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E 'touq%ί*ς rip  ϋ*φυκτολογ*9 , χά(ίρ rmv ΦικοΛογον.

E*v B/fvytf rvji Α \ ς ρ ( α ς .  f .  u\ /3'.
Τΰ*οΐζ Φ. Exfu(txfl\.

■i ‘V<A. φ^ρο^Λ'̂ /ΐβ/

 ̂ /£v/V rVX*'/ ^  ^  ^ *



Πανοσιωτάτω, κού Έ&ογ/μω 'Avty
Κ V Q / Cjl

Ά  Ν 0  I' Μ a
4

Ευν&τξβνι ΜtjX/«y 5 τφ ίμφ Harp) % Δώχ<ϊκ£· 
λφ , Ίψ μετ ενλχβ&(βζ ΤίξΜΆυνψίν.

Η *  £ ξέη  τάΦ ω ν ωδινοντρος τήνΣ ήν  

Σ φ χ σ μ ία ν  §μο) Κορυφήν , ευγνώμονα 
ομολογΐαν, κα) κατά δυναραν άτοδοσιυ 
των TOffuruv $  τ^λικετων ευεργεσιών, 
ων τταρα τ?ς Σ?ς ευεργετικός ·ψυ%?ς 
ε’ς κορον άτ^λαυσα * ταυτ^ν έυκα/ρως 
ήδη καί «κ ανευ λογ» στευ'σας Σοι ά- 
‘τοδίΰωμι τω Σοφω , άνδρος Σοφέ, Σο
φίας ©ψιγενβς, τ/c ΧΗΜΙΚΗΣ, του-



τουσ) τες καρτ-ες δωροφορων* μετενη- 
νεγμενους μεν είς την κχ£ωμΐλημε'νήν 
ημών φωνήν υπο Νέου φιλόξενες, κα) 
εμο) φίλα «λικρινες, προσενηνεγμενονζ 
δε ύτο ΤΙβ φιλοτάτορος, φιΚοςοργφ 
Πατρϊ, Κίά μα£τητ8 ευγνωμονος, Διδα- 
σκάλω ευεργέτη. Κ α ίγε  είκο'τως. Συ 
γάρ εμο), ως και αΑοις εκ ευάριθμοις, 
έζ το φως τ?ς των λο'γων παιδεία» φρα- 
ςηρ not) χειραγωγός γενομενος άρι^ος, 
cΙπέχεις ηδη μεν την εν λογοις ταυ τη
ν) χάριν , διά βίου δε τκ'ν ευγνωμοσυ
νών ταρ εμβ. *ΑΑ* επειδή, γάρ αυτός, $



τα ί» τοΤς εντνχ ϊw Σοι ένμοιρήΰχΰι ζών 
αρετής οίρχέτνπον νζοκείμενος, ;τωκα}
εμτροίκτως χύτην μεϊίένοα, % μετά λό-

. 1 “ . · ·*■ 
y a  τοΐζ Mvucn διεξιεναι, καϊ δήφτόΐς
μεν ώτα εχονοΊ π$οσηνΰς νπότι&ίνχί ,
τοΐς δ* οφ^αλμ«ς τρανως ύτοΒειχνυνχι 9
έτω Βέλγων r e  καί κηλών ζύμτχντχς
θίγεις βελτιων, καϊ της Σαυτ? καλοκα’-
ya^/a? μεταδιδβς, ατε δ>ί αξιον εξ α-
ναξ/a κατα το ίερον Λόγιον εζάγειν ο-
λαις δννχμεσι προ&ψψενος καί <τυνα-
γωνιζομενος, δικαίως Sj} κα) ταρά
rwy άκνεις



Ββίλ* «τως a im  τι φοως αώββΌΊ γενηβι! 
καί eVl μηκιςον είς ωφέλειαν των. 
φιλομαθών, nu) σωτηρίαν των ευσεβών 
υπο της τυ Σωτηρος ημών δεξιάς δια* 
σωζόμενος.

Ε'ν Biivvg τ»ι$ Λάς({χζ 
ft. ο. β\ Σίντιμβ((« 7*

ό 2ο$ Μαθητή*
ο Λ'(χιμαν9(.

Α Ν Θ ΙΜ Ο Ν  Γ Α Ζ Η 2 .



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ι

Φ ι λ έ λ λ η ν ε ς !

Ιδό τέλος πάντων μία ευγενης ψυχνί, οτη έπρο- 
&υμη3η vet ιιοινωση είς τδ Γένος της τή* γνωτιν 
μιας Ε*πιςημης 9 όίτδ είναι τώρα τύ τρωτόν στιώα- 
ξόμενον sit ολα %εδον ret τετολιτμενα Γένη της 
Ευρώπης, της ΧΗΜΙΚΗΣ* ΐίόσον περιεκτική εί
ναι αυτή η έννοια, $ εϊς ένα οιrS έχει τάς πλέον 
ςενάς εβησεις μιας νέας Γλωσσης!

Αυτή η τέχνη (α) ητις έχει κοινωνίαν μέ πε· 
ριττοτέρας Ε*πιςημας (0) οϊον ϊατρικην (γ )  $ μά·

(λ)  Τέχνη λίγβται tj Χημική βν ΙΤ(άξ$ι, Ε’τηςήμη 
β*ν ΘιωςΙα ♦ $ «ς τ/χι/ή ι%αΐ ταλαίοτάτη, ίς  ίπίςημή 
<ί MMram. Grenn» Grundrifs der Chemie, EinleU 
iung §. III.

φ) Fourcroy, Systems des Comwissances Chimi· 
gues Vol. 1. Sect. I. Articl. III. pag. 5—10.

ΓΥ/ί Η*τις κλ’κΛτολ Ζωτική Χημική (la Chimie 
animate') καταγίνεται ας δήλον vtgl την ανάλυαν τα



λιςα την Φυσικήν («) είλκυσε διά την ωφέλειαν 
της χρησεως της πλήθος τάφων άνδρων (aj «V  ̂
ενταυθα a μνθησομαι νδ’ όνομηνω) εις αυξησιν, 
^ ενδεχομενην τελειοποίησ/ντης· Τ® vet Ιδεα&η τι· 
νάς μίαν Ε*πιςημην η γνωσιν άνθρώπα, τελείαν, 
είναι τη αλήθεια σημεΐον ε%άτης μωρίας, μάλι- 
ςα την ΧΗΜΙΚΗΝ, ητις ςρεφεται προ πάντων 
περί τον Λαβύρινθον της απόκρυφα Φόσεως. έπει
τα ομολογεϊτχι (β), οτι όσφ μαίλον προχωρεί είς 
αυξησιν, τόσφ περισσότερον πολνειδως πο)λα- 
πλασιάζονται εις αυτήν αϊ κοινά) αληθειαι (γ). Η' 
εποχή της είναι όψιμος, αϊ πρόοδοί της όμως θαυ· 
μάσιοι. ΊΙανταχόθεν είσρέασιν ’Εφημερίδες <> £ Χρο
νικά της Χημικης (δ) μ ϊ νέας Ειδήσεις % νεα ΪΙειρά·

X

Ζ<£», μχ\ιςχ των τη etvifuTH μ»(»ν, 0 *(χ Fourcroy
9V$X AVMT.

(tt) Grennf Einleitung ff. 1L Fourcroy b\$a umr. 
(β) Fourcroy, divertissement της nταρσός Xwt· 

Φιλοσοφίας.
(y ) Grenn ff. VI1L xai Fourcroy Sect. I. 

jirticL 111. Histoire de la Chimie♦
(5) Ti νφύίτον )ΤΪ $' "ττεΐτΑ, υςχτίοιt Kxru\i*

fto; AQxerci βιβλία rotoLVTcc Avutoifu o Scherrers3our* 
nal der Chcmie (Leipzig 17 9 8 J  Erstes H eft. Σβ\. 
203— 212. $ tiq rri a fact Τμήματα. Αναδεύονται 
era $ elq to „  Franzosische Annalan der allgemeinen 
Naturgeschickte etc. (Hambourg igoa.J είς το B\



ματα * xu& fTs χυλίει u v  λίδοντχ διά νά συ
νεισφέρω £ αυτός τι εις το κοινόν. ΤΧολιφωνοτάιη 
ακμή ! Α< Χοφα) *Εταιρεΐαι χοινίσι £ αυτα) τά 
αποτελέσματα των πειραμάτων των. Κα) βλέπει 
τινάς αυτήν την ’Επιςήμην νά προχωρώ μέ γιγαν* 
τιαία πώματα.

Η' παρίσα ΧΗΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ συνε* 
γραφή τό πρώτον μέν Γαϊλις) παρά τ ί  περίφη
μα ^ σοφωτάτχ Χημιχχ Φαρχροά (Fourcroy) 
βί τις μετά χλέας φιλοσοφεί εϊς τνν Ταλλίαν ♦ «τω 
δε άξιόλογον έφα'νη τό βιβλίου, ωςε άμα τφ 
προχυφαι εϊς φως , ολα τά πεπαιδευμένα γένη 
τής Ευρώπης έσπευσαν νά τί μετενέγχωσιν έχχ- 
ςον είς την Ιδίαν διαλεχτόν. Κα} τή άληΒείμ αυ
τή είναι μία συνοπτική $ εύκολος άντίληφις όλων 
των Βεωριων >έ> αποτελεσμάτων εξ ων συνίςατat 
ή ΧΗΜΙΚΗ («).

Δεν υπέφερε λοιπόν και δ ήμέτερος Μετά·

x i

Τμϊμα Σ#λ. 203. otfa.01 ικανοί Ο*qx κχί τον Four* 
croys System* dcs Con* Chim· Sect. I. Article 1H* 
png. 21 *

FranzOsische Annnlon fiir die allgemeine 
Naturgeschichtc· 11 £ιλ. 129» hruischer A us*
zug aus Fourcroy*$ Systems dcs Con♦ Chim.



Xll
φράσης νά μένη το ημέτερον Γένος υςερημένον τα 
Tcnsra Άησαυρα̂  άϊλά ^ με ολον οπ» άντεσπχτοι 
άπδ τάς περ) την 'Ιατρικήν σπουδήνασχολίας, 
υποχλέπτων ώρας τινας , μετηνεγκεν αυτήν είς 
τήν ημετέραν διάλεκτον * καϊ άν έμεταχειρίσΖη  ̂
είς Tvjv μετάφρασιν καινουργείς λέξεις, δεν πρέ
πει νά είναι μεμπτός. Al's μη τόλμησαν οι δυ- 
ςηνοι Λογοδαίδαλοι $ Λεξβηραι $ είς^τατο νά 
άνοιξαν την γραώδη γλώσσαν των, προφασίζομε- 
νοι τάχα, οτι αϊ λέξεις δεν είναι εκ της Α'ττιχης 
Κωλιάδος, άϊλ* άς μά&αν πρώτον οτι κάδε Ε*πι· 
ςημη, cos εν Λεξικήν, έχει τάς Ιδίας της Τεχνικάς 
Λέξεις. Ο* Μετάφρασης έφυλαξεν εν π&σιν όσον 
ηδυνατό την αναλογίαν.

Ε'γώ μέν αν, % μέχρι τάδε έσπευσα, ̂  ηδη 
σπεύδω μετά πάσης προθυμίας , κα) σπευσω δη 
ξυν Θεώ % είς ταπών διά βία ξυνωφελεΐν είτι, 

όσον, % ώς άν δυνωμαι τας ομογενείς μου · όις 
τόγε νυν έχον 4̂ ταυτην την ΧΗΜΙΚΗΝ, τήν 
πασι μέν τοίς Ευρωπαίοις πολυκροτον ηδη ά, π&° 
σιΒρνϊλητον , αυτοίς δε πρωτοφανή, δί Ιδίων μου 
Α’ναλωμάτων προσφέρω, αμα μέν της ωφελείας 
τα γένας μα πάντα δεύτερα ποιάμενος, άμα δε £ 
την μνημην τα εν μακαρίμ τη λήξει Μετχφρασα



aJrijc τιμ& με τήν ΈΪχδοσιν, % τά τής πρϊς αυ
τόν είλιχρινεςμχ φιλίας χαδήχοντα άφοσιψενος»

Τ'μείς δε φίλοι *ISJlJl#n£st Αεχ^ήτε υπτί· 
αις χερσ) τδί irovtfi «νοί Ν«βυ, «τ5 εξ αυτών των 
σπαργανών επνεε το κοινωφελές , τιμήσατε τήν 
χάνιντa εν̂ υμάμενοι τδ ευγνωμον $  ^/XeymjTtf. 
Ίϊρωϊαίτατα τον άφήρπασε χήρ μελαινα. Πβ· 
(ΤΛ ψπορχσε vet ελπίση παρ αυτχ ή Ζεβαχτμία. 
EJiAasl ΕΙς πάσας χαλάς προάδχς τδ Τενας ε· 
γίνε πράσχομμα ο θάνατός του! ΤΧρεπει κοινώς νά 
λυπωμεΖα 9 βττίίδή δδν ψπορψεν νά παρηγορά 
$φμεν fti τΐ τής Χπαρτιάτιδος: ΙΙδ γάρ άλλοι 
7ηΐ>& χάρ popes ; Είρηται · χα) χαταβάλωμβν»
&*ρρΐύ&6.

Κ1Π

δ Α* ρχ ιμ δρ . 
Α'Ν Θ ΙΜ Ο Ε Γ Α ZR%

u Μτίκιίτχς,



XIV

Β ' Ρ ΆΕΛΕΓ ΕΙ Ο#.

M fa*  ΜΜοτρίφος τάρος εττλετο mrna Ε'Μάί> 
Τε/̂ ετ έπειτα λίγων χαρφχλέη πενίψ 

Η*\γεον ένίάπtor έπ) $ ηλγεον αίλοδαττο/τε, 
Αϊ τλημων *Ε/λάςΙ Π*%ot άβρη ΣδφΛ}; 

Χάρμα δ’ χπειρέοΊον λάβε Μητέρα είσοροωσαν, 
Νίν γερχρίν Τάξην ΑΓνθ/fwv, υΐχ φίλον,

Ο’φιγενευς Χοφίης πέμνοντά ο! ολβιχ Ιωρα, 
Κχίμιν άμχλΟτεύειν εμμεμαωτα λόγοις.

ΧαΤρ a? Μ̂ τερ έμη ί Ληγ’ Ε'λλάί ΰχχρνχέαταί 
Η'νΙ γχρ vfi απέχεις, ήρ ολειτας Χοφ/ην» 

Καί Σϋ δε Α*νδιμε χαΐρε, φερωνψον ειΆχλες άν3ος 
Ε*Μαδ< μητρ) φανείς μνσοπνόοις χάροιu

NiXcJiaos ο Λ ογάϊη*
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X VII

n P O A I O I K H l I S .

Ί 'ω ν  εν κόσμφ Χωμάτων, τά μεν είναι Α'τλζ, 
τά δε Σ*ν5ετα. 2ώ#ετα λέγομεν εκεΜ οιτδ βν 
νΐςανται εκ κλειόνων ετερογενών στατικών μορίων, 
eof tj Κιννχβαρις, %ης σννίςαται εκ Θεία ^ Τ’δ ^ ·  
ytifa* τδ 2ρ5?Ήαι οττερ σννίςαται έκτινος ελαία 
ή λ/ττΒί, $  τδ δρνχτδ αλχαλά. χ. τ. λ. AVXaf 
δε λέγομεν εκείνα, των οτο/ων δεν γνωρίζομεν ere* 
β«ίδί} μόρια, $ β7τ« δ^ Ιννάμε̂ α vot άνχκζλι'* 
ψωμεν εκ τίνων συντίθενται · τοιαυτάείσιν ό χρν 
(rfo, ο σίδηρος ̂  δ χαλχ£« χ. τ. λ. ««} αυτά τά 
ά^λα σώματα όνομάξομεν 2 ?ο/χεΐα. Δεν ττρέ- 
ττει όμως vet έκλάβωμεν αντψ την λέξιν καθώς 
την εξελάμβανον οΐ ΤΙεριτατητικοι ( α ) ,  αλλά
Χτοιχεΐον λέγομεν κάδε σώμα otch δέν ημιτορψεν' 
vot το άποδείξωμεν ότι είναι σύνθετον.

( λ) Τλ μ'ν <y<*(ι Στοίχιζα tfo) oruvStrx * -raj >* 
βρχβ? φ«μ?ν «?ναΐ *r« σϋΐ/3«τ#$, «τ» «τοτίλίσμβτΛ, 
βΤον Χτοίχίίβ μί'ν χ«λ?μι» Π ί», , A  t ( x , Πυ( * 

ί» λι<νομιν δια rero , δη  βχ ίχιιτι ^οη^ον ι£ 
* yM A ra t)  m i  ft* βςαι « r o  9 α/ί\α ticnyo i f  it
yiym ifrei· /Ιλίτ· *·#{) A%qi**,qvt· to?$ Φίλοσάφ»

b



xvm
Η* Χημικη (α) μας διδάσκει την γνωσιν των 

Χτοιχείων  ̂ την άμοι€χίαν ενεργειαν των Α'ίτλων 
Χωμάτων της φίσεως εν' άϊληλα, τήν εκ τύτων 
συνδεσιν των Χυνδότων Χωμάτων, κχ) τά μετά 
hi ων ημπορψεν νύ τά άναλυσωμεν > £ πάλιν in 
των απλών να τά συνΖεσωμεν.

Επομένως η Χημική είναι μέρος της Φυσικής. 
Τά αντικείμενα αυτής είναι ολα τά αί&ητά νά
ματα τής φίσεως. Η' βασις αυτής είναι ή Πε/ρα , 
εφ’ ής hi ορ&ων συλλογισμών Άεμελείζτat ή Θεω
ρία. Το τέλος αυτής δεν είναι μόνον ή δεωρν,τι- 
Hvj γνωσις της μίξεως £ λύσεως των Χωμάτων, 
αλλά <5 ή εκ της ορδής θεωρίας πηγάξκσα χρή- 
σις των αρχών της, προς τάς χρείας της ζωής μας.

Τά μικρότατα μόρια των σωμάτων συνάπτον 
τat άλλήλοις hot της Ε'λκτικής δυνάμεως, μ* 
δλον τ5το είναι πιθανόν 9 ότι αυτά εν έαοτοίί ποτέ

(α) Χημική, εκ της Λ γ υ ν τ ίχ κ η ς  λ ίζεα ς χ η μ ί α .
Χ η μ ε ί α  , ή τβ άςγΰρα , χ«1 χςυτο κατα

σκευή * £ς τά  βιβλία δίερευνησαμενβς ο Λιοκλητίανοξ 
Ζκάντε , Six τ ά  υεατερκ&εντα Λ ΐγυντίο ις  Λιοκλητία* 
νφ · τάτοίς αυν,μεςνς καί (νονίκΖς ϊχρήσατο  , οτ* δή καί 
τ ά  Ti ft χημείας χρυσό £  αργυρή τοΐς ταλαιοΊς γ ιγ ρ α μ ·  
μίνα βιβλία διερευνησάμενος, εκαυσε,  τρος το μη κι Π  
τ-λκτον Λ ιγυττίο ις  ακ της τοίαΰτης τροσγ(νι<&αι τ έ χ 
νης , μηδΐ χρημχταν αΰτβς βαρρπντας τερίασία , τβ λο<- 
ητν Ρ'αμαίοις άνταίρειν. . . . . .  βιβλίου ήυ εν δέρματι y u
^ α μ μ ή ιο ν , τεριίχου ότας ί ι ϊ  γίνεσαι διά χημείας χςυ -  
σόυ. Σάιδ. ίν  λεξ.



δβν συνδλ/βονται. Η* Ε*Αχτί#ή διίν«μ/ί διά 
tvjf ο7το/αί τά ελάχιτα μόρια των σωμάτων <2λ* 
λήλοις συνχπτοντχι είναι διάφορά ίΐδ«ί* «Ι'τη η δν« 
ναμ<ς β/« τήν Χημ/χην έκφράξεται μέ τήν λ«£;ν 
ζυγγένεια , καί είναι διττή,

Α\ Χυγγόνεια τη« σγναφβ/'αί: Αντη ευρίσκετχι 
μίνον ets τά άττΑ« ομογενή σώματα, επειδνj αυτά 
χω^δ βιΙτί)ί τίμ δι-νάμβωί δ£ν ημττβρδσαν νά Ιχων- 
Τδ» «Μηλών, $  «Ι'τη V) δυναμις ποίμνη μίαν sir/w 
ΡαγωγνΡ των μορίων, «χί δί μ/£/ν.

Η* e7T/ffyv*<>'t»)ŷ  είναι η σκληρά, ή άτταλι}, 
ή ρβνςώδηδ, ή 7Γνβνμ«τωδηί* $  at'rvj δίν«/ δ/«<β00ίΜ 
$α$μδ συνάφειας δηλονότι είς μόν τά σκληρά σω· 
ματα είναι Ιχυρά, είς δε τά πνευματώδη αδύνατο$· cv- 
ρίσχεται δε διαφόρως, πού μόν ομαλή, ως είς τά 
*βυς«Μ«, ττβτ̂  δδ άνωμχλος,

Η' Svyyeve/a τηβ ϊνν«φ*/*$, ητύ/ τά μ/χρί« 
Τ«τ« μόρια τής ειτισυνχγωγής9 ήμποραν κατά δυο 
τρόπας νά διαιρε%ωσ/9 ήτοι Μηχανικώς, η Χη- 
μικως*

H* Μηχανική διαίρεσις γίνεται * α\ δ! οργά* 
mv9 δηλ. διά τής ρίνης» όλμων, τριπτηρίων̂  ή,α* 
λιδίων $  των τοιάτων9 όπα ήμπορασι νά διαιρέσω· 
σι τά μόρια απ' «Μηλών. β\ Διά τα χώρισμα ,  
δηλ. διά τδ κοσκινά χωρίζει τινάς την μιχράν σκί· 
νιν από τήν μεγάλην9 ^ δ/ «Μων δ<«0 ύ$ων όργά- 
νων, ως διά τής σφυρηλασίας, κ. τ. λ.

Η' Χημική διαίρεσις γίνεται διά τής αναλν·
b a
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crsu35, και αύτη κατά τρεις τρόπβς· a'. Α*νάλυσις 
sis εν ρευςόν, ώς το άλας διά τβ νδατος. β\ Α*νά- 
λυσις h i tS θερμαντική, ήτοι ή: «vaXuc/s των σω
μάτων h i tS τυρός. (θ' δεντε ί̂? βαΒμοί ταυτης 
τής άναλυσεως είναι ο ατμός, jjrci vj μεταβδλή I- 
vsi σώματος εις πνεύμα.) γ'* Η* χημική άνάλυ- 
σις, ήτις h i τκ θερμαντικά ^ τί*« ^v^rvjroj «if 
rev /5υν κα/fsy γίνεται, teg ή άνάλυσις ενός άλατος 
εν τώ υδατι είναι κυρίως μία μεμιγμένη. αναλύεις 
h i τ5 πυράς ^ Τβ υ'δατος κ. τ., θ"ρα το Χχόλ. 
Χελιδ 2. ■,···

Λ ' Χυγγένεια τής Χυνθέσεως- $ αυτη είναι κα· 
τα τρεις τρόπκς, περί ής ορα τοΧχόλιον Χελι'δ 13·

Διάλυσις των Χωμάτων λέγεται ή μιξις.ενος 
υγρή μετάτινος ςεριν.

Διά τής Χυγγενείας τής Χυνθέσεως γίνεται $  
ή Λττόχρβττιε, όταν ΰηλ. ή ανάλυαις γίνεται μέ
χρι κόρα, ήτις προς το αναλυτικόν μέσον έχει, με- 
γαλν,τεραν συγγένειαν, παρά είς. τά αναλυόμενα 
σώματα* % αυτή είναι διττή, ο'ταν το λελυμένον 
σώμα άποχρύεται ^ πάλιν μένει εις τήν προτέραντν 
μορφήν, τότε ή Α’πο'χρνσις γένεται ερ?εΛ/}>ϊ, 
καθώς π. χ. άποκρύεται ο υδράργυρος αναλυόμενος 
εν τφ νιτρική οξύ., δΐ ενύς ά/λκ μετάΜκ. $ εναν
τίας, όταν εν σώμα μετά τήν απόκρισή τβ δεν.λά- 
β% αυθις τα πρότερά τβ Ιδιώματα, τότε λέγεται 
άΐεΛι/s* : :

Και επομένως λέγεται χ α λαρά , όταν ή από-
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*08075 iiwfl ελεύθερα από ξένας υλχς, ja tj xaS-a- 
pc) ίέ όταν είναι μεμιγμένη (α).

Τά άπλαΧωματα νπτοδιαιρκνται άκόμι,ε!ςκυρίοις 
Λττλα, των οποίων ημΐν τά συςατικά μέρη είναι έτι 
άγνωςα, τβτεςιν sis τοιάυτα, τα οποία κατά το φαι- 
νόμενον κκ επιδέχονται καδ* ημάς περαιτέρω άνά- 
λυσιν, οϊον, τό φωτιςικόν, τό δερματικόν , το υδρο
γόνου , το νιτρικόν, το άνδρακικόν, το οξυγόνου, 
το θίΓον, ^ ο 0ccV$o0O5· ^ fi’i Μοιχεία, τκτέςιν 
ειί τοιαυτα των οποίων την ποτέ άνάλυσιν εις τά εξ
ων συντίδβνταί' νόλάχιςον συμπεραίνομεν, οΐον, το 
άντιμόνιον,τ ο  αρσενικόν, η μολυβδαινα, το Τ8γςι- 
χόν,'τό μαγνητών] το κρανιοΫ, τό'τιτάνιον, το νί- 
κολον, το κοβάλτον, το βισμζδον, ό κίγκος* ο 
005, ό κασσίτερος ,ό  μόλυβδος, ό χαλκός, ό υδράρ
γυρος,, ό άργυρος, ό χρυσός, η πλατίνα * ή πυρίτις 
γ η , η κίρκωνία ,· η ςυπτηρία, η ανςραλιχη, η τέ
τανος, η βαρυτης, η πιλωδης, η ποτάσα, η σόδα, 
ά, ό άδάμας* ά, περί μεν τάτων άλις. Ο ρα διεξοδι- 
κωτερον, τον Grenn, τον Fourcroy  ̂«Mas νεωτέ· 
085 Χημικός.

(a) (?(α Chr. Cirtanner Anfangsgriinde der 
Antiphiogistischen Chemie, Einlcitung.
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Φ I Λ Ο Σ Ο  Φ Ι Α.

a 'λα τά γινόμενα, $ at νεηαι τί?δ 
ψποβν vet αναχδΰν είς τά ε ξ^ '^ ε κ α  γενικά 
φαινόμενα· άτινα εΙ<τ\ ταυτα* 

ι. Ε*ν·ζγεια τ5 0ωτ/ς<*3. 
a. Ε'νε^γεια τβ ^μβντ/κδ.
3· Ε'νίξγεια τ% cr«f« #/ί τήν εμπ^Λν (#«ϊ· 

<ην) των (Ταμάτων*
4» Φυ<Γ/ί $ ενεργεί» τδ νδατος. 
j .  ΦυΛί ^ ενέργεια των ye/ω ν, $ έίλχα* 

λΛον, σόγκρκτις άμφετερων είς τάς ί· 
νωσεις των.

4. φϋΤ/ί Xfri /J/eTJjTtt των φλογιςων σω- 
ν ματων.

7. Τενενις i, άνάλυϊΐς των β£*ων.
8. E*W/i των β£*ων μιτά των γαιαν , ««)

άλχαλ/ων.
9« Ο’φβωΛί ^ ϊ/αλνΤ/ί των μιτΛλων» 
ίο» ΦνΛί ^ γενετις των φυτικών ιίλων.
* ι. Μβτ«$«07ί των φυτικών είς ζωτικάς ν·
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λας , φοονς των υςερων τούτων, μ) 
τέλος.

ΐ2. Αυτόματος ανάλυτις των οργανικών νλων.
Αυτά τά $ώδ«#« γενικά φαινόμενα ημπορζν 

νά Βεωρνβάν ως α)λα τόσα κεφάλαια, ων τΙ 
καδέν περιέχει πάλιν α)λα διάφορα μερικά φαι
νόμενα, αναγόμενα είς. το ολον τκ κεφαλαία ως βΙ« 
δ>{ πρός τό γένος, άτινα συνιςωσιν ολον τό 
συςψα της Χψιχης.

: Κ  Ε ψ  A  A  A I  Ο &  Λ .

EWpyeict τβ Φωτ/ςικ#.
§. 1.

Τϊ Φωτιςικον, είτε μία απόρροια τδ ήλ/it, 
itf των απλανών αγέρων, είτε μία εν τφ παντ\ 
διαχεχυμένη νλη ον, έχει τέσσαρας φυσιχάς τι· 
νας Ιδιότητας 9 άναφερόμενον προς τά σώματα έφ* 
ά προσπέση ·- ά) ί) ανακλάται ολον από τήν ε
πιφάνειαν των σωμάτων είς τδς οφθαλμός μας, 
^ τότε προξενεί είς ημάς την αϊο&ησιν τδ λβο» 
«»· β') ή μέρος μόνον αν τδ ανακλάται, τδ λοι- 
πκ υπό των σωμάτων αναλυόμενου (a) κα) τότε

( α )  (frt δ υ ο ,  τς(α q $  <τλ*/» ετι foutn τάματα ο- 
νόνται βτα μ*τ alk.ηλαν, άςι νά νςοχυ  ̂ «« τ?? -roi* 
αυτής ίνάσβας «να  τςίτο» τάμα, ιίς το  ότοΤον q^aTg δον
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ytyyuvrxi ret liiqnqa χφώμρτ» ' γ ') $j άιιαλυί· 
μινον ολον mrat μϊ ret σώματα· πΚίον ϊ\ βλατ·

$υνάμο$β νά διαχρ/νωμαν φ 8t& των dtflfitqitAV μιχρο* 
σχοτΛον τα μόρια 'χανανορ αχα/νοαν των σαμάταν ί ξ  2ν 
σννατα$ιijf τοτα XayfeTlv ot Χημικοί r o  τρ/τάν r$* 
το *&(** αίναι μαμ/γμανον* τα*, ία νλαρ αf  «V συν 
τ/ίαταί το μομί^*Φ¥?*οίμά * ονομάζω  συ?ατ<χ<ί 
μόρ ια* $ μ* ?Ί* «τω μϊγνυταΓτο υάάρ μ* ro r̂y«£T/jut 
τ» o k j  co τναυμά το ο’ίι/ΰ μα mV ρητίνην* το αλαίον 
μα τα ^λχαλια»' Γα τό/άυτα τάματα λ/yovTOl %> μ ι· 
* «  ρ μ t μ I y  μ a ν α· VC/W'&a τα I ripoai>?'ταματα ‘ ανβ ν  
ταΐ Srα ματ* αΙ&ιίλ«ν «£* να #μτορ?μ#ν *α ίΐΛ*ρ/ν«μβν 
f8id τ£ν α/Λίτηρίώνμαρ τα μόρια τρ»ν9 τοτα Xayo^avot* 
ijW&fflw τα τόιαυτα σώματα μο'νον μηχανιχίϊρ * ^ το 
ναόν τϊτο  σ«μα λιγαταΐ χαχρ'αμ α νο*·’ Ί?τ« «ΐρναται 
το αλφίτου ματα τ?ρ άμμο * χίρνωμανα ’μόνον* τα Γκμ»· 
τα dav ματα£^$ννσι την φόσινταν* οτα da^yvuvTal* τρο* 
χυτταί ανίοτα ανα τοιντον σ»μα , οτ* οτα'ντ# ώαφαραί 
ατο τα1 συρατιχατ* μόρια · 2τα τροχντταί aVT?p μϊ· 
£*«$ rS  S ih  φ υίραργυρ» ή χινναβαρίρ if*Αι <ρ dia *4fp 
χρασαβς μόν̂ ρ daV y iv tra i r o  τούτον» θ£τα μί>νυταΐ 
δ . τυρίτης y ?  ματα τ« varp* $  άτόταλαϊτόν ύαλον, ο· 
#*ρ day y in ra t  aav χρα$ασι μόνον αιίτα τα duo σώματα· 

Ο°το %αρίσ«μαν τα συ?ατ<χα μαρη *νο'; μομιγμονβ σάο 
ματορ άτ’ αόπλων dia τ?ρ 0οη$αίαρ χημίχαν τιναν μα· 
σαρ* τοτα λογομεν οτι α να λ υσ αμ α ν  το σ«μα, χαΐ 
ό iqyaaiz  αυτη ονομαζοταί α’ να 'λυσ ίρ  4 ίτωρ ύμνο* 
ρ*μαν να αναλυσωμαν «ίν xivvaflapiv %«ρί£οντορ το $αίο> 
ατό τον wdpapyupov χ. τ . λ· 0 τ̂ ι da ονάσαμον αταροα/di) 
σώματα αίς αν ojAoyavap ίαυτίρ* ολον* τοτα λαγομαν orl 
σ ν ν τ ί $αμ αν  το σ*μα * ^ η αργασ/α αντ^ ονομα̂ α·

A 2
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rev, προξενεί το μέλαν·«>')vj διέρχεται τ3 0ω{ 
5/ βυτων των τώματων ναρεΗκλΐνον κατά Το μαλ·

4

τλι α π ί ν δ ι η ς .  Ουτω 0Ί*ντ/3»μ«ν τον υ*λόν, -r>t'v *|y» 
νάβαρίν $ τ α  διάφορα αλατΛ χ« τ . λ. 

ϋΓ άνχΧνσις είναι δ ίνη f t t y r  $  d r t A x $ .
άνά'Κυσις t νος θάματος γίικτΛΙ * ore  %ω(>Λ?«® 

μχν ΤΛ tfuq;«Tixa μ /£ij r# 5τ«ς α-rr* a/̂ w>j\ccvf *?t yaVa 
-ΤΛ^α^ν«μ·ι Λ*λα χο£λ$λ φ αμιτ*Λ0λ)ίτα, τλ οιγοΤλ 
«ν«ίμ«α faraXiy μιτ Λ^νίλω^ σχηματίξβσίν απαραΤ^ακ* 
τ*ς τ ό  avaTwSiv σ£μα * ήτας όμπορεμεν να άνα\υσα» 
μ#ν ipreXcc$ τχν κινναβαρίν * χαί διάφορα a fa a  άλατα» 
Λ'τελης ανάλυσιςίςίν, οτε εξέρχονται να συςατίκά  μ ί·
(H iyo$ σάματος χατ α/λκς λογ·ς μ*Γ5 a^ijAcav ijv»· 
μ/να* Τό ξυλον $  tv γενεί ολας **ς φντίχάς 3$ <f*r*· 
χας υλας $iy γμπορεμεν να άναλυσωμεν εντβλΖς*Βία τ£ς 
άναλυσεα; τη ξυλπ ατοχτϊμιν Sy £ξυ υδοορ> εμπΰρευ* 
ματικόν ελαίον > άνΖρακπχον > ύδρογονίκόν πνιυμα χ. τ. λ. 
Πόνον ί^χλιν άτατν,^ ί τίνος αν. νόμ ιζα ν  τα  τα  σώμα· 
τα  συςατίκα μερι τη ξυλπ, τη οποίο τα  κύμα πορροο» 
τερ* συςατίχχ είσιν υδρογόνον » πολύ ανθρακικόν \ όξυ+ 
γόνον , ολίγ* τίτανος, $  ποτάσσα  , £  ολίγος σ&ιιςοςχ 
αύτα ενπνταί μετ ά^^λων κατ άΤλπς λόγος* 3$ αιτο- 
<rfXeo*iy ηra> τα  via  εκείνα σώματα* τ ά  οποΧα ονομαξπ* 
α ν  οίΧκμίκοι π ρ ο  ϊ ό ν τ α  (ProdtlCta) ·τα  δε δία της ε ν  
τελπς άναλόσεας άποκτκθεντα καθαρά 3$ αμικτα συςα» 
τιχά*} ξ ι ό ν τ α *  (Edncta.)Ia προϊόντα είαι πάντοτε συν» 
θετά* τα  δε βξιόντα κμπορεν να είναι φ σύνθετα % ά· 
πλα* π· χ. άναλύοντες τον νιτρίαν τη Λ'μμωνιαχΗ ά» 
ποκτεμεν το νιτρικόν όξυ ^  το άμμανιακόν ,  τα  όποια 
είσιν άμφοτερα σ ύ ν θ ε τ α  ε ξ  ι ό ν τ α*  ε’πβΐδίί προΰπηρ* 
χον εν τφ τη άμμανιακΗ νίτρία με τό Ίδιον είδος ΧΛ&ος 
3̂  τα  άτεκτόσαμεν* τπτεςι τό  μ ιν ας νιτρικόν ό ΐξυ ,τό δε
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λον ^ ί}ΤΤίν από τήν προτερχν τ» είθννβνν, κχϊ 
πλνμτιχζον προς τήν γραμμήν τί)« επιπτωσεως^ 
όπερ όνομάζομεν foasfdvstav.

§. 2.
0*τ« διέρχεται τό φως δ/ά των διαφανών 

σωμάτων, δλατχΐ' αν τη ή θλ«τ/ί εχει ίσον λό
γον προς τήν ιτνκνότ̂ τα των σωμάτων εάν ωΛν 
«ν’τά χφλόγιςχ, «τωί ωςε οο*ον πνχνότερον είναι 
τό χφλόγιςον διαφανές σώμα, το̂ ον περισσότε· 
gov απομακρύνεται ή «κτί$ τ« 0ωτο$' άτο τήν 
γραμμήν τijs άνακλαίτεωί. ο'τε $έ το φω« 
χετΛ/ ί/ά φλβ^/ςων διαφανών σωμάτων γίνεται 
ή 5λάσις τόσον περισσότερόν, oVov φλογιςότέρα 
είναι αίτά τά σώματα. Ε’κ τβτ» ι̂τό̂ εΤεν ό 
Ν/8Των (Newton) νά προφητεόση το x«vsiv τ5

5

«ς ^μμβνίΛχο** $  ίμ*μ·μα * *X<y Λ^0Γ«λ#«ν τον *ιιφί· 
«ν τ ϊ  ^μμβνίΑ**»

Μΰςίκΰί συν$$τχ νάματα τνι/ίςανταί παΚίν ί ξ  «λ· 
X«y ο’νν&'ι/ταν , τλ ro tu vra  σνςατιχά μό(ΐα ά γ ο ν τα ι 
ητφθ*9%% ν ν ς α τ ί κ ά  μ ο ^ ι α  * τά  8i μί$η ι| ών 
τυμτ/£ιμταΐ τα τφοονχ!)* XiyoyrAl το ?  (> « τ *
<?ατ**α μό^ια τη  αυτ? Τα/μΑτ©$. τ . %♦

Ο* virffec τ»
π~ι· ι· ■ in r ~ ιιι Μ- · ---- r-̂ “

VtTQlKOV θξνI ^ ·— II » I
Λμμωιιίακον

οξυγονον αξωτον t/fyoyoyov αζατον
To vitquqv ©gy £ το μ̂μαμίΑκον t?y*f τγο*«%ΐ! το· 

ςατικά μο$ια *? νίτ̂ Α* τ» ^ ’μμ«μΐΑκ»> το 8$ οξυγόνο̂  
το αφτομ *} το ufyoyoyoy t?v*l «goffer/fyi τυςατίκχ 
τη αύτη μό(/Α»
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άδάμαντος, ^ τήν παρπσίαν μιας φλογιςης άσίχς 
tv τφ νδατι.

$· 3·
At αυτής της θλ«τ«ω{ αναλύεται ή φωτι- 

ς<#ή ^χτ)ί */$ «ττά χρώματα, JpvS^ev, 
χρικτοί/δίς Indigo ( vff«v$) κίτρινον, πράσινον, 
xvam, Tflf^u ŝv, /ωδ«. Msfwe) υτολαμ/δανκ- 
<nv, or/ μονβν τά τρία αυτών των χρωμάτων εί
ναι άπλα, τδ ερυθρόν &}λ. τδ κίτρινον, $  τδ 
κυανδν, ^ οτ/ ««««ον των λοιπών συνίςαται εξ 
άμφοτέρων των ιτλ̂ ο·<αξβντων χρωμάτων, ώ$ τδ 
XfuT5f/5fi βκ τδ «ρνθρδ ^ κίτρ/va, τδ πράσινον 
εκ τδ κιτρίνπ £ κυανέ, τδ πορφύραν εκ τ3 χνα- 
>3 4) ίώδνς, ά, τδ /ωδί« «κ τδ βρι&ρδ $  πορφυ
ρά * α/λ’ αυτή η δόξα ακόμη δεν είναι αποδεδειγ
μένη. Η* διαίρεσα τδ φωτός διά τα πρίσματος 
εις επτά χρώματα είναι ενα είδος άναλίσεως τδ 
ΦωτιςιχΖ.

§· 5·
Το φως ενεργεί είς τά σώματα χημικώς, 

τετ έςι προξενεί συνδέσεις, $ αναλύσεις. Tara 
άποδειχννασι τά διάφορα φαινόμενα οπκ παρατη- 
ρψεν εις τδ αυτό σώμα οτε η εκτεθη «ft τδ 
φως, ί{ αποχλει<$η τδ τοιάτε. d'rs εχτεθώσι τά 
σώματα είς τδ φως γίνονται πτητικά, καυζά 
χρωματισμένα,  οτε δε αποκλεισθώ?! τδ φωτδς 
εχνσι τάς εναντίας ιδιότητας.

6
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§· 5*

Οίΐτωί ε«τβέμενα οξέα τινα είς τδ φως ανα
λύονται) πο>λά άλατα μεταβά)λεσι rag ποιίτη- 
Tag των, % τά μεταλλικά δξιδια * εν γίνει άρχί- 
ξαν νά αναλαμβάνω τδ μετα)λιχδν είδος των πάλιν. 
Τά φυτά δπΖ έχτε^ωσιν elg τδ φως χρωματίζον
ται , άποχτεν περισσοτέραν γευσιν καϊ γίνονται 
χαυζά» οτιη έξ εναντίας τά βότανα, δπη 
Sav rsji επιρροίας τδ φωτεί γίνονται λενχά <, υ
δατώδη ^ άγενςα, (Plantes £tiol0s) (a).

$. 6.
Χχεδδν όλαι al ένέργειαι τδ ΦωτιςικΖ ημ- 

πορνν νά εξη>γη$εν διά τότε, οτι &}λ. τδ φως 
εχβάΤλει άπΐ τά χεχαψένα σώματα εκείνο το 
ςοιχεΐον, οκ* αν τά άνέλαβον διά της καύσεως̂  
ϋτως ωςε διά της ένεργείας τδ φωτεί γίνονται 
αυτά η εντελώς η άτελως Μχαιμενα σώματα πάλιν 
χανςά (φλογιςά). Ηϊμπορψεν λοιπδν νά είπωμεν̂  
οτι τδ φως προξενεί είς ~ταΓ~ΐϊίΧχυμένα σώματα 
τδ εναντίον της καύσεως.

Διά 7ων λεχ&εν7ων //jirroptyaev νά ε· 
ξηγησωμεν·

Τά χρώματα των σωμάτων.
Τήν διαφάνειαν, ^ μη διαφάνειαν.
Την ςιλπνότητα.
Την απλήν ί) £<τλί]ν δλάσιν των αχτίνων.

(a) CT(» Key. Θ'.
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Τιjv μεταλλικήν ςιλπνότητα.
Την άνάλνσιν των ο£«ον, $ των μεταλλικών όξυ- 

δ/ων.
Τον τ̂ ότον χ«θ’ ον τά o£f« μεταβάλλονται είς μη 

οξέα, χαί χ«θ* ον τά χίχβψίνΛ τάματα γ ί
νονται πάλιν φλογιςά.

Τήν μεταβολήν οβνχτχων χωμάτων.
Τήν αυξησιν των φοτων.
Τήν άνάλνΤιν τ2 ύπατος διά των φυτικών φύλλων*
Τψ άνακαίνισιν τ5 ξωτιχκ άερος εν τη άτμοσφαίρφ.
Τψ γενεσιν των ελαίων.
Την διαφοράν των φυτών, των θερμών κλιμάτων 

άπο εκείνα των ψυχρότερων κ. τ. λ.

Κ  Ε φ . Β\

Ή υέμγεια τη Θερμανπχ»*

§ι 1*

8

Ε'κείνο οπα Ινομάξομεν ημείς θερμότητα εί
ναι μία αΐσθησις, της οποίας αΙτία είναι μία ί'λΐ}, 
ψπερ οί νεωτεροι Χημικοί ®ξρμαν?/Αοι> (Ca- 
lorique) επωνόμασαν. 0*ταν πλψιάτη το σω- 
μάμας είς κανένα πράγμα οπα εχει περισσότε
ρον θερμαντικόν άπο αυτό, τότε θερμαηόμεθα t 
διεγείρεται ε!ς ημάς η αϊ&ηΟΊς της θερμότητας, 
επειδή το θερμότερου τ« σώματός μας πράγμα 
μεταδίδωσν ψΐν τ5 θερμαντικά του. ότε δε τδ



σωμά μας έγγίξη *>λο πράγμα οππ έχει όλιγό- 
τερον θερμαντικόν άπύ αυτό, τότε αίσθανόμεθα 
τό πράγμα εκείνο ψυχρόν, επειδή δια rS τοιότα 
υςερύμεθα ημείς τβ θερμαντικά,

§. 2.

Τδ Θερμαντικόν διαπερα ολα τά σώματα · 
εμβαίνει μεταξύ των ελαχίςων μορίων των (των 
Ατόμων) άπομακρννει αντά ατ ά/ληλων, ^ β- 
τωί όλιγοςευει την πρός ά>ληλα αν των ελκνςι- 
χην δυναμιν · εκτείνει τά σώματα, τήκει τά ςε· 
ρεά, £ Απλώνει τά υγρά τόσον πολύ, ώς« 
wm< αφανή,) άναλαμβανκσιν αέριον είδος, ^ με- 
ταβά)λοη) είς ελαςικά, £ ιτν«ι;μ(*τ/κά Κ«- 
τά ΤΒΤί βΤνα/ χαδ« υλη ένα σύνβετον πράγ
μα εκ τίνος ςερεκ % τβ θερμαντικά* ^

δΐ&Ι των «Vfcav εϊσ\ ςερεά σώματα διαλε- 
λυμένα μετά τβ  θερμαντικέ. Αυτή δε αυτή η .1* 
λη είναι η λεπτότατη , επ άπειρον <χεδον μεμε· 
ρισμένη, η χαφοτάτη κα) έλαςιχωτάτη Ασία της 
φυσεως * έως τώρα δεν έχομεν μέσα, £/ ων νά 
μετρησωμεν τέ βάρος της (α).

Χ«ββΧ 9

(λ)  Γηικητάτκ τχιίόν iStorw τ% ®»<ιμβν«*κ έίνχι 
τό νχ αυξη τον ογχον των σχμχταν. °Ε ν χ  άγγίΐον μ* 
ΰίχ( sKTtHitttvov τψ πνς\ £«χι»λΓ£ίΐ, £  αν 5((μχν3*; &υ- 
νατά ιξατμίξντχι ολον το tv τφ ά γγιίψ  vSxf. Ε ις  τ*το 
$ ίμ*λΐ»τ«» ί  Sixfix  τβ Θ((μομ»τ/κ * >? αίο?»ιτ») ^ιρμότ^ς 
i  κτήνη τον vSfx'fyvfov, ο<?/{ μ»ί »χ »# τ » ο/&β να «*· 
τλ»θ{ί“, βνχβχίνιι ής το'ν λίττο'β trmTtfva τβ ©«(μομ? -
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§· 3»
Ε’λαυνον το Θερμαντικήν τά μόρια των δω

μάτων ετ αλλ^λων, ^ μ ^  τί)ν συνάφειαν των, 
αί ί̂» «ν ταΰτ$ αναλογώ} μ$ τέ ir^s αλληλα 
άποχρεςικόν το προς ά)λα πλησίον σώματα «λκυ* - 
ςικον αν των. Ε*χ τδτβ μεταχειριξόμε3 α την Βερ- 
μότητα με καλήν εκ€ασιν οτε Βελομεν νά συν- 
Βέσωμεν σώματα, επειδή δΐ αυτκ ευκολυνομεν την 
σίνΒεσίντων. Εκ τ«τ« ττ^λ^ίν ο χάνων cxsJVoi 
εν τη Χψιχη, οτι „  Ttf ζτωμα?α &h> ii>££- 
γδτσιρ ί/μ4 ϊια λελνμ ένά ' (corpora
non agunt nifsi folata.)

$. 4.
Ka^evoj σώματος τά ελάχιςχ μόρια εχασιν 

ά>λο είδος, $  απεχχσι διαφόρως άπ α)ληλων, 
«/? το <ν σώμα δ»}λονβ« περισσότερον $ εις το 
ά>λο όλιγότερον̂  οΒεν γεννωνται διαφόρως $  οί 
μεταξύ των ατόμων τάτων κενοί πόροι. Καθβν λοι
πόν χρειάζεται α>λην ωρισμενην ποσότητα Βερ- 
μαντικκ διά νά φΒάση εις τον Ίδιον βαΒμδν της 
αί<2τητης Βερμότητος * τδτο ονομάξομεν αναφορικήν 
Βερμότητα, η χωρητικότητα τδ Βερμαντικπ των 
σωμάτων,  κατά τδτο ευρίσκονται εις διάφορα ετε
ροειδή σώματα, ων η αΐ&ητη Βερμότης είναι η αυ
τή , $ άπερ άναβιβάξασι το Θερμόμετρον είς τον

τρ» τόσον'πμσσότίφον , οσον μ$γα\ητέ(α uval i  
φ «τ »  μας ifixm * βαθμόν τ?ς afofrjrifc £ιςμοη)ΐ*ος·
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αυτόν βαθμόν της θερμότητας t διάφοραι τφ ον τι 
αΐ ποιότητες τ5 Θερμαντικά.

§* 5*
pVs/δή δέ αί διάφορχι ποσότητες τη Θερμαν

τική των δωμάτων, α^ίβ mpyaT/v «“τ/ΐΓ̂ ί #/ί το 
Θερμόμετρον9 «ί oirofiw &χ«/«ί ονομάζονται το */· 
$/χον ή τδ κεχρυμμένον θερμαντικόν , £Ιν ημπορχν 
νά μετρηθωσι διΧ τδ Θερμομετρ* , διά τδτο επρε- 
πε νά επινοησωσιν οϊ Χημικό) ά>λο μέσον 9 δ! η να 
ημπορίσπν νά διορίσωσι τό το/δτβν. Μβτρχσι dvjXo* 
νότί ενα κομμάτι πάγπ, οςις από σώματα θερμό
τερα εαυτκ ημπορεΐ νά τάχη, ωςε οτδ οσον θερ· 
μότερον είναι τ& σωμα9 τόσον περισσότερον τήκε
ται τό τδ πάγχ. Αί ποσότητες αότα) τδ διά της τή
ξεως τη πάγου γεννηθέντος νδατος δειχνυχσι τον 
λόγον τδ εν τφ σωματι περιεχομένχ Θερμαντικχ ‘ 
και τό οργανον δ! η μετρωμεν τό τοίχτον λέγεται 
Θερμαντιχόμετρον.

§. 6.
6ί'λβ τά πειράματα των νεωτέρων Φυσικών 

όκχ ένηχοληθησαν με την θεωρίαν τη Θερμαντι
κά αποδεικννχσι την πρότασιν ταυτήν, ότι δηλα
δή, οτ«ν τά σώματα μεταβά)λωσι τό δΙ&οςτων («) 
μεταβάίλχσιν εν ταυτω πάντοτε $ την αναφορικήν 
των θερμότητα. Ί'πό τό είδος των σωμάτων εν- 
νοψεν την ςερεάν, την υγράν9 $ αέριον χχτάςασίν

1 )

(λ) ( f r t  γΐνχσίν α τό  υγρά ,  4$ άνάταΐκη.
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των, d'rt λοιπόν μίξωμεν it'ο δώματα όπΰ δεν 
εχεσι χημικήν Συγγένειαν προς άίληλα 9 ων ο 
βαθμός τψ αίάητης θερμότητος είναι διάφορος, 
θέλει μεταβληθή ή αίιθητή θερμότατων εις τον 
μέσον αριθμητικόν βαθμόν κατά τό Θερμόμετρο? 3 
εάν η όμοία ή αναφορική των Τερμίτης («). Έ'άν 
όμως % αυτή είναι διάφορος, θέλει απέχη ο βαθ
μοί τής αί&ηρής θερμότητος τ3 μίγματος κατά 
το μάϊλον ^ ήττον από τον μέσον αριθμητικόν 
ανάλογο? αριθμόν άμφοτέρων (/3) * κα) ή -διαφο
ρά αυτή δεικνύει την αναφορικήν χωρητικότητα αμ- 
φοτέρων των σωμάτων,

§· 7·
Αυτά τά φαινόμενα μας διδάσκκσιν9 ότι τό 

Θερμαντικόν έχει διαφόρους βαθμούς συγγένειας 
προς διάφορα σώματα * αυτάς τάς διάφορες συγ
γένειας τ« Θερμαντικού πρέπει νά παρατηρωμεν 
ακριβώς εις κάθε συνθέσεις των σωμάτων,

ί* 8·
d ’re γίνεται σόνθεσις των σωμάτων , τότε

4*«3ββΧ

fa )  17. %- Εάν μ/£«μι» tvx μίτρον δδατος, ίχοντος 
βχ&μόνίιρμότητος 1 2 ° κατά τον P*t»y3pov, $  «/&ον τό* 
<rttv τοσότκτΛ υδατος ϊχοντος βαΖμόν 78° tcrtvat ή dtp- 
μάτης ολβ τβ μίγματος 45°·

(β )  °Εν μίτραν υδατος 44° κατά τον Φ χρηχά ίτ , >y 
ιν  μίτρον υδράργυρο t lO° , το  μ ίγμα  διν ί χ ι ΐ  77° 0*3- 
μ ις  Χιρμότητος, ά%\ά 47°‘ °τ * εναντίας ό υδράρ
γυρος 44° $  το υδικρ 1 ιο ° , τό μ ίγμα  *%« ΐογ°.
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η ίιεγείρεται θερμότης αί&ητν} μεγχλητέρα, 4 
έλαττπται ο βαθμός της θερμότητος rS μάγμα
τος. Τό πρώτον συμβαίνει, ore rS συντεθειμένα τά
ματος τό Αναφορικόν θερμαντικόν* ί| η χωρητικό- 
της τ5 θερμαντικκτου, είναι ολιγωτερον , παρά 
των ταμάτων εξ ων συνετέθη. Ε*δώ £λ*ΐ/θΊ£Βτα/ 
το s/Swov θερμαντικόν καί γίνεται αΐ&ητόν , 4 * 
βαθμός της θερμότητας τβ μίγματος άναβαίνει , 
re miov τολλαχίί αχολ«θ£Γ tfr τά πειράματα 
μας. To Ssurffov Se, ors  ̂ χω^τ/xo'rvji τ2 μ/̂ * 
μ«τος είναι με/ξων vj ex«s« των σωμάτων εξ ων 
συνετέθη· το μίγμα γίνεται ψυχρότερο?, καί τό 
πρότερον ελεύθερον £) αί&ητόν θερμαντικόν κρύπ
τεται* ενίοτε έλκει τό μίγμα 4 άπό τά πλη
σίον σώματα μέρος τ» θερμαντικά των.

