
Výroba kovů.
Po p isu je  a vyk ládá D i \  tech. véd Fr. Faktor, c. k. professor.

Úvod.

Kovů, kterých se upotřebí v praktickém životě, dobývá se z rud 
v přírodě se vyskytujících způsoby důvtipnými. Některé způsoby výroby 
byly "již v dávných dobách v hutnictví zavedeny. Vývin a pokroky 
chemie měly vliv na zlepšení způsobů již  známých a na zpracování 
i upravení způsobů nových, dle kterých výroba kovů byla nejen usnad
něna, ale i levněji se prodělává.

Kovy vyskytují se v přírodě buď ryzí anebo jsou  sloučeny s ky 
slíkem, sirou, arsenem, antimonem, prvky halovými.

Z horniny, která obsahuje rudu, hledí se vybíráním a vyklepáváním 
dobýti rudy co nejvíce. Co zůstane v hornině rozptýleno a vtroušeno, 
získá se další prací. H ornina se drobí maěkadly, tlučemi, stoupami. 
Dle hrubosti zrna se hornina třídí, pere a dle potřeby se i plaví. Těžší 
rudou bohatší části zůstanou blíže stroje. Jalové části se odplaví. Rudy 
takto upravené se mísí, aby se dostala směs, jež se dá výhodně zpra- 
c ováti.

Po úpravě mechanické podrobí se rudy ještě  úpravě chemické. 
Chemické úpravy docílí se pražením. Praženi rud se provádí žíháním 
rud za přístupu vzduchu. P ři tom se rudy zkypří a dál zbaví se těka
vých látek: vodní páry, kysličníku uhličitého, síry, arsenu, antimonu. 
Někdy praží se rudy s kuchyňskou solí, aby se kov v rudě obsažený 
převedl v chlorid.

Chemická úprava rud  byla na některých místech příčinou poško
zení a spustošení krajin, které před tím honosily se svěží vegetací. 
Pražením rud sirných pod širým nebem vyvinulo se mnoho kysličníku 
siřičitého, který  prchal do ovzduší. Kysličník siřičitý působil zhoubně 
na rostlinstvo, jež tím trpělo a zanikalo. Aby se předešlo poškozování 
sousedství hutí, byly závody nuceny zavěsti pražení sirných rud v pecích. 
Kysličník siřičitý shořením síry vytvořený, odvádí se do komor olově
ných, kde se zpracuje na anglickou kyselinu sírovou anebo slouží po 
zbavení nečistot k výrobě kysličníku sírového.

Teprv po náležité úpravě chemické lze s výhodou dobýti kovu 
z rudy. Z kyslíkatých rud dobude se kovu redukcí. Někdy docílí se 
účinkem kyslíku vzdušného oddělení jednotlivých kovů od sebe ná
sledkem různé jich slučivosti ke kyslíku. Jednoduchý způsob výroby 
kovu jes t srážení, kde ze sirníku za použití železa nebo jeho náhražek 
vyloučí se kov.

Kronika práce. X.
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Také destillace a sublimace přichází k platnosti v metallurgii. 
R tu ť proměněna v páry přechází ochlazením par zase ve skupenství te
kuté. Sublimace užívá se při výrobě arsenu.

Uvedené způsoby výroby kovů provádějí se na cestě suché. 
Mnohdy však děje se výroba kovu též na cestě mokré. Kov se pře
vede vhodným způsobem v roztok a z něho se potom vyloučí. Amal- 
gamace je s t  též výroba kovů na mokré cestě, které se upotřebí hlavně 
při kovech drahých. Drahé kovy dávají se rtu tí slitinu, z které oddělí 
se žíháním rtu ť a zbude kov drahý.

V době novější dochází elektřina neustále většího upotřebení při 
výrobě kovů a jich sloučenin. Elektrom etallurgie vykazuje nyní velko
lepé úspěchy při výrobě mědi, zlata, hořčíku a zvláště hliníku.

K odpadkům hutí počítají se strusky a rudní prach. Strusky vy
vážejí se na haldy anebo se zpracují různě dle okolností. Prach rudní, 
který se odnáší kouřem z komína, poškozuje vůkolí. Poněvadž v něm 
jsou obsaženy některé kovy, zadržuje se různým zařízením a když se 
ho více nahromadilo, přidává se k rudám.

Železo.

Z dějin železa. Železo meteorické zajisté již v dávných dobách 
upoutalo na se pozornost člověka. Také kov redukcí rud železných ob
držený, podněcoval záhy člověka k jeho výrobě. Staří Egypťané vy 
znali se 4000 roků př. Kr. v dobývání železa. Z Aethiopie přiváženy 
do Egypta železné předměty a měly tu  hojný odbyt i upotřebení. Na
svědčují tomu staré malby vypodobňující různé nástroje železné, jichž 
se užívalo v hospodářství a řemeslech. V 9. stol. př. Kr. vyskytují se 
zprávy o železe u Assyrů. Jakkoliv  Řecko je s t bohato rudami železnými, 
přece, jak  se zdá, jen na málo místech kov z nich dobýván. Lacedae- 
moni nosili železné prsteny; Lykurg  zavedl v 9. stol. př. Kr. železné 
peníze. Do Říma přiváželo se železo ze Španěl, Gallie, Britanie a Ko
rutan. O železářství v Palestýně vyskytují se první zprávy ze 7. stol. 
a uvádí se, že Israelitó byli ozbrojeni železnými zbraněmi. — Číňané 
dle starých zpráv vyznali se ve výrobě železa 3000 let př. Kr. Také 
v Indii bylo železo a výroba oceli dávno známá.

Jakým způsobem v dobách pradávných železa z rud se dobývalo, 
o tom nemáme zpráv spolehlivých. Dle neurčitých údajů vysvítá, že po 
upravení rudy byla tato s dřívím nebo uhlím dřevěným tavena za po
užití dmychadel. Pi'acováno asi týmž způsobem, jako si počínají dosud 
někteří národové střední Afriky. Ve Štýrsku, kde kvetla výroba železa 
pražily se zoxydované rudy v hromadách s dřívím a potom je  v pecích 
zpracovali. Z nedokonalých pecí vyvinuly- se v 15. stol. vysoké pece.

Vyrobené železo surové upotřebeno k výrobě železa kujného, což 
se dělo fryšováním.

Následkem úbytku  dříví pokácením lesů, nahrazeno dřevené uhlí 
kamenným uhlím a později kokem. První pokusy, při nichž upotřebeno 
kamenného uhlí, staly se r. 1611. Kok zaveden v hutnictví v Anglii 
r. 1735 a poznenáhlu všeobecně rozšířen v technickém upotřebení.

Kychtovými plyny ohřívání vzduchu, k terý  se pudí do pecí vyso
kých, provedeno r. 1837.

Zdokonalení výroby surového železa, mělo za následek zvětšení 
rozměrů vysokých pecí, zdokonalené pražení a upotřebení páry jako 
hybné síly.



Z déjin že leza. —  V liv p řim išen in  na v las tn ost i  že leza  suro véh o . 1 3 3

Značný pokrok stal se v železářství r. 1784, kdy Jindřich  Oort 
zavedl pádlováni, Vynález J indřicha Bessemera r. 1856 měl neobyčejný 
účinek na rozkvět veškerého průmyslu, K  vynálezu Bessemerovu řadi 
se čestně práce, které r. 1878 provedli Gilchrist a Thomas a dle nichž 
lze výhodně zpracovati rudy železné fosforem bohaté.

Cementová ocel vyráběna počátkem 17. stol. v Piemontsku, odkud 
rozšířily se známosti o výrobě po pevnině evropské. Ve výrobě oceli 
kelímkové vynikl r. 1730 hodinář H untsm ann; značné zdokonaleni vý
roby zavedeno v Essenu u firmy Krupp. V letech šedesátých min. stol. 
zabýval se Martin myšlénkou vyrobiti ocel ze surového železa a z od
padků železa kujného. Jakkoliv  byl ve svých pokusech podporován 
císařem Napoleonem III. nedocílil žádoucích úspěchů, poněvadž pece 
pálací neposkytly patřičného žáru. Teprv zavedením plynů generatorních 
úkol naznačený náležitě rozluštěn.

V Cechách byla již dávno známa ložiska rudy železné v okolí 
Krušné Hory, Nučic i Svárova, jež využitkována na výrobu železa. 
Dle zpráv lze za to míti, že nej starší hutě železné jsou asi komárovské. 
Kronikář Hájek z Libocan vypravuje, že v 8. a 9. století u Zdechovic 
blíže Čáslavi železa dobývali. Z 12. stol. pocházejí železné hutě v R o
dově, v 17. stol. založeny závody v Nýdeku. První vysokou pec měla 
Karlova huť u Berouna, založená ve 14. stol. císařem Karlem IY. Zkuj- 
ňováni litiny v pecích pálacích uhlím kamenným zavedeno v Čechách 
r, 1836. Na Moravě stalo se tak  již r. 1824 ve Vítkovicích. Koku ku 
tavení suroviny užilo se poprvé r. 1854.

_ První pec Bessemerova v Rakousku postavena r. 1863 v Turrachu 
ve Štýrsku. České hutě majíce rudy fosfornaté mohly k bessemerování 
teprv  po zavedení pochodu Thomasova přistoupiti. To stalo se r. 1872 
v Teplicích a r. 1875 na Kladně. Pochod Thomas-Gilchristův zkoušeli 
nejprve r. 1879 na Kladně a po té zavedli jej ve Vítkovicích. Nyní 
i pochod Siemens-Martinův jest v Rakousku čestně zastoupen. Zaveden 
byl po r. 1870.

V Rakousku vynikají z novějších závodů železárna v Dobříši, 
Kladně, Komárově, Plzni, Teplicích v Cechách, v Blánsku, Mor. Ostravě, 
Rosicích, Sobotíně, Štěpánově, Vítkovicích na Moravě, na Těšínsku ve 
Slezsku, v Eisenerzu, Turrachu. Vordernbergu ve Štýrsku, ve Schwechatu 
u Vídně, v Servole u Terstu.

Železo surové či litina.

Vliv přimišenin na v la s tnost i  že leza su rového .  Železo chemicky 
čisté není technicky upotřebitelné. Teprv přimíšenými některými nekovy 
a kovy stává se užitečným.

Význačné vlastnosti železa podmíněny jsou větším nebo menším 
množstvím přimíšeného uhlíku, křemíku, manganu, fosforu, síry.

V popředí všech součástí v železu přicházejících jes t uhlík. Množství 
jeho může kolísati mezi 0-05—6°/o. Uhlík objevuje se v železe v různých 
tvarech. Dle Ledebura rozeznávají se Čtyři hlavní tvary uhlíku v železe, 
a to dva tvary uhlíku mechanickj' vázaného, k nimž náleží uhlík grafi
tový a temperový a dva tvary uhlíku chemicky se železem vázaného, ke 
kterým  patří uhlík tv rdnutí a uhlík karbidový.

Uhlík grafitový shoduje se vlastnostmi svými s tuhou. Kj^selinami 
horkými se nemění. Vystupuje v železe schladlém v podobě lupenů nebo 
jemně krystalovaného prášku. Rychlým ochlazením roztopeného železa, 
dále přítomností manganu i síry seslabí se vylučování uhlíku grafitového.
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Uhlík temperový jest Černý, bess lesku, kyselinami se nemění,
V rozžhaveném železe poskytuje kyslíkem kysličník uhelnatý., Dá se 
tudíž okysliCujlcími látkami ze Železa odstraniti. Uhlík temperový vylu- 
Cuje se v železe z uhlíku tvrdnuti, když se žíhA kov delší Čas při určité 
tempemtuře. Je-li při tom mangan přítomen, oslabí se vylučování uhl íku 
temperového. Při rychlém i pozvolném ohřívání přechází v jiné zpíísoby.

