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PREFAŢĂ 

In cursul acesta am ezpus tote cestiunile de 

Chimie și Mineralogie prevădue în programa ana. 

“Zitică actuală, pentru clasa III-a secundară. La 

redactarea lată am fost preocupat de extensiunea 

potrivită a materiei, de claritatea expunerii şi de 

precisiunea . fondului. D-nii profesori. de Sciinfe 

_ fisico-châmice, A. Coloriau, G. G. Longinescu și A. 

.Vraciu, ' ai avut. amabilitatea săl examineze în 

nainte de al fi tipărit şi apreciările favorabile ce 

aâi emis asupra lui. mai decis să'l public. Pentru 

“serviciile ce 'mi aii făcut le exprim mulțumiri. 

Figurile sunt copiate după diferiți autori, iar 

planul şi expunerea mă sunt proprietate. 

AUTORUL



„ “La tipărirea acestui curs sa urmat regulele ortografice adoptate de Academie şi impuse de Onor. Minister al Cul- » telor și:al' Instrucțiunii publice cărţilor didactice. 
7 
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Imitaţia - planulti, giarea şi reproducerea acestui text sunt considerate ca viălare de proprietate, - Tâte exemplarele cari nu vor fi semnate de mine 'vor f considerate A contrafăcute. . , 

  

    

 



LECȚIA pe 

Aerul. — Aerul este materie gazOsă sati i gaz răspândit 
„pe pămînt. Vasele 'şi tâte locurile, pe cari le credem că 
„Sunt. gâle, sunt pline cu aer. 

Experieriţă : Cu- ” - 
fandăm în apă o bute- . > 
lie golă ţinend-o cu gura -- 
în jos (Fig. 1). Or-cât : 
de adânc o cufundăm, 
nu se umple. Causa 
este,: că în: ea se află 
aer, care se opune la 
intrarea apel.. : 

Resturnăm butelia cu-! 
fundată şi o ţinem cu: 

gura: în. sus (Fig. 2). 
Aerul, pentru=că * este 
uşor, fuge din ea şi se 
ridică prin apă sub formă 
de bâşici incolore, adică: 

"albe şi limpedi ca gheţa 

curată, cari se sparg în- Fig. a 1 — Butelie golă ținută cu gura în „jos 
dată ce ajung afară: Apa, * +. și cufundată în apă. | 
pentru-că este greă, întră în locul aerului în butelie şi o. 
umple... ae 
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Proprietăţile fisice ale aerului.!— Când este'vădut 
în massă mică, adică aşă cum este vădut când ne uităm 
la lucrurile din: apropiere, aerul este incolor şi lucrurile 

| | se'vtd cu col6rea lor 
proprie. Când, însă, este 
vEdut. în massă mare, 
adică aşă cum este vă 
dut când ne uităm la 
lucrurile din depărtare 
mare, aerul este albăs- 

trit şi lucrurile se văd 
cu colorea lui, adică tot 
albăstrii. Din causa a- 
cesta, cerul senin este 

- albastru, 

Acrul nu are miros, 
nici gust. Dacă are mi- 
„ros nu este curat; mi- 
rosul este al substan- 
ţelor cu cari e amestecat. 

Fig. 2— Butelie edlă jinută cu gura în sus Dacă are gust nu este şi cufundată în apă. curat; gustul este al pulberii care plutesce în el, 
„Aerul este elastic, adică se strânge (comprimă) când este apăsat. şi se întinde. când apăsarea înceteză, 

, Experienţă : Cufundăm încet, în apă, o butelie golă 
ţinend-o cu fundul în sus (Fig. 1). Cu cât o cufundăm mai mult, cu atât apa intră în ea mai mult; şi cu atât aerul din ea se strânge sai se comprimă. Cu cât o ridi- căm mai mulţ cu. atât apa iese din. ea, şi aerul din ea „.se umflă saă se întinde. SE Aa a 
Observnare, — Aces 

alt fel de vas. Ă 

  

  

te experiențe se pot face şi cu un pahar sai şi cu un 

P e proprietatea elasticităţii aerului este basată construcția Pistolului de aer. ” - - ia 
Pistolul de aer sau pişcâcea (Fig. 3) este formată din-



ap 

tro sevă; dinte un dop: şi dintrun răsbiciti sai piston: "Un 
cap al ţevii se astupă cu dopul, iar cel-l-alt se astupă cu 

  

  

Fig.: 3. — Pistol de aer, - 

pistonul. Ienpingend pistonul în năuntrul şevii, aerul se 
strânge până când capătă aşă . de mare putere, încât asvârle 

dopul afară şi se destinde pochind. - 
Aerul este-fârte subţire şi uşor. Când stă liniştit nul 

„simţim, iar când se mişcă ”l simţim, pentru-că ne îm- 

pinge în direcţiunea locului spre care se duce. Cu cât se 
năişcă (bate ventul) mai tare, cu atât ne împinge « cu o pu- 
tere sâu cu o greutate mai mare. . SE | 
Greutatea unui litru de aer este 12293. 

"Putem cântări. aerul ast-fel: -: .. ră 

Cu maşina pneumatică scâtem  '[-- 1. 
aerul dintr'un balon de sticlă, al cărui (o 

- “gât este prevădut cu un robinet de | 9: 
metal (Fig. 4). „Astupăm robinetul. 

şi cântărim balonul. Deschidem ro-. . 
binetul şi cântărim din noă balonul. : 
Diferinţa de greutate este greutatea 
aerului intrat îni balon. Dacă balo- 
nul conţine exact un litru de aer, - 

” diferinţa de greutate este. 1%-293. 
” Pentru-că greutatea unui litru de 
aer 'este 1293, iar aceea a unui 

ditra de apă este 1K6r.,- aerul este, 
aproximativ, de 773 de ori mai „uşor Fig. 4 — Balon de sticlă, „care 

servesce Ja aflarea greutăţi! ae- 
de cât apa. - - = rolur. 

Aerul este forte necesar animalelor şi plantelor. Fără 
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” aer animalele şi plantele, nu trăesc. Dacă sunt acuatice ati 
aer disolvat în apă, iar dacă sunt terestre al aer în at- 
mosferă. - cc 
Atmosfera. — Pămintul este rotund şi învălit de aer, 

Invălişul pe care aerul îl formeză pămîntului se numesce 
atmosferă, adică sferă de aer. | | Da 

Grosimea sat înnălţimea atmosferei este distanţa, soco- 
_tită în linie dr&ptă, de la suprafața mărilor până la locul 
unde înceteză aerul. Direcţiunea acestei linii trebue să 
fie aceea pe care o are omul când stă drept în picidre. 
Innălţimea atmosferei este de 370 km. dar se consideră că 
este numai de 60-70 km., din causă 'că mai sus de 7O km... - 
aerul este fârte rar. Pa a 

Aerul nu este deopotrivă de rar nici, deopotrivă de des 
în tote părţile” atmosferei. El este cu atât mai rar și cu 
atât mai des cu cât se află. mai departe sai niai aprâpe! 
de nivelul suprafeței. mărilor. Din causa acesta, el nici nu „este deopotrivă de câld în tâte părţile atmosferei. '. 

r 

Aerul din câmpii este mai cald de cât cel din vârfurile „munţilor şi de cât cel din regiunile mai 'nalte' ale atmos- ferei; In-ori-ce. parte a atmosferei ar fi, însă, el are aceeaşi composiţie. o - DE 

LECŢIA II-a : 

Composiţia: aerului, — In vechime se credei, că derul, apa, pământul şi focul. sunt 4 feluri de substanţe cari - unindu-se între ele în diferite moduri, formăză tot ce există în natură. Credihţa acesta greşită a avut-o. învățații până spre sfârşitul secolului XVIII-lea. In anul. 1774, Lavoi- sier, ilustru fisician şi chimist frances, născut la Paris în 1743» mort decapitat în 1794, a demonstrat, că. aerul: nu este format dintrun singur fel de substanță şi i a aflat composiţia. Ca să înţelegem cum a lucrat, facem experienţe, Experienţă: Intr'un vas mic punem 100. grame de. mercur şi'] întroducem întrun :coptor încăldit bine. Peste
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cât-va timp, pe suprafață mercurului apar pete roşii de 
rugină, cari se îmmulţesc din ce în ce. Cu cât petele se 
îmmulţesc cu atât mercurul scade „şi dacă "1 încăldim mult 
timp se preface tot în rugină.. | 

„ Sc6tem „vasul. din coptor şi i lăsăm să se răcescă. 
Cântărim rugina şi aflăm că are greutatea de 108 grame, 
adică cu 8 grame mai mult decât mercurul întrodus în 
coptor. 'Acesta însemneză, că mercurul, când este încăl- 
dit, se transformă în rugină ' absorbind ce-va din aer şi 
mărindu-şi greutatea. 

Ca să dovedim ce absârbe din aer facem altă expe- 
rienţă. 

Experiența: Luta un tub de tic A is. 5), în- | 

  

Fig. 5. 

doit la mijloc, deschis la o extremitate şi închis la cea- 
l-altă, -şi 71 âxăm orizontal pe un: picior. : 

Ia fundul tubului punem : 108 grame de rugină de 
mercur. Astupăm gura tubului cu. un astupuş de plută, 
prevădut la mijloc cu un orificiii,. prin care întroducem 
extremitatea i unui alt tub C iarăşi, de sticlă, subţire, în- 
doit de dout ori, o dată în :jos şi oblic-şi a doua &răi în, 
sus şi vertical,. şi căruia îi. cufundăm „extremitatea liberă 

întrun vas cu apă D. Acest tub este riumit fub de dega- 
jeare. Amândout extremităţile lui sunt deschise şi prin el 

" “tubul A comunică 'cu un vas E-plin 'cu apă, numit epru-
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bel, care se pune cu gura în jos, deasupra extremității | 
„libere a tubului C. “ 

După. ce: am aşedat, ast-fel aparatul, încăldim 'cu o 
lampă tubul A, în locul unde se află rugina şi, în urmă, 

„observăm trei” lucruri: 1, rugina începe să dispară; 20, 
în îndoitura B a-tubului începe să se strângă mercur, şi 
3%, în eprubetă, apa începe sd se cobăre Ru un gaz să se 
adune. ! 

Când t6tă rugina a dispărut, experienţa sa sfârşit. 
Atunci. .desfacem aparatul. Scâtem mercurul adunat în 
îndoitura .B şi cântărindu-l găsim numai 100 grame, adică 
cu 8 grame mai. puţin. de cât greutatea ruginii . introdusă - 
în tub. . . i 

Diferinţa de 8 grame este greutatea gazului adunat în. 
„eprubetă. Gazul acesta a fost absorbit de mercur din a€r, 
când s'a transformat în rugină. Lavoisier l-a numit oxi- 
gen, adică producător de corpuri acide sai acre. 

Oxigenul -nu arde, dar întreține şi măresce arderea. O 
limitare aprinsă . întrodusă în oxigen. arde cu mai mare? 
strălucire de cât în aer. 
Prepararea - oxigenului. din. clorat de potasiu 

(fără formulă). — Pentru-că- rugina de mercur ' este 
scumpă, nu putem să extragem din ea mari cantităţi de 
oxigen. Când ne trebue. mult oxigen îl extragem din sub-- 
stanţe ieftine, cum este. cloratul de potasiu. 

  

  

Fig. 6. — Aparatul care servesce la prepararea oxigenului din 
. cloratul de potasiu. 

Cloratul de potasiu, este alb şi cu aspect de Auturaşi sat 
tăblițe sclipitâre, Ca să extragem Oxigen din el, îl întro-,
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ducem într'o retortă de sticlă, aşedată cn fundul pe -un 
coptor şi cu gâtul fixat. de un picior (Fig.. 6). Retorta 
este un balon oval, lungueţ, îndoit de la mijloc în formă 
unghii: drept. Gura retortel este astupată .cu un dop de 
plută prin mijlocul căruia este! întrodus un tub de dega- 
jeare, aşedat întocmai ca la: aparatul « cu care am extras 

oxigen din rugina de mercur.: E _ 
Indată ce încăldim retorta,” cloratul 2 tapesce şi de- 

" gajeză, adică lasă să iese din el,. oxigen. Oxigenul se duce 

prin tubul “de degajeare şi se, adună în eprubetă. 
Experienţa trebue făcută cu multă îngrijire, pentru-că: se pâte întâmpla, ca “clo-! 

ratul să degajeze prea mult „oxigen de o-dată și să facă explosie. La început 

retorta trebue încălqită potrivit, far nai târdiă, spre sfârșitul experienţei, trebue 

încălqită mai tare, pentru ca să se degajeze tot oxigenul. Afară de acesta, pentru 

ca degajearea să se facă regulat, cloratul trebue amestecat cu puţin bioxid de 

manganes (un mineral care conţine oxigen). 

Proprietăţile oxigenului. — Oxigenul este gaz in 
color, fără miros, fără gust și „puţin mai grei de: cât 

aerul; 1 oxigen = 18437. - | 
Se "disolvă forte puţin în apă; un litru 

de oxigen se disolvă în 32 litri de apă. 
Din causa acesta, se pote păstra în vase . 

puse cu. gura în jos, în apă (Fig. 7). 
Aprinde” corpurile cari nu sunt stinse 

complect şi măresce flacăra . celor cari 
sunt aprinse. :Un chibrit stins, dar care 

are unele părți înroşite de foc, se aprinde 
şi arde cu flacără; o luminare aprinsă zi, „vas în care 

îşi 'măresce . flacăra. Şi arde cu mai mare se păstrăză oxigen. 
strălucire, când sunt. întroduse în oxigen (Fis. 8). 

Arderea corpurilor în oxigen. — Puciosa (Fig. 9), 
fosforul, cărbunele (Fig. 10) şi tâte corpurile cari ard în 

"aer, ard mai iute. şi cu mai mare strălucire în oxigen. 
“In oxigen, însă, ard şi corpuri cari au ard în aer, cum 

este ferul. 
Experienţă : Intran Bacon plin cu oxigen şi pe al 

"căruia fund se află apă (Fig. 11), întroducem :0 sârmă 
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forte subţire de fer, sucită ca o spirală lungă. Sârma este _înfiptă 'cu un cap în dopul flaconului, iar în capul liber 

Si   

  

      

” ” Fig. 8: — Luminare ardând în oxigen.. al ei este înfiptă o bucată de “iască aprinsă. In' oxigen, . “iasca arde iute şi comunică focul sârmei, care arde as- vârlind scîntei  strălucitâre.. Picături de fer topit cad pe : fundul flaconului, sfârăind când- dat de apă şi une-ori în:     
, : ; - . . 

a. Fig. 9. — Puciâsă (sulf) Fig. 10. — Cărbune ardend Fig. 11, — Sârmă de fer ardend în oxigen.! în oxigen, ardând în oxigen, figendu-se pe. sticlă. Dacă nu ar fi apă în flacon, pică- turile de fer l-ar sparge. Aceste Picături nu mai sunt de fer curat ci de rugină de fer. La sfârşitul experienței, adese- ori, flaconul -rămâne, pe din năuntru, prăfuit de rugină,
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LECȚIA II-a . 
7 

Rugină. — Popular. vorbind, Tugina este materia “care! 
se formeză pe metale şi le atacă, când stai în aer. 

Unele metale nu ruginesc de loc, altele ruginesc: ori- 
cum ar f aerul în care se află, iar altele 'ruginesc numaă 
dacă aerul are 6re-cari calităţi. exemple: : 

Aurul nu ruginesce în aer. 
Plurnbul ruginesce în aer cald sait rece, uscat saă umed. 
Ferul nu ruginesce în aer uscat şi rece, dar ruginesce 

repede în aer umed. şi. rece, şi mai cn stmă în aer umed 
“şi cald. Dacă stă mult timp. în asemenea aer se preface 
“tot în rugină. Faptul acesta este exprimat prin cuvintele 
: populare ; . rugina mănâncă ferul. 

Mercurul 'ruginesce anevoie în aer rece, dar forte lesne 
în aer cald. Dacă stă mult timp întrun coptor încăldit 
se: preface tot în rugină. 

Combinaţiune chimică. — — Când ruginesce, mercurul 
şi ori-ce metal care ruginesce în aer, se unesce sait se 
combină cu oxigenul. Unirea sati combinaţiunea unui metal 
cu oxigenul se numesce combinaţiune chimică, 
“Combinarea corpurilor cu oxigenul din aer 

(noţiunea, de oxid). — Ori-ce corp provenit din com= 
binaţiunea oxigenului 'cu un metal este numit oxid. 'Rugina ' 
„de plumb, rugina de fer, rugina de mercur, etc., sunt oxigi. 
Fie-care oxid are un nume, care se formeză punend după 
vorba oxid, vorba de urmată de numele metalului, “Ast- 
fel: rugina de plumb -este. oxid de plumb, rugina . de 
fer este. oxid de fer,. rugina de mercur. este. oxid de. 
mercur, etc. 

Corpuri . compuse şi elemente. — Din ori-ce oxid 
se pote extrage oxigen şi un metal. Exemple: 

Din oxidul de plumb'se pote extrage oxigen şi: plumb, 
din oxidul de fer se pote extrage oxigen şi fer, din oxidul 
de mercur se „pote. extrage. Oxigen Şi mercur; ete, , |
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"Ori-ce corp din care se pâte extrage dout sai mal 
multe. feluri de materie este numit corp compus; prin ur- 
mare, oxigii sunt corpuri compuse. | 
"- Din plumb nu se pote extrage de cât tot plumb, din fer 

nu se pâte extrage 'de cât tot fer, din mercur nu se pâte 
extrage de cât tot. mercur, din oxigen nu se pâte extrage 
de cât tot oxigen, etc. .... , a 

Ori-ce corp din care nu se pote extrage de cât un 
singur fel de materie este numit corp simplu sat element; 
prin urmare, plumbul, ferul, mercurul, oxigenul, etc., sunt 
corpuri simple. sai elemente. po 
Oxidaţiuni şi arderi. — Combinarea unui metal cu 

oxigenul se numesce-oxidaţiune. Une-ori, în timpul oxi- 
daţiunii: se. produce numai căldură, iar alte-ori se pro- : 
duce şi căldură şi lumină; în aceste din urmă. casuri, 
oxidaţiunea se numesce ardere. a Ş 
„Când ferul ruginesce stând în aer dicem că se oxideză, 
iar. când ruginesce în oxigen producând căldură şi lumină 
dicem că arde. 
- Cu cât corpurile: cari ard 'vin în contact cu mai mult: 
Oxigen cu atât arderea este mai vie. Acesta este causa - 
care iuţesce. focul, când trece peste el. un curent de aer, 
care aduce în continui oxigen, scum. se întâmplă, de 
exemplu, când bate ventul şi când. suflăm -în foc. | 

„ Respiraţiune.— Oxigenul întreţine vița. El intră în 
fiinţele vii şi se. combină cu unele substanţe din ele. In' 
plante intră prin tote organele lor, dar mai cu stmă prin 
flori, prin frunze şi prin rădăcini. In animale intră prin 
organele lor de respiraţiune, de unde trece în sânge, care 
circulând îl duce în tâte' cele-l-alte organe ale corpului. 
Combinându-se cu substanțele din organele animalelor! 
produce cdidura animală. o | 

In animale, oxigenul schimbă. sângele vînos în sânge 
arterios. . Schimbarea acesta se pote proba şi prin expe- 
riență. Si e
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“Experienţă : T urnăm sânge negricios într'o eprubetă: 

cu oxigen. Indată ce clătinăm eprubeta, sângele se roşesce. 
Numai aerul este bun-de respirat. Oxigenul singur nu 

este bun de respirat de cât puţin timp şi nunti. dacă nu 
este nici cu mult mai des (comprimat), nici cu mult mal 
rar (rarefiat) decât în aer. Dacă este cu mult mai com- 
primat, saii dacă este cu mult mai "rarefiat de cât în aer 
nu întreţine respiraţiunea.: O pasăre ţinută: în oxigen 
comprimat mult more sbătându-se ; ea more şi când'este 
ţinută în oxigen mult mai rarefiat de cât oxigenul din aer. 

„7 OLECŢIA Va | 

Experiența lui Vavoisier.“ — In 1774 Lavoisier a 

făcut -următ6rea experienţă: . - 

Intrun balon de sticlă cu gâtul lung şi îndoit de dout 

„ori (Fig. „12 A) : a” pus mercur, A. agedat balonul pe un 

  

Fig. 12. — Aparatul care servesce la experiența lui Lavoisier. A, balonul de 

sticlă cu gâtul indoit.de doug ori; C, clopotul de sticlă pus deasupra capătului 

deschis al gâtului ; a, b, vas cu mercur. 

„coptor şi i a introdus extremitatea liberă a gâtului în- 
> 

t”un castron cu mercur, dar ast-fel că gura "1 a rămas 

afară. Peste acestă extremitate a pus un clopot de sticlă 

gradat şi 7] a cufundat cu gura în mercur.
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Lavoisier. a închis ast-fel în balon şi în clopot un vo- 
lum. de aer,care nu mai comunică cu aerul de afară. 

În urmă -a încăldit balonul până la temperatura de 
-- 340%. A:avut grijea ca: temperatura să nu ajungă la 
-- 350%, căci mercurul ar fi fiert. A. continuat încăldirea 
12 dile. In acest timp a observat,-că din diua a doua şi 
până în diua a opta, în balon sa format rugină roşie (oxid) 
de mercur şi că mercurul din: castron a intrat şi s'a suit 

“în clopot. In ultimile 4 dile nică. o schimbare nu sa mai produs, nici în balon, nici în clopot. Atunci a lăsat apa- 
ratul să se răcescă şi a constatat, că volumul aerului în- 

„his în balon şi -îni clopot la începutul experienței se mic- 
şorase cu -a cincea -parte (2). Sa | 

Gazul care a dispărut a fost: oxigenul — s'a “combinat cu mercurul şi a format oxidul de mercur — ar cel care a remas în balon şi în .clopot vereă deosebit de oxigen, pentru-că dacă introducei în el o luminare . aprinsă se 
Y stinge. Acestui gaz, Lavoisier i a dat numele de azot, adică -fără vicră, sat. care nu întreține vita, pentru-că animalele întroduse în el mor, ae a Fiind-că volumul azotului rămas. în balon şi în clopot, la sfârşitul experienței ereă patru cincimi (<) din volu- mul aerului închis la începutul experienței, Lavoisier a conchis, că aerul este compus din o parte (3 oxigen şi pa- tru părţi (. 3) azot. . A e 

I.— 100 volume de aer sunt compuse din 20,3 volume de oxigen ŞI 792 volume de azot. | a Exemplu : 100" de aer sunt "compuşi. din. 20, Oxigen şi 7920: azot. Sa o | II. — 100 părți de greutate de aer. sunt compuse din 23 părți de oxigen şi 77 părţi de azot, .. | Exemplu : 100 *. de aer sunt 'compuse din 23 E. Oxi gen şi 778 azot. i - a ” Prepararea azotului din. aer prin fosfor. — La- voisier a prins azotul închidend un volim “de aer şi ab-. " sorbindu-i oxigenul cu ajutorul: mercurului încăldit.
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Azotul se mal pote prinde mărginind un volum de âer 

şi. absorbindu'i oxigenul cu ajutorul fosforului aprins. 

Experienţă : Intrun castron de sticlă (Fig. 1 3) tur- 

năm apă ca de dout degete şi punem o bucată de plută. 

Pe plută aşedăm o farfuriuță | ” 

în care se află o bucată de 
fosfor uscat.. Aprindem fos-. 
forul şi mărginim împrejurul 
lui un volum de âer, acope-. 

rindu-l cu -un clopot de sti- . 

clă, căruia "1 cufundăm gura * 

în apă. Fosforul ardend, pro- . - , 

duce fum alb care umple clo- — Fie: z3- — Prepararea azotuliă din 

potul. Incetul cu încetul fu- aer cu ajutorul fosforului. 

mul dispare, iar apa din castron intră şi se suie în clo- 

pot până la a cincea parte (3) din volumul lui. 

„Gazul care rtmâne. în clopot la sfârşitul experienţei 

este 'azot. Volumul azotului rămas este de patru cincimi 

(+) din volumul aerului închis în clopot la începutul 

  

“ experienţei. 
Gazul care a dispărut este "oxigenul. El s'a combinat 

cu fosforul şi a format fumul alb (acidul fosforic), care 

sa disolvat în apă. 

Principalele proprietăți ale azotului.—Azotul este | 

gaz incolor, fâră miros, fără gust şi puţin mai uşor de 

cât aerul; IL azot = 1,525.) 

In apă se disolvă fârte puţin; un litru de apă disolvă 

numai oL-,02 azot. . - | | 

Azotul nu arde, nici nu întreţine arderea. .Ori-ce corp 

aprins, întrodus în azot se stinge. | e 

Nu întreţine vieţa, dar nici nu atacă organele ființelor 

vii.. O pastre sat un alt animal ținut în azot more, fără 

ca organele săi fie atacate. | 

- Rolul azotului în aer este ta: să micşoreze puterea Oxi- 

dantă sati ardătâre a oxigenului. | Aa 

E Azotul, ca şi oxigenul, este corp simplu sau element. 

“ 
2 
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. Combinaţiune, amestec. — In “aer, azotul” nu este 
combinat cu oxigenul ci numai amestecat cu el. Este 

„mare deosebire între combinaţiune şi amestec. 
Când. două corpuri se combină îşi pierd proprietăţile, 

iar. corpul care provine din combinarea lor are proprie- 
- tăţi deosebite şi de ale unuia şi de ale altuia. Exemple: 

Ru gina -de fer (oxidul de fer) nu semănă nici cu ferul 
Dici cu oxigenul; rugina de mercur (oxidul de mercur) - 
are proprietăţi deosebite şi de ale mercurului şi de ale 
oxigenului, ete, . | | 

Când dout corpuri se amestecă işi păstreză proprietă- 
ţile, iar corpul: care provine din amestecarea lor are şi proprietăţile unuia şi ale altuia.” Exemplu : Aerul când se disolvă în apă nu se disolvă ca un singur corp. Dacă 

" Sar disolva ca un singur corp, ar avea în' apă compo- siţia pe care o “are în atmosferă. -Aerul disolvat este compus din 33%/, oxigen şi 63%/e azot, pe când cel din atmosferă este compus din 230% Oxigen şi 77% azot. | " Causa este, că oxigenul nu este combinat cu - azotul; fie-care din aceste dout gaze. este' liber. Oxigenul fiind mai solubil de cât azotul se disolvă mai mult de cât el. 

