 

unele pe altele, Iată compoziţia câtor-va ierbi de; 

pușcă: 

Pulbere de resbel Pulbere de tun Pulbere de vânt: 
(Prusia) (Francia) (Anglia) 

Azotat, de potasiu . . 76 15 16 

Sulf. . . . . . . . 10 „12,5 10 

Cărbune. . . . , .14 12,5 14 

"Descoperirea ierbei de pușcă se atribue călu-



gărului , Schuartz, dar sa dovedit că ea a fost cw- 

noscută cu mult înaintea secolului XIV-lea. 

Gazul de pucidsă (bioxidul de sulf: S0,) se ob- 

ţine ardând sulful în aerul atmosferic. EI este in- 

color; dar sufocant (înădușitor). El servesce pentru 

a decolora diferite substanţe sai pentru a desin- 

fecta obiectele saii camerile. 

Ast-fel plapumele de lână (velințele albe, cergile, 

ete.) pot li curăţite după ce au fost muiate în apă 

| şi “spânzurate întrun șopron bine închis unde să 

s6 ardă într'o strachină pe cărămidi câte-va bu-- 

căți de puciosă,. 

Puci6sa se aprinde cu înlesnire atingând'o cu 

o sulă înroșită sau cu chibritul aprins. Acelaş lucru 

se va face în camere când ele vor trebui desin- 

fectate dupa o bolă molipsitore ca: versatul, scar- 

iatina, tifosul, angina, etc. In acest scop se va arde 

câte 20 or. sulf pentru 1 metru cub de aer din 

cameră. Ast-fel o cameră, care are 4 metri lun- 

gimei 5 lăţime și 3 înălțime, are 60 metri cubi, 
cea-ce ar face că trebue 1 klgr. de puci6să pusă 
într'o strachină pe mai multe cărăn idă, pentru a 

nu se aprinde podela şi se vor inchide ușile și 

ferestrele bine, în timp de două dile, după care 
vor fi deschise în timp de o săptămână.
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Zincul 

Zincul e un metal, ce se găsesce nu tocmai răs- 

pândit în natură; Acum se scâte în cantitate mai 

mare în Anglia și în Silesia prusiană, Minereul de 

zinc sdrobit fin și amestecat cu cărbune, este virit 

în nisce vase mari de tucii JM (fig. 49), cari sunt, 
înferbîntate întrun cuptor special. Zincul pus în 
libertate distilă prin A şi se adună în vasul O. 
El are o culâre albă albăstruie şi este întrebuințat 
din causă că nu se oxideză la aer. Când se topesce 

zincul într'o lingură de fier, se înalță în atmosferă, 

ss 
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Fig. 55. Prepararea zincului în Silesia. 

numeroși fulgi albi ca zăpada (oxid de zinc), nu- 

miți mai nainte lână filosofică şi cari când cad 
în jos imiteză nins6rea, pentru care se şi întrebu- 

ințeză la teatre sai circuri. 

Acest oxid de zinc se prepară acum în canti- 

tăţi mari în comerciu sub numele de alb de zinc sai 

7



   

  

alb de zăpadă, căci servesce pentru văpsitul în alb 

în locul ceruseă (carbonatul de plumb), care € o 

substanță otrăvitâre şi cars are desavantagiul de a. 

se înnegri_cu timpul. | 
In industrie se prepară oxidând zincul în va- 

sele: C, cari sunt virite în cuptor, iar oxidul de. 

_“zino format se depune în cutiile ce alcătuesc ca- 

: merile din M. 

„> Acest oxid va fi cu atât mai fin cu cât va fi 
"depus mai departe de cuptorul în care a luat nas- 

cere (fig. 56). 
„= Zincul servesce la, 

“lor, statuelor, etc. - 

Alama este făcută 

„tablele de fer la, facerea lor ai fost muiate în zinc, 

facerea, vaselor, ornamente- 

din cupru și zinc, iar când 

  

Fig. 56. Prepararea oxidului de zinc. 

ele portă numele de fer galvanizat și rezistă mai 
bine la acţiunea aerului şi plâiei în contra ruginei.
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El servesce şi la acoperirea caselor. In acest 

„ cas el se trage în table subțiri de a) m.m. 

Staniul (Cositorul) 

EI e un corp alb ca argintul, dar se topesce 

cu mult mai uşor decât acesta (2280), ast-fel că 
putem să-l topim într'o cutiută de hârtie încăldită 
pe o placă metalică, 

El întră în compoziţia bronzurilor, cari sunt fă- 
cute din 95%, cupru, 40%, staniă şi 10, zinc. 

El rezistă la acţiunea acidilor şi iată de ce to- 
pindu-l şi întindendul pe un vas de cupru el se 

lipesce de acesta şi formeză la suprafața lui o poj- 

ghiță albă (spoitul vaselor). 

Trebue însă ca vasul de aramă să fie forte bine 

curăţit; pentru acesta ţiganii spoitori le frâcă mai 

întâiu bine cu cenușe, cu cari le curăță de gră- 

sime şi alte rugini. 

Tinicheaua nu e alt-ceva de cât o tablă de fer 

care, în măsmentul când a fost făcută, sa înmuiat 

întro bae cu staniu topit. 
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