Uhlík tvrdnutí je s t  v každém druhu železa, byť by byl i jen 
v malém množství přítomen. Uděluje železu tvrdost. V roztopenóm 
železe je s t pouze tento druh uhlíku. Pozvolným ochlazením roztopenóho 
kovu tvoří se z něho ostatní způsoby. Sbane-li se ochlazení náhle, má 
Železo pouze uhlík tvrdnutí. Uhlík tvrdnutí v zředěné a studemó ky
selině solné i sírové se rozpouští za vývinu uhlovodíku. V studené ky- 
solině dusičné zanechává Černý zbytek, který se později rozpouští barvou 
hnědou.

IJhlik karbidový tvoří se z uhlíku tvrdnutí při temperatuře 660—708°. 
Pak-li se zvýší temperatura uvedená o 40° přejde uhlík karbidový 
v uhlík tvrdnutí. Tvoření uhlíku karbidového znesnadňují mangan, 
volfram a křemík. Při pozvolném ochlazeni se podporuje, při rychlém 
se zase zadržuje tvoření karbidu. Uhlík karbidový se norozpouští ve 
zředěné a studené kyselině, je s t  však rozpustuý v zředěných a horkých 
kyselinách za vývinu uhlovodíků.

Uhlíkem snižuje se bod tavU Železa. Čisté železo taje při 1500"; 
má-li železo 4'1% uhlíku roztápí se při 1085". Snižuje tedy přínližně 1% 
uhlíku bod tavu o 100" O. Naznačené různé tvary uhlíku mají nestejný 
vliv nu snížení teploty. Grafitem bohaté železo taví se při vyšší tempe
ratuře než železo na grafit chudší při témže množství uhlíku.

Křemíku obsahuje železo surové tím více, čím byla vyšší teplota 
při redukci rud. líílá litina vyrobená za nižší temperaturv má křemíku 
jen 7a"/o, kdežto litina šedá vyrobená za teploty vyšší ni a jej 2 -BVa°/o.
V litině chová so křemík jako  prvek mocnější než uhlík a je s t  toho 
příčinou, že v litině uhlíkem bohaté vyloučí so uhlík grafitový. Kujné 
železo má křemíku od stop už do ()-l°/o. Zvlášť vyrobené železo obsahuje 
ho až 15%.

Příbuznost manganu k uhlíku je s t větší než u železa. P roto stoupá 
přítomnosti manganu i jíímivost pro uhlík. Mangan způsobuje vázání 
uhlíku beztvarého a udržováni lio ve stavu uhlíku chlazeného. Při 
tuhnuti Železa uhlíkem bohatého zamezuje tvoření uhlíku grafitového.

Yr železe surovém přicházejí současně křemík i mangan, které mají 
protivné chováni ohledné vylučování uhl íku grafitového. Dle toho může 
výrobce říditi výrobu litiny bilé nebo šedé. Jsou-li obě součásti v ta 
kovém poměru, že se ruší jich účinky navzájem, stíží se rychlým ochla
zením vyloučení uhlíku grafitového což podporuje i přítomný mangan. 
Uhlík se sloučí so železem a povstane litina bílá. Pak-li se uěje ochla
zeni pozvolně podporuje i přítomný křemík vyloučení uhlíku tuhového 
a obdrží se litina Šedá.

Fosfor v železe se vyskytující, nezabraňuje rozpouštěni uhlíku aniž 
jeho vylučování ve zpňsobě grafitu. J e s t  příčinou křehkosti železa za 
studená. Nejdůležitější jeho v lastnosti^ jest, že snižuje (teplotu tavu 
a dělá litinu řídkou, k te rá  při slévání vyplňuje dobře kadluby.

Sira v železe přítomna, zabraňuje vylučování uhlíku ve zpňsobě 
grafitu. Železo dělá lámavým za horka. Přimíšenou sirou stává se litina 
hustou, snadno tuhne a bývá prostoupena dutinami, což vadí ve sló- 
vaěstvi. Poněvadž v Železe vyskytuje se současně fosfor i síra, zhoršují 
se tím značně vlastnosti kovu. Nutno jest tedy snižiti značně množství 
obou látek v železe se vyskytujících.
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Z plynů zadržuje roztopené železo vodík, dusík, kysličník uhelnatý
Množství pohlceného vodíku v roztaveném kovu závislým jest na 

tlaku, k terý  nad železem spočívá a na chemickém složeni železa. Pozo
rováním zjištěno bylo, že mangan rozpustnost vodíku podporuje- K dyž 
roztavené železo, vyteče z pece ztrácí vždy podíl vodíku, následkem 
zmenšení tlaku a pohybem roztaveného kovu. — Podobně jako vodík 
zadržuje roztopené železo i dusík, k terý  při tuhnutí kovu opouští. — 
Kysličník uhelnatý  je s t  v roztavené litině, z které vedle vodíku prchá.

Dle přimíšenin třídí seželezo v železo surové či litinu a v železo 
kujné. H lavní odchylky ve vlastnostech při obou druzích železa jsou  ty to :

Surové železo či litina není ku jná ; tavi se při 1100 —1200° C, 
obsahuje více jak  2-3% uhlíku; přimíšeninami jako jsou : křemík, mangan, 
fosfor, síra zvýší se množství uhlíku, jež dosáhne až 0%. L itina dělí se 
v litinu bílou, šedou, ferromangan. Kujné železo taví se teplotou 
1400 —1500® C ; množství uhlíku obnáší nejvýše 1*5%, často nedosáhne 
však ani 1%. Kujné železo rozeznává se: splávkové a svá řkové; dá-li se 
kaliti nazývá se ocel.

L itina bílá má uhlík chemicky vázaný se železem a jen  malé 
množství je s t uhlíku grafitového. Křemík přichází v podřízeném podílu. 
K podstatné součásti patří mangan, k terý  podporuje přijm utí uhlíku 
a je s t  toho příčinou, že uhlík se udržuje ve sloučení se železem. Litina 
je s t  barvy střibrobílé až modrobílé, je s t  křehká, tvrdá. Na lomu jev í 
silně lesklé plochy nebo drobná zrna. H utnota obnáší 9 6; taví se p rů 
měrně při 1100° C. Větší množství uhlíku a fosforu snižuje naznačenou 
tep lo tu ; mangan působí opáčně. L itiny  bílé upotřebí se k výrobě ku j
ného železa a oceli.

Složení bílé litiny naznačují ty to  rozbory:
C Si Mn P  S 

L itina pro 2-60 015  4-30 2 62 0-02%
pudlování 3-9 015  3*80 015  005

Bílá litina zvaná zrcadlovina má 4*5—5% uhlíku a 5—25% manganu.
Vstoupne-li množství manganu na 35—85% dostane se ferromangan, 

který se vyrábí z rud  manganem bohatých. Ferromangan upotřebí se 
při bessemerováni.

Bílá litina chudší křemíkem a mající 2—3% fosforu, volí se pro 
pochojl Thomasův.

Sedá litina má vedle uhlíku se železem chemicky vázaného i uhlík 
volný, vyloučený jako tuhu, k terá uděluje litině barvu šedou. Na lomu 
je s t  zrnitá. H rubozrnná litina je s t  tmavší barvy než litina jemnozrnná. 
Poněvadž při vylučováni grafitu litina se roztahuje má šedá litina menší 
hustotu než bílá. H ustota je jí je s t  7. Tavi se asi při 1200° C. Šedé litiny 
upotřebí se ve slévačství.

Rozbory šedé litiny poskytly tyto výsledky:
Č Si Mn P  S

Železo slévačské 3*5—3*9 2 0 -  3*7 005—0 6 002—1*8 0 0 1 —0*03
Uhlík v litině jes t bud  se železem sloučen anebo je s t  mu přimišen 

v podobě tuhy. Náhlým ochlazením železa uhlíkem nasyceného zůstává 
uhlík se železem ve sloučení a dostane se litina bílá. Při pozvolném 
ochlazení a tuhnutí vyloučí se část uhlíku v podobě grafitu, který je s t  
uložen mezi krystally kovu. Grafitu se vyloučí tím více, čím pomaleji 
se děje ochlazení a čím více železo obsahuje uhlíku. Dostane se tím 
způsobem litina šedá barvy temně šedé až černé.

Polovičatá litina tvoří přechod mezi bílou a šedou litinou. Má 
vedle uhlíku grafitového i uhlík ve větším množství sloučený se železem.
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Rudy železné.  Železo ryzí vyskytuje se v přírodě poměrně jen
■ zřídka* Dle původu rozeznává se železo pozemské či tellurické a železo 
povětroňové či meteorické.

Železo pozemské tvoří zrna nebo šupiny. Přichází v naplaveninách 
ve spoleěnosti platiny a zlata. Na některých místech bylo nalezeno 
i v kouscích, jako  u Chocně, Blatna, dále u  Můhlhausenu v Durynkách.

Železo povětroňové vyskytuje se ve větších, menších kusech někdy 
i v balvanech mnoho metrických centů těžkých. Kusy i balvany bývají 
zakulaceny a jsou pokryty na povrchu černošedou smolně lesklou vrstvou. 
U vnitř je  železo meteorické celistvé lomu hákovitého,^ nebo má sloh 
krystallický, zrnitý. Železo povětroňové nalezeno bylo v Cechách v Lokti, 
u Broumova, Bohumilic, Žebráku, u Tábora. Na Moravě jm enují se na
leziště meteorického železa: Blansko, Stonařov.

Železo pozemské je s t  brní čisté nebo obsahuje něco uhlíku. P o 
větroňové železo obsahuje 3—8°/o niklu, dále má podíly kobaltu, chrómu, 
manganu, mědi, někdy i uhlík, olivín, magnetovec. Význačnou známkou, 
která se dá vyvolati na četných povětroních je s t  kresba rovných Čar, 
jež objeví se na leštěné ploše, leptá-li se tato kyselinou. Při leptání 
železa povětroňového rozpouští se železo rychleji nežli přimíšený nikl, 
k terý  v podobě čárových kreseb z leptané plochy vyniká (obraze "Wid- 
mannstátteno vy).

Hlavní rudy, z nichž se železa dobývá, jsou :
Haematit (krevel, červená ruda železná) jest v nejčistší formě F e20 3 

(68—60% Fe). K rystalovaný v klencích vyskytuje se v pěkných k ry 
stalech na Elbě. Obyčejně přichází skrytě krystalován ve tvarech hrozno- 
vitých, ledvinovitých slohu vláknitého, zrnitého nebo zemitého. Vryp 
má červený a lesk kovový. — Vláknitý krevel tvoří mocnou žílu v K ruš
ných horách. Zrnitý  a čočkovitý krevel přichází u Berouna, Komárova 
a Klabavy.

Magnetit či magnetová ruda F e30 4 (65—45% Fe) krystaluje v sou
stavě krychlové. Tvoří též kusy slohu zrnitého a mívá jen  jako přimí- 
šeniny stopy fosforu a něco síry. Vryp má černý. Důležitou je s t  rudou 
pro Švédsko a N orsko; dále přichází ve Štýrsku, Tyrolsku a v Cechách 
u PříseČnice v Kruš. H orách a Malešova poblíž K utné Hory.

Franklinit je s t  v  podstatě kysličník zinečnato-železitý, jemuž při
míšen bývá Mn20 3. V yskytuje se v severní Americe a slouží nejprv 
k výrobě zinku, načež se zbytků  užije k výrobě železa.