. §. 9*
Ε'νίοτε συνέχεται τό Θερμαντικόν με τά σώ

ματα τόσον πολύ όπκ τά κωλύει να ένωθωσι μό 
β/λ«. Ουτω Ssv ημποραν π . χ. μερικά) εν τω αέ
ρι διχλελυμέναι νλαι νά ένωθκν μέ άίλα σώμα
τα , η 4 μ£Τ* άδηλων, εν οσφ χυτχ) ευρίσκονj  
εΐ; αυτήν την ςάσιν, διαλελυμένχι εν τφ θερμαν
τική. θ"τ£ θελησωμεν ημείς νά συνθέσωμεν (νά 
'νωσωμεν) τάς τοιαότας υλας πρέπει νά προςρέ- 
ξωμεν είς την διπλήν εκλεκτικην συγγένειαν των 
εσωμάτων (α).

(λ)  Τήν ίν ίργααν run *ν τοΐς αίμΛαΐν »V»r2v δοκαμ*·
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$. ιο·
^Ughrn/ot Λοματα εχει το Θερμαντικόν τοτον 

ΰονατνρ. νυγγενειαν^ m  ημπορνμεν μ ϊ καλήν εκ·

cay, ίι* «* ετεροειδή τάματα ivSvrat μετ a2taj'X«y χ»· 
μΐχβος, ονομάζομεν 1υ T# λ>μΐ**Γ autjj
*7vai τςι*λ?.

ι» S v i 3 t f U «  y <y y  ί  vt ia> ort δυο τςί« !} καί 
π\ε(α ετεροειδή τάματα ivSvrai μετ i^tjXcov av«u tJj$ 
συν^γ*/ας α>λβ τίνος , άζ άλας $  νδαορ, ρητίνjj, $  πνευ· 
μα οϊν#) άργυρος $  $*Tpy χ· τ . λ*

£*$£ ανάγεται yy ί  λιγομίιο) * ς ο * α ρ α τχ #  υα<?** 
τα  T v y y e v t i a ,  o n  δυο τάματα δεν ενενταί μετ* 
ά/^λοον, διά 4# *%ζ *toAi*m ενός τρίτα μίγνυνται φ 
r̂ »jματίζω εν ομογενές ολον, ας το ti&ap φ το βλαίον 
ίνϊνταί διά τ£ς τ#βΑί*ιις χανινος άλχαλίο, £ γ/νονται 
eavSi-L

2. β* ά π  λ  ?  u X i x t U i ]  T t i y y / y t i a ,  οτ* δυο ί- 
τ#ςοεΐ'$*ΐς t/ς ?ν ίμογενες ολον ιμταμνναΐ υλαι τ?ς τγο· 
Αίχιις μ**$ τςί«*ς χαρίζονται, £τις #%ιΐ Ίτλ>ιτΐα<?/ς̂  τυγ- 
y/vtiav προς'μίαν τάν £ναμ#ν*ν ί  αυταί προς ά/^ίλας. 
ίγ. %· **$ e* μ/*χμα ιτνιυματος οϊν* $  fa rfa tf χυνομεν υ· 
δαρ, $  το μπ> πνεύμα τ ϊ οϊκβ ίν?ται μετά τβ υδχτος 9 
j  δε ρητίνη π ίπτει ςερεά είς τον πάτον τη αγγεία  · ι/ς 
το' σαπανί βάζομεν οξος, ^ το' μίν ο ίκ τον  άλκαλί ένατοι 
μετχ τ ΐ  οξας , το δε ελαίον χαρίζεται $  πλέει εις την 
επιφάνειαν.

Σαπανί
όλβιον Ofuxro'tf άλχαλι | β·$/„,β νΛ'Τ(ι». Terra fo·

? liata tartari cristaliifa- 
o{a$ j  fail»3 Sicca.

O fa Γ<αμ. -twk Φρ. £”« ς .  τόμ. ·δ· ί*λ. όόρ.
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€cunv yet το μεταχεφάωμεν, ojt δελομεν vet χω· 
ζίνωμεν ret τοιαντα σώματα ατο rctg σννΖέσεις 
των, $  άναλύσαμεν σόνδετα σώματα (a), E!t

1 5

3 . Η* 4<<ιτλ? ΰ λ ι ί τ Η » ' d 'v y t i i it e , or* it/o t· 
ν^μίναν , νλαΐ B > διά τίίς τγοΛ}χΐίς ετε$αν Jvo f 1 $ 
z/ χοο^ίφνται* % το  μεν ^  ενοταΓμετα το Γ , το δε B 
μετά το <4. τ  %«7o γλαββεςΙχόν άλας σνμ^αταί εχτο 
SilitM οξίοοζ $  το νατςο* $  ό άλίας τιτάνο $κ to άλιχο 
ο|εας $  τ?ς τιτάνο* 0*τε ενάααμεν αν τα τα δνο σ»μα* 
τα διά τ?ς βο^ε/ας τ ϊ  νδατος (δίαλνοντεςτα f o r e g o »  
ε/ς S$np9 $  ετειτα μιγννοντες τάς διαλντείς αντας) το 
μεν $ΗΪκο* οξύ i λ το γλαββεςίκο άλατος ε'νοται μετά 
τ?ς τιτα'νο το ετερ* άλατος* $  γέννα τον γνψον» το 
δε νάτρον το γλαοβεριχο άλατος μετά το άλιχο ό£εα*ς 
το άλίο τ$ς τιτάνο xa\ άτο τελεί το κοινόν θαλάττίον 
άλας*

Γνψος

Λ^λίας τιτάνο*
Π* χ . 7α μό καυςίχά αλκάλια γίνονται διά το τ·ν- 

ρό$ καυςίκά* εκειδά τα' τ·ς»τα εχοσιν ε’ν εαντόις το 
άν3ρακοο|·ν * οτο τα' όςερεί τ$ς καν^κ^ς ‘ττοιότιιτος, aV 
ο το άν$ρακοο£υ δ/«χθξ διά το τυρός ατο αν τά* $  ε’£ε'λ· 

είς είδος αέριον* τότε με'νοτι τα άλκάλια καθαρά* τά 
οποία. 60$ τοιαυτα εχχτιν τάντοτε τ»}ν καυςικόν ίδιο?*}?#· 
Η άνάλυτίς το £υλο διά τ?ς δν>νάμιε«>ς το τν^ός μας δί* 
δει οτα'ντ# ά/&α τροϊοντα ατό εκείνα ότβ μας δίδει £ μ#· 
%avix)j μόνο άνάλυτίς τ«ν * το τνρ διαφ£είρεΐ το' ξυλον ,

Γ*λαοβερΐκο'ν άλας«MMMaVbaMMaaBM

θείικόν οξύ 
τίτανος

νάτρον L / λας 3αλάτ- 
άλΙκόν ό£ν| ?*0̂ *
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αυτό θεμελιωται al άτοςάξεις (ret λαμνικαρίσμα- 
τα) t tv γίνει ολαι al διά μόνα τα σνρός ή did 
μόνης %εδόν τ ί̂ θερμότητος αναλύσεις. ΈΙς τοιαυ- 
τας εργασίας ( operationes ) χωρίζονται τά διά- 
φορά σώματα ασό τάς συνθέσεις των, % εξέρχον
ται εις είδος ατμα η αερος κατάτινα τάξιν, ητις 
δεικνύει την νερισσοτερχν η ολιγωτεραν συγγένει
αν των ιερός τό Θερμαντικόν (α).

§. 1 1 .
Τέ Φωτιςικον $  τό Θερμαντικόν εν ταυτφ βοη- 

θίίσι τοσάκις ά/ληλοις είς τάς ενεργείας των διά 
τητο είναι εν τη Χημικη t/ς μεγάλην χρησιν τά 
διαφανή αγγεία» ετειδή διά των τοιάτων διέρχε
ται ^ το φωτίζικόν  ̂τό θερμαντικόν · αΤλ* ημείς 
ημτορψεν  ̂με αΤλα ρή διαφανή αγγεία νά κα * **
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τά  άτ·<ύτί(α συςατιχά το μόplot αναλύονται, φ <τ̂ λΙν 
ίνκνται χατ ίΠλας τοσοτιχάς χέσείς, $  οτας al ’ίνις
** ξυλ», μαί δί5«* διά τ%ς 3ιχ τ ίτυξοςάναλάσ ίΜ ^ ίμ - _  
τυ(ΐυματΐχόο ελαίου, to οξυ It (ο ιϊδος (ίμνυριυματί&όΐι 
ξνλιχον όξυ acide pyroligneux) άν&ξακοϋίξογόνοο gas 
(a t(a ) oy μίαν μέλαιναυ ςάχτ*\υ, «τα ό-τοΐχ μ» χανένα μη
χανικόν μίτον Stu όμνοξομιν να τ ά  άνοκτησαμιν οχ τ*

(β) 17. %. 7ο <τ«μβ Α% συυίςαται εχτ»ν Β , /%
J , 3/(μαίι/θμΐρ τό  σαμα Α δυνατά , ^ cuyix/vti «γ«το» 
τό  Α, συςατιχόν το ιίςοιίος άίξίον' τότε (ραίνεται, SrI τό  
Βθ(ματΐχόνεχητ(ός τό Α τΐξίααοτέξαν συγγένειαν !}*ξός 
τ ά  λοι-τά" ετεΐτα ονεται τό Β , οτεξ ατάυτας εχει τΐξίσσο* 
τέξαν συγγένειαν τξός αυτό η τό Γ , όλιγατέξαυ i t  τό  Α,
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τορθωσωμεν τό αυτό, δίδοντες είς. τό £}
aWu> offewy&jVm μή διαφανές αγγεία» τόσον πυρ, 
cjtS νά πυρακτωθη, η νά διαπεραά^ η?,I από τό 
Φωτιςικόν.

§. 12 .
Mef/χά σώματα ένΖνται μετά τ% Θερμαντική 

χο)λά ,βιίχολωτ^βν; κα) ταχυτερον ή,α)λα· αυτήν 
τήν Ιδιότητα των τούτων σωμάτων όνομάξομεν θερ
μ α γ ω γ ό ν  ιδ ιότητα*  Ε*ν <y*V« τά «λεβν χ^ω· 
ματισμένα σώματα είναι % καλήτεροι θερμαγωγοί. 
(Conductores calorici) Η' αίτια δ ϊ βι/τδ τ» 
φαινόμενα είναι έτι εις ημάς πάντη άγνωςος.

§· >3·
ο'λα βντά τά φαινόμενα· άποδεικνυκτιν οτι τδ 

Θερμαντικόν είναι μία υλη Ιδίας φυσεως, $ δόν είναι 
tv μόνον κοινόν πάθος επιγινόμενον ταΐς μεταβολαΐς 
της ύλης, καθώς ενόμισαν μερικοί Φυσικοί. θ"« 
τό Θερμαντικόν ^ re Φωτιςικόν είναι μία % η αυτή 
ίλ»} δόν εϊναιάκόμηάποδεδειγμένον · ά>λά μάλι- 
ςα οσον περισσότερον έξαπλΖνται αϊ φυσικά) γνώ
σεις μας , τόσον περισσ-οτέρας διαφοράς ευ ρίσκο μεν 
εϊς τάς ενεργείας αυτων των δυο υλών.

Διά 7ων Λεχ&6ν7ων ι[μ·πορ5μεΡ  νά e* 
ξηγήσω μεν .

Την εκτασιν των ςερεων, $ λέπτυνσιν των υγρών. 
Τά φαινόμενα τ2 Θερμόμετρα.
Τήν τηξιν.
Τόν μετεωρισμόν, £ έξάτμισιν.

*7
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Την θεωρίαν τα Θερμαντιχομέτρά , $ τδν πίνακα τδ 
είδιχχ θέρμαντιχα των σωμάτων. - 

Τά; μεταβολάς της αίιθητης θερμότητας εις διάφο* 
ρχ μίγματα. ·

Το τεχνητόν ψίχος.
Την γένεσιν, £ αΑ·β$όφηβ·/ν των αέρων.
Την άπόςαξιν εις διαφόρας <?α3μ&ς θερμότητος* ■■ 
Ύψ πυράχτώσίν. ''
Tvjv διάφορον θερααγωγόν ιδιότητα.
Τδ ελκυςικον τδ θερμαντικέ.

Κ  Ε  ψ* Γ *

Ε 'ν έ β γ ε ί ί ί  τ β  Κ ύ β ο ς *
• . y · Λ. , . . .

§. I .

(?λη η άτμοσφχΐρά μας ενεργεί εις τά φν* 
νικά σώματα με το βάρος της, με τάς νγρομετρι· 
χάς σχέσεις της, τον βαθμόν της θερμότητας της 
η. τ. λ. διά τδτο πρέπει ημείς πάντοτε, οτε εχο* 
μεν να χάμωμεν πειράματα, νά θεωρωμεν την ςά· 
σιν τδ Θερμόμετρα, τδ Βαρομέτρα, ^ 'Τγρομέτρν, 
εάν θέλωμεν νά ενεργησωμεν με άχρίβειαν*

$. 2. 'I
Η* ατμόσφαιρα that ενα μέγα έργα<ςηριον έ\ 

φ η φόσις χάμνει απείρας αναλύσεις, διαλύσεις, 
κατακαθίσεις χα) συνθέσεις· είναι ένα μέγα δο- 
χεΐον εις ο αναλαμβάνονται ολα τά άίροειδη $

l 8  xesesx
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άτμοειδή προϊόντα των γήινων σωμάτων, οππ χ/ρ. 
νώνται, μίγνυνται, xtmrat $ πάλιν χωρίζονται 
αν άϊλήλων. θ ' ατμοσφαιρικός άήρ ατω Βεωρά- 

1 μένος, είναι ενα χάος, «ν άόριςον μίγμα γφων 
ατμών, φυτικών % ζωτικών μορίων, σπερμάτων $ 
«ων χ» τ» αδιάκόπως κινενται εν τη τη φωτός, 
θερμότητας, χαί ^cxr^xijf ύλης θαλάσση. Αί 
μεγαλήτεραι μεταβολαϊ, οτδ συμβαίνκσιν s/s ίχ/ 
Ακαταφρόνητα διαςήματα , τά$ oirs/ks πά%ει η 
ατμόσφαιρα διά τ5 ύδατος, άέρος, ελευδερκ 5ερ· 
μαντικπ, ^ των χβ/̂ ων, περιλαμβάνονται υπό r i ό
νομα τών μετεώρων  φα/νβμίνών.

§· 3·
Μ* ολον όπ8 κατά πρώτην προσβολήν μας 

φαίνεται %εδόν αδύνατον νά διορίσωμεν τήν φύσ\ν 
τοιητη μίγματος, μ* ολον τ5το ό ατμοσφαι

ρικός αήρ, όπως $ αν τον εκλάβωμεν, μενει πάν
τοτε αρκετά όμοιος εαυτώ κατά τήν εσωτερικήν τη 
ποιότητα, εμφανίζεται διά των δύο τ&των 
τήτων, δηλαδή οτι συντείνει % είναι ενα άναγκαΐον 
μέσον 9 αί) ε!ς τόν εμπρησμόν των σωμάτων,  ̂ β') 
είς την αναπνοήν των ζώων. Ε'πειδή δό αυτά τά 
δυο φαινόμενα, £ ή καυσις δηλονότι, $ ή αναπνοή 
εχμσι μεγάλην ομοιότητα αναμεταξύ των, διά τη- 
ιο ήμπορνμεν νά γνωρίσωμεν κάίλιςα τήν φύσιν 
τη άέρος, εξετάζοπες ακριβώς, τϊ άκολπθεΐ είς 
τήν καΖσιν,

Β 2
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§♦ 4·

Τά φλογιζά σώματα δεν ήμπορεν νά χαόσαν 
ίςερψενα τη ατμοσφαιρικέ άέρος, ί) μιας τίνος ίί- 
λ ><5 otS oWŝ /v ενα μεροί «χειν» * δ/ά τϊτο δεν 
ψπορεϊ νά yivy χάνον* εν τφ «εν$.

§♦ 5·^ . ^ ' |
ΕΙς εν Ζ&ομενον ποιτον ατμοσφαιρική άέρος δέν 

ημπορεΐ νά xatxry εν« τωμα περισσότερον από ενα 
Ζιωρισμένον καιρόν ιοο μέρη ατμοσφαιρικά άέρος 
περιέχκσιν *7 μ*β>ί εκε/Ve «  ςοιχείκ όπα είναι ά· 
ναγχαΐον προς χαΖσιν αφ* « χαταναλω^ωσιν αυ· 
τά τά 27 ftcfi aVo τ£ φλογιςά σώματα ,  ir«t« 
ή χαυσν*, *ν<;δΐί τά λοίίτά 73 Τϊ< «τμοσφαί 
μ ς  όεν ημτορΖν vet τήν συνεχίσαν. Η* άτμοσφαΐ· 
ράμας λοιπόν συνίςαται, εξαιρεμένων τινων κατά 
συμβεβηκός αυτη προσμεμιγμενων σωμάτων, τί 
βίτοΓα δέν άποτελΖσι τά χόρια συςατιχάτης μέρη, 
εκ Ζυο Ζιαφερεσων ίσιων > ων ή μι'α συντηρεί τη·, 
χαΖσιν ^ τί·ν ανΛτνοήν, vjrii ^Ζωτ/χδ* άήρ ον<5· 
μαφτβ/, ή δέ aMvj, ή οττο/α έχει πάντη εναντία■ 
Ιδιότητας, λέγεται λ ’ζω τικός  άηρ.

$. <>.
Ε°ν ο*ωμα λοιπόν, off# χχ/ίκ εν τ£ αέρι, 

προξενεί μίαν αλνβη άνάλυσιν της ατμοσφαίρας 
χωρίζει απ αυτής τον Ζωτικόν αέρα , χβί mrat 

. μετ’ αντ5. Το απόλυτον βάρος τκ σώματος ανξε 
κατά τοσετον, χα& οσον, ηλαττωΖη τό της άτ 
μοσφαίρας. Ο* εναπολαφΖε'ις Α’ζωτικός άηρ εϊνα



χβββδχ 21

είδικως καφότερος από τον ατμοσφαιρικόν, σβνει 
την 0XflV« των σωμάτων,  ̂ 0υν«ί« τά
ζ'ωα. Ο* Α’̂ ωτ/χβί «τος Λβθώί ev τοΓ« κάτω* 
τέρω δέλομεν Ιδη, «ίνο» δν« ο̂ ςατ/χον μέρος πολ
λών σωμάτων, μάλιςα δέ τδ Α*μμωνιακκ, ή τδ 
πττητιχκ άλκαλίκ, τδ ν/τ̂ ίκδ δ£οωί, ^ *wv ?«* 
m«v ίλών.

§· 7·
Τδ φλο̂ /ςδν σώμα όπκ έχχυσεν εν τω , 

 ̂ άΐΓδ$βφν)Λν e£ αντδ ολβν τον Ζωτικόν αέρα, 
ο<Γ8 £τον επιδεκτικόν, δεν ημπορεΐ νά κχόση πλέον 
^ χν χνχκχινίο9·ξ} δ αηρ <, α/λ’ έγινεν vĵ tj άφλόγι- 
ςον, % ποΤλάκις αναλαμβάνει διά της καύσεως ά· 
λατωδεις τινχς ιδιότητας.

§· 8·
Ε'ϊλ σ*ωμ« έπδ κχίει έν τω ατμοσφαιρική χέρι 

δεν ημπορεΐ ποτέ νά απορρόφηση έξ αν τδ ολα τά 
αγμέρη τδ Ζωτική χέρος εντελώς, ά)λά μένει πάν- 
τότε έν τω ένχπολειφΖέντι της ατμόσφαιρας ακό
μη ολίγος Ζωτικός άηρ. Διά νά άναλνσωμεν λοι
πόν εντελώς τον ατμοσφαιρικοί\ αέρα, κχ) νά τον 
νςερησωμεν βλβ τδ Ζωτικά άέρος τ«, πρέπει νά έ- 
παναλχβώμεν την εργασίαν της καύσεως χνδις $ 
ποίλάκις έν τψ άντφ χέρι $ μέ ά?λχ σώματα'.

§· 9·
Αντδ τδ από τά φλογιςά σώματα απορρο

φητήν μέρος τδ άέρος, τφ όποίφ έδωκαμεν τδ ό
νομα Ζωτικός άηρ, λέγεται £ Ο’ξνγονικός άηρ. Ε’·
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κείνο το όνομα εχει, επειδή αυτός μόνος είναι εκεί· 
νο το ελαςικόν υγρόν όπχ είναι άναγκαίον προς 
συντήρηση τής ζωής' τ«το, επειδή πο)λά σώμα· 
τα άφ* 8 «νωθβν μδ αυτό το ςοιχείον, γίνονται 
όζία' ή βάσις αυτό τχ άερος λεγεταιO’jjfυγόνον.

§. »ο.
Η* χάΰσις λοιπόν συνίςαται εν τχτφ , οτι ο 

ατμοσφαιρικός αήρ αναλύεται υπό των φλογιςών 
σωμάτων , καί ο Ζωτικός αήρ ενχται μετ αυτών 
χάνων τό έλαςιχόν είδος τχ. EVf/δή λοιπόν μόνος 
ο Ζωτικός αήρ είναι εκείνο τό ςοιχεΐον όπχ διατηρεί 
τήν καΰσιν, ήμπορχμεν εύκολα νά χαταλάβωμεν, 
οτι δυνάμεΖα νά μεταχειρι&ωμεν εν πο>λά φλο~ 
γιςόν σώμα, τό οποίον είναι επιτήδειον εις τό νά 
άπορροφήση ολον τον Ζωτικόν άερα τής άτμοσφαί· 
ρας, ω$ εν δοχιμαςήριον, εις τό νά ήμπορεσωμεν 
νά διορίσωμεν τάς άναλόγους ποσότητας των συ- 
ςατιχών τ» άερος μερών. Ουτω μεταχειριζόμεΰα τήν 
σήμερον τον φώσφορον εις τήν ευδιομετρΐαν, τχτ 
εςι ήμπορχμεν διά τα τοιχτχ νά διορίσωμεν τήν χα· 
Βαρότητα τχ άερος, vj χάίλιον τον λόγον τχ εν 
αυτψ περιεχόμενα Ζωτικά άερος προς τον Α'ξωτικόν.

$. 1 1 .
Ε’πειδή δδ ό ατμοσφαιρικός αήρ εχει είδος άε· 

ριον <5 πο)λά σώματα άπορροφώντα αυτόν διά τής 
καύσεως τώ διδόασι ςερεόν είδος, διά τάτο πρεπει 
ο Ζωτικός άήρ διά τχ τοιχτχ τρόπχ τής 'χαταχαΖί· 
σεως εκ τχ ατμοσφαιρικά άερος νά χάση τ) 5ερ·
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μχντ/χόντα, το oirofoy τέν εχαμνε ρευςόν9 >& τφ ε- 
&5ε το ε!$ο$ ενοί ίλα?/κ« υ^δ. Ε*κ τ«τ« ΰιεγείρε· 
τat η ελεύθερα Βερμότης 0 τήν ότο/αν παρατηρχ- 
μεν εΐί τον εμπρησμόν των σωμάτων»

§. 12 .
θ"λα τά φλογιςά σώματα όιαφερχσιν άπ' άλ· 

λ̂ 'λων, α') κατά τήν ταχύτητα με& ης απορροφδ- 
<r/ τδ όξυγόνον, β') κατά ποσότητα τδ όξογόνου 
βτδ ημπορχν νά άναλάβπν, <y') κατά τήν ffoToVvj· 
roc τδ Βερμαντ/κδ, τό όποιον, αϊτοί ενψενχ μετά 
τδ οξυγόνα, ελευΒερχσιν από τον ζωτικόν αέρα, >& 
επομένως X) κατά τήν περισσοτεραν η όλιγωτέραν 
ςερεότητα βπδ ΰώόασι τψ όξνγόνφ 9 το oirofov α- 
περρόφησαν εν τη χαόσει (α).

^  Ουτας αιτο^βφΛ ο Φωσ<$όςος ταχυτ^ον τό  ό· 
£uyovov παςα to $*Τον $ τα. μεταΤ κ̂α* θ ' αν£ρα£ i ν τ% 
ta un t χρειάζεται *6φ(*Η φτο  ΒιπΚαση'Μμν,συ τ?ς ποσό· 
τι\τος τη o^uyovn Bid νά y#v# avfyaxixov ό£υ> owq συ· 
νίςχται t£ 28 μι  ̂αϊν avSf αχο$ % ^ 7% of-uyovn* το $ί ο· 
fyoyovov χςίιχζεταί u*t\ το πιντχπΧχσίον τη οζνγον* 
Bid vd yivq νΒωρ, οτ*0 συνίςαταί i t  15  μ*$«ν uBgoyov* 
$ 85 ο£υγόν*. σ  αν$0«£ Λ/ιίμβνος μιτα τη oi-uyo'vH, φ 
μίταβΧηΖεις' πτως dvSqxtttov όξυ , μας παμςχνιΐ ενα 
σώμα αβφοειΒες (oS$v KQotjXSsv Ίσως $  τό όνομα ον η r- 
$αχ«ν οι παΚωότεροί τφ dv^QatitZ o*£itif dtfttov ό£υ , 
$ α2ίνα διάφορα τα^αί-ίνα ονόματα, «ς ga8 8ytve- 
stre, aer fixus. x. λJ Td Bi μ*τα3^α o n  ίνα$ϊν 
μί au το τό ςοίχίίον μ#ν«ο*ι νύίντοτ$ ςεςιά τάμα τα  f 
τα ότοΤα ονομάζομαι η μ ι ο ξ ε α  μ β τ aXXt tx ([)a\b* 
filler)» Ο* αν£$α£ “Κοινόν όχι μόνον £ίν BiBti $(ς το ο£νγό- 
ον ςτ̂ βον σίίος, a/tar μαλιςα ανα7ίαμβαν$ι $  αυτός το

2 3
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' · , ;§♦  \3-
E* *x τατων ψ'κορεΐ νά προέλδη o ορισμέ των 

κεκαυμένων σωμάτων, οτι δ̂ λ· αυτά shat τοιαυτα 
σώματα άτερ ηνωδησαν μετά τα οξυγόνα* οδεν 
ονομάζονται $ όξυίωμίνα σώματα♦ Καί cVa/δή 2λα 
$£*δόν τά ^νωςά σώματα shat ή φλο^/ςά ί) xs- 
κανμένα, ήμποραμεν νά σνμτεράνωμεν, οτι tfo/λά 
*κ φίτ$ω$ αφλο^ιςα σώματα * των οπο/ίον ή erJv- 
£$ον$ είνοκ αγνωςος έω; τώρα sk ημάς $ είναι μό
νον διά τδτο a0Xoy<w> επειδή shat κεκορεσμέ
να με όξυγόνον. Αντή ή δο'£* άρχισε νά βέβαια*) 
νερίτινων σωμάτων♦

§· *4*
Ε*κ των προλαβασων δέσεων ψνοραμεν νά

ά' $ ιόν · ε$£ XoiWp #λ#ν3ε$«ταΐ τα'νηος $ όλίγάτ̂ ον 
SeQUavriKov , τα$2 or# χαυτ#ν τα μίτα/̂ α *τα ότοΤα $/-
£»σι τφ ό ζυγόν φ ?ν ς$$ιορ §7$ος, ετ#ΐ$>ί #7yai ev«$ χανοον 
εντ# Λίμι*#*, τον οτοΤον ετυς^τ/ν ο /ϊοι^χαβίος, $  ο«?ΐ$ 
αχομι $*ν avvighvi, on τα1 α^υ'τ^α σα?ματα εμιτε$ΐε%*τΐ 
3ε^μαντΐχον T^iTTor^oy τα$α τα τυχνο'τε^α, o n  ore 
αναλαβϊ εν α*00#ΐδε$ τ£μχ το' #7$ο$ ενο'ς ςι^ιε $Jiy*/$# 
ται 3#(>μοτΗ$*©τΐ i f  εναντίας* οτε αναλαμβανκπ τα' ? ι·  
$εά αίσιον *7$ος* ytwSrcu  ψυ χος. /"τ«ς &t νφοβχ/λίΐ τις μ/· 
αν α’το^ίαν βτάνα ιϊ$ auro', X«<y«v * on njv ^μότ^τα 
ox? Suyeforai o n  ίνοοΖϊ» μιτα^α μετά τ* 0|o«yo'v&$
*μτορ?μεν δια τ£ν ανω ya ι{?ϋγ»ίταμ*ν τοί?^α% χαλα*αΛνα 
τόθιν ^ινναταί 4 £#$μοτ>ι$ tf$ tvj'v χανσίυ τ ΐ  αν£$αχος 
ο τ ϊ τ ϊ  αν^αχίχον ο£υ εχει ι7δος άε'̂ ον; ε/ς τϊτο ατο· 
Χάνομαι on το av^axixoi οξυ £ αεςοείδε'ς ον*ε7ναι πάντοτε 
'τυχροτεςον τ« £«πχ« αε$ο$ orri 4 εδ/χ-ί τ* (3a$i5nj$
®7vai πάντοτε μεγάλη τε̂ νΐ aVo εχείν̂ ν τ* φοπχβ algo^
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Ιπάξωμεν, ότι η xavtrii των σωμάτων όπ8 γίνε· 
rat διά να άποκτησωμεν: θερμότητα, π. χ. ότε θερ· 
μαίνομεν τά δωμάτιά μχς τόν χειμώνα, αποβλέπει 
είς τδ νά υςερηθη β αήρ τδ ηνωμένα μεθ' εαυτα 
θερμαντιχκ ε!ς περισσοτεραν ποσότητα · #α) f̂t7r«- 
fttftev να ε/τωμεν, οτι άποκτψεν τόσον περισσό· 
τέραν θερμότητα με την χαοσιν, όσον ψυχρότερος 
είναι ό περιξ άήρ· επειδή εις τοιχυτην περίςασιν 
άπερνά υποκάτω είς τον “ίδιον όγκον £ περισσότερα 
ποσότης τδ άερος είς την κάμινον ( φίρνον). Είναι 
γνωςόν, ότι τό εν τοΐς κάμίνοις πυρ καίει πολύ καλή· 
τέρα $ ζωηρότερα , όταν ψυχρανθη έξαφνα ό πε· 
ρ) αυτήν αήρ. Είς τδτο θεμελιίται η θεωρία των 
φυσσων, ά'ίτινες ςέϊλιισιν είς τό ήδη ακρως τεύερ- 
μασμόνον ξυλον πυκνότερου άερα $ περισσότερον·

§· *5·
Η' καυσις λοιπόν αναλύει όχι μόνον τον ατ* 

μοσφχιρικόν άερα, χωρίξασα άτ αυτί τό ενα συ· 
ςατιχόντ* μέρος· ά?λά % αυτόν τον ξωτικόν άερα, 
ενώνει τήν βάσιντκ («), το οξυγόνου, με τά καίοντα 
σώματα, ^ ελευθερώνει κατά τό μάλλον $ ηττον 
τό διαλυτικόν μέσον (menstruum) avVijs της βά· 
σεως, τό θερμαντικόν.

§. 16 .
Α'/λο ενα αξιόλογου φαινόμενου είς την καΐ·

(λ) ΤΙ e<ji (3άσ ις ; ο(χ Γςαμμα,τίκην ruv ΦιλοοΌΐρΐκ. 
Ρπιςημ, Τομ. j f .  crtUS. 35$»
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ffiv, τό οποίον ήμπορεΐ μόνον μ* τάς αρχάς τής 
νεωτέρας Χψικής νά άναπτυχ^ή^ είναι ή γόνατα 
τ» φωτός ί) τ?{ 0X«yef. oV  το περισσότερον μί· 
ρος τα φωτός % ο5Γ« εχδ/'ίωτ/ν  ̂ φλόξ, προέρχεται 
από τον Ζωτικόν αέρα, $  or/ ητον πρότερον εν συ· 
ςατικόν μόριον αυτΰ τν άέρος άποδεικνυεται διά των 
έξης: Τίρωτον, επειδή r i  φλογιςά σώματα καία- 
σιν εν τφ κχδαρφ ξωτικφ αέρι μό πολύ μεγα· 
λ-ήτέραν φλόγα παρά έν τφ ατμοσφαιρική. Δεύ
τερον , επειδή ευρ/σκονται σώματα όπα μόνον εν τφ 
ξωτικφ χαίόαρφ αέρι καίασι με φλόγα. Τρίτον, ε
πειδή διά νά έχβχλωμεν το Οξυγόνου από τά κε- 
χχυμένχ σώματα πάλιν είς είδος αέριον 0 ως Ζωτι
κόν δηλ. άέρα9 δεν εξαρκεΐ μόνον μία δωρισμένη 
ποσότης Θερμαντικά, αίλ* είναι εις τό τοιατον ά· 
παραιτητως άναγκαΐον ^ το φως· επειδή τό Οξυ
γόνου δεν χωρίζεται από τά τοιαυτα σώματα προ- 
τήτερα, παρά χφ’ α πυραχτωδωσι- καί τέλος Τέ· 
τ  άρτον, επειδή βρίσκονται μερικά κακαυμένα σώ
ματα όπα μόνον τό φως η'μπορεί νά τά υςερήση τ« 
Οξυγόνα των. Κατά τό υςατον αυτό αποδίδεται είς 
τό φωτιςικόν ή ίδιότης τα νά μετα^ά>λη τά κε- 
χαιμένα σώματα είς φλογιςά , £ τά οξέα είς μή 
οξέα, ( la  propriete de deb^uler et la  de
combustion ) τήν οποίαν εδείξαμεν εν τφ πρω- 
τφ Κεφαλαίφ ως χαρχκτηριςιχόν γνώρισμα του 
Φωτός.

'z6



χβββδχ 2 7
§· »7‘

ΤΙρεπει λοιτίν νά θεω^Τωμεν τον Ζωτικόν 
άερα ώ{ εν μίγμα in τίνος ςχθμη τζί 0*Vtcoi, ^ 
δυο δ/«λΐ/Τ/χων fteVwv. Το Ο’ξυγόνον είναι η ςα&μνι- 
rvj βάσις, jj όξυνχσχ υλν], και εκείνο τδ ςοιχεΐον 
οιre ^μπορεί vet ενωθη μΐ ά)λα (Γιόματα είς είδος 
ςερεόν* ret δέ ίιίο δ/«λντ/χά με'<τ« είναι τδ ©«£* 
μαντ/χον ^ τδ Φωτιςικόν, απε  ̂ εΛπ Sw λεοττοτά- 
τω$ μεμερισμεναι, απρως ελαςικα) ^ αβαρείς υλαι 
Ttji φνσεως. Η* χβΓτ/ί λο<τδν είνΛ/ μ/k τελειοτε- 
ρα ί} άτελεςερχ κατακάθισις τδ O’ v̂yove ε’χ των 
ίιίο διχλντικωντα με<ηον.

§· ί 8*
Ε χ των άνω λοιπαν είναι δηλον, ότ< εν χ«Γον 

<Γωμ« εξάγει τδ Ζωτ/χδ «ε'̂ οί ο%/ μόνον θερμαντ/- 
«έν, αλλά  ̂ φωτιςικόν. Κάθε φλο^/ίον σώμα υ· 
ςερεΐ τον Ζωτικόν αέρα ά?λης ποσότητος θερμαν· 
τ/χδ, ^ aMvji φωτ/ς/χδ. Είνα< οτολλά πιθανόν, οτι 
μερικά σώματα εξάγκσι τδ Ζωτικά άερος περισσό· 
τερον φωτιςικδν vj θερμαντικόν,  ̂ άλλα πάλιν πε· 
ρισσόρον θερμαντικόν.

§· 1 9·
Ε χ τδτ8 είν«< τδ μετά διαφόρων φλόγινων 

σωμάτων ενω6εν Ο’ξνγόνον διαφόρως νςερψενον τδ 
θερμαντικά  ̂ τδ φωτιςικΰ τα. Τ'ςερψενον δε το 
Ο’ξνγάνον διαφόρως των &αλοτ/χωντ« μενών, άνα· 
λαμβάνει  ̂ διάφορον πνκνότιγτα . κα) τδτο είναι 
μία αιτία 9 δί vjv τό Ο’ξνγόνον χωρίζεται από μερι·
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ucc σώματα ευχολώτερον, £ από α)λα forxoXco- 
τερον  ̂ $ αναλαμβάνει αέριον είδος. EV/βτβ «7γ/ *̂ 
τεΐται πρός το τούτον περισσότερον θερμαντικόν, 
άίλοτε περισσότερον φωτιςιχόν.

§. 20.
Εχ τωχ ε/ρημενων δηλον , on ore χω ί̂ΤΑ» 

το O^yayov ejro τά χεχαυμίνα σώματα, α«ολ«- 
θβΓ το εναντίον της καύσεως. ΐϊμεΐς δεν εχομεν 
λεξιν νά φανερώσωμεν αντό τό φαηόμενον· ως 
τόσον ημποράμεν ευχολα νά εννοησωμεν , βτι βτ« 
iiepvjSt-v τά κεχαυμενα σώματα τδ O^nyova Τίον, 
γίνονται πάλιν φλογιςά ,  οθ«ν ir̂ ovjXiev ή y«X«. 
Xjkvj λεξις Decombustion, vj Desoxidation, 
άπ ο ξνδω σ ις ,

§. 2 1 .
Η* ίο^υροτερα, ή άάενεςερα συνάφεια τδ θ ’ξν· 

γόνα μετά των φλογιςών σωμάτων, δεν ρύθμιζε· 
ται μόνον χατά την μείξονα ί) ελασσόνα ποχνότη- 
τ α ) ψ  άνελαβε τό Ο’ξυγόνον ενωθεν μετά των 
φλογιςών σωμάτων, και χατά την μείζονα η ε
λασσόνα ςερησιν των διαλυτιχών τον μέσων , τδ 
θερμαντικά δηλονότι $  τβ φωτιςιχά, άίλά £ 
τα την δυνατωτεραν ή α&ενεςεραν συγγένειαν την 
όποιαν εχει τό Ο'ξυγάνον Ιδίως προς κάθα σώμα, 
ίώ’ως τώρα γνωρίζομεν αρχετάς τοιαυτας συγγε*

' νείας, των οποίων ό λόγος διωρίάη υπό τινων X»}* 
μιχών αρχίντως ακριβώς.

2 8



S· 2 Ϊ .
Ο* λόγο; των τούτων συ^ενειων τβ θ ’ξ ν  

γόνa μας ί/δει πο)λάκις την δυναμιν τβ νά ^μτο- 
ρε'σωμεν αμέσως vet το χωρίσωμεν από τάς συν· 
Si era; τα 9 ^ νά τό ενω'σωμεν μΙ «Μ« φλογιςά 
τάματα. Η* χαοσιε, Sis ε/τεΐν, όπα γίνεται elf 
α ίτψ  την περίςασιν, άχολβθεΓ τοσον ήσνχότερον, 
^ τρόπον τινχ κεκρυμμενως, ocfov $ερεωτερον είνω/ 
το μετά των φλο^/ςων σωμάτων ηνωμενον θ ’£ο* 
γόνον, ^ οσον περισσότερον πλησιάζει η πυχνότη; 
τβ τρος rvjv τυχνότ̂ ΤΛ τ ϊ σωματοί, μεθ* β εχει 
vet ivuSy. Β*νίοτε Si «ντο? o TpoVos της καύσεως 
άκολουδεΐ μό μεχάλ^ν φ λόγα , χα} Άερμότητα ,  
οτε δι̂ λ. το σώμα οτγβ εχει νά ενωθό; μετά τβ 
O’£t/yov8, τφ S/ScoT/ περισσοτεραν ςερεότητχ από 
εκείνην ότδ εχει είς τ ϊ σώμα άφ* β εχε/ νά χω- 
ρι&η. Όυτω διεγείρεται φ λόξ , οτε μίζωμεν σίδη· 
ρον, ij x/yxov, ή αντιμόνιον, ή αρσενικόν μετά τβ 
υδραργυρικα όζυδία, ^ &ερμανωμεν το μί^μα τβ* 
το * επειδή τά άνω μέταλλα εχοντα μεγάλητέ
ραν συγγένειαν πρός το ο ’ξυγόνον, η ό υδράργυρος, 
χωρίζασιν αυτό από εκείνον, ^ ενίντο» μετ’ αιίτβ, 
διδόντχ αυτψ ςερεωτερον είδος από ο,τι είχε τό 
θ'ζυγόν ον, οτε ην ηνωμενον μετά τδ υδραργυρα.

X pijm s (Application) 7 up Oizrsup αν?5 
7 5  Κ ε φ α λ α ία .

Τά κωλυοντα (Ατια, οπ* προβχΤλει δ αήρ είς την



έξάτμισιν» rijv βράση των νγρων , τον με· 
τεωρισμόν κ. τ.

Η* διάλνσις τ« ν$βτοί «ν τ£ αέρι, $ 
χατάςασις της ατμοσφαίρας.

Η* περιβολη (efflorescence) ^ ή διαρροή των 
βλίτων.

Τ4 υδατώδη μετέωρα.
Τά πειράματα είς διάφορα νφη τιJj ατμοσφαίρας.
Τά πειράματα εν τφ κενψ.
Η* φόσις των φλογιςων σωμάτων άναφερομένων 

πρίς άΜα σώματα.
Η* αυξησις τ« βάρια, £ η μεταβολή της φυσεως 

αντων των σωμάτων μετά την χαΖσιν.
H* ίςο^α των χεχαυμένων φυσικών σωμάτων.
Η* τεχνίτη φλο£, £ Τερμίτης.
Η* θεωρία των καμίνων.
Τά διάφορα είδιομετρικά φαινόμενα.
Η* ανβιτνοή διαφόρων ξωων.
Η* διά της καύσεως «$ αναπνοής γενομεν η δηλητη·. 

ριος ίδιοτης τέ αέρος.
ϊί ξωτική δερμότης, η συντηρησίς της, η αύξησα 

ελάτποοΥί TJjf.
Η' δίά τ» δέρματος διαπνοή, χβ<  ̂ εν τοίί οτνεν- 

ftoff/ χ. τ.

j 0  Χ'δβββΧ

υ^ομετ^/χή
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Φυσις καί i v f y y m  τον "ΙΡδατος»

$♦ I . -

Το ύδωρ μας εμφανίζεται είς τριπλνν είδος «') 
ως ςερεόν σώμα, ο πάγος, ώς ρευςόν $ γ')ως 
άτμοείδός vj άεροείδες.

§. a.
Ο* πάγος είναι ενα κατά τό μα?λον $ ηττον 

κανονιών, διαφανές, προξενώ μεγάλην γευσίν, ε- 
λαςιχίν, είς κάδε βαθμόν θερμότητας υπόρ τον ο 
τ2 'Ρεωμνρ* ευτηκον κρυςα?λον, οπερ είς όποιονδη· 
ποτέ βαθόν ψυχρότητάς περιεχει άκίμη αρκετόν 
θερμαντικόν , το όποιον είς κάποιας περιςάσεις «· 
λευθερϊται $ γίνεται ημΐν αί&ητόν*

5· 3· ‘
Ο* τηκόμενος πάγος καταπίνει είς τον ο {κα

τά τό τ« 'Ρεωμυρκ θερμόμετρον) 6ο βαθμός θερ
μότατος , τ«τ εςι τόνον θερμαντικόν, οσον εξικνεΐ- ‘ 
το είς τό νά άναβι€άση ά)λην τόσην ποσότητα 
ρευςζ υδατος άπό τον ο εως είς τον βαθμόν 4*6ο. 
Τ« πάγκ λοιπόν τό αναφορικόν θερμαντικόν είναι 
πο)λά όλιγάτερον άπό εκείνο τ5 ρευςα νδατος, $ 
αυτή η διαφορά χρεμαται μόνον άπό τό μεταβλη- 
θεν είδόςτω (/δε Κεφ. Β'. §. 6.)

§· 4·
Ore το ΰδωρ είς όποιανδηποτε σίνθεσιν χά»
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m  πολύ δερμαντικον, πρέπει νά Βεωρησωμεν αυ
τήν τα την σύνδεση, ω$ fW ςερεύν σώμα. Πολ· 
λαχίί αναλαμβάνει τύ. ύδωρ είς τάςιτοιαύτας σνν- 
δέσεις πολύ ςερεώτερον είδος ^ airi τον «δ/ον ir«- 
yov «/< τον ο. Ε’̂ ω δεμελ&ται η ςερεότης η  κο- 
ρχσανήι, οιrS γίνεται μίέσβεσμίνην τίτανον. .

§· 5*
Eft νψηλά ο^ , δί όλων αιώνιον σκε· 

τάζονται με 'πάγον, ^ ift τ<£ κλίματα οπ5 *Aij· 
σιάζουσι προς τ «  πόλους , είναι το ύδωρ πάντο
τε ςερεον σώμα , ^ βηματίζει είς αυτά τά μέρη 
σκοπέλους καί όρη απύ μίαν λινχήν , %εδόν λι- 
δοειδη ύλην.

' , '  i f .  .  ̂ .
Τδ υγρόν καδαρίν ύδωρ δέν έχει Sts γεύ

ση, Sts οσμήν , ^ τό €άροςτου είναι 35° φοραίς 
μείζον ή το τΖ άέρος. Αυτό είναι $ υλη των ποτα
μών, των δαλασσών, των πηγών £ των βρύσεων* 
αυτό γεμίζει τάς κοιλάδας, τρύπας, ^ έν γένει 
ολα τά κατώτερα μέρη της έπιγεί* επιφάνειας«

§. 7*
Χπανίως ευρίσκομεν το ύδωρ «ντ«λω$ χα̂ α* 

fον εν τη φύσει, επειδή ^ έν τη γη ^ «ft τ̂ ν *- 
πιφάνειάν της μίγννται μετά διαφόρων αέρων καί 
αλάτων ενεργεί κα) επί τύ$ ςερεωτάτας λ'δες, 
tbs οποίζς αναλύει ά, σύρει μεύ’ έαυτα, τύς άποτί- 
δησιν είς αίλα μέρη  ̂ τμ κρυςαϊλοΐ' διά τ5το  ̂
ώνομά&η το μέγα διαλυτικον μέσον της φύσεως*

3 2
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προξενεί ενα άπειρον ττλ^οί φαινόμενα*, 4 *ίναι 
μία άπδ τάς ενεργητιχωτάτας δυνάμεις, offa μ<* 
τ«0«Μ«<ην αδίΛχότωί rtjv πλατείαν επιφάνειαν 
γης γψνου σφαίρας. ΑΙ κινήσεις το al ρεύσεις τα, $ 
«I επίρροιαίτα μετεβαλον χατ* ολίγον τά όρυχτά, 
4 {γέννησαν τρόπον τινα μίαν via* κτίσιν επϊ της 
παλαιας.

-$» 8*
Β*χ τβτων λοιπήν είναι φανερόν, οτι τά υδατα 

εμπεριεχκσι διαφόρκς άϊλας υλας, χΊτινες δδν είναι 
της 0lV««j τδ ιίδατβί. π α ιτ ίαν τοίκτων 
υλών «ν τ£ υδατι τ̂τορδ/χ# νά γνωρίσωμεν εχ rijsr 
μβ/φνβδ τ« rijs #*τί τί μίλ*
λον £ ηττον άποίπ γεώδνς 4 άνόςχ ymftcof tw , 
«κ τί}$ μεγαλητερας δυσκολίας, οττδ μβ̂ ιχά tide- 
τ*βράξκσι^εψκσιτά όσπρια,4 διαλυασι τά σμήγ
ματα. Το εχτος τοιότων ξένων νλων, 4  Ιδιοτήτων 
είναι τδ κάίλιςον, 4  χαΖαρώτατον*

§· 9*
Π^ί κοινήν χρησιν της ξωης, 4 *®ν περισσό

τερων τεχνών είναι εκείνα τά υδατα hamς χαλα
ρά , δπα ρε'ασιν ίπάνω είς εν αμμώδες 4  λιθώδες 
έδαφος, 4  εφάπτονται της ατμοσφαίρας. Ε*| εναν
τίας δδ εκείνα οπκ ρεουσιν επάνω είς κιμωλίαν 
γην, γύψον, 4  μάρμαρον,, 4  ε>λιμνάζκσιν επάνω 
είς άσφαλτον, γαιώδεις ρητίνας, 4  λιθάνθρακας 
ι'ς τάφκς χα) υπόγεια σπήλαια τδ ατμοσφαιρικά

C
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αερος άποχεχλεισμενα, είναι πάντοτε κατά rb μαλ· 
λαν ·£ ψν>ν άχάΒαρτα.

$. ίο .
Τά χημικά μόσα St toy χαΒαρίζομεν τά το/· 

tyre tiar« ifytfi τά «£?$. £'χτΙΒεμεν χιναντες αν- 
τά ποίλάχις τη άτμοσφαίρφ, τά βράζομε*, τά 
άποςάζομεν, ^ ^ ψ ν  τά εχτΙΒεμεν πάλιν τφ άε· 
ρι. Πο?λάκ<5 μεταχειριζόμεΒα T»)y tnroiiy, τά «Λ· 
*«λιβ, ή λιττά ο£«« ίιά νά ΙιορΒάσαμεν τ\]ν χχ- 
χψ τδ fieres ποιότητα:, jjt/j πο>λάχις ΙιορΒηται 
ΰιά των τοιόταν μέσα* εντελέςατα. £Vi/ίή ίά 
τά τλίΓςβ σώματα, ητϋ μιαίησι rb υίωρ, είναι 
βν γενει η πολύ πτητιχωτερα, ή τβλύ περισσό· 
τερον άνΒιςάμενα τφ ιτββά rb Ι'Ζωρ, Sid τδ- 
το τδ βεβαιότερο* μέσον είς τb νά άποχτησωμεν 
χαλαρόν υίωρ είναι η άπόςαξις. d'Srtv dev μετα
χειρίζονται οί Χημιχοί α/λο νόωρ είς τά πειράματα 
των, είμη rb άπεταγ μόνον*

§. 11 .

To i«y^v συνίςαται άπο πάγον; οςις ε· 
χει βαΒμον Βερμότητος ο ,  ^ τόσον Βερμαντιχον 
όσον επιζητεϊται είς rb νά άναβη τόση πο· 
σότης νδατος άπο τον.ο,εως εις τ ον εξηχοςον βαό- 
μόν της Βερμότητος χατά το τδ 'ϊεωμνρ* θερμό- 
μετφν, E’iy όχΒίσωμεν rb νύωρ είς ετι μεγάλη- 
τέραν Θερμότητα εκτείνεται, i  τ όλος οτε φΒάση 
tk τ ον ογΰοηχοςον βαΒμον της Βερμότητος τ ϊ  αν- 
τδ θερμόμετρό* αναλαμβάνει αέριον καί άτμοεώες



^  s  
§ 3 Ί 13' 5
«  -I
5  ϊ 'V '  ο  X ^
X  3

λ
ςν/ Ο ^  Λ «** Ο

Η Ο*
*  R,* . «
ε**§'Λ ft
θΛ Ό
»- ο

1  *2-£ *ι fev
2  ^
~ -I' Η

ΙΡS+«ο
<2- β  
•ξt  e« 
ctn> g*
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Χνβτa t , όβωσηι είς τά καίοντα φλογιςά <τώ-
ματα ένα από τά σνςατtxd του ςοιχείχ, τό θ'ξυ· 
γόνον &ιλ. οτβ περιέχει»

§· *4·
Ε'νέμενον λοιπόν Tb ιχ τβ υΰατος Ο'ξυγόνον με· 

τοί των φλογιςων σωμάτων, χωρίζεται azb τJ 
β/λο συςατιχόν ζοιχεΐον τβ νΰχτος, τό όποιον ha» 
λνόμενον μετιί τβ θερμαντικό γεννά τ<ν φλογιςόν 
dtpa, ϊπερ εξέρχεται πάντοτε είς τάς τοιαότας 
εργασίας. Ε*τ«δή αυτό rb ςοιχεΤον είναι ένα σ ν  
ςατικον μέρος τβ υόατος h i  τότο ώνομά&η 'Τόρο* 
γ ό νο ν , £ ή ελαςικνι τβ ΰιάλυσις εν τφ θερμαντι· 
τφ ^ φωτκικίρ) 'Γόρογον/xos dtfp» *Η ym · 
cv« αυτβ τβ «ο/χ*/β «/« αέριον eî oi, Tb οποίον πάν*. 
τότε εξέρχεται οσάκις αναλύεται το νόωρ άπ'ο 
τά φλογιςά σώματα, προξενεί όιαφόρπς κρότνς $ 
βροντάς. (Explosionea et detonationes.)