“LECŢIA-Va 
Proprietăţile fisice ale: aper.—La temperatura or- dinară apa este corp licid. _ o 
Când se află în massă mică, de exemplu întrun pahar, „apa curată este transparentă şi incoloră, iar când se află în massă mare, de exemplu. într'o mare, întrun lac saă. întrun râă adânc, este transparentă şi albăstruie sat verduie. Un litru de apă pură, adică fără “substanțe străine în ea, şi cu temperatura de-—- 40 centigrade. are greutatea de zf, Apa care conţirie substanţe străine este mai greă decât apa pură, iar apa care are “temperatura mai mare sai mai mică de 4-40 centigrade este mai uşoră. 

2
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Experienţa: Cântărim un litru de: apă sărată. Con- | 

statăm. că este mal grei de cât. un litru de apă pură. 

„ Experiență : Intrun vas cu ghiță amestecată cu sare 

cufandit un balon cu gâtul lung, plin cu Apă (Fig. 14). 
În vas cufundăm şi .un. termometru nf 
centigrad. Observăm apoi, că cu cât | 
temperatura amestecului se 'apropie i 

de ++ 40, cu atât: apa, se coboră în = aul 
gâtul balonului. Când temperatura este 
exact -|- 40, apa “nu se mal mişcă. - 
Când temperatura amestecului scade 
în jos de <- 40, apa se urcă în gâtul Fi; zi Vas cu ghâță amestecată cu sare, în 

balonului. Conchidem dar, că la tem= her pin a n 
peratură de —|- 40 centigrade, apa pre- îi un termometru. 
sintă volumul cel.mai mic şi greutatea cea mal mare. 

„La acestă temperatură apa este mai desă sai mai înde- 
sată de cât la ori-ce altă temperatură. Acest. fapt se ex- 
primă dicând, că la temperatura de -+- 49 centigrade apa - 
are maximum de densitate. |. ! 

          

Greutatea. unui centimetru cubic .de „apă pură cu maximum de densitate este 

unitatea de măsură de greutate numită gram. 

Când temperatura. amestecului este 0% apa, se conge- 
leză, adică se solidifică sai 
îngheţă. | 
Os-ce corp: licid când se 

solidifică îşi micşoreză! volu- + .. 
mul. 'Apa, din contră, îşi mă- 
resce volumul, adică: devine . 
expausivă. Din causa expan- - 

siunii. se sparg vasele în cari 
îngheță apa (Fig. 15), şi tot 
din causa. expansiunii. gheţa -- 
este mai uşâră de cât apa.-O 
bucată de gheţă de 9168 

"are volumul unui kilogram de 
Fig. 15. =— Carafă spartă din causa 

apă. ” Ă pansiunil gheții. 
. 
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Gheşa plutesce în apă (Fig. 16) -remânend.. afară cam 
- cu a'doua parte când se află în apă de 

râi şi cam cu a noua parte când se află 
în apă de mare. a - 

La căldură gheţa se topesce. In tot 
„“timpul'topirii un termometru pus în ea 
„arată temperetura :0%,. Acesta este tenă- 

peratura la care îngheţă apa când începe 
„frigul şi la care se topesce gheţa -când - sie '* în apă PIutd incepe căldura. . E 

Apa se evaporăză, adică produce la .suprafaţa ei va- pori. Fiind ţinută întrun vas deschis, peste cât-va timp 
“dispare, pentru-că se transformă în vapori, cari se risipesc. 
în aer. | | 
"+ Evaporarea apei se face în ori-ce timp şila ori-ce tem- peratură. Se face, însă, cu atât maj repede cu “cât teme peratura este mâi mare. a | | 
La temperatura de —- 1000 vaporii se formăză şi .la „ suprafaţă şi în massa apei. Acei cară se produc în năun- trul apei o mişcă şi o- fac să fierbă şi să: clocotescă. 
In vase deschise, apa fierbe la temperatură de —4- rooo - centigrade, dacă presiunea atmosferică este 76“. mercur. Dacă, însă, presiunea este. maj mică saă mal.-mare fierbe, 

  

la o temperatură mai mică sati mai” mare. Pe vârfurile munţilor înnalți, unde presiunea atmosferică este mâi mică . de cât pe câmpii, apa fierbe la o temperatură mai mică de —- 100. Pe vârful muntelui Blanc fierbe la 4+- 850, | pe vârful muntelui Saint Gothard fierbe la + 920 „In Vase închise, apa fierbe la temperatură mult mai mare de —+- 00%, din-causă că vaporii formaţi a -supra- faţă neputând. ieşi din vas, apasă asupra apel şi nu lasă pe cei formaţi în massa el să lese afară. - 
Vaporii sunt de 1700 ori mai rari decât apa. Dintrun centimetru cubic de apă (1cn-c-) se formeză un metru şi şepte sute centimetri cubici de vapori (12).



„21 

Vaporil sunt de 5, mai uşori decât aerul. Din acestă 
causă . se - răspândesc lesne în atmosferă. Vântul îi duce . 
la distanţe forte mari de locul unde stati format. . 

PARTEA I[4 

Disoluţiune. — Disoluţiune însemnăză - transformarea . 
unui corp solid sairgazos în corp licid, când se amestecă 

„cu un corp. licid: Exemplu: Zahărul se: disolvă în apă, 
adică se face licid ca şi apa, când se amestecă cu apă. 

„ Disoluţiunea corpurilor. solide. — In apă se di-- 
solvă multe feluri de corpuri solide, dar nu se 'disolvă 
tote deopotrivă de lesne, nici deopotrivă de mult. Exemple : 
Zahărul şi sarea se disolvă forte lesne, pe când creta şi . 
gibsul se disolvă fârte anevoie. Intr'un. litru de apă se 
disolvă peste 300% de sare şi numai IE de cretd. 

Căldura măresce puterea de disoluțiune a apei. Exemplu: 
Un litru de apă cu temperatura de + 180.disolvă 360%. 
de sare. Dacă apa are temperatura. de + 109% disolvă 

 404££., a a 
Fie rece sai caldă, apa disolvă numai o anumită can- 
titate de un- corp solid, la o anumită temperatură, E- 
xemplu: Un litru de apă cu temperatura de -+- 18 di- 
solvă numai 360% de sare; ce trece peste . 3608. rămâne 
nedisolvată. In acest cas se dice că disoluţiunea este sa- 
turată. , E 

Disoluţiunea corpurilor. gazâse.—Apa disolvă gaze. | 
În apa gazâsă se află disolvat un gaz (acid carbonic), pe . 
care“nu'l .vedem- dar îl simţim, căci din causa lui apa 
gazosă ne înţepă gura, când o bem.: : 

Apa de care ne servim dilnic, conţine gaz disolvat; pe 
care ?] putem. prinde. ast-fel : - 

-. Pe un coptor aşedăm un balon de sticlă cu gâtul scurt şi 
plin de apă până la gură (Fig. 17). Astupăm balonul cuun 

7
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“dop de-plută străpuns cu un tub de degajeare 'şi împingem 
Si - - “dopul în'jos'până când apa 

iese prin tubul 'de degajeare 
afară. Aşedăm cea-l-altă ex- 

- tremitate a tubului de de- 
"_gajeare întrun vas cu apă 

"şi o acoperim cu 0 €epru- 

„betă plină cu apă. Dacă 
încăldim balonul, apa din - 

aa ;. eprubetă: se cobâră şi în DE A et Arepserietee a sc6- cul ci se adună gaz. Dacă 
balonul este de un litru, în eprubetă: se adună 25—3o“me- 

  

de gaz. - : . : SE i Faptul :că din apa încăldită fuge gazul  dovedesce, că 
cu cât apa este mai caldă cu atât disolvă mai puțin gaz. 
Este invers de ceea-ce 'se întâmplă, în general, cu disolu- 
ţiunea - corpurilor solide. o 

Cristale, cristalisațiune.— Dacă lăsăm disoluţiunea 
de sare să stea liniştită întrun vas descoperit, apa se eva- 
poreză, iar sarea se solidifică şi se depune în formă de cuburi 

- (Fig. 18). Cuburile de sare formate se nu- 
 - _mesc cristale, iar formarea lor se numesce. 

cristalisaţiune. Afară de sare; multe alte 
corpuri solide disolvate cristaliseză când 

-apa să evaporeză. - Exemple :" Alunul sau 
: „» Piftra-acră, calaicanul, pictra-vînetă, sarea- 

Fie, 0. Cristal în de Limâle, zaharul, etc. Cristalele formate . 
i nu. au întotdeauna formă de “cub, cum ai cele de sare, ci a formă de octaedru, cum aă cele de alun, sai formă de prismă rombică oblică,. cum at cele de calaican, sat altă formă, după felul corpului care este în disoluțiune. Apa însăşi, când îngheţă, cristaliseză, Crista- lele de .gheţă ai formă de prismă exagonală. A Rare-ori cristalele rtmân isolate, adică neunite unele cu altele. | Cele mai de_ multe ori, în momentul for. mărei se unesc și formăză Srupări fârte complicate.  
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Exemple sunt grupările formate de cristalele de sare, 
de alun (Fig. 19), 'de ca: Ia e 
laican, de piitră-vîndtă, de 

sare-de-lâmâie, de zahăr, de 
ghiță (Fig. 20), etc... 

Figurile. cari se formeză 
Yerna pe gearnurile înghe- 
ţate-sunt grupări de cris- 
tale. Fulgii de zăpadă (Fig. - - 
21) sunt grupări de cristale . 
de gheţă aşedate .simetric 
împrejurul unui punct. Ei 
au forme forte deosebite, 
dar ori cât de deosebite 
ar fi, 'se reduc la una sin-. 

gură, care -este o steă cu 

şese cornuri. | 

Corpuri cristalisate şi corpuri amorfe. — Sarea, 
z . 

  

Fig. 19. — Grupare. de cristale de alun.: 

  

         
“a v 

SE a SATA în A SA 

Ir, E, AT4 tim 2 a 

  

  — 

  

Fig. 2. — Fulgi de zăpadă.
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alunul, zahărul şi tâte corpurile cari se presintă în stare de cristale sunt corpuri cristalisate. | 
Sunt şi corpuri cari se disolvă în apă, dar cari când apa se evaporeză. nu formeză cristale, Exemple: Sâpunul. cletul, etc. Ast-fel de corpuri sunt corpuri amorfe, adică fără formă regulată, geometrică. 

_ PARTEA IITA 

apa pe care o întrebuințăm, dilnic nu este curată saă pură. Pentru ca s'0 facem să fe pură, trebue so distilăm,. „A distila apa însemnăză a o curăţi de tote substanţele, fie disolvate, fie suspendate, 'pe cari. le conţine. Apa cu- răţită prin distilaţiune se numesce apă distilată. Distila- ţiunea apei se face cu aparatul numit alambic. (Fig. 22). 

Apa distilată. — Ori-cât de limpede ni star părea, 

14     
, | Fig. 22. — Alambic, 

In. cazanul A se fierbe apa ce trebue să: se distileze, Vaporii se 'ridică în capacul cazanului, trec prin ţtva-B B ŞI intră în teva spirală, numită serpentin  (ş&rpe), care
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este aşedată întrun - recitor, adică întro putină plină cu 
apă rece. In serpentin, din causa răcelil se condensăză şi - 
formeză apă, care curge afară în vasul H. Apa din r&ci- 
tor trebue premenită necontenit, pentru ca să fie rece, : 

căci dacă se încăldesce, vaporii din serpentin nu' se maj . 
condenseză.: Premenirea apei se face cu ajutorul tuburilor 
FF şi G. Prin pâlnia tubului FF'.se târnă apă rece. 
„Apa rece fiind mal greă de cât. cea caldă cade la fundul. 
 răcitorului şi ridică în sus apa caldă, „care se scurge prin 
tubul G'afară, în vasul |. . 

"Apa de ploe, de râuri şi de mare. — Intotdeauna, 
atmosfera conţine vapori de apă. 'Din causa. răcelei aceşti 
vapori se condenseză şi formeză. apă, care "cade pe pă- 
mint în formă de ploe. - 
"O parte din apa de ploe se evaporeză şi se întârce î în: 

atmosferă, alta pătrunde în pămint, iar. alta curge pe su- 
prafața pămîntului. | 

Apa care pătrunde în “ pămint se scobâră în jos până 
dă de un loc impermeabil, adică prin care nu pote să 
trecă. Acolo se adună şi formeză pânze sati nape de apă. 
Napele . acestea se, întâlnesc în .pămiînt când se sapă pu- 
ţurile. Din ele provin tote isvorele de 'apă. 

Apa care curge pe suprafața pămîntului formeză pârâuri, 
râuri şi fluvil cari se. varsă în mări. De pe pămînt apa 
se' evaporeză şi se ridică în atmosferă, unde din noi se 

“ condenseză, şi formeză pl&e, care cade pe. pămint.. Ast-fel 
„se face circulațiunea apei şi se pote: “dice, că pămîntul, 
„împreună cu atmosfera lui, formeză. un imens aparat de 
distilaţiune. ” 
Apă vărâsă, apă sălcie si apă sărată. — Nici 

apa de plâe, nici apa de isvor, nici apa de râă, nici apa 

„de. mare nu este pură. . 
Apa de plâe este încărcață cu gaze, cu pulbere şi cu 

microbi, pe cari. îi ia din atmosferă. 

Apa de isvor şi de râk conţine substanţe pe cari le a 

„din locurile 'prin cari curge.. Din locuri vărose ia materii 

7
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vărose şi se face apă vârâsd sai grei; din locuri gipsâse - 
ia materii gipsâse şi. se face apă selenitâsd sati sdlcie; 
din locuri sărate Ia sare şi se face apă sărată. , 

_ Apa.de băut. — Tâte apele coriţin aer disolvat. Ani- 
malele şi plantele acuatice nu ar putea să trăâscă în 'apă, 
dacă nu ar avea aer disolvat,. ca să respire. Afară de 
acesta, apa care nu conţine aer disolvat nică nu este (po- 
tabild), adică bună de bkut (potus = btutură). Ca să fie 
potabilă, însă, apa trebue să mal împlinescă şi următârele * 
condițiuni : E 

Să fie limpede şi incoloră. Să nu atbâ.miros dar să aibă 
gust slab şi plicul. Să fie potrivit de rece şi să conţină 
materii minerale disolvate, în cantitate de 0-20 — ok 30 
la litru, dintre cart numai jumdtate să fie materit vărâse 
necesare 6selor. Să nu se turbure când fierbe şi să nu de- 
pună materii pe pereţii vaselor în cari fierbe. Să ficrbă le- “ gumile şi să disolve săpunul,. Pentru ca să spele rufele. 

„... Ape potabile sunt: apa de 'ploe, apa de istor, apa de râu în nainte dea trece prin oraş şi apa de Put, dacă nu este pe lângă bălegar, latrine şi cimitire. 
Ape nepotabile sunt: apa vărosă, apa sălcie, apa sărată, apa de mare şi orl-ce fel de apă încărcată cu materii mi- nerale, apa stătătâre încărcată cu materii cari putredesc şi ori-ce fel de apă care nu împlinesce condiţiunile” apei potabile, cum este, de exemplu, apa: turbure. 
Apa limpede şi apa turbure. — Apa turbure. este . urită. la vedere şi provâcă desgust când o bem. Apa limpede, din contră, este plăcută la vedere şi provâcă plăcere când o bem. Apa care nu este destul de limpede, pote fi limpedită bine trecend-o prin filtru 
Filtru. — Filtru este ori-ce aparat cu care se limpe- desce apa, strecurând;o. Sunt multe feluri de. filtre. Cele: mai simple sunt vase de Pictră porâsă. In filtru se târnă apa, jar-sub el picură apa filtrată, o. Filtrele mai complicate sunt numite, în general, după
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__ numele inventatorilor lor. Ast-fel este filtrul Chamberland, 
- filtrul Pasteur, etc. . 

“Filtrul Chamberland is. 2 23). 
“este format din ş cilindre de por- 
ţelan poros, numite lumindri, - fi- 
xate cu câte un cap de un tub 
metalic perpendicular cu ele şi pus 
în comunicaţie .cu un tub de cau- 
ciuc, care comunică cu un' vas de. 
sticlă gradat şi prevădut la extremi- 
tatea inferiâră cu un.robinet pre- . 

“lungit cu un -alt tub: de cauciuc..." 
Luminările se introduc în apa tur-: 
bure dintrun vas, iar tubul: de cau- 

- ciuc se lasă afară împreună cu ci- Fig. 23-—Fitrul 
lindrul de sticlă gradat şi cu tubul | Cbamberiand.. 
de cauciuc de la extremitatea lui. 

La început sugem apa prin . capul tubului de cauciuc 
până când curge singură. Ce' se filtreză picură dea- 
dreptul întrun vas pus la capul tubului de cauciuc, când 
robinetul este deschis, saă în cilindrul de sticlă gradat, 
când robinetul 'este închis. Prin luminări trece numai apa 
limpede şi substanţele disolvate. Materiile suspendate, cari 

o fac turbure, rimân în vas. 

  

  

  

 LECŢIA vr 

. Descompunerea apei prin electricitate. — Până . 

la. finele secolului trecut 'sa credut că apa este element. 
In 1763, Lavoisier a recunoscut că este corp „Compus. 
“Ca să aflăm din ce este compnsă apa facem experiența 

_următâre:. 
Experienţă : Intr'un vas de sticlă cu fundul străpuns | 

de. 2 fire de platină, depărtat unul de altul: (Fig. 24), 
turnăm apă amestecată cu puţin vitriol şi aşedăm peste
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capul fe-cărul fir câte o eprubetă: plină cu apă. Legăm 
| apoi firele de platină de firele unei pile electrice, cum este 

  

      

  

Fig 24.— Aparat care servesce la descompunerea apei cu ajutorul electricităţii. 
arătat în figură. Indată, în cele 2 eprubete se adună gaz şi apa se cobâră. | 

In eprubeta firului legat de. cărbunele pilei (+-) se adună de 2 ori mai puţin gaz de cât in eprubeta firului legat „de zincul pilei (—). De i Introducend o: lumînare aprinsă în eprubeta Pîntâi CL) gazul nu se aprinde, iar flacăra îşi măresce strălucirea. Acest gaz este oxigen. A | _ Introducend o luminare aprinsă în eprubeta a doua (—) gazul se aprinde producând o mică pocnitură, iar lumi. narea se stinge. E a 
Acest gaz, deosebit de Oxigen, a fost numit de Lavoi- sier hidrogen, adică producător de apă. 
Ast-fel se dovedesce că apa este compusă din oxigen şi bidrogen. i a | „. Pentru-că pe când în eprubeta firului legat: de cărbunele pilei se adună un volum Gre-care de oxigen, în "eprubeta A legată de zincul pilei se adună un volum .de 2 ori 'mal mare . de hidrogen, conchidem că apa. este compusă din 7 volum de oxigen şi 2 volume de hidrogen, : 

e
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Eudiometrul. — Eudiometrul . (Fig. 25) este. un tub 
„de sticlă grâsă, gradat, închis la un cap şi deschis la altul.. 

La fund este “străpuns de 2 , 
fire de platină, ale căror capete 
stai în năuntru, faţă în faţă, fără ! 

să se atingă, | 
In eudiometru putem să com- 

binăm oxigen cu hidrogen şi să PE 
refacem apa, procedând ast-fel: ie 

Ţinem eudiometrul cu fundul i NE - ? , | că e y în jos şi'l umplem cu mercur, CS DEP 

      

  

        
     

        
Il răsturnăm apoi Cu gura În jos. Fig 25. —Budiomerru. | întrun vas cu mercur şil legăm cu un inel fixat de un 
picior. | i . 

Introducem apoi în el 1 voluin de oxigei şi 2 volume 
de. hidrogen. Punem firele de platină în comunicaţie cu 
o maşină electrică şi facem ca între ele să sară o. scîn- 
teic. Indată audim o pocnitură şi vedem că mercurul - „se “ridică în sus, spre fundul eudiometrului, unde se: 
formeză picăturele -de apă. | 

Prin acestă experiență se dovedesce, -că 1 volum de | „Oxigen se combină cu 2 volume de hidrogen şi formEză apă. 
Hidrogenul. Prepararea lui prin ajutorul zin- „ cului şi âl acidului clorhidric (fără formule). — 

Putem prepara hidrogen descompunând un licid. numit. 
acid clorhidric sat spirt de sare Prin zinc. Ia 

*„ Aparatul de care ne servim este compus ast-fel: Un 
flacon de sticlă (Fig. 26) cu două gâturi, unul în mijloc 

„Şi altul la margine, astupate fie-care cu câte un dop de 
plută străpuns în mijloc. Prin perforaţia gâtului din mij- 
loc străbate un tub subțire de sticlă, numit tub de sigu- 
ranţă, a cărui extremitate inferidră ajunge până apr&pe 

„de fundul flaconelui şi a cărui extremitate superiGră este. 
în formă de pălnie. Prin perforaţia dopului gâtului de la: 
margine străbate extremitâtea unui./ub de degajeare. Ex- : 

„_ tremitatea liberă a acestul tub este cufundată în apa .
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dintrun- vas şi peste ea stă aşedată, cu. gura. în jos şi cu 
fundul în sus, o eprubetă plină cu apă. 

  

    
  

Fig. 26. — Aparat care servesce la prepararea hidrogenului. | 

„In flacon se pun bucățele de zinc şi apă, apoi prin 

Fig. 27. — Aprinderea hidro- . 

  

"“pâlnia tubului de siguranță se tornă, . 
puţin câte puţin,. acid clorhidric. 

Îndată hidrogenul trece prin tu- 
“'bul--de degajeare “în eprubetă, se 
adună la fundul ei, apasă asupră 
apei şi o silesce să se cobâre. 
“Proprietăţile hidrogenului.— 

Hidrogenul este gaz incolor, fără mi- * 
TOS, fără gust şi de 141/, ori mai uşor 
decât aerul; 1L-hidrogen==o, 80898. 
Din causă că-este aşi de uşor se 
pâte ţine într'o eprubetă destupată, 
aşedată cu gura în -jos şi cu fundul 
în sus.. 'Tot din acestă: causă, .bal6- , 
nele de cauciuc . subțire . umplute” 
cu hidrogen -se înnalță în aer. A- 
ceste bal6ne se desumflă singure, 
din causă că hidrogenul iese afară 

"genulu! cu flacăra une! luminări. prin porii cauciucului. In locul lui 
întră” puţin aer. Când balonul .se desumilă cam de jumă- 
tate face explosie,:dacă se apropie de o flacără.
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„Hidrogenul arde fără să întrețină arderea. Dacă intro- 
__ ducem în el o lumînare aprinsă, el se aprinde producând 

  

Fig. 28. — Hidrogenul argând formeză apă. - 
o 'pocnitură, “iar luminarea 'se stinge. Trăgând . lumt- - 
narea afară, 'la gura epru- 
betei se reaprinde, adică se 

' aprinde din noi (Fig. 27).. 
- Producerea apei prin 
arderea hidrogenului. — 
In timpul când: arde, hidro- 
genul se combină cu oxigenul 
din aer şi formeză apă. - 
„Experienţă : Preparămhi- - 

drogen şi], uscăm,; făcându-l 
să trecă printr'un vas cu sub- 
stanțe, cari absorb apa (Fig. 
28). Aprindem - hidrogenul 
care - jese prin .extremitatea 
tubului de degajeare şi acope- 
rim flacăra -cu' un clopot de 
sticlă uscat. Indată clopotul se 
înceţoşeză pe din năuntru şi pi- 
căturele de apă se scurg-din el. 

Experiență : . Preparăm 
hidrogen (Fig. 29) şi 7] a- 

   

  

    

  

Fig. 29. — Armonica chimică, 

. )
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prindem la extremitatea tubului de degajeare. Ascundem 
„ fAacăra întrun tub larg şi deschis la. amândouă capetele, 

pe care'l coborîm sai îl ridicăm încet. In acest timp, 
tubul se înceţoşeză pe din năuntru şi picăturele de apă 
se scurg din el. Aparatul acesta. se numesce , armonica 
chimică, pentru-că în- timpul producerii apei se produc şi 
sunete musicale mai grâse sat _mai subţiri, după cum 
tubul este mai larg saă mai - strâmt, mai “lung sau mai 
scurt, şi după cum îl ţinem nemişcat, îl ridicăm sai îl co- 
borim. o. 

7 

LECŢIA Vila 

Noţiuni de analisă. — Când descompunem apa cu 
ajutorul electricității (Fig. 24) şi aflăm, că este compusă 
din oxigen şi hidrogen, dicem că "i facem analisa chimică. 

Când facem analisa chimică a unui corp compus, putem 
căuta să aflăm următârele 3, lucruri : a | 

1 — Cari sunt corpurile simple din: cari este compus 
(analisa calitativă). | Ma 

2. — Cari sunt cantităţile de volume ale corpurilor simple 
din cari este compus (analisa cantitativă în volume). 

3. — Cari sunt cantităţile de greutate ale corpurilor 
„ simple din cari. este compus (analisa cantitativă în greutate). 