Limonit č. hnědel hydrát železitý s měnivým množstvím železa 
a vody (58 — 30% Fe). Jeví se v různých napodobeninách, barvy světle-

■ žluté a hnědé. Odrůdy hnědele jsou : hnědel vláknitý, čočkovitý, celistvý, 
zemitý. Sražením z vod usazený sluje okr. Pomíšený hlinou zove se 
hnědel hlinitý, který tvoří často pecky. Nalézá se v okolí Berouna, H o
řovic a Nučic.

Siderit či ocelek F eC 0 3 (43—32% Fe) krystaluje v klencích. Hlinité 
jeho odrůdy tvoří tvary kulovité (sferosiderit) nebo ledvino váté, barvy 
žlutavé až žlutohnědé. Ocelek je s t  důležitou rudou pro železářství štýrské 
a korutanské. Ve Štýrsku tvoří ložisko více jak  150 m  mocné mezi 

- Eisenerzem a Vordernbergem. V Korutanech dobývá se ocelku hlavně 
u Huttenbergu. V Cechách přichází u Kladna, Slaného a Radnic.

Chamoisit křemičitan železa pomíšený křemičitanem hlinitým ; má 
sloh jikernatý, vryp světlý, zelenošedý. Jem u  podobá se Nučická ruda 
u Nučic, Jinočan a Chrustenic, jež na povrchu ložisk bývá přeměněna 
v uhličitan a hydťat.
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K výrobě železa upotřebí se i výpražky pyritové, které se dostánou 
z pyritu  při výrobě kyseliny sírové.

Úprava rud železných. Železné rudy, které se zpracují na železo, 
musí se podrobiti a) mechanické, b) chemické předběžné úpravě.

Mechanická úprava rud záleží v jich  roztloukáni na menší kusy, 
což se děje ručně anebo slouží k tomu stoupy, válce proti sobě se 
otáčející nebo tlamačky. Roztlučené rudy se probírají. Při tom odstra
ňují se hluché a škodlivé přimíšeniny jako jsou sirníky. Probírání hrubé 
obstarává se rukou lidskou. Jem nější tříděni děje se na pracích strojích, 
což jsou  nakloněné roviny, na nichž za nepřetržitého toku vody zadrží 
se bohaté rudy, kdežto chudé anebo hluché části splaví se vodou, 
K oddělování hrubších a menších kusů slouží skloněné dírkované bubny 
o otvorech různé velikosti. Někdy vtéká proti pohybující se rudě voda 
a tím zároveň provede se je j í  proprání.

Jelikož práškovitá ruda, která se při mechanické úpravě obdrží, 
nesnadno se ve vysoké peci zpracuje, formují se z ní za přísady vody 
anebo je-li toho potřebí mléka vápenného cihly, jež se suší a po sušení 
nebo vypálení se dají ve vysoké peci zpracovati.

Chemická úprava rud spočívá v jich zvětrání, vyluhováni a pražení. 
Větráním docílí se zkypření, neb účinkem vlhkosti, tepla a mrazu do
stávají rudy trhliny a jsou-li to sirníky kovu, tak  se při tom též oky
sličují a poskytují sirany, které se deštěm vyplaví. — Dokonalejší 
chemická úprava dosáhne se pražením. Při pražení odstraňuje se ze že
lezných rud voda hygroskopická nebo hydratová a z přimíšeného sádrovce 
vypudí se voda krystalová. Kysličník uhličitý vyhání se z uhličitanů, 
uhlíkaté látky se spálí, sloučeniny železnaté přecházejí v kysličník žele
zitý. Je-li pyrit rudě přimíšen, rozkládá se neb síra v podobě dioxydu 
prchá Při tom i odstraní se arsen, byl-li v rudě obsažen.

Praženi rud provádí se v hromadách, stadiích nebo šachtových 
pecích.

Při pražení v hromadách, kde se klade na vrstvu paliva vrstva 
rudy, vy užitkuje se paliva špatně a proto slouží k praženi takovému 
jen rudy mající přimíšené uhlí.

Lepší využitkování tepla docílí se v stojnách (stadiích), jichž za
řízeni popsáno jes t při pražení olověných rud

Nej důkladněji vy užit,kuje se teplo v pecích, vápenným podobných 
s roštem nebo bez něho, v nichž lze rudu nepřetržitě pražiti. V pecích 
takových klade se na vrstvu uhlí vrstva rudy. Někdy nahradí se palivo 
hořlavými plyny, z kterých se nabývá kychty  vysoké pece.

Y Kladně ku pražení rud zavedená pec plní se střídavě vrstvami 
rudy a paliva. Středem pece a to zvláštní komorou, přivádí se ku spa
lování uhlí vzduch. Komora opatřena je s t četnými otvory a těmi se 
vzduch dovnitř přivádějí. K témuž účeli slouží i otvory ve stěnách pece. 
Vypražená ruda vybírá se z dolejší části pece a horem se nová ruda. 
přisazuje. Jako  paliva upotřebí se tu  odpadků uhlí při praní obdržených.

Pyrity , sloužící k výrobě kyseliny sírové, praží se ve zvláštních 
pecích, v nichž se udržuje hoření sirou. Výpražky vyhrabané a síry 
zbavené odváží se do hu tí železářských.

Pražené rudy se luhují vodou, by se odstranily síran vápenatý 
a hořečňatý.

Rudy, které se mají zpracovati ve vysoké peci, promísí se důkladně, 
až se dostane směs, která poskytne jisté množství železa. Příliš bohaté 
rudy železem dají poměrně málo výrobku a příliš chudé rudy poskytnou 
zase mnoho strusky, z níž se dá Vyredukovati kov jen  za veliké spotřeby
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paliva. Obyčejně volí se ten poměr, že mají rudy smíšené 30—50% 
železa.

K odstranění příměsí ze Železných rud slouží různé přísady, k te 
rými se přimíšeniny převedou ve strusku, jež je s t v podstatě křemičitan 
vápenato-hořečňato-hlinitý. Struska má se tvořiti i roztápěti až v nejnižší 
části roštu asi současně s vyredukovaným a uhlíkem nasyceným železem.

K dyby se roztápěla dříve, uváz
nou rudy snadno v roštu, spí- 

T~T kajíce se v tuhou h m o tu ; pak-li
by se roztápěla později, zůstala 
by i před dyksami příliš hustou 
a pec by uvázla v chodu. Poměr 
rud a přísad ve směsi, k terá 
sluje zavážkou, se řídí dle slo
žení rud a paliva, druhu suro
viny, která se má vyrobiti a te
plotou před dyksami. Těžce re 
dukující se rudy vyžadují vyšší 
teplotu a musí tudíž míti strusku, 
která se nesnadno roztápí, po
něvadž jen  tak zamezí se 
zbytečnému přecházení železa 
v strusku.

K  rudám obsahujícím jíl 
nebo křemen přidává se z p ra
vidla vápenec, zřídka dolomit, 
slin, kazivec. Obsahují-li rudy 
vápenec, přisazuje se hlína nebo 
minerály bohaté na kysličník
křemičitý, jako' jsou živec, pí
skovec, břidlice, augit a zřídka 
křemen.

Promíchávání rud s přísa
dami děje se přehazováním v hro
madách, anebo se kladou stří
davě rudy  a přísady, načež se 
odbírá z hromady vždy díl pro 
upotřebení. Nejlépe je s t  odva- 
žovati přesně každou součást, 
by se dostalo složení předem 
určené. Složení zavážky dle
chodu pece lze potom snadno 
měniti.

V ýroba železa su ro v éh o  
či litiny. Z rud železných vyrábí 
se surové železo či ljtina. Ve 

Oj,r vysoké peci redukují se rudy
železné. Vyredukované železo 
se zuhelní a vytaví.

Pec Vysoká. Pec vysoká (obr. 11.) složena jest v podstatě ze dvou ku 
želů půdicemi k sobě postavenými. Hořejší kuželovitá část c sluje šachta 
z pod ní nalézající se oddíl zove se rošt b. Vnitřní zdivo vysoké peci zvané 
jádrem  je s t z ohnivzdorného materiálu. Jádro  obklopeno je s t zevnějším
zdivém Či obalem z eihel obyčejných. Mezi oběma je s t úzká prostora
vyplněna špatným vodičem, by se zamezilo sálání t.epla. Na zevnějšku
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šachty je s t  plášť železný anebo je s t  šachta železnými pasy stažena. 
Šachta postavena je s t  na litinovém věnci, k terý nesou sloupy nebo zděné 
pilíře čímž docílí se, že pec snadno je s t  přístupnou a lehce se dají 
opravy prováděti.

V ýška šachty řídí se dle paliva upotřebeného. Cím je s t  toto hustší 
tím i větší tlak  vzduchu musí se docíliti a proto obnáší výška při po
užití dřeveného uhlí 9—11 m, kdežto při koku nebo uhlí kamenném do
sáhne čísla 30—33 m.

Otvor šachty, kterým  se tato plní, nazj^vá se kychtou f. K ych ta  dělá 
se teď širších rozměrů, poněvadž při užší kychtě zvýší se rychlost 
a napnutí vystupujícího plynu a žár v peci se do výše pošine, tak  že 
uhlík pak shoří v části pece, kde se nevyužitkuje.

P ři roštu  hledí se na jeho sklon, poněvadž je-li ten to  šikmější 
spadává obsah dolů nejen rychleji ale také pravidelně.

Průřez podstavy je s t  čtyřúhelník neb po pravidle kruh. V podstavě a  
panuje vysoký žár. D okud se stavěla podstava z ohnivzdorného materiálu 
šamotového, tu  aby se udržela co nejdéle, konservovala se zevním chla
zením vodou, k terá přetékala po žlábcích souvislých nebo přetrhaných 
na zevnějšku podstavy ve více řadách umístěných. U novějších pecí se 
docílí ochlazení studenou vodou, k terá protéká chladiči vsazenými do 
podstavy. Zkušeností se seznalo, že stavivo trpí mnohem více než vysokou 
temperaturoii, chemickým účinkem roztopené strusky. S truska je s t  zása
ditý křemičitan vápenato-hořečnato-hlinitý, k terý  slučuje se za vyšší 
teploty s křemičitanem hlinitým a ohnivzdorné stavivo tak rozpouští.

I  pátráno po látce, která by se hodila pro stavbu podstavy. Zkou
škami vykonanými seznáno, že se hodí k tomu nejlépe cihly, zhotovené 
z koku, který spálením zanechá co možná nejméně popelu. Někde ke 
koku přidávají něco tuhy rozemleté. -

Mají-li se vyrobiti cihly, mísí se co nejjemnější kok s teplým 
dehtem v takovém poměru, by se dostala po promíšení tuhá hmota. Ta 
vpěchuje a vtlouká se do kadlubů. Je-li kadlub náležitě vyplněn, při
kryje se víkem a potom přenese se do peci vytopené do tmavého čer
veného žáru. Jakmile jsou  kadluby v peci uloženy, vyšlehnou ze spár 
kadlubů plameny a vypalování cihel se zavede. Po žíhání trvajícím až 
šest hodin vytahují se kadluby, načež po vychladnutí vyndají se cihly, 
kterých se upotřebí ku stavbě.

Úzká a vysoká podstava drží horko více pohromadě, než je-li 
širokou. Taková upotřebí se pro těžko tavitelné a se redukující rudy, 
lehké uhlí a slabé amychání.

P ři pecích na výrobu bílé litiny bývá výška podstavy rovna jejímu 
průměru.