δ· 45*
Ο* Προγονικός avipt οπό είς πο?λάς χψ ικάς 

εργασίας εξέρχεται» προέρχεται πάντοτε από τό 
νδωρ, το οποίον ή εϊχεν αναλυθώ αρότερον, τήν 
γένεσιν efyXaSvj των ανά χεΐρας σωμάτων, εν οϊς 
λοιπόν ν[τον ο παρών έξερχόμενος Προγονικός aijp 
Ζέδεμένος ως Προγόνον, ή άνελνΟη επάνω είς τκν 
παρόσαν εργασίαν, νπάρχον ως υγρόν υόωρ εν τοΐς 
άνά χεΐρας σωμασι. Κάθε φλογιςος λοιπόν dvjp 
προέρχεται άπο τό υόωρ»

3 6
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.· ' §. jf i. ·

ΠοΤλαχί» επανειλημμένα πειράματα απέδει
ξαν οτι το νδωρ περιέχει περίππ τά, [ο, 85 ft*· 

0’£t<yeva, $ ο, 15 T'ipoyova. Η* συνθεσις τδ 
υδατος εκ τάτων των δοο ο̂/χι/ων (fi/it των λαμ
πρότατων $ α̂ /ολβ̂ ωτατων εφευρέσεων της ν«ω- 
τέρας Χημικης) βέβαιοί την άνάλυσίντκ σαφεςα- 
τα , επ5<δή ore ένωσωμεν δά της καύσεως, ο ,  
85 Ο’ξυγόνου μί ο ,  15 ϊ'δρογόνκ, γεννχται 
ι̂ οο μέρος καθαρέ υδατος.

§· »7·
Η* βν«λνΛ« τδ Εδατοί «ίτοτίλιΓΤΛ/ πάντοτε 

μόνον hot της διπλής εκλεκτικης συγγένειας* Ε*· 
δω sv ŷaTiv ί/ί τδν aurov χαφδν Sue Tuyysve/c», 
δηλ. $ βχί/νΐί, τήν οποίαν έχει τδ εν τφ νδατι 
Ο'ξυγόνον πρός τάφλογιςά σώματα, £ 4 
ην έχει το &$ρμαντικον πρός το Τ‘δρογόνον* Δ/ά 
τδτο γίνονται α\ hot τδ σιδηρά, ανθρακος, κτ. 
άναλυσεις τδ ί'δατοί toV ov ταχμτερον, οσον πε- 
ρισσοτέραν θερμότητα μεταχειρκ&ωμεν είς το πεί- 
ραμα, A  Vo αυτήν τήν μεγάλην ποσότητα. τβυ 
θερμαντικά, όπκ έπιζητείται είς την ρηθεΐσαν ερ
γασίαν της άναλυσεως τδ ΰδατος, ημπορεμεν εύ
κολα vat έννοησωμεν την αιτίαν, δΐην τδ Τ'δρογό- 
νον, υπά είναι έν σνςατικόν μέρος τδ ιδατος, ημ- 
πορεί νά γένη τόσον άσυγκρίτως χαφότερον ατό 
τό ύδωρ. Κα) τφ όντι ένας κυβικός πας υδρογονι-
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xa αέρας ξυγιάξει <5ι #β*Χ«ί> $ εm  Ηυβικός *«« 
νδατος 7 0  λάτρας,

§♦ »8·
Ο* διά της άναλυσεως του νδατος γεννηθείς 

νδρογονιχός αηρ περιέχει in  nark την πλέον ή 
ελαττον σύνθετον ποιότητα των σωμάτων9 έξ ων 
ηλενθερωθη, διαφόρχς ά/λας νλας, μεθ* ων that 
η μόνον μηχανικώς κεχερασ μένος, η $ χημιχως με- 
μιγμένος, Οντας εϊναι αυτός ο αήρ4 ιτ. χ> κεκερα- 
σμένος με άξωτιχόν αέρα, ανθρακικέ όξέως πνευ- 
μα, ξωτικόν αέρα* ή περιέχει έν εαυτφ διαλε- 
λυμένον ύδωρ 9 άνθρακα, θειον, φώσφορον 9 αρ
σενικόν, ελαιον, πνεύμα οΐνα, αίθέραt κ.τ.Κχτά τ%ν 
ποιότητα αυτών των αυτψ προσμεμιγμένων υλών* 
διαφέρει ^ αυτός κατά την όσμην, τό βάρος* τήν 
φλογιςότητα, τό χρώμα της φλόγας τ« 9 ^ χ«» 
τά τήν ενέργειαν εφ* ετερα σώματα, καί μιαίνει 
τό ύδωρ , οτγβ πολλάχις γενναται είς αυτήν την 
εργασίαν μό διάφορα ξένα προϊόντα έχ των άνχ- 
λυθέντων σωμάτων.. Ε’χ rare προέρχονται τά διά
φορα ονόματα τα Φλογιςα Α'έρος 9 των οποίαν ό
λων η κοινή βάσις είναι ό ϊ Προγονικός αηρ.

§· 19*
"Μεταξύ των φυσικών σωμάτων είναι δ Ιδρό· 

γονικός αηρ ενα από εκείνα τά φλογιςά σώματα, 
όπα ημπορπν ^ νά ελευθέρωσαν τό πλείςον θερ
μαντικόν, οθεν διεγείρεται είς την καυσιντου με- 
γαλατάτη θερμότης. Εχ τύτν διεγείρεται μεγά-
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* λν\ 3ιερμόrt)S ore KotoW' σύν&ετχ φλογιςά σώ
ματα ws έλαια, 7Γβχ̂ , ^ εν γίνει ολαι αϊ οργα
νικά ύλαι, δπο περιίχκσιν iv τη σνν&εσει των τ '- 
δραγόνον. Ε/ί αυτήν την κλάσιν των σωμάτων α
νάγονται τά ξυλά * τά έλαια, οί λιθάνθρακες 9 
βΐ γαιώδεις ρητίναι, τδ πνεύμα τ2 ojvb, ο αι
θήρ κτ. ' . . ·  ·'

§. 20. ·· ..
Ε*χ των ανωπ̂ ω δί}λον ετι, οτ< τ<ί ιτΛθιτ* 

φλο^ςά σώματα, οπ* περιίχκσι πολύ γ'δρογό- 
νον εν τ% μ/ξειτων  ̂ χρειάζονται μ/αν πο/λά με- 
γαλήν ποσότητα θ'ξο γόνα πρδς καΖσιν, $ πατά 
την αναλογίαν τη υδρογόνα οπυ περιίχχσι διδοα- 
σι $  περισσσότερον ί) όλιγωτερον υδώρ προΐδν 
της καύσεως των. Ουτω χ. χ. δίδωσι μία λίτρα 
πνεύματος οϊν« άφ* a καη περισσότερον άπδ μίαν 
λΐτρχν υδατος.

§ . 2 1 ,
Τά φλογιςά σώματα, δπΖ άναλύπσι τδ ύ

δωρ, είναι εν γίνει εκείνα, ατινα εχασι πρδς τδ 
εν τφ υδατι οξυγόνον περισσό τέραν συγγένειαν η 
τδ Τ'δρογόνον αυτό. Μ* όλον τετο ύποςηρίξεται αυ
τή η συγγένεια των φλογιςων σωμάτων προς τδ 
Ο'ξυγόνον αρκετά $ άπδ τδ Θερμαντικόν, οπερ ίκ  
|4δρ«ίΤ8 πχ%ίξει νά «νωθζ μετά τνΤ*δρογόνχ. Ο"· 
θεν μία μεγάλη ποσότης Θερμαντικά η μπορεί νά 
άναλύση τδ ύδωρ κα) μδ τοιαύτα σώματα, άπερ 
είς τδ ψύχος καθόλκ δδν είναι επιτήδεια πρδς τδ
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τοιότον. EΙς την ανάλυσή τν υδατος συντείνει τρόρ 
τίτοις ^ το φωτ/ςικόν.

$. 23,
Ε’£ ίναντίας ευρίσκονται κα) £>λα φλογιςά 

σώματα, ατερ είς κανένα βαδμίν Ζιερμότητος δίν 
ημτορόν νά αναλύσω το ύδωρ. Ε*τειδί) η συγγε* 
νεια vjv εχπσιν αυτά τά σώματα τρος το Ο’ξνγο* 
νον είναι τάντοτε άδυνατώτερα ανο εκείνην 9 ην 
εχει το ϊ 'δραγόνον τρος αυτό. Ύά τοιαυτα λοιτον 
σώματα, οτε είναι ηνωμένα μετά η  ΌΪξυγόνπ, ά·· 
ναγκαίως τρετει νά αναλυθώ άτο rb Τ'δρογόνον, 
ταραχωρπντα είς αυτό τΙθ*ξυγόνοντων.Ουτωί ταρ. 
χαρ. άναλύει rb ^δρογόνον, rb μολνβδικόν κα) rb 
βισμ&ιών οξύδιον,

§. 23 .
Ε*ωί τώρα δεν ημτορεΐ η Χημικν) νά άναλύ* 

σ$ £>λως το ύδωρ, είμή διάτοιπτων φλογιςών σώμα* 
των, a rm  ατο$ροφώσι τΫΟξνγόνοντόυδατος.Α.’κόμη 
δεν ίξεύρομεν κανένα μέσον οτκ νά τροξενη rijv άνά* 
λυσιν τη υδατος, ενύμενον μετά τη Ί?δρογόνΗΤον9 
^ ελεύθερόν rb *0ζυγόνον. Η* φύσις ε% εναντίας 
φαίνεται ότι ημτορεΐ νά ενεργηση διά τινων μέσων 
^ αύτον rh άνάταλιν τρίτον της αναλύσεως τδ 
ιδατος. Κα) είναι το)λά τ /Savov, ότι τά φύλλα 
των φυτών διά της βοηίοείας τη ηλιακό φωτός ά* 
ναλύπσι το ύδωρ , άτορροφώσι rb Υδρογόνου κα) 
ελενδερόσι το όξυγίνον είς είδος ξωτικό άερος· τη* 
το φαίνεται νά άτοτελεΐ κατά μέρας τον μηχανι*

4 0



σμόν της «J£jje*5«s των ;φντων (vegetation) τ%  
yivff<T6Mi τ«ν φυτικών ε'λαίων, ^ T%  mvewViws 
τ!}ί ατμόσφαιρας. (ΐδέ Κεφ. ©V εμτρο&εν»)

ν 1 ; -/ §4 ^4* '·"
Ε*ν οσψ rc τ'δραγόνον ^ r i*0|t<yevev, άμφό* 

τέρα διά rS θερμαντικά $ τδ φωτ/ς/χδ cTSos at· 
0<ον εχοντα, εφάπτονται ά?ληλων,χωρίς vet είναι β 
βαθμός της θερμότητόςτων μεγάλος, δ«ν svhvtxi, 
hts καίκσι μςτ άϊληλαν, Sts ύδωρ· γενναταη Α’/λ* 
ci/d'vs ότ3 έμβάσωμεν είς αυτά τά δυο ςοιχεϊα ί* 
να'ανημμενον σώμα-, -vj τά θλ/ψωμβν τολν μβτ* 
άδηλων, ή τά ταρίξωμεν $ κλωνίσωμεν δυνατά 
αναμεταξύ των, άνάπτπν αμέσως, hvmat μετ' άλ· 
λάλων , % γεννώσι τϊ> ύδωρ.

§· »3·
ΤΙαρόμοιόντι φαίνεται νά συμβαίνω καί εν τη 

ατμόσφαιρα, οτε γενναται % βροχά, o n  η άςραπη 
ά, η βροντή .φαίνεται νά είναι μία εξαφις τδ ύδρο~ 
γονικά αερος μετά τδ όξυγονικδ. Ποίλακις συν* 
τροφευονται αυτά τά δυο φαινόμενα από μίαν με- 
γαλήν βροχήν. Ουτω φαίνεται νά προέρχωνται οί 
χειμώνες ( φκρηναι ) άπ ϊ μιαν εξαφνον γεννη· 
Civ τδ υδατος εν τη ατμόσφαιρα, εν φ ακολ&εΐ 
μία δυνατή χχΰσις τδ όξυγονιχά αερος μετά τδ υ· 
δρογονικά, ητις προέρχεται από ενα ηλεκτρικόν στην.* 
Θήρα. θ ' ηλεκτρικός δό κτος σπινθάρ προέρχεται 
από την άν/σοςαθμίαν της ηλεκτρικής ύλης μετά· 
ξυ διαφόρων νεφών,, η μεταξύ τάτων $ της γης.

ΧδβββΧ 41
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Eli m  μέγα β*λί5&βί φυσικών η τεχνικών 
χημιχων φχινομόνων t όπα ενομ/ξοντο εως τώρα α
νεξήγητα , $ τερα'ςια, ημείς δβ'ν βλεπομεν τήν 
σήμερον. άϊλο, φ ή  αναγκαία επόμενα μιας όρΒως 
χαταληφΒείσης αναλυσεως τα ΐίατος. Αί εν τ$ 
παρόντε Κεφαλαίφ ΰώαχ5εΐσαι vug ημών αλη· 
θδ/α/ έχασι μίαν μεγάλην επίνοιαν είς ολην την 
θεωρίαν τηςΧημιχης9 τββ} τ5 β»β/β δε'λομεν π λ γ  
(οφορηΒξ εν τοΓς έξης Κεφαλαίοις €εβαιότερον.
'. Xpijxris ?ων &i&euv 7& παρόν?o s Κε- 

(fiakait*.
Το τεχνητόν φυχος.
Ι ί θεωρία των εκ πάγα βανων  ̂ % τ3 πάγα των 

πολικών τόπων.
Η* διάφοροί r5 υόατος τα tv rtf ατμόσφαιρα % τα 

*τ) τ^ς ylji.
tf  τέχνη τα νά ϊιορδωνωμεν τήν xaxvjy ποιότητα 

τα νδατος.
Η" θεωρία τ« βρασίματος.
Η* διαφορά τδ βρασμένα υίατος από το μετά άέ* 

ρος μεμιγμένον.
Η* όπόςαξις τα νΐατος εν γόνα, ^ χβτ* /ί/βν τβ 

θαλύΚΓβΆ.
Η* θ«ωβ/« τί}{ ομίχλης £ της πάχνης,
Η* θεωρία τδ υγρόμετρα, £ των υγρομετρία των 

ενεργειών.
Η* εξα^ις των φλογιςων σωμάτων diet τα υίατος.
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Tct e’iv) των β#ρων oirS εξέρχονται από λίμνας.
Η' διαφορά των φλογών «Ιερών.
Η* μεταβολή των χρωμάτων βττδ προξεννσιν ο\ φλο- 

γιςο) αέρες,
Η* όξυδωσις των μετάλλων t m  γίνεται hoi των 

υγρών αέρων, ή τό σχωρίασμα.
Η' θεωρ/β των «κκρΗΤβων. (explosion.)
Μερικά φαινόμενα των μετα>λικων διαλύσεων. 
Α'ρχαίτινες της γενέσεως % αυξησεως των φυτών,

TtJ{ ymVicos των ελαίων η, τ.λ*
< ,

Κ Ε φ . £ .

Φύσΐξ % ενεργειοι των Vαιών, $ Α λ
καλίων.

§. ι .  '
Ε’χείνβ βιτ8 έλέγετο πρότερον υπό των «?β- 

%«ιοτ/ρων χυρ/ω« Γ^, ^ ένομίζετο άπλέςατον ςοι- 
χεΐον, $ ω; β/τ/« τί}? «ββότ^τβί, ^«Ttfras, λ- 
γευσίας 9 άδιαλυτότητος χ. τ. λ . ημπορεΐ τήν ο*»ί- 
μερβν διχαίως νά ί /s ε πείνας τάς συγπεχυ-
μένας $ άορίςνς ίδέας 9 τά« οττο/βί ο ανθρώπινος 
νές μις αν μέ τάς τότε προόδπς της εμπειρίας ευ- 
χαριςημένος, έπλαττεν\έαυτφ άντ) των αληθώς υ
παρχόντων πραγμάτων. Τήν σήμερον δ$ν γνωρίζο- 
μεν χάμμίαν 'ςοιχειωδη γην * ^ βντ) μιας ευρέθη- 
σαν πέντε γαιώδεις υλαι, αίτινες επίσης είναι ά
ξιοι τ2 ονόματος ενός ςοιχείε ♦ επειδή κάθε μία



i t  ο αντάς sha t ΊΤυςατικίν μ ίμ ον  π ολλώ ν  αΜων 
(Τωματκν»

$. 2.
Μεταξύ των «ντε εω$ τώρχ'ανακύλυφ$Βΐ· 

σών γαιωδών υλών shat Μο, α'/τ<νε{ κχτατινχ τρί· 
τον ski πλέον γαιώδεις των λοιπών, πλέον £q· 
(?αί, σκλ^ότ^τοί ft*/£ovoi επιδεκτικά), πλέον α· 
γεοςοι κ. τ. λ . ,  οττ« βί επίλοιποι τρςΐς h i  τοίς 
αλατώδιιςτων Ιδιότητας πληνιαξιντι περκητ έτερον 
βίς τά αλκάλια, oSsv £ ώνομάάηϊχν Α* λατώ̂ ε/ς 
ή Αλκαλικοί Γαΐχι* (Substances salino * ter* 
reuses^ terres salines, terres alcalines, al* 
calis terreux)* Al δύο πρότεραι shat ή Πνρίτις 
(Silice) ^ ij Α*ργ//λη (Alumine Argille), ai 
τρεις υςεραι-βίσιν ij Βχροτit (Baryte) η Μαγνη* 
<ria (Magndsie) ^ ij Τέτανος (Cliaux).

„Α *ο του jatlQ&v oire τυυεγςα^ευ β Φχρχςοχτό 
ναςου βιβλίου άυεχαλνΦ$ηταυ αλλχ tq(x slSt\ y a tw ,  
4 Γλυχίυη, 4 STfovrlamt f $  4 KiQXuyia.

f 9B< γλνχίυ>ι ωυομάofy ar«$ i r a t t j  SlSaffiv εΙς 
τα  α λ α τ α t£v ότο(α» υπήρχα βχτίς % μίαυ 4$Λα* 
γενσίυ * tYvai *ν?*π*ον ΤΗ'Σμαςάγδχ $ τη
jBtfpt fax. Είς αυτός τός λίϊχς ευςίτχεταί μετά τ$ς 

eyfihtfg 4νρμ/ν·ί* «V 4$ %«ςι£ομΛ>ί Six τ?ς τ ι·  
fcwjC μας ναςίςχταί , ας μία λ*υ*4 , λε ία , φ α· 
γιυςος χόιης , ι?τις συςιλλ§τ*ι ^ αντφ ίγγεται i* l 
τχς γκ(£ατχς * είναι άτεγκτος ,  ffijXiffvyrrai u*o to 
«Ίφο$* &iy μεταβάλλεται ντο  τη άε$ος χα$ολ*9 
ητε μΐ^υυταε μί άλλο φλογϊςου σαμα, είμχ με το 
ίιιϊχο» J tfo yovo^ $ **οτ*λ*7 μιτ αυτπευ ύίςο$*ιϊ·

4 4  ΧΜΜΧ
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%ou (hydrosulphore), $  γίνεται ητέε διαλυτή 
εν τφ υδαη  > ον* καθαρά δευ διαλύεται. Μ*τα τη 
υδατος μηχανικές μίνον μι^υμιν* τχήματίζει ευα 
Κήλου ολίγου χολλήτΙκον · *ν#τ«* μετά τ£υ οί-εφΰ 
ϊ  ftur«y τη» άςγ/λλιινφ $  ··· #7ι>λι ά·
χόμΐ) 4υ χρησε1 ε*ς καμμίαυ τεχυηυ.
„ Η* Στροντίανη εύρίτκεται είς voTku φυτικά άλατα  
μαλιςα δε είς το ευ Σκοτία όρυκτου Στροντίου λεγό* 
μενού Λ γ γ Χι̂ Ι ̂  ευ φ είναι μετά τη ων&ςαχίχ* o$r- 
«ς ι$ν«μΙνΐι· Η* ναΖαρά £?ρντΐ*μ>ι#χιιμ&νχαυ?ιχιιΐ) 
γευα ΐυ% διαλύεται olq 200 μ*(ΐ*ί υδατος , $ι$μ«/ν** 
τλι X(«y μ#τ αυτ» «ς 5 τ/ταυος $ σχλιιρΛ#·
τλι 5 βάφει το τυρηνιουτΖν Ίαυ κολλά κράτινου 9 
ενίοτε δό % διαφΖείρη το χράμα τη εντελ£ς 1 είναι 
άτηκτος κα& εαυτηυ * όμως είς άκρου 0*5μομ φα#~ 
Φορίκή̂  σκανίας κρυςαλληται είς νρί&ματα* Τυχνο* 
τερου δε ε(ς ν ίτ α λ α  φ ενηται μετοί τ£ν οξεαυ 
υαι άχρηςος ϊ τ ί  είς τάς τεχνας.

*t Η* HCifKwia είναι τυςατικου μέρος τη ^ευδοχ* 
δάμαυτος τη λεγομενη * Άρκάν , $  τη Τ*ακ(ν$η φ μας 

1 καρίςαται ως μία λεντη λευκή > αναλη άοτμος *> α· 
<y*u?of κονιςφ δεν μεταβάλλεται ητε υνο τη άίρος 
ητε υνο τάυ νλογίςαυ τοομάταν * εν τφ υδατί δεν 
διαλύεται * άλλ* άνοτελεΐ μετ αυτή ευα κολλάδη 
νήλον  ̂ ενηται μετά νάνταυ τ£υ οξε'νν * % ανοτε· 
λ ε ϊ μετ* αύταν ίδίη είδης ά λα τα9 τ ά  οκοΤα διαφ· 
Γείρονται $  αναλύονται υνο της Γλυκίυης % 
γίλλης* τήκεται μετά της άργίλλής $  κυρίτήδος, 
δεν ενηται μετά ταυ άλκαλ(»υ9 $  δεν είναι εας 
τάρα εις καμμίαν τεχνικών χςησίν*

}» 8*
Βχ&ί1 των πέντε ητών γαιων έχει τά *ί$ιά 

?ϊ« χαρακτψςιχά γνωρίσματα. Ε#τis τέτων
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έχασιν όλαι μ ) κάποιας γενικός Ιδιότητας, δΐ ας 
περιλαμβάνονται ολαι υπό το όνομα ΤαΤαλ Αυτάϊ 
άΐ γενικαίτων ϊδιότητες εΙσ)9 νά shat ξηρά) , νά 
είναι ανεπίδεκτοι τήξεως ^ μεταβολής υπό του 
πυρός, νά μην ήμπορωσι νά άναλύωνται, αλλά 
vet δεικνύωσιν εαυτός εις ολας τάς συνδέσεις των 
ως άπλάς $ άφθαρτες υλας.

§· 4-
Η' ΙΙυρίτ/ς, είναι τραχεία είς την άφήν, χα

ράξει τα Μ«τα>λα , καθ' έαυ την δεν η μπορεί νά 
τακή υπό τα πυράς, είναι έμμονος, αδιάλυτος εν 
τφ υδατι χαϊ τοίς πλείςοις όξέσι · μ«τά δε των 
Α*λκαλίων διαλύεται είς μεγάλον βαθμόν θερμό
τητας , % ατω γεννάται ό *'Τελος. Την ευρίσκομε» 
συχνάχις ως συςατιχδν μέρος ποδλων φυσικών σω
μάτων , ms της άμμα, τα Καάρτα, τα Πυρίτη τον 
Α’χάτα , τα ’ΐάσπιδος 9 % έν γίνει όλων εκείνων 
των λίθων ο'ίτινες προςριβίμενοι τφ σίδήρφ διδόα- 
σι πυρ. Ε*ωί τώρα δεν ήμπόρεσαν ο\ Χημικοί μήτε 
νά τήν άναλύσαν, μήτε διά τής συνθέσεως νά πλά- 
σαν κανένα αυτή ομοιον σώμα. Εχ τάτα νομιξεται 
υπό τινων, ότι αυτή είναι ή άπλαςάτη γη , τό γαιώ
δες ςοιχεΐον, ^ ή αρχή όλων των λοιπών γαιων* 
α’λλ* αύτή ή δόξα δεν άπεδείχθη ακόμη διά. τής 
πείρας. Αυτήν τήν γην μεταχειριξόμεθα είς διά
φορα πράγματα ms είς τήν κατασκευήν τα υέλου, 

των πήλινων αγγείων, προς συγκόίλησιν δια
φόρων σωμάτων κ. τ. λ.

4βΓ



Η* Α’ρ γ ίλ λ η ,  vfr/« βΤνο» εν σνςατιχον μό* 
ριον tvjs ΧτΜΤΤίίβ/βί είναι λ*/*» «/« rtjv <r$$y, χολ· 
λ« τή* τ'λωβ'β’βν, σχληρύνεται % «ΤυςβΜβ· 
τ«« νττδ τδ orvfif, μέ τδ ^οτβλίΓ «να orvj· 
λδν j «νδτβ/ μδ τά πλεΐςα οξέα, διά της ςεγνω· 
σεως αναλαμβάνει πεταλίδες είδος, $ μιγννμε· 
νη μετά τδ νδατοί  ̂ τί}« πυρίτιδας σχληρύνεται 
ννερβολιχως. Την ινρίσχομεν πλνσιοπαρόχως είς ό· 
λας τάς Α'ργιϊλιχάς γαίας, μάργας, %/ςδί λ/'· 
Sa;, ϊ««τιίτ«ί χ, τ. λ. Είναι είς μεγάλων χρησιν 
διά τάς ιδιότητάς της, νά άναλαμβάνη ^λ. κάδε 
%ημα, $ νά το διαφυλάττη, νά σχληρύνεται υπό 
τδ πυρίς, νά βαςφ τδ ύδωρ χ.τ. λ. Η* εσωτερι
κή της νοιοτης η η σύνδεσές της είναι ετι αγνωςος, 
ενομί&η υπό τινων, ότι είναι μεταβλη3εϊσχ, λεπτά- 
τέρως μεμερισμένη, $ υπδ τδ αέρας $ υδατος δια- 
φισαρεΐσα πυρίτη, «Μ* αν’τή ή δόξα δεν εχει απο
ζώντας λογάς.

$. 6.
. Η* Βαρντις,χαρακτηρίζεται διά της υπερβο
λικής της βαρύτητας, οθ«ν ελαβε τδ όνομα. Είς 
την φύσιν δεν ευρίσκετat χαλαρά , α?λά σχεδόν 
πάντοτε ηνωμένη μετά τδ θι/ϊχδ % τδ άν&ρακιχϊ 
όξέως. Διά τκπυρδς, εφαπτομένη μετά της πυρίτι- 
δβς, ^ της άργί/λης των αγγείων, εν οΐς ευρ/σκε- 
τat, αναλαμβάνει εν α φαιδν £) πράσινον χρώμα, 
διαλύεται είς 9 0 0  μέρη υδατος (κατά τά νεωτερα 
πειράματα διαλύεται εν μέρος βαρύτιδος, κατά τδ
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βάρος, είς δυο μέρη ζέοντος ύπατος, ά>λως δϊ tig 3ο 
μέρη υδατος)* βάφει τδ σνρέπιον των Ίω'ν πράσινον, 
$ έχει, προς τά πλεΤςα οξέα μίαν ποϊλά μεγα· 
λητέραν συγγένειαν καί άπδ αυτά τά Α’λκάλια* 
Ε*νέται μέ τ ϊ ΖεΤον, μ ΐ Τον φώσφορον, £ ηπατικδν 
αέρα, μεδ* $ αποτελεί υδροδειέχον βαφυτιδα. Η* 
εσωτερική της ποιοτης είναι άγνωςος* ένομί&η υπό. 
τινων , οτι είναι ένα μεταΤλικδν όξυδιον την με· 
ταχειριξόμεδα πανrS, οπέ ΰέλομεν νά άνακαλυ· 
φωμεν το δειϊκον όξυ.

§· 7·
Η' ΤΑαγνησ ία , είναι πο)λά λεπτή, πο)λά 

λευκή, είς το πυρ αμετάβλητος, λεία είς την άφήν 
$ χζφος, ομοιάζει μέ την τρυγά των φυτικών 
υγρών. Ε'πιξητεΐ προς διάλυσιν αοοο μέρη υδα· 
τος, βάφει το συρέπιον των Ίων ^ της μαλάχης 
ποΤλά άδυνάτως πράσινον, £ βηματίζει μετά των 
οξέων λίαν ευδιάλυτα εν τφ υδατι άλατα. Χυνέ· 
χεται μετά των οξέων όλιγωτερον άπό την τίτα· 
νον, δί ης ημπορεΐτινας νά την χωρίση άπδ εκείνα, 
επίσης όμως δυνατά, ως το Α’μμωνιακδν, το οποί· 
ον βηματίζει μετ αυτής £ των οξέων άλατα μέ 
διπλας βάσεις, ή μίαν κλάσιν τρισυν^έτων αλά· 
των. Ιίεριέχεται πλκσίως είς τές μαγνησιακδς £ 
λιπώδεις λ ί$νς, είς τον οφίτην λίδον, αμίαντον κ, 
τ. λ. Ούτε αυτήν δεν ημπόρεσαν έως Τώρα νά άνα· 
λνσαν, ^ η συνΒεσίς της είναι επίσης ημΡν άγνω· 
ςος ως των λοιπών*

4 8



x«atx 4*
§· 8.

Η1 T i f  Λ νος (hut η ττλδ'ον αλχαλ/χή yij όλων 
•ίων αΜων,  ̂ ή οτδ χαρακτηρίζεται hx τί
νος δριμείας % χεδίν χανςιχης άηδίίς γείσεως. Βά
φει το συρύπιον των ίων ποΜά 3ι<νΛτά πράσινον*) 
ελκύει o$vof«vt} τό νδω$ τζί ατμοσφαίρας, 5ερ· 
μαίνεται ίπερβολιχ&ς μετ αυτκ, Ινδτα/ μετά τδ 
νδατος $ γίνεται ςερεόν νάμα , . ̂  ελεύθεροί ίίτω 
σβυομενη πολύ (θερμαντικόν. Διαλύεται ε/ςόλιγω- 
τερον άπό 700 (περίtit τά 500)  μέρη νδχτος,ελ· 
χνκσατδάνδρχκικόν οξύ εκ της ατμόσφαιρας  ̂(αντί) 
4 διάλνσις, ονομάζεται τιτανικόν νδωρ aqua 
calcis), $ βηματίζει εν) της επιφανείας της μίαν 
κρετικην τξίναν, ητις χαταχρηςικΰς επονομάζεται 
ΙΙΤαρ τιτάνα (Crd.me de chaux,). E*v?rat μετά 
τδ Φωσφόρκ % αποτελεί φασφορνχον τίτανον , $ 
μετά τδ θ ί/a, tjjv Βεικχον τίτανον η τ ΐ τιτανικόν 
ήπαρ * μετά δί τδ Ssiifca ίδρογον* (ηπατικκ αέ
ρα) την υδρο̂ ε&χον τίτανον. Μόνη της δεν μετα
βάλλεται Ιπό τδ πνρός, ενκμενη δέ μετά της πι- 
ρίτίδος $ άργίλλης t τήκεται. Τα συςατιχά της μό- 
ρια είναι ετι αγνωςα, μ ολον όνκ άριδήλιος φαίνε
ται οτι είναι σύνθετος.'

§· 9*
€>'τι η μία των *νω ρηδεισΰν γαιων μεταμορ- 

φκται ^ αναλαμβάνει την φίσιν της άλλης, χ«- 
θώ« νομίζεται Ιπό τιναν, ίίνο» μία εντελεςατη 
Χίμαιρα. Δεν ημπόρεσεν ακόμη κανείς να απόδειξη

D



«cos τ«\pa, on  j) πυρίτις μετεβλ^θη ε!ς άργ/>λην9 
b κερατωδν,ς λίθος etf κρέταν (κιμωλίαν γην), ^ η 
κρέτα εΐς μαγνησίαν* Αυτά ολα that συμπερά
σματα , τά οποία μερικοί Χημικοίάπεδεχθησαν έ- 
ξετάσαντες το πράγμα μόνον επιπόλαιας t ^ επι- 
ςηριξόμενοι είς το αξιωματικόν ά/λωνηνων»

* ·'· §. *ο.
Ε'χομεν ίχνη- αρκετές πιθανάς λόγας νά 

συμπεράνωμεν', οτί αί άλκαλικαί γαίαι είναι σύν
θετοι. Μερικοί Χημικοί ενόμισαν on rb άζωτον είναι 
εν συςατικόντων μόριον, $ τλΓ$ δ/$ωβ7 την καυ- 
ςιΚνν ιδιότητα. Α*Ρλ* ή πείρα ακόμη δέν άπέδειξεν 
αυτψ- την δόξαν, ~ηης ως τόσον φαίνεται τρόπον % 
ηνά vet υποτρίζεται απο τον τρόπον της γεννησεως 
αυτών των γαιων. Ε’πειδη ως επί τ ΐ πλέΐςον είναι 
η αρχή αυτων από κάποια θαλάσσια ξωα, άτινα 
περιέχνσιν εν τη εαυτών μίξει ενα μέγα ποσόν 
άζωτου.

.5. ι ι .
Μερικοί εφαντά&ησαν > on απέδειξαν τήν μι» 

ταξικήν ποιότητα των γαιων, νομίζοντες, on τάς 
έτανηγαγον είς μέταλλα, άφ' « τάς έθέρμαναν 
μεταξύ ανθράκων πο)λά δυνατά. θ"μως τα εΐς αυ
τήν την εργασίαν αποχτηθέντα πο?λά ολίγα με- 
τα?λικα σφαιρίδια ττροηρχοντο αριδηλως από τ&ς 
άνθρακας, άζο τκν ζωτικήν τέφραν, εξ ης συ- 
νίςχντο τα αγγεία οπΰ τά μετεχειρίξοντο εΐς την 
νχρΖσαν εργασίαν, θερμαίνοντες εν αυτοίς τάς γαί-
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ας, κχϊ εγνώ&ησαν In είναι φωσφορεχος σίδηρος 
(Phosphure de fer) oir# εξηλ&εν από τά άγ- 
γεία xut τΙς άνθρακας diet της ναράσης έργα- 
σίας. Elvat λοιπόν αποδεδειγμένου- on από τάς 
χχϊαρχς γαίας δεν ψπορουμεν νά αποχτησωμεν 
μίτα?λα. .. t

$. »* .
Α*/λ5/ πάλιν Φυσικοί ευρίσχονται ακόμη tk 

την Ιδέαν on at γαΐαι εϊνχι εν είδος χεχαυμένων 
σωμάτων , με τά οποία συνέχεται τδ οξυγόνου 
πο/λά δυνατά, % on διά την μεγάλων συγγέ
νειαν οττβ εχουσιν αυτά τά σώματα πρός το οζυ- 
γόνον δέν ημπορζν νά αναλυΧίν. Α'ϊλά και αυτίj 
tj δόξα δεν Ζεμελ&τχι εΐς τήν πείραν. Αί γαΐαι 
ενΖνται μετ άίληλων άνά δυο η τρεις ή $ περισ
σότερα;. *Ημείς δεν εχομεν μέσα να χατορ$ωσω· 
μεν τό το&τον , η δ« φυσις ευμοιρεΐ τοιέτων μέ
σων 9 £ γεννμ τζς ,λ ίδζς* οϊτινες διαφερασιν απ' 
ά)ληλων χατά τψ  σχληρότηταί υφην,ςιλιενότη
τα , διαφάνειαν, χρώμα > είδος χ. τ. λ. Η* τέχνη 
μόνον διά τίτο δεν ημπορεΐ νά άποτελέση τοιαυ- 
τας συνδεσεις, επειδή υςερεΐται καιρν, ποσότη
τας t ιέ, διαβήματος των επιζητκμένων προς το τoii* 
τον. Ω,'ί τόσον ημπορψεν % διά της τέχνης νά μι- 
μηδωμεν μεριχας συνδέσεις φυσιχων λίδων, μι- 
γνυοντες άχρι€ως διαφοράς γχίας μετ' ολίγα υδα· 
τος, £ άφίνοντέςτας πολυν καιρόν νά ςαΖϊίν μετ' 
άδηλων.

Χ«8ββΧ 5 l
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§· *3-
AI τρεις άλκαλικα) γαϊαι προετοιμάζει τρο

πή τινα την μετάβαση από recti γαίας sit τά Α*λ- 
Τά Α'λχάλια χαρακτηρίζονται διά της δρι- 

με/ας xal χαηίσης γευσεως των 9 διά της χανςιχό- 
τητόςτων, ^ τ^ί Ιδιαιτέρας ενεργεΙας> vj'v δείκνυα- 
ση εν} 7ο δέρμα χα) τ<2$ ζωτιχάς υλας , fterat- 
βχΤλασι τα χυανχν χρώμα τβ <rt/̂87r/a των ίων ε/$ 
πράσινον, χα) διαρρέχση εν τφ αέρι. Ε"ως τώρα 
γνωρ/ζομεν τρία Λ’λκάλια > ων τά διίο ή HaratV- 
σα ^ τδΝατ̂ ιον ονομάζομαι tjyiova^'vu τό irvp 
ημπορεΐ μεν νά τά $ ΐΓ̂ Λχτωο*̂  , «χ) 
νά τά μεταβχλη sis άτμδς η αέριον είδος. Το δί 
7ρίτον τό Α*μμωνιαχόν επειδή έχει 7άς εναντίας Ι
διότητας , ονομάζεται π τη τ ικ ό ν  Ανλ κ α λ ι .

§» 14·
Η’ ϋβ τά ττα  Ιχ« τά ε£ί}{ χαρακτηριςιχά 

γνωρίσματα. Είναι ξηρά 9 ςερεά, λενχή, χρνςαλ· 
. λχται είς ρομβοειδείς πλάκας> είς τές y o : /3α3·* 

ft«i riji θερμότητας τήκεται, διαρρέει ποίλά εύ
κολα , απορροφά το ύδωρ έλευθερέσα θερμαντι
κόν t ^ St/xvtWa ft/αν /δ/αν yetcSif όσμην, ενχ- 
τ at εντελώς μετά της πυρίτιδας διά της βοηθείας 
τ2 «·υβο<, ^ βηματίζει «τω τον υελον. ΕΙς την 
φύση ευρίσχεται ποίλά ας μετά της τιτάνου ενω
μένη , χα1 «>λων διαφόρων οξέων ως άλας. Μάλιςα δέ 
την έξάγομεν από την μετά την έμνρησιν των φυ
τικών νλων ενανολειφθεΐσαν τέφραν, εν y ευρί-
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fHStctt τλασιοταρόχω; ,  οθβν έτωνομά&η$Φυτι- 
κον Α*λ κ α λ ι.  Μψκβί ,οτι εχει μαγαλην
ομοιότητα μέ την τέτανον , % ον ημτορεΐ νά ον 
νίςαται h  ταυτης % τα ί?ξωΤ8 * αΜά ^ αότή ή 
5ο£« δ*ν ετεβεβαιωδη did της τείρας.

§· 15*
Η' Χόδα ( το NaT̂ oy, το ο̂ νχτδν Α̂ λχαλ/) 

Εξάγεται ατό την τέφραν μερικών βαλαντίων φυ
τών ή $ *i«w ι$ |3«07ί τδ %αλασσία άλ«τοί. ο*- 
μοιάξει εις ολαςτης τόίς ένεργείας κα) ιδιότητας 
με την ΐίοτάσσαν το>λά δυνατά. θ"θ«> ημτορα- 
μεν το?λά εύκολα νά ατατηΖωμεν^ σνγχέοντες 
αυτά τά δυο διάφορα τάματα μετ άδληλωνί κα· 
%ώς ηχολάδησεν αρκετόν καιρόν. Α’ίλ* είναι άλ· 
λ«< τεριςάσεις ΊιrS μας δείχναν την διαφοράν των* 
τά άλατα , ων βάσις η Τίοτάσσα $ διαφέρασι το· 
λυ άπδ ixriVa, ων <3«Λ* ή Ζόδα· κα) »j Ποτβο*- 
β*« Ιχί/ ιτβδί ολβ τά οξέα δυνατωτέραν συγγέ
νειαν ή η Χοδα.) βθ«ν $ χωρίζεται αυτή ατό τάς 
συνδέσεις της διά της Ιίοτάσσας. Ε’νόμισαν μερι
κό) , οτ< η συνίςαται εκ της μαγνησίας £ 
τδ άζωτα, έτειδή τοσάκις τά μαγνησιακά ά
λατα ευρίσκονται ηνωμένα με τά σοδικά, κα%ώς 
 ̂ τά τιτανικά με τά τοτασσικά. Α*>λ’ η τεΤρα 

άτεδειξεν ακόμη άτε αυτήν την δόξαν.
§. ι 6.

Τδ Α’μμωνιαχα, vj τδ ττητικα Α’λκαλί* τά 
χαρχκνηριςικά γνωρίσματα είναι τάντη διάφορα
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ait δ εκείία των έμμονων Α'λκαλίων. Τδ Α’μμωνια- 
χδν διαλύεται εν τ£ Θερμαντικφ, £ αναλαμβά
νει αέριον είδα * εν δέ τφ υδατι ρευςόν* &\ε* μίαν 
δυνατήν ^ ννίγκσαν όσμην, διαλύεται εν τ$ άέρι, 
αναλύεται ευκόλως διά τν ηλεκτρικν στιν&ηρος,των 
μετα)λικων οξυδ/ων, τ2 νιτρικ* οξεως^ $ τ« άλικε, 
υτεροξέως, χα&ώς τοΐς vaffiv είναι γνωςόν. Αυτή 
η  η άνάλυσις άτοδειχνυει, οτι νβ Αμμωνιακδν β> 
νίςαται εκ τ» υδρογόνα £ τκ άζωτα , 03εν κολ- 
λάκις δεικνύει τάς ιδιότητας των φλογιςων σωμά
των. ΕV rare ημτορεΤτινας προς τάτοις νά κατα
λάβω σαφεςατα οτι διά της σήψεως at ζωτικοί 
υλαι εκδιδόχσιν Α’μμωνιαχον.

,, Είς τα vtoortfu τη συγγράμματα ό Φη(χ(οi  
χάμνη ολλ*)» δίαΐςιη» ταν γαΐα» $ αλκαλίων, ίν $ 
ΙχλαμβαvttigtJStf ΓαΙκν, τι}υτυςίτιδα, Ttivapyflkt|c, 
τη» γλυχίνα»* τν'ν κίρχωνίαν , rqV μα̂ νιιτ̂ κ φ τη» 
rlravo») »ν at τίασαςις<*(άτ»(αΐΜΪναι χυ(ίαςγα7αΐ% 
at δε δύο διόrtfat άλχιλικαί γαΐαι * ΐΐς τα άλχά— 
λια ανάγει £ rtjV βχρυτιδα $ τη» ς̂ οντίανπ», ο'τει- 
δ» αυτα) at δυο ·χ*σΐ τςός ο λα σχεδόν τα όξίχ 
μιγαλητεςαυ συγγένειαν % ατό αυτά τα !ας τά- 
ςα αλκάλια.

$· »7·
Α'ν άκοδΐΐχ^ω χαμμιαν φοράν̂  οτι το αζωτον 

είναι i] άρχω (το ςοιχεΐον) των Α’λκαλίων, τότε 
δελομεν ευρώ *ν τ? Ατμόσφαιρα άμφότερα αυτά 
Τα ςοιχεΐα, ά, το Ο’ξυγόνον δηλονότι, £ (δος εί- 
τεϊν) το Αλκαλιγόνον διαλελνμενα μετά τ« 3ερ·
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μχντικκ. Tore &βλ8<Γ/ θεωρήσει οι Φνϊιολόγοι tvjv 
Ατμόσφαιραν ως tv μεγα δβχ<Γ$ν, τ® οποίον προ
σφέρει τή φύσει τάς ΰυο αξιολογώτάτκς υλας, 
*£ ων κατασκευάζει τά δν® Λί^τίκωτατα <ruv* 
θ«τ« σώματα, τά ί£/« ίν;λ. £ τά αλκάλια, οττ» 
jxsrαχειριζόμεΖα tit τόσαςμας χψικάς εργασίας.

JCpijtT/s 7ωΡ 3εσ·(ωι> 7S παράι>7o s Κε·
·*+ · «

*
Η* εξαγωγή, τροπαρασκευή, ^ των

γαιων.
Η* κατασκευή των πήλινων αγγείων , των κεραμί· 

, ων» τ3 φαρφκρίκ, ^ 78 ΑΓ®0Τ*λ*ν/8.
Η* θεωρία τής δ/ά των ya/ων tfuyxiMijVttOi.
Η* αμοιβαία ενωσις των γαιων δ/ά τ5 ττιφοί.
Η* yevvijo'/s των λ/$ων, #α} «1 φνβνχΛ/των μβ* 

τ*/3βλα/.
Η’ δ/i των αλκαλίων γινόμενη μεταβολή των χρω· 

μάτων.
~tt υελοποίησις, £ ή θεωρία της.

Η* χα) χάδαρσις των έμμονων αλκα
λίων.

i t  θεωρία των αλκαλικών καυςικων Ιατρικών. 
Τίαριςχτικάτινα εις τήν σήφιν.
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✓
Φυσις τ ω ν  φ λ ο γ ι ς ω ν  Σ ω μ ά τ ω ν ,

§. ι*

Τά φλογιςά Χώματα that τόσον τοικίίλα % 
τόσον πολυάριθμα, $ τά φαινόμενα % αϊ μετα
ξύ «Μηλών ^ τά άερος συνθέσεις των τόσον α
ναγκαία! προς γνωσιν9 όπά πρεπει νά τά εξετά- 
σωμεν άχριβως διά νά ψπορέσωμεν νά προσδιορί- 
σωμεν την φυσητών.

§. a.
Ε’άν περιλάβωμεν νπύ το όνομα των φλόγι

ζαν σωμάτων όλας εκείνας τάς υλχς όπά ημπο- 
ράν ταχυτερον ή αργότερου νά ενωθωσι μετά τά 
ό ’ξυγόνα, £ νά ελευθέρωσαν εξ αυτά τύ Θερμαν
τικόν % το Φωτιςικον, εχομεν δυο κλάσεις φλό
γινων σωμάτων, τάτ εςι τά απλά η εκείνα όπά 
δεν εδυνηθψεν εως τώρα νά άναλυσωμεν, $ τά 
κατά το μχ?λον £ ηττον σύνθετα φλογιςά σώ
ματα.

§· 3·
Α'τλ5 φλογιςά σώματα λεγομεν εκείνα ό

πά δεν εδυνηθημεν εως τώρα άτε νά άναλυσωμεν 
ντε νά συνθέσωμεν. Ίάτων ή εσωτερική ποιο της 
είναι ετι άγνωςος. Τά εύρίσκομεν είς ολα τά τρία 
βασίλεια τ ί}« φόσεως, τάτ εςι £ μεταξύ των θ’· 
ρυκτων, $ μεταξύ των φυτών ^ των Ζωων. Ε’-



liiors vtd^Wtv £μιγϊ\, at sir) rb πλεΐςον δέ $ 
&£&h nivrort ψωμεϊΧ μετ’· αίλληλων α’νά Mo* 
rjtaZra thr)v ο Α’δάμας t rb T̂ foyo'vov, rb Θείον* 
b Φαϊφίροΐ , rb A’vSqaxixbv -> $ τα Mirxfca. Ke« 
Siv τδτων των εξ 1ηετει vk rb θεω '̂τωμεν Ihfat

§. 4·
θ' Α’δαμαε shut rb σχλνβοτατον όλων των 

δωμάτων, ^ ιτο?λΑ αξιοΤημείατον hk τήν ϊ&ιντνρ 
τα οτΖ εχει eU rb vk θλμ τΑς αχτίνας τδ φω» 
τ^ί ^ νά rkt αναλύη, ε£ ο Ν/δτων (Newton) 
ε<Τυμπε$ανε το χανςόντβ. Ενέχεται εν τξ} φιίτει 
ιψςαίλισμενος tit όχτα'εδ̂ α, δωδεχάεδ()« «. τ ., 
$ ε/« ΰιχφορχ slXvj» «τινα διαφε̂ Βονν «V αΜ«ί- 
λων χατά Tt}v νφήν, TruxyoTvjToe, $ χ̂ ωμα. Καίει 
μέ α/^τήν φλόγα , ^ μεταβά>λεται diet τδ τοιβ* 
τβ »/ί ατμδ;. Η' μετά τδ *o£vyo'v8 τννθετ/ίτον 
είναι ετι α^νωςοί. E’xtos τδ ττυ̂ οί tλίγαι χ)λαι 
νλαι ψ ιτοβδν νΙ τδν μεταβάλαν, $ ί^ελβ νομι· 
cSiJ in  ωί άδιαφθοφτος, αν δεν α'τε'δειχνε τέ ε
ναντίον ή χαυςότης του. Α’χο'μη δεν εγνωρίταμεν 
κανένα τωμα, τδ ότο/» νά είναι αντοί (Τυςατ/κον 
μό̂ ιον, μάλιςα φαίνεται 9 on ο Α’δαμβί δεν υπό· 
χειται χαχόλον είς τΑς ΧψιχΑς Τυγγενείας και 
δ/αλνΤε/f.

>, Κατά τ «  vteiriftt ν»ΐ(»ματΛ  re Γυτ«ν fGu/· 
to o ) Λ 'Τ ΐίΐίχ θ if λ^ λΛ τ «$. o n  ο *ΛΐομΐΜ>$ 
tifcaffi free r fo  xaitfi*4 μόνον xxdafwrcerov αν$μtm 
xusoy ©ξυ 9 fcafeerai » o n  ιίναι *ada-
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(09 it O *Tt WrOftt V* ffUQit/Tt} tv (»-
χαμςον tliot φλογίςχν ςαμχτχν.

S· S*
Ti T'δρογόνον είναι έν συςχτιχον μέρος του 

υδατος, έναμενον μετά τα δερμαντιχ* $ τα φω· 
τιςιχα άποτελεί τον υδρογονιχόν αέρα, ο;ις είναι 
»3 φοραΤς χαφότερος τα ατμοσφαιρικά t £ με τά 
περισσότερα σώματα δεν έναται. Διαλύει δε τό 
ΘίΓον, τον Φώσφορον τον Α*ν3ραχα, re Α*ρσενι· 
xh> τά Ε'λβ/« χ. τ., 4* αποτελεί μετ* αυτών ha· 
φόρους φλογιςας αέρας, ο! οποίοι την σήμερον ονο
μάζονται διαφόρως, χατά τήν ίλ^ν οττβ shat ΐ}>ω· 
μένη μετά τα υδρογόνα, ως ΘειαχοΤ, Φωσφοραχος, 
Α*ν$ραχαχος, Α*ρσενιχαχος, Ε’λχιαχος, υδρογον/χδς 
diίρ. Α’ναλνει διάφορα μεταδλιχά οζίδια, ^ ο* 
λ* τά θ’£εα, ων >j /3«07$ ίΓνα/ απλή ^ άγνωσμέ· 
νΐ} (βε tft7r̂ i3cS-«v Ζ'. Κίφ. $. i j . ). Δίδωσιν εις 
τά σώματα με& ων έναται, ίϊτε ωίτ/ν οώτά φλο· 
φιςά είτε μη, την δυναμιν τα νά 3λώσι τάς άχτι· 
νας τα φωτός, εξ ης δ Νιατών έσυμπέρανεν, οτι 
τδ ύδωρ περιέχει μίαν φλογιςην νλψ. Είναι ένα 
συςατιχόν μόρων όλων των ΟΟργανικών σωμάτων, 
£ δίδωσιν ε!ς αυτά έχ μέρας τήν φλογιςην Ιδήτη· 
τα (ίδε Δ'. *, ϊ .  Κεφ.).

§. 6.
Το Θειον είναι ένα χ(τρινον, ένοδμον, ηλεχ· 

τριχδν, τακτόν σώμα, ενίοτε διαφανές ^ είς όχη
μα οχταέδρου 9 ά/λοτε μι) διαφανές, ^ είς οχψα



XMfeX

πρισματικόν. Καίει διττως, πρώτον χατ ολίγον μδ 
κυανήν φλόγα, ^ γέννα, το θειωδες οξύ, $ ϊίΐί* 
τερον ταχέως ^ ένατοί με λευκήν φλόγα, οτβ 
ym£r«/ τό θειϊχόν οξύ. Ε'νΖται μετά διαφόρων 
γαζών κα) Αλκαλίων, ^ είς αυτήν τήν σύνθεσιν 
γίνεται διαλυτόν εν τφ υδατι. (αυτά ε/σ) τά χτω 
λεγόμενα θειωδη ήπατα4 μετά tS υδρογονικΖ αέ
ρα ενψενον τό θειον αποτελεί τόν θειΖχον υδρο- 
γονικόν αέρα, οςις λέγεται g ήπατικός οίήρ, του 
οποίου tj βάσις ν.μπορεΐ ωσαύτως νά μιχθη μετά 
των γαιων ^ Αλκαλίων, %ηματίζανα τά υδρο- 
θείΖχαΑ*λκα?ΗΧ $ γα(ας.) Μίγνυται  ̂μετά των 
μετάλλων ^ αποτελεί τά θεικχχ μέταλλα. Ευρί- 
σκεται εν τη γη μέρος μεν αμιγές και καθαρόν, 
μέρος δό ψωμενον μετά των Μετάλλων.

§· 7·
Ο* Φώσφορος είναι εν λευκόν, διαφανές, κε· 

κρυςαλλωμενον, πετχλωδες, πολλά εύτηκτον σώ
μα. Καίει καί αυτός διττως, πρώτον βραδέως είς 
κάθε βαθμόν θερμότητες με μίαν υπόλευκον φλό
γα  ι  οτε εκδίδωσι μίαν δριμεΐαν οσμήν, $ γεννφ 
τό Φωσφορωδες οξύ'καϊ δεύτερον εις τόν 6ο βαθ
μόν ταχέως ^ μό λίαν λαμπράν $ ζωηράν φλό
γ α , χωρ)ς νά εκδωση μεγάλην οσμήν, ^ γέννα 
τό Φωσφορικόν οξύ. Διά την μίγάλψτα φλογιςό- 
τητα δεν εύρίσκεται καθαρός εν. τη φύσει, άλλ* 
ενΖται μετά τκ θεία $ των Μετάλλων, διαλύεται 
εν τφ ύδρογοιικφ αέρι, αναλύει τά μεταλλικά θ’-
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ξυΰιχ ενύμενον μετά τ« όξυγόνκτων,  ̂τά κατα
καθίζει από τάς διαλύσεις των εις μεταΤλιχόν εί- 
ϊοί (τά iVatvaV̂ O· Ευρίσκεται εις τά ορυκτά πο
λύ συχνότεροι/ παρά εΐζ τάς ξωτιχάς υλας, με
ταξύ των οποίων ηρθμεΐτο πρότερον υπό των Xij- 
μιχων.