> Când aflăm numai calitatea sai felul corpurilor simple, . facem analisă calitativă. Exemple :. Descompunend apa cu : ajutorul electricităţii aflăm, că este compusă din, oxigen şi 
hidrogen, Descompunend oxidul de “mercur :cu' ajutorul. | "căldurii aflăm, că este compus din Oxigen şi mercur. | | Când “aflăm cantităţile de volume ale corpurilor simple combinate, facem analisa cantitativă în volume. Exemplu : ” Descompunând apa. cu ajutorul electricităţii afăm, că este compusă din 1. volum de oxigen. şi 2 volume de hidrogen. Când aflăm cantităţile de greutăţi ale corpurilor simple combinate, facem analisă cantitativă în greutate. Exemplu : Descompuntnd 2769. oxid de mercur cu ajutorul căl-
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durii aflăm, că sunt compuse din 16 7. oxigen şi 200 9r.: mercur. | | 
Observare.—Precum facem analisa unui comp compus, tot asemenea facem și analisa unui amestec de Corpuri, precum este cerul , . ” 

"Noţiuni! de sintesă.—Când refacem apa, combinând oxigen şi hidrogen cu ajutorul electricităţii, dicem căi fa- „cem sintesa chimică, -- a o 
Când facem sintesa chimică a unui corp compus, pu-. tem lucra în dout moduri: . 

"1. Să combinăm volume anumite de .corpuri simple 
(sintesa în volume). a 

2. Să combinăm greutăți anumite de “corpuri. simple 
(Sintesa în greutate). ! | 
„Când combinăm volume de corpuri. simple, facem sin- 

tesă în volume. Exemplu:' combinând în eudiometru, cu 
ajutorul electricităţii, 7 volum de Oxigen cu 2 volume de 
hidrogen, facem sintesa 'apei în volume. i 

Când combinăm greutăţi de corpuri simple, facem sin- 
lesă în greutate. Exemplu: Combinând cu ujutorul căl- 
durii 168. oxigen cu 200 £: mercur, pentru ca' să obținem 
216 oxid de mercur, facem sintesa oxidului de mercur - 
în greutate, E 

Revenire asupra “noţiunilor de corpuri com- : 
„puse şi de elemente sau corpuri simple. Meta- 
„loide şi metale: — Prin analisă, corpurile compuse se 
reduc sati se desfac în corpuri simple. 

Corpurile simple nu sunt de un singur fel.. Unele, cum 
sunt: sulful, fosforul, etc., nu lucesc, Jar altele, cum 
sunt: mercurul, ferul, plumbul, aurul, etc. at un fel de 
lucire particulară numită aspect metalic. Afară de actsta 
unele, cum sunt: sulful, carbonul, etc., sunt rele condu- 

„cătore' de căldură şi de electricitate, iar altele, cum sunt: 
Ferul, plumbul, etc., sunt bune conducătâre de căldură şi 
de electricitate. După aceste particularitări, deosebim două 
feluri de corpuri simple: netaloide şi rhetale. 

CHIMIE ŞI MINERALOGIE. - ” Ri - 3
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Metaloide sunt tâte corpurile simple, cari nu a aspect 
metalic şi sunt rele: conducătâre de căldură şi de. elec- 
tricitate. Exemplu: sulful, carbonul, fosforul, etc. 

Metale sunt tote corpurile simple cari ai aspect me- 
talic. şi sunt bune conducttâre de căldură şi de electri- 
citate. Exemplu: aurul, argintul, -etc. 

Afinitate. — Prin sintesă, corpurile simple se combină 
şi form&ză. corpuri compuse. . De 

Corpurile simple se combină unele cu altele, metaloid 
cu metaloid saii metaloid cu metal, pentru-că există o 
putere, numită afinitate, care le face să se combine şi 
care le ţine combinate. AR | | 

Combinaţiuni şi descompuneri. — Dacă corpurile 
simple .se află în împrejurări cari ajută afinitatea, se com- 
bină şi formeză corpuri compuse. Dacă “corpurile com- 
puse se află-în împrejurări cari nimicesc : afinitatea, se 
descompun în corpuri simple. 

Căldura şi electricitatea, după împrejurări, ajută sau ni- 
micesc afinitatea.. Exemple : Căldura de 340% face ca 
mercurul să se combine -cu „Oxigenul şi să formeze oxid 

„de mercur. In acest cas ea ajută afinitatea. | | 
Căldura de 4- 400% face ca oxidul de mercur să se descom- 

pună În mercur şi oxigen. În acest cas ea nimicesce afinitatea, 
Electricitatea sub formă de scînteje electrică face ca 

oxigenul să se combine cu hidrogenul şi să formeze apd. - 
In acest cas ea ajută afinitatea. ” | , 

Electricitatea sub formă de curent electric face ca apa 
să se: descompună în oxigen şi „hidrogen. In acest cas ea 
nimicesce afinitatea. 

i 

LECŢIA VII 

Deosebire între amestecuri mecanice, disolu- țiuni şi combinaţiuni. — Există mari deosebiri între amestecuri, disoluţiuni şi combinaţiuni. Când dou& sati mai 

HI - _
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multe corpuri se amestecă, nu “şi. pierd proprietățile. Exemplu : Aerul este amestec de gaze. Fie-care din. ga- zele din aer se disolvă în apă ca şi. cum ar fi singur. Din „acestă, causă, aerul. disolvat are composiţie deosebită de a aerului din atmosferă, ă a Disoluţiunile sunt amestecuri de .câte cel puţin două „corpuri licide, dintre car unul este: disoluat în altul nu mit disoljaut. Corpul disolvat se află r&spândit în cel di-- solvant şi în anumite împrejurări. se solidifică,. Exemplu: „Apa dulce este amestec de apă şi' de zahăr licid. Dacă - apa dispare evaporându-se sati fierbând, zahărul se solidi- difiză, | a 

| Când. două corpuri se combină, amândouă îşi. pierd pro- prietăţile, iar corpul care resultă din combinarea lor are proprietăți deosebite şi de ale unuia şi de ale: altuia. Exemple : Oxidul de mercur nu semănă nici cu mercurul „nică .cu Oxigenul ; apa este deosebită şi'de oxigen şi de „hidrogen, etc. * Da 
Deosebirea, dintre amestec „şi combinaţie se 'probeză prin experienţe: E 
Experienţă : Luăm pilitură de fer şi o amestecăm: cu fl6re -de puci6să. Ori-cât de niult o vom amesteca, uitându-ne cu ochii liberi sai printro lupă, putem deo- „sebi părticelele de fer de cele de puci6să, Dacă nu le "putem deosebi prin acest mijloc simplu, risipim amestecul “pe o hârtie şi plimbăm pe deasupra lui capul. unui mag= net. Îndată, părticelele de fer sar şi se lipesc de magnet, dar cele de puciâsă remân pe hârtie: i Din acestă experiență conchidem, că corpurile amestecate se “despart lesne unul de altul. a Experiență: Luim 7 grame de pilitură de fer şi 4. grame de flore de pucisă, le amestecăm bine şi le încăldim într'o lingură de fer înroşită în foc. Indată, ames- tecul devine incandescent, adică arde fără Aacără, şi for- m6ză un corp compus,. care are înfăţişare de piâtră negră



lucitâre şi i spărsătăre, In' acest! corp, ferul şi: puciăsa nu 
se mal pot deosebi cu ochii şi nici nu se mai pot separa 
cu magnetul. 

Din: acestă experiență conchidem, că i corpurile combinate 
nu se despart lesne unul de altul. 

Scopul chimiei. — Când corpurile se ' combină sat 
se. descompun, se formeză corpuri nouă.. Combinaţiunile 
şi descomposiţiunile, prin urmare, schimbă felul sai na- 
tura corpurilor, cari se combină 'sati. se descompun. Ele 

„sunt fenomene chimice şi cu studiarea lor 'se ocupă învt- 
ţaţii numiţi chimişii. Tot ce se scie despre: fenomenele . 
chimice constitue sciința numită chimie şi se află în cartea 
numită tot chimie. Scopul celui care învaţă chimia este 
cunâscerea sai studiarea fenomenelor chimice, din tote 
punctele de vedere. | 
„Tabela şi simbolii chirhici. ai elementelor prin- 
cipale. — Chimiştii ai aflat, că există peste 70 de corpuri 
simple sad elemente. „ 

Dintre ele 25, pentru-că există în mai mare cantitate 
şi .pentru-că Gmenii trag din' ele. mai multe folose, sunt 

„mai importante decât: cele-l-alte. “ 
Fie-care corp. simplu are un nume, care în vorbire | se 

pronunţă întreg, lar în scris se. represintă printruna sat . 
prin dou din literile, - „cari  Fepresintă sunetele din cari 
este corpus, 

Litera sa. literile cu cari se represintă, în scris, “nu- 
mele unui corp simplu se numesce simbol. . 
„Când simbolul unui: corp. simplu - este format numal | 
dintro literă, aceea literă represintă : cel dintâi sunet al 
numelui, 'iar când este format din dout,. cea dintâi re- 
presintă cel d'intâi sunet ai numelui, iar cea de a doua 
Tepresintă un alt sunet, din acelea din care i este compus 
numele. Exemplu: Simbolul sulfului este S, al 1 aurului. 
este Au şi al argintului Ag.! 

Cele 25 corpuri simple mai importante sunț următorele | 3 metaloide şi 16 metale. N A
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| Metaloide 
_Nume_ o Simbol atomi 

Hidrogen “î. . ..H.. I 
Carbon. . . . .C 2 
Azot, e Azi 4 

Oxigen... ,:. .0. 16 
Fluor .. „Fe I9-: 

i Siliciu a „Si. 28: 
Fosfor (Posphos), PhsauP. 31 
Sulf (Sulfur) .-. .sS 32 

- Clor. e Cl 2355 

Me € ale | | 
"Nume : Simbol . em 

Sodiu (Natriu) -: Na 23 
Magnesiu , . .-. Mg 24 
Aluminiu . . . „Al: - 27 
Potasiu (Kaliu) .. . K 39. 

Calciu. . .., . Ca -.40 | 
“ Manganes. . .: . Mn -.şş 
Fer... „Fe 56 

* Nichel. . . . . Ni 58,74 
Cupru... Cu 
Zinc... Zn :: 65: 

„Argint. „1 Ag: 108 
“ Staniu (cositor), . Sn 118 
Aur. , a Au 196,7 
Platină. . , . .Pţ: 197,18 

. Mercur (Ridrargi). Hg 200. 
“Plumb. Pb. 207 

LECŢIA 1 

Acidul clorhidric. — In sticlă astupată (Fig. 30) păs- 
trăm un licid incolor sai gălbui numit spirt de sare saă 

“acid clorhidric. Licidul acesta este format din apă în “care
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este- disolvat un 'gaz numit'tot acid clorhidric. El este 
prin urmare '0 disoluţiune. o . 

| o Proprietăţi. — Dacă destupăm sticla, 
disoluţiunea de acid clorhidric fumăză, 
adică, produce vapori groşi. Mirosul ei 
este .tare şi pătrundetor. Să nu o miro- 
sim -mult, căci irită plămânii şi provâcă 
tusă cu sânge. Să ne ferim şi ochii de 
mirosul ei, căci îi irită şi % face să.]ă- 

. crămeze. | 
Dacă cufundăm în acestă disoluţiune: 

Big. ao. — Sticlăteu! Pucăţele de zinc clocotesce şi degajeză 
acid clorhidric. . băşici de hidrogen. | 
Experienţă: Turnăm întrun pahar disoluţiune de acid 

clorhidric şi cufundăm în ea bucățele de 
zinc (Fig. 31). Apropiăm apoi de gura. 
paharului flacăra unei lumînări; băşicile 

“de hidrogen se aprind şi pocnesc. Dac 
este slabă are gust acru sai. acid, iar 
dacă este tare, adică concentrată, - are 

„Sust pătrundător. Să nu o gustăm nici 
o „să o bem, căci produce bube pe tubul Fig. 3: -Pahar cu bucă- -ș. a. Ă 

. țele de zinc în disoluțiane (IBEStiV. . . | Ă 
„de acid clorhidric. — -Noţiunea de acid.— Cu înţeles po- pular, acid însemneză acru. Oţetul, zema de lămâe, zema - de aguridă, etc. sunt acide, adică acre. pa | Acidele se recunosc după gust, dar se pot recunâsce 

  

  

  

  

şi cu ajutorul fincturit de turnesol. Sa In Scoţia, Suedia şi Norvegia. cresce pe pămint un * fel de lichen; pe care Francezii '*] numesc turnesol. -Dacă punem fragmente de turnesol. într'o cârpă subțire, facem o legătură şi o îmmoiăm în apă fiertă, apa se coloreză în violet-albastru. Apa colorată ast-fel se numesce finctură de turnesol. a - E Tinctura de turnesol albastră. se roşesce îndată ce dă „de un corp acid sah acru. Tote corpurile acide sunt acre,
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multe din ele, însă, sunt aşă de acre încât vatămă gura. - 
Pe acestea nu le'putem gusta, dar le putem descoperi 
cu tinctura de turnesol, căci ori-ce corp care roşesce tinc- 
tura de turnesol albastră este acid. 
Ohservare. — Pentru recunâscerea acidelor, în loc să intrebuințăm "dea- dreptul tinctura de turnesol, întrebuințăm fâșii de hârtie îmmoitte în tinctură de turnesol albastră și uscate. . . - 
Acest mijloc este mai lesnicios. N'avem de cât să immoitm un cap al unet fâșii de acestea în acid și îndată se Toșesce. 

Prepararea acidului clorhidric gazos din: sare 
şi acid sulfuric (fără formule). — Acidul clorhidrig 
gazos se prepară întrun o ” 
aparat ca cel representat 
în (Fig. 32.). In balonul 
aşedat pe coptor punem 
sare topită şi acid sulfuric 
(vitriol). Întroducem ex-- 
tremitatea tubului de de- 

gajeare întrun vas cu 
- mercur. şi 6 acoperim .-. 

cu o eprubetă plină cu 
mercur, Indată ce încăl- 
dim balonul, acidul clor- 

  

. 1. & "Fig. 32. — Aparatul care Servesce 1 hidric gazos se adună la E preparate acidului clorhidric, 
fundul eprubetei şi mercurul se cobâră. - * > 

Proprietăţi. — Dacă este uscat, acidul clorhidric gazos 
este incolor şi puţin mai grei de cât: aerul; 1k acid clor- 
hidric gazos = 1% 63. Nici nu arde, nici nu întreţine 

„arderea. O lumînare aprinsă întrodusă în PN 
el.se stinge, fără. ca el să se aprindă. - || 

Se disolvă forte lesne în apă. Un litru H- 
'de apă disolvă, momentan, 500 litri de” 
acid clorhidric gazos. o 5 ai 
Experienţă: Luăm o eprubetă plină: . Fie-33- 

cu acid „clorhidric gazos, o aşedăm. cu gura în jos pe o 
farfuriuţă cu mercur şi o cufundăm întrun vas cu apă 
(Fig. 33.): Dacă o ridicăm încet, până. să! iese gura din 

   

  

   



mercur, gazul „dispare momentan, iar apa se precipită în 
eprubetă şi o umple. Une-ori, apa 

„se precipită cu atâta putere, încât 
"eprubeta: se sparge. | 

Experiență :. Luim un Bacon 
plin cu acid clorhidric gazos şi ?] 
astupăm cu un dop de plută stră- 

„puns de un-tub de sticlă subțire, 
al cărui cap din năuntru este sub- 

” ţict şi deschis, şi al cărui cap din 
afară este: închis. Aşedăm 'Aaconul 

„cu gâtul în jos pe un inel fixat 
Fie. 34. de un picior vertical şi cufundăm 

capul din afară al tubului de sticlă întrun vas cu tinctură 
de turnesol * albastră: (Fig.. 34). Spargem 'cu: un cleşte 

  

  
    

  
            Fig, 35. — Aparatul care servesce în laborator la Prepararea disoluțiunii de acid clorhidric. „i ” ! 

|
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capul tubului cufundat în tinctură. Momentan, acidul clor=" 
hidric gazos se disolvă, iar tinctura țâşnesce în flacon sub 
formă de plâe roşie. . : E E 

Prepararea disoluțiunii de acid chliorhidric. — 
Disoluţiunea de acid clorhidric se prepară întrun aparat. 
ca cel representat în Fig:. 3ş. Gazul ieşind din tubul de 

„degajeare trece printrun şir de. 2—3 flacâne mari, cu 
câte 3 găâturi, şi se disolvă în apa pură din ele. 

In fabrici, 'disoluţiunsa se face în urcidre de gresie mari, 
ca: cele representate în Fig. 36, şi numite bonbâne. Diso- 

   . . 
iu) 

Fip. 36. — A aratul care servesce în fabrică la prepararea disoluțiunii 
Pa . . de acid clorhidric. : Ea . 

" luţiunea curată este “incoloră, iar aceea care conţine sub- 

'stanţe streine este gălbuie. | Mi 
Electrolisa acidului clorhidric.—A face electrolisa 

„acidului clorhidric însemneză. a” descompune cu ajutorul: 
“electricităţii, . - e a 
'_ Aparatul de care ne servim este compus dintrun tub 

„de sticlă în formă de poteâvă cu 3 ramuri drepte şi para- 

.  
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lele (Fig. 37). Ramurile de la margini sunt terminate 
i cu câte un robinet, Iar ra- 

mura din mijloc este mai 
naltă de cât ele şi terminată 

cu o pâlnie în formă de balon. 
__ Ramurile de la margini sunt 
prelungite în jos. de partea 

» curbă a potcovei şi sunt astu- 
„pate cu câte un dop de metal, 
"străpuns 'de un bastonaş de 

” cărbune ascuţit la vârf. Basto- 
"- naşul este legat la basă cu o — 

sârmă de cupru, prin care vine 

electricitatea de la o pilă.. El 
este atât de lung încât vârful 
lui trece mai sus de partea 

curbă a potcâvei. A 

„In tub întroducem licid for- 
mat dintr'un amestec de 1 

- volum disoluțiune de acid clor- 
-- hidric concentrată şi de ro 

MR „ „volume disoluțiune de sare 
maeere ac Ri EAI aPricstti le saturată. a 

Indată ce electricitatea vine de: la pilă, acidul clorhidric 
se - descompune : în ramura polului positiv (P) se adună. 
un gaz verdui numit clor, iar în ramura polului negativ 
(N) se adună hidrogen. = 
“Clorul. şi hidrogenul se adună în volume egale, “adică . 

deopotrivă ; prin urmare, acidul clorhidric este format din 
„1 Volum de clor Şi I'volum de hidrogen.- 

          
  

LECŢIA Xa o 
Prepararea clorului din acid clorhidric şi oxid | de manganes (fără formulă).— Ca să preparăm. clor. ne servim de un aparat ca cel representat în Fig. 38. In
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balonul A aşedat pe 'coptor punem bucățele de un mi- 
neral numit Bioxid de manganes. Gâtul balonului este as- 
tupat cu un dop de plută străpuns de un tub BC în 
formă de S, numit îib de siguranţă, şi de un tub de de- 
gajeare D, a cărui extremitate liberă este cufundată întrun 
flacon gol E, până aprope de fund. 

  

Fig. 38.— Aparatul Care servesce la prepararea clorului, 

„Prin tubul de siguranţă turnăm în balon acid clorhidric. 
Indată ce încăldim balonul, clorul se degajeză, trece 'prin 
tubul de degajeare, şi se adună în flaconul E.. Flaconul - 

„acesta trebue să fie uscat, pentru-că dacă este umed, 
clorul se disolvă în umede. Find-că este mai greu de 
cât aerul, clorul cade.la fundul Aaconului şi gonesce aerul. ' 

Când flaconul -se umple, îl astupăm şi 7] dăm la o. 
„parte. În locul lui punem altul, etc. Sa 
„Proprietăţile clorului. — Clorul este gaz galben- 
verdui, cam de 21/, ori mai grei de cât aerul. Clor în-, 

- semneză galben-verde; 1L- clor == ze. „17. Di 
Mirosul clorului este tare şi înnecător. Să .ne ferim de
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a 7] respiră, căci provâcă tusă violentă, înnecăciune şi: 
scuipat cu sânge. e 
„Clorul decoloreză substanţele colorate... | 

Experienţă : Introducem în clor "0 hârtie umedă 

scrisă ; îndată scrisul dispare. | 
Apa de clor. — Un litru de apă disolvă cam 3 litri 

de clor. Disoluţiunea de clor se -numesce apă de clor şi 
- se prepară -în aparatul în care se prepară şi disoluţiunea 
de acid clorhidric (Fig. 35). Apa de clor se păstreză' în 
sticle negre astupate, pentru-că în sticle albe lumina o 
transformă în disoluțiune de acid clorhidric. - 

Apa de clor decoloreză substanţele colorate.: Dacă o 
turnăm în vin, în cernelă, în tinctură de turnesol, etc. 
îndată aceste licide se descoloreză. | 

Dacă îmmoi&m: în apă de clor o hârtie” scrisă, îndată 
scrisul dispare. a N Să 

Innălbirea cu clor. — Apa. de clor şi alte substanţe 
cari conţin clor sunt întrebuințate la înnălbirea hârtiei şi a 

„_Pânzelor de fire vegetale (in, cânepă). Stofele de lână şi de 
mătasă nu se înnălbesc cu clor, pentru-că clorul le distruge. 

Desinfectare cu clor. — Clorul “distruge „ŞI Mirosu- 
rile urite provenite din mocirle, latrine, putrediciuni şi tot- 
felul de murdării. EI distruge şi  miasmele 'sat: microbil.. 
“Din acestă causă,. unele substanțe cari conţin clor, cum 
este cea numită în comerţ clorură de calce, sunt între- | 
buinţate la desinfectarea spitalurilor, a locuinţelor, a latri- * 

_nelor, etc. . | a 
Arderea în clor. — Multe corpuri simple, cum sunt : 

fosforul, “ferul, cuprul, etc., ard în clor, pentru-că clorul | 
se” combină cu ele producând multă căldură şi une-ori şi 
multă lumină. n a „ Experienţe: O sârmă de fer sat de cupru sucită ca o 
spirală şi încăldită tare, dacă este cufundată întrun flacon 
cu clor, se încăldesce maj tare. Sa 

» O bucăţică de “fosfor : cufundată întrun .facon cu clor 
(Fig. 39) se aprinde singură şi arde,
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Pulberea de antimoniu (an metal) arde şi lumineză ca' 
-o ploe de foc, când este asvârlită întrun flacon cu clor 
(Fig. 1 

  

Fig. 39. — Fosfor ardend.în clor, „Fig 40. — Pulbere de antimoniu 
i = : - ardend î în 'clor. 

Combinarea clorului cu hidrogenul. Formarea. | 

acidului clorhidric. — Dacă umplem o eprubetă % cu 

“clor şi.% cu hidrogen şi apropitm de gura ei o flacără, 

“ îndată se produce o pocnitură şi se. formeză vapori albi. 
Dacă turnăm în eprubetă tinctură albastră de turnesol şi 

“o clătinăm de câte-va ori, tinctura se roşesce. Acesta însem- 

neză că vaporii sunt de .acid, şi. anume de acid clorhidric. 
“Revenire asupra noţiunii de acid. — Vapori de 

acid se formeză 'şi în alte 'casuri. Exemple: 
Când carbonul arde în oxigen (Fig. 10) se formeză vapori, 

„cari se disolvă în apa de pe fundul flaconului. Apa acesta 
roşesce tinctura. albastră. de turnesol; “ceea-ce. însemneză, 
că disoluţiunea este “acidă, şi anume conţine acid carbonic: 
Carbonul este metaloid. « Combinându-se cu ' oxigenul, 

metaloidele formeză acid. ă 
„" Oxidi saii base. — Combinându-se cu oxigenul, me- 

- talele formăză corpuri “numite oxidi sai base. Exemplu:
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Când sodiul (un metal) arde în oxigen, se formeză o 
pulbere albă numită oxid de sodiu, care se disolvă în apă. 
Apa în care.s'a disolvat oxidul de sodiu nu este “acidă, 
ci leşi6să, adică tare ca leşia. Ea nu roşesce tinctura de 
turnesol albastră, ci albăstresce tinctura de turnesol roşită 
de acidi. | - 
“Acestă proprietate 'o are orl-ce disoluțiune de oxid în 

apă. Cu ea ne servim să descoperim dacă un corp solubil 
„este oxid .saă nu. Exemplu: e 

Variil nestins pus în apă se umflă, se încăldesce şi se 
transformă în zar: stins, solubil în apă. Punend în apa de 
var tinctură de .turnesol roşită de acidi se albăstresce. 
Ast-fel dovedim, că varul stins este oxid. Chimiştii ?1 nu- 
mesc calce. Sa 

Sări. — Afară de acid! şi de oxidi există încă ocate- 
„gorie de corpuri numite şâri sati săruri, cari în general 
nu ai nici O acţiune asupra tincturii de turnesol, Exemplu: 

Disoluţiunea de sare în apă nici nu -roşesce tinctura al-. 
bastră de turnesol, nici nu o albăstresce dacă a fost roşită 
de acidi. Sarea, prin urmare, nu este nici acid, nici oxid; 
ea este sare. : - Ma Da 

LECŢIA XI . 

Clorura de sodiu. — Ori-ce: corp provenit din com- binarea clorului cu un' metal se numesse clorură. Sarea de bucatărie fiind formată din clor combinat cu sodiu se numesce clorură de sodiu, e NE Nică în laborator, nici în industrie nu se prepară sare, din causă că se găsesce preparată gata în pămînt şi în ape sărate. | i 
In pămînt se găsesce în formă de stâncă şi se numesce sare. gemă. ME | a 
Dacă este curată, sarea gemă se sparge şi se scâte din pămînt în. formă. de bolovani, numiţi droburt de sare. „Dacă, însă, este plină de pămînt sai de alte materii, „nu se scote în formă de bolovani ci în formă de 'diso-
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luţiune. In ocnele din, Saxonia, de exemplu, se sapă ca- 
mere şi canale, prin cari. curge. apă, care disolvă sarea. 
Disoluţiunea saturată. este pusă în cazane încăldite, î în cari 
apa se evaporeză şi sarea se depune. 
„_Cea- mai mare cantitate de sare care se, consumă de 
Gmeni este extrasă din apa de mare şi se numesc “sare 
de mare. 