Podstava končí nístějí, kde se hromadí železo. Dno nístěje jest 
z velikých cihel zbudované na způsob obrácené klenby. Cihly jsou ze 
směsi koku, tuhy a dehtu. Nístěj je s t  uzavřen hrází, přes kterou odtéká 
struska, kdežto litina vypouští se z pece otvorem ve hrázi učiněným 
a během práce v peci ucpaným.

Místo zdivá z ohnivzdorných cihel staví se též vysoké pece z liti
nových prstenů, které jsou na zevnějšku pevně staženy a na vnitřní 
straně obloženy vrstvou z ohnivzdorného materiálu. U takových pecí 
docílí se ochlazení vodou, která proudí prsteny bez přestání.

Nad dnem nístěje ve výši l l/2 m  jsou  do podstavy peci vložené 
formy, ochlazované studenou vodou, která jimi proudí nepřetržitě. Do 
forem, kterých bývá 2—10, zasazeny jsou dyksy d. Těmi žene se vzduch 
za použití dmychadel. Dmychadla válcovitá jsou o dvojité činnosti 
a mají válce stojaté nebo ležaté.

Kronika práce. X . 19
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Poněvadž při dmychadlech vzduch přece jen  nestejnoměrně se vhání 
do peci, a palivo se špatně spaluje, hledí se tomu odpomoci regulátory, 
což jsou zděné nebo ze železného plechu zhotovené komory, v nichž se 
vzduch hromadí a potom teprv do pece odvádí. Tím docílí se stejno
měrný proud.

Shledalo se, ohřeje-li se dříve vzduch než vnikne do pece, že pod 
poruje se tím  nejen hoření, ale dosáhne se i větší žár za úspory paliva. 
K  předhřívání vzduchu slouží plyny z kychty prchající, které obsahují 
vedle dusíku vzdušného, kysliěník uhličitý a uhelnatý (6O°/0 N, 12°/0 C 0 2, 
28°/0 CO), dále vodík, uhlovodíky, kyan.

Teplota vzduchu do vysoké pece vháněného odvislou je s t od vlast
ností rud a od paliva. Při použití dřevěného uhlí obnáší 200—250°, při 
upotřebení koku dosáhne 400—800° C.

Ohřívání vzduchu děje se buď v železných přístrojích anebo zděných 
komorách. Až do 500° ohřívá se vzduch v železných a nad tuto teplotu 
ve zděných přístrojích.

Železné roury pro ohřívání vzduchu mají polohu vodorovnou, svislou 
nebo šikmou; průměr jich  je s t kruh nebo ellipsa.

P ři přístrojích s ležatými rourami o ellipsovitém průměru jsou tyto 
ve více etážích nad sebou a topení umístěno je s t stranou. Roury hořejší 
etáže jsou  spojeny s rourami dolejšího oddělení a z nej spodnějšího odvádí 
se plyn na teplotu kol 420° ohřátý do vysoké pece.

P ři přístrojích se svislými rourami jsou ty to  příčkami rozděleny ve 
dvě i více oddělení a všechny jsou  zapuštěny do hlavní vodorovné roury, 
kterou se přivádí na jedné straně vzduch a po ohřátí odvádí se druhou 
je jí  stranou.

Ze zděných ohřívačů pro vzduch dlužno jm enovati ohřívač Cow- 
perův a Whitwellův.

Oba apparáty mají tutéž základní myšlénku jako-regenerátory. Cihly 
v nich uložené se nejprve zahřívají a pak přivádí se do nich vzduch, aby 
pojal teplo ve zdivu nastřádané. K ohříváni zdivá užije se tepla ob
drženého shořením plynů kychtových.

Přístroj Cowperův vyplněn jest skoro celý volně složenými cihlami, 
jež  tvoří svislé kanály. Plyn, po případě vzduch prochází všemi kanály 
současně a jedním  směrem.

U W hitwellova apparátů  jsou  kanály dokonale zděné a jim i p ro 
chází plyn nebo vzduch postupně; postupuje vzhůru a zase dolů, poně
vadž jeden  kanál je s t  vedle druhého postaven. W hitewell klade tudíž 
větší odpor plynům, dá se však lépe vyčistiti od prachu z kychty tam 
zaneseného. Cowper klade plynům menší odpor, ale nesnadno se čistí.

V nové době kombinují se obě myšlénky dohromady, že není po 
tom v přístrojích podstatného rozdílu. Obyčejně jsou v chodu 8 až 4 
regenerátory, z nichž jeden  ohřívá vzduch, kdežto ostatní předhřívají se 
plynem a připravují se pro vpouštění vzduchu.

Odvádění plynů z kychty  děje se buď z jejího obvodu anebo ze 
středu. V posledním případě postavena je s t  do centra kychty roura.

Pohodlný způsob pro naplňování pece obsahem záleží v tom, že je s t  
kychta uzavřena kuželovitým pláštěm /'{obr. 11), jehož menší průměr (nálevka 
Parryho) je s t obrácen do pece. Otvor ucpán kuželem e, jehož špic vyčnívá 
a k te rý  se dá dolů spouštěti. Nálevko vitá násypka se plní bud  rudou 
anebo palivem. Ve vhodné době spustí se kužel, k terý  zavěšen je s t  na 
řetězu a z násypky spadává buď ruda nebo palivo do pece.

Palivo upotřebené pro vysoké pece. Palivo, kterého se upotřebí pro 
vysokou pec, slouží k vývinu nutného žáru, k roztopení kovu í strusky,
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k redukci rud a karbonování železa. Pro vysokou pec dochází upotřebení 
dřevěné uhlí, kok, kamenné uhlí, anthracit, rašelina, dříví.

D řevěné uhlí hodí se nejlépe, neb jest velmi čisté. Slouží k výrobě 
lepších druhů železa. — Kok poskytuje pravidelně litinu znečištěnou 
sirou a křemíkem, čehož příčinou je s t  nejen menší čistota paliva ale i to, 
že se pochod provádí ve vyšším žáru. — Kamenné uhlí se hodí obzvlášť 
tehdá, není-li spókavým a zůstavuje málo popele, rudy nejsou chudé 
a snadno se red u k u jí .— A nthracitu  se upotřebí k výrobě dobré li t in y .— 
Rašelina nalézá podřízeného upotřebení, nebo se přimíchává k  dříví a uhlí 
dřevěnému.

Vysoká pec před uvedením v chod pozvolna se vysušuje. N a ro s tu  
v podstavě rozdělá se oheň, k terý  se tak dlouho udržuje, až stěny pod
stavy i roštu jsou  náležitě vyhřáty. P ára  se stěn prchá kychtou. Potom 
zasadí se dyksy, kychta se uzavře poklopem a vysoká pec naplní se do 
jedné tře tiny  kokem. Je-li to dosaženo, započne se s dmycháním vzduchu. 
P lyn z kychty se odvádí a využitkuje. Pak přikročí se ku střídavému 
plnění pece vrstvou strusky a koku. Struska pozvolna se nahrazuje rudou, 
až se docílí patřičné množství, jaké se hledí pro vysokou pec docíliti.

Pochody chemické ve vysoké peci. Pražené a s příslušnými přísadami 
smíchané rudy  sypou se střídavě s palivem do vysoké pece.

V peci vysoké lze rozezná ti několik vrstev se stanoviska chemického 
zajímavých.

V nejhořejší vrstvě předhřívaci ohřívá se výplň pece. Ze zavážky 
odstraňuje se vlhkost, hydratová voda a zároveň se obsah peci zahřívá 
až na teplotu, při které počíná redukce rud. Rozklad uhličitanu železna- 
tóho stává se ve větší hloubce.

Z předhřívaci vrstvy přijdou rudy do pásma odkysličovacího, kde 
tem peratura rud dosáhla 300—400°. Tu redukují se kysličníky železa 
a dostane se kov. Redukce rud kyslikatých děje se uhlíkem přímo a čá
stečně i nepřímo. Uhlík okysličením dá kysličník uhelnatý a ten odejímá 
kyslík rudám kyslíkatým, přechází v kysličník uhličitý. F e20 ;)-j- 3CO — 
Pe2 -j- 3C 02. Dále rozloží se za vysokého žáru v peci vodní pára uhlíkem 
a povstane kysličník uhelnatý a vodík H 20  -(- C =  CO -j- H,2. Dusík 
vzdušný slučuje se s uhlíkem a alkaliemi v palivu obsaženými a po
vstanou kyanidy, které působí v  rudy.

Oxydy manganu, které se dostanou do pece se surovinami, odky- 
sličují se uhlíkem ve vysoké temperatuře. Jestliže železo se redukuje, 
při tom současně nastane odkysličení rud manganem mnohem snadněji. 
Větší podíl vyredukovaného manganu přechází ve strusku.

Částečně současně a částečně po redukci nastává zuhelnění železa- 
Oba pochody redukce a zuhelnění jsou  v dolejší části roštu ukončeny. 
Zuhelněnó železo se pak spojuje s křemíkem, fosforem, sirou a man
ganem, které se vyloučily z patřičných sloučenin. Při tom tvoří se 
i struska. Tvořeni strusky ukončí se v roztápěcím pásmu, kde se železo 
i struska roztopí. Obé skapává pásmem okysličovacím do nístěje. V nístěji 
dle specifické váhy odděluje se struska od železa. Roztopené železo 
surové se hromadí na spodu a na kovu plove struska.

Výrobky ve vysoké peci. Při výrobě litiny dostane se kromě železa 
surového, struska a p lyny  kychtové.

Z nístěje během práce struska neustále odtéká. Když se větší množ
ství litiny nahromadilo, vypouští se tato do stružek v písku vyhrabaných, 
z nichž po stuhnutí a vychladnutí se vybírá a v podobě housek do ob
chodu přivádí,

1 9 *
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Jaké  železo surové se má dostati, je s t závislým na různých okol
nostech. Dle chemického složení rud řídí se i složení výrobků. P ří upo
třebení téže rudy dostane se různé železo surové za upotřebení různých 
přísad. Dále má vliv na druh železa Surového tem peratura v peci. S teplo
tou ve vysoké peci je s t  v souvislosti tem peratura vzduchu do pece vhá
něného, druh paliva upotřebeného, poměr paliva k rudě a spotřeba tepla. 
Jedná-li se o výrobu jistého druhu železa, přihlíží se k tomu, by v rudě 
nebyly obsaženy ty  látky, které Žádanému železu jsou na škodu. Má-li 
se tedy dostati šedá litina, k terá má míti nejméně fosforu, upotřebí se 
ku zpracování rud na fosfáty chudých.

Má-li se vyrobiti bílá litina, nedosáhne tem peratura v peci toho 
stupně tepla jako při výrobě litiny šedé. By se stoupání teploty  zame
zilo, bóře se poměrně více rudy. Na 1000 %  koku přijde 2800 kg rudy. 
Množství manganu v rudách musí býti o */3 větší, než jest v surovém 
železe, poněvadž kyselina křemičitá by se jinak  redukovala. Fosfor v ru 
dách obsažený přijde do litiny.

Při výrobě litiny šedé spotřebuje se více koku, neb jest ho potřebí 
k redukci kysličníku křemičitého a k dosažení teploty až 1200° C. Nudy 
nesmí míti mnoho manganu a musí se snadno redukovati. Teplo vháně
ného plynu je s t  vyšší než při výrobě jiných druhů litiny; obnáší 900 až
1000° c .

Zrcadlová litina dělá se z rud obsahujících mangan. Teplo plynu 
měří 800—950°. Rudy se musí snadno redukovati, j inak  by stoupla spo
třeba koku.