<So

ανκκΗ $  το /f*£mt09% το οποίου ο Σνγγςα- 
φΐυς μας δ tv δίοΐ τ ΐ δεν το α»α$*0ΐΙ· 7ο Λ~
ξατονονςΙτΜrat iv τ£  «τμοοφα/^ιίς *7$ος aifiov%
$  tha t i  βχσι$τη dfartnX αί$ος* f?voi*fo$ πίτοίς 
(Τυςαηκον μορίου ταυ ξ*rizSv £λ«ν φ τ% αμμωνία* 

χα/el $ iy?ral μ«τατ» ο|ο^ον» $ιά τί?ς 0οΐ| 
$#ίας τ ϊ  ηΧίκτμκ* <nriv!$QO$, αποηΤ^ν το ΜΤ(1· 
*ου οξύ , nrigi i  ίν  τΛς ίξης 4Γλατύτι$ον·

$* 8* • ^
ToAV00<z«/«ov <ίνβ< το φλο^ον συςατιχόν 

μόρων των ανθράκων 9 καθαρόν κα) χεχαθαρμενον 
από όλας τάς γα(ας9 αλκάλια, άλατα χ. τ., μεθ* 
ων είναι μεμιγμενον εν τοΐς ανθραξι. Καίει μόνον 
είς ενα μεγάλον βαθμόν θερμότητας 9 £ αποτε
λεί μετά τ» ο ’ξυγόνχ το Ανθρακιών όξν. ΕΓχ« 
προς το ο ’ξυγόνον την δυνατωτάτην συγγένειαν ό
λων των φλογιςων σωμάτων 9 οθεν το χωρίζει α
πό ολα τά χεκαυμενχ σώματα ενχται μετ’ αυ
τ ί. Ευρίσκεται πλκσιοπκρόχως εις τά φυτά ^ τά 
ζωχ ^ είναι εϊς τά φυτά εκείνο το ςοιχεΐον οττ« 
τά ΰώει την ςερεότητα, όθεν $ μετά την αυτό
ματον $ μετά την βιχίχν δ/ά τ3 πνρος γενομενην



ανάλνσιν αότων των σωμάτων δδν άίλάξει τδ %η· 
μάτκ, a».' elm  τρόπον τινα ή σκιά τδ άναλυΒεν- 
τος φιτκ. Διαλύεται μετά των Αλκαλίων, ^ τδ 
vŜ oyowjta aVpoj, ίνδτΛ/ μετά τδ 07^8 ^ «το· 
TcXsr τον «ν̂ ραχδχον <η$̂ ον (carbure tie fer) 
οπερ ευρίσχεται £ sis ret τρία βασίλεια της φν· 
τέως, $  χατχχρηςιχως ονομάζεται γαληνή σιδηρά 
(Plombagine. Mine de crayon ηοίΓ.)το μίγ
μα , εξ β κατασκευάζονται τά fwXvtfioKoySijAe. j

§· 9‘
Τά Μ έ τ α λ λ α  χαρακτηρίζονται διά της με

γάλης των βαρύτητας, $ της Ιδιαιτέρας ςιλπνότητος4 
είναι εύτηκτα, χρυςαϊλιςά $  φλόγισα. Α'ναλνπσι 
τδ ύδωρ κάϊ τά πλεΐςα ο'ξεα9 ενκνται μετά τον 
Βείπ, Φωσφόρκ, α'νΒραχιχί χα) μετ αΤληλων είς 
διαφόρκς βαΒμύς Βερμότητος 4 χα) επεχκσι τόνον 
£ οξέων $ οξυδόχων σωμάτων, τδτ’ εςιν ως ο
ξέα ενκνται μετά των γαιων % αλκαλίων, ^ «s ο* 
ξόδια (άσ€ολοι) μετά των λοιπών οξέων, άποτε- 
λδντ* μοτ’ «ντων τά μεταίλιχά άλατα. Μάλιςα 
διακρίνεται αυτό τδ γένος των φλογιςων σωμά
των άπδ τά λοιπά κατά τδ πληΒος των ειδών τυ, 
επειδή εως τώρα γνωρίξομεν ιγ  , είδη μετά/λων 
(προςιΒεμεν8 τδ Χρώμια, τδ Ονρανίκ, τδ Τιτανίκ, 
^ τδ T f ; των νε«ςί ανακαλυφΒεντων, γ ί
νονται α ι ,) $ Ίσως είς το έξης διά πειραμάτων αν- 
ξηΒζ ετι δ άριΒμός των. Διά νά ημπορεσωμεν εό- 
χολωτερον νά τά περιλάβωμεν, τά διαιρώ εγω είς

XiSSSH 6 1



x m s x

τέντε κλίσεις. Eft tvjv e-ftortjy ανάγω τά ευύραν 
ςα, Its ημτορΰν εντελώς νά έξυνί&ν Tot aura εΐ- 
c) τρίχ, τό Τχνςιχδν» το A*pfενικόν, ^ η Μολνβ- 
δχινχ a). Ek την δεύτερα» τά εύ$ρχυςα, oJri Si* 
έτιδέχοντχι εντελή ζξυνσιν, αλλά ο̂ ηματίξαν μό
νον μεταλλικά οξνδιχ, χχ) Si ^ *ντ«λζ «£««· τοι- 
αΖτα tier) τίντί, το Κοβάλτον, τ& Βιτμί&ον, τέ 
Ν/χχΑίν, Τ5 Μαγνησίαν, ^ τ$ Α’ντιμόνιον €'). ΕΙς 
τ$ν τ ί̂την τά ημιέλατα, lies l b  επιδέχονται δ- 
ξυνσιν, τον Κίγχον δηλονότι κα) τον Τ'δρχργυρον. 
Eli την τετάρην τά εντελώς σφυρήλατα, $  βυβ* 
ξυδωτα · τοιχίτα είσ'ιν δ Κασσίτερος, ο Μόλυβδος, 
δ Σίδηρος $ δ Χαλκός. Εις την τέμττην τέλος τά 
σφυρηλατωτατα, <J δνσοξνδωτα, ως ο άργυρος, 
ο Χρυσός % η ΙΙλχτινχ. Ε’τειδη.δε τό bvxrov Κε- 
φάλαιον αυτί! τχ βιβλίου αφιέρωση Ιδιαιτέρως είς 
τά Μιτβλλα, διά τχτο έδω Ζέλομεν διορίσει μό
νον μερικά χαραχτνριςικά γνωρίσματα των μετάλ
λων άχριβέςερον. Ύ'τοσημειέ&ω ετι ^ τ2τβ, οτι 
τά ονόματα , ημιμέτχϊλα, εντελή £ ατελή μέ· 
τα?λα, τρέπει νά εξορι&ίν ατό την διάλεκτον της 
καληρέρας ά, ορ ο̂τέρας Χνμιχης, ετειδη είναι γεν
νήματα άριδηλως ψενδων άλχημιχων Ιδεών.

m) Εις minfv την *λασιμ dvx<ytral $ το Χ$«μΐομ· 
β) Ιι&ω dvut/irai % το Ουςανέον f Τιτάνιον, £ 7*λ· 

λ»μομ·
Α') ΎοΑ* ρσ ενικόν είναι ςιλτνον ϊ, ευδλαςον, 

η υφητου συν/ςαται εις Ιτοχυχνεχ φαιά τ ίτχλχ , 
καίει με κυανήν φλόγα, ^ οσμήν σχορόδζ.
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• B') To T ttγ γ ς ικ ίν  είναι λευκόφχιον, tj υφή 

του πυρηνοειδής, ευθρίπτον <> %εδίν ατηκτεν\$ $£t£3> 
διαλυτόν 'εν "τοΐς οξέσι4 μ} ολον τϊτο οξυνεται 
πο)λ& εύκολα (γίνεται δηλαδή Teyy?/#3v o£w) iV 
τελως ή' απλώς διά τδ άί̂ ος, ^ τδ θερμαντικέ* 

Γ')Η* Μ ολυβδχινα παρίςαται ημίν ως μία u* 
or ομίλαγα κόνις, ή πυρήνες ( κόκκοι )  οΊτηες ςίλ- 
βησι, συνέχονται μετ' άϊληλ'ων, that ευθραυςοι9 $ 
λίαν δύςηκτοι. Καώ % γίνεται ενα λευκόν, πτη
τικόν , πρισματικόν» ^ οξυνσεως. εντελές επιδεκτι· 
MOV όξυδίον*

■ ’c*
. ,, 7ο Χςάμιο* μας ναςίςαται >1ς νυ$νας λινχο ■ 

φ«ώ$, $  *7ναΐ ιτολλΛ σχλιιρο»> βϊ^αυςοκ ̂  λία» it/» 
Φΐχτο»·

Δ')Το Κο€χλτον  $ϊναιερυθροκίτρινον,ηυφν  ̂
τη πυρηνοειδής, «ί̂ λα-ϊον, ευθριπτον. ̂  ίΐ/ς̂ χτον* 
0αφ« τον υελον εν τη τηξει κυανέν»'

Ε') Τ3 Β ισμέθον είναι ευβλαςον,η υφητα σο» 
ϊίςαται εις υποκίτρινα λευκοί πέταλα, είναι πο>λά 
εύτηκτον, κρυςαίλιςόν, ^ μετα€χ?λεται εύκολα είς 
οξυδιον.

Ζ') Το Ν/χχολον είναι φαιόν, ή ί^τβ τ ^ ·  
Μίίδήί, οχ/ roVoy «t&Xorgoy* λ/fcy of/ws ίος̂ χτον. 
Διά τδ θερμαντικέ κα'ι τδ «β̂ β? /zafs δίδωσιν εν 
πράσινον όξυδιον.

Η') Τ3 MayvijT/oyf fya/λευκόφχίον,ηυφη 
του συνίςζτχι είς λεπτές πυρήνας, ευθλαςον, ^ 
τυλλά £o<?tjxTey. Ely*/ μεταξύ των μετχΤλων τό



μόνον τόσον φλογιςόν σώμα, ωςε εύ%ύς cru άκτέ* 
$yj tts t h  αέρα, μεταβά?λει r i χρώμα f a, $ με· 
τάτινας Ημέρας γίνεται μία μελαινα κόνις. Δια· 
φυλάττεται εν τφ τνεύματι τ2 oTva, $ «ν ελαίφ,- 
εάν δελησωμεν νά το εμζοΰίσωμεν της καύσεως.

<&') Το Α’ ντ ι μ όν ι ο ν είναι λευκότατου, ή v0>j 
τ« συνίςατat είς μεγάλα πέταλα, *ί&λ*«ον χαϊ 
ΰόςηκτον· το όξυίιόντη είναι λευκόν, ονερ ημπο- 
ρεΐ νά μετεωρίτη, νά χ ρ υ ς β ϊ λ ,  $ νά ενω£% 
%sMv us εν οξύ με τά Α*λκάλια.

,, Το Τιτάνιον tfnxl μία αυμπτη^μίνη, iSSTJK· 
ςος, σ*λ»)(ΐΛ, φαίομί’λαΐνα υλη, tffuStv tfvut χςνςα\· 
Χιτμίνον * ϊχ ι! \αμν$οο ίςν3(ον χςωμα * όμοΐάξα 
τψ χαλ*<ρ , ^  tfvaf Λίαν δεκτόν.

,» 7 ο Ο t !$ iv io y  μας ίμψαν ί<?»ταΐ ως μία!» μίκςαν 
<rof»mv βιιντ»3«μ»'νη» ^  <τυνί%ομ£ν̂  ίλη* *χ« 
μιλαινοφα(β» η κίτρίνόφαίοφ χ(ωμχ· ν&σχει ατό 
τά μχχοίΐμ $  το' ςινί, tivat σχι£ου άτηκτο».

„  Το 7 '« λ λ « ς ιο  y βΤ>αι λιοβόν η μολυβίόναιου, 
\ία ν ςι\τ ν cv, τχληςο'ν ^ ιυ3ςαυςον * ί» ο £  ημ-
*ο(*ΐ νά γίνη κόνις * λίαν tu j-h*tov, (3ςα£«< *ί«ολα,
£  «ναι μετά τον «ίίςαργοςον το ΐΓτητ|*»τίςον μ ί· 
ταλλον.

f )  Ο* Κίγκοςείναι ύποχνανόλευκος, η ύφηvs 
είς μεγάλα πέταλα, είναι ολίγον είδραυςος, ψ· 
τορεΐ μ’ ολον rare νά αφν^λαθί) είς πλάκας, 
πο>λά εύτηκτος, ά> μεταξύ των μετάλλων εκείνο, 

*οτκ ενκολωτατα άνάπτει. 0*Τ€ πυράκτωση, καίει 
με μίαν ωρχίαν υποκίτρινου λευκήν φλόγα, αν«·, 
λύει το ύδωρ ποΤλά δυνατά.
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K') Ο* Τ' 9 f άρ γύρος τ,ήχετμιείς τδν τριαχοςον 
βαδμδν Τήξ δερμότητος νπb rh  ο , τΖ*Ϋεωμνρχ> 
its μεγαλητίρμν . φμχρότνιτα γΜται ςερεόν σω· 
μα, Διά, μόνψ ̂ ί  ΜΧ&ή*%ί.. διαιρίσ«cos. μ«τ.$- 
βάλλεταιείςεν μελανόξύδιον ,αί&ιοψί titya fyvg'ti 
(aetliiops per se) λεγόμενον+ $ μίγννται net· 
rά τον «t/τίν «*λ& τρ ί^ .μά  rets λιπώδεις χαϊ 
παχεας υλας, -·.-. ϊ ■;· > '-

Λ') Ο* Κ«<Γ(ΤίτεροίεχειμίανλαμπράνKsu· 
χότητα, that απαλές, ;χδφί s, fast Ολίγον, μ$ τίν 
$vt#« ψπορψεν νά τον χαράξωμεν  ̂ «Γν«< τδΜά 
sir>j*T0i 9 £ λ<ί*ν fv^Xeyiges, τδ όξνδιόν τ# that 
λενκδν, οττίβ αποτελεί: τον υελον ενόμενον μ*τ* αν* 
τδ «δ/«φ«>ί, #«} rh  μεταβάλλει ε!ς μηλτον, 
(σμάλτον> Email.) ; .

Μ) Ο*Me λ ν β ί  ο ς είναι νποχνάνεος, άγχος, α· 
παλδς* χα) λίαν εότγχτος, τδ όξόδιόν re εχει τδ 
χίτρινον χρώμα τδ τοπαζίχ, £ μεταβάλλεται ε!ς 
ίελωέΐ) t/Atjy ευχολάτερον άπδ ολα τά λοιπά ο· 
ξόδια, '  ̂ :

Κ) Ο* %ίδγρος είναι λευκός, ινώδες, τδτφν 
ρηλατώτατον τον μετάλλων, δνςψτότατος <£ εό* 
φλογιςότατος. ΑιΤδς είναι το μόνον μετάλλον (μ#· 
τά τδ Κο€άλτ8) δπχ ελχόεται υπό τδ μχγνγτα. 
Α’ναλνει τδ ύδωρ πολλά ενχολα, $ διαρρέει εχ· 
τιθέμενος τφ άερι εις μίαν χοήν (σχωριάζει)' m· 
ται μετά τδ avSpaxtx3, δπερ τον μεταβάλλει είς 
Xάλιβa  ̂ χα) that τδ μόνον μεταλλον, οπχ ενρί»

£
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σχεται πλκσιοπαρόχώς, χα) είς τά οργανικά σώ
ματα.

S') Ο* Χβλχοί Ιχο «^ώ ^ν ^θβδν^Μ- 
μα , *?ν«/ λ<'«ν «νήϊήί, λ/αν ^φί^λατοί, βνβο·* 
μας, τ% ύγείφ πολέμιος' Haiti μδ πράσινη)) φλό
γα, % αποτελεί τψ αέρι εχτϊθέβέν'ος -εν πράσινον 
οξόδιον (τον μαλαχίτην). ■ ' '-■■

θ') Ο* A"0yu 0os είναι λευχδς, χά&αρδς, κα\ 
ςιλπνδς ,  £ω£/ί όσμην $  yetT/v, σφι^λατω· 
τατοί, δ/ά flow τδ δερμαντιηη $ τδ αεροί ^ν 
μεταβάλλεται sis ο’£υ'δ<ον , χαίει μδ Ιποπράσινην 
φλόγα διά τδ ηλεχτρικχ σνσσεισμχ, από τοίίς 
$ειωδεις άτμ&ς μεταβάλλεται τδ χρωμάτα είς με- 
λβν, ^ ί«·ο τδ άέρος δεν π αράζεται χαΒόλε.

I f)Ο* Χρυσδς έχει εν ωραΐον λαμπρόν χίτρι- 
νον χρώμα, είναι σφυρηλατωτατος, άνάπτει ίν- 
σχολωτερον από τον σίδηρον, $ δεν μεταβάλλε
ται εύκολα είς όξυδιον. Διά τδ ηλεχτριχζ σπινθή
ρας γίνεται οξυδιον {οξοδεταί) £ αναλαμβάνει εν 
ωραίόν πορφυρνν χρώμα.

Ρ') Η* Ώ,λάτιναείναιτδβαρότατονμέταλλον 
πάντων, λενχόφαιον, όχι τόσον ςιλπνον, τδ δν· 
ςηκτάτατον πάντων £ άφλογιςότερον, ^ εν γένει 
τδ πλέον δυσμετάβλητον μεταξύ των μετάλλων.

as γένια ποτέ τδ εύχρηςότατον μετάλλον είς τάς 
τεχνιχάς εργασίας μας.

§. ίο.
ΧόνΖετχ [φλογιςά σώματα είναι έχεΐνα δπε
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γέννώνται h i  της συνδέσεως πλειονων των ανω 
^θεντων. Ourcoi είναι at διαλύσεις τδ ®«/a, tb 
A'νδραχικα, tb Φωσφόρου, τδ Α τ̂ενιχδ «, τ. & 
τφ Τ'ΰρογονιχφ πνεύματι συνδετοι φλογιςοί αέρες. 
Αί συνδέσεις τδ δείχ μετά τδ , τβί?ν*
δρΤχιχχ μετά τδ σώηρκ, των μετάλλων μετά τδ 
θε/β φωσφίρα , % μετ άϊληλων that σύνδετχ 
φλογιςά σώματα. %χεΰύν όλαι αί φλογιςα) υ· 
λαι οπ$ μας προσφέρει η φν'τ/ί είν«* Τιίνθετ* 
<jAey(?<i σώματα. Η.' τεχν»} καταγίνεται νά χω· 
ffiy βν’τά τά σώματα απ άϊληλων, $ νά παρα- 
αηση τδ χαθεν χαλαρόν ^ άμιχτυν.

§. ιι*  · "'■■ " ;
Ε*άν συγχρίνωμεν τάς Ιδιότητας των συνδέ- 

των , $' των απλών φλογιςών σωμάτων, θελβ* 
μεν εύρη, οτι τά πρώτα ενχνται μετά τδ 0*ξυγό· 
vb ττολν «·090ι/μίτερωε από τά δεύτερα. Τδτβ 0λ«· 
πομεν,οτι συμβαίνει είς πουλάς μεταϊλιχάς συν- 
τ̂εΤε/ί ^ &ε<δχ« μέταΤλα (β), έξ εναντίας μερι

κά φαίνονται οτι έχχσι ποίλά βλ^ωτε'βαν xXfavv 
τ^δί καυσιν  ̂ επειδή αυτά τά συςατιχά των μόρια 
συνέχονται δυνατά μετ αίληλων, τδτο συμβαίνει 
είς τά φωσφορχχα μέτα/λα. Ευρίσχονται πρός του· 
τοις μερικά σύνδεσα φλογιςά σώματα όπχ δια- 
μένασιν άρχετίν χαιρόν αμετάβλητα εν τφ αέρι. 
Τά τοιαΖτα φαίνονται οτι έχασαν την φλογιςό-

(») *1*66$ αν'τ* vd 9WSU ol λιγίμΜοι ITufhan
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τητά των διά Την μεγάλην Συνάφειαν £ συγγε· 
νειανοίτ3 εχοσι τά συςατικά των μέρη πρόςάλ· 
ληλα. Τά ,τοιάυτα νάματα άπαιτοσι- μεγάλον 
βαΒμόν Βερμίτητος ha να χαυσον> τοίοτον σώμα 
είναι ο άνΒρακοχος σηδηρος (η ί'λιj έξ ης χατα- 
σκευάζονται τά μολυβδοχόνδηλα) ,τδν οποίον μετά· 
χειριξόμεΒα με κβλ ν̂ εχβασιν Βόλον ret νά.εμ· 
ποδίσωμεν τ) σκωρίαν μα τ5 σίδηρο.

§.12.
Το Τ* δραγόνον ^ το Α'νΒρακικόν άχριβως μετ 

άδληλων εν ταΐς των φυτών ίσ)ν ηνωμένα, ̂  ποίλάκις 
με όλίγην ποσότχ γαιων, άλχαλ/ων * οξέων, χα) 
μάλιςα ο'ξνγόνο μεμιγμενα, γεννά σι τά έλαια, 
£ τάς.φυτικάς ^ γαιώδεις ρητίνας. Αυτά) ai ϋλαι 
χλίνοσι να χαΰσον £ νά. άναλυΒον * /ζ «λον τδτο. 
βίζως μενοσιν αρκετόν καιρόν οτως ηνωμεναι (συν% 
τεΒειμεναι) εως core μία εξαφνος ^ μεγάλη Βερτ· 
μότης , £  ̂ πρόσοδος το άέρος £ τ5 υδατος εις 
αυτάς, τήν ξ1̂ δί«θ/ζ/αν Tijg συνΒεσεως
των. Ουτω χωρίζονται τά συςατικά των μόρια άπ* 
ά)ληλω'/) ^ ενονται τό χαΒεν ξεχωριςά μετά τδ 
o’ ĉyova. Τά προϊόντα της εμπρησεως αυτών των 
συνΒέτων σωμάτων είναι πάντοτε ύδωρ $ άνΒρα- 
χιχον ο£ν. Το βοτο συμβαίνει % μέ τό πνεύμα το. 
civβ τον αΙΒερα , τά οποία γεννωνται διά της
αΤλοιωσεως φυτικών τινων υλών , $ δεικνυοσι διά 
της εντελος άναλυσεως των , οτ; συντίΒενται εκ 
το Υδρογόνο χάϊ το Α’νΒραχικο, καί τίνος μιχρας
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τοσότητος ΐδατος £ οξυγόνα. Of a τό Γ, ΙΛ' xx) 
tli' Κεφ. εμτροιβεν.

§· *3·
A to αυτόν τον χχτχλογον των διαφόρων ι<* 

ίων των φλο'χ/ςων σωμάτων ̂  ^ άτ? τά« κυρίας 
των χαραχτηριςικάς ιδιότητας, ημτορψεν ίυχολα 
νά καταλάβωμεν την μεγαλνν ετίρροιχν i t*  ίχβ* 
σ/ν αυτά τά σώματα ι ’ς 'όλα τά φαινόμενα της 
ετιγεία ημών σφαίρας. ΐϊμτοραμεν μι κά^ε %ε· 
δόν δίκαιον νά διχιρίσώμεν ολα τά φυσιχα σώματα εις 
δυο μεγχλχς ΚΚάσας, φλο^ςών ίν*λαίιΐ ^ κιχαν- 
μ/νων Σωμάτων. Ε/{ το τληάος £ ενεργείας των 
ΐροτερ ων εΰρίσκομεν τit  α/τ/aj των φλο^/ίων μί- 
τεώρων , Των το*;χω/ θερμάνσεων των ήφαις/ων 
o’fccv , τί»< i/vjvixBi μεταβολής της ετιγεία it ;·  
φχνείχς χ. τ. Ε/ί τά δεύτερα θεμελεώτχι η δια· 
φο^^ τί τλν*3θί των οξέων, των (Γυνδί'των αλά
των , των ό£υί/ων ^ των μετα>λιχών αλάτων, τά 
ότοΓα χατ’ άταρως διχφίρας τρίχας τοιχιδλνσι 
τάντοτβ, το εξωτερικόν σχήμα των Μίταλλί/ων 
( m ines), ή αμοιβαία αυτών άνάλυτίί ^ μεταβο
λή διά. Ιδατος, φωτός, ηχερός. Τ ελοςείρίσχομεν εν 
τοΤς φυτοϊς το»αΰτα όργανα, τά ότοία ετροίχισεν 
ή φόσις μι ενα οργανικόν μηχανισμόν , δ! Β νμ- 
xofev τά φυτά νά όωτβν μίτ* άλληλων ακριβώς 
διάφορα φλογιςά σώματα , ^ νά άτοτελάν το/- 
αόταί (TuvSfVfii, αϊτ/vfi ιίνα/ toVov αναγχαιίτε·
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■ραι τρός τΖς μεγάλας σχοτίς της φύσεως, 'όσον
όλίγοχρονιωτερα sivat η δ'ιάρχειάτων.

XpijTjts ?iZi> tletreup 75 itap o tfes K i· 
jfaSla/ov.

tf  περιγραφήτ%ς χαύσεως,χοίρος χώματος f a  
διαπερως.

Η* ίςβ^β των' Ζβωδων. τόπων, ^ τ« $u07xa θ*ύ\
•Λ V ■> · . * * ' / \  ,^ #« $ξ*ωί·
Ύάφαινόμενα^των φνσιχων φ λογώ ν αέρων εν.χοΓς, 

στηλαίοις τάφοι; $ τψ άεριχ*τ.
Αί Ιδιότητες των. Ζειαχων. y»tov, βλχβλ/ων ̂  με

τάλλων.
Η* μεταβολή των &ειχ£ων £λων (Ssiixuv ητάτων). 

ε!ς δειΐας $ Ζειΐτας διά.της'ενεργείαςτΖάε· 
ρος ^ τ5 νδατος.

Αί ιδιότητες τΖ φωσφόρ» , at άναλνΤεις £ αί σνν. 
SscstiTH, τά φωσφορΖχα μεταΐλα.

Τά εν τ% φύσει ευρισκόμενα αν^ραχνχα μετόαλά 
(Carbures metalliques).

Τά φαινόμενα itZ ηρτηνται ατδ την M p ty r it  
βαρύτητα > ελατότητα, £ τηχτότητα (τηξιν} 
των μετάτλων. ... . · „·

Α/ Ιδιότητες των μεταίλιχων crwSsdsuv, £ η χρη·
• σις των.

ϊ ί  γενεάς των τυρίτων της δευτεράς τάξεως, χα) 
των φυσιχων μετα)λιχων αλάτων.

Τά φαινόμενα των ηφαιςίων όρων, των %ειαχων υ· 
δάτων ^ δερμων λάτρων.
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Al γηωδεα qyphtu (Ritumina),^ σύγχρκΜ τδ 
θδ/a τδ ifi&fexfxa, των άττλων φλο̂ /ςων. <τω· 
μ«των μετά των «λβ/ων χ. τ. λ.

Κ Ε φ ?  Ζ\
.· %

Γ εν«τις£  ι&αλυσις rwv Ο’ξεων*

$. V·.»*♦ V ' .< . ■» *■
Ονλα  τά ο'ξέα ομοιαξατι μητάΤλίλωνχατά, 

τήν γευσιν, τήν /δ/ίτ̂ ΤΛ eara ίχχν e/s τδ νά με· 
ταβάϊλΜ' τάς χυαν̂ δ φντ*χδ$ χψ&ί ε!ς ϊξ& $ς, 
τήν χλ/ονν' έ/δ τδ νά εν&ται μητά των γαιων^ άλ· 
καλΙων- % μηταϊλίχων οξυ$ίων, ^ τήν ίυνάμιν δ/ 
ήί ελχώοΊ■■}- ttet) ηλκνονται ντ* ά/λων τώμάτων. 
Ε*χ τδτων-ΐίλβ^ον ήτί̂ ·νά> (Τνμτ̂ ανω|/βν 4 
τί̂ ον,· χβθώδ ^ ο Ν/Βτων̂ β iflvmi&t}, οτ/ «ν- 
τά ομοιάξατιν; άλλήλοκ $ Χί*τά τήν «τωτιριχήν 
των ‘Γί/ότ̂ τβ, £ «τι τξέτηινά τηρέχωνιν ολα 
hot mvov ο̂ιχηΤον, τδ οντοΓον ή νβωτ^β Χψιχή ά· 
τέϊειξεν εντελώς δ/ά τή« /3otj&i/afi των /^νρωνμί- 
Των, διτδ τήν σήμερον «νά χεΐρας.

’.v'iv.'i {iw . §♦ 3· ' ■·Λ ·**
EVi/δή β»λ« τά θ ’£*« τεριέχΗϊιν Ο’ξνγόνον, 

$ ereidij ,χάνητι τήν $*«/αντων το/βτ̂ τβ τοτον 
vegHrcrouQWt\otr* τλείονος ο'ξνγόν* υς^θωαν, 
δ/ά τδτβ ήμιτββίΓτ<ν«δ νά /διβώ̂ } τά οξέα ως χ«· 
χβνμιντ ή ό£ννδεντ« (Τωματα, των οττοίων ή όρ/ά*
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Φϊμκ*'(άν(ύμ& ίκ^τ^νγενικΰν ιδιοτήτων των xrt 
τψ ομοιότητανφ'μϊξεύίί Τών.·' ·.

§. 6.
v' d'X* τά Ο’|ίΛ «ίνα/ Τυν ί̂τΛί ·τδ O£vyo'vau 

μ«τά·&αφόρων' αλλών <τωματων. E’ariva rb ςοιχεΐον 
d m  <νι χΜχτης οβϊίόϊητΰί , -̂ τΰν γενικών Ihtr- 
τήτωντων. hi τκ'των, τί2 ο-τοΤ* εΙςκάΖε όξνεΐ· 
m  hdQogX ) ημπορημά vi διΧκρίνωμιν τ ί  κα&έν 
ξέχίομίά: ΤάίΰλΧς* αΝϊίνϊϊ d m  h  W$: «£«ov hi· 
φοροι, ονομάζομε» Bdrre/s (Radicaux) vj οξυδοχά 
(acidifiables) σώματα.

r t  j· ‘ : '
-;v Κατά rara ορίζονται ολα ϊ ά ο ’ξεχ ί oritfo) 
βάσεις\' vj ό£ΰίόχα σάμχτα, eorS airmXSav τά 
divj ftoy $-tiPcSftsvce |μ*τά ■ τ& *o£t/$'av# V a**(>
iVaVa'ovv *Jv« τ^αυτο. EVTaTg^fftraf, β« «ί 
γενικχίτων $ώτνρές, ί? ων χάρχκϊφ/ξονταϊώς 
â iat j χρεμανται:άΐτό tb * Οξυγόνο» · ά! if  ‘βιαίτέ- 
ραΐ των foi0TVjT8ii$o1 sfcixoi χαρακτίήρείχυτων νρο· 
ίρχοντχι dotb rty ΰιχφοράν των βάσεων. τ

§* 8· ■ -■
»■ E/f τήν ονοματολογίαν των Ο'ξίω». είναι τό«- 

ηχςιχον,'οξ ό, τό γενικόν όνομααΰτων̂  # εκφράξει 
τάςιγενιχάς ϊΰιοτήτας όλων αυτών 'Των σωμάτων. 
Προςίδεται αυτ$· *τ/θίτ/κω5 ^ Τβ ϊί/ον όνομα 
τ!jg ϊβά<Τεω( ι· * ξ  νιφ-'σννίςατat το o’£oy ^ i/ αυτδ 
ϊιάκρΑεται των λοιΤων; -Ουτω γεϋνωντκι τά όνο· 
ματα£ε/ϊχόρ ό£ύ,οτ$ είναι βάσιςτό^εΐοτ <fwv·
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$cf/x$p ό£ό., or# ο φώσφορος ·
«£«), ort υπάρχει βάσις to ανθρακικόν,

§· 9*
Διά Ttfi τοιαότης προσηγοβας. φανεράνομεν 

Την φύση τ*..κα$ενός οξέος διάψόνντίζονόμβτός 
τα, ά)λά δεν. ',ημπορνμεν .tavratfi νά μεταχειρν· 
άωμεν τδτοήίτοϊ'έπειδν) ctl Οάσεις μερικών οξέων 
είναι μέρος μεν ετι άγνωςοιΛ μέρος δί σύνθετοι., 
των. οποίων.πό όνομα.ήθελε γέν^κατά τκτοπολ· 
λά  μακρύ,

§· ...
Αί όξυδόχοι βάσεις ημπορίσι νά είναι μ ΐ ha· 

φόρας ποιότητας 'οξυγόνα ηνωμέναι, £ κατά τ«- 
το that $ β της όξυνσεωςτων διπλνς. . ο"
πρώτος βαΖμοςώαι έκεϊνος^οτεπεριέχασιν αί βά· 
σεις τψ  ελαχίςην ποσότητα. -Οξυγόνα, -οπκ εΐναι 
επιδεκτικά) §1ς τό νά γένωσιν οξέα, ^ τότε λήγει 
τδ ειδικόν* έπβετον τα οξέος εϊς .u^es* ως θβ/ω- 
δες» φωσφορωδες όξυ. Εις αυτήν την ςάσηΐ είναι η 
οξεία των οξέων ποιότης πο)λά άδυνατος τά 
τοιαυτα οξέα συνέχονται μέ τάς άλικάς βχσειςτων, 
με& ων άγοτελασί' τά άλατα * πολλά αδύνατα, 
0* δεύτερος βα&μος είναι, οτε περιέχΰσ/ν αϊ βάσεις 
περισσότερον Ο’ξυγόνον,η'ωςέπ) τδ πλεΐςον είναι 
μέχρι κόρα ηνωμέναι μετ’ αυτζ, ^ τότε λήγει τό 
ειδικόν έπίδετον εϊς ιχο» ,. ως Βεϊϊκόν, φωσφορι
κόν όξυ. Εϊς αυτήν την, τάσι?συνέχονται τά όξέα 
μετά των γαιων £ αλκαλίων, των αλκών δηλο·
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νόν βάσεων πολλά. ίννατά, $ i  οξείατων τούτης 
είναιρπερβ.ολικνκ - -
.j_ '· ·> §·. ι 1λ . . ;
,·; ' Αντύς τόδ κανόνας >ημπορ*μεν ύ-περαιτόρφ νά 

τδ« ,εκτείνωμεν, νά; εκλάβωμεν' Τετραπλήν €α8μόν 
i£uV*ws ̂  ΛΛφίβίμχνβ/ fffis. T̂ '7ra«riTijT« τ«· fie
r i των' οξνίόχων βάσεων ηνωμένα οξυγόνα, Α'Χ<?· 
η  μίχ οξνδόχοςβχσιςιχεριίχει τόσον ολίγον οξν· 
γόνον όπκ, l h  φθάνει, νά τη όωση.την όξείαν, ποιό
τητα. Τότε μετχβχ?λ(ΤΛΐ η. βάσις μόνον εις βν ό· 
ξυδιον. Οντως είναι τό τφ αέρι £ μή είς μεγάλον 
βαθμόν Άερμότητος εκτεθειμένο»+. $ εν υπέρυθρον 
η φαιον χρώμα άναλα€όν θειον, 'όν&ε/ϊχόρ οξύ* 
hop. Β') d r t  είναι η βάσις ηνωμένη ̂ μβ περισσότε
ρον Ο’ξυγόνον,τόόποΐον εξικνεΐται είςΛνά τη δω- 
try τ ν̂ οξείαν νεότητα. Τούτον είναιτό £e/£J$s 
ό ξν . Γ') Pvre περιέχει .ακόμη ,περισσότερον θ'ζυγό· 
νον, 4, έγινε ^ΐά,τατοιάτα εν, εντελές, Ιυνατόνό 
ξυΦ τοιατον είναι τό &&ϊχυρ - ο ξυ , Και τέλος Δ) ύ- 
U είναι ηνωμένη μέ τόσην ποσότητα οξυγόνα* ητις 
υπερβαίνει τό μέτρο» * όπερ απαιτείται προς εντελή 
ίξυνσιν, χαρακτηριξομένην 2/ά, της ληξεως ιχορ. 
Τάς τοιαυτχς συνθέσεις.ονομάζομε» ύπεροξέα9ώς 
τό ολικόν υπέροξυ.

§. ιβ.
Κατά τά προλαβόντα θεωρήματα έχομεν Ιυο 

τρότας, dl ών ημποραμεν, όταν θελη'σωμεν, νά 
άποκτησωμεν Ο'ξέα όποιαίηποτε βαθμα όξννσεως.
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ItycoTiw ενεντες, τάς οζυδόχες βάσεις μΥτ^ν,δϊή* 
ρισμενψ ποσότητα** θ'ζυγόν*, ότδ άταιτ&ταηίίς 
τδ νά γενεν οξέα τδ cirS st/Sυμεμεν, χβ-
θώί ,τ. χ. χάμνομέν μάτδ &εΓον,·τόν φώσφορον, 
$ τοαρσενικόν. Καί Δεύτερον v ftfiv rtt τδ Ο*ζυγό- 
να τά εντελώς μετ urn κεκορεσμένα οξέα κατά 
διάφορες αναλογίας·,, μεταχειριξόμενοι είς «υτήν ι*ήι» 
εργασίαν διάφορα φλογιςά σήματα , τά ofota :'γ· 

μεγαλητεραν συγγένειαν-Προς τδ Ο*ζυγόν ον vj 
αι βάσεις των άνά χεΤρας Ό’ζεων. >

§♦ *3· '
ί ' Αυτδ τδ δεύτερον μέσον, δϊ *■ μεταβά)λομεν 

τά εντελή ο ’ζίαάίς ατελή, ημΤορζμεν νά τδ μετα* 
χειρι&ωμεν μΧ χαλήν εχβασιν £οτάν δελήσώμεν 
νά τά ανάλόσωμχν εντελώς, υςέραντές αυγά·δφ 
λονότι διά των φλογιςων σωμάτων ·ολ« τδ Ο*ζύγό
νε .6τδ τεριεχεσι,'Τδτο tfvai .ij ait/a $π* κολλά 
φλογιςά σήματα‘άνάττονται διά'Των'όζεων.· Α*λ- 
λά τ^δί τετο άκαΐτεϊται: Α') βτΓΤά όζεαόπ* με· 
ταχειριξόμε&α είς αίτ^ν την εργασίαν > νά μν\πε- 
ριεχωσν τδόζυγόνον είς ςερεδν είδάς,: $ Β') of/ 
τά φλογιςά σήματα δτ* τά μετάχειριξόμε&α~ Πρός 
ανάλυση των όζάων, νά ενενταί μετ' άυτΖ είς 
ρεον είδος. θ"λ« τά όζεα δπ5 ήμνορΖν διά Περισ
σότερων φλογιςων σωμάτων νά αναλυ^πν, ίίν προ- 
ξέησιν αυτήν τήν εζα ι̂ν.

■ §. »4·
ΙΙρος άνάλνσίν των'οζεων-Γχέίνήν, δτδ είναι



άναλόσεως ενιδρπικά, μεταχειρχξόμέθοΤως h i  re 
τλεΐςον τός τετυρχκτωμενϊς 'άνθρακας:' Η*μνορ%- 
μεν U νά μετχχειρι&ωμεν τρόΐ·τ$το&1ον% aft# 
φλογιςά σώματα μό τήν αντψέκβασινίΤά νλεί» 
ςα μετα?λα9 ο φασφόρος, τό θεΐον,'τόΐδρογέ- 
w  *ίς ξηρόν ά> ςερεόν είδος, καθείς τό'ενρίσκομεν 
είς τάς φυτικάς υλας, ημνοραν νά τρόξενησαν επί
σης τήν ανάλυσή των β£«ων.

§. 1 5 ·
θ"λα τά ο ’ξόα, των βτ»/ωνβί #/&«} χαρακτή

ρες κρεμανται ατό τάς Ιδιαιτέρας βάσεις των, ψ -  
νορΰν νά διαιρεθΖν εΙς'τεσσχρχς Κλάόεις, καθ' 
όσον νί φνσις των βάσεων των ήμτορεί νά’ είναι γνω· 
«ή ί} άγνωςος, ^τλί} ί) σύνθετος.

Α') Η* τρωτή Κλάσις τεριέχει ολα εκείνα 
ret ο 'ξέα , των ονοίων η βάσις είναι γνωςή $ &·-. 
τλη, τέτ έςιν, β oWievra» «7γο τοιαΖτα φλο
γιςά σωμ*τ«, βτ5 δ$ν έδυνηθημεν νά αναλύσω- 
μεν έως τώρα, £ άτό Ta o’£aya'vav. ΤοιαΖτα είσ) 
το θειϊχόν, το νιτρικόν , r i ανθρακικόν, τό φωσ
φορικόν , τέ αρσενικόν, τό ηγγςικόν, $ τ2 fee- 
λν/3§α<ν/«βν β(*ν.

£ ’δ£ »ναγ*τΛΐ % το χςαμίκό» οξυ.

Β') tf δεντερα, εκείνα, των όνοίων ή βάσις 
that άτι ψ JV άγνωςος , ητις όμως φαίνεται διά 
*ο)λά φαινόμενα οτ» είναι άτλη. Ε*δω ανάγεται τό 
*λι#δν, τό ρενςικόν9 ^ σό βορακικόν όξυ.
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εκεΜ y όίτδ ίχβσ* διπλήν βά· 
tin> Tom ta .titiv  'όλα τά φντ/χά. o£«* 0 των ο* 
το/ων όλων κοινά) βάσεις είναι τό Τραγανό»» «*β! 
τέ ΑΪνδρακικόν *·άδω ήμκορεΐνά άναχβή ^ τδ'4* 
λεχτριχόν. ο «.*=■

Δ')Είς τήν TiTâ rvjv τ«λο« ανβ̂ βντβ/ ολβ 
εκείνα τωνΑκοίων «ί βάσεις. σ.υντίδενται εκ τριών 
ν) 4$ περισσότερων ςοιχείων. Τοιάΰτά είσιν όλα τά 
ξωτ/χά β£ε«, των οχβ/ων αί $aV*<$ συντίδενται stt 
τά v̂ oyovB, άνδραχιχά, $ άζωτα.

§. 16. .
0*%/ pvov.ixa^ τβτων των πλάσεων ίχει τά 

'ίδιά της γενικά γνωρίσματα καδ* ά διαφέρει των 
β/λων, <&λά ^ κάδε οξύ εχει τάς ιδιαιτέρας του 
χαρακτηριςιχάς ιδιότητας , α'ίτινες δεν μας συγ- 
χωράσι χαδόλα νά ret συγχευσωμεν μετ άίλή- 
λων, αυτάς τάς ιδιότητας ήμκοράμεν νά φανερώ- 
σωμεν νοίλά εύκολα, $ μδ κοίλα άτλας εχφρά· 
σεις̂  οκά ομοιάζασι μέ 7ην ονοματολογίαν, οκά εϊ- 
σήγαγεν ό ΛινναΤος είς την φυσικήν'ίςορίαν. 01 ε· 
ξης Παράγραφοι δελνν δώσει ενα χεδιον αυτής τής 
μεδόδου.

§· »7 *
Τά’Οξεα τής τρωτής κλάσεως, των οκοίωναά 

βάσεις είναι άκλαΐ % εγνωσμεναι, ήμκοράν ολα 
νά αναλυδαν διά τηιων φλογιςων σωμάτων. Αυτοί 
τά όξεα καραχωράσι. τοΐς φλογιςοΐς σωμασι τί 
Ο’ξυγονα των με κερισσοΤεραν ή όλιγωτεραν ξωη-



(ότητχ, i) ϊιά  n '«  ίπανάγόνται είςτάς βάσεις 
των. Διά τί}ί τ'όιχυτης χνάλυΤεως *yvto0/<r«̂ sv τήν 
φιίονν των βάΠωντών. E'wtsi ·δέ ττςίλ/ν «ώτά{ 
τάί όξυϊόχαςβάσειςμετά rS οξυγόνα ,ήμποραμεν εκ 
fourty* νά τάς μετα€χλωμενείςΰξε'α.

Τά *θξεα τζί. δδκτ̂ βί κλ«'«ί«γ  Twy βίτβ/'* 
ων αί βάσης -that ψΐν in  &γνωςοι, $ μόνον πι· 
θανολογαντες Τ&ς νομίξομεν άπλας , δ$ν ΙχΗΐτιν 
άλλβν yivixJv χαρακτήρα» εϊμή ra m , on .fov ψ ·  
πορουμεν ours vet τά άναλόσωμβν fox τίνος φλό
γιζα σώματος , i n  foot τής νά τά fft>y-
$mojwv.

Τά rijs rytrvfi κλάπας» τά φυτικά» 
Των όττο/ων ή 0erVis ίίνα/ διπλί}, S/ax̂ /yovTiti των 
λοι-ττ̂ ν 5/ά των έξης γνωρισμάτων. A'. d'n ψ· 
νοραμεν ολχ νά άναλυσωμεν μ ί 1%υρ\ν πυρ» αχ) 
με τήν Tpâ xtjV αρκετής ποσότ τ̂ος οξυγόνα. Β'. 
0*τι δίά Tij« άναλόσεως τχυτής γεννωσιν ΰίωρ £ 
ανθρακικόν οξυ· όπειίή τ3 ifyeyovov φτόάνθρχ- 
χικόν» arm  μετ’ ά?λήλων μεμιγμενα άποτελασι 
τήν· βάσιντων, χωρίζονται» $ «ν3τ«/ τδ χβθ* «ν 
{•«χω̂ ιςά μετά τα οξυγόνα. Γ'. θ"τι νιτβ'χιινται 
</$ μίαν αυτόματον ^ ιτβλνχρο'ν/βν άνάλυσιν, οτ* 
τά διαλυΤωμεν ε!ς ύδωρ, $ τά εκθόσωμεν ατως 
είς ενα βαθμόν θερμότν\τος υπϊρ τάς +,ιο τα'Ρεω· 
μυρα. Δ'. Οτι δδν δυνάμεθχ νά τά άναλυσωμεν fox 
μηδενός εγνωσμένα φλόγιζα σώματος» ετεώή αΐ 
foo νλαι» αξ 2ν συντίθενται at βάσεις των» εχασι
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περισσοτεραν .συγγένειαν ΐερος'το-εξνγονον:, fab  
ολα τά εως.:τωρα:^νω<ςά\σωματα· rxal Ε'. οτι 
ήμπορεΐ το. εν yet μεταβ^νβζβΐι.χύ,μ/λο· TSta 
προέρχεται, επειδή a! βάσειςτωνδιαφερΗσι μόνον 
Marat την %ετιχγ :.ποσότητα:των,.συςατιχων μερών 
των, κχ) $).£..*&& την ποθητά, ;... c '

Tct οξέα τής: τέταρτης, πλάσεως , ret ξωτικά, 
των οποίων η βάσις συντίθεται, εκ-τριών η $ πλ«ό
νων ςοιχείων, γνωρίξομεν όλιγωτερον fab  ολα τά 
άτλα, εχκσιν όμως % αυτά κάποιας κοινάς Ιδιότη
τας, τάς οποίας ήμπορκμεν νά θεωρήσωμεν ως χα
ρακτήρας της ύλ̂ ί πλάσεως. Αυτοί των αϊ Ιδιότ;· 
τες είναι, οτι αναλυόμενα διά τκ.πυρίςδιδόασιν άμ· 
μωνιαχίν, ^ οτι μεταβά)λοντκ τόν λόγον, των ο> 
ςατικων μορίων της €άσεως των γεννωσι το πράα σι* 
χ ο ν ό ξ υ .  (Acicte prussique.)

■ §·; *8* ■.'· <·
Εις αυτά τά γνωρίσματα των χλάσεων πρέ

πει νά συιάψωμεν  ̂ τ&ς είδιχύς χαρακτήρας του 
καθενος οξέος ζεχωριςά, % νά εχφρα&ωμεν, εΐ 
δυνατόν, με μίαν διάλεκτον, οπό νά ομοιάξη την 
διάλεκτον της Βοτανικής $ Ζωολογίας.

Ο ξέα  7f a  Κ λάσ -eu sμ ε  airstas
yxy εγνω σμ  ε ρ α έ β ά σ ε  is .

Α') Το θει ϊχον οξύ (Acide sulphurique) 
συνίςαται εχ τό,θείχ % τίί οξυγόνα, £ γεννάται 
διά της εμπρησεως το προτερκ. Δϊν εχει οσμήν, τb 
βάρος τχ είναι διπλόν ή Το τα υδατος. Είναι ποϊλά
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καιιςικύν, ^ ί?ττον πτητικόν ή τύ ίίδωρ. d'ra τύ 
άναλύσωμεν διά των ανθράκων, μετά/λων κ. τ. λ. 
εχδιδωσι θειωδες οξύ πνεύμα, $ θιίβν x*S«fiy, 
xei ατίτβλίΓ Ivanov μβτά των γαιων, αλκα
λίων, % μεταλλικών οξυδίων τύς d-s/tas, (sul
phates.)

Β') Tl θε ιώδες οξύ ,  έχει μεγάληνόσμ^ν, 
είναι λίαν πτητικόν, αεροειδες, διαφθείρει τά κνα· 
νά χρώματα των φυτικών υλών, ^ ασπρίζει τά 
πανία ojtS είναι βαμμένα μέ τοιαυτα φυτικά χρώ
ματα , απορροφά εκ τη άέρος καθώς κα) άλλα  
πολλά οξέα , ri ο'ξυγόνον,  ̂ αποτελεί ένουμε- 
νον μετά των γαιων £ αλκαλίων τούς &e/I?as. 
(sulphites.) -

Γ’άΤύ ν ι τ ptxhv οξύ,είναιρευςον,λευκίν,καν 
ςικόν, έχει οσμήν δυνατήν £ άηδη, $ συντίθεται 
εκ τ« αζωτκ $ οξυγόνα. Ε’ξάπτει τύ θειον, τάς 
άνθρακας, τον κίγκον, τίν κασσίτερον κα) τά έ
λαια, ημπορεΓ h i  των φλογιςων σωμάτων νά ο- 
ςερηθζ τη οξυγόνα του είς διάφορης βαθμης, κα) 
γεννφ am τον νιτρωδη, $ υπονιτρωδη αέρα, δια- 
φθείρει τά χρώματα, καίει τάς φυτικάς % ζω
τικάς υλας, τάς κιτρινίζει τάς μεταβάλλει είς 
οξέα. Α'ναλύει τύ άμμωνιακον οπη γενναται διά 
της τ>ίψ«ω{ των ζωτικων υλών. Α*ποτελεΐ ενέμε- 
νον μετά των γαιων κα) αλκαλίων τούς Ήιτρίας 
(Nitrates). Β'νϊτat ολίγον $ μετά των μεταλ·
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λικων οξυδίων, χ«ί πά<χει νά τά μεταβάλη tit
Ο'ξέα. .

Δ').To νι τρωδες οξύ  (Acide nitreux)εί
ναι νιτρικόν οξύ νςερημένον μικρας τίνος ποιότητας 
οξυγόνα, fw« εμφανίζεται tig είδος άέρος έρυδρά 
η χρυσοείδάς (orang^) είναι λίαν πτητικόν, δια- 
φδείρει τά χρώματα των φυτών , μετά τβ νδα- 
το* μιγνύμενον αναλαμβάνει κυανάν η πράσινον χρω- 
μα, κάμνει το νιτρικόν οξύ κίτρινον ένέμενον μετ 
αί/τά ««τά διαφοράς λόγκς. Α’ναλυόμενον διά φλό
γινων σωμάτων εκδίδωσιν υπονιτρωδη όξυν αέρα, 
4 αποτελεί ένέμενον μετά των γαιων 4 αλκαλίων 
τας N/7pt7 as. (Nitrites.)

Ε') Τ ο ανθρακ ι κόν  οξύ  (Acide carboni· 
que) σννίνατat εξ 2 8  μορών ανθρακικά, 4 γα 
οξυγόνου, είς είδος αέριον that βαρύτερον τα ατ
μοσφαιρικέ άέρος, 4 διώκει αυτόν από τον τόπον 
τυ. Ευρίσχεται είς υπόγειες κοιλάδας, εξέρχεται 
απο τά φυτικά υγρά (χυμες) οτΓΎυρ/σκονται εις 
την οίνάδη ζύμωση» Z&si την φλόγα των λύχ
νων, φονεύει τά ζωα, κοκκινίζει μόνον τά ελαφρά 
κυανά χρώματα των φυτών , άποχρέει τήν τέτα
νον εκ τέ τιτανικά υδατος (aqua calcis), % δια
λύει αυτήν την τέτανον πάλιν εν τψ υδατι. Είναι 
συςατικον μόρων ποΤλων ορυκτών σωμάτων, ως των 
οξέων υδάτων (ξυνά νερά) της βαρύτιδος, της τι 
τανκ, τ5  χαλκά, τά σίδηρου y 4 ™ μολύβδα είς 
διάφορα πετρώδη καί μεταέλωδη μέρη. Α’ποτελεί
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εναμενον μετά των γαιων, αλκαλίων μεταλλι
κών οξυδίων τός dvd-paxias (carbonates) · xari 
άναλυεται μόνον diet τα φωσφόρα^.^ δτ« civet 
vtcpcvov μετά τίνος άλκαλία, μάλιςα δε reverie, 
t/ί είδος άνδρακίου «Γίδας.

z') To @ ω <r 0  ο f / « b v ό £ δ (Acide phospho* 
rique) συντίΖετat εκ re φωσφβιβ £ οξυγόνα, jg 
γεννάται μόνον diet της εντελας $ ταχείας εμπρη- 
σεως re irfmftt» (Κ«φ. £*'.· 7 ·) Efvet ί«Μν9 oru- 
«νδν, δ/ά re ττί̂ δς αναλαμβάνει υαλώδες είδος», 
εν φ διαλύει $ rtjv πυρίτιδα. Α'ναλόεται diet των 
ανθράκων, ^ επανάγεται πάλιν δτως είς τό ςίδβς 
re φωσφόρα» $ αποτελεί ειάμενον μετά των γαιων, 

λ̂χβλ/ων, $ μεταλλικών οξυδίων,τάς^ωσ^ορ/ασ» 
(Phosphates.)