Extracţiunea sării de -mare este " basată pe evaporarea 
„apei, dar metoda de extragere este deosebită după locali- 
tăţi. In Francia, pe ţărmurii oceanului Atlantic, extracţiunea 
se face ast-fel: a. 

In timpul fluxului, apa intră printe” un canal mic (Fig. 41) 

  

"Fig. qr. — Planul unet instalațiuni de extragere a sării din apa de mare: 

întrun 'basin mare, din care apoi curge încet prin multe 
alte basine' mai mici, şi treptat, treptat, se evaporeză, până 

” ajunge în basine mici numite cristalisăre, î în cari sarea se 
depune sub formă de bulgări. Lucrătorii o adună cu grebla 

7
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şi O 'trec prin diferite operaţiuni, pentru ca s'o rafineze, 
adică s'o curețe. - ' 
Pe ţărmurii ţărilor din nordul Europei, unde din causa 

frigului apa nu, se evaporeză lesne, sarea de mare se ex- 
trage ast-fel : . Da ! 
„Se lasă apa să îngheţe. Apoi se culege gheţa, iar apa . 

sărată rămasă neingheţată se lasă din noi să îngheţe. Se 
culege gheşa formată, iar apa rămasă neîngheţată se. pune 
în cazane încăldite şi se evaporeză. | | | 
„Proprietăţi. — Dacă este curată, sarea are. gust sărat, 

caracteristic, adică particular ci. Dacă este. amestecată cu 
alte substanţe are gust mai mult sa mai. puţin sărat şi 
schimbat, după felul substanțelor cu cari este amestecată. 

_-. Dacă este curată, sarea este” incoloră, iar dacă este a- 
mestecată cu alte substanţe este .cenuşie, galbenă, roşie, 
albastră sat verde, după felul substanțelor cu cari. este 
amestecată.” Ori-care, însă, “1 ar fi colârea când este în 
stare de bucăţi, are. colore albă când. este în stare de... 
pulbere. 

Dacă este pusă pe placă de fer încăldită tare, sati dacă 
este presărată pe cărbuni aprinşi, sarea: pârâie, se topesce 
şi 'r&spândesce vapori albi. . SR 

Sarea este mai în totdeauna 
umedă, pentru-că atrage ume- 
Qela din aer. Din acesti causă 

"se dice, că este delicuescentă, 
adică atrage umedela şi “se”di- 
solvă în ea. 

| Sarea este solubilă în apă. In 
Fig, 42. — Cub și tremie de sare. âpă caldă -se disolvă. mai mult 

decât în apă rece,. Solubilitatea ei, însă, cresce forte puţin 
în raport cu crescerea temperaturei. . Ast-fel, un litru de | 
apă disolvă 360 gr. de sare dacă are temperatura + .180 
şi numai 404£ dacă are temperatura + 7090, : 

Când disoluţiunea de sare de mare este saturată Şi se 
„evaporeză în linişte, sarea se depune pe suprafața ei în 
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„12 muchii şi 8 unghiuri triedre, egale. 

„49 
formă de : cuburi mici (Fig. 42). Aceste. cuburi se lipesc unul de altul și formeză Piramide scorburâse cu basa patrunghiulară numite fremii. Pereţii acestor piramide sunt formaţi de şiruri de cubi dispuse ca treptele unei scări. 

"LECŢIA -XII-a 
Forme cristaline. — Forma de cub cu care se pre- „Sintă *sarea- cristalisată este formă cristalină. Tâte formele poliedrice convexe,- adică mărginite de feţe plane şi de colțuri scâse afară, sunt forme cristaline. La o formă cris- talină se -deosibesc : fețele, muchiile şi unghiurile, Ă „ Fefele. sunt. planurile cari mărginesc forma cristalină Ja . exterior, . 
Muchiile sunt spaţiurile sati locurile din năuntrul formei cristaline coprinse între 2 feţe, cari se întâlnesc. Unghiurile sunt spaţiurile sau locurile din năuntrul for- mei cristaline coprinse între 3-sat mai multe feţe, cari se întâlnesc. . o 
Dacă -unghiul 
  

  

  feţe este unghii | | a a iriedru, dacă este 
format de 4 feţe” | 
este unghii fetrae- | Da dru, dacă este for- | E - mat. de 6 feţe este - | | unghii exaedru, CT Cubul. — Cu-. | bul sat exaedrul. Site 

fețe patrate, egale; Ă „Fig. 43. — Cub saă Exaedru. 

  
          

Dodecaedrul romboidal. — Une-ori, sarea se :pre- - sintă cristalisată în formă de dodecaedru romboidal (Fig: 44), care este tot formă cristalină şi care are: 12 fețe rombice, | CHIMIE ŞI MINERALOGIE, - 
d 
.
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egale; 24 muchii egale şi .14 unghiuri de dout feluri: 

6 tetraedre, egale” şi 8 triedre, egale. 
Intre cub şi dodecaedr 1 

romboidal există înrudire. 

Unul pâte să resulte din- 
traltul, tăindu-i muchiile 

sat unghiurile, după 6re- 
cari regule. Exemplu: | 

1. Dacă tăiem cele 12 

muchii ale cubului cu câte. 
un plan. înclinat egal pe 

- feţele vecine (Fig. 45), obţi- 
nem dodecaedrul romboidal. 

o 2. Dacă tăiem cele 6 

1.7 Fig. 4. — Dodecacdra romboidal. unghiuri fetraedre ale dode- 
caedrului romboidal cu câte un plan inclinat egal pe 
feţele vecine, obţinem cubul. 

Sistem cristalin. — Când 2 sai mai multe forme 
cristaline sunt înrudite ast-fel, că 

  

  

CPSA se pot deduce una. dintr'alta,. for- 
II i| - meză o grupă numită. sisteni cri- 
i | i pi “ staliu. | 
Ii | Sistemul cubic. — Sistemul 

et Ti pd - cristalin are un nume, care rea-     

  

  

mintesce numele uneia din formele 

Fig. 45-—Cub al cărui mu. CTistaline, care face parte : din cl. 
chii sunt tăite cu câte un plan 
înclinat egal pe îjele vecine Sistemul cristalin * din care face 

parte cubul şi "dodecaedrul romboidal se numesce sistemul 
cubic. 
Forma tipică şi forme derivate. — Forma crista- 

lină al' cărui nume Teamintesce nuinele sistemului se nu- 
mesce forma tipică a lui. Cubul este forma tipică a siste- 
mului cubic. 'Tote cele-l-alte forme dintrun sistem cristalin 
se numesc forme derivate, pentru-că resultă sai derivă din - 
cea tipică. Dodecaedrul romboidal este formă derivată a 
sistemului cubic. Forme derivate ale sistemului cubic mai
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Sunt şi următărele:  dodecaedrul pentagonal, ttrazdrul si 
-octaedrul. 

- Dodecaedrul pentagonal Rig. 46) 
are 12 fețe pantagonale, egale ; 30 
muchii Şi. 20 unghiuri, dintre. cazi: 
8 triedre. regulate, iar 12 triedre 
neregulate. El derivă din cub, tă-- 

„ind la fel cele.ra. mnchii ale cubu- 
„lui cu câte. un plan înclinat “mal 
“mult: pe una din feşele vecine de. Fie. 46.-— Dodecaedrui - 
-de cât pe cea-laltă. . . | pentagonal. 

„Tetraedrul regulat (Fig. 47) 
are 4 feţe triunghiulare, ecui- 

“aterale, egăle ; 6 muchii egale 
şi 4 unghiuri _triedre, egale. 
EI derivă din cub, tăind nu- 
mal 4 unghiuri ale “cubului 
cu câte un plan înclinat deo- 
potrivă. pe feţele vecine. Cele 
-4 unghiuri, însă, trebue alese 
aşă, că dacă pe unulîl tăiem pe  . SL | 
opusul lui să] lăsăm netăiet... Fie: 47-— Tetraedru segulat. - 
Octaedrul regulat (Fig. . 

48) are 8 fețe triunghiu- 
lare ecuilaterale, egale; 
12 muchii egale. şi 6 

„unghiuri tetraedre,egale. 
EL derivă din cub, tăind 
cele 8 unghiuri ale cu- 
bului cu câte un plan . 

“înclinat deopotrivă pe 
feţele vecine. - 

Fornmie' cristaline. 
simple.— Cubul, dode- 
căedrul romboidal, dode- Fie 40 Octaedru regulat, 
caedrul pentagonal, octaedr ul regulat şi tetraedrul regulat : 

     

  

„
N
 

   

  

   acu
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“sunt numite forme cristaline simple, pentru-că ai tote 
fețele egale şi de acelaşi fel. | 

Acidul fluorhidric. — In vase: de: platină, de plumb 
sai de. guta-percă, astupate şi ţinute la frig de — 205, pă 
străm un licid numit acid /luorbidric. 

In momentul când se formâză,. acidul Auorhidric. este . 
„gazos ; 'la frig. de — 205, î însă, se condenseză şi se face 

licid. incolor. 
“Dacă destupăm vasul. în: care. d păstrăza, îndată acidul 

fluorhidric licid se transformă în vapori, cari se răspân- 
„desc în aer, ca un fum gros. 

Acidul fluorhidric licid se disolvă în apă şi disoluţiunea 
înroşesce tinctura de turnesol albastră. Când îl vărsăm în 
apă trebue să picim picătură „cu picătură, căci îndată ce 
dă de apă sfârăle întocmai ca ferul Toşiu, când se cu- 
fundă în apă. 

Fie licid, fie gazos, acidul Auorhidric este forte periculos. 
Dacă. atinge pielea o arde şi produce bube fârte durerâse. 

Mai cu semă să ne ferim de al respiră, căci atacă 
organele de respiraţie şi le îmbolnăvesce grav. 

Din causă că -rode sticla, nici nu se prepară, nici nu 
se. păstreză în vase de sticlă. Tot din acestă causă se în- 
trebuinţeză la gravarea sticlei, 
pe sticlă. 

* Prepararea aciduliaă Buorhiăric, — Chimiştit pre- 
pară acid Auorhidric descompunend Alnorina- prin „vitriol 

şi căldură, 
Fluorina este mineral cris- 

talisat în - formă de. cuburi, 
adese- -ori îmbucate câte 2 ast- 
fel, că vârfurile. unuia sunt. 
în dreptul feţelor celui-l-alt 

- (Fig. 49). Fluorina curată este 
transparentă şi are aspect sti- 

Fig. 49. — Cuburi de fizorină încrucişate. clos. Este albă, galbenă, roşie, verde sai albastră, Există Şi e un fel de Auorină cu 2 

adică la scriere Şi desemare 

  
colori
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- sat Dicoloră, care'şi schimbă colorea după cum o privim. 
Dacă ne uităm la ea ni se pare albastră, far dacă ne 
uităm prin ea ni se arată verde. 

Aparatul care servesce la prepararea acidului fluorhidric 
(Fig. 50) este com- Ș 
pus din o retortă - : stia    
un capac. prelungit 
cu un gât, pus în * 
comunicaţie cu un 
tub “de plumb în 
formă de U, numit 

recipient, cufundat în- 
- x Fig 0.— Aparat care servesce la rea 

-trun vas cu gheţă , s 5 P acidului Auorhidric, prepara 

sat. cu alte substanţe refrigerente. 
In retortă punem fluorină pisată şi vitriol. Indată ce | 

o. încăldim se formeză acid /Iuorhidric gazos, care trece 
în recipient, unde, din causa r&celei, s se condenseză şi se 

face licid. Sa 
- Gravarea sticlei. Ca să gravăm sticla, o spoim 

cu un strat subţire de lac, compus din 3 părți de ceră şi - 

  

„0 parte de esență de terebentină. Pe stratul de lac scriem 
'sat desemnăm cu un ac ast-fel, ca vârful acului să atingă 
Sticla. In urmă expunem lacul cu scrisul şi desemnul da 
vapori de acid fluorhidric, pe. cari 
preparăm punând fluorină şi vitriol 

întro cutie de plumb (Fig. 51), aşe- 
dată pe căzbuni aprinşi şi încăldită, cel, i 
mult până la temperatura de + 3000. Fig. ş1.-- Gravarea 
“Vaporii: atacă sticla în dreptul scrisului „ stieler. 
şi/al desemnului, lăsând-o neatacată în dreptul locurilor 

  

acoperite cu lac. Incăldim apoi uşor: lacul şi 7] spălăm -. 
cu esenţă de terebentină.. Gravura obţinută ast-fel este 

| mată, adică fără „lustru, sat. brumată. 

- Dacă lucrăm cu acid. fluorhidric disolvat ta apă, văr= -
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“săm disoluţiunea peste! trăsurile făcute cu acu. După .ce | 
aşteptăm cât-va timp, încăldim lacul şi ?1 spălăm. Gra-. 
vura obţinută ast-fel este lucie şi aprâpe transparentă. 

“LECŢIA XI 
Molecule. — Ori-ce corp gazos, licid saă solid 'pâte: 

să fie divisat, adică redus în părticele din ce în ce. mat. 
mici. Divisiunea, însă, are 'sfârşit, căcă numai cu organele. 
simţurilor nu putem. să distingem lucruri forte mici. In. . 
locul -unde nu vedem nimic, de exemplu, există o mul 
ţime .de lucruri: mărunte, pe cari le vedem numai dacă 
ne uităm la ele prin.microscop. Dacă nu ne am uita la 
ele prin microscop, nu am sci că există, i 

Ori cât de mică, însă, ar fi O părticică de un corp, ne 
putem. închipui, că pote să fie divisată în altele mai mici.. 

„ Dar şi divisiunea operată cu mintea are sfârşit, pentru-că. - 
ajunge un moment în care părticica de corp este aşă de 

mică, în cât dacă s'ar-mai divide, corpul "şi ar pierde in- 
" dividualitatea, adică nu ar maj exista. Acestă părticică. 
mică se nuimesce' suoleculă, adică massă mică, | 
Nimenea nu a v&dut molecule. “Chimiştii, însă, cred că. 

există. Ei admit, că un corp este o asociaţiune de mole- 
cule, cari stai unele lângă altele fără să fie lipite. 

Locurile gâle dintre molecule se numesc spațiuri înter-. 
moleculare, tar puterea care. ţine moleculele unele lângă. 
altele se numesce coesiunie. a ae 

Căldura, electricitatea, apăsarea şi alte cause depărteză: 
sai apropie moleculele unele de altele şi măresc sat mic= 
şoreză spaţiurile intermoleculare. 'Totdeodată ele mic. 
şoreză sai măresc coesiuinea. |: a 

Corpurile gazose a spaţiurile intermoleculare „aşă de. mari încât moleculele lor sunt libere şi coesiunea lor este. nulă, adică distrusă. Din acestă causă, putem să luăm: o. parte din ele fără să întrebuințăm vre-o putere, pentru a le devide. - : 
Corpurile licide ai spaţiurile intermoleculare mai mick -
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de cât gazele; moleculele lor alunecă unele peste altele 
şi coesiunea lor -este mică. Din acestă causă, putem să | 

luăm. o parte din ele întrebuinţând” o putere mică, pentru 
a le divide. 

" Corpurile - solide aă spaţiurile inteimoleculare mal mici 
decât licidele; moleculele lor sunt 'strâns ţinute unele de 
altele şi coesiunea lor este mare. Din acestă causă, putem 
să luăm o parte din. ele întrebuinţând o. putere mare, 
pentru a le divide. 

Atomi. — Tote moleculele “1 unui corp sunt de acelaşi 

fel, încât ce se dice despre el întreg se dice despre ori- 
care moleculă a lui, şi. invers,:ce se dice despre o mo- 
leculă a lui se dice despre el întreg.. , a 

Din ori-ce corp compus se extrage cel puţin două fe- 
uri de materie. 

Acesta însemneză, că fie-care moleculă a lui este formată 

"de părticele mai mici de corpuri deosebite. Acestor părticele 
li s'a dat numele de atomi, adică nedivisibili, pentru-că' 

altele mai mici de cât ele nu s'a putut închipui că există. 
Nimenea nu a vădut atomi. Chimiştii, însă, cred că 

există şi că au formă sferică, de 6re-ce sfera este forma 
cea mai simplă. Ei cred, că atomii stau unii lângă alții 
fără să fie lipiţi; 

Locurile gâle dintre atomi se numesc spatiuri interatomice, 
far puterea care “i ţine unii lângă alţii se numesce afinitate. 

“Din. ori-ce corp simplu se extrage numai un singur 
fel de materie. Causa este, că moleculele corpurilor sim- 
ple sunt formate din atomi de acelaşi fel. Afară de casul 
rar, în care moleculele corpului. simplu sunt formate nu- 
mai de câte un atom, moleculele mai tuturor corpurilor 
„simple sunt formate de câte 2-saii mai mulţi atomi. 

„ Represintarea în scris “a atomilor şi a mole- 
culelor. — Chimiştii au stabilit, că atomul. unui corp 
simplu să se represinte în scris prin simbolul acelui corp 
simplu. Exemple: Atomul de clor să se represinte prin CI, 

atomul de hidrogen prin H, atomul de oxigen prin O, etc. 

4
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Chimiştii a stabilit asemenea, că. molecula unui corp compus să: se: represinte în scris prin Simbolurile corpu- rilor simple din cari este compusă, alăturate unul de „altul. Exemple: Molecula de acid clorhidric să se 'repre- sinte prin H Cl, molecula de sare prin Na CI, molecula de oxid de mercur prin Hg O, etc. 
Simbolurile corpurilor simple alăturate ast-fe] constituesc - formula unei niolecule acorpului compus sait formula corpului . compus întreg. Exemple : H CI este formula unei molecule de acid clorhidric sat formula. acidului clorhidric, etc. Dacă : într'o moleculă se ană mai mulţi atomi de un Corp simplu, atunci, la 

drepta simbolului acelui corp, ce-va mai sus de mljloc, se scrie un număr, care 
1 arată numărul atomilor. Exemplu: Pentru-că într'o moleculă de apă sunt 2 atomi 
de Hidrogen Și un atom de oxigen, formula ei. este H:0O ere, i 

” formula uney molecule și înnaintea ei Punem un numir, care arată numărul mo- 
leculelor. Exemplu: a molecule de acid , clorhidric = a HCI; 3 molecule de 
apă =3 H20, ere. 

II ” 

“ LECTIA XIVa 
Greutate moleculară. — Dacă aă volume egale, 'cor- purile 'gazâse se măresc. cu aceeaşi cantitate,” când sunt încăldite deopotrivă fără 'să |i se schimbe presiunea, şi se micşoreză cu aceeaşi cantitate, când sunt apăsate de- E Opotrivă fără să ]i se schimbe temperatura. - Pentru-că mărirea sau. micşorarea volumului provine din causa  de- " părtării sau a apropierii moleculelor, chimiştii cred, .că corpurile gazâse, dacă at volume egale. şi dacă sunt de- „Opotrivă de încăldite şi de comprimate, conţin acelaşi numer de molecule. -. a | SR Câte molecule sunt întrun litru de corp gazos nimenea „nu scie. Chimiştii, însă, sciti, că corpurile gazâse nu sunt deopotrivă de grele şi că, prin” urmare, nici. moleculele lor. nu sunt deopotrivă de grele, Exemple: /. .... e Le hidrogen. are greutatea . 0.%-0898. IL: vapori de apă »- » 0.8808. IL oxigen DT q3 IE clor » » 3.



„Find-că în fie-care litru se află acelaşi număr de mole- 
cule resultă, că molecula de hidrogen este. de 9 ori mai 
uşoră de cât cea de vapori de apă, de 16 ori mai uşoră 
de cât cea de oxigen .şi de 35,ş ori mai. uşâră de cât 

“cea de clor, pentru-că greutatea 0.%-0898 este de 9 ori 
mai mică decât o.tr-808,-de 16. ori mai mică decât IE 43 

„şi de 35,5 de ori mică decât gaz. „o 
Dacă ne învoim să însemnăm cu 2 greutatea moleculei 

de Hidrogen, atunci trebue să însemnăm cu 18 greutatea 
moleculei de vapori - de apă, cu 32 greutatea moleculei 
de oxigen, şi cu 71 greutatea moleculei de clor. . | 

Numărul 2 cu-care însemnăm Sreutatea moleculei de 
“hidrogen se numesce greutatea moleculară a hidrogenului, 
Tot asemenea, numirul 18 se numesce: greutatea mole- 
culară a vaporilor de apă, numărul 32 greutatea moleculară 
d oxigenului şi numărul 71 greutatea moleculară a clorului. 

In resumat, greutatea moleculară a. unui corb gazos esle 
greutatea unei molecule a lui. raportată la 2, adică ia 
greutatea unei molecule, de hidrogen. | | 

Greutate atomică. — Prin mijloce cari se învaţă în 
cursurile înnalte de chimie se pote afla din câţi atomi este . 
formată molecula ori-cărui corp gazos simplu. Chimiştii 
ai aflat, de exemplu, că molecula de hidrogen, de oiigen şi 
de clor 'este formată din câte :2 atomi, Pentru-că greu- 
tatea unei molecule de hidrogen este însemnată cu 2, 
aceea a unei molecule de Oxigen .cu 32 şi aceea a unei 
molecule de clor cu 71, urmeză că greutatea unui. atom 
de hidrogen să st însemneze cu 1, aceea a unui atom de - 
oxigen cu 16 şi aceea a unui atom de clor cu 35,p. Ato- 
mul de hidrogen este prin urmare de 16 ori mal uşor de cât - 
atomul de oxige): şi de 3 5,ş ori mai uşor de cât atomul de clor. 

Numărul 1 cu care. se însemneză greutatea unul atom 
de hidrogen se numesce greutatea atomică a hidrogenului. 
Tot asemenea, numtrul 16 se numesce greutatea atomică a 
oxigenului, şi: numărul” 3 5-3 greutatea atomică a clorului. 
In resumat, greutatea atomică a unul corp gazos simplu 
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esle greutatea unui atom al lui raportată la 1, adică la 
grentetea unul. atom: de hidrogen. e 

In tabloul de pe pagina 37, în dreptul fie-cărui corp 
“simplu se află scrisă greutatea lui atomică. ' 

Observare. — Corpurile simple ai și greutate moleculară şi greutate . 
atomică, pentru-că și moleculele lor şi atomit lor sunt de același fel. 

Corpurile compuse aii numa! greutate moleculară, pentru-că ele ai nuniai mole- 
cule de același fel. Ele nu aii greutate atomică, pentru-că atomii din moleculele 
lor sunt de feluri deosebite, 

_. Aflarea greutăților. moleculare - ale corpurilor 
_ compuse cu ajutorul greutăților atomice ale cor. 
purilor simple. — Cunoscând greutăţile atomice ale cor- 
purilor simple este lesne să aflăm greutatea moleculară .a 
“unui corp compus, pentru-că greutatea unei molecule este 
egală cu suma greutăților atomilor din“ cari este compusă. * 
Exemple : Greutatea moleculară a vaporilor de apă este 
18, pentru-că H2O0O=2-+16; greutatea moleculară a 
acidului clorhidric este 36,5, pentru-că HCl= 1 35,5; 
greutatea moleculară a sărit de bucătărie este 58,5, pentru- 
că NaCl = 23-+35,5; greutatea moleculară a oxidulut 
de mercur -este 216, pentru-că Hg O = 200 + 16; etc, 
Legea proporţiunilor definite. — Combinaţiunile 

atomilor nu se fac după întâmplare, ci după anumite. legi. 
Una din aceste legi este legea proporțiunilor' delinite şi se 
enunţă: ast-fel : - n | 
“Dacă anumite. corpuri simple se combină în anumite - 

proporţiuni, formeză un anumit corp compus, -şi invers,. 
pentru ca să formeze un anumit corp compus, tot-de-a-una, 
anumite corpuri simple se combină în anumite propor- 
ţiuni. Exemplu: Dacă hidrogenul şi clorul se. combină în 
proporţiune de —2— (1 hidrogen şi 35,5 clor), formeză acid 
clorhidric, şi invers, pentru ca să formeze acid clorhidric, 
tot-de-a-una, hidrogenul şi clorul se combină în propor- 
ţiune de = (1 hidrogen -şi 35,5 clor). ă | NE 
Valenţa atomilor. — Valenţă însemneză valăre. Prin 

valența unui atom de corp simplu se înţelege val6rea pe 
. - 5 N
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„care o are în combinaţiunile lui cu atomii altor corpuri 
„simple şi în special cu atomii. de hidrogen şi de clor. 

“Explicare : 1.—In molecula de acid clorhidric H CI, un atom de clor este 
„combinat cu un atom de hidrogen; în molecula de clorură de sodiu Na CI, 

un atom de clor este combinat cu un atom de sodiu. Resultă de aci,că un atom 

de sodiu are aceeași valență ca un atom de clor, de dre-ce un atom de sodiu 

„se combină cu un atom de clor, iar un atom 'de clor se combină cu un atom de 
hidr ogen. 

Pentru-că hidrogenul, clorul, sodiul, etc. se combină între ele un atom cu . 

un atom, sunt corpuri simple monovalente. 

II. — In molecula de apă H: O, un atom de oxigen este combinat cu 2 atomi ” 
de hidrogen. Resuhă de aci, că un atom de oxigen are aceeași valență ca 2 a- 

tomi de hidrogen; prin urmare, oxigenul este corp simplu bivalent. ' 

„III. — In molecula de amoniac Az H3, un atom de azot este'combinat cu 3 

atomi de hidrogen ; prin urmare, azotul este corp simplu trivalent. , 
IV. — In molecula de i6tan sai gaz “de mlasțini C Hi4, un' atom de carbon 

este combinat cu 4 atomi de jidrogen ; prin urmare, carbonul este corp simplu 

tetravalent, adică are valâre de la 4. ! 