K  výrobě ferromanganu upotřebí se rud  bohatých manganem. Část 
manganu přejde ve strusku. Na 1000%  ferromanganu je s t  potřebí 1900 
až 2000%  koku. Yelká spotřeba koku vysvětluje se nesnadnou redukcí 
rud manganových, větším množstvím manganu přicházejícího ve ferro
manganu a vyšší temperaturou, která při redukci se udržuje. By se tem
peratura snížila, přidává se rudě vápenec.

Z vysokých pecí obdržené surové železo není stejného složení. By 
se dostala litina co možná složení stejného a potom zachovala se i jed 
nota při dalším zpracování, vypouští se surové železo do mísidel. Mísidlo 
je s t  nádrž na několik set centů tekuté litiny, z které se propouští žádané 
množství a to v kterékoliv době do konvertru  nebo do pecí M arti
nových.

Mísidlo je s t  podoby hruškovité, ze železného plechu 25 m m  silného. 
V nitřek hruškovité nádrže vyložen je s t  cihlami z páleného dolomitu 
a dehtu. H ruška uložena v poloze šikmé. Za použití vodního tlaku 
možno j í  otáčeti kolem osy a při tom zároveň dle potřeby žádané množ
ství litiny se vyleje z nádoby.

Složení strusky je s t  různé dle výrobku obdrženého ve vysoké peci. 
Je-li množství kyslíku sloučeného s kyslíkem a množství kyslíku váza
ného se zásadami (vápníkem, hořčíkem, hliníkem) stejné mluví se o sin- 
gulosilikatu vzorce 2 R [íO . S i0 2 nebo 2R.^nOa . 3S i02. Pak-li množství 
kyslíku vázaného na křemík je s t  dvakrát větší než u zásad dostane se 
bisilikat (RO . S i0 2 nebo R 20.t . 3S i02). Je-li poměr naznačený ~  3 jest 
to trisilikat (2RO . 3S i02 nebo 2R20 ;1. 9S i02). S trusky  nejbohatší křemíkem 
dostanou se při výrobě železa v trisilikatu. Zásaditější strusky, než jest 
singulosilikat jsou dosti časté. B arva vychladlé strusky je s t  šedomodrá, 
často zelenavá.

Strusky upotřebí se ku štěrkováni silnic, stavbě železné dráhy. 
U potřebení dochází hlavně tam, kde jsou  lomy kamenné daleko a štěrk 
říční není snadno přístupný.
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Vhání-li se do roztopené strusky proud vodní páry, dostaneme vlnu 
struskovou, jíž upotřebovalo se dříve jako špatného vodiče k obalování 
pro roury  parní a dále jako výplně košů s balony naplněnými kyselinami 
minerálními a ku filtrování tekutin .

Ze strusky dělají písek, Že strusku granulují. Z vysoké peci odtéká 
struska do žlábku, kterým teče voda. P ři tom nabývá struska podobu 
tenkých, nepravidelných lupénků nebo zrneček o prům ěru několika m m . 
Voda ze žlábku stéká do nádrže, v níž se písek zadrží.

Písku struskového užívá se k výrobě cementu. Hašené vápno mísí 
se s3 —5 díly písku struskového. N abytá malta má tu  vlastnost, že pod vodou 
tvrdne. K  dělání cementu hodí se nejlépe struska, k terá  má mnoho 
vápna a není chudou na príměsky křemičité. Má-li se cement vyrobiti, 
granuluje se struska, načež se písek suší, jem ně rozemílá a mísí s vápnem. 
K u míšení slouží mlýny kulové. Ze směsi dělají se cihly, které se pálí 
a rozemelou.

Na mnohých místech dělají ze strusky cihly, kterých se upotřebí 
jako stavebního mateiůalu. Nej laciněji vyrobí se cihly, když se roztopená 
struska vleje do forem. Aby se zamezila křehkost cihel, která roste tím 
více, čím rychleji nastalo ochlazení, přidává se do strusky písek, tlučené 
cihly. Vždy ale formují se cihly větších rozměrů než jsou obyčejné, aby 
se uspořilo na práci i maltě a pak aby se pozdrželo rychlé ochlazení.

Ze strusky na vápno bohaté dělají se cihly následovně. Když struska 
byla granulována, mísí se písek struskový s vápnem páleným, nehašeným 
(10°/0) v náležitém poměru. Ze. směsi lisováním za použití parní síly 
dělají se cihly. Cihly se suší a když nabyly náležité tvrdosti, slouží ku 
stavbě budov a komínů.

K ychtové p lyny obsahují dusík (60%), kysličník uhelnatý (‘20 až 
30%), kysličník uhličitý (6— 12%)) vodík (20/0), uhlovodík lehký (1%), 
vodu (6%), ammoniak a prach.

Počítá se, že z 1 kg uhlíku dostanou se 4'5 m 3 kychtového plynu, 
V 10 m 3 plynu přichází na 4 0 g  prachu, v němž se vyskytuje kysličník 
křemičitý, vápenatý, hořečnatý, hlinitý, železitý. Při výrobě ferroman- 
ganu stanoveno v plynech kychtových až 30% kysličníku manganato- 
manganitého. Odstranění prachu z plynů stává se promýváním plynu 
vodou. Plyn bud bublá vodou anebo se stříká proti němu dešť vodní. 
Vyčištěný plyn dochází využitkování ku předehřívání vzduchu, který  
se vhání do vysoké peci, dále slouží k topení parních kotlů a p.

Ž elezo  kujné.

Dobývání železa kujného přímo z rud provádělo se dříve v značné 
míře. Před zavedením vysokých peci byl to zajisté jediný způsob výroby 
kovu toho. Udržel se nejdéle v místech, kde byly dobré rudy a dostatek 
paliva. Zkujňování rud provádělo se v ohništi nebo v malé peci šach
tové. Vyredukovaný kov zbavil se svařováním nadbytku uhlíku. Na
značeným způsobem dostalo se dobré železo, ale výroba byla poměrně 
malá, poněvadž se ztratilo mnoho kovu, který přišel do strusky.

N yní provádí se výroba kujného železa z litiny.
Aby se litina převedla v kujné železo, je s t potřebí z ní odstraniti až 

na malé zbytky ty součásti, které seslabují a ničí význačné vlastnosti 
železa kujného. Dle způsobu výroby železa kujného z litiny rozeznává 
se železo svářkové a splávkové. Svářkové železo — případně ocel vyrobí 
se ve stavu těstovitém, je s t  prostoupeno struskou, která se při výrobě 
vytvořila a v něm zůstala. Splávkové železo — případně ocel vyrobí se 
ve stavu roztopeném a je s t  strusky prosti.
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K  železu svářkovému počítá se železo vyrobené fryšováním a pu
dlováním.

K  železu splávkovému náleží železo Bessemerovo, Thomasovo, Mar
tinovo a ocel kelímková.

Kromě toho jsou ještě  některé druhy železa kujného, které nelze 
připočísti ani ke svářkovému ani k splávkovému a patří k nim kujná litina 
a ocel cementová.

Vlastnosti kujného železa. K ujné železo má uhlíku od 0-04—T 5 % ; 
nejčastěji vyskytuje se 0'5— T0"/o. Kromě uhlíku přichází v kujném železe 
křemík, mangan, v nepatrném  množství síra a fosfor.

Barva jeho je s t světle šedá. Cím má více uhlíku, tím jest tmavší 
barvy. Sloh má vláknitý. Některé součástky v železe přítomné dě
lají železo jemně, jiné hrubě zrnitým. Vytvoření jemného zrna podporuje 
uhlík, mangan, volfram ; hrubězrnitý  sloh způsobuje hlavně fosfor. Tím 
vysvětluje se, že ocel je  jem něji zrnitá než železo kujné.

Také stupeň tvrdosti je s t  závislým na přimíšeninách, z nichž uhlík 
největší má vliv. Železo, které má nejméně uhlíku, jest nejměkčí. Mědí, 
manganem, kobaltem, niklem, chromém i volframem se tvrdost zvýší. Má-li 
ocel dosti uhlíku, nabývá přimíšeným volframem takové tvrdosti, že není 
potřebí j i  kaliti.

Železo možno udělati magnetickým. Ocel podrží magnetičnost trvale, 
kdežto kujné železo j i  snadno ztrácí. Také ocel ohřátím na 660° po- 
zbyde magnetičnost úplně. Železo jest dobrým vodičem tepla i elektřiny.

Čisté železo je s t kujné i tažné. K njnost seslabuje se v té míře, 
v jaké zvyšuje se množství přimíšenin. S přibývajícím množstvím uhlíku 
poznenáhlu a přibližně poměrně seslabuje se i knjnost. V menší míře se 
podobně chová i křemík. Fosfor, poněvadž se vyskytuje v prodejném že
leze v množství malém, nemá na kujnost vlivu. Za to ale síra v červe
ném žáru působí škodlivě.

Specifická váha je s t  dle některých 7'78 dle jiných 7'84
Bod tání železa kujného je s t  závislým na množství uhlíku, č is té  

železo taje při 1660°. Obyčejné železo kujné má bod tavu mezi 1350— 
1480° O. Ocel, k terá má 0*7% uhlíku, roztápí se při 1420°; bylo-li uhlíku 
T5°/o> byl stanoven bod tavu při 1360° C.

D ruhy železa kujného a uhlíkem bohatší mají význačnou vlastnost — 
ja k  již  označeno bylo — že se dají kaliti. Kalení provede se tím, že se 
železo rozžhavené rychle ochladí vnořením do vody nebo do roztoku, 
soli, do oleje, do rtuti. Při tom nabude kov větší tvrdosti. Vliv na stu 
peň nabyté tvrdosti má lázeň, ja k á  upotřebena byla. Jestli se ochladí 
ocel ve r tu ti studené, nabyde největší tvrdosti. Měnivého stupně tvrdosti 
nabyde ve vodě tvrdé a nejmenší tvrdosti dosáhne, bylo-li při kalení 
upotřebeno oleje.

TJ železa kujného uhlíkem chudšího nelze rychlým  ochlazením kovu 
rozžhaveného pozorovati změnu v tvrdosti. Obsahuj e-li železo uhlíku 
kol 0 6u/0, stává se kalením velmi tvrdým. Tvoří tudíž naznačené množ
ství uhliku hranici pro železo kujné a ocel. V oceli bývá uhlíku od 0-tí 
do 1-67,

Číslo 0-6"/0 se sníží, když se v železu vyskytnou  mangan, chrom 
nebo křemík.

Dle toho dá-li se železo kaliti a dále dle některých vlastností fy
sických dělí se železo v ocel a železo kujné.

Ocel je s t barvy bělošedé, slohu jemně zrnitého; je s t  svařitelná, 
kujná a má různou tvrdost dle toho, ja k  byla chlazena. H ustota je jí  jes t
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Při kalení ocele je s t důležito, by hmota ocelová byla stejnoměrně 
prohřátá. K ohřívání slouží zvláštní pece nebo kovářské výhně s dm y
chadlem. Menší množství ohřívá se v mufli.

Má-li se oceli vedle tvrdosti i pružnost uděliti, tak se bóře k ochla
zení voda oteplená anebo se její vodivost zmenší suspendovanými v ní 
látkami. Znamenitě se pro ten účel osvědčují tuky, mastné oleje, mýdlo, 
vosk a pryskyřice.

Kalením udělí se oceli někdy větší tv rdost než je s t  žádoucno. By 
se je jí tvrdost snížila a zároveň i pružnosti jis té  nabyla, podrobí se tak 
zvanému popouštění, které záleží v tom, že rozpálená ocel po slabším 
ohřátí se bud  rychle nebo zvolna ochlazuje. K  ochlazování upotřebí se 
olejů, tuků  a kovových lázní, což jsou roztopenó kovy a slitiny.