Η') Τδ φ ω σφορωδες όξυ (Acidephospho* 
reux) διαφέρει τα φωσφορικά μόνον κχ& δ πε· 
ριεχει όλιγωτερον οξυγόνον η «χιΓνο. Είναι πτητι
κόν» % εχει δυνατήν όσμην, υςερεί πολλά σώμα
τα τα όξυγόνατων, % αποτελεί μετά των γαιων, 
αλκαλίων,$ μεταλλικών οξυδίων, τας^Γω rr<fopi?as% 
(Phosphites.)

@')Τδάρσενικόν όξυ(  Acidears&iique) 
ίυνίςαται εκ τα Α*ρσενικα % τα οξυγόνα. ( ij εμ- 
τρησις μόνη μεταβάλλει αυτό τό μεταλλον μόνον είς 
Ιξυδιον. Τδ νιτρικόν ή τδ άλυικόν υπεροξυ προσδι- 
δόασιν εις αυτό τό όξυδιον εκείνην την ποσότητα τα

F a
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„ Το χ(οιμίκο\ όξύ (acide chrotniquej συνί- 
Txrou i* τ« %ρ«μί» $ tS οξυγόνα · μα$ <**$ ίρα- 
τα» «β μία *V$f* 1} χςυτοιι&ας (ταμντξϊ, νΐ(«ντ$) 
*ο’»Ιί» »}«$ #χ« μία» a*f»5 ί$«μ»/αι/ μιτα^ι*^ 
y<u«u· ><α V?? ΐνιςγέίχς τίς ^μοτ»ιτίί ̂  τβ <>μ* 
<το'ί χανιΐ μ?(ΐοί -re ό|υγο#βτβ.  ̂ μιταβαΖ τ̂αί 
ιίς tv «φ&Ινον οξΰδιον,

0*£εά 7t}s dev?epa$ Κλάττϊωϊt uv afβά· 
rre/s αγνωςο/,

§« »9 * ;___
Τά θ ’£ί« μέ eyvw585 0eV</i, τ^ί οττί/ας μο- 

νον Tv&aviXoyumj άτοϊεχόμεδα ως άττλαί, είσ) 
τρία, τό xXtxbv λβνβτ/, rb ρ ε ν ς /xbv', ^
Tb (bo'faUtkOV,"'

A') Tb iK ’txbv οξύ  (Acide muriatique) 
καρίςαται ημϋ> its hvMtv, tlios , $1ς αέριον £ είς 
fakov t εχει οσμήν αυςηράν ♦ tisv δννάμι&χ vi rb 
άναλυσωμεν h i  μνβενύς των ιωδ τώρα εγνωσμε· 
νωνφλογιςων σωμάτων * εξ ενχντ(ας αν το το οξύ 
άφχιρεί ακο toMJ σώματα , £ μχλιςχ άπο τά 
μεταΤλιχά όξνΰιχ τύ όξυγόνον των , % μεταβαλ· 
λεται δτως είς &λι\χον ύτέροξυ*  (Acide mu· 
riatique oxig£n&)

Αυτό to ukmbv ύτεροξυ χαρακτηρίζεται h i  
τ5  τρχσινοχιτρίν* χρώματός τζ , h i  της τυχνόσης 
4  τνττιχης ενέργειας οιτ5 δεικνύει εν) τbv ξωτι
κόν οργανισμόν, h i  της Ιΰιότητος βπδ εχει είς τδ 
v i φ$είρη τα χρώματα των'φυτικών υλών 9 είς
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τb νά εξχττη τά πλεΐςα φλαγιςά σώματα,  ̂
νά αποτελη μ ϊ τψ  ποτάσσαν ενα άλας, οπερ ά- 
νάπτει τά 3ερμαν5εντα φλογιςά σώματα ταχιί* 
τατα, $ εχδίδωσι toy χαθαρωτατον ξωτικίν αέρα.

8 6

ή  Ο BtQTcftJr nruQinitnfiP * οτΙ π&ντοτ* ytv* 
ν&ται ** τ ϊ  ριιφίκ* ό£* o$ αλ(*ο* ο|ιί * tV f τοχ>) 
ζαμμία 'τηρίςΛσίς » £η$ ν& *<>o|fwS Ααλοτίο τ* 
υδατοζ 4η0Λ<τις tS nr^ttS ο£*ο$ e?vai, oo$ γν*?ώ» 
to <x<?<erop, to otoof ι}μτο$ίϊ ρλ 5»t#j Οιλ* t?$ 
αναλυοΐαςτ* μόνον tJfyoyoi/op βίφαύ'τηυ tjJp $cr.<rif 
&z r i m  σ υ μ π ί ν ε ι  * oti *j 0ατι$ tS Λλίχβ ό£ΐος 
ίς) το *#»τον μ ιτ ολίγο vtyoyovo μιμιγμ/νορ*

Β ')  Το |*t>«/#ov ο££ (Acidefluoxique) ά
γει είδος αέριον μας παρίςαται εν τ% ατμόσφαι
ρα. ως <να$ το?λά πυκνοί, ^ λευκός ατμός' δια· 
βιβρωσχει τον υελον,ενντχι μετά τζί πυρίτιδας,  ̂
αποτελεί μετ αυτής εν εμμονρν ελαςικον υγρόν, 
εξ « το ύδωρ άποχρήι μέρος της πνρίτιδος.

Τ'ΊΎδΒοραχιχονάξυ{ Acide boracique ). 
άγει είδος ξ^ρεν, χρυςαίλκται είς εξαπλευρα πέ
ταλα * αναλαμβάνει διά τδ πυράς υελινον είδος 9 
άγει ολ ίγψ  γενσιν, είναι δυσδιάλυτου, συντ^χε- 
ται μετά της πυρίτιδας, αίπρίς τά λοιπά σώμα
τα συγγενειαίτχ είναι πο)λά αδύνατοι, ά, %εδον 
ολα τά λοιπά οξέ:- το υςερΖσι πο)λά ευκόλως των 
γαιων % αλκαλίων, με# ων τυχαι ψωμενον.
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Ο'ξέα 7tjs Tpfltjs Κλάνεωχ 0 <Ζν αί β ά -
jTi'/j δτπΑαΰ

§. 20.

Τά θ’£ί«, των οποίων-αϊ βάτεις ffwrJShvtui 
«χ δυο ςο/χβ/ων, άνηκνΟΊ κυρίως t/j τά φυτά, ^ 
γεννωνται διά τί)ί συνδέ&εως τα άν^ρακάχα ύ^ο- 
yeve τδ o’̂ uyoVa x«ri διαφόρας αναλογίας, εξ 
η ημπορεΐ νά εξηγφη η Αμοιβαία των μετάβα- 
Λί. Ε’οτ«2>ή ο άρι&μδς των. τοιάτων ο'ξέων δέν εί
ναι μικρός,·^ ξπειδίj ημπορεΐ fat διά των μεταγε- 
νεςέρων ανακαλύψεων vet άυξυνδη·, διά τϊτο εγώ 
άναφερόμενος προς τάς ποιότητας^ rfy γένετίν των 
rot διαψ&ά εϊς Item ifl&j, Τ3 Τρωτόν περιέχει 
'ολμ ειίεϊνα τάκα^αρά οξέα οπα γεννωνται εν τοΐς 
φυτοίς, εϊς αυτά ανάγεται ^ -.τδ ηλεκτρικήν όξυ, 
επειδή άριδηλως προέρχεται αυ’τδ άτο ■ τά φυ
τά· έδω ανάγονται πέντε οξέα, τ ΐ νιλίκτρικον, 
το κιτρικόν , το κηκιδικδν, ri μελικόν, ^ το /3«ν· 
φϊχδν οξυ. Τ'ττδ τδ Δβυτί̂ ον «Ιίος περιλαμβάνον
ται δλα τά εντελή οξέα , δπν είναι κατά μέρος 
ηνωμένα μετά της ποτάιττας, δ! ο ά, ονομάζονται 
οξνδικα) ποτάοναι (Acidules), τοιαυτά είϊι δυο 
ή ταρταρωδης, $ η Ιξυδικη ποτάτιτα. Εϊς το Τ -̂ 
τον ανάγονται τά οξέα όπα γεννωνται διά της ε- 
νεργείας τδ νιτρικά οξέος it )  τάς φυτικάς νλας, 
δί ης αύταί το υςεραοΊ τδ όξνγόννη. E*W τούτον 
όξυ είναι τδ καμφορικδν, τδ οποίον μόνον ήμπορα-
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fzev wfc ανάξωμεν είς αυτί rb είδος tt)> T$
Τέταρτον τεριεχει τά ίξεα  ottS 7 'svŷ yTflW διά * 2  

srt̂ of i# των φυτικών νλων* εδω ανάγονται τδ 
πυροταρταρωδες  ̂το πυροφλεγματωδες, $ τ ΐ πυρο* 
ξυλώδες οξύ. Το Άεμττον είδος τέλος κεριλαμβά* 
νει τά οξέα οπί γεννωνται διά της ξψωτεως* 
τούτον δεν γνωριζομεν. αϊλο είμ\>ι το. οξιών οξύ 0'). 
Ε*ν τοΤς έξης ταραγράφοις πψεχονται τά χα· 
ρακτψςιχά γνωρίτματαχοβενος τούτων των οξέων*

α ) Ε ις  αυτό το «Τίος a W yovra i $  το φ λ^μ α τικ ο »
' $ Ta*^a0oyaXajcTi*o* * το άτ*λ»β ο£*Χΐ*ον $ ο·

|αλ£$*ς $  το »totvftdtt φιλικό* ό|?ί* * ·
2ο Φλιτματικάν όξν  ?χ#ι #?$ος κονίας* ολ/yttu 

y to ffiv  * ^ #?»λι δοτ$*αλυτον ί» τ̂ ο υζ&τΐ.
Το όξαλα&ες οξύ  <r(onytfrai τ?ς τ ϊ

ό£αλΐχ» * $*ν χρυςΛλβταΙ , itv  tUou ς$$εον ·  ά λ α
χοντςον9 ίςιμύστον την γ ιΰ τ ίν ,  $  Szirt im X«|
tyv«ô eyov, x

2o φ ιλικόν o|o y m a « l  u  τ ϊ  φ ι λ ϊ  διά τ ϊ  
vtTQiK* οξίος.

Ρ)  /7$ο$ το7ς am  ύΐδζσιν ί'τι<τνναττεΐ ο £vyy$*tf*t>$ 
9ΐζ TnvotoirtQXV tt fa flv  «!$ Χημ^κηςτ* «τι ?*, οτ#(> 
τ·*$ι\αμ0άνιι ολα τα  η χ ι ΐκ α  * τοΐζ φυσίκοϊς δ$> ο« 
μοι» ά£ια* ίΐς  αν το το  ι?$ας a va y it  το  μ^λίχον» 
το  ταφτα$κ8(ζ, το  οξαλικόν^ j$ το 6ξ£$ίζ οξύ, «τ<· 
υχ γοννωνταί *κ των φυτικών νλαν διά τ?ς tvtfl* 
yriag τ ϊ  vir^ix* οξέος.

Α\ Το η λ εκ τρ ικ ό ν  ό ξ ν  (Acide sticcini* 
que) μετεωρίζεται ΰιά τδ τυρός εκ τδ Η’λέχτρν 
εχει μίαν Ζυνατην ασφχλτα οιϊμην, είναι έλαια·
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δβί $ φλογιςόν, πτητικόν, κρνςαλλέται είς βέλο· 
νοειδη χηματα, % αποτελεί μιγνυμενον μετά των 
μεταλλικών όξιδίων κρνςαλλιςά, έν τψάερι έμμο- 
Μ , αλατα , crm'x««K μετά των τ̂ '/ων αλ»«- 
λ/χων yaf/ων δυνατάτερον παρά μετά των αλ
καλίων» ·

Βν Τό χ/τρ/κδν όξυ (Acide citrique) 
#0νί«ίλδτα./ «/< âfi/3e«5 ij ττετβλ«, δ/i τδ wt̂/xov 
e^m, δίν μεταβάλλεται είς οξαλικόν οξύ, ίχ «  
μεγαλητεραν συγγένειαν μετά των γαιων η των 
Αλκαλίων* Α'ναλυεται αυτομάτως εν τφ ί'δατ/, 
^ ημπορεί να αναλυτή $ h i  η  πυράς.

Γ\ Τδ κηκ ιδ ικόν  όξυ  (Acide gallique) 
nvpfeiiemt πλεσιοπαρόχως είς τάκηκίδιχ, κρυςαλ- 
λνται είς μιχράς φαιάς η υποκίτρινα; βελόνας, έ
χει γεΐσιν ςυπτtxvjv ,  αποκρούει τόν σ/Stjfav «χ 
των iiaXuV«wvT« μό χρώμα μέλαν, επανάγει r i  
μεταλλικά όξυδια οτε that ηνωμένα μέ άλλα ο- 
ξέα , ^ μεταβάλλεται υπό. τδ Μγ/χδ β£εος «/{ β- 
ξβλ/χδν ·£«♦

Δ'.Τδ μ η λ ικ ό ν  όξυ (Acide malique) «2- 
ρίσκεται πλκσίως είς τά μήλα, δεν κρυςαλλκται9 

μεταβάλλεται h i  τδ νιτρικά οξέος είς οξαλικόν 
οξυ, $ γενναται οτε εργαζόμενα r i  φυτά μέ νι
τρικόν όξυ είς τον ίδιον καιρόν η % προτητερχ από 
τό οξαλικόν όξυ.

£ '.Το Βενξοϊκόν όξυ  (Acidebenzoique) 
μετεωρίζεται h i  της δερμότητος εκ της βενζόης,
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τδ ςυρακος, τδ τί}ς Α*μψκης βαλσάμπ (Balsamutfi 
peruvianum) τί}{ βανίλιας, ικύ το χινναμωμου 
{κανέλλας}» ΚρυςαλλΗται είς τεθλιμμένα τρίσμα· 
τα , θερμαινόμενου εκδίδει μίαν άρωμαηκν\ν. οσμήν, 
τήκεται είς μετράν θεςμάτητα, *ϊν*/ 
φλβ^ςβν * ^ δυσδ/αλντον εν τφ than * δνβν- 
τώ? ενίίται μετά τ5  νιτρικά οξέος χωρΠ-νά d- 
ναλν&ί}.

Z'i Η* τΛ̂ ΤΛ̂ ωϊν)? όξυδικη τ ο τ ά  σ σ a.(Aci· 
dule tartareux) συντίθεται εκ τδ rapT'a^hm 
οξέος ψωμένπ μετάτινος μικρας τοσότν\τος Τοτάσ- 
σας, εΐρίσχεται εν τφ οΐνω, χρυςαλλ^ται, % διά 
τδ τυράς- άναλυετat, διά τί}$ βνβλϋθ·*ω5 δ/δωο*/ 
»ολν ανθρακικόν οξυ $ έλαιον,.% εγκαταλείπει 
τολυν άνθρακίαν τοτάσσας'.διά' Ttjs άτοςάξεως 
δίδει τδ τυροταρτ αράδες οξυ. Είναι δυσδιάλυ
τος, «ν τφ ίδατι αναλύεται, καί άτοτελεΐ με
τά των αλκαλίων. £ μεταλλικών όξυδίων τρισυν- 
θετα άλατα« ενεμενη μετά τδ βόρακος % βο- 
ρακιχΰ οξέος γίνεται τολλά ευδιάλυτος.

Τ οταρταρω δεςοξνζ  Acide tartareux ) i- 
ξάγεται εκ Ttj? τα̂ ΤΛ̂ ωίοδ οξυδιχίής τοτάσσας., 
κρυςαλλχται είς βελόνας έταλλάξ' κειμένας, οττο 
τδ άέρος ί«ν μεταβάλλεταιείναι λίαν ευδιάλυ
του εν τφ υδατι, ^ ατβτίλίΓ, Τβ5ς/9·*μ«ΐ)ί ακ’τφ 
oX/yiji τοτάσσας, τψ  ταρταρωδνι οξυδιχην τοτάσ- 
σαν· αναλύει τές θειΐας, τέ{ νιτρίας, $ τοί β- 
λ/βδ τί|δ τοτάσσας £ νατρο, ^ βτω »αλ/ν <y*vvcoy-
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ται ταρταρωδη οξυδικά αλκάλια, κα) μεταβάλ
λεται διά τκ-νιτρικά οξέος είς οξαλικοί οξυ.

■ Η'. Η’ οξαλική οξυδ ικηποτάσσα(Acidule 
oXalique ) (Γνντ/θιτΛ/ εκ τδ οξαλικά οξέος ηνω- 
μεν* μετ ολίγης τοτασσας. Εξάγεται εκ τδ χυ
μέ της οξαλίδας·, χρυΤα?λέται είς παραίληλεπί- 
πεδα , διά τδ τνβοί αναλύεται πο?λά ολίγον 9 δδν 
δίδει διά τδ τοιότκ ελαιον, $Ιναι δντδ/βλ̂ Τίβ, $  
βιτοτίλ«Γ μετά των γχιων $ αλκαλίων τρισύνδε- 
τα άλατα.. - >· -

Τέ οξ.α.λικδν. οξύ (  Acide oxalique) οπέ 
εξέρχεται έκ της οξαλικής οξύδικης ποτάσσας, 
είναι λίαν εύδιαλυτον εν τφ χίδατι, 4 κρυςα?λιςδν, 
έχει μεγάλψ συγγένειαν προς την τίτανον «τωί, 
ωςετην χωρίζει άπδ ολα τά α)λα οξέα, κα) ο
μοιάζει αχριβέςατα με εκείνο τδ οξύ, οπερ γεννά* 
τat, όταν έργα&ώμεν φυτικάς νλας διά τδ νιτρικά 
οξέος. Δεν . μεταβάλλεται ύπδ τδ νιτρικέ οξέος, 
£ είναι μεταξύ των φυτικών οξέων τδ άφΒορωτε- 
ρον* $ πλέον κεκορεσμένον μέ δξυγόνον.

©'. Τδ καμφορ ιχδν οξύ (Acide camphori- 
que) γενναται διά της άποςάξεως της καμφοράς με- 
μιγμένης μετά τδ νιτρικά οξέος, κρυςα>λέταιείςπα- 
ρα)ληλεπίπεδα, αποτελεί μετά των γαιων ιί, αλ
καλίων λίαν ευχρυςά>λιςα άλατα, έχει δυνατήν 
συγγένειαν προς την τίτανον, δεν την χωρίζει ό
μως άπδ ολά τά λοιπά έξεα , ως τδ δξαλικδν 
οξύ, $ είναι α>λως πο)λά ολίγον έγνωσμένον.
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f .  To π υρο ταρ τα ρω δεςο ξδ  (Acidepy- 
rotartareux) είvat ενδιά τδ πυράςηίλοιωμένον.ταρ- 
τχξΰΰες oJ*v» ή οαμή ^ χρώματα that εμπυ· 
ρευματικόν, λεπτόνεται diet. τδ πυράς £ οίδεΐ, δάν 
κρυςαΚάται, 4  ενψενον μετά των γαιων 4, βλ* 
καλ/ων αποτελεί άλατα διαφέροντα των ταρταρί- 
των. Ουκέτι δά ε?να< άτοχρόντως έγνωτμενον.

Κ'. Τ$ irt/f ο φ λε^ ματω δες  όξά  (Acide 
pyromuqueux) γενναται διάτηςάπαςάξεως τδ 
σάκχαρος> τδ φλέγματος, % τδ άμί?λα% εχει μίαν 
ξωηράν ηδεΐαν οαμην, ομοίαν Τ$ εψημενφ αάκχαρι, 
είναι πτητικόν, βάφει τάς φυτιχάς 4  ξωτικ&ς υ· 
λας έρυ&ράς, αναλύεται δί /β^δ τν^ ί, ^ οίχω 
είναι άποχροντως έγνωϊμένον. .*-

Λ'. Το το^α^υλωδες offt) (Acide pyro« 
ligneux) εξάγεται εκ τδ ξυλά διά της ατοςάξεως, 
η c (Τμητά είναι άηδεςάτη* δεν κρυςα/λαται, ανα
λύεται διά τδ tu0os , είναι πτνρικον, αποτελεί με
τά των γαιων, αλκαλ/ων, ^ μεταλλικών όξυδίων 
ιδιαίτερα άλατα , εχε/ ττ^ς αι/τάς τάς /3«<τε<ς /δ£ 
ας συγγε·νείας, 4  είναι τόαον ολίγον εγνωσμενον, 
oVav καί τά δυο πρλαβίντα.

4 ia  vtvrefoov καταμάτων απέδίΐξευ ο ΣυγγφΑ* 
(ί??υ$, οτι τα ιτ$ολα0όντα τ$ία εμπυς^υματίκα ο· 
£ρ'α *(9ίΜ  να παν σαν απο το  να aVortXK* Ιδίας 
(ρνετεας τάματα, 'ίτταδη δεν υπχρχασίν α/^ο, lijfitf 
ό££δ*ς o ft  μβτάτίνοί μΐχρα$ ητοτότ>|το$ ιμτυ^ιυ· 
ματΐχ? ελαί* ικμιγμενον 9 τα  ο̂ οΤα 
ίια τ?ς Λ'*·οςτά£ί«;*
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Μ'. Τό οξωΰες  οξύ (Acideaceteux) γεν- 
Vifdi %ιά της ξημωτεως τα οϊν« 9 ί/ β  ̂βνβμαφτ» 
c/ i'u fss o£os> εχει μίαν νοςιμον ότμην % γευσΊν, 
είναι ρευςον ^ πτητιών, αναλύεται h i  μεγάλου 
πυρίς, αναλαμβάνω μιγνυμενον μετά μεταλλιχων 
όξυίίων h i  της άποςάξεως περισσότερον όξυγόνον, £ 
ατω μεταβάλλεται είς όξυχόν όξυ (Acide ace· 
tique) οποίον υπερβαίνει τ ϊ όξωίες % κατά την 
Ωριμότητα & κατά την οσμήν. H ίναι $ φλογιςον, % 
μίγνυται μίτά τδ πνεύματος τα οίνα.

Ο'ξέα ?ifs Τε?άρ?η $ ΚΛάνεω*, ωΡ ά βά - 
ms 7ριπύ»3ε?ο$.

§. a»·
Τά ο ’ξεα μί τρισυνθετας βάσεις, άτινα εν γε· 

νει συνίςανται (καΖως iv refs προλαβπσιν υπεσή- 
μειωσαμεν) εκ τα άνδραχιχα, τδ υδρογόνα, £ τδ άζω
τα ηνωμένων μετά τα οξυγόνα, ήμποραν ΰιχαίας νά 
άναγβαν εϊς την τάξιν των ζωτιχων υλών. Αυτά 
that άτι όλιγωτερον των προτερων εγνωσμένα. Ε- 
5 ω άναφέρομεν ετι άπαξ, ότι ολα αυτά τά οξέα 
αναλυόμενα h i  τα πυρός exhdoασιν αμμωνιαχόν, 
% άτω μεταβχλλοντα τον λόγον των συςατιχων των 
μορίων γεννωδΊ τό αίμχτικον ή πρασσιχον οξυ. Αυ
τό το οξυ φαίνεται νά επεχη εν τοΐς ξωτιχοΐς τίν 
τόπον τα οξαλιχα το εν τοΐς φυτιχοΐς όξεσι. θ'τανερ· 
γα&ώμεν ζωτικάς νλ*5 μΙ το νιτρικόν, οξυ h i  νά.
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τά.ς μετχβκλωμεν είς οξαλικά ίξν , εξέρχεται 
πάντοτε μέρος χαι προυσσιχϊ οξέος εΙς άτμωδες 
είδος·

£*W τώξ& γνωρίζομε* επτά ξωτικοί Ο*ξεα% 
τά ο7τβΠ* φαίνονται νά ανάγονται εις την' παρϊ· 
παν Κλασιν των συνθέτων σωμάτων» Ύοιαντα εί· 
σι τ2 <y«Xe*T«tov, το γαλαχτοσακχαριχον 0 τί 
ςεατικδνΛ το λιΖιχον,τομυρμηκικόν , το μεταξοσχον 
ληκικον$>τοπρκσσιχον οξν. Ε*ν τοΓί *gi}s δελομεν 
φανερώσει το δννατον έχάςα τίτων τά χαρακτηρι* 
ςικά γνωρίσματα.

A'. Το y  « λ  β a r / χ I ν ο ξύ (Acide lactique) 
γενναται οτε μΐξωμέν μετά τ» αυτομάτως οξυνδεν· 
τος γάλακτος ολίγον οξος, Δεν χρυςαίλϊτοι, δια
λύεται εν τφ τνευματι τ2 oiva, hot της άποςαξεως 
εκδίδωσιν ενα οξύ οπϊ ομοιάζει με το πυροταρτα 
ρωδες, αποτελεί μετά των γαιων ^ αλχαλίων ται· 
αΖτα άλατα, οπϊ κοίλοι εύκολα διαρρέονσι % α
ναλύει τούς οξίτας των αμαλιών (Acetites a 1* 
callns).

„ Καί τβτο ra δζυ ά*ιίι(χ&η ο τι tfnau οξα&ίζ
0|J. Ctfx Fourcroy Systfime dee eoanaiaaan*
ces chimiques. Tome IX pag. 398.

Β'.ΤοΣ*χ%«0ο γ α λ α κ τ ικ ο ν  ηφλεγματι- 
κον οξύ (eras ωνόμασεν αύτο άρτι ο Φκρχροά) Acide 
saccholactique, η muqueux, χατακαδιζεται εχ τ ϊ 
Ιξαλικϊ οξέος» οπϊ γενναται εχ τ ϊ  γαλαχτοσάχ-
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χάρος % τδ νιτρικό. οξέος * Ιχ« αλ/iy  ̂ yivfnv, 
«£«ίδν χαχόλο δόν διαλύεται εν τ$ νδβτ/, δ/ά τδ 
ί«/^ί αναλύεται.* ^ τίτ* δίδωτι μετεωριζόμενον 
εν άλας , 03γ5  ίχ «  τήν β(Γ|*ί̂  τζί Β«|β»ΐί, ^ 
αποτελεί μετά των γαιων $ άλχαλίων χρυςαλ- 
λιςά άλατα , am  δ* βίνβ» άποχρόντως γνωςόν 
$ αυτό.'

Γ\ Τδ ς ε α τ ικ ό ν ο ξ ύ (Acidesebacique) 
εξάγεται εκ τδ ξωηχδ λ/τ«ί ί/ά τ?« mpyt/«f τδ 

vj χωρίζεται εκ τδ λ/τ«£ δ/ά των αλκα
λίων % τίίς τιτάνα είς μεγάλον βαδμον Τερμίτη- 
itt . Είναι ρευςόν, λενχον, εκδ/δωσι καπνόν, εχει 
δριμυτάτι^ν α?μν\ν, % γευτιν, αποτελεί μετά των 
γαιων $ αλκαλίων κρυςα)λιςά έμμονα άλατα , 
αναλύει τον άλιχόν υδράγυρον, % ήμπορεϊ είς με* 
γά λψ  &ερμότν\τα νά άναλυΒξ.

. Δ\ Το λ ι δ ι χ δ ν  οξύτητά ουριών οξύ ( Aci- 
delithique, ou urique) εύρίατχεται εν τφ άν&ρω- 
πινφ αρφ, $ είναι συςατιχόν μόριον των εν τξ χυ* 
ςει γεννωμενων λίδων, είναι ξυρον, χρυςαίλόται 
είς όμαλάς βελόνας, %εδόν ίέν εχει γευΤιν 9 

δεν διαλύεται. Είναι κατά μέρος πτνριχόν, ύπο 
ίχυρό τυρός άναλίεται, δίδωσι διά τξς ενεργείας 
τδ τυρός άνδραχίαν άμμωνιαχα, 4> πρΜσίχον οξύ, 
μιγνυμενον μετά τδ νιτρικό οξέος αναλαμβάνει 
εν ωραϊον ερυθρόν χρώμα. Μετά των καυςικων αλ
καλίων διαλύεται, χα) χατακαΒίξεται εκ τδ ου- ■



08$ των τυρετταινόντων με υτοχυάνεον vj ντι̂ νθ̂ ον 
γρωμα. ·'· ' - ■· ' ■

Ε'. Το μυρμηκ ική ν 'ο ξύ  (Acide formique) 
εξάγεται in  των μυρμήγκων διά τί}$ ατοϊβ^ωί, 
q δ/ά τί5$ ατοθλ<ψ«ω$ /ζβτά τδ υδατος. Βαπτει 
έν . Tift ξωΛν εντόμοις τά χνβνβ αν$η sk ερυθρά, 
καί εξέρχεται εξ αυτων «/$ «Ιδί$ ατμέ μ ί μίαν 
τοΤλά δυνατήν οσμήν οτδ προσφέρει ολίγον είς 
τον μοχον, φονεύει εις αν τδ τ ί είδος τά ξωα\ημ· 
τορέμεν κχ3 ώς ^ τδ ί£ο$ ν*δ τδ μεταχειρι&ωμεν 
εΐς οίκιακάς χρήσεις, 3 ;ά μεγάλκ τυρύς αναλύε
ται, άφαιρεϊ άτο τδ «λίχδν ντέροξν τδ οξυγονη 
τη , τοσάκις είναι δινατωτερον απο τδ Strinlv ο- 
ξυ , $> άτοτελεΐμετά των γαιων ^ βλχβλ/ων Χ0ν 
ςαίλιςά άλατα , οπέ δεν διαρρέπσι.

Ζ'. Το μ ε τα ξο σ κ ω λη κ ικ δ ν  οξν (Acide 
bombique) ευρίσκεται εν τφ βόμβυκι είς εν κοί
λωμα νλγι<τϊον τί)$ iry<yi$, οδενέξάγεται η h i  
τζ$ θλΛ^ίωί vj διά τδ τνευματος τδ οίνε. Ε*ν τφ 
βόμβυκι είναι μεμιγμόνον μέ ένα φαιόν ελαιον $  
ολίγον κέμμι, «ίνβ< TTJjT/χδν, ίχ «  τδ χρώμα τδ 
ι$λ«χΤ08, αναλύεται αυτομάτως, £ δ/δω<τ/ διά τδ$ 
άτοςάξεως 4> τη νιτρικέ οξέος νρκσσικόν οξν* Αί 
ί£ τδτδ συνθέτεις είναι έτι αγνωςοι.

Η'. Τδ τ ρ π σ σ ι κ δ ν  όξυ  (Acideprussique) 
ίνδτα» μέχρι κόρα μετά τη σιδηρπ, % τφ δίδωσι 
χρώμα κυτών, γενναται διά τν,ς άτοςάξεως του 
αίματος, ^ δκδ tvjs ενεργείας τδ ν/Τ0/χδ δ£«β$ «Vi
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τό λευκόν τδ ω&7~τήν ζωτικήν κόλλαν^ τάς ΐνας 
των μυίσχων χ. τ. o'Vt γενναται χωρίζεται «ντο
μάτας από τδ οξαλική οξέος, χαρακτηρίζεται διά 
rJji ττολλά otvjStfi o<Tfttji, vjt/s ομοιάζει τά πικρά 
αμύγδαλα* αναλύεται είς μεγάλον πυρ εύκολα, ^ 
«κ5Αωσ*/ν f/ί τι}ν ανάλυαίν τα αμμωνιαχόν. Η'μπορεί 
νά άνχλά€η αέριον είδος, χωρίζει από τά μεταλ
λικά οξίδια πολλά άλλα οξέα · ήμπορψεν νά τό 
συνδέσωμεν έκ τδ υδρογόνα, ανθρακικέ, «?£ώτβν 
^ οξυγόνα. Η' '̂ίδ(Γ/ί Τ8 δέν five/ tcVsv ĉ f/a, 
κα\ εμπεριέχει κα5 ως φαίνεται πολλά ολίγον ο
ξυγόνων,

§. 2 a.
Ε’χ των προλα€όντων γίνεται δήλον 9 οτ/ «ί 

Jyfl χλύΚΓ£/5 των o£etov , ών ή μέν έχει απλάς 
βάσεις, ή δε συνδέτας, διαφέρασι κατά τδτο μά- 
λιςα απ' άλλήλων, χ«θ’ οτ/ τά μέν της ΙΙρωτης 
Κλάσεως όξέα δεν μεταβάλλονται το έν είς το άλ
λο , επειδή αί διάφοροι άπλ αΐ βάσεις των, ώ{ το 
δεΤον 4  ° Φώσφορος εχασι διαφερασας ιδιότητας, 
jg $έλοντες νά μεταβαλωμεν εν των τοιάτων ο
ξέων είς το άλλο , πρέπει πρότερον νά μεταβά- 
λωμεν τάς βάσεις των, το όποιον υπερβαίνει κάδε 
μας τέχνην. Τά δέ τής Δευτέρας Κλάσεως των ο
ποίων αϊ €άσεις συνίςανται έν γένει έκ τδ υδρογό- 
V», άνΆρακικα  ̂ $ α£ωτ8 ηνωμένων μετά τδ οξυγό
να 9 φαίνονται, ότι διαφέρασιν «V αλάλων μόνον 
κατά τον λόγον των δυο ί) τριών συςατικων μο-

G
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ρίων των βά<Γ6(άντων» τ5  οξυγόνα, ο ^ ημ* 
ίΓί̂ ίί το £ν ν« μεταβλητή εις τό άλλο. cfefv 
δειχνυασι πάντοτε μίαν κλίσιν είς το νά μεταβάλ* 
λωσι rijv μίξιντων, $ την μετχβάλλασι τφόντι 
άφ' α άλλαξαν ^ τά εξω οτοβίςατ/κά, ω$ ό |3«3 ·. 
ps rijs δερμίτητος, ή q vypo'rtjs των μ. τ. λ . ,  $/ 
ων μεταβαίνασιν αυτομάτως εις άλλας καταβάσεις* 
οΐ'τω μεταβάλλονται τφ όντι τά φυτικά οξέα διά 
των φυτικών δυνάμεων κατά διαφοράς εποχάς το 
εν εις το άλλο, «τω μεταβάλλουσι τά φυτικά ο
ξέα διαλυόμενα εν τφ υδατι την ποιότητά των, $ 
δίδόασιν ολα διά της τελευταίας των άναλυσεως 
μεγχλητέραν ή μικροτέραν ποσότητα άνΖρακίχα 
οξέος, £ ίδατος.

§· *3 ·
Α'φ'ζ καταλάβη τις αυτάς τάς αλήθειας εντε· 

λως, 5 ελει εννοήσει ευκόλως, orι οχι μόνον η φυ· 
σις κατασκευάζει εν τοίς φυτοΐς και ζωοις διά· 
φορά οξέα, των όποιων τάς βάσεις ακόμη δέν γνω
ρίζομε , άλλ’ ότι £ ημείς ψπορψεν ακόμη νά ανχ· 
κχλίφωμεν ί̂ >χ£τά νέα οξέα εν αυτοΐς · επειδή 
ακόμη άπέχομεν πολύ από tvjv ακριβή γνωσιν των 
συζυγιών, ora ημποραν νά γόναν μεταξύ τα υδρο
γόνα, άζωτα, άνΖρακιχα, ^ οξυγόνου, διά των ο· 
λίγων προϊόντων αυτών των οργανικών δωμάτων, 
τά οποία μόλις τώρα άρχίσαμεν νά τά εξετάζω* 
μεν άκριβέςερον. Έίς αυτό το είδος των εξετάσεων 
£ ανακαλύψεων άνηκασιν αί δοκιμασίαι των οξέων,

9 8
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ΧδβββΧtoo
—Η' έπίρροια ijv έχπσι τά οξέα.

Ο* χωρισμός $ ν$ χάδαρσις φυτικών οξέων t ^ των
όξυΖικων αλκαλίων.

Η* γένεσις και αυτόματος άναλυσις των φυτικών 
Ιξέων.

Η.' αμοιβαία μετά€ασις τδ ενός οξέος είς το ά)λο.

Κ  Ε ψ . Η\

ΣΜ ε̂σις των Οξέων μετά των Γαιων #
Α’λκαλ/ων.

§. 1·

ο'λα τά οξέα ενπνται χωρίς νά αναλυδΖν με
τά των γαιων ^ αλκαλίων. Αυταϊ αΐ συνδέσεις 
ονομάζονται ΟυΠ7ερα ,^ ίχ τα , ττύν&ε?α, %7 Jjs 
£ev7 ip a s  7 άξεω * ) αλα 7α (sels neutres, sels 
moyens , sels composes 9 sels secondai* 
res). Α’/λά τά Ζΰο πρώτα ονόματα άνηχασιν είς 
τά άλατα μόνον τότε, ore δεν περισσεύει εν at* 
τοΐς μήτε τδ όξυ , μήτε αί γαΐαι $ τά αλκάλια, 
διά τδτο είναι τά Ζευτερα Ζυο ονόματα άκριβέςε- 
ρα % εόχρηςότερα. Ο λα αυτά τά άλατα ν,μπο* 
ρεΐ ή τέχννι εύκολα νά τά κατασκευάσω, % ι$ φυσις 
γέννα εν* μέγα πληδος αυτών  ̂ £ μάλιςα από 
τοιάΰτα οξέα, ών ηβχσις απλή. Η' Ορυκτολογία 
προβαίνει εν τέτω καδεκάζν,ν αυξανομένη Ζιά της 
βον,δεΐας της χημικής άναλνσεως, vjVii είναι τδ



101
μόνον βέβαιον μέσον είς τδ vet γνωρίσωμεν την έ- 
σωτερικην ποιότητα των ο'ρυκτων.

§· 2»
ΚάΒε σύνΒετον Κόλας πρέπει vet εχη ^ συν- 

Βετον όνομα» νά φανερωνη $ τό οξύ, ^ τήν 
ya/co  ̂ η αλκαλικήν βάσιν, e£ ων συνιςαται το 
άλας. Τήν ποιότητα τδ άλατος έκφράξομεν hot της 
ληξεως τδ ονόματος, ητις είναι διπλή' η ληξ/ς/as 
δίδοται είς εκείνα τά αλ«τ« 07τδ ο*ΐ/ντ/3 εντ«» ε£ 
εντελών οξέων , ηνωμένων δηλονότι μέχρι κόρα με
τά τδ οξυγόνα, ατινα ε/{ /κ<3ΐ>, ώί Ν<*
τ̂ /«5, οττεβ συνίςαται έκ τα νιτρικά οξέως̂  Βεί/ας 
οπερ έκ τα Βείικκ. Η* ληξις r tq s  έξ εναντίας δί- 
δοται είς εκείνα τά άλατα , όπα συντίΒενται έξ 
ατελών οξέων, μι) κεκορεσμένων διλονότι μετά τδ 
οξυγόνα ι τά όποια ληγασιν είς wdVf, ώ? wr̂ /· 
rvji, οτερ συνΐςαται έκ τ« νιτρωδας οξέος, ^ θε/ί- 
τ^{, οπερ έκ τδ θε/ωδκε.

§· 3·
Εκ των εγνωσμένων 3 5  οξέων, £ των 7 Αλ

καλικών η γαιωδων βάσεων ημποραν νά γέναν 245 
συζυγία/. Α’>λ’ αυτός ό άριΒμός επιδέχεται ε
ξαιρέσεις. ι. Επειδή η πυρίτις γη δεν έναται μέ 
ολα τά οξέα. 2. Ε’τείδή μερικά οξέα αδύνατα όν
τα δεν ημποραν νά ένωΒαν μέ τάς γαιώδεις βάσεις 
η μέ το Α’μμωνιακόν χωρίς νά άναλυΒαν. 3· Ε πει
δή μερικά οξέα ημποραν νά ένωΒαν μετά των βά
σεων τρισσφ λόγφ · ν) περιεχόμενα εν τφ αλχτι

Χ*8*»Χ



υπέρ κόρον, ή μόνον μέχρι κόρα, η μέ τ^/ΤΤίνΛν 
των γαιωδων βάσεων. Ωσαύτως δεν ψεθα είς κα· 
τάςασιν νά διορίσωμεν άτε τον άριδμόν των αδετέ- 
ρων αλάτων ακριβώς * επειδή ακόμη δεν έξετάσα· 
μεν τάς τοιαυτας συνδέσεις τόσον , όπα νά τά$ 
γνωρίξωμεν ακριβώς, ά> νά διορίσωμεν τές διαφό» 
ρας βαδμές της κορέσεως των κ. τ. λ .

§· 4·
Ε’πειδή ©λ* τά οξέα έχασι κάποιαν βίαν εκ· 

λεκτικήν συγγένειαν προς έκάςην των γαιωδων £ 
άλχαλ/χων βάσεων,  h i  τατο πρέπει vet γνωρίσω· 
μεν εντελώς αν τάς τάς συγγένειας, αν δέλωμεν 
νά εχωμεν μίαν εντελή ίςορίαν των συνθέτων α
λάτων. Α’χόμη είμεδα πο)λά άπομεμακρνσμένοι 
από την εντελή γνωσιν όλων εκείνων των πραγ· 
μάτων όπα άπαιτανται προς το τούτον, επειδή μό· 
λις έως τώρα έξετάσαμεν ϊκανως μόνον τ\ δέκα· 
τον μέρος αυτών των συνδέσεων.

§· 5·
Διά νά άρχησωμεν την ίςορίαν τωνΧννδέτων 

Α'λάτων με μεδοδικην ταξιν πρέπει εν πρωτοις νά 
τά διαιρέσωμεν εις Γένη, ά, Είδη, $ νά δεμελιω· 
σωμεν τά γενικά ^ ειδικά των χαρακτηριςικά γνω
ρίσματα. Τα τοιάτα έργα δεν ημπορψεν τώρα νά 
έκδωσωμεν ά>λο, ε/μη μόνον ένα έπιπόλαιον %έ· 
διον. ΟΙ Χημικοί έφρόντισαν εως τώρα ποΤλά ολί
γον (μ* ολον όπα είναι άναγκαιότατον) νά ακολα-
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χββββχ
Sfaav tv ταΐς περιγραφαϊς των χημικών ίδιοτητων 
την μέΒοδον της Βοτανικής.

Τά Ενν&ετΛ Α"λ«τ<* νΙμιτο̂ ν κατά λόγκζ 
vat δ/αιρε&κν, ί} κατά τά β£«α ή κατά τας βάζεις. 
Ε*«ί τώ̂ α ωί τόνον δεν ημπορκμβν vet τά διαιρέσω· 
μεν α/λεως9 είμη μόνον κατά τά ο£ε«, επειδή μό- 
νον από αυτά ημπορίμεν ?ά λάβωμεν γενικας χα· 
ρακτηράς. Η* εττ/̂ υ/α, ή'ν ê aiT/v «I (3ά<τεΐί «/{ τά« 
τοιαντας συνδέσεις, είναι τόσον ολίγον εγνωσμέ
νη , <m δεν ημπορψεν vet ριώμίσωμεν έαυτχς είς 
την διαίρεσιν των αλάτων κατά τάς άλκαλ/κάί % 
γαιώδεις βάσεις.

$. 6.
Κατά τον αριθμόν λοιπόν των οξέων ημπο

ρψεν vet εκλάβωμεν £ τριάκοντα πέντε Εΐδη Α
λάτων, ε!ς τά όποια άνηκκσι τά έξης ονόματα 
παραγόμενα από των οξέων.

ι .  Θεί/αι, Sulphates.
2. Θείίται, Sulfites.
3. Νιτρίαι, Nitrates.
4. Ήιτρίται, Nitrites.
5. A’νδραχίαι, Carbonates.
6. Φωσφορίαι, Phosphates.
7. Φωσφορίται, Phosphites.
8· Α’βΟ'βνήκ, Arseniates.
9. Α’ρσενίται, Arsenites.

ίο. Τβτ'Κίς/άι, Tunstates.
11. Μολνβδ/ύΗ, Molybdates.
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12. Α’λ/2/, Muriates.
13 . A%’«/ οξυγεγονωμένοι 0 Muriates oxi* 

g^nds.
14. 'Pftj/a/, Fiuates.
15. Bogxxictt, Borates.
16. Η’λεχτ̂ /ύΜ, Succinates.
17. Krrgixt, Citrates.
18. Kyxih/at, Galiates.
19. Μηλ/α/, Malates.
20. Βινφϊα/, Benzoates.
21. Tagragfrat, Tartrites.
22. ο ’ξαλία ι, Oxalates.
23. Καμφι$ίζι, Camphorates.
24. ΠνρΑφλίτ’ρατίτΛ», Pyromu cites.
25. TlvgofyXiTai, Pyrolignites.
26. UugoTagragirui, Pyrotartrites.
27. ο ’ξίιαι, Acetates.
28. ο'ξίται, Acetites.
29. Γαλαχτ/α/, Lactates.
30. Έ,χχχχρογαλακτίαι» Saccholates.
31. Χτίχτίαι, Sebates.
32. A&ht, Lithiates.
33. Μυρμνικίχΐι Formiates.
34. Μετα̂ 3θ·χ£ύλ·̂ χ('α<, Bombiates.
33. n^Dtr/a/, Prussiates.

To?i xvxTSfM ii$tft rSu Α'̂ Λταν 'rfi-rit vx 
<rpê -e-ii(tev τ*ς χρχμιας, (ptfafaf, )y ό£«λί» 
r «5 ‘ r f i - r t i  «μ«ι$ vcl λ(/ψκ» «ιτβ το σύ^μ*
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Afoul*?* oi 'wvQotfkryti&rlrat ·> νυ$οζνκ(* 
voLty irjtor&QTUQfoat y $ yttKairfat y «$ t.* 
tjj$ nrtQi r«i> tff-im διδΛ̂ χαλίας χαταί>ιλο**

§· 7 #
KctSiVo? των «νω ηριΒμημενων Ειδών των A*· 

λβτων πρεπει νά Βεωρησωμεν ^ τά χαραχ· 
τηριςιχά γνωρίσματα, >j (πείνας τάς ιδιότητας δί 
ων διαχρίνονται άκ ά/ληλων τά (Ίδη , χα) χτως 
ημπορχμεν vet φΒάσωμεν είς την άχριβη γνωσιν 
της διαφοράς όλων αυτών των είδαν- Ίΐρός τχτοις 
ν piled vet εχλεξωμεν μίαν εϊ δυνατόν, ή δυο, η τδ 
πολύ τρεΤς Ιδιότητας, τοιαυτας oiex άίΓοτελζσι κυ
ρίως τά χαραχτηριςιχά, £ χσιωδη γνωρίσματα χα- 
Βενός (Ίδης. Έ,'γώ θέλω δοκιμάσει vet δωσω ενα 
ρόδιον τβ T0/T8T8 εργχ.

ι. 0 J Θ ε ι ΐα  ι, ημνορχν διά των άνΒράχων Η. 
τ. λ . vet ανζλυΒχν, χαϊ vet μεταβληΒχν είς Βειϊ· 
χά ηπατα.

2. Of ® ειίτα ι, με τά τλεΐςα λοιττά οξέα 
μιγνυμενοι άναβράζχσι $ εχδιδόασι μίαν οσμήν ο* 
μοίαν τφ χαιομενφ Βείψ.

3 · Of Ν ιτρ ία ι, εξάπτονται είς διαφόρχςβαβ· 
μχς Βερμότητος μετά των φλογιςων σωμάτων, 
αναλύονται %εδδν ολοι διά μόνης της ενεργείας τχ 
πνρος είς τά ατωτερω συςατιχάτων μόρια.

4 · Τμ Ν / τ ρ ίτ  α ς, τβ$ άναλυχσι  ̂τά αδύνα
τα οξέα, χα'ι $ξάγουσιν εξ αυτων ερυΒρΐς νιτρωδεις 
ατμούς.



5. E’v τοΓς Α’νδ ρ α κ ία ις  εμφανίζονται κα
τά το μ α ίλ ο ν  ^ vjttov αΐ /δ<«Τί)Τες των «ρακοδων ί} 
ά λ χ α λ ιχ ω ν  βά σεω ν  τ ω ν ,  ^ ά να β ρά ξα σ ι τολλά δυ
νατά μ ϊγνΰμ ενο ι μ$&* όλων των λο ιπώ ν ο ξ έω ν , ό· 
ν ε ρ  ΰ ια ρ χ ε ΐ «ως δικ «^ελθ^ «£ αυτών ολον τδ 
άνθρακ/κδν δ£ν.

6. Οί Φω σφ ορ ία ι, ημποραν hot των άν&ρά· 
νων εμμίσως ή αμέσως νά άναλνδαν, $ δτω χω- 
ρ/£«τα/ ε£ αϊτών ο φω'τφορος χαλαρός.

/. Οί Φω σφ ορ ίτα ι, αναλύονται αμέσως hot 
των ανθράκων, ο'ίτινες χωρίξουσιν d r  αυτών τον 
φώσφορον, 4> ενάμενοι μετά τα θε/ϊχΒ ο£εος κ. τ. 
«χδ/δόασνν άτμδς»

8. Οί Α’ρ σ ε ν ί χ ι ,  μιγνψενοι μ} τςβνραχτω· 
μίνας άνθρακας ε’χδ/δο'αΛ Ttjv οίρφ $ τδς λευκός 
ατμός τδ άρσενιχα, ^ δεν έμπορον hot μόνων των 
λοιπών οξέων νά άναλυθδν , χωρίς τί}ς δ/ιτλ̂ ς 
ε’χλεχτ/χί{ς (Τυ^χενείας (α).

9· Οί Α’ρ σ ε ν ( τ at, εναμενοι μετά των άρσε· 
ν/ων ελευ^ερπσι το αρσενιωίες οξύ , οτερ κατα
κ τ ιέτα ι είς τον πάτον τα άγγεια.

ίο. Οί Τ αγχ ις/α ι, μεταβάϊλασι το χρωμά 
των hot τα νιτριχα καί αλιχα οξέος είς χίτρινον.

ι ι .  Τ«ς Μ ο λ  υ /3 δ /α ς, γνωρζομεν μόνον άφ*

ι ο 6  xeesex
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a χωριά-tj άτ Χυτών το μολυβϊιχον οξύ ΰΐ «ίλών 
β̂ βων, ίφ ’ a ο^^δμε^α *fc τά γνωρίσματα των.

12. Ο; Αί λ  ( a t , εχ^βόασι hot ra θεΛαδ ό« 
£ε'ος αλιχον οξύ, hot τδ νιτρικές αλιχον ύπέροξυ.

ΐ3* Ο» o^ysyovwftsm Α*λ/α/, έξάντουσιν 
ολα τά φλο^ιςά σώματα είς πολύ ψνχ̂ οτε̂ οΐ/ί 
/3αθμές ή οί ΝίΤ̂ α/, /ιέ μ/αν ζωηροίν φλό/α, $ 
μεταβάλλονται h i  tS εμπρησμέ τβτ« ε/ς κττλδς 
Α'λίας.

1 4 * Οί'Ρεν <?/αι, έχΐώόασι μιγνύμενοι μετά 
Τ8 &«ϊ'κδ ό£εος άτμδβτ/νας, οτγβ δ/αβ/βρώσΊωνΟΊ 
Toy ίίίλον.

15* Οί Βοραχίαι ,  ημτορέν ανεν, $ μετά 
των βάσεων των νά ταχωσι, <£ ««̂ ιδόασιν έν«μ/νων 
των βάσεων των με α>λα οξέα, το βοραχιχον οξύ 
χαλαρόν, ε/ς πεταλωτή χρύςαΤλα.

16. Τ*8ί Η’λ εχτρίας ,  Ιεν ψτορψεν ά>λέως 
νά γνωρίσωμεν, «/μή αναλιίοτεςτΒς <£ έξετάξοντες 
το εν αυτοί; οξύ. Τα πλεΓςα ως τόαον εχετι τήν 
δίτμ̂ ν τδ χαιομεν8 ν/λεΛΤ/ι».

17* Οί Κ ιτ/3 /«/, δεν είναι ακόμΐί αρκετά «V* 
νωτμενο/ οτδ να Ζιορίσωμεν τά slhxx των γνώρισμα· 
τα* διά νά γνωρίσωμεν τά τοιαυτα άλατα τρέπει 
νά χωρίσωμεν εξ αυτών, χα$ώ; εις τούς ι)λεχ- 
τ̂ /ας, το χιτριχον οξύ, h i  τωνΖυνχτωτχτων ορυχτων 
οξέων.

18* Οί Kq xt'biat, χαρχχτηρίξονται εντελώς 
ha της ϊδιότητος είς το να αποχρέωσι τον σβη·
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ρον έκ των ^/αλέσεων τα με μέλαν χρώμα, £ εις 
το νά έπανάγωσι κατά με'̂ ος τά τδ άργυρα<> τδ 
χρυσκ, τδ υΰραργυρχ, όξυ'δια, £ να τά χωρίζω· 
αν απδ τάς διαλύσεις των.

ιρ. Οί Μ η λ ι ά  ι, β̂ εδον πάντοτε ΰιαρρέουσιν 
εύκολα· και auras δεν ημπορψεν ά/λως νά γνω- 
ρίσωμεν, φ ή  χω /̂φντε* ε£ αυτών «βί εξετάζοντες 
το οξυ των·

20. Οί Βεν£οία/·, χαρακτηρίζονται δ/ά τζβ 
«Tfiijs τδ βενζοϊκΗ οξέος* ά(ρ a το χωρίσωμεν απ' 
αυτών δ/ά των δυνατωτατων ορυκτών οξέων.

a t. Οι Τ αρταρ ί τα ι ,  χαρακτηρίζονται άρι· 
Ζηλως δ/ά της κλίσεως vjv έχκσιν εις το νά άπο· 
τελέσκν τρισύνθετα άλατα, $ τάόξυΰικά αλκάλια, 
τά οποία είναι πολύ δυτδ/αλυτώτε̂ α $ απδ αυτδ 
το ταρταρωΰες οξυ, ^ απδ τά έδέτερχ άλατα οπκ 
συντίθενται εκ ra'ra.

22. Ο; Ο' ξ α λ ί α ι ,  ΰιακρίνονται δ/ά τζς «λώ 
ετεω$ Jjv εχμσιν εις τδ νά αποτελέσκν δυτδ/α'λυτα τά 
ο£υδ/χά άλ#άλ/α, £ δ/ά tvjs /δ/ότητό$ των, δ/ ης χω- 
ρίζκα τί*ν τίτανον απδ ολατά λοιπά άλατα $  ενδν 
τα/ μετ αυτής.