Corpurile simple înscrise în tabloul de pe pagina 37 sunt 
divisate în grupe, după valența atomilor, ast-fel : 

Jlonov alente Bir alente Trivalente Tetravalente |! 

Metaloide Metale Metaloide Metale  Metaloide, Metale Metaloide Metale 

"EH 7R 0 Ca  Az A C Ali 
Cl: Ng “S Mg: Ph „Si: Ma 
FI Ag > Zn o Fe 

Cu Ni 
e Hg Pb 
e a o Pt 

_ - | | . - San 

Unele din aceste corpuri, însă, după împrejurări, fac 
parte, din 2 sat din -mal multe categoril. Ast-fel, azotul, 
după împrejurări, este monovalent sai trivalent, etc. 

Egalitate chimică. — Precum în aritmetică conipu= 
nerile şi descompunerile numerilor se arată prin egalitate 

numerică, tot asemenea, în chimie, combinaţiunile şi des- 
“ composiţiunile corpurilor se arată prin ezalitate chimică. 

„Membrul întâi al egalităţii chimice este format din sim-. 
bolurile. şi formulele corpurilor ' cari se combină saă -se 
descompun, iar membrul al doilea este format din sim-
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bolurile şi formulele corpurilor cari resultă din combi- . 
narea sat descompunerea lor. Exemple: 

Combinaţiunca mercurului cu oxigenul şi formarea oxi- 
ului cu mercur se arată prin egalitatea chimică : 

Hg4+- O=HgoO 
Descompunerea oxidului de mercur în. mercur ŞI. oxigen 

se arată prin egalitatea. chimică : ! 

HgO=Hg +0 - 

2 

Dacă scim greutatea. corpurilor representate . întrun 
membru al egalității, putem să. deducem greutatea corpu-" 
rilor representate în cel-l-alt membru al ei. 

Acestă deducţiune o facem numai sciind greutățile ato- 
mice ale corpurilor. 
„Exemple: - | a 5 

Hg+O=HgO  HgO=Hg+o 
200-4-16= 216 216 =200-+-16 

Ori de câte ori 200 părţi de greutate de mercur se 
„combină. cu 16 părți de greutate de oxigen, resultă 216 
părți de.greutate de oxid de mercur, şi invers, ori de câte 
ori 216 părţi de-greutate de oxid de mercur se descom- 
pun, resultă 200 părţi de greutate de mercur şi 16 părți, 
de greutate de oxigen, astfel: “- - i | N 

2008". Hg - 168 O = 2162 HpO 
"200k6r. Hg —A- 168 O == 27 Gker. Hg O 
216% Hg O = 2004. Hg+ 160 
"216*8 Hg O = 200. —- 7. O 

LECŢIA-XVa - -. 
Amoniacul. — In sticlă astupată (Fie. 52). păstrăm un -licid incolor numit amoniac sai spirt: de fipirig. Li- cidul acesta este format din apă în care este disolvat
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un gaz numit tot amoniac ; prin urmare el este o diso- 
luţiune, d | | 

Proprietăţi. _ Mirosul. acestei disoluriuni este  înţe- 

pător. Să nu o mirosim mult, căci ne face 
să lăcrămăm şi ne provâcă dureri de ochi 

şi de nas. Gustul ei este caustic sai ar- 
d&tor. Dacă este tare, adică concentrată, f& 

este otrăvitore, iar: dacă este slabă, adică 
diluată, pote fi btută. Doctorii “dati Ome- 
nilor beţi să bea câte-va: picături de: amo- 
niac amestecat cu apă, pentru. ca „săi tre- 
zescă. 

  

şa. — Sticlă cu . , Fig s 
Amoniacul tare roşesce pielea şi pare amoniac. 

„că o arde, când pică pe ea. El albăstresce tinctura de 
turnesol roşită de acidi; ceea ce însemneză că este o basi. 

“Ținut în sticlă destupată amoniacul se slăbesce dir ce. - 

în ce mai mult, Jar dacă este încăldit până la temperatura . 
de A+ 1000 se face ca apa, din causă'că amoniacul gazos 
din el se volatiliseză tot, adică iese afară î în “formă de 

vapori, şi remâne numâl apa., | 

Prepararea amoniacului din ţipirig şi var ne- 

stins. — Amoniac gazos există în tote locurile în cari 

se află materii animale cari. putredesc. sah se descompun. 

Există în lături, în. urina vechiă, în latrine,- în apele cari. 
servesc în uzine la curățirea gazului de iluminat, etc. 'Tote 

aceste „materii, când sunt 'amestecate Cu var nestins Şi 

. distilate degajeză amoniac. Din ele se extrage mai tot 
amoniacul din comerţ. Se prepară, însă, şi din ipirig ames- 
tecat cu var nestins. 

Amestecăm 2 părţi de pulbere de tipirig cu o parte de . 
var nestins şi le pisăm repede în piuliță. Turnăm. ames-. - 
tecul într'un balon cu gâtul lung (Fig. 53) şi peste-el - 
introducem bucăele de var. nestins, până când balonul se 
umple. Îndată amoniacul începe să se degajeze. În facem 
să trecă printrun tub plin cu bucăţi de var nestins,- 

pentru ca să se usuce, fiind-că varul nestins absorbe ume-
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“dela, şi” prindem într'o eprubetă: plină: cu mercur, : r&s- 
turnată cu gura întrun vas cu mercur. Dâcă voim ca 
amoniacul să se degajeze mai repede, aşedăm balonul în . 

  

Fig 53. — Aparatul care servesc la prepararea amoniacului gazos. 

Ceea-ce se petrece în aparat, în timpul preparaţiunii, se 
represintă prin egalitatea chimică : 

2 Az H4CI4- Ca O = Ca CI2-+ H20 4-2 AzHa a 

nisipul?dintrun vas încăldit recum este arătat în fură. : - > R Ă : > , 

        

2 molecule - o moleculă . o'moleculă o moleculă -2 molecule * de: de " “de - -de_ de Hipirig var nestins clorură apă gaz Di de calciu. | "+ amoniac 
Explicare In balon, fipirigul şi carul nestins se descompun. Atomir! moleculelor lor se combină între el ast-fel:'. - IN . i p "Atomul de calciu din molecula de var nestins fiind bivalent, se combină cu cei 2 atomi de clor din cele 2 molecule de fipirig şi formâză o inoleculă de clorură de calciu Ca Cu. a , . , "Atomul de oxigen din molecula de pay nestins fiind iarăși bivalent, se com-| bină cu 2 atomi de hidrogen din cei 8, câți se află în cele 2 molecule de fi- pirig, şi formeză 6 moleculă de apă H:0. 

i Atomul de azot este trivalent, Cel 2 atomi de azot din cele 2 molecule de pi pirig se combină cu 6 din cet 8 atomi de hidrogen, cari se află în aceleași mo- lecule, și formâză a molecule de amoniac gazos a Az Hi3, 

- Proprietăţi.— Gazul amoniac 'este incolor şi mai uşor de cât'aerul; IL: amoniac = Os 76, | „ Mirosul, gustul şi cele-l-alte proprietăţi ale gazulut amo- niac sunt ca ale disoluțiunii de “amoniac, Ma Nici nu arde, nici nu întreţine arderea; corpurile aprinse întroduse în el se sting. SE | Este forte. solubil în apă. Un litru de apă rece disolvă 

4
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peste '1000 litri de amoniac gazos.; Solubilitatea n mare a 

  

Fig. 54. . 

  

lui se'pâte pune în. evidenţă, f- 
când cu el.experienţele pe cari le 

am făcut şi cu acidul clorhidric ga- 
zos (Fig. 54). 

" Prepararea disoluţiunel de 

amoniac. — Disoluţiunea de amo- 

niac se prepară întrun aparat ca . 
cel representat în Fig.. şş. : Gazul 

ieşind din tubul de degajeare, trece 
prin, apa pură dintrun şir de Aa- 

. e6ne cu câte 3 gâturi, puse, in: vase 

„cu -apă rece. - 

Tuburile de degajeare și tuburile de siguranță sunt cufundate, cum se vede în : 
. fig. 55, până la fundurile flacânelor, pentru-că disoluțiunea fiind mat ușoră decât 

apa se ridică în sus. Ultimul tub de degajeare este cufundat într'o eprubetă cu vi- 

triol, pentru-că vitriolul absârbe amoniacul care nu; s'a disolvat în apă- 

  

DE 
Azil cxezces 

  
      

Fig 55. — Aparatul care servesce la prepararea disoluțiunii de amoniac, 

Dacă voim să preparăm disoluţiune de amoniac pură, 
încăldim în balon disoluţiune de amoniac impură, care se 
vinde” în comerţ sub numele de. amoniac ordinar, ameste- 
cată cu puţin”, var nestins. 
Amoniacul gazos se combină cu acidul clorhidric gazos 

volum .cu volam. Când ţinem 'apr6pe anul de altul dou: 
pahare, unul cu amoniac disolvat : şi altul, cu acid clorhi-



G4 DR e A 
dric disolvat (Fig. ş6),-aceste gaze ieşind din: disoluţiuni |. 

| i se întâlnesc în aer şi formeză 
vapori albi de clorură. de a-- 
mMoniu sai ţipirig. - e 

Formula unei molecule de 
_ţipirig se scrie AzH3H CI sat 
Az H+ CI, în care AzH:t este 
considerat ca molecula unui 
„corp numit. amoniu... 5 

- Fig, 56.—Un pahar cu disoluțiune de Ţipirigul se numesce şi amoniac și altul cu'dișoluțiune de -sJaiac, „adică Sare amoniac, 
pentru-că în vechime” Arabii '| extrăgeaii din funingincă: 

| de -balegă de cămilă, lângă 
templul deului Jupiter Ammon. 

Electroiisa amoniacu- 
„lui.—Electrolisa: amoniacului” 
„se face în aparatul în care se 

face şi electrolisa acidului clor- 
hidric (Fig. 57). o. 
“In tubul de sticlă turnăm 
un_licid format din 1 volum 
disoluţiune de amoniac şi din 
10 volume disoluţiune de sare, 
saturată. Dj 
„Îndată 'ce curentul electric” 
se stabilesce, la polul. positiv- . 
„se adună azot şi la cel negativ 
hidrogen. Pentru-că 'azoțul se 

„adună de 3 ori mai puţin, a- 
„dică în volum de 3 ori mai 
mic, decât Vidrogenul, con-: 
chidem, că amoniacul este for- 

| mat din 1 volum. de azot şi 
ei aBiit Spgăit, sa ce 3 volume de hidrogen şi că | moniacului, molecula lui este compusă din un atom de azot şi 3 atomt de hidrogen AzH2, -   
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Legea volumelor. — Descompunend acidul clorhidric 
prin electricitate aflăm, că este format din 1 volum de 
clor şi 1 volum de hidrogen." 

].— Dacă combinăm 1 volum de clor cu 1 volum de 
hidrogen, resultă 2 volume de acid „lor i 
hidric. 

Experienţță : Umplem - un balon '.cu 
clof şi un flacon de acelaşi volum cu hi- 
drogen. Le îmbucăm unul cu altul (Fig. 
58) şi le lăsăm la lumină difusă. Peste 

câte-va ceasuri se formeză vapori de acid - 
clorhidric, cari umplu amendou& vasele, 
adică 2 volume de acid clorhidric PAROS. Fie. se. —A, balon 

II. — Descompunând. apa prin electri- ** clei B, Macon ca “ 
citate aflăm, că este formată. de 1 volum de oxigen şi 2! 
volume de hidrogen. .. a -. 

Dacă combinăm 1 volum de oxi- 
gen cu 2 volume de hidrogen, resultă 
2 volume de vapori de apd. 
Experienţă: : Întroducem în eudio- - 

metru 1 volum de oxigen şi 2 volume ' 
de hidrogen (Fig. 59): Ţinem eudio- 
metrul la temperatură de + roo şi fa- 
cem să trecă prin gazele din el scîntei 

electrice. Indată se formeză vapori de * 
apă, cară ocupă locul pe care] ocupă | 

“numai. hidrogenul, adică 2 volume de . Fig. 59, — Eudiometru 
vapori de apă... : Pus întrun vas cu apă 

Recapitulăm resultatele experienţelor: 

    
“1 vol. CI + vol H combinate produc 2 vol. n Cl 

1 vol. O + 2 2 vol. H » » 2 vol. H: O. 

Din aceste fapte deducem legea, că dacă gazele se com- 
“bină în volume egale, nu se: produce contracţiune,: adică 
micşorare de volum, lar dacă se combină î în volume neegale . 

"se produce ontracțiune, 
CHIMIE şi MINERALOGIE, Ă . ” - 5
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“Indicarea combinaţiunilor: azotului cu oxige-. 
nul. — Azotul se combină cu oxigenul în şese moduri şi 
formeză' 6 feluri de corpuri compuse, ale căror formule 

“ sunt: 

A20, Az2 02, Az? Oa, AzZOt, AzO5, Az Os» 
Legea proporţiunilor multiple. — Greutatea ato-.: 

mică a azotului. fiind I4 şi a oxigenului 16 resultă, că. 
28 azot= Az? se combină cu 16 oxigen = O, cu 32 
oxigen = 0%, cu 48 oxigen = 03, cu 64 oxigen = 0,- 
cu 8o oxigen = 05 şi cu.96 osigen= 0. 

Numerile 32, 48, 64, 80, 96 sunt multipli de 16 şi 
de2: 16X2, 16:X 3, 16X4, 16 X 3, 16X6. Din acest 
fapt resultă legea, că dacă doue cor puri simple se combină 
între ele în Broporţiuni multiple, adică în mat multe feluri, 
greutatea unuia rămâne aceiaşi, iar greutăţile celui-l-alt sunt 
între ele în raporturi simple: 2, 3, 4. 5» 6. . 

_LECŢIA XV 1 

Acidul azotic. — In sticlă astupată (Fig. 60) păstrăm 
un licid. incolor sai galben, pe care 71 numim acid azo- 

zic, apă tare sau chizap. 
Dacă destupăm sticla, îndată licidul acesta 

fameză, adică r&spândesce. vapori albi. Pen- 
tru 'acâstă - particularitate este numit acid 
azotic fumant. 

Să ne ferim de a respiră vaporii lui,: căci 
“atacă organele de respiraţie. 

Să ne ferim asemenea de a ne atinge de 
Fig. 60. — Siiclă €l, căci îngălbenesce pielea şi dacă este con- 
cu acid azotic. 

„centrat- o arde, producend dureri tari. 
Să nu gustără, nici să bem din el, „pentru-că este forte 

otrăvitor, atacă tubul digestiv şi. provâcă dureri tari ur- 
mate de morte. 

Rare-ori acidul azotic fumânt este incolor, pentru-că 
rare-ori este pur. Cele mai de multe ori. este > galben, 
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pentru-că lumina descompune 'o parte din el şi formeză 
corpul Az? O* (sai Az 02) numit hipoazolidă sah peroxid 
de azot, care ?]- îngălbenesce. N Di 

Şi căldura ?1 descompune. La —- 860 fierbe. 
In timpul fierberii o parte din el se. descompune şi . 

formeză vapori rutilanţi, adică aurii, de peroxid de azot 
cari “i dai col6re portocalie sati galbenă-roşie. 
- „Pentru-că descompunându-se. cedeză o parte din oxi- 
genul săi corpurilor cu cari se află în contact, oxideză 
unele metaloide. Oxidaţiunea, une-ori, se face cu desvol- 

„tare de lumină şi de căldură mare. 
Experienţe: I.— Vărsăm acid azotic fumant peste pul- 

bere de negru de fum (funingină) uscată Şi puţin încăl- 
dită. Indată sar scîntei luminose şi. se degajtză vapori 
rutilanță. Na 

„IL. — Apropitm de suprafaţa acidului azotic fumant un 
cărbune incandescent. Indată cărbunele se aprinde şi arde 
cu strălucire. : - i 

III. — Introducem un bastonaş de fosfor uscat întrun 
tub, în fundul căruia“se află puţin acid azotic fumant. 
Indată fosforul se aprinde şi este asvârlit afară cu vio- 

“lenţă (Fig. 61). 

   „Fig. 61.—Bastonaș defosfor 
P, asvârlit dintrun tub, în care Fig. 62.—Lamă de cupru B se află puţin acid azotic : . întrun. pahar. cu-acid: azotic - fumanat. fumant A. 

Afară de aur şi de platină, acidul. azotic fumant atacă 
tote metalele. e . 

Experiență: Punem o lamă de cupru în acid azotic 

,
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fumant (Fig. 62). Indată se produc vapori rutilanți şi cuprul 
este atacat. SR a a 

Acidul, azotic fumant atacă materiile vegetale şi ani- 
male; pe -unele le. oxideză şi le aprinde. | 
Experienţe : 1.— Stropim cu. acid azotic fumant o 

foie de hârtie moictă în esenţă de terebentină. Indată 
hârtia: se aprinde. | | | 
II. — Astupăm cu păr de comă de cal gâtul unui tub, 

în fundul căruia âm pus'acid azotic. fumant încăldit. Indată 
părul se aprinde (Fig. 63). . Da 
Prepararea acidului azotic. — In laborator, prepa- 

* di: - 
3 . 
E 

FER ; i     
NE Ă : Fig. 64 2 Retortă Fig. 63. — Aprinderea părului de cal „ÎN care se târnă yi- -. din causa acidului azotic fumant, » triol.(acid sulfuric), - 

răm acid azotic descompunend . salpetru : (silitra, şalitra) 
prin vitriol (acid sulfuric). | i 

Intr'o retortă de sticlă întroducem : salpetru pisat (Fig. 
64). Apoi turnăm vitriol şi o aşedăm pe un. coptor. In- 
troducem gâtul retortei în gâtul unui balon pe care 7] 
recim, aşedendu-l întrun vas cu apă rece şi acoperindu-l - 
cu cârpe ude. (Fig. 65). Incăldim retorta încet. Peste 
puţin timp în balonul rcit se adună acid azotic. -. . 

In fabrici, acidul azotic se prepară descompunend. salpe- 
N
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trul de Chili prin vitriol, pentru-că salperul« de Chili este 
mai Ieftin. 
” Salpetrul de "C de Chili şi vitriolul se pun. înteo' cldate de 

  

  

Fig. 65. — Aparatul care servesce la preparea acidului azotic, în laborator. 

fontă,fiar' acidul azotic se primesce în “urci6re de gresic, 
numite bonbâne, cari comunică unele cu altele (Fig. 66). 
Acidul azotic din comerciăi este impur. 

  

    
    

  

          

  

* Fig. 66, — Aparatul care servesce la fabricarea acidului azotic, în fabrici. 

Combinaţiunile şi descompunerile cari se produc! în 

    

    

zetortă şi în căldare” sunt arătate în egalitățile : | 

AzOSK + SO4H2 = SO*KRH 4+ AzO?H, 
otat de po- Acid sulfuric - Sulfat acid de "Acid azotic 

tasiu - (vitriol). ” potasiu . „lavă tare) 
Ă (salpetru] d Ei 

Az03 Na + son: = SO4NaH + AzO2H 
Azotat de sodiu : - Acid sulfuric Sulfat acid de .. Acid azotic: 
(salpetru de (eitriob) . _: „sodiu IN 

Chil 1).
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'Intrebuinţări. — Principalele întrebuinţări ale aciduluf 
azotic sunt: - IN 

In arta vopsitoriei servesce la vopsirea în galben a'l4- 
ni, a mătăsii şi a penelor. e 
„În industria substanțelor explosibile servesce la fabri- 
carea nitrobenzinei, a nitroglicerinei, a piroxilulul şi a 
altor substanţe. explosibile. d | 

In arta. gravurii servesce la gravarea plăcilor de cupru. 
Gravura ăcesta, numită gravura cu âpă tare (franţuzesce- 
eau forte, italienesce acgua forte), se execută ast-fel: Placa 
de cupru bine' netedită se acopere cu un strat subţire de 

- lac sai de parafină. În urmă, cu un ac subțire, care atinge 
placa, se scrie sai se deseneză. Apoi. se târnă peste scris: 
sati desemn apă' tare şi se aşteptă. cât-va timp. Când se 
crede că placa e r6să destul, se-spală mai întâi cu apă 
şi apoi cu esență de terebentină, care disolvă lacul sati 
parafina. a | ă | 

In industria substanţelor chimice servesce la prepararea. 
pietrei iadului şi la prepararea apel regale. * | 
“Apa regală. — Apa regală e.un amestec de acid azotic. - 

şi de acid clorhidric. Nici acidul azotic, nici” acidul clor-. 
hidric singur nu atacă aurul; amestecate, însă, ?] disolvă. 
O f6e de aur pusă în apă regală dispare, pentru-că se: 

„disolvă. ÎI a a 
Numele apei regale este dat după supranumele de re-- 

gele metalelor, care se dă aurului: N 
„_Săruri oxigenate. — Clorura de sodiu este sare, ne-- 

-. Oxigenală, pentru-că nu are oxigen în composiţia el. Să- 
ruri neoxigenate 'sunt tâte sărurile numite: cloruri. 

Salpetrul şi salpetrul de Chili sunt tot săruri, pentru-că: 
dacă le disolvăm în apă, disoluțiunea nu are nici O acţiune: 
asupra tincturii de turnesol. Aceste 'săruri, însă, conţin: 
oxigen. Ele sunt compuse din acid azotic (Az02H) în 

„care un atom de hidrogen este înlocuit cu un atom de potasiu (Az O2K) sau de 'sodiu (Az O2Na). Pentru-că. 
"conţin oxigen, sunt: săruri oxigenată. o - :
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Salpetrul se mai numesce azotat de potasiu, iar salpetrul 
de Chili se mai numesce azotat de sodiu. N 
„Numirile acestea se formeză înlocuind terminăţiunea ic 

a calificativului acidului în at, punend vorba de şi adăo- 
gând numele metalului: azotat de potasiu, azotat 
de sodiu. | 

“ LECŢIA XVII= 

Sulful. Starea naturală. — Sulful sai pucidsa se 
găsesce în stare nativă, adică liber, necombinat cu alte cor- 
puri, la Girgenti în Sicilia, la . Puzzole lângă Neapol şi 
în alte localităţi, în cari ai: existat sai există vulcani. In 
localităţile acestea pâmîntul este sulfuros, adică înțesat 
de sulf, şi servesce la extragerea sulfului, * 

La Girgenti, operaţia de extragere se face ast-fel: Pe 
un deluşor pardosit cu pietre şi înconjurat de zid. se pun 
bucăţi de pămînt sulfuros şi se construesce o grămadă 
mare numită ca/carone (Fig. 67). In grămadă 'se lasă lo- | 
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| . ă Fig. 67. — Calcarone. 

| cură libere în formă de puțuri sait de coşuri. Peste gră- 

madă se pune pămînt şi se acopere; gurile coşurilor, însă, 

se lasă libere. Prin ele se introduce în coşuri creci uscate, 

* 
z
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aprinse. O parte din sulf se aprinde, iar altă parte se to- 
“pesce şi se scurge în jos, pe pardoselă. Apoi, prin. una sait 

„mai multe găuri de la -basa grămedii, curge afară întrun 
jgheab. -.. - | IE 

- “La Puzzole, 'extragerea sulfului se face: ast-lel: Intr'un 
coptor lung (Fig. 68) se aştdă dou rânduri de 6le de 
pămînt, un rând pe o parte şi altul pe alta. Pe lângă 

  

„Fig. 68, — Coptor de sulf.. 

coptor, afară, se aşedă alte dout rânduri de 6le, cari co-. 
munică cu cele din năuntru, în cari se pune pămîntul sul- 
furos. Din causa căldurii coptorului, sulful se preface în 

- vapori, cari trec în: 6lele din afară, unde, din causa r&- 
celii se preface în sulf licid. Din aceste Gle, apoi, curge 
în vase, . Se | 

„Sulful extras ast-fel nu 'este curat şi. este numit sulf - "brut. Pentru ca să se curețe sai! să se 'rafineze: se pune 
într'o căldare de tuciii (Fig. 69 A), care nu este încăldită . direct de foc. Când s'a topit, i se dă drumul printrun 
tub, care" plecă din fundul căldării, într'altă căldare B, aşe- dată sub: cea dintâi, şi care -este încăldită direct: de- foc; In acestă 'căldare sulful se face vapori. Vaporii trec 'prin-



73 

trun tub în o cameră mare de zid şi se 'depun pe pe-. 
reţii reci, sub formă de pulbere măruntă numită /ldre de 
sulf. Cu- timpul, însă, pereţii camerii se încăldesc aşi de 
tare, încât sulful se topesce. Vaporii nu se mai depun-pe 
pereţi ci se prefac în sulf licid, care se adună pe par- 

  

  

  

Eig. 69. — Rafinărie de sul, 

doscla înclinată a camerii, de unde, din timp în timp, 
i se dă drumul 'afară, într'o căldare încăldită. Din. acestă 

căldare se: ia şi se tornă în tipare cilindrice de lemn, 
încunjurate de apă rece, în cari se solidifică. Din tipare 
se scâte “şi se vinde sub numele de .bastâne sah ciubuce 
de sulf, | . 
„Proprietăţile sulfului. — Sulful este corp solid, 

galben-limoniă.; Se sparge lesne şi nici nu mirâse, nici 
nu are. gust. Când este pur este transparent sai translucid, 
Jar. când este impur este. opac. . 

Este răi conducător de electricitate. Din acestă causă 
putem electrisă un baston de sulf, ţinendu-l în mână şi. 
frecându-l cu un petec de stofă de lână. Prin frecare se 
încarcă cu electricitate negativă... . .
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- Este rtă conducător şi de căldură.. Dacă ținem un 
„baston. de sulf, strâns în- mâna închisă, lângă ureche, 
produce pârăituri şi une-ori chiar se sparge. În acestă 
împrejurare, părţile cari sunt în contact cu mâna se dilată 
din causa căldurii mânii şi se deslipesc de cele ' mai din 
năuntru, Acestea nu se încăldesc, pentru-că cele din afară . 
nu le transmit căldura, pe care o primesc de la mână. 