P ři nahřívání nabíhá kov barvami, různými to kysličníky železa. 
Náběhové barvy jsou  zároveň měřítkem, dle kterého možno posouditi, 
jak  vysoko ocel ohřátá byla.

Nahříváním objeví se při teplotě asi 200° barva světle žlutá, k te rá  
nabývá při 240° odstínu tmavého ; při 250° hnědne a při 265° jev í se 
barva hnědočervenou. Dosáhla-li teplota 275°, objeví se barva purpurově 
Červená, k terá má při 285° nádech modrý, který se stane tmavomodrým 
při 295° a při 315° jeví barvu červenomodrou, načež při 330° přemění 
se v barvu šedou.

Nástrojům, které mají značnou tvrdost podržeti, uděluje se barva 
žlutá, jako jsou břitvy, nástroje chirurgické. P urpurová barva přísluší 
přístrojům pro zpracování dřeva; tmavomodrá přichází u srpů, kos.

Kalení i napouštění udělují oeeli j is tý  stupeň tvrdosti. Oba pochody 
jsou  povahy chemické. Značný vliv na vlastnosti ocele kalené i neka
lené má uhlík. Známo jest, Čím větší množství uhlíku ocel obsahuje, tím 
jest i tvrdší. Z toho následuje, že ocel uhlíkem bohatší má touž tvrdost 
jako ocel kalená, která měla původně menší množství uhlíku. Pokusy 
bylo také stanoveno, že ocel původně s týmž množstvím uhlíku nabyde 
různý stupeň tvrdosti, když různým způsobem kalení bylo provedeno. 
Na stupeň tvrdosti mají vliv tyary  oceli v uhlíku přítomné.

Uhlík v železe jen  mechanicky vázán činí železo měkkým, jak  
tomu nasvědčuje litina šedá. Je-li uhlík sloučen se železem v karbid 
činí jej tvrdým, o čem nejlepšího důkazu podává litina bílá. Pro kalení, 
oceli je s t  tedy nutno znáti množství uhlíku, k terý  vůbec v železe je s t  
obsažen, z čehož souditi možno na množství karbidu, jenž se tvoří a dále 
tvary  uhlíků, které se při jisté teplotě tvořiti mohou. I  to dlužno po- 
značiti, že rozdělení tvrdého karbidu má vliv na tvrdost oceli.

Nejtvrdší součást oceli je s t  karbid zvaný cementit P e30. Poněvadž 
je s t  síťovitě rozdělen v oceli, neuděluje kovu té tvrdosti, ja k  by měl. 
Mnohem menší množství uhlíku tvrdnutí dodává oceli větší tvrdosti. 
Má-li se ocel tedy ztvrditi, musí se uhlík v oceli obsažený proměniti 
v uhlík tvrdnutí. To docílí se silným rozžhavením oceli, při čem se ce
mentit rozložil a zároveň vytvořil se uhlík tvrdnutí. Aby uhlík tvrdnutí 
nepřešel v cementit zabrání se tomu náhlým ochlazením kovu.

Co se týče teploty, na kterou se má ocel rozžhaviti, tu  možno říci, 
že se má docíliti teploty, při které se vytvoří co nejvíce uhlíku tvrdnuti. 
Osmond našel, že pro ocel velmi tvrdou obnáší teplota ta 700° C.

Zahřívá-li se ocel kalená, stačí mírná teplota, aby se karbidy v oceli 
rozložily a přešly ve tvary měkčí. Na tom zakládá se napouštění. P ře
tvoření zmíněné dosáhne nejvyššího stupně nad 400°. Tu vytvoří se 
mnoho uhlíku volného a ocel tvrdosti pozbude.

Kujné železo dá se svářeti. Druhy železa mající málo^ uhlíku sva
řují se snáze. Sváření oceli vyžaduje zvláštních zkušenosti. Železo spláv-
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kové se svařuje lépe než svářkové. Ku vysvětlení toho nutno podati vý
klad o svařeni vůbec. Mají-li se dva kusy železa svařiti, rozhřejou se, až 
přijdou do stavu těsto vitého, načež se položí na sebe a bušením kladivem 
se spojí, že tvoři celek. Při tom se předpokládá, že plochy, kterými se 
dotýkají, zůstanou kovově čistými. Dlužno podotknouti, že i při nejpo
dařenějším sváření není v místě spojení dvou kusů táž pevnost i vazkost 
jakou má železo nešvařené.

Při žíhání se však železo potahuje vrstvou kysličníku a v takovém 
stavu nedaly by se dva kusy železa spojiti. Proto musí se vrstva oxydu 
odstraniti, což se docílí tím způsobem, že se utvořená vrstva přemění 
v řídkou a snadno roztopitelnou strusku. Upotřebí se k tomu písku pro 
svářkové železo anebo i boraxu pro ocel. Když se pak oba kusy potom 
spojují, vytryskne struska. Ye svářkovém železe struska přichází a té při
náleží úkol právě naznačený. U svářkovóho železa dostanou se snadno 
kovoleskló plochy, které se dají spájeti.

Konečně dlužno zmíniti se o poocelování železa. Aby různé před
měty z kujného železa nabyly na povrchu větší tvrdosti, žíhají se s práškem 
uhelným. K provedení práce upotřebí se železných nádob, které se vy 
plní předměty železnými obloženými práškem uhelným smíchaným s lá t
kami organickými dusíkatými, jako jsou úlomky rohů, kopyt a p. Po 
mírném žíhání se předměty vybírají a k vůli rychlému ochlazení vnášejí 
se do vody, čímž tvrdost se zvyšuje.

Na suchém vzduchu udrží se Železo dlouho bez proměny. Ve vlhkém 
vzduchu okysličuje se při obyčejné teplotě rychle. Rozpouští se snadno 
v zředěných kyselinách; nesnadno jest rozpustné v kyselinách koncen
trovaných. V nejsilnější kyselině dusičné je s t  skorem nerozpustné. Co 
jes t příčinou tohoto chování se železa, není náležitě vysvětleno.

Výroba železa svářkového .

Při výrobě svářkového železa z bílé litiny odstraňuje se z ní uhlík, 
dál křemík i mangan, což stane se kyslíkem vzdušným nebo látkami 
kyslikatými. Pozbyde-li železo uhlíku, přibude mu na kujnosti.

Výroba železa svářkového z litiny provádí se bud  zkujňováním 
v ohništi nebo pudlováním v peci pálací.

Výroba svářkového železa zkujňováním litiny v ohništi či fryšování. Má-li
se šedá litina v ohništi zpracovati na svářkové železo, roztápí se ve zvláštní 
peci za přístupu vzduchu, kterýž pochod sluje fryšováním. Kyslíkem 
okysličí se nejen uhlík, ale i křemík a fosfor. Ze šedé litiny dostane se 
litina bílá, která se hodi lépe pro zkujňování v ohništi než litina šedá, 
poněvadž se pozvolna roztápí.

Ohniště pro zkujňování litiny má podobu čtyřhranné jím ky litino
vými deskami omezené. Spod ohniště je s t  utvořen z kamenných desek 
anebo z plotny litinové duté vodou chlazené. Do ohniště vniká naklo
něná forma, spojená s dmychadlem. Nad ohništěm vznáší se plášť, který 
jes t ve spojení s komínem, do něhož se odvádějí plyny utvořené.

P ři železe nesnado tavitelném, ale čistém zavádí se mělké ohniště, 
formy se více skloní a pošinou se blíže ke spodu. Je-li železo měkké 
a lehce tavitelné, zavedou se poměry opačné.

Zkujňování v ohništi se provádí následovně. Ohniště naplní se 
dřevěným uhlím a je-li oheň v chodu, vnoří se do ohniště litinová houska 
(2—2 5 m  dl., 5—8 em  tlustá) a to tak, že je s t  od formy 15—18 em vzdá
lená, načež se spustí dmychadla. L itina se roztopí a stéká do ohniště. 
Houska se dál pošine, znova se roztopí a podobně se v práci pokračuje.
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Po nahromadění se železa na dně ohniště, vyzdvihne se železo do výše 
a uloži se na čerstvě nasypané nhlí, ale obráceně ja k  bylo uloženo 
v ohništi, že přijde nyni spodní část na vrch. Za nepřetržitého dmychání 
roztápí se železo po kapkách, stéká do nísteje a nabývá větší hustoty, 
poněvadž pozbylo opět mnoho uhlíku a křemík se odstraňuje v  podobě 
strusky. Po opakování naznačené práce vyvalí se z ohniště železný balvan, 
zvaný vlk nebo dejl, z něhož se vytluče struska bušením na kovadlině 
a stepá se ve tvar  prodejný.

Postup zkujňování posuzuje dělník dle odporu, ja k ý  klade železo 
tyčí do něho vrážené, dále dle světlosti ohně i jisker a vlastností strusky.

Z tráta  při zkujňování obnáší až lO°/0 a mnohdy i více dle toho, 
jak se pracuje.

Má-li se při f r y š o v á n í  litina přeměniti v o c e l ,  děje se oduhel- 
nění pomaleji, než ja k  se stává při železe kujném. Výhodně upotřebí se 
litiny manganem bohaté, poněvadž mangan způsobuje poznenáhlé od- 
uhelnění. Ohniště pro výrobu oceli jest o malé hloubce, formy jsou níže 
postaveny a dme se jimi slabší proud vzduchu.

Výroba svářkového železa pudlováním. V mnohem větších rozměrech, 
než se děje v ohništi, vyrábí se svářkové železo v pudl ovací peci.

Pec pudlovací (obr. 12.) má tři části: rošt, kde hoří palivo, nístěj, 
na němž se taví litina, a lišku, kterou se plyny odvádějí.

Nístěj jes t utvořen ze železných vodorovně uložených desek, na 
kterých se nalézá vrstva těžko roztopitelné strusky upěchovanó v jám u 
v které se hromadí roztopená litina. Nístěj je s t od roštu i od lišky 
můstkem oddělen. By se můstek chránil před zkázou způsobenou vy
sokým žárem, je s t  sestaven z dutého železného rámce, kterým protéká 
voda k vůli ochlazování. Na zevnějšku bývá rámec obložen ohnivzdor
ným zdivém M.

Místo rovného roštu R  bývá též rošt stupňovitý; někdy nahražnje se 
pevné minerálně palivo generatorními hořlavými plyny anebo plyny 
z vysoké pece.

Pudlováni v pálací peci je s t  odvislé od dovednosti a spolehlivosti 
dělníka. Má-li se litina v pudlovací peci zpracovat], naklade se na nístěj 
s přidanou struskou rozmělněnou a po uzavření dvířek počne se na roštu 
topiti. Jakmile se začnou okraje kusů litiny roztápěti a na nístěj stékati 
otevře dělník ve dvířkách udělaný otvor, napomahá rozdělení kusů litiny 
a hledí k tomu, by roztápění trvalo co nejdéle. Zároveň promíchává 
roztopenou litinu s přidanou struskou, jakož i s tou, která se tvoří

Kronika práce. X ,  2 0
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v peci. Směsí ustavičně promichuje, aby neustále nové části se vzduchem 
ve styk přišly a se okysličily křemík, mangan, fosfor, síra a uhlík. Železo 
se při tom nadým á prchajícím kysličníkem uhelnatým, který  se ihned 
zapaluje, jakmile se dostane n a 'p o v rc h  roztopeného kovu. Kysličník 
manganu i železa sloučí se s kysličníkem křemičitým a tvoří strusku. 
Nahromaděná struska se částečně z peci odstraní.