23· Ο/ Καμφορ ί α ι ,  είναι έτι τόσον ολίγον 
γνωρισμένοι οπα δεν Ημπορψεν νά διορίσωμεν τά 
χαρακτηριςικάτων γνωρίσματα. Tas γνωρίζομεν δέ 
μόνον τότε αφϊ a χωρίσωμεν απ' αυτών το καμφο·

ι ο 8
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24. Ο Π Ιυροφλεγματέτα ι, εχασι τονχα· 
ρακτηρα των καμφορών.

25» οί Πυ^οξυλ/τα ι, uaSoot ^ βί προλα- 
βόντες δυο.

26. Οί Ι ίν ρ ο τ α ρ τ α ρ ίτ α ι9 ως βί πυροξυ· 
λίΤΛΐ»

27· Οί θ ’£/α/, δ/α<χ/νώτχδντα/ »δ>λά δυ'ίΓχβ· 
λα άπδ τάς ο ’ξίτας. Ε χδ/δβ'αονν όταν τ«ς άναλυ- 
σωμεν διά των δεχτών οξέων ένα λευκόν πο>λά 
δυνατόν <5 τταρα'̂ ενβν άτρ'ν.

25. Τόί Ο’̂ /ταί, τάς γνωρ/ζομεν αφ' u έξε~ 
τάσομεν to μετ αυτών ήνωμενον β£ύ, τβ βττβΓον vj/z- 
πορνμεν νά το χωρίσωμεν άτ  αυτών διά των δυνα- 
τωτέρων οξέων.

29. Ο ίΓαλαχτ/α*, είναι πολλά ολίγον 
εγνωσμένοι * μο'νβν το εξ αυτών δ/ άλλων β’£«ων 
%ωβ/οδ·εν ί£υ μας οδηγεί ε/ς την διάγνωσ/ν των»

3ο. Οί Χαχ^αρο^αλαχτ/α/ είναι βτβν 
^ βί προλαϋόντες εγνωσμένοι.

3*. Ο ίΧ τεατ/αι, εκδίδόασι μηγνυμενοι 
μετά των δυνατωτατων β̂ υχτών β£εων τβν λευ- 
χβν άτμβν χαί TijV δριμείαν οσμήν του ςεατικου 
οξέος.

32. Οί Λ < θ / α ι (i) Ου̂ /αι) , χαρακτηρίζον
ται διά της αδύνατα συγγένειας, ijv εχχβν τά σ*ν- 
ςχτικάτων προς α?ληλα , τβ'ιτον ώςε αναλύονται 
Λ; υττβ τβ ανθ^αχιχχ βξεβί»

tog
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3 3 ♦ Μ υρμν]χίας, δεν τδ< γνωρίξομεν
χα&όλν, τ«ί διαχρίνομεν μόνον διά τ« βλίτων, 
r 3 4 · Μ βτα ξ ο σ χ ω λη κ ία ι ως οϊ μυρ- 

μηκίαι.
3 5 * Οί ΤΙρντσίαι, διαχρίνονταιτων λοιπώνφα- 

νερωτατα διά τής Ιδιότητας τ« νά αποτελωτι μετά 
των τα Τιδήρν διαλύσεων τήν πρασσικήν κυανήν 
βαφήν,

§· 8*
Αυτά τά 35 Γίνΐ} περιέχουσι περίπα τά 

2 4 ο Eiitj Α'λα'των. Δ<ά νά ήμπορέσωμεν νά διορί· 
σωμεν τδ; εΐδικας χαρακτήρας δλων αυτών των <Α 
ίων, έπιξητανται τοΜά ακριβείς εξετάσεις, των 
οποίαν νι Ε'πιςψη μας νςερείται την σήμερον. Είς 
τψ  τοιαυτψ ίΜ εφν πρέπει νά δείξωμεν ταλά- 
χιςον τον δρόμον, τον όποιον πρέπει νά σχόλνη
σαν εκείνοι όπα θέλησαν νά τελειοποιόταν τήν ίςο- 
ρι'αν αιίτων των «Γυνθετεων, ^ νά διωρίσωμεν ακρι
βώς τήν μέθοδον όπα πρέπει νά τάς όδηγήσ$ είς 
τψ  έξέτασιν των Ιδιοτήτων των Α* λάτων.

Ε<{ χάδε σύνθετον γαιώδες 'ή αλκαλικόν Aw« 
λα{ πρέπει νά παρατηρήσωμεν.

Α'. Τδ βήματα, £ τάχα τάς διαφοράς, το 
όποια πρέπει νά τα περιγρχή,ωμεν γεωμετρίκας, 
Ε*ν τάτφ πρέπει νά δείξωμεν τήν 3 «β7ΐ· των 
μων, τδ μέγεθος των γων/ών, τδ πρωτότυπον οζή- 
μα των χρυΐά/λων, τήν εσωτερικήν υφψ, την το·
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μήν, $ τά νεριςατικά, εν οΐς ναρεκτρένονται «ττδ 
τδ νρωτότυνον.

Β'. Tijv φυσικήν η τεχνικήν γένενίν τ», κώ 
rijv διαφοράν τδ φυσικά £ τδ τιχν/χδ άλατοί.

Τ'. Tijv ye“(T/y.
Δ'. Tvjv ενέργειαν τδ νυρίς, αν δ^λ. rbvvp 

ημνορεϊ νά τδ μεταβαλη ij οχι, αν τδ νυρ το τηχη, 
τδ μεταβαίνει είς υελον, το ftmwp/φ)* τδ άν«- 
λν# κ. τ. λ.

£'. Την ενέργειαν τδ φωτός.
Ζ'. Την ενίρροιαν τδ αέρας ̂  αν εχη τόνον ij 

όχι, ^ αν ο αηρ τφ δίδωσι  ̂η το υςερεΐ νδατος.
Η'. Την μετά τ» νδατος αυτκ διάλνσιν, την 

νρδς διάλυσιν ένιξητψένην νοσότητα τδ νδατος 
είς διαφάρκς βαθμάς θερμότητας, την νοσότητα 
τδ ελευθερωθεντος ή χατανωθέντος θερμαντικέ, 
τον κρυςαίλισμδν διά της ψυχράνσεως η εξατ· 
μήπως.

©'. Την συγγένειαν τ» μετά των γαιων, «<- 
τινες ή μεταβαίλεσίνως 0 ή αναλυκσι, η £Ιν τδ 
μεταβατική χαθόλκ, ή αν βνδτα/ μιτ αυτών £· 
νοτελκν τρισυνθετχ άλατα.

ϊ .  Ttjy ενέργειαν των αλκαλίων , τά ονοΓα 
ij δεν ενεργκσι χαθόλπ εν αντδ, ij τδ άναλυκσι  ̂
ij ανοτελίίσι μετ αυτί τρισυνθετχ άλατα.

Κ'. Την αναφορικήν ενέργειαν των όζέων  ̂ά· 
τινα διαφέρκσιν έχείνκ ον* υνάρχει εν τψ άλαν, 
τά ονοία η τδ άναλυχσι ij μετχβάίλνσι κατά τι

i n
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τψ  φόσιν m , η δεν έχκν χαμμίαν Ενέργειαν επ 
auto.

Α\ TijV έπίρροιαν άλλων κδετέρων άλατων, 
era ή δεν απολαύει χαμμίχ ενέργεια, η ̂ εννατα; ενα 
Tf/awS-fTiv αλα$, ή γίνεται μία διπλή άνάλυσις, 
$ α/λαξαοΊν άμφότερα τά α λα τα τάς €άσεις ^ 
τά οξέα των, vj ακολ«θεΓ μία άπόχρουσις ανάλο
γος με την συγγένειαν εν ιχουσιν άμφότερα 
Άξιος το ύδωρ.

Μ*. Tijv δ/ύτλντοτ̂ τα vj μη διαλυτότητα τδ 
άλατος εν τω πνευματι ra olvtt (άλχοχολ).

Ν'. Α"ν ΰί άνθρακες εχμσιν ενέργειαν αν* αυ
τό vj όχί, ο?τ/νε$ ή τό άναλυπσιν vj δέν το μετα- 
βάλλζσι παρόλα.

α .  Τήν έπίρροιαν των φυτικών δυνάμεων καί 
της ζυμωσεως επ αυτό.

θ'. Καί τέλος την ενέργειαν ra επι τάς ζωώ
δεις υλας.

$· 9·
Αν έσυγχωρέσεν η τωρινή χατάςασις της 

Χημιχης να αποχριδώμεν έξχρχνντως εις ολας αυτάς 
τάς ερωτήσεις, τότε όχι μόνον η%ελεν είναι η ko- 
ρία των Συνθέτων γαιωδων ^ αλκαλικών Α'λα'τω» 
εντελή, ά?λ* ημπορέσε να έφαπλωΖη εν λαμ
πρόν φως επάνω είς πο?λά φαινόμενα της φυσεως 
£ τί}? τέχνης, τά όποια την σήμερον χεΐνται ακό
μη είς τό βα^ίτατον σκότος.
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Καί τώρα γνωριξομεν μελικά άλα rot οτοΖ 
συντίθενται εξ ένος οξέος ά, δύο βάσεων, μάλιςχ 
Της μαγνησίας ά, τδ άμμων/ακδ, τά οττδία όν*μά· 
ζομεν 7ριχτύρ&ε?α a Λα? a (T risultes), φως 
τοιαυτα ευρίσκονrat Ίσως πολύ περισσότερον από 
οτι συμπεραίνομεν , τά οποία βέ€χιχ έπιξητέσιν 
αξίας την άπεριόριςον προσοχήν των Χημικών (α). 
Η* γη μας δείχνει $ εις την επιφάνειαν της κα) 
εις τάς κοιλάδας της τοιαυτα σύνθετα αλατα, τ<2 
οποία πάντη διαφέρκσιν εκείνων οττ» τά γεννά η 
τέχνη συντιθεΐσα δύο βάσεις ί) ^ δύο οξέα. νΗ· 
δν) άνεκαλύφθη είς τον κυβικόν κνάρτον, ο της τι· 
τανκ, ά, της μαγνήσιας βορακίας, ά, είς την γην 
τδ Μαρμαροχ, ^ τκς λίθκς rijs £ύςρεμαδέρχς, ο 
της τιτάνου φωσφορίας, καί ρευςίας συνάμα κρυ- 
ςα?λισμίνοι.

' JC pijzr/s ? u p  & έ'σεω Ρ  α ύ ? $  ? ά  K e jv a *  
Λα/ον,

Η* yvcSffts των φυσικών αλάτων.
Ο* κ ς̂αΜ;ο·μδί ^ ι$ κάθα τ̂/ί των £ν ά·

λάτων.
Τά φαινόμενα των αναλύσεων.
Οί αποκρκσμοJ, ^ ή κατατκεω} τζί ςυττι̂ /ίαί $ 

τδ 7πκρδ άλατος κ. τ.

(α )Ή  Στυντνιςίχ συνίςχταί «’* $Μϊχ<? ό£*ο{, anyth’ 
λ))$ $  ποτάσα ας.

Η
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Ι ί Συγγένεια της Τιτάνα, της ΊΙοτάσσας, της %ά, 
ϊα ς , τα Α*μμων/ακα προς τά οξέα,

Η* γένεσις των φυσικών έδετέζων ΑΪλάτων, 
ό'λα ι αΐ περιςάσεις της -άλατ^/**.
Η* χατασχευη τ5 νιτριχέ, τα άλικα, τα βοραχικα, $ 

τ«ν λοιπών ορυκτών οξέων,

Κ Ε  φ. Θ',

Ο’ξ&ωσίζ, % ΰιάλυσις των Μετοί&ων.

ξ. 1.
Ε/5 τ» sktov Κεφάλα/βν έΖεωρησαμεν τά 

Μίτα/λα £οί άτλα φλογιςά σώματα, ^ τά τ«· 
ριεγράφαμεν κατά τάς μάλιςα υπερεχάσας αυτών 
Ιδιότητας. Α ^ ’ Λιίτή  ̂ yiV/aij $ί£θ£/ά 5«ν «ίνα/ 
ακόμη άποχρωσα4 t$ μεγάλη επ ίνοια , Jj'y «χϋ<ην 
α τ̂ά τά σώματα ε!ς όλατάφαινόμενα της φνσεως 
£ τάί εργασίας της τέχνης, επιζητεί μίαν ξε· 
χωριςην εξέταση έξαρκασαν, είς το νά δείξη.ολην 
των την έπίρροιαν,

§. 2.
Μ* ολον οπέ τά Μετα/λα, % $1ς την με· 

ταΤλιχηντων κατάβαση ημπορασι νά ένωναν καί 
μετ ά?ληλων ^ μετά Swis, τβ φωσφόρα, τ» 
ανθρακικέ, % εν γένει με όλα τά φλογιςά σω· 
ματα, μ’ ολον tsto ενίΐντα/ τολο σοχνότε̂ ον με
τά τα οξυγόνα, προ τα νά μιχδωσι μέ «Μ«« ?·

1 1 4
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λας, ή, με άλλας λε'£ε<$, διά νά τά μεταβά· 
λωμεν sit εκείνην την «ά<Γ/ν εν η ευρίσκονται ως 
επ'ι τδ πλεΐςον ε/ς τάς περισσοτέρας φυσιχάς «τον 
Seven , πρέπει πρότερον νά τά ενωσωμεν μετά τ3 
Οξυγόνου , ί) νά τά φέρωμεν εις την χατάςασιν 
των χεχανμενων σωμάτων. Α’ιτδ τήν σο^ενε/αν 
ο7τδ εχ«σ< τά μέταλλα ττ̂ ς το οξυγόνου, £ άττδ 
τάς διάφορες ποσότητας τ3 μετ’ αντων ιίνωμε'νον 
οξυγόνου προέρχονται βέβαια όλα τά φαινόμενα, 
«7Τ«· δεικνυπσι τά μέταλλα εν ταΓς εαντδν σννθε'· 
<τε<Π, ^ ολα* α< μεταβολαι βττδ ιτάο̂ ΒΛν εν τ3τφ.

§· 3 ?
Αί περνάσεις εν αίς εν»ντα< τά Μέταλλα 

μετά τδ o£vyoV8, είναι διάφοροι· ημπορίίν όμως 
ολαι νά άναχθωΛ ε/ς Τ(?εΓ« πλάσεις, α'. θ"τε τά 
εχ̂ ε'σωμεν ε’ν τ£ «<(», συνενεργαντος $ τ» θερμχν 
m 3 , 0'. οτε άναλόσωμεν τδ ύδωρ, ^ y , τά δ- 
ξέα δΐ αυτών. Κατ αδτδς τάς τ̂ εΓί τροπές έχο- 
μεν νά θεωρησωμεν εδω ^ τήν ο̂ οδωσ/ν ^ τ$ν διά
λυση των μετάλλων.

§* 4·
θ"λα τά Μέταλλα εκτιθέμενα εν τφ άέρι $ 

άναβιβαφέντχ εις ωρισμένοντινχ υφηλότερον ί) χα
μηλότερου βαθμόν θερμότητας, ήμπορνσιν η προ· 
τβ vj ^ ζφ* * ταχώον, νά χαΐ/Vav με ξωηράν φλό
γαί, ^ με με^άλην θερμότητα. Ε’ν τετφ ενεν- 
ται μετά τ3  ô uyo'vu, άναλαμβάνοντος μετ αυτών 
εν κατά τδ μάλλον $ ήττβν <ςερεον είδος♦ χα)

Η 3
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κείνα 07Tb xakffi αργότερη χατ ολίγον , χα) 
χωρίς αι&ητην φ λ ό γ α , ελευθερπσι μ  ολον τντο 
εκ τβ ξωτιχ* άέρος >y φωτιςικόν $  θερμαντικόν* 
Α*>λ’ αντό άκολ.χθεί τόσον βραδέως χαϊ εις τόσην 
όλίγην ποσότητα^ coif ανταί ai υλχι δεν ημπορΖν 
νά έμφανι&ωσιν εις τάς αί&ησεις μας.

§· 5*
Η.' νψωσις τβ βαθμζ της θερμότητος ευ

κολύνει πολύ την ένωσιν τβ οξυγόνου μετά των 
μετάλλων, £ heist τφ μετ αυτών ηνωμέιφ όξυγό- 
νφ ςερεάτερον είδος.

§. 6.

Μερικά Μέταλλα, ως ό χρυσός, ο άργυρος, 
£ ij πλατίνα χακσιν εν τφ αέρι μόνον εις πολ
λά μεγίλον βαθμόν θερμότητος * άλλα εξ εναν- 
τίας χαίνσιν εις χάθε βαθμόν θερμότητος, £ με* 
ριχά μάλιςα είς πολλ.ά χαμηλόν με μεγα'λην ευ- 
κοιλίαν, ώ$ το μαγνησιον, τό οποίον εχτιθέμενον 
εν τφ αέρι είς βαθμόν θερμότητος, ^ πλέον χα- 
τωτερον αυτβ τβ ο , ο^ιδ5τα/, $  μεταβάλλε
ται μετά μεριχάς ώρας είς μίαν χόνιν. Α"λλα πά
λιν ως ό σίδηρος, ο χαλκός, ^ ό μόλυβδος χα/κ- 
σι βραδέως εν τφ αέρι, £ διαρρέισι είς τό ψύ
χος μετάτινας μήνας.

$· γ.
ΕΙς αυτήν την εργασίαν , ητις δεν γίνε

ται εάν άποχλεκθη ό αηρ , αυξνσιν ολα τά μέ
ταλλα κατά τό βάρος. Τβτθ είναι σημεϊον, {ό-
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η άνχλχ&ν tv ςοιχεΐον εχ της άτμοσφαίρας , τα 
όξυγόνον, %ω̂ /ί νά %άτ«ν άλλο άφ’ εαι>τών. Τδ 
όνομα άτταπβόλων is (C a lc in a t io n ) ,  όπ 2 ε$Α 
Sera πρότερον εις airην τήν εργασίαν, είναι cV/» 
ο*·1}? όόχρηζον $ ανοίκειον, #α$ώί ^ το άλλο ♦ ,/*£- 
?αλλιχαί άσβολοι» Εις τον τόνον αυτών με- 
ταχειριξόμεΒα την σήμερον τά ονόματα xavtr/s 
(C o m b u s t io n ) , Ο'ξνδωιτ/s (O x id a t io n )  διά την 
εργασίαν · ha Π τά χεχαυμενα μέταλλα τας λέ
ξεις , jae?aSlJl/xa ίρμιο^όα ,  -y όξύόια  (O x i*  
d e s  m e ta ll iq u e s ) .

§· 8·
Τά χρώματα, οιra δεικνώίΛν αί φλόγες 

των χαιόντων μετάλλων, προέρχονται πολλά π/θ·α· 
νώς air ο τ\ν διάλυσιν των ελαχίςων μορίων των εν 
τφ ελεΐ/3·ερωθεντ/ 0 ωτ/ς«<φ. Οντω χα/ει ο χαλ· 
χός με πράσινον φλόγα·

§* 9·
Χυγχρίνοντες τα Μέταλλα μετ’ άϊληλων, 

προς τον εν τφ αέρι εμπρησμόν άναφερόμενα, ε£· 
ρίσχομεν, ότι όχι μόνον χάάε είδος μετάλλων επι
ζητεί προς χόρεσιν διαφόρπς ποσότητας οξυγόνου, 
άλλ* ότι $ χαΒεν με'ταλλον Ιδιαιτέρως, κατά τον 
διάφορον βαΒμον της Βερμότητος εν φ εχαυσε, ε® 
νπται, $ με διάφορες ποσότητας οξυγόνα, ^ «τα 

χατά διαφόρους βχΒμύς οξυδατχι. Ουτω μετά- 
/3άλλ«σιν ο Κασσίτερος, ο Μόλυβδος, ο Χαλχός, 4  
δ Σίδηρος αμέσως χατ άρχάς τό χρωμάτων, $

ι ΐ 7
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είς Τ85 κατώτερες βαθμπς τη ττν̂ ος» εν βίς εχτ<· 
θωσιν τφ αέρι, παίξασι τά ετττά διάφορα χρώμα· 
τa re ουρανία τόξου. θ' μόλυβδος μεταβάλλεται 
εν πρωτοις είς εν φαιόν, νςε̂ ον ε/ς εν κίτρινον $ 
τέλος ε/ς εν ερυθρόν όξΰδιον. θ' υδράργιιρος μετά· 
βαίνει από το με'λαν ε/ς το λενχόν, α’ττό τδ λεν» 
κόν εις το κίτρινου, ^ από το κίτρινον είς τδ ε^ν 
θβόν. Ο* ον^οί γίνεται πρώτον εν με'λαν, νςε- 
fov πράσινον, ^ οτα'λ/ν λενχδν, ^ τέλος εν φ«/δν 
οξΰδιον. θ' χαλκός μεταβάλλεται εν πρωτοις είς 
εν φαιόν οξυδιον, και υςερον είς χν«ν«ν, ^ τε'λ’ος 
αναλαμβάνει είς τον άνωτατον βαθμόν της ό£νδω- 
σεως εν πράσινον χρώμα.

§. ίο.
θ’'λα τα Μέταλλα διαφέρασιν άπ άλ» 

ληλων κατά την προς το Ιξυγόνον συγγένειαν 
των. Μερικά π» χ. ως ο χρυσός, δ άργυρος κ. τ. 
άποβάλλασι τδ όξυγόνοντων, μόνον ο̂ εδδν τ£ φω- 
τ ί, ^ Τω ελαχ/ςω βαθμω της θερμότητας εκτι
θέμενα. Α*λλα πάλιν ως ό υδράργυρος επιξητασι 
προς τήν τοιαυτην άνάλυσιν ένα μεγάλον βαθμόν 
θερμότητας, £ πολύ φως* χα) τε'λβς τά τλεΓςα 
δεν ημποράν διά τάτων μόνον των δυο, τ» φωτός δ^λ. 
^ tIj? θερμότητος, να χωρι&αν από τδ όξυγόνον 
των. Δ/ά να άναλν'τωμεν αντά τά νςατα όξόδια9 
$ νά τά υςερησωμεν τα o’gvyovaTtov, πρέπει νά τά 
θερμάνωμεν μεταξύ των άνθράκων.

1 1 8
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§. 11.
Κατά τάς διαφόρας συγγενείας αυτών 

προς το οξυγόνον, υςερασι μερικά μίταλλα τά άλ
λα τα οξυγόνα των, £ ατως αναλύονται τ ο ev υ- 
πό τα ά/λΰ. ΟΪτω π. χ. ημπορψεν νά υςερησω- 
μεν τα οξυγόνα τον χρυσόν % τον άργυρον δί όλων 
των άλλων μετάλλων, τον υδράργυρον διά τα χαλκά, 
τ)ν χαλκόν διά τα σίδηρου κ. τ. ό'λαι αυτα) αΐ συγ- 
γενειαι είναι εως τώρα ολίγον γνωςαί. Κατά τάς 
γνώσεις όπα εχομεν περί αν των την σήμερον, αυ
τή φαίνεται νά είναι η τάξιί των πρός τό όξυγό· 
νον συγγενειών των, από της δυνατωτέρας άρχίξασχ' 
Μαγνησίου, χίγχος, σίδηρος, κασσίτερος, χαλ
κός, υδράργυρος, άργυρος, χρυσός.

$. 12 .
Τά πλείςα Μέταλλα άναλυουσι το ύ

δωρ , $ τατο ακολαθεΐ τόσον ταχύτερου δυνα- 
τωτερον , όσον μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της 
θερμότητας των, επειδή είς αυτήν την περίςχσιν τό 
μεγα ποσού τδ θερμαντικά ελκύει $ διαλύει δυ
νατότερα τό υδρογόνου. Ουτω γίνεται η ανάλυσις 
τα υδατος διά τα σιδηρά, ότε είναι μέχρι λευκό- 
τητος πεπυρακτωμενος, με μεγάλην ορμήν * όπου 
εξ εναντίας £ είς την μεγαλωτάτην θερμότητα 
της ατμοσφαίρας μας άκολαθεϊ αδύνατα $ πολλά 
βραδέως.

§· »3·
Ο* Ζίδηρος, ό Κίγκος, ό Κασσίτερος τό



1 2 0 ΧβββϊΧ

Α’ντιμόνιον ημπορκν νά άν α λ ί σαν τδ ύδωρ. A*Wc’ 
ΐ<τω$ ^ τδ Μαγνησιον, και άϊλαι μεταίλικα) υλαι 
εχχσιν αυτν,ν την δίναμιν. Αυτή η άνάλυσις προέρ- 
χεται εκ τ«Τ8, επειδή αυτά τά μέταϊλα Ιέχασι 
μεγαλητέραν συγγέναιαν προς το όξυγόνον ή τδ 
νδρογόνον. Ε’κ τβτ« ετετ at, οτι τά ο ξύδια εκείνων 
των μετά/λων, οπν δεν άναλυαιτι το ύδωρ 0 ίΓ(>ε- 
ίτε/ νά άναλίωνται εντελώς διά τβ t/ctysyjv». Ε’δω 
πρέπει νά παρατηρησωμεν τδς διαφόρους βαθμός 
της οξυδωσεως. Ο* εις τον άνωτατον βαθμόν όξυ· 
δωμένος ij δ φαιδς σίδηρος αναλύεται μόνον κατά 
μέρος ντο τδ υδρογόνα, ^ μεταβαίνει είς την ςά· 
αν τ ί μελανός όξυδίχ· επειδή δ σίδηρος άναλυων 
το ύδωρ φθάνει μόνον ε!ς εκείνον τον βαθμόν της 
οξυδωσεως, δττδ αποτελεί τδ μέλαν όξίδιον, άφ’ 
« δέ φθά·.τη είς αυτήν την χατάςασιν δεν ημπορεΐ 
νά άναλίση τδ ύδωρ $ περαιτέρφ.

§· 14 ·
Ο λα τά Μετα>λα δπκ είναι επιτήδεια 

ε!ς τδ νά άναλυσχν τδ ύδωρ , προξενεν αυτήν την 
εργασίαν πολύ ταχίτερον ^ ευχολωτερον, εάν 
βοηθηθΖν άπδ α)λο κανένα σώμα, δπκ έχει με- 
γάλην χλίσιν είς τδ νά ενωθη με τά οζίδιά των. 
Ήνίλάχις γίνονται ^ εκείνα τά μέτα)λα η £ άλ
λα φλογιςά σώματα έττδ καθ’ έαντά δεν άναλυ* 
σζσι τδ ύδωρ επιτήδεια είς αυτήν την ενέργειαν 
διά της παρχσ/ας u/λων υλών, αϊ οποία/ είς αυτήν 
την περίςασιν ενεργκσι διά της διατιθέμενης συγ-
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γενείας (Affinite disposante). Otlrios ημτοραν 
%εδόν ολχ τά μέταλλα διά της βοηδείας των ο
ξέων νά aveXt/Vav τδ ύδωρ.

§· 15 ·
Τά μεταλλικά όξΰδια faixmtftv είς τάς 

συνδέσεις των το ξεχωριςόν τατο, ότι έτέχασιν ένίο- 
τε ιερός τα οξέα τόν λόγον των αλκαλικών καί 
γαιωδων βάσεων, μ’ όλον ότα ατό άλλο μέρος ef- 
ναι έτιτήδεια εις τό νά ένωδωσι μετά των γαιων 
$ αλκαλίων ω{ ό'ζέα. Καί τφ οντι τά μέταλλα 
ότα έχασιν αυτήν την Δευτέραν Ιδιότητα είναι το- 
λυ όλιγωτερα ατό εκείνα, ότα έχασι την τρωτήν* 
καί ευρίσκομεν έν γένεμ οτι τά μέταλλα όιra συ
νέχονται μετά τα οξυγόνα δυνατωτερα των λοιτων, 
ωί το άντιμόνιον 9 ό μόλυβδος, I σίδηρος, % τό 
μαγνησιον9 είναι κυρίως εκείνα ότα ενανται μέχρι 
κόρου μετά των αλκαλίων ως οξέα, ό τ ι ευρίσκον» 
ται τρία μέταλλα ότα ημτοραν νά αναλάβαν εντε
λώς την φυσιν των οξέων, υτεσημειωσαμεν ηδη 
έν τω έκτω Κεφαλαίφ.

§. 16.
Κανένα Μέταλλον δεν έναται μετά των ο

ξέων . τρό τα νά μεταβληδη αυτό εις όξυδιον. Ε’κ 
Tara τροέρχεται οτι εκείνα τά μεταλλικά όξΰδια 
ότα διαλύονται έν τοϊς όξέσι, ενανται μετ αυτών 
βραδέως ^ χωρίς άνα€ρασμόν * ότα έξ εναντίας 
τά καδαρά μέταλλα δέν αναλύονται αλλέως, είμη 
με μεγάλον αναβρασμόν $ ταραχήν.
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* §♦ 1 7 *
Ο* Α*νχβρχ<Τμος είς τήν διάλυΤιν τ<Γν με» 

τχΤλων προερχεται εκ τβτβ, οτι εν φ αν τα r.Sv- 
ται μετά τβ οξυγόνα, ελευδεραται το πρότερον με» 
τα r«T8 ψωμένον ςοιχεΐον ^ εξέρχεται εις είδος 
αέριον. Αυτό το ςοιχεΐον εξέρχεται ή άττό το ύδωρ, ή 
αττο τά ο£εα, καθ’ oVov α’ναλυοντα/ ή ταυτα ή ε- 
κείνο* ενι'οτε δε εξέρχεται έξ αμφοτέραν αυτών 
των υλών, α'ίτινες εις αυτήν τήν περίςχσιν άναλό- 
m at άμφότεραι luo των μετάλλων*

§· 18·
Ούτως εκδίδει τδ διά των μετάλλων άνχ* 

λυθδν χεκεντρωμένον θειϊκδν ο£υ, θε/ωδίί όξυ πνεν· 
μα, ^ το νιτριχον όξυ, νιτρωδη αέρα.

§· 19*
Το δε μεθ’ νδατος λεττυνθεν ΒειϊχΙν 

β£υ, ευκολύνει πολύ την άνάλνσιν τβ υδατοί διά 
των μετάλλων, έκδιδωτ/ν ε/ς αυτήν τήν περί- 
ςχσιν Ιδρογονικον πνεύμα. Αυτό συμβαίνει μάλι- 
ςα εις τήν διάλυσιν τβ Κ^κου κα) "Σίδηρου εν τφ 
λεπτυνίοέντι Βειϊχω οξεΐ. Έίς τήν διάλυσιν των με* 
τάλλων εν τω φωσφορική οξεΐ άκολν^χσι %εδον 
τά Ίδια ως εν τω θειϊκφ.

S· 20.
Τδ Ν/τρ/χδν όξυ t όχι μόνον αυτδ ανα

λύεται υπό των μετάλλων, αλλά ετι προξενεί έν 
ΤΧυτω £ τήν άνάλυσιν τβ υδατβί. Π̂ δί τδ τοίέτον 
εζ (ζητείται μόνον τίτο , οτι το με'ταλλον , δίτου
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έχει νά διαλν&ω εν τέτφ τφ όξεί,' vet έχω με
γάλων συγγένειαν προς τδ όξυγόνον0 χαθώί συμ· 
βαίνει μέ τον κασσίτερον. ΕΙς Λυτήν τήν περίςα- 
σιν εν&ται τδ εκ τβ υδατος έλευ$ερω%έν ύδρογό- 
νυν μετat τ£ εκ ra νιτρικά οξέος άξωτκ > £ αποτε
λεί Α'μμωνιακόν. θ”θεν δεν έκδιδόασιν άϊ τοιαυται 
Σιαλίσεις κφνένα αέρα<, άϊλά περιέχκσιν εν εαυ- 
ταΐς Ήιτρίαν Α*μμωνιακ2. Ε’κ τίτκ ημτορεΐ vet κα
ταλάβω τις εύκολα,] δ/ά [τ) αϊ πλεΐςαι διαλύσεις 
των λευκών μετάϊλων εν τφ νιτρική όξεΐ έκδιδόα- 
σιν αμμωνιακωδεις άτμaj, εάν ρίφωμεν εις αύτάς 
κα&αράν τίτανον.

§. 2 1·
Ta Α* λ ικ  tv οξύ , tut a δεν αναλύεται 

έδαμως ντο των φλογιςων σωμάτων, διαλύει κα& 
εαυτέ υτο?λά ολίγας μεταϊλικάς όσιας. Αντο ε
νεργεί μόνον έπ εκείνα τά μέταϊλα οιra έχμσι τυ· 
<ruv μεγάλων συγγένειαν προς τδ οξυγόνον, ώςε 
άναλυασι το υδΰρ, ι£ οτε άναλυυντΛί τά μέταλ
λα είς αυτό το οξύ εξέρχεται πάντοτε υδρογονι* 
«υς αηρ.

S· 22.
Το Α'λικον οξύ, όχι μόνον δεν ψπο- 

ρεΐ Ιπο των μετάλλων νά αναλυτό άλλ’ εχει 
κρος τέτοις ^ τήν δΰναμιν τβ νά αναλύω τά πλεΐ- 
ςα μετα)λικά όξυδια, ^ νά ενβτυ» με το οξυγό
νου των, κα) τότε μεταβαίνει είς την κατάςασιν τ5 

αλικΖ ύπεροξέος. Εις Λυτήν τήν προς το όξυγό-
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νον συγγένειαν τβ άλ/χδ οξέος έπιςηςιζεται ή I- 
διότηςτου εις τδ νά διαλυη τά μεταλλικά οξυδιχ. 
()Βεν τδ μεταχειριζόμεΒα με χαλιών έκβασιν Βέ- 
λβντε* νά διαλυσωμεν τδ τδ <Γ/δ̂8 οξυδιον , Ιφ 
ο δεν ένεργνσι χχΒόλα τά λο/ττά β£ε'α. Ο’τε τά 
μεταλλ ι̂χά Iξύδια , δτδ Βελομεν νά διαλυσωμεν 
εν τφ άλιχφ όξεί9 εϊνχι υπέρ κόρον ηνωμένα με
τά τδ o£uy0v«» τότε αναβράζει αυτό το όξυ4 ε* 
τε/δή ενα αοτδ ένψενον μετά τδ περίσσευαν- 
τος οξυγόνα, εξέρχεται ως άλιχον υπέραξυ πνεύμα. 
A’/λ’ όταν α«Ιτά τα δ£ιδ/α είναι μόνον με τόσΐβ 
ποσότητα οξυγόνα ηνωμένα, οττδ «V/ξ̂ ΤίΓτα» ε/ί 
τδ νά ένωΒωσι με το άλιχον όξυ , τότε διαλύον
ται χωρ'ις χαμμίαν χίνησιν % αναβρασμόν , χαΒως 
τδ αλας, ή τδ σάκχαρ εν τφ υδατι.

§· «3 ·
Τδ 0ο0«χ/χδνε£ τό ρευςιχον όξυ εναι/ται 

πολλά αδύνατα μετά των μεταλλικών όξιδ/ων. Ύά 
χαΒαρά μέταλλα δει» ημποραν χαΒόλα νά διαλυ- 
τ«ν, επειδή δεν αναλύονται Ιπδ των μετάλλων, 
διά δε της βοηΒείας τδ υδατος οξυδασι $ αυτά ε
κείνα τα μέταλλα, οττδ έχουσι την δυνχτωτέραν 
συγγένειαν προς το όξυγόνον. Τδ Ίδιον αχολνΒεί 
$ με τδ άνΒραχιχδν όξυ, τδ οποίον έναται μέ τά 
πλεΐςα μεταλλικά όξυδια πολλά ευχολχ , χα'ι 
τολλάχις ευρίσχεται ^ εκ φόσεως ηνωμέναν μετ 
αυτών.

1 24
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§· 2 4 .
Τά μεταλλικά οξέα αναλύονται υτό των 

λ/’*»» μετάλλων εϊχολχ, εννανται ευκόλως
με τά ό ξίδια αυτών, έ, ενέχονται εν τ% φύσει 
τολλάκις μετ’ αυτών ηνωμένα.

§· 2 5 ·
Τά φυτικά, £ ο̂ωδίί όξεα  t των οποίων 

η Hxcrig συντιδεται εχ τ5 ^ αχ^ακ/κί,
ί«ν αναλύονται ντο των μετάλλων) τλι}ν υτοςη- 
ξίζκσι την άνάλυσιν τ« ιδατος δΐ αυτών* των <r«- 
μάτων, ^ «χχκνται τολλά δυνατά μετά των με
ταλλικών όξυδ/ων. ΧΙολλά εξ αυτών εταν&γχσι τά 
μεταλλικά όξυδχ εις την χχτχςχοΊν των καθ^ων 
μετάλλων.

§. 2 6 .
Τά μεταλλικά όξυδια ημτοραν μόνον χχ* 

τά τοσΖτον νά ενωδωοι μετά των οξέων, χα\ 
νά με'νκν ηνωμένα μετ αυτών, χαδ' οτον τεριε- 
χουσι μίαν διωρισμένην τοτότητα οξυγόνα * εάν 
εχωσιν ολιγωτεςαν ατό αυτήν, δεν ενΖνται χα
χόλον μετά των οξέων, είδε χα) εχωτιν τεζ ο** 
σοτεοαν, άτοβάλλχτι τό τεςιττον εν ταις συνδε
θεί?! των.

§· »7 ·
Έ’χτδ; τάτα τα γενικά χχνίνος, that άλ

λος ένας της αυτής φυσεως διά κάδε οξν9 % διά 
κάδε μετάλλον ίδιετεςως. Α’μφότερχ δηλονότι «· 
νΖνται μετ άλληλων £ μενασιν Ζτως ηνωμένα μόνον
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εντός χάποιων ορών της οξύνσεως, ο" w «  cv/ire 
είναι πο)λά ςενοί. Διά χάθε σύνθεσιν ενός όξέ^ς 
μετά τίνος μετχϊλιχΗ όξυδίπ, δίδοται ένας ώμο·μέ
νος λόγος της ποιότητας τη οξυγόνα*

$. «8.
Κατά τ3τον τον κανόνα πρέπει ολαι αΐ 

μετα?λιχαϊ διαλύσεις,όππ είναι έν τφ αέρι εκτεθει
μένοι, vet- α'ποκρα&αν κατά τοσπτον^ καθ* οσον 
τά μεταίλιχά όξύδιχ των άπορροφωσι τδ όξυγό
νον της ατμόσφαιρας,  χα\ διά τα τοιίτα γίνονται 
κατ' ολίγον εν τφ όξεΐ αδιάλυτα * τ«το είναι ή 
αίτια της άναλύσεως 9 την οποίαν η ατμόσφαιρα 
προξενεί είς τά πλεϊςα θειϊκά $ νιτρικά άλατα*

§· 2ρ.
ΤίοΤλάκις αντενεργπσι τά εν τοίς όξέσι 

διαλυθέντα μεταΤλιχά όξύδιχ κατ’ ολίγον επάνω 
είς αυτά τά “ίδια άλατα, £ τά υςερασι (μ* ολον 
όπα ευρίσχονται τά άλατα αυτά είς χεχλεισμένα 
αγγεία , £ είναι άποχεχλεισμένα τη ατμοσφαιρικέ 
άέρος) , ενός μέρας τη όξυγόνπτων, δί a χωρίζον
ται από τά οξέα των, £ άποκρέονται είς τόν 
πάτον των διαλύσεων των*

§. 3 °·
Αυτή η χατ* ολίγον ανάλυσις των' οξέων 

εππ προξενείται υπό των μετα?λιχων όξυδίων, υ
ποτρίζεται μάλιςα από την θερμότητα. Ουτω θω- 
λπνται αί μεταίλιχαί διαλύσεις εν τφ νιτρικφ ο- 
ξε ΐ ,  χα'ι αναλύονται πάντοτε βαθμηδόν επ) τό
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πλέον τροχωρασαι, btz τ* arV̂flc £ υδατος, εάν 
υποςηρίξωμεν αυτ^ν τι}ν εργασίαν μϊ τήν δερμό- 
τητα. To Tiit-riv πχρατηρψεν μάλιςα ε!ς την διά· 
λυσιν τβ υδράργυρέ εν τφ νιτρίκφ όξεΐ.

§· 3 1·
Έυρίσκοντat μερικά μέταλλα, τά οποία 

εχασι τόνον μεγάλην κλίσιν εις τ ΐ νά IvmSSv με· 
τά τ5 εκ των οξέων οξυγόνα, ώϊΐ %εδον δεν μέ· 
νανι καδόλου ηνωμένα μετά των οξέων, are ημ· 
πορεν νά αποτελέσωσι διαλύσεις μονίμ8ί. Τοιαυτα 
είσί μχλιςχ εκείνα, δπκ ημπορέν να άναλάβουν 
την φυσιν των οξέων, η νά άποτελωσι τοιαυτα με- 
τα?λικά όξυδιχ, όπκ ένκνται μετά των αλκαλίωνt 
ως το Α*ρσενικόν, τό Ταγκίζόν, η Μ,ολυβδαινα, 
το aVtιμόνιον, ό Κασσίτερος, κα) ό Σίδηρος. Των 
τοιάτων μετάλλων τάς διαλύσεις, μάλιςχ εν τφ 
νιτρικφ όξεΐ, ευρίσκομεν πάντοτε δωλωμένας , % 
εμπεριεχέσας ζ μόνον ολίγον μεταλλικόν όξυδιον, 
τα διαλελυμένου εν αυτοΐς μετάλλου, 'η καί κα
δόλου.

§· 3 *·
Ε*κ των προλαβκσων δέσεων βλέπομεν 

εύκολα τ) απαιτείται εις την κατασκευήν των με
ταλλικών αλάτων. Τά όξυδιχ των δηλονότι πρέπει 
νά μέναν ηνωμένα μετά των οξέων, $ νά μη κλί- 
ναν εις το νά χωρι&αν απ’ αυτών. ΤΧρέπει προς τα- 
τοις νά μην ενδυναμωσωμεν την προς τό οξυγόνα»
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συγγένειαν των, ij νά μη τά έκθεσωμεν εις αυτί 
το ςοιχείον.

§· 33 ·
Efe τ£ σύνθετα μεταλλικά άλατα %εδΙν 

πάντοτε περισσεύει το ιξό * ιτ̂ δί τβ'το/ί είναι ολα 
κατά το μάλλον $ ηττον καιρικά % δρυμεα. Αυ
τό είναι ένα σημεΐον̂  οτι χεδόν δλα τά μεταλλι- 
χά οζίδια εχνσι χλίσιν είς το νά γε'ναν οξέα εν
τελή.

§· 3 4 ·
Αί ιδιότητες των μεταλλικών άλάτων^ 

των οποίων η γνωσις είναι πολλά αναγκαία, επι
μερίζονται είς τά έξης Κεφάλαια* άπερ είσ) 

α) Το %ημα £ αϊ μετα€ολαίτων. ^)Η* yeC· 
σις £ δ βαθμός της χαυςιχότητος. γ') Η* μεταβο
λή οπό προξενεΐται υπό τβ φωτός, δ') Η' τηξις, 
η ξηρανσις, ^ ή χατά το μάλλον 4  ηττον tορισ
μένη άνάλ.υσις διά τβ θερμαντικό, ε') Η* διαρροή, 
η περιβολη, q χατά τδ μάλλον ^ ί̂ ττον ανα· 
λυσΐςτων «ν τφ αέρι, ς )  Η* διαλυτότης των εν τφ 
θε£μ£ τω φυχρφ υδατι, $ η δινατωτέρχ ή α· 
ώενεςέρχ αυτών άνάλυσις υπό τβ καύαρό υδατος κ, 
τ. λ . ζ )  Η" άνάλυσίς των διά των αλκαλίων κα) 
γαιων,  η φίσις των άποχρχ&εντων μεταλλικών 
όξυδίων9 ή εντελής άπόχρασις ή ή γόνεσις των 
τρισυνθέτων αλάτων , τά οποία μέρος μεν είναι 
αλκαλικά η γαιώδη, μέρος δε μεταλλικά, θ') Η* με
ταβολή των άποκραιθε'ντων μεταλλικών όξυδίων

t«8
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είς τόν καιρόν της χκοχρκσεως των , vjr<« προξε· 
νεϊτχι ΐ} υπό τβ άέρος  ̂ η ΰτο της φότεως των προς 
απόχηνιν έχλειφβέντωναλκαλίων, καθώς συμβαί
νει με το Α’μμωνιακόν. θ') Α'μοιβχία μεταβολή bii 
των διαφόρων οξέων, άνάλυσις η άπόκρασις αν των» 
συγγένεια των οξέων προς Tot μεταλλικά όξνίια, 
<5 μεταβολή των όξιΰίων » ητις εμφανίζεται h i  
τβ χρώματός των. ί )  Μεταβολα'ι h i  των γαιω· 
b£v ά. αλκαλικών ibετέρων αλάτων > τα οποία προ· 
ξενΖσιν ij μίαν σύνδεαν χωρίς ανάλυεην ,  ή μίαν 
h iχλψ  ανάλυαν, ια') Α'μοιβαίχ ανέργειχ των 
μεταλλικών αλάτων επ* ά ϊληλχ . Ε’δώ άκολν,· 
θίΓ ί) μία απλή  ?νω(Τ<ς, νί μία απλή εναλλαγή  
των βάσεων h i  των οξέων, vj μία μετχβχσις το 
οξυγόνου , bt a άμφότερα τα όξνδιχ άποκρέον- 
Ται, τό μέν ως κατά μέρος αποξυρ&έν, το bk υ- 
περοξννδέν. Τοιαυτη είναι η χρησιμωτάτη εκείνη 
άπόκρκσις της ^αλοΤίως τβ χρυσό έν τφ αλιχφ 
οξεΐ, όπ δ προξενεία αχ υπό της haλόσεως τ« κασ
σίτερέ εν τφ αυτω οξεΐ, όνοεν γεννατχι το πορ 
φυρήν  ά π ό χ ρ κ σ μ χ  τβ Κ α σ σ ί χ .  ιβ') ίά'νωσις 
μετά των Ζειοόόχων γαιων ^ αλκαλίων γένεσις 
haφόρωv Τεϊοδοχών μετχϊλείων.

§· 3 5 ·
Τά μεταλλικά όξ·Λ« έχζσι Ζιαφόρχς βζ%· 

jxai συγγένειας τροί τά οξέα * ά, ημπορψεν νά 
μετχχειρι&ωμεν το τούτον θ<Λοντες νά ανχλν
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σωμεν μερικάς δμοΐας συνδέσεις. Η* κυρία όμως 
αιτία των φαινομένων δπκ βλέπομεν είς τάς α- 
ποκρόσεις των μεταλλικών διαλύσεων, είναι μά- 
λ ς α  αϊ διάφοροι συγγένειαι των μετάλλων πρδς 
το δξνγόνον. Οντως αφαιρέσι μερικά μέταλλα τδ 
έξι/γόνον άπο εκείνα , δπκ είναι διαλελνμένα iv 
τοΐς δξέσι, ^ προξενκσι διά τ« τβ/δτ» τδτβ, ο«δ 
τά Νεότερα νά αποκρόυσαν εκ των οξέων των είς 
μεταλλικόν είδος' ως π. χ . δ άργυρος άποχρέε- 
τ at διά τδ υδράργυρέ δ υδράργυρος διά τ3 χαλχκ,  
β χαλκάς διά τδ σίδερα, δ σίδηρος διά τδ Κίγκου 
χ. τ. Έ,\ίοτε δέ δεν άφαιρπσι τά μέταλλα από 
τά μεταλλικά οξυδια, οττδ είναι διαλελνμένα εν 
τοΐς δξέσι δλοντων τδ δξνγόνον. Τδτο συμβαίνει, 
οτε τά άποκρόοντα μέταλλα , διά νά ημπορέ- 
σαν νά ivu&w μετά των οξέων, δέν χρειάζονται 
τόσον δξνγόνον, όσον εμπεριέχεται είς τά πρότε- 
ρον διαλελνμένα $  ανοκρου&έντχ μέταλλα. Ον· 
τω ν . χ .  δεν ένκται δ κασσίτερος , άποκρουων 
τδ χρυσόν δξυδιον μέ ολον τδ δξνγόνον τδ υςέρκ, 
ο3εν % άφίνει τον χρυσόν νά άποχρον&η είς ενα 
Ίδιον διωρισμένον βαθμόν την όξυνσεως. Μερίζοντα 
τοκτοτρότως τά μεταλλικά οξυδια τδ δξνγόνον 
μετ άλληλων κατατινας καινές λόγες , άποκρκ
οντοί με μεταβεβλημένας ιδιότητας , αϊ οποίοι 
τρέπει βέβαια νά έξεταχ30ν άχριβέςερον από ό
τ ι ηχολόγησαν sως τώρα.
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λαίου,
Η’ κατασκευή όλων τωv $ίς τάς τεχναί ΐνχ^ϊων 

μεταλλικών όξυδίων.
0 Ϊ χωματισμένοι υελοι ^  ̂ TiJjj/j.
Ti εν τ«Γί τέχναις χρήσιμα μεταλλικοί άλατα.
A! ένέργειαι αυτών των βλβτων ε/$ τάς τίχνας9 

$!ί ας τά μεταχειριζόμεδα,
A? διαλύσεις ^ αποκρίσεις των μετάλλων.
Η* άπόκρουσις των μεταλλικών οξυδ/ων̂  δ/ά

<5 αλκαλ/ων. Η* χρήσις αν των των θετεων είναι 
τβτβν τοικ/λλη, ^ tj ωφέλεια'της τόσον εξα
πλωμένη, όπα δεν ήμπορψεν vet τήν παρα- 
ςήσωμεν αλλέως, ταρά ε/ί μι'αν Ιδιαιτέραν Ιςο- 
ρΐχν έχάςζ Μέταλλα.

Κ  Ε φ. ϊ .

ΦνΜζ % γένεσις τΰν Φurwwy ‘Τλων. ·

§. 1.

Al «τ/αι 9 οΤ8 συνίςωσι την υφήυ των φυτών, 
διχφέρκσι των ορνχτων υλών.κατά τήν λίαν πολύ
πλοκου συνδεσίντων, ^ ΚΧ7̂  σίτο, οτι ολας μέν 
ψπορψεν vet αναλύσωμεν, καμμίαν όμως διν δυ- 
νάμεδα vet συνδέσωμεν.

I a
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§· 2»
Msvoi ο μηχανισμός τά τφ όντι φυτίξοντα 

όργανα δίνανται να γέννησαν ε πείνας τάς ι'λας ό- 
crS ευρ/σκομεν εν τοϊς φυτοϊς. Κανένα τεχνητόν όρ· 
γανον δεν είναι ε!ς ςάσιν νοί μιμηθη ε πείνας τάς 
συνδέσεις, cza γεννωντat διά των οργανικών μη
χανών των φυτών.

§· 3-
0*Vev ολιγωτεραι ^ άζλνςεραι φαίνονται vj 

είναι αί ασίαι, εξ ών κατασκευάζζσι ret. φυτά ο- 
λας (πείνας τάς υλας οζα συνιςωσι την υφήν των̂  
αίτινες είσ) τεσ σάρες η ζίντε , τό φωτιςικδν δηλ. 
Το θερμαντικόν, το ιδωρ, ο άηρ, £ το ανθρακι
ών, % τας όζοίας δικαίως ημζορχμεν να θεωρό.· 
σωμεν ως λειφανα άλλων σεσηζότων ^ εις χνν 
μεταβληθέντων φυτών * τόσον ζοιπιδλωτερα είναι 
tj διαφορά των ιδιοτήτων των φυτικών υλών ανα
μεταξύ των. Η'μζορψεν ως τόσον να άνάξωμε/ 
ολας τάς φυτικός Ι'λα? είς μίαν δίωρισμενην 
ποσότητα κυρίων κα) κεφαλαιωδών Ουσιών, τάς ο
ποίας όνομάξομεν ττροιτεχξΓ* ωσ/as των Φυτών, 
εζειδη αυτάς τάς ι'λας ημζορΐμεν νά εξαγάγω- 
μεν εκ των φυτων με τα άζλίςατα, ο/εδϊν μι· 
νυν μηχανικά μέσα, ^ κατατινα τ ρόζον άμεσον 
αναλυσεως χωρίς νά μεταβληθη η φυσις των.

§· 4*
Αυται αί κατά το μαϊλον ^ ήττον σύνθετοι 

υλαι εχασι την έδραν των είς Ίδια όργανα η είς 
αγγεία, (μικρά δοχεία cellules) κ. τ* Έόνιοτε είς
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την ρίζαν, Τον «αυλόν, tjv φλίΐον ^ sfe τά φ ΐίλα . 
Α/λιτέ μεν εψ'σκονται μόνον εις τά αν%η, κχρπάς 
■ή σπόρας, πολλάχις δί μόνον εις κάποια μέρη των 
cργάνων, ε!ς ά περιέχονται ^ ιποχρυπτονται. Α*- 
5Γ3 αυτάς τάς ιδιαιτέρας rot ας δέσεις των fl-fs* 
σεχων (ΰυτιχων υλών, κρέμαται η διαφορά τα ορ
γανισμέ $ τ5 μηχανισμέ των Φυτών,  ̂ δ/α- 
pj.53? ποιότης, καθ’ ijv «υταί -α/ υλα/ &αφ££«<Γ/ν 
α/ ά/ληλων.

§♦ 5·
Π3>λακ/ί αυτί} ι} <δ/α εδρα9 την οποίαν κα

τέχει μία φυτική υλη, συντείνει πολύ εις τό να 
«ττΑκτ̂ ίΓωμεν άμίχτκς ιί. κχΖαράς τάς φυτιχάς υ· 
λας. OTf ffva/ ι} ίδ^ατων τοιαυτη, πρέπει μόνον 
να δλάσωμεν τό φυτό·/, νά άνοίξωμεν τά αγγεία  
ή' τά μικρά δοχεία, οπέ περιέχκσι τάς τοιαυτας 
νλχς, και νά εχΖλί-Ιωμεν τάς εν ΛυΤοΐς χψάς* 
πολλάχιςδε % αυτή μόνη*η. φίσις προξενεί αυ
τομάτως διά των φυτικών δυνάμεων την τοιαέτην 
εξαγωγήν $ χωρισμόν των φυτικών υλών, ετως 
εχπηδωσιν έχ των φυτών η μάννα, τό κόμμι, η ρη
τίνη κ. τ. ΤΙο^άχις όμως εϊμεΖα βεβιασμένοι νά 
χωρίσαμε·/ διά της τέχνης τάς τοιαυτας υλας απ 
άϊληλων , οτε είναι μεμιγμέναι. Τα μέσα οπέ με- 
ταχειριξόμεδχ προς τό τοιέτον  ̂ είναι πολλά άτλα 
κ\ εϋκολα* τοιαυτα είσ'ιν η ησυχία, τό ςραγγισμα  
(filtration), ο χυλισμός, η έκΟλιφις,η άπόπλνσις £ 
η άπόςαξις γινόμενη εις όχι με γάλον βαθμόν Ζερμο-
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Tvjraj. θ"λ* αϊτοί τά με<τα δεν μεταβά)λει #*- 
J&oXa τήν φυΤ/ν των φυτικών υλών.