” Pentru-că nu este conducător de căldură, putem ţine 
cu: mâna de un cap-un baston de: sulf care arde la cel-l-alt 
cap, fără să simţim căldură. | 

- Când este încăldit în vase, presintă următârele curi&se 
particularităţă : A E a ” 

La temperatura de 4- 100 începe să se topescă şi se 
transformă în licid subțire, transparent, limonit. Ridicând 
temperatura începe să se îngrâşe .şi să devie Toşu-brun. 

Când temperatura ajunge la -|- 220%, licidul este brun 
şi aşă de gros încât nu curge, chiar dacă s'ar răsturna 
vasul în care se află. Ridicând mai: mult temperatura, 
licidul începe iarăşi să se subţieze dar rămâne tot brun. 
La -|- 440 fierbe şi se preface în vapori .roşi-bruni. 

Sulful mâle, — Dacă.lăsăm sulful încăldit ast-fel să 
„se răcescă încetul cu încetul, trece: prin aceleaşi schim- 
bări, prin care a trecut când ?] am încăldit, dar în ordine 
inversă. Dacă, însă, când fierbe îl vărsăm. în apă rece se 

Şi „ preface în sulf dle, format din fire 
"roşidre ce se întind. ca. gumilasticul. . 
Sulful mele, însă, peste câte-va dile 
îşi pierde proprietăţile şi se transformă 
în sulf ordinar. . i | 
Arderea sulfului. — Sulful arde 

cu flacără albastră şi. respândesce un: 
fum, al cărui miros este.numit, popular, 
„miros de sulf sati miros de puciosăd. In 

Nae „Oxigen pur. arderea se face mai re- „Fig. 70.— Sulf ardând 
în oxigen. |. pede decât în aer şi flacăra este mai strelucitore (Fig. 70). - . -- 
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Sulfuri. — La căldură; sulful se combină cu multe 
feluri de metale şi formeză săruri neoxigenate numite 
sulfuri. In timpul combinaţiunii se produce numai căl-: 
dură sai şi căldură şi lumină. i 

„ Experienţe : |. — Intrun- balon cu gâtul prevădut cu 
un tub subţire (Fig. 71), întroducem amestec de Are 
de sulf şi pilitură de fer. şi turnăm | 

- puţină apă căldicică. Peste un sfert EI 
de oră se produce atât de mare. 
căidură în balon, încât apa se va- 
poriseză şi vaporii ţâşnesc în con- 
tinuă ' afară, prin tubul din gâtul 
balonului. Experienţa acesta e cu- - 
noscută sub numela» de vulcanul. 

lul Lemery. 

*- 11. — Bunem amestec de fre de 
. sulf-şi pilitură de fer înt”o lin-. 
gură înroşită în foc. Îndată ames- - 
tecul devine incandescent şi se pre-. Fier: dm 
face în sulfură de fer. 

II. -— Presărăm „turnură de . cupru peste “salfal care 
fierbe întrun balon. Imediat cuprul devine încandescent 
şi se formeză sulfură de cupru. 

IV. — Facem amestec de 1 parte fl6re de sulf şi 2 părţi 
pilitură de zinc şi "i dăm foc. Indată arde cu/Aacără al- 
bastră şi. se formeză sulfură de zinc. 

„ Intrebuințările sulfului. — Florea de sulf se între-. 
buinţeză la prăfuirea viţelor de vie, pentru a le vindeca 
de bla produsă de un fel de ciupercă numită vidium; la 

stingerea coşurilor de case aprinse ; la fabricarea fitilu- 
rilor de puci6să, cari se ard în butâie, pentru a le de- 
'sinfecta ; la fabricarea pomedilor cu cari se vindecă râla 
şi alte bole de piele; la prepararea băilor de puci6să, 
cari se. recomandă bolnavilor de reumatism, etc, 
- Bastânele de sulf se întrebuințeză la fabricarea prafului“ 
de puşcă; la fabricarea chibriturilor, a vitriolului şi a altor... 
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substanţe chimice ; la lucrarea cauciucului ; la fixarea stâl- pilor de fer în pictră . la albirea lânii, â „palelor: şi a 
mătăsii ; etc. a x 

| LECŢIA XVIII | 
„ Cristalisarea sulfilui prin topire. — Dacă topim — „sulf întrun creuset de pămînt şi “1 lăsăm să se 

răcescă, încet şi în linişte, se solidifică şi for- 
meEză cristale. Sa 
Ca să avem cristale frumose, procedăm ast-fel : 
Îndată ce la suprafața sulfului se formeză o Fig. 72.  -COje, cu o sârmă de fer încăldită o spargem în Creiset cu cris dou& “locuri, prin cari,. apoi,. vărsăm sulful, care este încă licid. In urmă rupem cOjea tâtă şi obser- 

văm, că pereţii din năuntru aj creusetului 
(Fig. 72) sunt căptuşiţi cu cristale lungi 
ca acele transparente şi. flexibile, în 
formă de prisme rombice oblice (Fig. 73). 

  

  

  

      

Fig. 73.2 Prisma 
rombică oblică. 

Sistemul - prismei 
rombice oblice. '— 
Prisma  rombică'. oblică 
(Fig. 74) este o formă 
cristalină care are: 6 
feţe de două feluri — 2 . 
“basice rombice, egale 
şi 4 laterale paralelogra- . 
mice, egale; — 12 mu... 
Chii de două feluri — - 
8 basice, egale şi 4 la- | N A 
terale, egale — şi 8 un- Fig. 74.— Prisma rombică oblică. 
ghiuri triedre de trei feluri — 4 de un fel, 2 de alt-fel 
şi 2 de alt-fel, e a 

 



Când stă aşedată cu o basă pe o masă orizontală, prisma 
„acesta are direcţie oblică în raport cu masa. 

- Pentru-că fețele ci nu sunt tâte egale, nici de acelaşi fel, 
este formă cristalină compusă. Tote felurile de prisme 
sunt forme cristaline compuse... Ea 

Prisma rombică: oblică este forma tipică a unui sistem” 
cristalin numit sistemul. prismel -rombice oblice. E 

Sistemul prismei rombice drepte. — Sulful. nativ - 
adese-ori este. cristalisat în formă de octaedri rombici drepţi 
cu vârfurile necomplecte (Fig. 75). Aceşti octaedri sunt - 
înrudiţi cu prisma rombică dreptă. n 

  

         
Fig. 76. — Prisma rombică. dreptă. 

Tig. 3s.— Octaedru rombic drept cu 

E 5 vârfurile necomplecte. 

Prisma rombică dreptă (Fig. 76) este formă. cristalină 

compusă, care are -6 feţe de dout feluri — 2 basice rom- 

bice, egale, şi 4 laterale dreptunghiulare, egale;— 12 mu- 

chii de dout feluri—8 basice egale, şi 4 laterale egale— 

şi 8 unghiuri triedre :de dout feluri— 4 ascuţite egale 

şi 4: obtuse: egale. Când stă aşedată cu basa pe o mas 

orizontală, prisma “acesta are 'direcţiune verticală În ra-. 

port cu masa. -
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„Dacă "i tăiem cele.8 muchii basice (Fig. 77) cu câte un 
plan înclinat deopotrivă pe feţele laterale şi deopotrivă pe - 

fețele basice resultă octaedrul rombic drept 
sai 'octaedrul prismei. rombice drepte. . 

„Fiind-că aceste forme cristaline sunt 
„.. înrudite, formeză un sistem cristalin nu- 

3 mit sistemul prismei rombice drepte. 
". „Cristalisarea sulfului prin diso- 

„luţiune. — Sulful nu se disolvă în apă 
“dar se .disolvă în benzină, în petrolei, 

şi mai cu scmă într'un licid numit sulfură 
| de carbon. Na 
FRI aperismă om Dacă disolvăm sulf în sulfură de car- bică dreptă din care 

; „Prgzine octacdru rombic Don încăldită şi lăsăm; disoluțiunea să se 
muchiile basice. — răcescă în linişte, sulful se depune şi formeză octaedri rombici drepţi cu vârfurile necomplecte. 
Pentru-că se presintă cu forme cristaline cari fac parte din dout sisteme cristaline, sulful este” corp dimorf, adică cu dout forme. - Di „ Hidrogenul sulfurat. —]n sticlă bine astupată (Fig. 78) păstrăm un licid incolor, pe care?l numim acid sulfhidric, 

“ sulfură de hidrogen sah hidrogen sulfurat. 
Dacă destupăm sticla, îndată simţim 

miros urit de onă clocite. Mitosul acesta 
este al unui gaz; care se află în sticlă: 
disolvat în apă şi care este numit, ca şi 
disoluţiunea, acid sulfhidric, sulfură de hi- 
drogen sat hidrogen sulfurat. 

Gazul acesta este forte otrăvitor. Dacă se 
află puţin în aer produce moliciune şi ame- 
țelă, iar dacă se află mult produce mârtea. Când se află puţin în aer, Gmenii şi animalele. se pot feri de el, pentru-că mirosul lui se simte îndată. Când, însă, se întâmplă să se adune pe neaşteptate mult, âmenii şi animalele mor otrăvite, repede. O pasăre ţinută în aer „care conţine numai 23 parte de hidrogen sulfurat, more.     

Fig. 78.— Sticlă tu 
hidrogen sulfurat,
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Prepararea hidrogenului sulfurat — In atmosferă 
se degajtză fârte mult hidrogen sulfurat din vulcani, din 
apele sulfurâse, din latrine, “din canalele de scurgere ale 
oraşelor, din mocirle şi din tote materiile aniniale şi ve- 

getale putrede, cari conțin sulf. . Pi 
In laborator, preparăm hidrogenul: sulfurat. servindu- -ne 

de aparatul î în care am preparat hidtogen is 79). 

  

  

Fig. 19.— Aparatul care servesce la prepararea hidrogenului ș şi a 
hidrogenului sulfurat. 

In facon. întroducem . sulfură de fer spartă şi apă, iar 
prin pâlnie turnăm acid clorhidric. Indată hidrogenul. sul- 

furat se degajeză şi se adună în eprubetă cu mercur sai - 
cu apă sărată. Nu se pune apă pură în eprubetă, din 

causă că în apă pură hidrogenul sulfurat se disolvă. 

Combinaţiunile şi descomposiţiunile cari se fac în fa 

con sunt arătate prin egalitatea: 

FeS AL HCL = Fecle + H2S 
eee Noel, ee Net Pe mai te ea 

Sulfură de. Acid  Clorură - Hidrogen 
fer : PN clorhidric , de fer  - sulfurat 

Hidrogenul sulfurat este gaz incolor. 

Se aprinde când îl dăm. foc şi arde cu flacără albastră, 

dar nu întreţine arderea, căci corpurile aprinse “cufundate 

în el se sting. - o. - 

Este Pi mai grei de cât zeral; Ik hidrogen sulfu- | 

Tat = 18% 
=
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Se disolvă forte lesne în apă. Un litru de apă rece la 0" disolvă 41/, litri de: hidrogen sulfurat. Cu cât: apa 
“este mai caldă cu atât disolvă mai puțin. i 

Disoluţiunea de hidrogen sulfarat se prepară în aparatul în care se prepară disoluţiunea de acid clorhidric şi de amo-. „niac (Fig. 35)..Dacă voim so păstrăm, trebue s'o ţinem în sticle bine astupate şi-s0 facem cu apă ficrtă şi r&cită, adică cu apă curăţită de aer,. căci la umedelă oxigenul din aer descompune hidrogenul sulfurat şi formeză apă, "iar sulful rămâne liber: . - 
HPS+O0=H:0-+s 

Clorul, asemenea, descompune repede hidrogenul sulfurat. Experiență : Intro eprubetă. plină cu hidrogen sul- furat vărsăm apă de clor şi o clătinăm. Indată mirosul urît dispare. Se formeză acid clorhidric şi sulf liber : 
a "H*S+2Cl=2HCl4s 

Acesta este causa pentru care substanțele cară desvoltă clor desinfecteză locurile infectate de hidrogen sulfurat. _ Sulfuri. — La. umedelă, unele 'metale descompun hi- drogenul sulfurat, se combină cu sulful formând sulfură şi lasă hidrogenul liber. Exemple : Argintul umed şi cuprul „umed se înnegresc când dau de hidrogen: sulfurat, pen- tru-că se formeză sulfură de argint şi sulfură de Cupru, _amendouă substanţe. negre. i „ “In “general, - tâte. combinaţiunile sulfului cu metalele * sunt numite sulfuri, - : | 

* LECŢIA XIX-a 
Combinaţiunile sulfului cu oxigenul. — Când arde în aer, sulful se combină cu oxigenul şi formeză gazul numit bioxid de sulf sati anbidridă sulfurosă. 

| | 2S-4+-202=2sS02_: 
„Acest gaz. este incolor, are miros înnecător numit miros de suif, şi vatămă “organele ' de respiraţie. Dacă 71 respirăm tuşim, ne înnecăm şi. simţim greutate pe piept.
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Prepararea bioxidului de sulf. — In case, pentru | 
trebuinţele dilnice, şi: în fabrici se prepară ardend sulf 
în aer. In laboratorii, însă, se prepară descompunând 
vitriolul prin cupru saă Ă 
cărbune. i 

Vitriolul şi cuprul se“ 
pun întrun balân pre- 

„. vEdut cu un tub de 
degajeare (Fig. 80). In- 
dată ce balonul se în-- 
căldesce bioxidul de sulf 
se degajeză şi se adună _ EN a - Fig. 80. — Aparatul care servesce la prepa- . În eprubeta cu mercur: > . Yarea bioxidului de sulf. 

  

<H2) = 4 LL 2 s a. Cu__—+2(SO+H2) = SO4Cut-2 (H20) + SO 
Cupru Vitriol Sulfat de , Apă Bioxid de . - cupru - | sulf, 

(pictră , 
i vinetă) 

Disoluţiunea de bioxid de sulf. — Când voim să 
preparăm disoluţiune de bioxid de sulf descompunem vi- 
triolul prin cărbune. o 

_C-_2(S0:H2)= CO: ha (H20) +2 ($05) 
Cărbune Vitriol " Anhidridă „Apă Bioxid de 

carbonică' sulf 

N 

„ Preparaţia o facem în aparatul representat în (Fig. 81). 
In balon punem fragmente de cărbuni şi vitriol.. 

Bioxidul de sulf trece prin flacâne cu câte 3 gături şi | 
se disolvă în apa din ele curăţită de aer, adică fitrță şi . 
răcită mai din nainte. Disoluţiunea se face forte lesne, 
pentru-că un litru de apă cu temperatura de +- 15% disolvă 
50 litri de bioxid de sulf, 

Acestă disoluţiune „are proprietatea de a decolora multe 

feluri de materii vegetale sau animale colorante, fără. însă 
să le. disrtugă. Dacă cufundăm în ea flori violete de tă- | 

i 6 
7 

CPIMIE Şi MIKERALOGIE.
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„mâidră (micşunele, toporaşi) îndată . le; albesce, . Florile 

" “albite. ast-fel, - dacă le 'cufundăm în acidi, se fac. roşii.ca 
Pai 

  

  

  

  

Tig. &r,-- Aparatul care servesce la prepararea disoluțiunii de 
bioxid de sulf. 

şi cum nu ăr fi fost puse mal. nainte în bioxid de sulf; 
"ceea-ce însemneză, că materia colGrantă din ele a fost „de- 
colorată, dar nu a fost distrusă. 

» Influenţa bioxidului de sulf asupra focului. — 
Bioxidul de sulf nu arde. El nică iu întreţine arderea, căci 

- stinge corpurile: cari ard.'Când asvârlim pulbere de sulf 
peste cărbuni aprinşi se formeză bioxid de sulf, -care 1 

„stinge. - - e 

Frigul produs prin evaporarea bioxidului de 
sulf licid. — La frig de — ro” bioxidul de. sulf se preface 
în licid incolor. Acest licid se păstreză în sticle cari nu se” 
sparg lesne, cum sunt acelea de apă gazâsă, Cum dă de. 

“aer se evaporeză şi produce frig S până | în — - 60! . Asemenea 
frig îngheţă mercurul. 

Intrebuinţări. — Cu bioxid 'de sulf se albesce lâna, 
mătasa, paiele, penele, bureţii şi -alte materii, cari nu -se 
pot albi cu clor. Albirea. se face astfel: In camere sati 

RELE
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pin. vase bine: astupate se șuspendă materia de albit, curată 
_şi umedă. Apoj sub ca, se . arde. sulf, * ca să se formeze 
bioxid "de: sulf. Bioxidul de sulf” format se disolyă 
„umedela.; materiei şi disoluțiunea. atacă substanțele! colo- 
„rante. “din! “materie, „PE cari le decoloreză. i 
“Tot. în acest- mod se, scot pețele de vin. şi de, fructe 

de pe stofe. Se-udă „păta! cu' apă şi se, pune la gura unui 
-con de: hârtie (Fig. s2) sub, care arde sulf. In urmă se 
„spală, « cu apă. a Dai 

" Bioxidul de. sulf distruge, ai CR 
„_microbii' şi animalele parasite . 
„cari! trăesc, pe: Gmeni, pe ani-. 

male 'şi pe plante. Pentru a- o 
- cesta 'esțe întrebuințat ca de-. 
sinfectanit 4 în "case, şcoli, . ca- 

sărmi, spitale, etc.. unde tre: 

„bue : să „Se ardă 20, gr. sulf se Ba. — Scâterea petelor de pe stafe, 
pentru. fic- -care metru. „cub. din + - întyebuinţând bioxid de sulf... 
volumul; cametii, care se "desinfectăză. | " 

Cu. bioxid de sulf șe afumă vasele de vin, peniru- -că 
“ distruge” microbii. cari strică vinul. Ș 

- Bioxidul de „sulf -licid. servesce la producerea: frizulut 
“artificial cu care, se „îngheţă, apa, în fabricile. de sh, 

   
  

„Şi mercurul. 

Acidul sulfuric, — Bioxidul de” sulf se Păstrză di- 
| solat în apă numai "dacă sticla este bine astupată, şi. dacă 
apa .a fost mai, nainte fisrtă şi recită, „pentru ca să, fie 

„„Curăţită de. aer, căci. cum dă, de aer, o parte din .el se 
„combină + cu oxigenul: şi, cu. apa. şi . formeză acid sulfuric 
„sal. vitriol : 

SO: 0:4H: 0=SO:H2: 

„Proprietăţi, — In laboratoi nu preparăm acid sulfuric, 
| pentru -că find. forte: ieftin, 4. cumptrăm. din târg şi. | 

: păstrăm în sticle astupate . (Fig. 83). . a. ai 
Acidul . sulfăric este licid, incolor, fără miros şi gros 

ca uleiul, din. care. „caușă este. numit e alei, “de vitriol. 
E
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Numele de vitriol îi este dat, pentru-că în vechime 
ă se extrăgea din substanţa verde numită zi- 

iriol verde sat calaican. a 
Este apr6pe -de două ori mai grei de 

cât apa: Ik vitriol = 12,840. Fierbe la 
temperatură de -|- 3250, 

Este acid forte tare; coloreză în roşu 
o | tinctura de turnesol albastră, chiar dacă Fig. 83. — Sticlă i - , A cu acid sulfuric — ar fi disolvat numai 1 la 1000, .adică în 

Gurie) o mie de ori mai.multă apă. 
Când se disolvă în apă produce. căldură. - 
Experiență: Amestecăm 4 părţi de-acid sulfaric cu 1 

parte apă; temperatura amestecului trece peste -l- 100%. 
Când se amestecă cu gheţă pisată saă cu zăpadă, pro- 

duce frig. IE | | o E 
". Experienţă: Amestecăm 1 parte acid sulfuric cu 4 
părți gheţă pisată “sati zăpadă; temperatura amestecului 

„scade, în unele imprejurări, până la — 250. E 
“Acidul sulfuric absârbe apa din unele corpuri cu cari 

vine în contact şi le înnegresce, pentru-că le carboniseză, * 
adică le face cărbune. e a a 
Experienţe : Introducem coda unui chibrit de lemn în . 

acid sulfuric ; îndată lemnul se carboniseză. 
„Desemnăm sai scriem cu acid sulfuțic pe lemne albe; - 
“imediat, în dreptuil trăsurilor lemnele se carbonisăză. ; 

Stropim cu acid sulfuric zahăr şi hârtie; îndată aceste 
substanțe se carbonistză. a i 
“Carbonul, mercurul, cuprul, ferul, zincul şi alte corpuri: . 

simple descompun acidul sulfuric. Pe acestă "proprietate 
este basată prepararea bioxidului de sulf şi a bidroge- 

o mnulul: o - 
C +2(SO+ H2) = CO2 + 2 (H20)4+-2(S 0»): 
Hg +2 (SO+ H2) = SO+Hg + 2(H20)4+-S02 
Cu +2 (SO4 H2) = SOtCu + 2 (H20)1-SsS0O: 
Fe +  SO+H2 = SOtFe AH: 
Zn A+  SO*H: = SOtZn +-H:  
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Clorura de, sodiu şi acidul sulfuric se descompun reci- 
proc. Pe acestă proprietate este basată prepararea acidu- 
lui clorhidric : a i 

y_ NaCl:4+ SO+H2 = SO+N2H + HCI 
Sulfura de fer şi acidul sulfuric se descompun reciproc. 

Pe acestă proprietate este basată prepararea. hidrogenului 
sulfurat : a 

„FeS 4+ SOtH? = SO+Fe + H?s: 

Sulfaţi. — Când acidul sulfuric se combină cu un metal, * 
se formeză o sare oxigenată numită, în general, sulfat. 

Numele “special al acestei sări se -formeză : adăogând 
după vorba sulfat preposiţiunea de. urmată de numele me- 
talului; care se află în sare. Exemple: sulfat de mercur, 

sulfat de cupru, sulfat de fer, sulfat de zinc, sulfat de 
sodiu, etc. Aa | - 

In cele mai multe casuri amândoui atomii de hidrogen 
ai acidului sulfuric: se înlocuesc cu metal şi sulfatul se 
numesce sulfat neutru. Exemple: i 

SO Hg SO+Cu  SOtFe  SOtZn 

In unele casuri numai un singur atom de hidrogen al 
acidului “sulfuric “se înlocuesce cu metal şi sulfatul se 
numesce. sulfat acid. Exemple : a 

| SO+KH  SONA . 

Intrebuinţări.— Pentru că absârbe umedela, acidul | 
sulfuric este întrebuințat în laboratorii şi în fabrici la 
uscarea gazelor. Afară de acesta, este întrebuințat de chi- 
mişti şi de fabricanți la prepararea multor substanţe. chi- 
mice, cum sunt: acidul tlorhidric, hidrogenul, oxigenul, 

acidul" azotic, hidrogenul sulfurat, bioxidul de sulf, etc. 
Pentru a ne face o idee lămurită despre marea între- 

buinţare a acidului sulfuric este: destul să scim, că pe 
fie-care an, numai în Europa, se întrebuinţăză peste un 

miliard de kilograme. | 

+
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LECŢIA XX-a 

“Fosforul alb sai ordinar.— In sticle. pline cu apă 
curăţită de aer prin: fierbere, ţinem la întunerec bastonaşe 

„de un' corp simplu numit fosfor alb. sati ordinar. 
Dacă |. scotem din apă şi "| ţinem în aer, la: întune- 

rec, fosforul alb, lumineză.' Pentru-că are acestă proprie- 
tate, i. s'a 'dat. numele 'de fosfor, adică purtător. de lumină. 

Fosforul. alb mirâsă a usturoiii.. Este alb-gălbui şi aşi 
„de msle, încât îl putem îndoi şi ntăpa cu' unghia. 

„Dacă este..prâsptt şi curat este translucid sat trans- 

parent, iar dacă stă mult timp în apă se preface . la su- 
prafaţă întrun fel de pulbere albă şi opacă. E 
„Nu este solubil în apă. şi. cu tote acestea apa în care 
a stat lumineză când o venturăm în aer, la întunerec. . 

„Se crede că în ea se. află :părticele de fosfor suspendate, 
care “i dai acestă proprietate. e 
Ca şi sulful, fosforul alb se disolvă în: benzină, în; 
petrolei şi în sulfura de carbon,.Dacă disoluţiunea „se, eva- 
poreză în linişte şi este ferită de aer, fosforul. se “depune 

| şi cristaliseză în formă de. dodecaedri: romboidali. 
Dacă este pus' în apă caldă, se: topesce la. temperatura 

de —+- 44 şi se preface în 'licid cleios, galben. 
„În general, un corp'se solidifică la temperatura la care 
s'a topit. Fosforul alb face excepţie; el păte'să stea topit. 

"sub apă liniştită până” când - temperatura scade mai jos 
de 4-300. Se solidifică, însă, îndată ce 1 „mişcăm, agi- 
tând apa. 

Fosforul alb este veninos. Lucrătorii cară 1 întrebuin- 
ţeză la lucru, sufer de dureri de cap şi de. .0 bolă a. 6se- 
lor maxilare, 
Să ne ferim de a" lua î în mână şi “de a i ţine în aer, 

pentru-că se aprinde. şi produce! arsuri forte, durerâse şi 
periculose. E 4
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-Să ne ferim:de a/l.introduce :în . stomac, „pentru-că 
produce dureri .tari, vărsături şi chiar mârte. . 

Fosforul -alb se combină fârte repede cu oxigenul, din 

care causă se aprinde forte lesne. II putem -apriade lesne 
frecându-l de un-corp aspru, sait atingendu-l cu o sârmă . 