V té míře, ja k  ztrácí železo uhlík, pozbývá fosforu i síry, stává se 
hustším a tíže se propracuje. Fosfor a síra přecházejí v kysličníky. 
Kysličník fosforečný přechází ve strusku a kysličník siřičitý prchá z peci. 
Unikání kysličníku uhelnatého slábne, až posléz úplně přestane. Že
lezo se bez přestání propracovává za ustavičného obracení, až dostane 
vzhled zrnitě těstovitý. Je-li ten bod dosažen, sesílí se oheň a stoupa
jící teplotou nabývá železo vázkosti. Potom hledí pudlař zpracovati železo 
ve větší kusy, zvané lupy, dejly či vlky, které se ještě více rozpálí 
a mačkáním strusky zbavují. Konečně vytáhnou se dejly kleštěmi na 
vozík a pod buchary se z nich struska vytluče.

Přeměnou litiny v kujné železo nastává ztrá ta , k terá obnáší
9 - 1 0 ° , ,

Železo pudlováním vyrobené ma uhlíku od stotin do 1 °/0, velmi 
málo křemíku, fosforu a síry a jen  ve zvláštních případech vyskytuje se 
značněji mangan.

Struska z pudlovací peci je s t  černá, kovového lesku. Obsahuje ky 
sličníky železa, manganu a křemíku.

P h  v ý r o b ě  o c e l i  p u d l o v á n í m  je s t  teplota z počátku vyšší 
než při výrobě železa kujného. Nastane-li shrnování oceli v kusy, nechá 
se teplota značně klesnouti, a zároveň hledí se obdržeti čadivý plamen 
podle toho, má-li se dostati tvrdší nebo měkčí ocel. S naznačenými po
žadavky souvisí i setrojení peci, a proto jsou pudlovny pro ocel menších 
rozměrů pudloven pro výrobu kujného železa. Nístěj jest hlubší, by se 
v něm zadržela struska a rošt je s t  hlouběji uložen, aby se naň větší 
vrstva uhlí mohla dáti.

K docílení vyšší teploty  je s t  plocha roštu a průřez lišky větších 
rozměrů, a aby palivo hořelo živěji, přivádí se pod rošt proud vzduchu.

Při výrobě oceli z litiny roztopí se nejprv litina v nístěj i, načež se 
do ní vnášejí přísady k litině nutné pro utvoření strusky. Někdy přidá
vají se přísady před roztopením litiny. Prohrabávání roztopeného kovu 
provádí se tak  dlouho, až se dostane těsto vitá hmota. Na to se odstraní 
struska za zvýšené teploty a během nepřerušeného promíchávání dostává 
se ocel. Jednotlivá zrna staví se dohromady a potom se ocel v podobě 
balvanu vylomí z pece a pod bucharem se z ní struska vytlouká.

Rotační pec Danksova. Obsluhování pudlovací pece rukou člověka 
hledělo se nahraditi tím způsobem, že se udělá pohyblivý nístěj, mající 
podobu válce, k terý  se otáčí kolem osy.

Tak sestrojili Menelaus a Danks rotační pec, při které k pevnému 
topení přiléhá vodorovně uložený válec sestavený z litinových a pevně 
spojených segmentů, které jsou vyloženy ohnivzdornou hmotou složenou 
ze železné rudy a bauxitu. Na obou koncích válce je s t  po jednom  otvoru; 
jedním vniká plamen do válce a druhým se odvádějí plyny do komína. 
K  docílení pohybu nístěje opatřen je s t v á le č n á  obvodu věncem, do k te 
rého zapadá po straně uložené ozubené kolo.

P lnění pohyblivého nístěje děje se buď roztopenou litinou anebo 
se tato  přidává ve formě pevné. Je-li litina ve stavu tekutém, zavede 
se otáčeni válce, že koná 1—2 otáčky v minutě a v takovém chodu po
drží se 5—10 minut. Mezitím vstříkne se na dolů pohybující se stěnu
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tenký proud vody, při čem se odloupne struska a železo se nahromadí ve 
spodní části válce. Po zhoustnutí železa zarazí se otáčení a když se 
byla struska na povrchu železa usazená odstranila, zvýší se teplota a válec 
se přivede v rychlejší obíhání, železo začíná se sbalovati a na to za zmen
šení rotace válce napom áhá dělník utvoření se jednoho kusu železného, 
který se vytáhne z pece a v tyče se přemění.

V ýroba že leza sp lávkového .

Železo splávkovó vyrábí se z litiny. P ři tom jako okysličující p ro 
středek působí kyslík ze vzduchu, k terý  se prohání roztavenou litinou. 
Kyslíkem okysličí se uhlík, fosfor, k ře 
mík a mangan, a z litiny se dostane 
železo kujné nebo ocel. Podle výkonu 
práce rozeznávají se dva způsoby vý 
roby železa splávkového a to způsob 
Bessemerův, při kterém spaluje se 

. uhlík, křemík a mangan, a způsob 
Thomasův, při němž se okysličí vedle 
uhlíku fosfor. První způsob zove se 
též kyselým, druhý zásaditým, dle 
toho, jakou látkou vyložen je s t  kon- 
vertr, v němž pochod se prodělává.

Kromě způsobů uvedených vy
rábí se železo splávkové způsobem 
Siemens-Martinovým. Zvláštní druh 
železa splávkového je s t ocel ke
límková.

Bessemerování záleží v tom, že 
se žene do roztopené litiny proud 
vzduchu, kterým  se spaluje křemík, 
uhlík a mangan. Tím dostává se že
lezo uhlíkem chudší.

Bessemerování liší se od všech 
ostatních způsobů výroby kujného 
železa, že nevyžaduje zvláštního pa
liva. Okysličováním součástí litiny, 
hlavně křemíku vyvine se tolik tepla, 
že železo nestuhne ani, když vše
chen uhlík ztratilo. Teplo udrží se 
pohromadě tím, že se vezme najednou do práce mnoho suroviny, již se dá 
malý povrch. Kyslík vzduchu využitkuje se co nejvydatněji neb se pro
hání v bublinkách kovovou lázní.

P ři bessemerování provede se oduhelnění až do stupně, kdy se do
stane železo skoro chemicky čisté, načež přísadou litiny manganem bohaté 
převede se v železo kujné s patřičným množstvím uhlíku.

Bessemerování provádí se v pohyblivé peci zvané konvertr nebo 
hruška (obr. 13.). K onvertr je s t ze železného plechu 10—2bm m  silného. Vni
třek vyložen směsi ze 6 d. křemene o velikosti zrna 4 m m  a 1 d. mletého 
jílu. H ruška zavěšena je s t  na 2 čepech »S, kol kterých se dá otáčeti. Ke 
dnu hrušky přikládá se větrovnice v podobě duté skříně, v níž hromadí 
se vzduch, který se do ní přivádí rourou, nalézající se ve spojení s dmy
chadly. Z větrovnice vniká vzduch dírkovaným dnem do hrušky v roz-

20*

Obr. 13.
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topený kov. Ve dně jest 7 forem z vypálené hlíny a každá forma má 
7 i více otvorů o průměru 1 em.

Časem neustále zvětšovány rozměry hrušky Bessemerovy. Dosáhly 
nyní takového objemu, že v nich }ze  zpracovat! 15—-20 tun litiny. Pro 
různé účely navrhovány a též v upotřebení nalézaly se malé konvertry 
na 400—700 kg obsahu. Práce v malém prováděná se však neosvědčila. 
Podobně jest tomu i při bessemerování, které vykonáváno bylo v kon- 
vertru  nehybném.

Před započetím práce vyhřeje se konvertr kokem do červeného 
žáru. Do nakloněného konvertru vtéká pak po stružce litina od vysoké 
pece nebo z pece kupolové nebo pálací, kde se roztopila. Množství litiny 
obnáší 10—20.000 kg. Litina mívá 3-3—3-7°/0 uhlíku, 0 4 —O*2"/0 fosforu 
a síry, 0 8 —3%  křemíku, 2-5—3% manganu. Přítomnost manganu pod
poruje tvoření řídké strusky.

Po naplnění konvertru litinou postaví se tento svisle, a započne se 
s dmýcháním vzduchu. Při okysličování křemíku a manganu okysličí se 
i malý díl železa a tvoří se struska. Grafitový uhlík přechází v uhlík 
se železem chemicky vázaný. Naznačený pochod potřebuje 3—6 minut 
času. Plamen z konvertru vycházející je s t krátký, málo svítivý.

Po vytvoření strusky nastává kypění roztopeného kovu za vývinu 
kysličníku uhelnatého. Z  ústí nádoby za silného tlaku uniká plamen na 
okraji vroubkovaný. Spalování uhlíku trvá 6—8 minut.

Pozvolna dosáhne plamen nejvyššího lesku. Vývin kysličníku uhel
natého jes t  tak mocný, že vyletují částice strusky i železa. Světlý plamen 
s úkazem spalování železa poskytne neobyčejně úchvatného pohledu. 
Uhlík pozvolna dohořívá a z litiny tvoří se ocel, pak železo kujné a po- 
sléz železo skoro uhlíku prosté.

K  oduhelnění litiny 15—20 tun jest potřebí 10—20 min. při tlaku 
vzduchu 1'4 — 1-8 na 1 em2. Kdy oduhelnění nastalo, pozná se dle pla
menu. Plamen svítivý přejde ve stav osvětleného proudu plynového, 
který se značně zmenší. Spektroskopem pozorovaný plamen stanoví se, \ 
že v zeleném poli zmizely určité čáry.

Po převedení litiny v železo uhlíku skoro prosté přijme železo 
mnoho kyslíku ze vzduchu a stává se lámavým. Aby se kyslík odstranil 
a zároveň, aby železo mělo náležité množství uhlíku, přidá se mu tolik 
litiny, aby se dostal výrobek se žádaným složením. Mangan, který se • 
snáze slučuje s kyslíkem, slouží k odstranění kyslíku.

Když jest oduhelnění dokončeno, zarazí se dmýchání vzduchu a do 
skloněného konvertru vpustí se 5—12°/0 roztopené zrcadlové litiny nebo 
ferromanganu. Místo zrcadlové litiny přidává se drobný kok. Potom 
postaví se konvertr svisle a několik vteřin se dme vzduch, aby se do
cílilo promíchání obsahu.

Po zastavení dmycháni skloní se konvertr. Struska se oddělí 
a obsah z konvertru  vypustí se do pánve. Pánev jest ze železného plechu; 
vnitřek vyložen šamotem. Ve dnu má pánev otvor, který když se má 
pánev plniti jest ucpán zátkou. P řed  plněním se pánev vyhřeje žhavým 
kokem nebo plyny generatorními.

Roztopený kov rozděluje se z pánve po vytáhnutí zátky do forem 
zvaných kokylly. Form y jsou válcovité, Častěji hranolovité od dna do 
výše zúžené. By formy netrpěly, natírají se spod i stěny grafitem, jemuž 
jest hlíny přimíšeno.

Někdy provádí se současně vyplnění několika forem najednou. Při 
tom ze spoda společnou rourou vyplňují se formy roztopeným kovem.

S pánve neteče roztopený kov přímo do formy, nýbrž stéká do ná
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levky vyložené ohnivzdornou látkou a s nálevky vniká do formy. Tím 
oslabí se pád kovu a zamezí se postříkání forem a znečištění.

Form y či kokylly se před upotřebením  náležitě vyhřejou a po upo
třebení se ochladí. Z kokyll obdržené železné špalky zvané ingoty, zů
staví se v jám ách vychladnutí poznenáhlému.