§. 6.
Λ'ί τβοΤεχεΓς φυτικάς υλας, τάς οποίας εξά· 

γομεν εκ των φυτών δ/ά των ρ^εντων απλών με· 
Γων, 05Γ8 δεν μεταβάλλει την φνΤ/ν εκείνων εις 
ςερεον ή uŷ ev είδος, ψπορνμεν νά δεωρηιτωμεν 
τάς έξης.

ι)  Ο* Ο’τός.
а) Η* Βλε'ννα.
3) Το S άκχαρ.
4 ) Το «<τ/ωδε$ Α*'λ«ς.
5) Το εμμβνον Ε"λαιον.
б ) Τδ ττΐίτ/χδν ή αίδεριχον £*λα/ον.
7 ) Το Αχρωμα.
8) Η* Κ ά μφ ο ρ α .
9 )  t f 'P t jT / v i i .

*0) Το Βαλταμον.
ι ι )  Η* Κομμυ^^τ/ν^.
it) Τδ Α*μυλλον.
ΐθ) θ ' ’ΐ£ο'ς.
14) Η* Β α φ η .
15) Η* ε λ α ς ικ η  Ρ' η τ ίν η .
16) To Ι*νωδες μέρος.
Ε’χτδς ΤΒτων των ι6 ΟοΛων ευρ&η εν τοΐς 

'ουτοΐς άίλη μία, οπχ ομοιάζει τάς ζωωΰεις υλας,
) είναι πο?λά πιθανόν, οτι ευρίτκονται ^ αΤλαι 
ως τώρα αγνωςοι εν αυτοΐς · ως π. χ. η 8<γ/λ

3 3  4
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offS tfvmlm  ε/s rev εργασμον των δερμά
των vpat ij βνρΤοδε^,ικ/j. χ, τ. («).
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(λ)  ( J  XuyyQWQtviμα$ ev(&£t#iu ι/ς rtfi) vtmr»(&y* 
τη Χ*ιμΐχ>ίν <xyo$ το7$ ςυ3ε7τΐ τυςατίχοϊς των Φυτών καϊ 
ο/λα τινα , εξ αυτών δε έξωμων to -/tςωμα » 3f»$£v «u ro  

μόνον ως Ιδιότητα τη ττητικη ελαί» · tittTira it  t/τί τα  

αχο'λ#>Λ.

Ο* Φ υ π χ ο ς  Χ υ λ ό ς *  ος·/ς εςίν υγςον ευςιτχο·
, μενον αψθο'νας χατα τ*ίν ανοιξιν} $ γεμίζω* τα  χοίνα ay* 
\γε7α των (ρυτών συνίςαταί αητό το\υ υεςο'ν* χομμΐ* τ λ χ ·  

* $  ότο'ν 4 βυςτο&εψΐχ>)ν uXt)u ftanninj ayjfyoxlxo* 
νξό , ατελες όί-υχόν οξύ 9 (acide aceteuxj φ ατό αλατα 9 
ΐχοντα βατιν r*fv τοτα'τταν * χωματίζεται ιίς τον dtftt 
\ £υνί£εΐ. θ' εχ$λ!βε)ς Χυλός των Φυτών χωματίζεται 
4 ετ ϊ το  τλε7ςον ατό τον φυτικόν χυλού.
\ Ο* Κη $ ό ς  των φυτών γενναται ατό  τό  έμμονου 

*>ΐον* το οτο7ον $ύγαίνεί iv S in ίδςωτος ατό  την ότι* 
Φ&ΊΑν των φυτοίν * α τό  τ«ς, **£?*<» $  ατό τπς ανΑι- 
ςας^ εξελκεταί δια τη ζέοντος υδατο$* δ! η αναλυό* 
lisvo ξεχωρίζεται * «υτο $εαςε7ται ας όξυγεγονός ελαίου.

#* Βυςτοδεψιχ»)  υλπ  είναι εναμεν*ί μί τό* 
vXtjv ϊν  £ύλουν * ψλοΐαν * $  υτ·ε(ΐο*αςχΜΤε«ν (xtjxifav όνο* 
μα£ομ«ν  ̂% εις ολα τα ςυττίχα μεςη των φυτών * τ*}ν α· 
τοχτίμμ $* $ια τη ψ ύ χω  υδατοζ) αφίνοντες αύτας τ  ας 
υλας ν£<-α$«τιν ολίγον χαΐρόν , εΙς «υτο* το υεςόν χςω* 
ματίζβτι μχυςοκόχκινον , %«$ί£εται ατΦ αυτό' διά μεο*« 
τ£ς έ£*οί?*«ς, ίί ? λαμβάνει ςεςβοιι είδος* $ μίαν 
τψοδςάν «e$(iy ^«ματίχνιν  ύσμόν * άιτοκςόεΐ της ζωώδεις 
χυ\ός, δίτερα το Ιξώδες υφατμα των μεμβςάναν * $ ταζ 
καμνει διατ %ς ενωτεωςτπ αμεταβλιίτβς. Αυτή i  
ευςίτχεται (*χνακΐς ηνωμένη με το xtjxixo'u όξυ 9 άφ* i  %*- 
$ίζ$ται δια  ̂ύτεςοξυγεγονοτος αλιχ? χαΤΛίτε^υ, ο ·-
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§· 7·
π 9ϊ  πάντων τρέπει νά Ιπασψειώσωμεν» οτι 

Ζιά της χημικης άναλόσεως όλων των εως τάρα 
εγνωσμένων φυτων, άφ* .8 άνάξωμεν τα τριάν
τα  εξ αυτής εις γενικάς Ζέσεις ^ εκφράσεις , 
<>έν ημτορψεν νά άποκτησωμεν ντε περισσοτέρχς 
ντε όλιγωτέρας ι λχς ατο χυτχς τάς »6 η ιδ , 
5/ ο ημπορνμεν να εΙμεΖα βέβαιοι, οτι αν τα) μο· 
ναι συνιςωσι την υφήν όλων των φυτών, $  ότι 
άφ> « έξχγάγωμεν έκτινος φυτά ολχς αντχς τάς 
υλχς , ετελειωσεν εντελώς % η άνάλυσίς Τ8, καί 
75έν μένει πλέον τίποτες. Δεν τρέπει ως τόσον νά 
νομίσωμεν οτι εις χχΖε ξεχώριζαν μέρος ενβ$ φυ- 
τδ,  ̂ ^ εις ένα μόνον ολόκληρον φυταν, ευρίσκαν- 
τχι ολχι αντχί at 18 προσεχείς φυτικάι έσίαι · ε· 
τειοη μερικά φυτά συνιςωνται μόνον έκ τέντε , 
εξ  εξ αυτών των υΑων, α ϊλα  παλ>ιν εξ  οκτώ η ?· 
χ ζ , £ ετεζΧ εξ απάντων. ΑΤλ.* «άν

<jroio; cLnrQy.QH'TUl εις την βν$*ο$ε' Ι̂χ.·ήν v\qv , £ το 1*1* 
χον οξν %(Λ$ίζ*ΤΛ Ι ΛΊ5** Λ ϋ τ ϊ ς ·

Ο* Φ β λ  ©ς eiyAi μ (λ υλ>* ο τ ϊ  %*μ%τΙζ$1 i  ysvit  
την ίτιδίφιιίοα reev φurwy, «T^i tmulcc i\aφρον ττο̂ μ» 

τψ ξυλψ οχί ττο^ά άνόμοΐον , ιτλίν 
#%«ν £ Ts t̂TJOτ$$ον ύδ.:ογόνον , <yMTft$ αιτΛλ' *ν ΤΨ 
τ υ ς · , ^K&tn ί/ςί*$>ς ελα ί»  · rS  virqu*οξέος ft***?

°i; J\ το ΠεΑίχ,ορ, )£ με ΓΛ0Λ/5̂ ?ΓΛ*ν 
εις Γν κί Γήινοι/ λίτος πϊεον eVi rS ο£εο$ , ^  Λ'Ρ*
ε «ϋ τ ί (χατύί τον λόγον οτΐί evqQyqosv επ* το Μ*
TfUw τνενμα#
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νά σννάξωμεν εις εν, καί νά μιξωμεν ολα «κείνα 
τά φυτά, τά οποία έξέτασεν εως τώρα vj Χημικη, 
ίεν θέλομεν ημπορέσει νά έξαγάγωμεν άπο at)τδ 
το μίγμα, οππ φαίνεται κατ’ α’ρχά$ νά <τυντ/3·ε- 
τα/ εκ τοΤΒτων καί το/δτων οτολυειδων σωμάτων, 
περισσοτέρας, vj τάί ι6 η 18 υλας οττδ άνε- 
φε'ραμεν. Η’/ατορψεν λο/τον δ/κα/ως να είπωμεν, 
οτι ολα τά φυτά εν γένει συντίθενται, απο αυ
τά* τά* προσεχείς ίσιας, οτγβ ηριθμησαμεν.

§. 8.

Κ&ε μία των λεχθέντων ίλών διαφέρει α« 
οτο τά$ λοιπάς κατάτινας ξεχωριςάς Ιδιότητας, 
εξ ών πρέπει ημείς νά έκλέξωμεν έχείνας οπΖ ημ· 
πορΖν νά μας χρησιμέυσαν ως ίδια γνωρίσματα, $ 
ως χαρακτήρες , οπΖ χαρακτηρίζουσι μίαν αυτών 
των ίλών προ πάντων των «Μων. Δεν είναι αδύ
νατον νά α’κίλ^θ^ω/ζεν εν τάτω την μέθοδον της 
Φυσικής 'ίςορίας, δεικνυοντες έκάςης τέτων των ί 
λών το χαρακτηριςικον £ ειδικόν γνώρισμα, ΐί'ως 
τώρα δεν ίφρόντισε κανένας Χημικός νά άκολκθη- 
ση αυτήν την μέθοδον · ημείς δε θέλομεν δοκι
μάσει νά δωσωμεν εν τοΐς έξης ένα ο/ίδιον του 
τοιέτκ, καθώς έκαμα μεν εϊς τα οξέα,  ̂ εις τά 
σύνθετα Χ’λατα.
Χ αραχ?ηp i s  ?<Ζρ π ρ ο σ ε χ ώ ν  άσαΖρ 7ωΡ

j)V?CuV.
§· 9·

θ' oVos (Extractif, ο« Extrait) είναι

1 3 7
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μία ξηρά, μελάνη, ολίγον διαρευςη , εν τφ νδα· 
τι διαλυτή νλη , την οποίαν άποχτψεν από τες 
πεπυχνωμένες φυτικές χυμός , άποβρίγματα χαϊ 
άποξηματα. Διά τη! αποςάξεως δίδασιν εν όξύ9 
ολίγον άμμωνιαχόν9 $  έλαιον· άπο ρ̂οφφ τό όξυ· 
γόνον εκ της ατμόσφαιρας, ^ γίνεται «τω κατ 
ολίγον άδιαλυτος. ΑΪδίκως ε θεωρείτο πρότερον cos 
εν φυσικόνIσμήγμα· συνίςαται εξ ανθρακικό, £- 
δρογόνα, άζωτα ^ οξυγόνα * και έχει μίαν διηνε
κή χλίσιν ε!ς το νά άναλαμβάνη από αυτό το L'* 
ςατον περισσότερον, από όσον περιέχει εις την πρω· 
τίςηντα χατάςασιν.

§. ίο.
Ι ί Βλέννα  (Muqueux, ou le Muci

lage) είναι μία γλ ισχρά  9 Ιξώδης, άγευςος χσία. 
δίδωσι διά της αποςάξεως πολύ πυροφλεγμα- 
τωδες όξυ· διαλύεται εν τφ &ερμφ9 £ εν τφ 
φυχρφ υδατι * δεν άπορροφφ το όξυγόνον έκ της 
ατμοσφαίρας,  α λλά  ξηραίνεται ά, γίνεται %λα- 
ςός9 αναλαμβάνει το cISoj «vos κόμμιος* ευρί- 
σχεται ένταΐς ρίζχις,τοΐς νεαροΤς χαυλοΤς9 $  φυΤλοις. 
H’ftπορόμεν νά την άποχυλίσωμεν έχ τα φλοιό των 
ά, δένδρων αυτή η υλη χοΤλφ τάς ϊνας των φυ
τών μετ άίληλων.

§. ι ί .
Τβ Χάκχαρ (Sucre) έχει μίαν δυνατήν $ 

ηδεΐαν γενσιν, χρυςαλλόται, είναι ξυμωσεως επι
δεκτικόν 9 σχείόν χα& όλα τη βλέννη όμοιον,
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d> διαφέρει απ αυτής μόνον κατά tvjv $ητ fitter ή
τα tS νά ξυμνται £ νά γεννφ το πνεύμα το oiva 
(Alcohol), rf βλόννα ^ το Χάκχαρ συνίςαν· 
rat εξ άνθρακικ5 , υδρογόνου, ^ οξυγόνα, $ &«- 
φερ«σν τ« oVa ι) χαθ’ οτ/ περιεχπσιν ολιγωτε- 
ρον Ιδρογόνον fit ο $ £εν αττο̂ οφωιτ/ το οξυγόνον 
εκ της ατμοσφαίρας καθώς ο oVcj), % 2) χαό’ οτ/ 
£ς«£?ντ«/ με τελειότητα τΠ α’ζ’ωτ», οθεν είς την ά· 
νάλυσιν δεν εχδιδόασιν άμμωνιακόν.

§. ΐϋ.
OuV/ώ^εί λ"λας (Sel essentiel) λόγο- 

μεν ολα τά φυτικά οξέα, τά οποία εν γενει συνί- 
ςανται εκ τα ανθρακικά $ υδρογόνα, $ είναι πε
ρισσότερον όξυδωμενα από τάς προλαβόσας τρεις 
φυτιχάς νλας, είς τάς οποίας αν προ&όσωμεν πε
ρισσότερον οξυγόνον μεταβάλλονται είς όξεα. ό'λα 
τα φυτικά οξέα δεν φαίνονται νά διαφερωσιν άπ 
άλληλων κατ ά>λοτ/, είμη κατά την αναλογίαν 
των συςατικωντων μερών. Ο λα αναλύονται υπό τ» 
πυρός, δυνανται το εν νά μεταβληθη είς το άλ
λο , % διδόασι διά της υςάτης των άναλυσεως, 
προςιθεμόνκ εν τάτφ ^ πλεΐονος όξυγόνπ, ύδωρ  ̂
ανθρακικόν όξυ (α).

S· *3 ·
Το Ε"μμονον Ενλ«/ον (Huilefixe), άλ

λως λ ιπώδες ελα ι ον  λεγόμενον^ είναι υ-

* 3 9

(») (?(Χ το Ζ '. Κεφίλαιον.
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πόρευςον, ήπιον, άοσμον, και εξατμι&μενον μεν καίει, 
ενάμενον δε μετά των χχνςιχων αλκαλίων αποτελεί 
τα σμήγματα· είναι με- ολίγον βλενναν μεμιγ· 
μενον, το οποίον ο Χεε'λε ονομάζει γλυκό σ τ α τ ι
κόν μίμον τα ελαία (principe doux), εκτιθε- 
μενον τφ αέρι, ενάμενον μετά τα οξυγόνα τα τυκναταί 
*' γίνεται ςερεωτερον * το αυτό πάο/ει ^ υπό των ο
ξέων μεταλλικών όξυδίων* συντίθεται εξ  ανθρα
κικά, υδρογόνα, ^ ολίγα οξυγόνα, διαφέρει των 
ανωτέρω υλών κατά την μείξονχ ποσότητα τα υ
δρογόνα , οπα περιεχει. Αυτό είναι $ η αίτια της 
χχυςότητό; τα, $ της ιδιότητας, δ! ης μεταβάλλε
ται εις ύδωρ ^ ανθρακικόν όξυ, οτε καύση με από
χρω ση ποσότητα οξυγόνα, καθώς συμβαίνει είς 
τά ελλίχνιχ των κοίλων, % από ολά τά μέρη υ
πό τα αερος περιεχομένων λύχνων, οΐτινε; είναι hit 
ασιωδες μέρος τα Α*ργχντικα λίχνα.

§* * 4«

ΤόΤΐτντικόν  Ε"λαιον (Huile volatile),
το ^ ασιωδες,η αίθερικόν ελαιον (Essence) λε
γόμενον , είναι δριμυ, ^ δυνατά ενοσμον * είς εν a 
βαθμόν θερμότητας So μεταβάλλεται όλον είς ατ
μός’ έναται μετά των αλκαλίων πολλά δύσκολα· 
εξάπτετχι υπό των οξέων * ενάμενον μετά τα οξυ
γόνα πυκνάται ζ, μεταβάλλεται είς ρητίνην· καίει 
ταχύτερον από τό εμμονον ελαιον * άναλυόμενον δί- 
δωσιν όλιγωτερον ύδωρ η εκείνο, % άφίνει νά άπο-
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κρ*&\f «^8 ταχι/τίβον τβ βν^ακ/χέν, 0Vf̂
συνίςησι το μέλχν μέρος τδ καπνέ.

$. »5 ·
Τν Α* ρω μα (Arome) τϊ  ̂ orm Itysfy* 

T(jt0r/?«y (esprit recteur) ονομαζόμενου (*)· shut 
το πτητικωτατον ςοιχεΐον των φυτών, mp 
μόνης της rijs ατμόσφαιρας δερμότητος μεταβάλλε
ται ε!ς άτμές * aVmXef μ/αν ατμόσφαιραν καμέ
νος φυτδ· ένίοτε είναι φλογιςης ^ άλλοτε άλα* 
τω̂ 8« φΐ/5*«ΰ$ * ί̂ δτα/ μετά τδ πνεύματος τδ οϊνχ, 
των πτητικών ελαίων, τδ οινωΖες οξας κ. τ ., $ 
άποτελεΐ μετ αυτών εκείνο οπέ λέγεται εις την 
Φαρμακίαν άπεςχγμένα υΖατα. Η.' π χρυσία τ« ί- 
ποςηριζει τ}ν γένεσιν των πτητικών ελαίων ̂  οπέ 
ημπορψεν νά έζχγάγωμεν εκ των φυτών, και ο
μοιάζει τόσον πολύ αυτά τά έλαια, ωςε πολυν 
καιρόν συνεχέετο μετ αυτών. R* φΰσις τδ αρώ
ματος Ζέν είναι ακριβώς εγνωσμένη' εις τές νεω- 
τέρκς τέτους καιρός άρχισα μεν να ίποπ τευ$ωμεν 
οτι αυτό Ζεν είναι ξεχωριςον σώμα, ντε απλώς 
έν ΖιεκχριΖεν συςχτικόν μέρος των φυτών, άλλ* 
οτι συνίςατχι έξ άτμων, των οποίων την φυσιν η μ- 
πορέν νχ άνχλάβεν ολαι α'ι φυτικά) υλαι (β).

§. ι6·
Η" Κάμφορα  (Camphre)» την οποίαν ευ*

Η »

(λ)  R ec teu r , (ίχ. -re Aarivixi recto r j ονομάξικτι» 
91 Χημικό) το άφ&μχτικον μ?$ος ίνος CPντΐ#

(β/ 0'(Χ Τϊ,ν (AVXTtqiA ΣήιΑ9(ί*0Ίν*
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ρίσκομεν τώ ρα είς ένχ μ έ γ α  π λ ή θ ο ς  φ ιΤ ω ν , #«} 
πρέπ ε ι να την Βεωρησωμεν ως προσεχές  σ τ α 
τικόν αν των μ έρος , εχε/ εί̂ ο$ ςερεον, jcfuiCtM«r- 
μΰ  ε π ιδ ε κ τ ικ ό ν  είναι Χίαν π τη τ ικ όν ' κα ίε ι μ έ  κ α 
πνόν , δ ια λ ύ ε τα ι εις μ ε γ ά λ η ν  π ο σ ό τη τα  υδατος εις 
το πνεύμα τη οϊνπ, $  τον α ιθ έ ρ α 4 Την ε ΐρ ίσ κ ο -  
μεν ε/ς π ο λ λ ά  π τ η τ ικ ά  έ λ α ια  , μ χ λ ις χ  είς 
τον κορμόν κα ι φ ν ϊλ χ  τη δένδρπ τη ς  Κ αμφοράς  
(Laurus camphora L .), όππ π ερ ιέχ ετα ι ά μ ικ 
τός 4, καΖ αρω τατη . Η* εσω τερ ική  της ποιότης δέν 
είνα ι ακόμη αρκετά  ε γ νω σ μ έ νη ' δ ίδω σι δέ μ ι· 
γννμ ένη  μ ε τ ά  του νιτρικού ο ξέος  ένα οξύ  ίδιον 
είδους.

§. 1 7*
Η* 'Ρητ/νη  (R e s in e ), είναι μία απαλή η 

ξηρά ν λ η , ητις έχει αδύνατον όσμην, είναι φλο- 
γ ιςη , διαλύεται εν τφ πνενματι τη οϊνπ, όχ) δέ 
εν τφ νδατί' ένπται πολλά δύσκολα μετά των 
αλκαλίων' μεταβάλλεται πο?λά ολίγον ύπό των 
οξέων' γεννάται έκ τίνος πεπυκνωμένου πτητικόν 
ελαία , και φαίνεται νά διαφέρη από αυτό μόνον 
κατά την μεγαλητέραν ποσότητα τη όξυγό"η.

§· 18·
Το Βά λ σ α μ ο ν  (B aum e), είναι ρητίνη >}* 

νωμένη μετά τη Β ενζοίκπ οξέος, έχει δυνατωτε- 
ραν όσμην ί) η ρητίνη, απολύει το οξύ της είς ςε- 
ρεόν είδος διά της ένεργείας τη πυρος και διά τδ 
νδατος' τδ toihtqv γίνεται $  &ά των γαιων καί

ι 4 2
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αλκαλίων * καί πλησιάζει είς την φύσιν της £vj- 
τίνης, dp* a χάση aurb το Ιξό.

$· *9·
Η* Κομμυ^τ/νΐ} (Gommeresine), είναι 

ένας πεπυκνωμένος $ σκληρούς  χνμδ$, διαλυε- 
τat πατά μέρος εν τφ υδατι ^ «*οτελεΓ μετ’ «y- 
τδ, #αθώ$ ^ μέ rb οξος τδ οίν« , τδ ôrofoy νο* 
μίξεται ως τδ γενικόντης διαλυτικίν μέσον , ενα 
βΐίοί θνεια'τβ (emulsio)* εν τφ πνενματι τδ οίνον 
διαλύεται ακόμη καλητερα. Η* Κομμυρητίνη δέν 
διακρίνεται αυτομάτως εκ των φυτων καθώς η ρη
τίνη , ά?λά την εξάγομε* εκ των συν&ραυ&έντων 
αγγείων των φυτων είς είδος ενδί λευκέ) η καί 
διαφόρως εχρωματισμένκ %νμδ, οςις έχει μίαν άη· 
δη οσμήν οπκ πλησιάζει κατά το μα/λον % ηττον 
είς την οσμήν τδ σκορέδα.

§. 2 0 .
Tb Α'μυλλον (F£cule), είναι μία λεπτό· -■ 

τάτη κόνις, μία ξηρά, λευκή, χωρίς γευσιν, καί 
φλογιςη ί'λη * διά της άποςάξεως δίδωσι πολύ 
πυροφλεγματώδες οξύ, διαλύεται έν τφ ξέοντι 
υδατι, £ αποτελεί μετ’ αυτδ ενα ιτ̂ λόν* μετα- 
βαΜεται υπο τδ νιτ̂ ιχδ ο£ε'βί ε/f ό£«λ/#δν #*ί 
μν}λικδν e£y, εύρίσκεται είς δλα τά λευκά % εύ· 
δριπτα βέρη των φυτών, μαλιςα είς τάς οίδη- 
ματικάς (tuberosas) ρίζας , ^ ε/$ τδί #ο**8ί Twy 
χόρτων, είναι η βάσις της τροφής των ζώων, κα)
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είναι πολλά, επιτήδειον ε!ς το νά μεταβλητή εις 
ξωωδεις υλας.

§. 2ί.
θ' ' ΐ ξος  (Gluten), είναι ‘ένα έλαςικόν, τα· 

λίντονον, τρόπον τινα Ινώδες η δερματώδες σώμα, 
αδιάλυτος εν τω υδατι, εν δέ τω πνευμχτι τα it 
να μόνον ολίγον δίδωσι διά της άποτάξεως πολύ 
Α’μμωνιχκόν. Εποχείται τη σηφει κχ3ως χα) αί 
ξωωδε is νλα/, £ αναλαμβάνει, x«Sws ^ αν τα), 
μιγνυμενος μετά τα νιτρικά οξέος κίτρινον χρώμα* 
μεταβάλλεται διά της ένεργείας αυτα τα οξέος 
εις οξαλικόν όξυ , ^ άποτελεΐ την κυρίαν ^ ασιοό· 
δη διαφοράν μεταξύ τα εκ τα σίτα άλευρα, καί 
των Xa/rccv άλευρικων ειδών» «/* εκεΓνο τήν
Ιδιότητα τα νά κάμνη μετά τα υδατος μιγνυμε- 
νον το φύραμα.

§. 22»
Η* Βαφη  (matiere colorante), εΓντ< ταν 

T5Tf μετά τίνος των ανωτέρω άρβμφειτων υλών 
μεμιγμένη, ^ φαίνεται νά είναι διαφόρων φύσεων* 
άπειδη ενίοτε διαλύεται έν τω υδατι,  ̂ άλλοτε 
μόνον έν τοΐς άλκαλίοις , έλαίοις, £ τφ πνευμχτι 
τα οίνα. Αυτά) αί διάφορά) των ιδιοτήτων της χρε· 
μανται από τάς διαφοράς της ποσότητος τα μετ 
αυτής ηνωμένα οξυγόνου. Η* βτφι} μίγνυται εύ
κολα μετά της ςυπτηρίας , κασσιτερικα οξυδίου 
χ. τ ., καί έν«Τ2/ μεττ των έχ των φυτικών κα) 
ζωωδων υλών κατεσκευχσμένων υφασμάτων, «ν«-
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λαμβάνχσα εν τότφ κατά το μάλλον  ̂ζττον ςε- 
ρεωτερον είδος·

§» 2 3·
Η* «λ  « s /χή ( Gomme ^lasti-

que), ομοιάζει τη κομμυρητΐνη, εμφανίζεται ψΐν 
είς πολλά φντά, ^ χαρακτηρίζεται ha ran*» οτ< 
δέν χάνει την ελχνκότντα ^ raXivrjvsr r̂TTiii 
^ άφ’ a ξήρανσή' εκδιδωσι καιομενη μίαν χηδε- 
ςάτην οσμήν· Φαίνεται πρώτον ως ιν λευκόν, 
γαλακτώδες υγρόν, όπερ υςερον απορροφούν εκ 
της ατμόσφαιρας το οξυγόνον αναλαμβάνει το είδος 
ενός ςερεχ ελχςικχ σώματος.

§· 2 4 <
Το ί  νω δe 5 μέρ ο ς, - ί} το ξυλον  (Partie 

ligneuse, le Bois), το οτοΓον οί Χημικοί ημελη- 
σαν εως της σήμερον τόσον πολύ , είναι η ςερεά 
βάσις όλων των φυτών,  ̂περιεχεται εν τοΐς σκλη- 
ροτέροις φυτοΐς πολύ πλχσιοπαροχωτερον. Α’λόγως 
ενομίζετο πρότερον αυτή η υλη μία γη. Ε*ν τω 
νδατι δεν διαλύεται * διά της άποπάξεως δίδωσιν 
ενχ όξυ ιδία είδχς το irapo^tiJluJes ο£ύ· περιεχει 
πολύ ανθρακικόν, μεταβαίνει μιγνυμενον μετά τχ 
νιτρικά οξέος είς τρία η τεσσαρα αλλα είδη οξέ
ων , ά, φαίνεται οτι είναι το ύπατον προϊόν των φυ
τικών δυνάμεων.

§· a5 ·
Ex των ανωτέρω λεχ2 εντων βλεπομεν άρι- 

5 ·̂ λωί , οτ; ολαι at φυτικαϊ νλαι διά της υςά-
Κ
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της των άνχλόσεως διδόασι τρία «ω{ τέσσαρα ςοι· 
χεΐα, η απλα συςατικχτων μόρια, υδρογόνον δη· 
λονότι, άνδρακικόνοξυγόνο*, $ ένιχ γαζωτόν, 

οτ< διχφέρεσιν απ' άϊληλων μόνον χατα tmv α1- 
νάλογον ποιότητα των ςοιχείων τέτων. Α’/λ’ αν 
εξετάσωμεν μόνον επιπόλαιας τον αριθμόν των 
S/αφό̂ ων συνδέσεων, όπε ημπορεν νά γεννηδεν 
εκ της ενώσεως των τριών η τεσσάρων τέτων ςοι· 
χείων χαδ* όλας τάς δυνχτάς συζυγίας, δέλομεν 
πληροφόρηση, οτι ημπορεν νά προελ^εν είς φας 
πολύ περισσότερχι φυτικά) νλαι από έκείνας όπε 
γναρίξομεν. Ε’πείδη δε εκχςη αυτών των τριπλών 
η τετραπλών φυτικών συνδέσεων, χαθώί φχίνε· 
τ at, έχει κάποιες ορες, εν οϊς επιδέχεται μικράς 
τινας μεταβολές είς τόν λόγον των σνςατικών της 
μορίων, χωρίς vi μεταβα/λη διά τε τοιέτου την 
γενικήν της ποιότητα, τετέςιν ενός όπέ,ένός φλέγ· 
ματος, ενός έλαίε, μιας ρητίνης, ενός οξέος κ .τ .9 
διά τε το έννοέμεν εύκολα, 0τ/ αί διάφοραι χΐται 
μικρά) μεταβολά) τε λόγε των ffvsaT/χων μορίων 
των φυτικών υλών, μη νπερβαίνεσαι τες ορεςτων, 
είναι η κυρία αίτια των ανχρηδμητων διαφορών ο- 
πέ παρατηρεμεν είς τάς φυτικάς υλας κατά τό 
χρώμα, οσμήν, γεΰσιν, £ πυκνότητα, ^ όπεημ· 
πορέμεν να περιεργαάώμεν είς ολας έκείνας τάς 
φυτικάς υλας, τάς οποίας μεταχειριζόμεδα κάδε- 
κάςην προς τροφήν, ενδυμασίαν, ^ οίκοδομην των 
οσπητίωνμας κ. τ.

j4<S
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§. a6 .

EV/iTvji «νχίλως ψπορψεν να πληροφορηδu- 
μεν, ότι τά φντά, αναφερόμενκ προς τήν φίτιν 
^ είδικάς Ιδιότητας των προσεχών ίλών των, ha· 
φερασιν «V αΜνίλων «ατά τά? είΓοχάί τζς αί· 
ξησεωςτων, οτι δεν μίναν ποτέ εις μίαν $ τήν αυ
τήν κατάςασιν, ^ οτ/ «1 εναλλαζόμεναι σκηνα), 
βττ5 βλειιομεν εις τάς διαφοράς περιόδας της ^ωζί 
των 0ι>τών, TfluTfi/v tj βλοίςησις, η φυλλίωσις, 
η αν^τ/ί, ΐί καρποφορία, $ ωραιότης, φανεράν- 
rat όχι μόνον εξωτερικές, ά/λά συντροφεύονται 
ι& α-το κάποιας έσωτερικάς μεταβολάς , αί όνοΐαι 
tfr'tv η κυρία αιτία των εξωτερικών φαινομένων♦ Η* 
τότβν ποικίλλως μεταβαλλόμενη γευσις, τδ διη- 
νεκως άλλαξόμενον χρώμα, 4 μεταβλητοτάτη 
οσμή $ η διαφορά της υφής, δ/ ων χαρακτηρί
ζονται αί διάφοραι αυταϊ εποχα) της των φυτών 
άυξησεως, είναι ςερεωτχτη άπόδειξις τα τοιάτα.

§· 27 ·
Τδ να $νναμεθ« ιξμεΓί ν<$ εξηγησωμεν ατως 

ευκρινως την φυσιν των φυτικών υλών, ητις είναι 
πολύ περισσότερον εμπεπλεγμένη άπο τάς ποιό
τητας των ορυκτών, τατο είναι αποτέλεσμα της 
νεωτερας Χημικης Φιλοσοφίας. Αυτή η γνωσις 
μάς βοηδεΐ £ την εξηγησιν των μεταβολών, 
οπα πά<χασι τά φυτά υπ* άλλων διαφόρων χημι
κών μέσων. Ουτω π. χ, δέν ημπορψεν νά είπω- 
μςν ότι η φδαρτικη δυναμις τα πυρος είναι ημϊΫ

Κ a
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άγνωςος ^ μυςηριωδης. Οτε εχθεσιομεν^η *να ο· 
λοχλ̂ ρον φυτδν, i) jzovov τά προσεχή «τυ,ατ/χά 
78 ftĉ /a είς τ̂ ν ενί^ίΐαν τδ πυρός, τότε ora* 
ĉ /ξεζ το £f0jxam*cy, τδ m/e τά« ένεργείας $ 
δυνάμεις έθεωρησαμεν εν τοΐς προλαβησι, νά άνα* 
XufTij) ^άί ιτολυοτλο'χΒί συνθέσεις , ^ vet τάς εττα* 
y«̂ KI ε/j άπλχςέρας, συντιθέν τά άποτέρω ςοιχεΤα 
των φυτών άνά δυο χατά τοιαυτας αναλογίας ̂  
α'ίτινες πάντη διαφέρουσι των πρωτοτύπων * εάν 
θερμάνωμεν νέμεις αυτάς τάς υλας μόνον μετρίως 
% χατ ολίγον, εξέρχεται υδρογόνον  ̂ οττε̂  χα&· 
τα/ fwvov, ^ εγκαταλείπει πολύ ανθρακικόν εάν 
δέ τας θερμάνωμεν έξαφνα και δυνατά, τότε ε- 
ξέρχεται μετά τδ υδρογόνα ^ τδ άν̂ αχ/χον* άμ* 
φότερα χαίζσιν εν τφ αέρι, ^ δεν μένει α)λοτι, 
είμη ι$ ft/χρά oroToTijs των ya/ων $ αλάτων, δττδ 
αποτελεί την τέφραν των φυτών.

$· *8.
EVf/διδ ολα τά οτ̂ οτεχί} συςατιχά μόρια των 

φυτών ΐίμότοβδν δ/ά tvjj ύςάτ>)ί άναλο7 εω$ νά ε- 
παναχθωσιν εις τρία η τέσσαρα ςοιχεϊα,είύδρογό· 
νον δηλονότι, Ανθρακικόν, όξυγόνον, χαί μερικά 
εξ αυτών ^ «<$ άζωτον · ^ επειδή αυτή η άνάλυσις 
συμφωνεί έντελέςατα με τον τρόπον καθ’ ον τά 
φυτά τρέφονται, άυξάνχσιν, εκτείνονται πληθυ- 
νονται · (/( χα/ρδν οτδ προς αύξησα των φυτών 
δεν απαιτείται £?λο, είμη ή παρουσία αυτών των 
απλών σωμάτων , ^ δέν μας μένει vet έξετάσωμεν
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άλλο > β/μή τον τμιτον χαθ* ον ο/χε/ο7το(δντα/ τά 
φυτά αυτάδ τάδ άίτλδί υλας, £ καθ' ον τάδ ο*υν- 
τιθέασιν ε/ς τάδ όργανικάς των ίνα<, δ/ά νά ήμ· 
ffopeVav νά γέννησαν τάδ ΰιαφόρας εκείνας υλας, ore* 

ων έπραγματευθημεν «V τοΓδ προλαβασι.
§. 2 9 »

Τδτο φαίνεται εκτός κάθε αμφιβολίας, οτ/
4 τ ^ ή ι ε£ ί ί  άρυονται ret, φυτά τδ υδ̂ β̂ βνον, 
sTya/ το υδω̂ , οτ/ αυτά άναλυΒΤ/ν αυτί το υγρόν 
δ/ά τής ββ^ε/ας των ήλ/αχων άχτ/νων «/δ τά φυλ- 
λα των, χα) α’7το̂ οφωο·/ν ε£ αυτδ το υδμ̂ ο'νβν, 
/τυντώεντα εξ αυτδ τάδ προσεχείς υλας των, τδ 
ελαίου, τον oorον, το φλέγμα %, τ.»  ̂ελευ&εβδ- 
F/ν ε’£ εναντίας το ο̂ υ̂ βνον, οοτερ ένάμενον μετά τδ 
θερμαντικα 4> φωτιςικα προέρχεται εις εϊδοδ its· 
£/ον , ωδ ζωτικός άηρ. Ε*ν ταντφ δε με'νε/ $ εν 
τοΓδ φυτοΓς εν με'̂ ος τδ εχ τδ υδατος οξυγόνου , 
οπερ κατέχεται έν αυτοΐς υπό τδ ανθρακικέ των.

§· 3 ° ·

Δεν ΰυνάμεθα ομωδ toVov ευχολα νά δωΤωμβν 
AoV«v  ̂ δ/ά τήν ά̂ χήν τδ άν$βαχ/χδoff* ευρί- 
σκεται εν τοΓδ φυτοΓδ. Με̂ /χο) Φυσιολόγοι νόμιζα- 
σ ιν, οτ/ τά φυτά α'ναλυΒ0·/ν ο μα μέ τδ ύδωρ £ 
τδ ανθρακικόν όξυ της Ατμόσφαιρας , απορροφάν- 
τα εξ αυτα τδ ανθρακικόν · άλλ’ αυτή ή δό£α Α
κόμη δεν άπεδείχθη* Α'λλο/ οτα'λ/ν Χημικό) υπο
λαμβάνατε , οτ/ α! φυτ/χαί <χαΓα/, δ χδδ * ή *β- 
ff(?oj,  ̂ μάλιςα τδ υ̂ ότε̂ ιον /χε̂ οί τής υπάτης
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περιέχει πολλά λεπτως μεμερισμένον, % εν τφ 
vdan αντφ ειίδ/άλντον ανθρακικόν, τό οποίον ά- 
οτο̂ οφώτ/ν αϊ ριζαι των φυτών* «ντο) δεν αποδέ
χονται τι̂ ν δό£αν των προτέρων  ̂οτι δ^λ. τά φυ
τά αποκτωσι το ανθρακικόν των διά τί}ς άναλυ- 
σεως τ« ανθρακικό οξέος, ^ «ατά τήν δο'£αν των 
(Γυνίςαται tj ενέργεια τής κόπρα μόνον εν τή πα
ροχή η  ώΰρακιχχ. Κατά ταίτην τήν δο£«ν μένει 
ακόμη έως τάρα η χημική θεωρία τής αυξήσεως 
Των φυτων πολλά περιωρισμένη.

Xpijtris 7 ων έάέετεων 7ο3  £εχά7 & Κε· 
φαλαίον.

Η* χρήοΊς των εν τφ παρόντι κεφαλαίφ περιεχο
μένων θέσεων είναι ποιχιλλοτάτη * συνέχεται 
δυνατά με την Γεωργικήν, Φαρμακίαν, Γατρι- 
κήν ύλην, *£> με διαφόρυς α/λας τέχνας , ον* 
καταγίνονται μέ την εργασίαν των φυτικών 
υλών. Ε’δω δεν ήμπορκμεν νά δωσωμεν άίλο 
είμή έν επιπόλαιον ο/έδιον αυτών των αναγκαί
ων χρήσεων. 

i f  βλαςησις.
Η* εκφυλλίασις.
Η* ανθησις.
Η* γένκσις τκ καρζέ.
Η* ωραιότης Τ8 xapra ^ των κόκκων.
Η* #«τ ολίγον γίνεσις τα κόμμνος , τ« ora, τ5 

ελαίου , Tijs ρητίνης, των έσιωδων αλάτων,
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τδ Χαχχαρα , τ*}{ εν ταΓί S/â ô c/s 
εποχαΐς της ξωης των φκτων.

Η* ανξητα των £νλω5ων ταμάτων, τ» φλοιόν 
#. τ. λ.

Αί φχρμακεντικα) hutχϊχευχι των χυμών, των εκ
χυλισμάτων, των «Λωδων αλάτων, των φλεγ
μάτων , ελαίων, ρητίνων, χψμυξητίνων, των 
«υοδ/αξοντων υίάτων α. τ.

Η* τεχνί} ^ τέ επάγγελμα εκείνα οπΖ βράζει ύ  
Ζάκχαρ, jg τδ εφει* τδ μηλωνχ, τδ ά̂ τβ· 
7Γ5/δ, τδ άμυ>λοιτβ/δ» τδ χβατοττβιδ, τδ £}θυ· 
ΤΡβ/δ ̂  ̂ Χ57Γ5/δ, τδ βε^βνιχεωί, τδ (3αφε'ω?, τδ 
αρωματοποιοί, ελαΐΑΐτβ/δ, σμηγματοποιδ 9 τδ 
άνδςχκοποιδ η. τ.

Κ  Ε φ . ΙΑ .

Γ ε ν ε ά ς  % τ ο ύ τ η ς  των £ωω$ων «<ηων. 
ΘεύύξΙοί τ η ς  μεταβάσεως των φύτρων 

υλών ε?£ ζωωοει;.

5»

Είναι άνχντίρ\ητον, οτι τά £ωα 5εν ν’μττ̂ δν 
νά δίαιταν άνευ των φυτων* κα) είναι ενα ττα- 
λαιβν άα-οφθε^μα τζ$ Φυσικές ίςορΐας , οτι τά 
φυτά γεννωνται νπο των ρ̂ υχτων, τά δε £ω« ν- 
*·δ των φυτών. Α’/λ’ oVev άν είναι άλη3 ης αν-

* 5 »
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τη ή t h  εδυνηΖνμεν όμως έ'ως τώρα νά διο- 
ρίσωμεν τον τρόπον χαζ ον μεταβχίνασιν αυτοί τά 
σώματα εις ά)ληλα, ή κα#’ ον μεταμορφένται α
μοιβαίας. EU αίτην τ·),ν έξέταση πρέπει οι Χημι- 
χο) vet άφοσιωσωσιν εαυτός. Ε'πεώη άφ' & ttaXv- 
σωμεν αυτό το πρόβλημα, Ζέλομεν έχει μίαν εν
τελή γνώση όλων έχαναν όπχ αν·/·χάση ε!ς τφ  
ζωωόη οικονομίαν. Ε'ως τώρα έχαμαν οί Χημικοί 
μεριχάς προίκας χα) άναχαλυφεις έν τέτω9 αι ο
ποία/ είς την μεγάλων αυτήν εξέταση ημπορόν 
άρχετα να μας ωφέλησαν.

§. 2.

Το βεβαιωτατον μέσον προς ανάλυση αυτό 
Tb μεγάλχ προβλήματος είναι άναντιρρητως τ ίτο, 
να πα%ίσωμεν έν πρωτοις νά γνωρίσωμεν εντελώς 
τάς ξωωίεις υλας, νά τάς συγχρήωμεν μέ τάς φυ- 
τιχας , ^ νά Ζιορίσωμεν άχριβως αμφοτέρων τάς 
't/αφοράς, £ ομοιότητας. Είναι πολλά πιθανόν, οτι 
άφ* « γνωρίσωμεν μίαν φοράν τάς t /αφοράς Των 
φυτικών ξωωίων υλών , δέλομεν ημπορέσει νά 
συμπεράνωμεν ^ τάί αιτίας, άφ’ ων προέρχονται.

§· 3·
Ε’άν Βειορησωμεν ολα τά επόμενα των νεω- 

τέρων πειραμάτων οπ2 έγιναν μέ το αίμα, τές ttu- 
φόρας χυμός των ξ ω ω ν ^ τά <ςερεά μέρη των, 
τά όποια άριδηλως γεννωνται tia της πήξεως των 
προτέρων , 5 έλομεν εύρη τάς έξης κεφαλαιώδεις
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διαφοράς, δ/ ων χαραΛΤ̂ /φντα/ αί ξωωδεις υλαι 
άκό των φυτιχων.

Α') Τ$μ ιδιότητα τα να εχδίδωσιν αί ζωώ
δεις υλαι διά της ενεργείχς τα κυφός κολυ άμμον- 
νιακον $ λίαν δυσώδη κροίόντα.

Β') θ"τ< μεταβαίνασι κολυ ευκολωτερον, τα* 
χότερον, ^ με άηδεςέραν όσμην εις την σηφιν.

Γ') ό τ ι διδόασι μιγνψενχι μετά τα νιτριχα 
οξέος κολυ κεφίττότερον άξωτικόν άερα4 χα)

Δ') (3 ‘τι ίκοςηρίζουσι κολυ την γενεάν του 
νιτρικά οξέος.

§· 4·
θ"λα» αυτα) αί διάφορά) φαίνονται οτι χρί- 

μανται άκό εν α μόνον ςοιχεΐον, το οκοΐον ενρίσχε- 
rat εν τοΐς ξωοις κλασιοκαροχωτερον ί) εν τοΐς 
φυτοΐς. Αυτό είναι το αξωτον χα) ηδυναμε&χ άν 
νά' είκωμεν οτι κρός μεταβολήν των φυτικών υλών 
είς ξωωδεις δεν ακαιτεΐται ά/λο, ε!μη η κρο&ηχη 
κλείονος άζωτα είς τάς κροτερας. Διά νά ημκορε- 
σωμεν νχ μεταβάλωμεν τάς φυτιχάς νλας είς ζωώ
δεις δεν ακαιτεΐται άλλο , είμη το νά κρο&εσω· 
μεν είς τάς φυτιχάς κερισσότερον άζωτον.

§· 5 ·

Ημκορψεν ως τόσον κρός ταΐς άνω είρημε- 
ναις XiJTaAa/u&etr/ ά/a<fopaTs νά κρο&έσωμεν 
χα) χάχοιχ άλλα είδιχά φαινόμενα, τά ό- 
κοΐα δεν εχασι τόσον μεγάλην εκίρροιαν 9 ως αι 
κρότεραι, είς την σννθεσιν των ξωωδων νλων̂  όμως

* 5 3



Χβ6ΜΧ

μ ολον τητο Ζεν τρέχει χαχόλον νά ταρορα- 
θκον. Ε’δω ανάγεται προς τοΐς αλλοις η παρου
σία τη φωσφοριχπ οξέος, £ πλειόνων φωσφό
ρων , μάλιςα Ζέ τ5 φωσφο '̂β νατ$» , τιτάνου 

άμμωνιαχ« εν τοΐς ζωώΖεσι χνμοτς. Έίς αυτά τά 
άλατα τρέχει νά άποΖωσωμεν κάποιας Ιδιαιτέρας 
ιδιότητα; των ξωωΖων ίλών > $ την εντελή αφλο- 
γιςότητα της ξωωΖπς τέφρας.

$. 6.
Το ιδιαίτερον ςοιχεΐον, οζη προέρχεται εις τά; 

ξωωΖεις ί'λας τόσον συχνά , $  cirS αίτιάται μα- 
_ λ/ςα τΛί μεταξύ αυτών $ των φυτιχων διαφοράς, 

το άξωτον, φαίνεται οτι είναι η κυρία αίτια όλων 
εκείνων των ιδιοτήτων οιτ5  χαρακτηρίξπσι κυρίως 
τάς ξωωΖεις ίλας · ατό αυτό το ςοιχεΐον φαίνεται 
οτι κρέμχται $ η ίδιοτης των ξωωΖων υλών, δ/ 
ης ημπορχν να συμπυχνω$εν , #«ί νά άναλαβαν 
πτω Ζιάφορα γνέματα * (ή συμφυσις, ή τλας/χή 
Ζυναμις των ξωωΖων ίσιων, Tffi ήί μ«τ’ όλί· 
9'fl> Ζέλομεν ομιλήσει τλατυτερον.) Η*μτορχμεν λοι
πόν νά έχλάβωμεν, οτι υςερχμεναι ai ξωωΖεις υλαι 
τη αζωτΗ μεταβαήχσι τρόπον τινά είς την κατά- 
ςασιν των φυτικών, και άνάπαλιν, ο« αί φ̂ Τί- 

προσλαμβχνζσαι είς την μίξιντων το άξωτον, 
μεταβάλλονται είς ξωωΖεις.

$· 7·
(ά λας έχείνας τάς υλας, αϊ ότοΐαι συνιςωσι τά 

σώματα 7ων ζωων, ημπορψεν, χαδώς έχάμαμεν

* 5 *
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% εις τά φυτά^ νά ΖιεωρηΤωμεν ως προσεχείς α
νίας των £ωων. Ε*χχςης αυτών των βτ<ων πρέπει 
νά περιγρχφωμεν χαΖώς ^ «/$ τά φντά, τά χυρια 
χαραχτ ηριςιχά γνώριμα τα. Α’φ’ « εςετάτωμεν ^ 
χαρακτηρίσωμεν τοιατοτρόπως το αίμα, τδ yst'Kot, 
τήν χολήν, τδ λΓττοί, τδ ίίβ os, $ τ<̂ 5ίβ*ά μέρη 
των ξωων 9 τότε θελομεν OOŷ /Vv) την τρδνδον 
βντών των εξετχϊεων μετά των τροτερων, $ 2τω 
Β'έλομεν άναχαλυφει τός ζητψένας λόγας ^ δ<χ- 
φορά$ των οργανικών υλών.

§. 8·
Τδ Αίμα βίνα» μ/« ερυθρά υγρότης, της ο

ποίας δ α!<&ητδς βαθμός της δερμότητος shut είς 
μεν τδν άν&ρωττβν 3*» δε τά αμφίβια, τους 
Τχωληχας ^ Ιχ ί̂ας , ολίγον τι ν̂ ηλοτερβί άπο 
τδ μετον, εν φ ξωΤι. Τδ «ίμ« είνό» υπόγλυκυ, πή
ξει εις τδ -ψυχοί, μίγνυται μετά τβ Ι/'δατο;, ^ 
χωρίζεται %εδον αυτομάτως είς τρεις διαφόρκς 
ff/αί, τδν ορρόν δηλ. (serum blanc) τδ ερυθρόν 
(le serum rouge) $ ινώδες μέρος (matiere fi- 
breuse). U'χάςη χυτών των «V/ων έχει τά 'ίδιά 
Της χαρακτηριςιχά γνωρίσματα. Ο* ορρός τ« αίμα
τος χαρακτηρίζεται διά των έξης, οτι δηλ. δει
κνύει κάποιαν αλκαλικήν ποιότητα,  ̂οτ/ πηγνυ· 
ται υπό της δερμότητος των μεταλλίων όζυ- 
δίων, τδ όποιον προέρχεται άπό μίαν δυνατωτέραν 
ενωσιν τα οξυγόνα μετ’ αυτ2* τδ έρυ&ρίν μέρος 
έχει %εδον t«s αυτάς Ιδιότητας, διαφέρει δέ τ5

1J5
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όρρ* μόνον* χα$ότ/ περιέχει όζίδιον σιδηρά. Τδ Ινώ
δες μέρος τη αίματος πηγνυται άντβμάτωί, % δια- 
λύεται πάλιν εν τοΐς αλχαλίοις * με αυτοίς τάς 
κχιφαλχιωδεις ιδιότητας πρέπει vet θίωρ^σωμεν tv 
γίνει το αίμα, το οποίον φαίνεται νόί είναι το πρώ
τον ςοιχείον όλων των ζωωδών aV/ων > ^ ν{ γένι- 
κωτάτη αρχή τώντε χυμών των ςερεών. Ονο
μάζεται τό αΐμα £ νγρορ  x p la s , βττε/δή άφ* 
η κρυώση πλάττει ίνας. Αιτία της θερμότητας τα 
είναι η μεταβολή τη ξωτικά άερος εν τοΐς πνενμο- 
σι *, η ένασις αντίο μετά τ5 αίματος εν τ$ ανα
πνέει? * τέλος επληροφορηθημεν οτι τό αίμα ανχ- 
νέπται εκ τα χυλκ των ζωωτροφιών 0 $ οτι άτος ό 
χυλός άποβάλλων εν τοΐς πνενμοσι μίαν μεγάλην 
ποσότητα ανθρακικά ^ υδρογόνπ, μεταβάλλεται 
τφ όντι αναλαμβάνει £ωώδ>} φόσιν.

§· 9·
Το Γ α λ« είναι ένα λευκόν, £ γλυκό υγρόν · 

cwfcxTxt εκ τη όρρπ, τυρπ, ^ βατυριι> τά οποία 
είναι ακριβώς μετ’ άλληλων κεκραμένα , $ «ίτβ- 
τελπσιν εν αληθές ζωώδες θυειάσον. Ε'ν τφ ορρω 
πρέπει να παρατηρησωμεν τό γαΛαχ?ώ£εϊ Ζάχ* 
χ α ρ , τό όποιον πρέπει νά τό θεωρησωμεν ως την 
πρωτίςην προπαρασκευην τη 2άκχαρος· προς δε 
ευρίσκομεν εν αντφ $ πολύ περισσότερον φωσφο- 
ρίαν τιτάνα, παρά εις τας λοιπας ζωώδεις χυμάς. 
Η* φόσις φαίνεται με τ5το νά εθεσεν εις την πρώ- 
την τροφήν των ζώων τοσαυτην ποσότητα εκείνης

1^ 6



της συνίςαντat τά βςε'α, όππ νά ε'ξι-
σαται με την ταχείαν γένεσιν £ αυξησιν των ο- 
ςέων είς την πρώτην περίοδον της ζωής O' ?vpbs 
τβ γάλακτος είναι ενα αληθές λεν κώμα ( Albu
men). Ti βά?υρον είναι πεπηγμένον ελα/ίν, 
τβ όποίκ η συςασις , και η ράδιος χώρησις dab 
τ3 γάλακτος διά μόνης της κινήσεως 0 φαίνε
ται νά κρέμαται από την κατάποσιν τβ οξυγόνου 
της ατμοσφαίρας, μεθ* β έν2τα/ εν $ γενναται τό 
πϊαρ (καϊμάκι, cremor).