încăldită, sai încăldindu-l la temperatură de -|- 600. Când 
arde, produce. vapori albi şi groşi. Dacă arde în oxigen 
pur flacăra este forte strtlucitâre. | Ș 

La. temperatura ordinară, în aer devine fosforescent, 

pentru-că se combină cu oxigenul şi produce vapori, cari 
lumineză în obscuritate, iar dacă este prea mărunţit se 
aprinde. „ | | 
Experienţă: “ImmoiănaLo fâe de hârtie de filtru în 

disoluţiune de fosfor. şi de sulfură. de carbon. 'O scâtem 

şi o ţinem în aer. Îndată ce se usucă se aprinde singură. 
Dacă găsesce oxigen, fosforul arde chiar sub apă. 
Experienţă : Punem fosfor în apa caldă dintro epru- 

betă (Fig. s.5; îndată se topesce şi stă pe £ fundul „epru- 
betei. Introducem în apă-un 

“tub prin care trimitem în » 

fundul eprubetei oxigen; în- 
dată fosforul arde şi. se pre-' 
face într'o substanţă solidă, 
în care se află şi-o materie 
roşie, numită fosfor roşu. 

Dacă stă mult timp la sre 

sai la căldură, fosforul alb 
încă se .transformă în „foster 

„TOŞ | 
In industrie fosforul TOŞU . „Fig: 84—Fosfor argind sub apă. 

se prepară fierbând în apă timp de '1o dile, la temperatura de 

+ 2400, fosfor alb.: Apa şi fosforul se pun într'o căldare 

(Fig. 85) de fontă acoperită cu un capac.  Căldarea, până 

la capac este îngropată în nisip încăldit. : 
Fosforul roşu este ca o pulbere roşie-brună. 
Nu luminedă la iutunerec, nu mirosă :a usturoiti, nu 

,  
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„7 se disolvă în sulfura de carbon, nu cristalistză şi nu este 
a otrăvitor. Se topesce la 

temperatura de 260%, 
Intrebuinţări.— ln 

laborator fosforul alb . 
este întrebuințat la pre- 
pararea azotului din aer 
şi la diverse experienţe, 
„cum este arderea în oxi- 
gen, în clor, etc. Pen- 
tru-că este veninos, este 

“ întrebuințat la fabrica- 
rea pastelor cu cari se 
otrăvesc şobolanii. 

Principala  întrebuin- 
Tig. 85: — Aparatul ' care . servesce la prepa- ţâre, însă, a fosforului rarea fosforului roșii, în fabrică, | ii alb şi a fosforului roşu 

este la fabricarea chibriturilor, - o 
Chibrituri. — Chibriturile sunt beţişore de lemn sai 

lumînărele de ceară prevEdute la un cap cu substanţe cari 
- se aprind, când sunt frecate sat încăldite. 

Sunt două feluri de chibrituri: chibrituri cu fosfor alb- 
şi chibrituri cu fosfor roşu. EI 

Chibriturile cu fosfor alb'se aprind când sunt - frecate 
pe ori ce fel de corp aspru, iar cele cu fosfor Toşu se 
aprind numai dacă sunt frecate, pe pasta aplicată într'adins, „pe una din fețele cutiei în care se vînd. | 

Chibriturile cu fosfor''alb se fabrică ast-fel: Din lemn 
de brad, de plop, de. plută, de mesteacăn, etc., se fac beţişăre cilindrice sai prismatice, cărora li se îmmâie' câte un cap în sulf topit şi li se face câte o gămilie. 
Apoi li se îmmâie gămăliile într'o-pastă semilicidă, în- - tinsă pe o masă de marmoră, şi se lasă să se usuce încet. 

Pasta este formată din amestec de clei, apă, nisip, fosfor. alb, salpetru şi o materie colorantă roşie sai alt-fel. » Chibriturile de ceară se fabrică întrebuinţând luminărele .. 
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„de ceară amestecată cu stearină, în. loc de beţişore de lemn. 
În pasta însă, în care li se îmmâie gămiliile se pune 
şi clorat de potasiu, pentru ca să mărescă arderea fosfo- 
Trului şi a sulfului, Chibriturile cari conţin în gămălie 
clorat de potasiu pocnesc când se aprind. 

Chibriturile cu fosfor roşu numite. şi chibrituri suedeze, 
pentru că sunt înventate de un - suedez, se' fabrică întoc- 
mai ca şi chibriturile cu fosfor alb. In pasta, din care 

„li se face gămăliile, însă, nu se pune fosfor ci numai 
clei, -clorat de Potasiu şi o substanţă numită sul/ură de an- 
timoniu, Pe una din feţele cutiei în care se vînd se li- 
pesce “un strat subţire de alt-fel de pastă, formată din 
clei, fosfor roşu şi sulfură de antimoniu. 

Când frecăm gămălia chibritului pe acestă fă a cu- 
tii se deslipesce de pe ea părticele de fosfor, cari se a- 
prind şi fac să se aprindă şi chibritul. 

Nu se pune în pasta. din care se fac gămiliile clorat de 
_ potasiu şi fosfor împreună, din causă că amândouă aceste 
substanțe ard forte - repede şi fac chibriturile să fie pe- 
ziculâse. ' 

Fiind că sulful produce fam -şi miros urit când arde, 
la fabricarea „chibriturilor se inlocuesce, cu o substanţă 
numită parafină. 

Prepararea fosforului. — _ Fostor combinat « cu alte 
: corpuri simple există în 6se, în crecer, “în urină, în sânge, 
în icre şi în unele feluri de minerale numite fosfaţi, cum 
este apatita. - 

Fabricanţii - îl extrag din 6se de boii sai de berbece. 
"Operaţiunea de extragere, însă, este lungă şi complicată. | 

Anhidrida fosforică. — Când fosforul arde în oxi- 
gen sai în aer uscat se combină cu oxigenul şi formeză 

anhidrida fosforică. 

„Ph2-+ 05=Ph?05 

| aipareata. Ardem o bucăţică de fosfor uscat sub 
an clopot de sticlă uscat, pus pe o farfurie. Indată pe.
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pereţii din năuntiu ai clopotului se: depune. o pulbere albă 
ca. zăpada, pe. care trebue .s'o adunăm :repede, pentru ca. 
să. nu absorbă umedelă, căci. este forte, delicuescentă. 

. Acidul... fosforic ordinar. —. Dacă: aruncăm anhi-. 
drida fosforică în. apă se produce sgomot, ca şi cum am 
arunca un fer. înroşit de foc: .In acest moment ea se com- 
bină cu o parte din apă şi formeză acid. fosforic ordinar : 

Ph? 05 3(H2 0)= Ph? Os.H6 = (Ph 01925, 
„Acidul acesta stă disolvat în apă, dar dacă: vrem săl: 

preparăm, fierbem disoluţiunea şi o evaporăm până când 
remâne' un licid gros ca siropul. SE: 

Un asemenea licid, în laborator “se prepară fierbând 
fosfor în acid azotic (Fig. 86),i iar în industrie se extrage. 
'din 6se. a N 

    

  

Fig. 86, — Aparatul care servesce la Prepararea acidului 
fosforic ordinar. 4 

Acidul fosforic ordinar pote să “şi: înlocuescă hidro- 
genul lui cu metale şi să formeze săruri numite: fosfaţi. 
Ast-fel de Sare este, fosfatul de calciu (Ph O*)2 Ca, care 
există în 6se. .Din causă că conţin acest. fosfat, sele sunt - întrebuințate la extragerea fosforului şi a acidulul fosfâric 
ordinar. 

LECŢIA XXI 
Carbonul; varietăţi naturale şi varietăţi arti- 

ficiale. — Carboniil este 'corp simplu, solid. Singur sai 
amestecat cu alte substanțe formeză diferite varietăţi sau . 
feluri de cărbuni naturali şi de cărbuni artificiali. o |



„sa: 

-Cărbunii: naturali 'se găsesc 'în . pămînt, iar cărbunii ar! 
" tificiali se prepară de chimişti şi” de industriaşi.. .... » 

Principalele varietăţi de cărbuni natărali sunt : diamantul, : 
: grafitul, antracitul, “luila, lignita şi “turba, Jar principalele; 
varietăți de. cărbuni artificiali sunt :. “cărbunii de - lemn, - 

- câtbunii de 6se'. (negru animal): şi cărbunii de fun (funin- 

_giria, negru de fun). - 
Diamantul. — Diamântul este carbon pur-saa apr&pe 

pur.. Există fârte puţin în pămînt şi se .presintă crista- 

lisat în formă de: cuburi, de: dode- E 

caedri 'tombaidali,. de octaedri Şi 

de tetraedri,, isolaţi sau  încruci- - 

şați (Fig. 87). 
"Are un fel de strelucire particu- 
lară lui numită aspect adanianiin. 

Este. transparent sai translucid, 

incolor sa negru, sait verduii, sati D 
albăstruiu, sai gălbuii, sai roşior, Fi Se DaCiistal caine 

sait cenuşiă. Ori-care “i ar fi colbrea . .  crucișate. 

când este în stare de bucăţi, are colâre cenuşie când 
"este în stare de pulbere. * i 

. Are' refracție simplă şi putere” “mare de a. dispersa lu=, 
mina albă. Din causa acestei puteri “de dispersiune provin 

licăriturile colorate, pe cari le -presintă în unele împre- 
jurări- şi cari se numesc flacări, focuri sat upe.. 

Dacă este 'cât-va timp expus radelor sorelui, sai dacă 
este pisat şi presărat pe o placă de platină încăldită, lu- 
cesce. în întunerec, adică este fosforescent prin insolaţiune : 

şi prin încâldire. E. 
„Dacă este frecat cu o bucată 'de stofă de lână se elec= 

triseză, încărcându-se cu electricitate - positivă. - ! 

Sunt trei - varietăţi de diamant: diamant propriu dis, 

care se: presintă în: formă de cristale; bort, care se pre- 

sintă în formă de grăunți, şi: carbonado, cate se presintă . 

„în formă de bucăţi, une-ori' de mărimea. pumnului. * 

+ Diamantul proprii dis, când « este limpede, curat,  
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întrebuințeză ca pictră de lux,-după ce, însă, a fost lu- 
crat. Lucrarea diamantului. se numesce tăiere. Formele 
cari se dai diamantului prin tăiere: sunt forte variate; - 
două, însă, sunt speciale: rosa şi briliantul. . .. | 

ă Rosa (Fig. 88, 1) este formă 
de piramidă cu basa” mare 

  

suprafaţa ei presintă multe fe- 
ţişore triunghiulare, rombice 

- şi trapezoedrice. : 

  

formă compusă din două pi- 
- ramide lipite prin base şi cu 
vârfurile trunchiate. Afară de 
trunchiăturile vârfurilor, pe su- 

  

      

Fig. 88. — 1, rosă; 2, briliant, . . . : s ie țişore triunghiulare, rombice 
| | - şi trapezoedrice. 

Când se vinde, diamantul se cântăresce cu o măsură 
numită carat, a cărui greutate. variază după localităţi. Ca- 
ratul frances este grei de otr,2055, “iar cel vienez este 

"greu de 08,2, - | 
"Val6rea diamantului depinde de limpedimea, de mări- 

mea, de colârea, de greutatea şi de. forma pe care o are. 
Un diamant frumos, bine lucrat şi gre de 1 carat, valo- 
reză până la 300 fr. | 
„Preşul diamantelor mai mari de un carât se calculeză. 

-după regula următore : se ridică greutatea la patrat şi nu- 
rul aflat se îmmulțesce cu preţul nnut carat. Produsul 
arată valărea. Exemplu: un diamant de 2 carate, preţuesce 

şi plană Afară de basă, pe - 

Briliantul (Fig. 88, 2) este 

“prafaţa lui presintă multe fe-. 

4X300=1200 fr. Un diamant de ro carate --preţuesce 
100X 300:=30000 fr. . a 

Preţul diamantelor mai mari de 20 carate se face după 
„învoelă. Exemplu ;. Regeritul (Fig. 89) din tesaurul Franciei 

este grei de 137 carate şi preţuesce aprope 8000000 fr. 
“Printre diamantele mari din lume mai sunt .de amintit 

S
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, "Kob-i-noor (Fig. 90) = 106 carate în „posesiunea regelui - 
„— Angliei; Orlow (Fig. 91) = 194 carate în posesiunea Ţa- 

  

    
Fig. 1. = Orlow, „2 Fig, ga, O Florentin. +:
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ralu: Rusizi -şi Florarii (Fig92)-< a 34; căra, în. „pose- 

  

- siunea” împeratului ; Austriei: se (ic i) miti i ci 
Din bucăţile prea mici de diamant „se, fac eatetore de 

geamuri, gravore de, pietre tari, Asii. “de râte - de -cea- 

sornice, te... TEA 
Bortul :: sfărâmat - i fâcut : pete: se.  întrebuiățeză la 

tăierea diamantelor propriii dise. Când se. scgțe din pă- 

pă i 

mint, diamantul pare că este: o pietră,. peritru-că. nu stre-. 

lucesce. EL devine strălucitor după ce se curăţă. frecându-l 
"cu pulbere! de diamant, căci el este corpul cel mai dur 

A 

“cunoscut şi nu -se pote râcâi nici, tăia decât cu „pulbere 
de a lui. î- 

Carbonado: se întrebuinţeză la fabricarea: “unor Sfredele 
cu „cari se sfredelese pietrele din munţii din .cari. se scot 
pietre. Diătant-: 'se găsesce în „India, Biasilia,! "Borneo, 
T rabsvaal şi. Australia: a Sa a 

N 

Grafitul.. —' Grafitul este carbon amestecat cu puţine 
substanţe străine.. Se „presintă cristalisat. în formă de flu- 

“turi şi de tăblițe” exagonale. Este opăc şi are”un fel de 
- strălucire particulară . numită aspect, semimetalic. Este ce- 

  

şelul: Când este pipăit, cu degetele pare unsu-. 
ros şi lăsă. pe. ele: "pulbere" cenuşie. Ast-fel „de pulbere” lasă-: 
şi pe. hârție. şi “pe. tote obiectele, pe cară este: apăsat sati 
frecat... la - , 

Nu se topascdj mici nu arde. Din „Causa ! “acestei Darti- 

cularități este „îitrebuinţat la fabricarea 'creusetelor cari 
resistă la călduri mari, numite creusete refractăre. . 

Pulberea de grafit amestecată cu unt-de-lemn servesce 
"la unsul .osiilor şi'la. vopsitul obiectelor de fontă, pentru 

ca să le apere: “de râgină. Principala întrebuințare, însă, 
„a grafitului este: la fabricarea crej Grielor. n 

Creiâng. —-: Nu. sp scie când S'a . invențat , „fabricarea . 
„creiânelor,- se. scie, insă, că era cuhoscută în riainte de al 

XVI-lea secol: Pa Re N 
Pentru-că:* rafitul cel mai pur se , găsesce în regiunea”. 

“Cumberland din. Anglia, în acestă ţară s'a fabricat mult.
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“timp icele mai bune :creiână. La: început fabricareă: ! icon- 
sistă în a tăi bucăţi lungi și subţiri. de grăfit, "iat mai 

| “târg, din causă că 'creiânele: se irângeai, se introdiiceati 
în:cilindre :de lemn.  Pentru-că şi: ast-fel' .creiânelă * se 
frângeati. lesne, se: fierbeă grafitul: în unt-deletun, pentru 
ca: să: :se întărescă.' a n. SCI 

-- In 11775, francesul Conte a inventat cretândle artificiale. 
“Fabricarea consistă în a amesteca argil pur cu pulbere de 
grafit (Cretâne - de grafiț), 's sa cu “ negru-de-fuma. (cpeidize 

„negre numite -cretd), sau cu substanțe colorate (er elâne 
colorate). E - | 

Materiile * amestecate se pun. în vase acoperite + “şi s se încălgese mai “mult sai 
mai puţin, după cum creiânele trebue să fie mal tari saii mal moi. In urmă se 
piseză, se face pastă licidă și se târnă în tipare. - 
Tiparele' sunt jgheaburi săpate i în două table de lemn, cart se „corespund şi 

„cati sunt mal din nâinte fierte în unt-de-lemn. Pasta licidă este vărsată in jshealu- 
zile de pe o tablă, peste care se pune cea- -l-altă şi se apasă una într "alta... -. 
"După ce se usucă “în aer, tiparele cu creiânele se întroduc în “etuvă, peira ca 

să se usuce complect. 

Creiânele uscate se scot din tipare, s€ pun în creusete cu pulbere de “cărbune, 
"se acopăr și se înc Xlgesc la o temperatură determinată, după “tăria saă "dufitatea 
ce li se dă. Apoi se întroduc în cilindri sai prisme de lemn formate din. :dout 
jumătăți, una mat grâsă prevădută cu un jgheab în care se pune ie alta mai 

„ mică care se lipesce peste cea mare. 

Duritatea. - —. Duritatea unui corp. este gradul de 
tărie sai de putere cu care resistă la. sgâriere., Grafitul 
€ puţin dur, pentru-că se sgârie cu unghia, . ar “diamantul 
este forte dur, pentru-că se sgârie numai cu pulberea lui. 

Scara de duritate. — Sgâriind mineralele unul cu 
altul, învățații „au ales ro, cari se deosibesc” Între :ele 

“prin duritate şi le ai aşedat în. şir ast-fel, că fie- -care din 
„ele sgârie pe 'cele, de' la stânga ui şi este sgâriet de cele | 
"de la drepta. “Acest şir de 10 minerale se numesce seara 
de duritate. E - ' DR 

Cele 'ro minerale formeză 10 trepte ale scării şi, aşe- 
date în ordinea stabilită sunt: | E aa 

- Talcul, Gipsul, | -. Calcarul, Fluorina, , 1: Apatita, 

pa au 5. 
" Onosă; „: Cuarțul, . 'Topazul, - 1 * Corindonul, "Diamantul. 

6 ti gi ai
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Ţifra' pusă în dreptul fie-căruia din aceste minerale 
însemneză gradul lui de duritate. o 

Talcul este cel mai puţin dur dintre mineralele din 
scară şi se p6te sgâria cu ori-care din ele, iar diamantul 
este cel mai dur şi pâte sgâria pe ori-care din ele. 

Talcul şi Gipsul se pot sgâria. cu. unghia. Calcarul, 
” Florina şi Apatita se pot sgâria cu un vârf ascuţit de oţel. 

„ Ortosa are aprope duritatea sticlei de “geamuri şi se 
-pâte sgâria anevole ch un vârf ascuţit de opel. .. 

Cuarțul, Topazul şi Corindonul sunt mai dure de cât 
„sticla şi o pot sgâria. Mi e 

Antracitul, Huila, Lignita şi Turba. — Antracitul, 
Huila, Lignita şi Turba sunt cărbuni naturali „proveniţi 

„ din vegetale carbonisate. Pentru-că se găsesc în pămînt 
sunt numiţi cărbuni de pămînt. In specia!, antracitul şi _ 
buila, pentru-că sunt pietroşi sunt numiţi şi cârbunt” de 
pictră. Sa 

Cărbunii de pămînt sunt negri sat negricioşi. Se pot 
deosebi unul de altul prin modul cum ard. - | 

Antracitul. arde grei, fără flacără sai cu flacără mică, 
fără fum şi fără miros. Dacă este scos din foc se. stinge 
repede şi se acopere cu.un strat de cenuşe albă. Este cel 
mai vechiă cărbune de pămînt. i 

„Huila arde lesne cu flacără mare; face fum mult şi: 
miros bituminos. În timpul arderii se umAă şi se îmmâie 
aşă de mult încât bucăţile se lipesc unele de altele. Când 

'se stinge se preface întrun fel de cărbune poros sati ce- 
lulos numit coc. Este mai nouă decât antracitul. 

Lignita arde lesne cu flacără mare; face fam gros şi 
miros urit. In timpul arderii se consumă ca şi lemnele 
şi se preface în cenuşe. Este mai nou& decât antracitul 
şi decât huila. - a Aa 

Turba arde încet, fără. Aacără sai cu flacără mică şi 
zăspândesce” miros neplăcut. Este cel mai noii cărbune 
de pămint şi se formeză şi în timpurile nâstre, în mla- 
ştini, Dacă este bine câptă, turba este negriciosă, iar 

i 
Î
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dacă nu este câptă este afânată şi semănă- cu - bălegarul * turtit,” - a a “- Cărbunil de pămînt se întrebuințeză în locul lemnelor,. 
ca combustibil. Din huilă se “extrage gazul de iluminat 
numit, popular, gaz aerian... Ma 

“Cărbunii de pămint există în multe Jocalități din Francia, 
Anglia, Belgia, America-de-Nord, China, etc. In România 
antracit se exploateză la satul. Schela” în Gorjiă, builă nu 
s'a găsit cu siguranţă, Jignită există în districtul Doljiă şi 

„În tote districtele -de munte, iar turbă există în judeţele 
Doljii,: Muscel şi Suceava. 

" Cărbunii de lemne. — Cărbunii de lemne se fabrică 
_distilând lemne în vase închise, puse în comunicaţie cu 
alte “vase recite;: numite recipiente, în cari se adună mate- 

„iile. cari se distileză. E 
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Fig. 93. — Aparat Cu care se fabrică cărbuni de lemne. o. 

In camera b (Fie. 93) se pun lemnele și se încăldesc. Gazele - cari se degajză 
trec prin cilindrele C şi se condenseză, Licidul format se scurge în recipientele 
E E. In cilindrul b se formâză cărbuni, far din licidul adunat în recipiente se 
scâte. ofet de lemne şi alcol de lemne. Mi 

La păduri, cărbunii de lemn se fabrică carbonisând 
lemnele, adică ardendu-le înnăbuşite, în coptdre de cărbuni. . | > adi Şite " 
CRIME ȘI MINERALOGIX.



9% 

Coptorul de cărbuni se 'construesce ast-fel: 

In mijlocul unei arii bine netedită (Fig. 94) se bat par! și se face un "coş. Im 

„prejurul coșului se aședă crâmpele de lemne în cap, ast-fel, ca să formeze 2-3 

-saă mat multe rânduri, din ce în ce mai mici. fa 
Peste grămada de lemne se aruncă creci, frunze și pămiat, așă ca să fie în- 

vălită sai acoperită. La basa el 'se lasă” guri, adică locuri i descoperite, e cari "Fanc- 

ționăză ca gurile de sobă. : . 

„ Când coptorul este gata, se scot pari din mijloc și î în locui log se întroduce 

foc şi materit uscate. . : 
* 
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, Fig. 94. — Coptăre de cărbuni de lemne. | 

La început, din coptor iese fum gros, far mat în urmă iese fum din ce în.ce mai 

subţire. Cârid arderea este "terminată, se astupă gurile și se înnăbușesce focul, 
pentru ca să se stingă. După ce se  răcesce coptorul, se desvălesce și se scot 

cărbunii. - 

Cărbunii de lemne” bună sunt negri și sunători ei "sună “când sunt loviți unul 
de altul sau de corpuri tari. , 7 

Carbunele de &se. — Cărbinele. de '6se sau negrul. 
animal se fabrică încă!dind 6se, în vase. deschise saă în- 
chise. Acest cărbune are proprietatea de a absorbi mate- 

“miile colorante. .. . 

Experienţă : Punem: câţi-va grăunți! de: -negru ani- 
mal întrun „pahar cu vin roşu ; clătinând şi. 

 strecurând prin filtru, obţinem vin alb (Fig. 95). 
Din causa acestei particularități este între- 

Duinţat la decolorarea mustului de sfeclă, din 
care se extrage zahăr, 

= Fig. 95. —Fil- | Carbunele de funingină.. 2 Cărbunele: 
tru de hârtie. - de faningină 'sai negrul de fum este aprope: 
carbon pur. Se fabrică ardend . incomplect, în aer, ma- 

„terii reşinose şi grase: reşină,; terebentină, grăsimi, etc. 
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Fumul :intră în '. camere spaţiose . căptuşite. cu table de . fer (Fig. 99), pe cari DI a 

"se depune şi. formeză = 
funingină. i 

:, Tavanul camerei este 
„conic şi căptuşit cu un 
con de tablă: de fer, 
care se pâte scobori şi 
ridica. Când se scobâră 
râcăe funinginea de pe 
pereţii camerei şi o do- -.- 
„bră pe pardosălă. .-. 

: Se întrebuinţeză „la 
„fabricarea  cernelel de. 
China (tuş), la fabrica=- 
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  rea cernelei de tipo- + F "44 
grafie şi la fabricarea SETE: 
creionelor negre (cretă). - Fig. 96.—— Fabrică de negru de fum, 

LECŢIA XXII a 

Proprietăţile carbonului. — Varietăţile de carbon - 
sunt forte deosebite unele de altele. Este: destul să -com- 

-parăm: diamantul şi cărbunele: de. lemnu, pentru ca să ne 
„ asigurăm de acest adevăr. Se | 

__ Ori-cari ar fi deosebirile dintre ele, însă, tâte sant so- 
„lide şi nu se disolud, tar dacă sunt încăldite în aer. sai în 
oxigen, se combină cu: oxigenul şi formeză 2 feluri de 
gaze : oxidul de carbon (CO) şi anhidrida carbonică (CO2). 

Oxidul de carbon. — Oxidul de carbon se produce 
când. carbonul: arde” în aer puţin şi în alte împrejurări, 

Ca să *] preparăm ne servim” de: aparatul representat 
în (Fig. 97). In balon punem, acid, oxalic şi acid sulfuric. 

Sub influenţa acidului: sulfuric şi a căldurii, acidul, oxalic . 
se descompune în apă, anbidridă carbonică şi oxid de carbon. 
Anhidrida. carbonică rămâne în flaconul cu 3. gâturi 'care
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conţine o disoluţiune de potasă, iar- oxidul de carbon : se 

adună în eprubeta cu apă. a 

C2O0+H2 = H20 4+ CO + CO_ 
acid oxalic apă an Bidridă Sia de 

carbonică carbon 

Observare.— Acidul oxalic este solid, în formă de cristale prismatice ai i 

runte, albe, și are gust acru. 

  

      

    

  

Fig. 97. — Aparatul care servesce la „Prepararea 
«oxidului de carbon. 

Proprietăţi. — Oxidul de carbon este gaz incolor. Nu 
mirâsă nică nu are gust. Se disolvă forte puţin în apă; 
un litru de apă disolvă numai 2 25 de oxid de carbon. 

Nu întreţine respiraţia. Dacă se află puţin în aer pro- 
duce dureri de cap şi moliciuni, iar dacă se âflă mult pro- 
vâcă asfixia, adică moârtea' Gmenilor şi a animalelor cari 

îl respiră. 
“Dacă 1 dăm foc se "aprinde şi î arde cu flacără albastră, 

dar flacăra cu care "| aprindem se stinge, pentru că el nu 
întreţine arderea. 

Când arde se combină cu oxigenii din : aer şi formăză 
anhidridă carbonică : 

CO + 0:= co 

Anhidrida carbonică. — Anhidrida carbonică se pre- 
pară descompunând marmora prin acidul clorhidric. 

Aparatul în care: se prepară este exact ca acela în care
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„se prepară hidrogenul (Fig. 79).. In flacon se pune apă şi 
bucăţi de marmoră albă, Jar prin pâlnia tubului de sigu- 
ranţă se târnă puţin câte puţin acid clorhidric. Se formeză 
clorură de calciu, apă şi anhidridă carbonică i 

„CO*Ca-++ 2HCe = CaCl: + H20 + Cosa 
(marmoră) - acid - clorură de , apă . anhidridă carbonat de clorhidric | calciu - ” - carbonică 

calciu Ă 

Clorura de calciu şi apa rămân în flacon, far” anhidrida 
carbonică se adună în eprubetă. | 

În industrie se prepară din cretă şi acid sulfuric : 
j 8 4 72 — 4: 3: a C 02 Ca4ţ-SO4H2=S 0*Ca+- 'H:0: + CO: 

— 

"(eretă) acid sulturic sulfat de, - apă anhidridă 
carbonat de . | calciu A carbonică 

calciu - i 

Observare. — Adese-ori, în loc de anhtidridă carbonică se întrebuințeză 
greşit numirea acid carbonic, cu care mal nainte ereă numit acest gaz. 

- Proprietăţi. — Anbidrida carbonică este gaz incolor cu 
gust acrişor şi cu miros slab, puţin înțăpător. 
„Este mai grei de cât aerul; 1k = 1:97, Din 

- causa. greutăţii, pote fi ţi-- Ia 
nut în eprubetă destupată cu | 
gura. în sus şi pote fi tur- 
nat :dintrun vas întraltul, ca 
şi apa. - 7 | 

Nu arde, nici nu întreţine 
arderea. Corpurile aprinse cu- 

„ fundate în el se sting, fără ca. 
* el să se aprindă (Fig. 98). 
„Nu este otrăvitor, pentru-că 

”] putem introduce în stomac - 
fără să suferim ce-va, dar nu 

„este respirabil. In locurile în 
cari se ingrămădesce mult, de. 
exemplu în pivnițele în cari 
sunt multe vase cu must care 
fierbe, omul şi animalele pot 

. , , Fig. 98. — Versând 'anbidridă carbonică 
fi asfixiate. i „peste luminare o stinge.  
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“Turbură apa de var. Ca să ne asigurăm de acest fapt, 
n'avem .de cât să suflăm printr'o. țevă în ast-fel de apă, 

“că el se află în “aerul pe care 71. dăm afară din plept 

is. 25) 

  

Fig. 99. — Apa de var se turbură, dacă i -. "Fig. 100. — Sifon 
».suflăm în ea aerul pe care '] dăm . Ra . cu apă gazosă. 

: afară din plept. . 

La temperatura de + 1ş* se > disolvă aprăpe volana î în vo- 
lum, adică un litru de anhidridă carbonică întrun litru.de apă. 
Sub presiune mare se disolvă mai mult. Apa gazâsă 
din sifon (Fig. 100) este disoluţiune de anhidridă carbo- 
nică şi de apă, făcută sub presiune de 5—6 atmosferi. În - 
ea se află disolvat un volum “de anhidridă carbonică -de 

"5—6 ori mai mare de cât. este volumul ei. 
La. frig de o” şi la presiune de.. 36 atmosfere anhidrida 

carbonică se face licid. În comerţ se vinde anhidridă carbonică Ă 
licidă închisă în“ vase de fer sati de oțel. Licidul acesta este -, 
incolor şi cum dă de aer se evaporeză producend frig 
aşă de tare, în cât. o parte: din el se solidifică şi fornăeză | 
fulgi albi, ca cei de zăpadă... . 
__ Stare naturală, — Anhidrida carbonică există i În aer în 
cantitate de —3.—. Gazul acesta vine în aer. din Vulcani, din  
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fermentaţiunea materiilor dulci, din apele gazăse naturale, 
din respiraţia animalelor şi din arderea lemnelor. Nu se. 
adună mult în atmosferă, pentru-că plantele, sub infuenţa 
luminii, îl absorb şi”! descompun, oprind carbonul şi lisând | 
oxigenul „liber. 

Intrebuinţările anhidridei 'carbonice. — Gazul - 
acesta aspirat prin nâs vindecă . guturaiul şi alte-bâle de 
nas, de gât şi de piept. Pus pe piele. produce. o sensaţiune . 
de căldură, din care causă medicii recomandă bolnavilor” 
să facă duşi, adică să se stropescă cu el. Principalele între- 
buinţări, însă, ale lui sunt la purificarea zahărului de ma- * 
terii vărose, la fabricarea. sampaniei, a limonadelor: gazâse 
şi a apelor gazose. 
Ape gazose. — Apele e gazose conțin anhidrida cârbonică 

disolvată, care se degajtză din ele când ies din pămint, 
dacă sunt naturale, sa când nu sunt apăsate, dacă sunt 
artificiale. In momentul în care anhidrida carbonică se dega- 
geză, în apă se produc băşicuțe mici, cari o fac să se 
mişce, să tremure sai să clocotescă. Gustul apelor gazose. 

„este acrişor şi înțăpător, ca şi al anhidridei carbonice, 
Ape gazâse naturale se. află la Vichy în Francia, la 

Karlsbad în Boemia, la Borsec în Transilvania, la Slănic 
* în- -Moldova,: etc. J - Ca 

Apele gazâse artificiale se prepară disolvând anhidridă : 
carbonică în apă curată, sub presiune. 

Prepararea se fate în "aparate mai mult sat mai” puţin 
“complicate, compuse din 2 părți principale : producătorul 
şi saturatorul (Fig. 101). . 

In producttor se pun substanţe din cari se e produce anhi- 
- „dridă carbonică, 

In saturator -se pune apă curată şi se ţine sub presiune, 
- pentru ca să disolve anhidrida carbonică.' Din saturator apa _- 

„ gazosă este pusă în sticle resistente' numite sifâne.' | 
„Fie naturale, fie artificiale, apele gazâse nu turbură vinil - 

şi sunt bune de băut, după consiliul medicului. Apele 
naturale, însă, sunt mai bune decât cele artificiale, pen-
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tru-că în ele anhidrida carbonică fiind" disolvată mal bine nu 

se degajeză “repede şi prin urmare ele nu destind sto- .. 

macul, ca cele artificiale. N 

  

  
PIE 

Fig. 101. — Aparat care “servesce la fabricarea apel gazâse, Vasul "cilindric este 
„pr oducetor ud, ar vasul sferic de deasupra lui este saturatorul. 

LECŢIA XXIIL-= 

Flacăra. —: Flacăra este arderea unuia sai a nial 
multor gaze. Corpurile solide şi corpurile licide nu ard 
cu Aacără decât : dacă se transformă în.gaze, din causa 

căldurii. Dacă nu se transformă în gaze nu ard de loc 
sah ard fără fiacără. Ra - ! 
Arderea fără flacără se numesce incandescenţă ar cor-. 

pul care arde fără flacără, în. momentul - arderii . se dice 
că este corp incandescent. Exemple: - Ferul roşit de căl- 
dură; cărbunele roşu care arde: fără Hacără, etc. sunt 
corpuri incandescente.



103 

_- Flacăra este: colorată după felul gazului care arde. Bac: | 
ple : Flacăra hidrogenului este palidă, a oxidului: de car- 
bon este albastră, etc. 

In general, când - gazul. -este pur arde cu “Bacără îmal 
puţin luminosă decât când este amestecat cu a părticele de '- 
corpuri “solide, 

„ Experienţă: „Flacăra de hidrogen pur este palid. 
Dacă. o turtim cu o: farfu- 

_riuţă albă, farfuriuţa nu se. Gr ro drteane 
” înnegresce. Flacăra de hidro- ii 
gen “trecut printr'o: eprubetă: 
cu bumbac (Fig 102) moict 
în benzină este sirelucităre. 
Dacă o.turtim cu.o farfu- 

- riuţa albă, farfuriuţa : se înne- Fig. zo2. — Flacăra hidrogenulut 'trecut 
gresce, Negrela este formată” 7 prin benzinăeste strălucitâre. 

.de părticelele solide - de 'carbon' luate de hidrogen din - 
benzină şi-r&mase- în suspensiune :în flacără. Presenţa a- - 
cestor părticele solide în flacără o fac să strălucescă. . 

Probă mai evidentă," că presența unui corp. solid î în 
flacără.îi măresce strălucirea este faptul, că dacă punem 
în flacăra hidrogenului un fir de platină saiă un bâston 

"de var se face mal, “str&lucitâre. 
„“ Flacăra unui corp! simplu: ca. pidrogenul, sulful; fos- . 

forul, sah a unui gaz singur . ca oxidul de carbon, etc.. 
este omogenă, adică. la fel în-tâte părţile ei, iar flacăra” 

„gazului extras din huilă, a lumînării, a chibritului, etc:, 

are - să regiuni deosebite prin căldura şi lumina lor. : 

— In mijlocul flacării. (Fig. 103 şi. 104 A) este o 
regiune că o pară lungu€ţă, negrici6să şi puţin caldă. Regiu- | 

nea acesta este formată din gazele provenite din descompune- 
rea materiei. lumânării şi. cari sunt -negre, pentru-că oxi- . 
genul din aer nu ajunge până la ele, de 6re-ce se consumă 
în see alte regiuni mai din. afară. 

2. — Imprejurul regiunii obscure se află o regiune forte 
 Tomiosă (Fig. 103 şi 104 B). In acestă regiune gazele 

pi   
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sunt arse dar nu „complect, din causă că o parte din Ox 
genul. aerului se consumă în „regiunea din afară şi nu 

„ajunge la ele. În acestă regiune plutesc - părticele solide 
de carbon. ne.ars, cari o fac să fie forte. strălucitâre: 

  

  

    

  

  

Fig. 103: — Lu Fig 104. — Flacăra 'lu- 
minarea aprinsă. . :  miînării are trei regiuni: 

, a „ABC. - 

3. — Imprejurul r regiunii a doua se afă o alta forte caldă, 
dar forte puţin luminosă (Fig. 103 şi 104: C C”). In acestă 
„regiune gazele, cară: ajung 'sunt arse complect, pentru=că . 
sunt în apropiere de oxigenul din aer.-In ea părticele so- 
lide, ne arse, nu stai. Basa ei (Fig. 104 C') este albastră, 
probă. că în ea arde oxid de carbon. - 

Cu cât arderea este-:mai complectă, cu atât flacăra este 
măi puţin luminâsă ; dar. mai căldurâsă.. Dacă vrem să 
mărim căldură unei “Bacăa, _trebue' săi complectăm ar- 
derea, aducend peste ea un curent de aer, : cum facem 
când suflăm în foc, sat cum se întâmplă când bate vântul. 
Dacă curentul este prea tare flacăra se stinge, pentru-că 
gazele cari ard se răcesc prea mult, cum se întâmplă când 
suflăm în lumînare sai în chibrit. | _ 

1
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“Răcirea gazelor se .pâte face. şi turtind flacăra cu.o 
pânză metalică, adică pânză făcută 'din fire de metal. Sub: 
pânză. (Fig.. 105). flacăra arde dar. 
prin pânză nu pâte trece, pentru-că. 3 
pânza îi absârbe „căldura şi. o răcesce. 

_până o stinge. : 

-- Pânzele. metalice servesc: la fabri- 

carea lampelor de siguranţă (Fig. 106). 
In minele de cărbuni sunt gaze, 

cari adese-ori fai foc de la lampele. - 
lucrătorilor, fac. explosie şi causeză cect prin ânză pete. 
pagube şi nenorociri. Davy, chimist. 
englez, a avut ideea ca să: înconjore 

" lampele obicinuite cu.câte un cilindru 

de pânză. metalică. Gazele. din mină 
intră- prin pânză în lampă, se aprind” 

şi fac explosie, dar flacăra nu se: co- 

munică afară, aşi că în mină nu se 

„face explosie. Lucrătorii îndată ce ob- 
servă că. în lămpi se fac. explosii,- 

ventileză mina şi scapă de. pericol. 

Chimia organică şi chimia an- 

organică. — Luminarea este de săi, 

de stearină, etc. - | 
Stul din” care e făcută luminarea „i 

este extras din grăsimea. care se află: 
în organele animalelor. 

| Grăsimea din animale este formată 

din săculeţe, :numite celule, pline cu: 
materii grase. Ea este numită substauţă. 
organisată, Yar: materiile din celule 

"sunt numite substanţe organice. 
: “Tâte substanţele cari 'se produc în min 

_ celulele din cari 'sunt formate organele . “Big. 1o6. —  Lampă de 

- animalelor.şi ale plantelor sunt substanțe + sieuranţă. 
organice. Ori-ce substanţă extrasă. din substanțele organice.   
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„este tot substanță organică. Exemplu: Seul din luminare 
este substanță organică şi stearina Extrasă din el este tot 
substanță organică. o Sa 

Tot ce se scie despre substanțele organice formeză o 
parte a chimiei numită chimia organic. - | 

Fiind-că tâte. substanţele! organice sunt compuse din 
carbon combinat cu alte elemente, se pote dice, că chimia 
organică coprinde tot ce se scie despre compuşii cârbonului. 

„ Aerul,.apa,. sarea şi tote substanțele cari nu. sunt pro- 
duse în organele animalelor şi ale plantelor sunt numite 
substanţe anorganice. Partea chimici în care se află tot ce 

„se scie despre substanţele anorganice este numită chimia 
„anorganică. i | 

Aceste divisiunt ale chimiei sunt făcute “numa! pentru înlesnirea- studiului, Sar - nici de cum pentru faptul, că ar exista deosebiri mari între ele. Metodele de cară se servesc chimiștii sunt aceleași, când studiâză substanţele, fie organice, fie a- 
norganice, 

LECŢIA XXIV: | 

" Silicea, varietăți mineralogice. — Silicea (Si 02) 
este substanță forte respândită pe pămînt şi în pămint. 
După . particularităţile pe cari -le presintă.i se deosibesc 
multe varietăți, cum sunt: cristalul de stâncă, cuarțul  co- 
mutu, agatul,. onixul, “silexul, etc. N e 

Aceste! varietăți” at particularităţi prin cari se deosibesc 
unele de altele, dar au şi particularităţi prin cari se as6-. 
mănă unele cu altele. Din. acestă din urmă causă, tote 
sunt coprinse sub denumirea unui singur mineral, numit 
silice saă cuarţ. ! ÎN | 

Mineral: şi mină. — Mineral este ori-ce substanță 
produsă fără intervenţia fiinţelor. vii şi care are anumite 
caractere sai particularități. Exemplu: Cuarțul, sarea, /luo-* 
rina, etc. Prin 'excepţiune se “consideiă ca minerale şi. 
“cărbunii naturali, resultaţi din plante carbonisate. 

Multe feluri de minerale sunt folosităre omului, fie că 
conţin metale, fie că servesc la alte trebuinţe. Când mi-
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„neralele folositâre există în „mari . cantități în pămînt 
| “constituesc mine, , . : 

„Mina este o bogăţie 'de minerale ascunse în pămiînt. 
După felul mineralului din care este formată, - “mina se 

„numesce mind de huilă, mind de lignit, mină de sare, etc. 
Minele de sare se mai numesc şi ocne, i: 
-După felul metalului care se extrage din minerale, mina 

se numesce, mină” de fer, mină. -de cupru, mină de . 
mercur, ete. - 

Mineralele" din cari se extrag metale, adică mineralele 
„metalifere se mai numesc şi minereuri. | 

Impreună cu minereuri, în mine 'se află şi minerale 
din cari nu se extrag metale, adică minerale sterile sat 
neproducttâre, cum sunt diferitele varietăţi de cuarţ, dintre 
cari cea mai importantă este cristalul de stâncă. 

Cristalul de stâncă sau cristalul de rocă (Fig. 107) are 
aspect sticlos. El se asemănă aşă de mult cu sticla, încât 

  

  

Fig. 107.— Grupă de cristale de cuarț numit cristal de stâncă 
sai cristal de rocă. 

cei cari nul cunosc îl consideră ca fiind: sticlă, numită, 
popular, cleştar sah cristal. Se deosibesce, însă; lesne de 

„sticlă, pentru că este mai bun conducător de căldură decât: 
ea.» Când este luat în mână pare mult mai rece “decât |
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sticla, din causă că absorbe mai multă - căldură din mână. 
decât ea. - | [o - 
„Când este: curat este! transparent şi incolor, ca sticla 
albă şi curată, iar când este amestecat cu Substanțe străine 

este transparent sai. translucid şi colorat în. „roşu, galben; 
liliachiă, fumuriii= sat alt-fel. - - NE 

Cristălul de stâncă, ca şi tote “varietățile de cuarţ, este 
fosforescent, adică lumineză î în unele: împrejurări, cum de 
exemplu, când se ciocnesc în întuneric dout- bucăţi, una 
de alta, sat când se' ciocnesce o ) bucată € cu “un corp. tare, 
cum este. oţelul.  - : 
"Când: se ciocnesce o “bucată de - “cristal de stâncă, sati 

de altă varietate de cuarţ, cu un amnar de oţel, scapără | 
scîntei,. dar amnarul: remăne sgârict. “Acesta însemneză, că 
Cuarțul este. mai dur “decât: oţelul. Duritatea lui este 7. 

„EL este mai: dur decât . sticla. “Cu: un Vârf. ascuțit al unei 
bucăţi de cuarț se: sgârie sticla. i 

„ Cristalul de stâncă se presință cristalisat - în “formă de 
5 “prismă exagonală bipiranidată (Fig 108), a- 
A dică- terminată la capete cu câte o piramidă 

exagonală. “Rare- -ori, însă, se găsesc cristale 
| libere sati isolate. Cele mai -de multe “ori, 

. Se ;găsesc grupate şi . fixate de stânci. “In 
“acest cas, fie-care cristal are un cap. liber 
şi un. cap lipit. de cristalele. cu. cari. se 

pita di învecineză şi de stânca. pe. care e: fixat, 
nală” bipiramidiei Capul cel liber este piramidat, iar cel lipit 

„somplectă... este necomplect. a: 
Cristalul «de stâncă este întrebuinţăt la fbricarea! măultor 

obiecte de lucs: sticle de policandre, pahare şi alte fe-"- 
luri de vase, nasturi, capete de ace, pietre de inele, de 
cercei, de brățări, de cor6ne,. sticle de ochiane, sticle de 
ochelari şi de instruimente sciinţifice, etc. 

  

>= Cuarțul comun este o varietate: de * cuarţ alb- -lăptos.. Se” 
presintă în formă de nisip, de Srăunţi, de bolovani şi de
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masse mari cristalisate. Redus în stare 
- trebuințeză lu fabricarea sticlei. ae 

Agatul (Fig. 109) este o varietate de cuarț, care se 
presintă în formă. de nodule, adică în formă de bolovani 
rotundiți. Ea este constituită din strate concentrice colorate 

< . 

) ” = 

de nisip 'se în- 

  

"Fig. 109. — Agat tiict și lustruit pe fața de tăietură, 

„deosebit, încreţite şi grâse cel” mult de o,mn-o2. „Este - 
traăslucid în tote: părţile. | PE 

Onixul semtnă cu agatul dar stratele lui sunt mai grose. 
de 0,m-02; în general sunt grâse de câţi-va milimetri 
şi nu sunt aşă de încreţite ca ale agatului, o 

Din agat şi din onix se fabrică pietre de inele, câde' de 
peceţi, capete” de ace, mânere de umbrele şi de bastâne, 

- tabacheri, - cutiuțe, vase, mosaicuri şi alte obiecte de 
ornament. . A N Lu 
“Silexul este varietate de cuarț care. se presintă în formă 

„de nodule colorate cu o singură col6re, care pâte- fi vi- 
netă, castanie sai negră.. El este translucid numai pe 

„margini, unde' este subțire, iar în mijloc, unde este gros, - 
7
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este opac. Silexul piromac, adică -cremena de puşcă a fost 
mult timp întrebuințat la armele de foc, ca apringător al 
prafului. Astădi îl mai întrebuințeză ţăranii, .ca să scapere 
şi să ;aprindă iasca sau alte materii uscate. O - 

Opalul. — Opalul (Si O? apă) sai silicea: bidratată 
este mineral cu aspect „sticlos sali reşinos. - Si 

Prin col6re şi prin alte caractere se 'asemână cu unele 
„Varietăţi de cuarţ. Se deosibesce, însă, prin faptul, că 
cuarțul îl sgârie, că este amorf,. adică nu se „presintă cu 
forme cristaline, -şi că este îmbibat de apă, adică umed, 
pe când tâte varietățile de cuarț sunt uscate. - | 

Dacă punem .0 bucăţică de Opal, căt bobul de meii, 
întrun tub de sticlă mic, închis la fund şi. deschis la gură, 
pe care'l încăldim la flacăra unei lampe de spirt, aprâpe 
de gură, unde pereţii sunt reci, se depune un strat sub- 
ţire de picăturele de apă. a 

Există multe varietăţi de opal. Printre ele se distinge 
una numită opal nobil. Acestă varietate este  albă-lăptâsă 
şi, irisată, adică -licăresce ca penele. de pe 'guşile porum- 
bieilor. Se presintă în formă de bobe 'sai nodule 'mici şi 

„este întrebuințată ca pictră de lucs. În' colecţia tesaurului” * 
imperial din Viena există un Opal nobil de mărimea-iunel 

pere mici.. Are greutate de ş23s 
şi este. prețuit 70000 fiorini, adică 
aprâpe 150000 franci. A 
„Sistemul prismel exagonale 
regulate. — Prisma exagonală re: 
gulată (Fig. 110) este formă cris- 
talină compusă, care are: 8 fețe de 

„două feluri — 2 basice, exagonale, 
egale, şi 6 laterale, dreptunghiulare, 

egale —; 18 muchii de două fe- 
" luri— 2 basice egale şi. 6 laterale 

Zi 0. — Pianu creta egale—şi 12 unghiuri triedre egale. 
zegulată. - Dacă tăiem deopotrivă 6'muchii 

basice ale prismei exagonale regulate — 3 de la o basă 
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şi 3 de la cea-l-altă basă; alese ast-fel, ca să alterneze, adică una tăietă să se afle între dout netăicte şi cele tăiete 'de'la o basă să corespundă —: | 
cu. cele netăicte de la cea-l-altă basă - 
— cu câte tin plan înclinat mat mult | 
pe faţa laterală de cât pe cea basică, .. 

„ obținem romboedrul. - Ţ 
„Romboedrul (Fig. 111) este formă. 

cristalină simplă, care are: 6 feţe 
.rombice, egale ;- 12 muchii egale de 
dont feluri — 6 culminate cari for- 
meză vârfurile şi 6 laterale cari for- 
m&ză brâul — şi 8 unghiuri triedre | 

„de dot feluri—2 culminante cari fig, sia. — Romboedru. 
formeză. vârfurile “şi au feţele egale, Iar. 6 neregulate, pe „* direcţia brâului, cari aă niimal două fețe egale din trel, 

Dacă. tăiem sat muchiile cul-. 
-minante sat michiile laterale ale 
romboedrului cu câte 2 planuri în- 
clinate simetric pe fie-care din fe- : 

„şele vecine, resultă scalenoediul, 
Scalenoedrul (Fig. 112) e for-: - 

mă cristalină simplă, care are:. 
12 „fețe triunghiulare. scalene, 
egale; 18 muchii de trei. feluri 
— 6 culminante lungi, 6 cul: 
minante .scurte-şi 6 laterale sau. 
basice — şi 8 unghiuri de două 

„feluri — 2 culminante exaedre 
şi 6 laterale tetraedre, 

Fiind-că aceste forme crista= - 
line sunt înrudite, -formeză” un 
sistem cristalin numit sistemul 
Prismel exagonale regulate sat sis- 
temul exagonal. Fig. 11. — Scalenoedru. 

„__. Sistemul prismei patrate drepte. — Prisma pa- 
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trată dreptă (Figura 113) este formă cristalină. simplă, 
care .are:.6. fețe de două feluri — 2 patrate basice, egale 

"şi 4 dreptunghiulare laterale, egale —; 12 muchii de dout 
feluri — 8 basice egale şi 4 laterale egale — şi 8 un- 
ghiuri triedre egale. | A a 

Dacă este aşedată cu o basă pe.o masă! orizontală, | 
prisma acesta are direcţia verticală în raport cu masa. 
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„Fig. 213. — Prisma patrată dreptă, Fig. 124. — Octaedru patratic. 

Dacă tăiem muchiile basice ale acestei prisme cu câte 
un plan înclinat mai mult. pe faţa laterală decât pe cea 
basică, obţinem octaedrul prisme. patrate drepte sal oc- 
taedrul patratic, care se deosibesce. de - octaedrul. regulat, 
pentru-că: are feţe triunghiulare isoscele, iar nu: ecui- 
laterale. a a ă | , 

„ Pentru-că aceste forme cristaline sunt înrudite, formeză 
un sistem cristalin numit sistemul prismet patrate drepte 
sai sistemul patratic. | a | 

FINE —.
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