§. ίο.
Η' Χολή είναι ένας ελαιώδης, σμήγματά- 

Svjs χνμδί, ^ συνίςαται εκ τίνος ελαία, oVsp έχει 
μεγάλην ομοιότητα μέ το σπέρμα τβ «vjtbs, έκ 
τβ νάτρα, $ εκ τίνος «Mb οτγβ ομοιάζει το 
λεύκωμα ’ κατασκευάζεται εν τφ ήπατι, το οποίον 
είναι ενα σπλάγχνον, όπ5 περιέχει $ καθ' εαυτό 
ποϊλήν ποσότητα ελαία, e/ς ολον το συςημα αυτί 
τβ μεγάλα άδένος, εμφανίζεται ένας τούτος ορ
γανισμός , os/f φαίνεται νά είναι διωρισμένος είς 
το νά έκκ^  «Vo το fi/'«v fayaXvjv τοίτό- 
τν»τα λήτΒί > τδ όποιον γενναται % συνάγεται εϊς 
τάς φλέβας της κάτω κοιλίας διά της βραδείας 
κινήσεως τβ αίματος. Αυτή ή παρατήρησις,  η ο
ποία θέλε/ γένη ίσως ποτέ μία από τάς κυριω- 
τάτας ά, θεμελιώδεις άρχάς της Φυσιολογίας τβ 
βνθβω7Γ/'νΒ σώματος, δεικνύει  ̂ την αίτίαν, δ! ήν 
το ήπαρ είναι τόσον μεγάλον είς το έμβρυον, οπ*

X89S9X Χ5?
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ακόμη JfV άνέπνευΤε, ^ */$ x̂fiV* τά off» 
δϊν έχασι τά όργανα της αναπνοής ομοια μό τα 
άνΖρωπα. Μας εξηγεί προς τατοις % την γένεσιυ 
μερικών ά&ενειων τα η πάτος 9 $ μάλιςα των χο
λικών λ&ων.

§· 1 U
Το Λίπος (πάχος), είναι μ/α ελαιώδης υλη, 

ητις γενναται έκχρίνεται από τά τέλη των αρ
τηριών , τά οποία χείνται είς τοιάτους τάπας, όπα 
είναι οϊ πλέον άπομεμχκρυΤμενοι από τό χέντρον 
της χινησεως, ^ την πηγην της ζωτικής Άερμό- 

'τητος. Φαίνεται να είναι ως ένα δοχείου τα υδρο
γόνα, 07rS δεν ημπόρεσε νά έχχρ&η εν τοίς πνευ
μόνι. Αντο το ελαίου είναι μέ πολύ οξυγόνου η
νωμέναν,  ̂ περιέχει πρός τάτοις % το ςεά?/χόι> 
ο ξύ . Αυτή η θεωρία τα λίπας μας δίδει ωσαύτως 
μίαν ςερεάν $ αξιόλογου βάσιυ της νεωτέρας Φυ
σιολογίας τα ξωτικά σώματος.

§. 1 2 .
Το Ουρος, ένα πρός έχχρισιν διωρισμένον υ

γρόν, είναι κατά τό μάλλον ^ ήτταν κίτρινα χε- 
■ χρωματισμένου, δριμυ εις την γευΤιν £ χλατω- 
δες, αξιοσημείωτου διά την μεγαλην ποσότητα 
τα ελεύθερα φωσφορικά οξέος, τα φωσφορία να- 
τρα, άμμωνιχκα,$ τιτάνα, όπα περιέχει έν έαυτω, 
πολύ δ* έτι άξιολογωτερον δια τό Ιδιαίτερον οξυ, 
Το οποίον δόν ευρέθη άχόμι είς ά>λας ξωωδεις χυ- 
μας, ονομάζεται υπό των νεωτέρων Ουριχόν και

1 5 S
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λι^ιχίν οζυ , Ιίτβίϊή είναι ν\ βάσις των λιΒϊχων 
εχε/νων φυμάτων % ότκ «ί̂ Λτχβνται εν xvsi$i $  
τοΐς νεφροΐς είς τήν ρνωςήν αγένειαν τζί λ/&«- 
<τεωί (α).

Τδ tj(jo{ β5ωχεν ε/j τίς Χψιχ« α’φ^μνιν πολ
λών άξ ιολόγων εξετάσεων % εφευρέσεων, θέ
λει Τ'ε'νει ^ s/s το ε^ ί ι$ mj'yv) κοίλων $ με-

fa )  ίΓατα τα  ν#ίτ*(>α *ιΐφ ά μ α τα  τμ ρ  Λιμίκαίν <ru- 

θ ί?α τα ί το  έρο$ « τ ό  kaSuqsv $ιΖ<τ$οζον, *$ίχον , >$ β*μ· 

φ ϊχομ of υ , Φ«τφ0$ ίαν τό$α$ > ατβ/ς»*, μαγμ*ιτ/α$* α λ ί*  μ τα * 

£α$ * $  oViMwiax?· Γνν ίςα τα ί ί *  $  από μί,χν ί£/αν 

λ«δ« υλιιμ, ί η ς  t?ya* »j πλ*ομ ναντοπιν» από ολα τ α  

λο ιπά  τι/ςατιχά μί<>ν] τ* ϋμς. Αυτί\ μον* t% f I /4/α$ τ ίο  

i&orqra. τβ μ ιτ α β α / ^ ιΛ χ ί 4*α τ ? ς  ev*$yff«$ τ *  *ϋ$ό$ 

tfe avtyaxfav αμαανιαχ» * $  να μ ιτ α β α ^ * }  r a j  ^ χ ο ι ΐδ * ϊ$  

μορΦαβ τβ  αλ ία  τ ? ς  Σό$α *4 $  τ »  α λ ί *  τ»  αμμανιαχο* 

τατίςι τ  ον χοβον *ίς oxraefyov , το  οκτ&*$( ον »/ϊς χ ί~  

β*μ Αυτί) η <?*Γΐ**)'ολ4 t >jv οποίαν όνομάφ μ ιν  ό ( ΐ * * ν ,  

tfval ?ν  *χχ*ιμα  τ-λημς μί αξοατον» $  atm j «να ι ncr/vif 

4ι ? ς  ολ#ο£#(5τ*ι το  τ « μ α  από το  *ίπ/$μ*τ$ον πλί?3ο$ 

αότϊς της ολιις*
To &(>ο$ *ναλν*ται αυτόματα* £ πάτχμι μ*γα'Αα* 

μιταβολα** τα αλατα μμταβάί&ονταί $  πλένοντα ι , 
% t f  αότβ yB^urut off£te$, avJfyaxlxov ofo\ ^ αμμ«νια· 
χόν. £υ*ίτχομ#ν ev aurtp φ«Τφορί*ιί * μαγν^τ/αν αμμαΐ/ΐαα  ̂
τ# ΐ̂ττότ5^ομ ομας φατφο^αν αμμ»ν/αχϊ, ^ πτο'Κυν άν3$&+ 
x(otu αμμοουΐαχί, τον οτοΤον ιϊκολα %ω̂ ι̂ ομεν άτο' τ«ν 
λοίταμ 4ια της άποςαξίοοζ* Hutu τας ττας&τηρησιις τβ 
y.uQie Φφίνχ το  Η$ος ιίς τον δίαβητην *ίχα μΓαν yXo- 
χβΤαν y$uTiv% $  irtQlixtt α$κίτη* πτοτοτητχ ^Λκχα^πς 
ΙσΙχς αναλιλυμιν^μ*
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γάλων ιατρικών γνώσεων* δεν πρέπει νά 3 εωρη- 
σωμεν αυτό τό Sypov μάναν ώς μίαν κονίαν 0 ητις «Γ- 
να» διορισμένη είς το νά έκπλυνη τδ σώματός μας 
ποίλάς άλατώδεις υλχς, όπε ημπορεν νά βλά-φπν 
τάς ένεργειας τ» , ά?λά πρέπει νά τό νομίσωμεν 
^ ώς ενα υγρόν, «ν to ο λβ̂ οδ των ο·ι/5«τ/χών ra 
μορίων είναι επίσης ευμετάβλητος ώς αί κατα* 
ςάσεις τ? ξωώ&ίδ σώματος, ^ ημπορεΐ εκ τκτου 
νά μ?δ χρησιμεόση ώδ «ν«δ *«νών c/δ τα νά $/ο· 
ρίσωμεν την υγεία ^ ά&ενη κατάςασιν τδ σώμα
τος , άφ’ δ χχμωμεν περ) τέτε αρκετά πειράματα, 
τά οττοΓα άπαταν νά χά/χδν οί /βτ̂ β) μέ καλήν Ικ« 
€αβνν (ίδ« Horkel t, $eft) πρέπει νά θεωρήσω- 
μεν προς τίτοις το χρος ώδ ένα υγρόν, το οττοίον 
εμπεριέχει πάντοτε τά συςατικά μέρη των λ/θων 
τη ς  κυςεως , οί όποιοι ̂ δέν έπιξητεσιν ά?λο προς 
γένεσιν, «/μή μ/αν μχκρυτέραν διαμονήν τδ δ̂ ονδ 
εν τ5> χόςιδι) 'η, ενα μόνον κόκκον, ε/δ τον οττοίον 
ίίςε̂ ον επισωρεύονται τά λοιπά ςρώματα. Τέλος 
πρέπει νά Ζεωρησωμεν είς τό χρος $ τον λόγον 
των συςατικώντκ μορίων, £ μάλιςα των «‘λενθε- 
ρων οξέων, και τη φωσφορίχ της τιτάνχ όπχ πε
ριέχει· ο λόγος ύτος πά<χει μάλιςα μεταβολάς 
είς τά πά%η των ά ^ ω ν , % των όςέων, ^ ημ
πορεΐ νά γένη είς τα μέλλον είς τά χεΐρχς ενός ά* 
κριβχς παρατηρητχ ενα νέον άξιόλογον μέσον, δί 
8 Ζιέλομεν δυνηδη Ίσως νά γνωρίσωμεν την φυ- 
σιν αυτών των παΆών, την πρόοδόν των, % "ίσως
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Βέλει μας όδηγησει καί είς μίαν βεβαίαν αυτών 
θεραπείαν*

S· ΐ3·
ΤΓε^ί δ ε  των λοιπώ ν ξω τικω ν χυμώ ν ως π ε

ρί της εκ  τη ς  ά δηλκ διαπνοής ύ λ η ς ,  τδ  ίδρωτας,  

τδ  ςομ α χικχ  χ ϋ μ ί ί ,  τδ  ο ν ε λ » , των δακρύω ν , rijs 

κορΰζης , τί?ί κ υ ψ έ λ η ς , της σποράς κ . τ .  δεν η μ -  

π ο ρ ψ εν  τώρα νά είπω μεν π ο > λ ά , επ ειδή  η «£βτα* 

σ<ί «ύτω ν των υγρώ ν  vjrov εωί τω ^α π α ρ η μ ελ η -  

μένη. Χωρίς α μ φ ιβ ο λ ία ν , έ χ ε ι  κ α δ ένα  α π ό  αυτά  

τη ν ίδιαν τα συνδεσ ιν  ά, μ/£/ν, 5/ vji διαφ έρει των 

λοιπώ ν £  κ α τ ά  τά ς  Ιδιότητας, ο ΐ'τω  π. χ .  εύρη- 

χαμ εν μερικά υ γ ρ ά  , τ ά  όποια διά  τω ν νεωτέρων 

πειραμάτω ν έγ ινα ν  ο λ ίγο ν  γ ν ω ς ό τ ερ χ , οτι δ η λ . συν

τ ίθ εν τ α ι Ικτίνος Ιδιαιτέρα φ λ έ γ μ α τ ο ς  ^τ2 υδατος, 

τ3  χα δ α ρ S « α λ ί » ,  τ2  φω σφορί* της τ ιτ ά ν α , κχ) 

τ5  χ α λ ί* . Τ οιάΰτα  είσ ϊ τά  διάκρυχ9 η κόρυζα ,  ^  ή 

βτορα. Ί ά  πρότερα δυο έχουσ ι προς τύ το ις , % την 

Ιδιότητα τδ νά ένννται> εκτιθέμενα εν τφ αέρι, μετά 
τ2 οξυγόνα, £ νά αναλαμβάναν μετ αυτκ πυκνό- 
τέραν συςασιν. Εν τέτω βέβαια πρέπει νά ξητη- 
σωμεν την αΙτίαν τ2 πεπασμζ, τδ κατχρρχ, $ τ ϊ 
βηχός. Η* σπορά δεικνύει εν Ιδιαίτερον άξιόλογον 
φαινόμενον ενός έως τώρα αγνωςχ κρυςαδλισμχ τδ 
φωσφορίκ της τιτάνα.

§· * 4 »
Ε’άν 5 εωρησωμεν τό κεφάλαιον των ςερεων 

Ιλών, εξ ών συνίςαται η τόσον ποιχΟλη υφη των
L
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διαφόρων ζωτturn οργάνων τ« σώματος, 5 έλομεν 
Ιδη οτι jιμποξψεν νά τας άνάξωμεν ολας είς τρεις 
γενικάς Κλάσεις, ων η πρώτη περιέχει το λεν- 
κώμα, ή Δευτέρα Την κόλλαν y *j η Τρίτη το Ινώ
δες μέρος. Το λεύκωμα $ το /νωδές μέρος έδεωρη- 
σαμεν εν τξ. όγδόω Παραγράφφ τ5 παρόντος Κεφα
λαία * εδώ 3 έλομεν θεωρήσει μόνον κάποια γένι· 
χά φαινόμενα αντών των τριών υλών, τά όποια 
ημπορψε) νά εχλάβωμεν εν ταυτφ *, ώς χαραχτώ 
ριςικά αυτών γνωρίσματα.

χΛάιΤ/St
Το Λεύκωμα πηγνυτat έκτιθέμενον τη 3 ερ- 

μότητι, $ μιγνυμενον μετά τών οξέων £ μεταλ· 
λακών όξυδίων,  και' έν γίνει μετά σωμάτων οπέ 
περιέχασι το όξυγόνον ij είς εντελώςt η είς άτελώς 
ςερεόν είδος. Διαλύεται εν τοΐς άλκ&λίοις, $ ευ· 
ςίσκετat κατά το μχίλον £ ηττον πεπηγμένον η 
όξυνΆέν, % πεπλεγμένον είς τάς μεμβράνας, τέ
νοντας, χόνδρος, ^ έν γίνει είς όλα τά λευκά μέ
ρη τ5 σώματος τών ζώων.

Δεν?ίρα ΚΛάιτ/s.
Η' Κ ολλά (Gelatine) ευρίσχεται ομέ μέ 

το λεύκωμα είς τά πλεϊςχ οργανικά μέρη πεπηγ- 
μένη * διά τ5  ζέοντος νδατος ημπορέμεν νά την 
χωρΐσωμεν απ' εκείνο * είναι ευδιάλυτος £ν τφ ζέ- 
οντι υδατι, ότερ αναλαμβάνει, χφ' a χρυώση, την 
συςασιν μιας πητυας. Ε’πειδη αυτή η υλη είναι 
ένα κεφαλαιώδες συςχτικόν μέρος όλων τών λευ·
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χ% οργάνων τδ £ωτ/κδ σώματος, δ/ά τδτο 
<πν «οτά τ̂ ν /δ/βτ>)Τ« τδ νά διχλυωνται εν τφ $* 
οντι υ$ατ/ εντελώς η «Τίλω«, #«} νά αττοτδλω- 
ο*/ν αοτ«} «I διαλύσεις αφ' χ κ̂ ωΤοον διαφανείς 
τητΰας>

Τρί?η KJldtr/s.
Το ’ίνω δ ε ς μέρος (Fibrine) δίν ΰιχλυε· 

rut εις χχνενα βαθμόν θερμότητας εν τφ νδχτι, 
εν δΙ τοϊς ο'ζεσιν είναι ευδιαλυτον, irŝ /ê ov «να 
μεγα τοσόν άζώτχ * είρΐσχετat τετυχνωμεναν καί 
οργανισμενον εν τοΐς μυοσι, τ«ί βτο/8ί ιτρετε/ νά 
θεωρν'σωμεν τρίτον r ινα ώς δν« δοχεΓον ολ« ra /- 
ν«δ»5 μερχς τχ αί̂ ατοί. Ε’̂ ν θεωρησωμεν τχς μνας 
ας το/βϊττ ό^χανα, όττδ αποδεχοντο» β« τδ 
το$ ολον το Ινώδες μέρος τχ , τρετει να τχρατη- 
ρησωμεν εν αυτοίς £ τχς αναφορικάς ταρεχτρατάς 
( modiftcationes) της ποσότητας η τδ λ ίγ χ  αυ· 
της της νλης ότχ τετηγεν εν αυτοίς <> $ μάλιςα 
είς εχείνχς τόςχαιρϊς ότχ ή δ! άάενειχν η διά το 
γήρας χ. τ. λ ., εχενώθη τολυ μέρας της εχ τχ σώ- 
μχτας.

„ S‘ 15‘Atlrael at τρεις νλχι, το λεύκωμα, η χόίλα, £ 
το /νωδεί μέρος, «να δ Jo vj τ^είί χατώ δ/α- 
00̂ 85 λόγχς μετ ά/ληλων ηνωμένα/ % τετηγείαι, 
σννιςώσιν όλα ret ςερεά μέρη τδ ξωτιχχ σώμα· 
τος. ίίμιτορχμεν δό ττο?λά ευχολβ νά τα« χωρίσω- 
μεν ατ «MvjXwv. Εζ αυτών τρις τχτοις συνίςαν-

L 2
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τα ι, $ μάλιςα έκ τό λει/κάματος, πολλά υγρά 
τό σώματος · *& αυτήν τήν περίςασιν εμπεριεχκ· 
σιν όλιγωτερον όξυγόνον , £ Tip/mrifov ύδωρ, 
ή fi’s τά ςερεά, ^ *ίν«* προς τότοις ηνωμέναι με 
οξέα ^ διάφορα άλατα χ. τ. Η* χοΜα δίν fip/- 
σκεται τόσον πλκσίως εν τοΐς χνμοϊς οσον έν τοΓς 
ςερεοΐς μέρεσι. 'ίσως τότε πρώτον αναλαμβάνει την 
φίσιν της κόλλας, ότε μεταβη από την υγράν εις 
τψ  ςερεάν χατάςχσιν. Διαλυομενον τό λεύκωμα 
εν τοΐς όξέσιν αναλαμβάνει τοιαυτας Ιδιότητας, ο
πό τό κάμνασιν όμοιον τη κόλλφ.

§. 16.
Η* ςερεατατη όσία τό ζωτικό σώματος, η των 

όςέων ίίλη, έχει μίαν Ιδιαιτέραν ειδικήν μίξιν. Έίς 
τό παρέγχυμα των όςέων συνάγεται μία μεγά
λη ποσό της ενός γαιώδες, εν τφ υδατι %εδό ν ά- 
διαλότκ άλατος (φωσφορ/κ της τ ιτάνα ). EV 
τότω κεΐται ολον τό μυςηριον της μίξεως $ τό οργα
νισμό των όςέων τότο είναι η αίτια, δί vjv τά ό- 
ςα, άφ' ό άποζε&ωσιν έν τφ υδατι, διδόασι πη- 
τόαν, £ διά της άποςάξεως πολύ έλαιον $ άμ- 
μωνιακόν, όπκ εξ εναντίας, άφ’ ν. αποτεφρωΖωσι 
$ κάυσωσιν εντελώς, δεν μένει άλλο, είμη φωσ- 
φορίας τιτάνα, κα) ολίγος άνΒρακΙας, άλίας, £ 
φωσφορίας νάτρκ.

S· 1 7*
Εαν έργα&ωμεν ολας τάς προειρημένας ξω· 

τικάς υλας, £ μάλιςα τάς λεύκάς ^ πεπηγμί-
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xsses* 1 6 5

m  χυμύς η ret λευκά όργανα με νιτρικόν οξύ, ε
ξέρχεται μία μεγαλύτερα η μικρότερα ποσότης 
άζωτου άέρος, κα) πρπσσικόν οξύ είς είδα άέρος, 
το οποίον φαίνεται vet είναι ενα μίγμα άζωτα, υ
δρογόνα, $ άνθρακικα με ολίγον οξυγόνου. Η' κβ\· 
λα δίδει έλάχιςον, το λεύκωμα ολίγον τι περισ' 
σότερον, £ το Ινώδες μέρος πλεΐςον αυτα τα οξέ
ος. Α’φ* a μεταβληθη τοιουτοτρόπως ή σίνθεσίς 
$  μίξις των ζωτικων υλών υπό τα νιτρικά οξέος, 
φαίνονται αύται νά μεταβαίνωσι πάλιν τρόπον ri
vet είς τήν προτέραντων χαταςασιν, τψ  φυτικήν, 
άφ* ης διαφέρασι μόνον κατά τψ  παρασίαν τα ά
ζωτα, τον λόγον τα υδρογόνα $ άνθρακικα, καί 
κατά τψ  μεΐζονα περιπλοκήν τα άριθμα των ςοι- 
χείων των. ΈΪχεί όπ’ά είναι αϊ φυτικά' υλαι εκ ’τριών 
ςοιχείων συντεθειμένοι, συντίθενται αί ζωωδεις εκ 
τεσσάρων, ΐτως είναι πολύ περισσότερον περι
πεπλεγμένη η σόνθεσίς των.

§* »8·
Η* μετάβχσις λοιπόν των φυτικών είς ζωώ

δεις υλας > ητις σννίςαται εν μόνη τη ενώσει vj 
προ&ηκη τα άζωτου, πρέπει νά ως τό
πρωτιςον φαινόμενου της γενέσεως των ζωτικων υ· 
λων. Αυτή μόνη εξηγεί τά κυρία μυςηρια εκείνων, £ 
άφ’ 8 διωρίσωμεν μίαν φοράν τον τρόπον, καθ’ ον γίνε
ται αυτηηπρο&ηχη ̂  ενωσις τα άζωτα, θέλομεν ψ -  
π:ορίσει νά εξηγησωμεν τάς περισσοτέρας ένερ-



Χ88Β9Χ

γειας της ζωτικής οδονομίας, α’ΐτινες η προξενάσιν 
αυτψ την ενωσιν, ή είναι αποτελέσματα αυτής*

• §· »9·
d'ffov ιξευρομεν fcoj τωρα Τίρί τ« όςατβ τ«· 

78 «yr«f//ziVa, περιορίζεται εν τοΐς έξης. Η' orXtj* 
θυνσις τά αξωΤ8 «ν τφ £ωτ/#φ τωματ* ακο* 
λβθίΓ μόνον διά της έξωθεν προ&ηκης νέας ποτό- 
τητος άζωτπ, ά?λά 4> τ%( νςερησεως των λο/-
παν συςατικων μορίων τά σώματος, δί ης αυξει ο 
λόγος τά άζωτα εν αυτω. Εις την αναπνοήν υςε- 
ρεΐται το αίμα εν τ οΐς πνευμοσι μιας αρκετής πο
σότητες υδρογόνα £ ανθρακικά, οττ££ εξέρχεται η 
διαλελυμένον μόνον εν τφ υδρογόνω, ή κατά την 
δόξαν μερικών νεωτέρων φυσικών εις είδος ανθρα
κικά οξέος πνεύματος, άναλαβόν αν την τνρ φότιν 
διά της κυκλοφορίας εν τω συςηματι των αϊμα- 
τοφόρων αγγείων. Το νδρογόνον αποτελεί νδωρ 
ε!ς τα κοίλα των άεροφόρων αγγείων τά πνεύμο
νες εν ω αναπνεόμεν ^ δί αυτής της αναπνοής, το' 
οποίον εξέρχεται εκ των πνευμόνων εις είδος άτμά. 
Ε’ν ταίτω φαίνεται ένα μέρος τά είσπνευθέντος ο* 
ξογόνπ νά ενάται με το αίμα των πνευμόνων , καί 
μεταβαϊνον εις τά αγγεία , ένάται έν αυτοίς μετά 
τά ανθρακικά, *ί, αποτελεί το ανθρακικόν όξυ, το 
οποίον εξέρχεται εκ τά αίματος των φλεβών εν 
τοίς πνείμοτι δια της αναπνοής. Βλέπομεν λοιπόν 
άριδηλως, οτι διά της αναπνοής, ητις ελεύθεροί 
μίαν μεγάλην ποσότητα υδρογόνα £ Ανθρακικού,
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αναγκαίας χρίζει vet. αύξήσ% ο λόγος re άζωτα' 
ή treaty κα) ή γνωσις των λοιπών ενεργειών τ3 

(τάματος, οπή είναι έως τώρα τόσον ατελής, θί- 
λει μας οδηγήσει Ίσως εις ποϊλάς ά?λας άξιολο» 
γωτέρχς ανακαλύψεις, ΐ !  κείνο 07Γβ άνεκαλύφύη $!ς 
αύτκς τκς νεωτερκς καιρκς μας δίδωσι πο)λάς κα) 
μεγάλας ελπίδας δ! ά?λας άξιολογωτάτας Ιφευ- 
ρήσεις. Η* όμοίτης, οπή κυριεύει μεταξύ των ενερ
γειών τής πέψεως, τής αναπνοής, τής κυκλοφο
ρίας κα) τής διαφορήσεως, μας δίδει παν τη νέας 
κα) πολύ ςερεωτερας θεωρίας 0 επάνω ε!ς τάς 
οποίας ήμπορεΐ νά δεμελιωδή μία via ζωτική 
Φυσιολογία, ήτις μας υπόσχεται ένα πλίσιον 5 ε· 
ρος εφευρέσεων κα) Βεωριων είς το εξής. Η." πα- 
ρατήρησις των φαινομένων εν τή πέψει % αυξή
σει των νεογνών ζωων δέλει μας βοηθήσει βέ
βαια vet Ζεμελίωσωμεν επάνω είς αύτάς τάς άρχάς 
ενα νέον άδιάσειςον σύςημα τής φυσιολογίας. Ο''λα 
είναι έτοιμα προς αυτό το μέγα^έργον οϊ περισ
σότεροι Φυσικό) όδεύκσιν αυτόν τον νέον βέβαιον δρό
μον τής εμπειρίας ♦ ένας νέος ζήλος τον όποιον τρέ- 
φουσι μαλιςα αύτα) at νέαι ανακαλύψεις εμψυ
χώνει τκς σπκδαίκς μας t όπχ καταγίνονται μέ αυ
τό τό μέρος τής Φυσικής, θ' δρόμος οπή άρχισαν 
νά περιπατάν, Βέλει τκς οδηγήσει αναμφιβόλως 
είς πολύ άκριβεςερας £ βεβαιοτέρας γνώσεις, α
πό οτι είναι εκεΐναι οπή έκυρίευσαν έως τώρα έν τή 
ζωτική Φυσιολογία..
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Έϊτίάνω ε/s ?a s Sttre/s 9 8  nrapotfcs· 
Κεφαλαία <hjjiejU8 i>7a/.

AI ενεργειαι τί?$ ξωτικής οικονομίας εν γίνει κα) 
ειΰικως , η αναπνοή, >5 τεφις, q κατασκευή 
Τ8 αίματος, tj ΰιαφορησις, η εκκρισις της χο
λής, η γενεσις των όϊεων $

Η* o5fayov/a.
Η* Βρεφις.
Αί ά&ένειαι 07ra προέρχονται άπο δ/αφθββάν των 

χυμών.
Αί ξωτικά) Συμπήξεις.
ΐ ί  ενέργεια ποΜ,ων h r  ρικών ετ) τέ< χυμνς κ. τ.
Αί τεχναι, οττ5 καταγίνονται με ξωτικάς υλας0 

μάλιςα το εργασμα των δερμάτων, ή #ατα- 
• trxfoij των διαφόρων εϊδων της κόϊλας, χαί 

των χβ^ων, ή εξαγωγή των ελαίων, if ££- 
yaT/'a των κεράτων, των οςεων, ^ τ5 os« 
tSJs χελων^ί (μταγα) κ. τ.

λ : α ; φ . ι β \

Αυτόματός άνάλυσις των φυτικών # ζω
τικών υλών.

§. 1.

ι<58

Α’φ’ β %aVsv τά φυτά τα ξωα τ̂ ν ςων'ν 
των, ή άφ’ g ίί?«̂ θώ(Τ/ τά οργανικά σώματα ε
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κείνων των προϊόντων, τά οποία υπηρχον μέρος 
των, διεγείροντχι εν αυτοΐς τοιαυται χινίίσεις, α'/ 
Tivs« ί/αφθ-ε/̂ σ* τον οργανισμόν των, καί μετα- 
βάϊλκσι τψ μιξιν των. Αωτα) αί χ^σε/ί αττβτε- 
λδσ/ τά διάφορα είδη της £νμώσεωί. θ ' σχοττοί 
τζ« φυσεωί εν τβτφ εΤνα/ τα νά χάμνι άπλζςέρας 
τάς πολνσυνΆέτκς φυτικάς $ ξωτικάς νλας, ^ β* 
τω νά τάί μεταχε/̂ /oJvj ει’ί άλλα εΐ$ΐ{ σνν̂ ε'σεων. 
Ε*να μέρος εκείνης της ύλης όπΖ εχρησίμενσε κά
ποιον διωρισμένον καιρόν πρός γένεσιν των φυτι
κών ^ £ωτ/χων σωμάτων, πρέπει, άφ’ a τελείω
ση τάς διωρισμέναςτκ ένεργείας, νά εξέλΖη^ vot 
εμβη υςερον είς ά?Μ« σννθεσε/ί.

§· 2.
Κατά τίτον τον ορισμόν της £νμώσεω? φαί

νεται οτι πρέπει να έκλαβωμεν τοσαΖτα είδη ζυ
μώσεων , οσα/ υπάρχει ^ «ί ζωτικά) £ φυτικά) 
νλαι, ora ĵ orofsv νά μετα^λ^θδν ^ νά «ναλν- 
Sav. eV ^ i} δέ ττλε/ω ε’£ at των μετ α^αίνχσαι εκ 
της συν^ετωτέρας εϊς την άπλουςέραν κατάςχσιν 
άκολαΒΖσιν ενα εντελώς όμοιον δρόμον, διά τβτο 
επανηχΖη ο αριθμός όλων των ζυμώσεων είς τρία 
εϊίί}, τα. όποια ε!σ)ν η οινώδης, η οξωδης,$ η ση
πτική ξυμωσις (α). .

t ip

(λ)  θ"(α ίηξο$ΐχ.ωτ((αν την Γςαμματίκην τ»ν 
Ε'ητίς>}μων tv τφ οτίζ] Ζυμιάσικζ,
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§· 3 ·
Η' οινώδης ξυμωσις καθώς δεικνύει ά, το όνο· 

μα της elm  εκείνη, ητις γέννα τον οίνον, μάλλον 
δε το πνεύμα τ2 οϊνχ (Alcohol). Mo'yov το σάκ· 
χαρ υπόκειται εις αυτήν την ξόμωσιν , οτί είναι 
διαλελυμενον εν τινι ωρισμενη ποσότητι ιδατος, £ 
μετά Τίνος άϊλης φυτικής ύλης, Ιςω η οπός , ή 
άλας, ή άμνίλον κ. τ ., μεμιγμενον. ΐ,'πειδη τώ
ρα ίξευρομεν βεβαίως, art καθαρόν σάκχαρ εις ύ
δωρ μόνον διαλελυμένον δεν π άγει αυτήν την ζυ- 
μωσιν. Το σάκχαρ είναι τόσον κοινόν είς ολας %ε- 
δον τας φυτικάς ά, ξωωδεις ιλας, όπα ευρίσχομεν 
ενχ μεγάλον αριθμόν σωμάτων , άπερ είναι επι
τήδεια είς το να γέννησαν οίνον, ή νά εκδωσωσιν 
άλχοχόλ. ό λο ι ο\ συντριφθεντες γλυκείς ^ σακ
χαρώδεις καρποί, και μάλιςα τά χυλίσμα τα των 
πάο/ασι μίαν εσωτερικήν χίνησιν , ότε εκτεθωσιν 
είς ενχ βαθμόν θερμότητας περίπκ τός -hi5 , 
μάλιςα ότε δεν είναι ότε πο)λά λεπτά ότε ποδλά 
πυκνά. Ε’χ τότν προέρχονται τά τόσον διάφορα εί
δη των οίνων, εάν περιλάβωμεν μετ αυτών τός 
ξηθχς η τά άποξεματα των κόκκων , οπό άρχι
σαν ηδη νά βλαςάναν, δΐ 8 μεταβάλλονται είς 
σάκχαρ, ετι δί ^ τβί οινώδεις Taj μετά γάλακ
τος , αίματος κ. τ. μεμιγμενκς ζωμός.

Γνωρίξομεν οτι άρχισε νά γίνεται ζίμωσις 
των σακχαρωδών υλών, οτε παρατηρησωμεν, οτι.
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ο όγκος τα υγρή αυξει, ότι γενναται εν) της επιφά
νειας τα μ/* πλέασα /λν«, <m ο βαθμοί της θερμό
τητας τα αυξει, οτ* έξέρχετat εξ αύτα «να 
ιτοτον άνθραχικα οξέος πνεύματος, £ οτ< μετα- 
βά/λεται ο γλυκύς χυμός εις μίαν δρυμείαν, θέρ
μην $ άυςηράν υγρότητα.

S· 5 ·
A/r/« αυτής της ξυμωσεως φαίνεται vet είναι 

η ανάλυσις τδ υδατος, ά τίνος ένα πολύ μέρος τα 
οξυγόνου έναται με το τδ σάκχαρος ανθρακικόν 9 
£ εξέρχεται εις είδος ανθρακικό οξέος πνεύματος. 
Εν ταΰτφ δέ μίγνυται $ το Ιδρογόνον τδ υδατος 
μετά της σακχαρώδες ύλης , κα) γενν$ am τό 
πνεύμα τα οίνα (το αλκοχόλ). Κ’μπορψεν λοιπόν 
νά είπωμεν ότι τό άλκοχόλ είναι σάκχαρ ύςερη· 
μένον μέρας τα ανθρακικό τα, κα) άναλαβόν μίαν 
διωρισμένην ποσότητα υδρογόνα. Αυτή η θεωρία 
εξηγεί την γένεσιν >ζ τδ Ανθρακικό οξέος, οπα 
εξέρχεται επάνω είς τον καιρόν της ξυμωσεως, 

τδ πνεύματος τδ oiva , $ όλας τάς ιδιότητας 
αυτα τα νέα προϊόντος.

§. 6.
Το πνεύμα τδ οίνα είναι ενα λευκόν υγρόν, 

μέ δυνατήν οσμήν , έχει γεΖσιν καυςικην δρο- 
μείαν, εξατμίζεται έκτιθέμενον έν τη θερμότητι 64. 
βαθμών, ημπορεί νά έξαψθη είς κάθε βαθμόν θερ- 
μότητος, δίδωσι διά της καύσεως πολύ ύδωρ κα) 
ανθρακικόν οξύ, χωρίς νά κάμη καθόλα καπνόν,
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μίγνυται με χά&ε ποσότητα Ι'δατύί, εξ « ίκδιω- 
κει hi αυτής της μίξεως άερχ $ μέρος Ζερμαντι- 
κ5, δεν διαλύει τά κανςικά ή καθαρά αλκάλια^ 
αναλύει τα οξέα* *ί, μεταβαΤλεται ha τη τοιητη 
είς αιθέρα, διαλύει τά διαρευςά χδετερα άλα- 
Ία , καί ποίλά α>λα μετα/λικά, ελκύει εκ των 
φυτών το πτητικόν ελαιον, το άρωμα, Την ρητί
νην, τβ βάλσαμον, μέρος της χομμυρητίνης, και 
πο/λχς ά/λας βαφάς,  ̂ είναι hi αυτάς τη τάς Ι
διότητας εν μεγάλη χρησει εις ποΤλάς εργασίας 
της τέχνης.

§· 7 ·
Ε’ίω ημπρκμεν τώρα νά υποσημειωσωμεν, on 

η γενεσις τ5 πνεύματος τ5  o'ya προξενεί την δια- 
φθοράν μιας άίλης φυτικής ύλης, επειδή αναλύε
ται το Χάκχαρ $ μεταβαίνει τρόπον τινα είς μίαν 
άπλαςεραν χατάςασιν. (ΫΖεν είναι η οϊνωδης ζυ- 
μωσις μία άρχη της διαφθοράς των υλών όπκ ε- 
γεννη^ησαν εν τοΐς φιτοΐς, $ ημπορψεν νά την 
Βεωρησωμεν ως μίαν από εχείνας τάς κινήσεις·> τάς 
όποιας εδιωρισεν η φυσις είς τό νά κάμνσν την τά- 
ξιν των φυτικών συνδέσεων απλχςεραν.

§· 8.
Η* όξωδης ξίμωσις είναι η δεύτερα φυσική κί- 

νησις, ητις αποβλέπει είς τό νά μεταβάλη τάς 
φυτιχάς υλας εις τό απλχςερον. Αυτήν την ξνμω- 
σιν, ητις γέννα τό οινώδες όζος, πχ%ουσι μόνον 
εκείνα τά υγρά) όπν ηδη διηλδον διά της οίνω-.

1 7 2
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δας. Β'παρατηρηδη, or/ ίτρ«ί γένεσιν τα ο/νω&ί 
o^ai, είν«/ ή είσοδοί τδ ατμοσφαιρικά άέρος άπο~ 
λυ'τωί αναγκαία * καί βλέπομεν οτ/, όταν αρχ/- 
o*y ο οίνοί νά ο καταπίνει τον αέρα · εκ τα- 
του λο/οτον φαίνεται, βτι 7Γ̂ ί γένεσιν τδ οξωδπί 
ό̂ εος «τ*/τεΓτ«ι μία διωρισμένη ποσότης οξυγό
να εκ της ατμόσφαιρας.

§· 9·
Α’νί/μφ/βο'λωί ευ̂ /'ίΤκοντΛ/ ^ ά/λ* είδη ζυμώ

σεων όμοια εκείνη όπα γεννφ το άλκοχολ, των 
οποίων τά προϊόντα δεν είναι όμως έως τώρα αρ
κετά εγνωσμένα. Ε’δω η μπορεί π. χ. νά άναχδη 
η ζυμωσις τα μέ αμυΤλον μεμιγμένα υδατος, τί>ς 
ζύμης τα άρτα, τνί« κράμβης (λαχαναρμιά) £ των 
ξυνων ποτών. CΙ'λας αυτάς τάς μεταβολές πρέ
πει νά δεωρησωμεν ως μέσα μιας αναλύσειο«, δί 
ης γίνεται απλαςέρα sj πολυσύνδετος μιξις των 
φυτικών υλών.

§. ίο.
Α*φ’ δ οι φυτικό) χυμό) η τά υγρανδέηα 

ςερεά μέρη των φυτών μετέβησαν ηδη είς την ο- 
ξεΐαν κατάσασιν » διαρκεΐ δε έτι η άνάλυσίς των 
υποκάτω εις κάποια επιζητάμενα περιςατικά , ως 
π. χ. μία μετρία δερμότης, ν) έλευδέρα είσοδος 
τα άέρος, $ υ^οτ^ί αρκετή, τότε μεταβαίνασιν 
είς την σηφιν, ητις εξατμίζει τά πλεϊζα συςατι- 
κάτων μέρη είς είδος αέριον. Β*ν τατω γεννάται 
ύδωρ, άνδραχικόν οξύ, άνδρχχαχον ή καί δειαχον

173
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υΖρογόνον , πτητικόν ελαιον εν ε'ιίει άτμπ9 ενίοτε 
Ζε net) άξωτος άηρ % άμμωνιακόν , τά δτοΠ* αφ* 
β εξελ&βν ο λα, δεν με'νε/ τλε^ν Λ/λο, ει’μ·} κάποια 
φoctet vj μελανά λείψανα, τα οποία είναι υπο τό 
ονομα x&s γνωςχ, ^ συνίζχνται εκ τίνος ελαιω- 
Ζπς $ π άγχος (πιε) ανθρακικό, εξ ύ ημπορόμεν 
ετι Ζιά τπ υΖχτος να εκβάλωμεν κάποιας άλα· 
τωΖεις όσίας >ί ολίγον μέρος οπό.

§♦ ι ι .
0*τε ωργάνισεν η φυσις το ξωτικόν σώμα, 

$ έπλασε συντιθεΐσα τόσον πολυπλόκως ^ τύς 
χυμός ^ τά ςερεά μερίστε , εθεσεν εϊς αυτό κα) 
το σπέρμα της διαφθοράς , τδ όποιον εις κάθε 
ατομον βλχςάνει μετά θάνατον' κα) αΐτη η δια· 
φθορά άκολπθεΐ διά τίνος εξωτερικής κινησεως, η- 
τις ονομάζεται σηφις ·, είναι ενα είδος ζυμωσεως
η πολυχρόνια άναλίσεως αυτών των υγρών η ςε· 
ρεών όσιων. Η.' πολυσύνδετος μίξις των ξωων, η· 
τις υπερβαίνει πολύ την των φυτών , τά κάμνει 
επιτ/βειότερα κα) επιδεξιότερα αυτ3 τ5 ε1δ«{ της 
ζυμωσεως.

§. 12.
Α’φ’ β υςερηθωσιν αϊ ζωτικά) υλαι, α'ίτινες 

συνίςανται από ύδρογόνον , ανθρακικόν, όξυγόνον 
ι£ αζωτον, ποϊλάκις δε $ από φώσφορον η θειον, 
εκείνης της κινησεως δΐ ης ανανεΖνται όλαι εν τψ 
σωματι τ 5 ξωπ, εφ’ ης θεμελίΖται $ ή ζωη του 9 
τότε μεταβάλλονται αμέσως υπό της άπλκςέρας
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συγγένειας των Τυςατ/χώντων ςο/̂ /ων» τά οτ?Γα 
£/’ί αντην την περίςασιν πα%(ζαν νά £νω$2ν. «νά 
δυο μόνον. λυτή ή «ιτάΜ»}λο$ ενέργεια των ςο/- 
^f/ων προξενεί συνθέσεις εκ δυο ςοιχείων, ώί τδ 
ανθρακικόν $ νιτρικόν όξυ , τό Α’μμωνιακόν, ^ τ£ 
«v̂ paxSfciv Cfyoyo'vov , τά air δία εξέρχονται έκ 
τ« <Tij7raftEV8 σήματος κατ ολίγον, μερίζονται είς 
την ατμόσφαιραν, ^ ίλαττΕτ/ν αναλβ'̂ ωί ^ τά« 
ξωτικές ασίας. Κατά τινα τρόπον £ τάξιν της φυ- 
<Γ/χί?5 ταυτ ί̂ αναλϋΟΈως, βλέπομεν οτι αϊ σητό* 
μεναι νλαι μαλακόνονται t μεταβαΝυασι τό χρώμα 
^ τήν ©σμ̂ ν των , χάνασι τό %ψα ^ την υφήν 
των, ^ έξαπλάσιν είς την ατμόσφαιραν άτμάς $ 
αέρας όπά διαλύονται έν αυτη 9 κα) όπά διδόασιν 
είς ά?λα τάματα, μαλιςα εϊς τα φυτά, τάςπρός 
γένεσίν των αναγκαίας υλχς.

§· »3·
Α’πό τον τοίάτον μηχανισμόν κρέμχνται "λα 

τά φαινόμενα ότα παρατηράμεν έν τη σηψει. Τό 
Ιδρογόνον ένέμενον μετά τά άζωτα συντίθησι τό 
άμμωνιακόν 9 το οποίον θεωρείται ως τό κυριωτα- 
τον προϊόν της σήψεως. Η* ένωσις τα οξυγόνα με
τά τα άνθρχκικά εξηγεί την γένεσιν ^ έξέλευ* 
σιν τά ανθρακικά οξέος, έν ω πρότερον οτε άνε- 
κχλυφθη αυτό το όξυ, εζητάντο ολα τά μνςηρια 
της σήψεως. Το νιτρικόν όξυ, είς τά οποίου την 
κατασκευήν, καθώς είναι γνωςόν, συντείνασι το* 
λυ αί ζωτικά) υλαι , γεννάται διά της ενωσεως
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τά άζωτα οξυγόνα. Μ»<* αόρίζος ποσότης υδρο
γόνα αρπάζει με& εαυτός ανθρακικόν, Sew η ^ 
φώσφορον, ^ εξέρχεται εις είδος φλόγιζα αέρος' 
εκ τέτα προέρχεται ί  μεγάλη εκείνη δυσωδία $  
ο φωσφορισμός, όπα βλέπομεν εις τάς σηπομένας 
ξωτιχάς άσίας.

§· 14 ·
Α’φ’ ά έκπνευματι&ωσιν εις τόν αέρα όλα 

αυτά, τά πτητικά ςοιχεΧα άνά δυο μετ άδηλων 
ηνωμένα, τότε μένει μόνον ενα μέρος ανθρακιά3 , 
με κάποιας αλατωδεις ασίας προσμεμιγμένον, ως 
μέ φωσφορίαν τιτάνα ^ νάτρα. Αυτά τά λείφα- 
να %ημχτίξασιν ένα είδος γης, οιτ3 ονομάζεται ζω
τική γη , εν ή είρίσχεται πο?λάχις ακόμη ^ ενα 
μικρόν μέρος θείου, ^ άνθρακάχου υδρογόνου, λί- 
πας, £ όπά· είς αυτά τά λείφανχ ευρίσκασι τά 
φυτά πλασιοπχρόχως ολα εκείνα τά ςοιχεΐα, όπά 
έπιζητανται προς γένεσίν των, διά τάτο ημπορεί 
νά χρησιμεόση αυτή η γη πο)λά χαλά, άφί ά σα· 
πη αρκετά, προς κόπρισμα των αγρών*

S· 15*
Προ? σνφιν των ζωτιχων υλών επιξητεΐται 

μία διωρισμένη ποσότης υδατος , το όποιον προ
σφέρει τό όξυγόνον όπα είναι άναγχαΐον προς συν· 
θεσιν τα νιτρικά $ ανθρακικά οξέος * προς τάτοις 
συντείνει μάλιςχ τό ύδωρ διά της συγγένειας τά 
εν αυτω οξυγόνα προς διέγερσιν των εσωτερικών 
κινήσεων, άίπερ συνιςωσι την ζυμωσιν ταίτην. Χω*
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ρ)ς αμφιβολίαν ύποςηρίξει τδ διά της αναλ^βως 
ε£ αυτκ έξερχόμενον υδρογόνου την γένεσιν τ3 

Α’μμωνιακπ. Ε’τε/dvj είναι διά τί$ί ττε/̂ αί «̂ νωςδν, 
or/ α! ξωτικά) νλαι όταν είναι μεμιγμέναι μέ to· 
λύ ίίδω̂  } δ/δοαο·/ 5/ά riji mXi/Vicosrav τολυ 
άμμωνιαχόν.

$. ι<5.
Η* S δ ·ψ / ίο ν|τ/ί £<?/ ft/at <re/f« Ιδιαίτερων Guv 

δέσεων κα) συγγενειών, μεταβαΤλετα/ δ/αφό̂ ως 
«το τά εξωΟεν περιςατιχά, ώί, dto τον βαθμόν της 
Βερμότητβ$, αϊτό τδ ftecrov, εν φ εδβ/Γκοντα/ αΐ ζωτι· 
κα) υλαι £, σηπονταί  ̂dto την μείξονα η ελασσόνα 
έλαςιχότητα, ξηρότητα κα) υγρότητα της ατμό- 
φαίρας κ. τ. διά τ#το παρατηρψεν διάφορα φαι
νόμενα εις τά κώματα των ζωων , χαΒ’ όσον $ 
είναι τεΒαμμενα εν τη γη  , η βεβυΒ/σμένα εν 
τφ υδατι, η κρεμασμένα είς τδν αέρα. Αυτά τά 
φαινόμενα διορίζονται κατά την ποσότητα των _ση· 
πομένων σωμάτων, την ποιότητά των, την γειτνία- 
σιν αυτών είς αϊλα σώματα, ^ κατά όλας τάς 
ιδιότητας των ανωτέρω τριών είρημενων μέσων.

§. » 7 ·

Αυτή η δόξα αποδείχνονται ^ διά τέτκ, on 
τά άνΒρωπινα πτώματα καΒ* οσον ταφΖν, η τδ 
κχΒ’ εν ξεχωριςά vj όλα έμδ (Τω̂ δδν, πά%*σι 4$ 
διάφορες μεταβολάς $ ζυμώσεις. Ε*κείνα όπκ τα- 
φωσι ξεχωριςά περιχυχλίίνται από ποϊλην γην $ 
διά τϊτο διαφΒε/ρονται υπό της σήψεως πολύ τα-

Μ
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y y t ερον' επειδή τά άεροειδή vj ptvsct αυτών προϊ
όντα άπορροφωνται ευΒυς από τήν γην ή ά it ο τον 
αέρα. Ε*κεϊνα δε οοτδ ετάφησαν σωρηδόν, ^ δεν 
περιέχονται ίτε από αέρα, ητε άπό γήν οτολλήν» 
κεΐνται αρκετόν καιρόν εν τη γη άδιάφΒαρτα, εις 
τήν Δευτέραν αυτήν περίςασιν μεταβάλλονται αΐ 
ζωτικά) υλαι εντελώς εϊς άμμωνιακόν £> ςερεόν έ- 
λαιον. Το ελαιον τδτο έναται μετά τδ άμμωνιακζ 
^ αποτελεί ένα είδος σμήγματος, ομοιον μέ εκεί
νο , δπν ευρίσκεται ε!ς τά εδάφη των παλαιών 
κοιμητηρίων εν οίς ετάφησαν πολλοί («).

§· * 8.
Η* ανάλυσις των ξωτικων υλών εν τψ υδατι 

δεικνύει άτλα φαινόμενα* ευΒυς οιτβ ysvnjSav εδω 
νέα προϊόντα, τά αναλαμβάνει το ύδωρ, $ ε£ατ« 
μ/ζεται μετ αυτών εϊς τον άε'ρα. Μώ δ/αρχδτοί 
υγρασία, ^ ένας δ/ι̂ εχής βαθμός Βερμότητος μέ 
μερικές βαΒμές υπέρ τον ο , Βάλπκσι τήν ξυμω- 
σιν £ νποςηξϊζκσι τήν μεταβολήν αυτών των υλών 
εϊς αέρια σώματα. Ε?νας Βερμός δέ ^ ξηρός αήρ, 
οςις εξατμίζει το ύδωρ, τάς ξηραίνει, τάς σκλη- 
ςυνει, $ διαφυλάττει το σώμα τδ το/δτον, δτ/ 
λογης τό μεταβάλλει δ ξηρός χακον ο̂ εδδν άμ
μος τής Ai’ywTTg, eg»; είνα< toVov πλκσιοπάροχρς 
από φυσιχάς μόμιχς.

(a ) ( f ( u  πί'ν Γςαμμχτίκέν ruv Ε^ιςημνυ εντφ  
Σ\{τπχδς Ζυμάσιας Γ ιλ . 670. ?«{ 676.
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§. 1 9 *
Α'κόμη δέν έξηκριβω'σαμεν εντελώς ολα τ ϊ  

περιςατιχά ciji σήψεως, καί όλα εκείνα τά άνα· 
ρίδμητα φαινόμενα, α7γβ παρατηρψεν εις αυτήν · 
μ’ ολον τδτβ ήμπορψεν νά εννοήσωμεν εύκολα ο- 
τι ολχ αυτοί rot φαινόμενα περιορίζονται εν τέτφ, 
οτι ret πολυσύνδετα σώματα μεταβάλλονται εϊς 
άπλόςερα, ^ οτι ή φόσις μεταχειρίζεται έκείνας 
τάς υλας, λγ5 τρόπον τινα μόνον δάνεισε τοΐς όρ- 
γανικοΐς σωμασιν εις άλλας συνδέσεις, % έτω δια- 
φυλάττει ένα διηνεκή χόχλον συνδέσεων $ ανα* 
λύσεων, αίτινες αποδεικνυκσι την δόναμιν Της, φα
νερώνει την χαρποφορίαν της, % μας διδάσχχσιν 
β£/δΐ}λω$ , οτι αυτή άχολουδεΐ ένα δρόμον τόσον 
αξιοδαυμαςον 'όσον καί απλέςατον εϊς ολας τάς 
ενεργειας της.

JCpijms 7ωΡ ^ειτεωρ 7$ ύςά 7 α Κεφα
λαίου. , .

Ε’κτβί των αντικειμένων εκείνων, οττβ άνεφέραμεν εϊς 
τ ΐ τέλος των δυο προλαβόντων Κεφαλαίων, 
πρός τά οποία ήμπορκν αμέσως %εδόν νά ά- 
ναχδωσι καί αί τδ παρόντος Κεφαλαίου δέ
σεις , ανάγονται % άχο'λκδοι.

Η' διατήρησις, £ διαφυλαξις %εδόν όλων των φυ
τικών όσιων.

Αί διχφορχι αυτόματοι μεταβολχί, τάς οποίας πα- 
%χσιν ανταϊ αί υλαι, αί οίνωδεις καί οζωδεις 
ζυμώσεις χ. τ.

Μ 2
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Τά προϊόντα αυτων των μεταβολών, τά oirete 
αχνότατα μεταχεφξόμεδχ $1ς τά$ χβΐ/is 
τω* τεχνών.

Η* γενεσις τ3 Α’μμωνιαχζ ^ rS NiT̂ utS οξέος.
Η* ενίρροια τις σήψεως είς ret Ιάφορα μέρη rS 

ξωντος σώματος.
Ο* μολνσμος, ^ αί α&ενειαι ο * 3  ΰιχγείρονται «£ 

βίτ/βί των ατμών των σητομήων νλων.
Η1 θεωρία της δέσεως $ ΰιατάξεως των νοσοκο* 

με/ων, κοιμητηρίων, βιΑακων, «φβδιντ^ων, 
χβΛ̂ βδβχαων, χ. τ. λ.

18 0
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