Bessemerování ku zpracování litiny bohaté na fosfor přizpůsobili 
T h o m a s  a G r i l c h r i s t  r. 1878 tím způsobem, že do konvertru přidává 
se vápna a k vyložení konvertru  upotřebí se dolomitu, magnesitu nebo 
vápence, kteréž látky po vypálení smíchají se s dehtem kamenouhelným, 
vody prostým. Vyložení konvertru  děje se bud  upěchováním zmíněné 
směsi anebo se z ní za použití lisu formují cihly, jež  se v mufli vypálí, 
a těmi se vnitřek konvertru  vyzdí.

K provádění pochodu Thomasova slouží litina, ferrom angan a vápno. 
L itina mívá 2—3 % fosforu, málo síry (04%), méně než 1%  křemíku, 
2—3% manganu a 2 5 —B‘5% uhlíku. L itina se bóře přímo od vysoké 
peci anebo z pece kupolové.

Do hrušky přidává se před vpouštěním litiny 10— 18% rozpáleného  
vápna, počítaje na železo. Vápno musí býti chudé hořčíkem a má míti 
co nejméně kysličníku křemičitého.

Po vpuštění litiny do konvertru uvedou se dmychadla v činnost. 
Z hrdla konvertru vystupuje krátký  červenožlutý plamen. K řemík i man
gan se okysličují a dávají s vápnem zásaditou strusku. Okysličení uhlíku 
prozrazuje se bledě modrým plamenem. Spalování fosforu počíná teprv 
tehdy, když již křemík, uhlík a mangan se okysličily. Působením kyslič
níku vápenatého ve vytvořený fosforečnan železnatý tvoří se vzájemným 
rozkladem fosforečnan vápenatý  Ca4 P 2 0 9 a kysličník železnatý.

Po vypuštění strusky z konvertru  přidá se ferromanganu nebo 
zrcadlové litiny, která slouží k odstranění kysličníku železa a zároveň 
se obsah konvertru má zuhelniti. Množství přísady řídí se dle toho mno
ho-li má míti výrobek uhlíku a manganu. Když bylo přísady přidáno, 
postaví se konvertr zpříma a obsahem jeho se dmychá vzduch. Po p ro 
míchání se obsah konvertru  vypouští.

Železo vyrobené v konvertru má mnoho plynu, hlavně kysličníku 
uhelnatého a vodíku, které při tuhnutí kovu unikají, poskytujíce ingoty 
bublinató. By se dostaly ingoty kom paktní přidává se do konvertru  fer- 
rosilikatu nebo hliníku. Těmi zredukují se poslední stopy kysličníku že
leza, které jinak  pomalu účinkují na přidaný uhlík a poskytnou kyslič
ník uhelnatý, jenž je s t  příčinou uvolnění vodíku kovem pohlceného.

S truska Thomasova mívá až 20% kyseliny fosforečné. Ta se buď 
rozemílá v mlýnech kulových a upotřebí se k hnojení, anebo se rozkládá 
kyselinou solnou. Rozkladem kyselinou dostanou se precipitaty, které 
se těší v polním hospodářství značné oblibě.

Železo vyrobené pochodem Bessemerovým nebo Thomasovým jest 
velmi různé a tvoří stupnici od nejměkčího železa až do tvrdé oceli. 
Jak o s t výrobku je s t odvislou od upotřebené suroviny a způsobu práce. 
Množství uhlíku ve výrobku obnáší od 1 12—<>05%.

Struska od pochodu Bessemerova je s t bohatou kysličníkem křemi
čitým, kterého má 40—80%, Struska nemá zvláštního upotřebení a jen  
tehdy, obsahuje-li mangan, zpracuje se ve vysoké peci.

Thomasova struska na počátku výroby má mnoho kysličníku kře
mičitého. Kysličníku toho však ubývá a vápna přibývá, což se stává ku 
konci i s kyselinou fosforečnou. Ze zásad z počátku převládá kysličník 
manganatý, v druhé polovici pochodu má převahu kysličník železnato* 
železitý.
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Výroba železa způsobem Siemens-Martinovým. Kujnému železu přidává 
se uhlík dle Martina tím, že se železo slévá v pecích, vytápěných hořla
vými plyny generátorovými s litinou nebo odpadky ocelovými. V peci 
v níž se výroba děje, využitkují se plyny generátorové, které byvše 
ohřátý až na 800° vniknou do pece, kde se spalují. Při spálení plynů za 
přístupu ohřátého vzduchu docílí se žáru kol 2000° C.

Pec sestává z klenutí přikrývajícího nístěj. Nístěj jes t bud z kře
mene (způsob kyselý), v kterémž případě nelze odstraniti fosfor anebo 
z páleného dolomitu nebo magnesitu (způsob zásaditý), kdy možno fosfor 
ze železa odstraniti. K lenutí postaveno ze staviva křemitóho.

Při způsobu kyselém jest nístěj vytvořen z vrstvy cihel dinasových 
na které přijde několik vrstev jemného písku smíšeného se 2—3°/0 hlíny.

Pro způsob zásaditý upraví se nístěj následovně. Nejspodnější část 
nístěje je s t  z cihel magnesitových. Cihly se potřou dehtem a na to 
přijde směs mletého dolomitu v dehtu.

Je-li pec náležitě vyhřátá, roztápí se v ní litina. Pak  zvýší se teplota 
a se započne s přidáváním kujného železa, jako jsou  odpadky železné od 
válcování, staré plechy, nýty, kolejnice a p. Pom ěr součástí je s t různý 
a odvislý od toho, jak ý  výrobek se má dostati. Po každém přidání od 
padků železných se lázeň promíchává.

N ěkdy jsou v činosti dvě pece. Y jedné se roztápí litina a v druhé 
se přivede železo kujné do bílého žáru, načež se přenáší po částech do 
pece, v níž je s t  roztopená litina.

Jakm ile je s t  přidána poslední část odpadků a na povrchu roztope- 
ného kovu, přestaly se objevovati modravé plaménky, béřou se vzorky 
vyrobeného železa a zkouší se na kujnost i ohyb. Má-li Železo patřičné 
vlastnosti, vypouští se z peci. Po vypuštění železa opraví se nístěj, při 
čemž prohlubiny zbaví se strusky a vyplní se hmotou n ístějovou. Půso
bením oxydačního účinku plamene okysličí se uhlík, křemík a mangan. 
Zároveň i kyslík z okysličených části železa a přidaný krevel přichází 
k působnosti, I  dostane se pak výrobek chudší na uhlík než se vlastně 
měl obdržeti. A by se zvýšilo množství uhlíku, přidá se bud  litiny zrca
dlové nebo ferromanganu, až se dostane kujné železo se žádaným m nož
stvím uhlíku, které se do forem vylévá.

Chemické pochody v peci jsou  závislými na temperatuře. Je-li tem- 
peratura nízká, okysličí se rychle křemík i mangan, kdežto uhlík zbývá. 
Při zvýšené teplotě nastane rychle oduhelnění a křemík zůstane. By se 
odstranil křemík, přidává se čistých rud železných, které se přidávají 
hned, jakm ile se litina roztopila anebo se tak  stane před odkysličením.

B y se zvýšil výtěžek splávkového železa v Siemens-Martinově peci, 
kombinují se oba způsoby Bessemerův a zásaditý způsob Siemens-Mar- 
tinův. Surové železo, kterého se upotřebí, zbaví se v hrušce Besseme- 
rově křem íku a pak pracuje se tak dlouho, až klesne množství uhlíku na
0 1 —0 2 % . Potom  v peci Siemens-Martinově zařízené pro pochod zá
saditý odstraní se fosfor.

Dle způsobu, k terý  vypracoval Daelen, vhání se na kovovou lázeň 
vzduch, by se oxydace provedla.

Y Martinově peci vyrábějí se pohodlně zvláštní druhy Železa. P ří 
sadou niklu dostane se železo na pancéřové p lo tny ; velmi tvrdé druhy 
železa získají se přidáním chrómu, volframu. Prachem  kokovým nebo 
anthracitovým zvýší se množství uhlíku. Pro některé druhy železa spláv
kového upotřebí se hliníku, kterým  se odstraní úplně kyslík.

Ocel kelímková. Ocel svářková, jak  se obdrží z pece, dochází hned 
upotřebení. Často musí se pro některé výrobky zbaviti strusky v ní 
přicházející, což se docílí přetápěním nebo svářením.
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K  výrobě oceli kelímkové hodi se ocel svářková, někdy cementová, 
která se přetápí s jiným i druhy železa. Má-li ocel kelímková nabýti větší 
tvrdosti, snažší tavitelnosti a svářivosti, přidává se j í  při tavení dřevě
ného uhlí, zřídka tuhy  anebo litiny zrcadlové. Pro dosažení větší tvrdosti 
přidává se ferrovolframu nebo ferromolybdenu, někdy niklu. Má-li se 
dostati ocel měkčí, přetápí se s kujným  železem.

Za palivo slouží nejčistší kok, uhlí kamenné, plyny generatorní.
Přetápění oceli provádí se v kelímcích, uložených v pecích pálacích. 

Slouží-li za palivo kok, obloží se jím  kelímky. Při upotřebení kam en
ného uhlí nebo hořlavých plynů je s t  palivo odděleno od pece, v které 
se kelímky nalézají.

Kelímky robí se z ohnivzdorné hlíny, ku které se přidává pálený 
šamot, rozmělněné střepy porušených kelímků starých, tuha, kokový 
prášek. Kelímky dělají se tlačením do torem nebo na stolku hrnčířském. 
Pokrývka kelímků je s t  bud  plochá nebo vypouklá plotna. Hotové kelímky 
se suší opatrně, než se jich upotřebí.

Jsou-li kelímky ve zvláštní k tomu určené peci předehřátý a pec, 
v níž se přetápění oceli státi má, náležitě rozpálena, vnesou se kelímky 
do této pece. K dyž dosažen v peci bílý žár, plní se nádoby směsí menších 
kusů oceli a přísad. Při plnění kelímků odstraní se poklop a do kelímku 
vpraví se náležitá dávka. Po poklopení kelímku zvýší se tem peratura 
v peci.

Postup přetápění poznává dělník vnořením železné tyče otvorem 
v poklopu do roztopeného kovu. Dle toho, ja k ý  odpor pocituje a dle 
vzezřeni zachycených částí na tyči, stanoví okamžik, kdy lze obsah vyliti. 
Má-li se kelímek vyprázdniti, uchopí ho dělník kleštěmi, vytáhne jej 
z pece, odstraní poklop a obsah vylévá do přehřáté formy z litého že
leza, vytřené hlinou.

Při vylévání počíná si pracovník tak, že ocel vy téká na dno a hledí 
se co možná zameziti polití stěn. V ylitý kov posype pískem a forma 
pokryje se poklopem.

Pro vyléváni ocele zavedeny jsou též formy, které se dají rozebírati 
a dále pokročeno v lití, že možno obdržeti tvary různé podoby.

Struska v kelímku zadrží se při lití železnou tyčí.
Vyprázdněné kelímky vpraví se na novo do pece, a v nich se dále 

pracuje.
Ocel kelímková se vydělává, že se vytáhne v pruty, které se pře- 

lámou, načež se kovají nebo válcují.

Ocel damascenská (Wootz) obdrží se žíháním kousků železa kujného 
s pilinami a listy rostliny Cassia auriculata v kelímcích hliněných. Ž í
hání provádí se do stupně, že se počne roztápěti zevnější vrstva železa, 
ale vnitřek má vzezřeni těstovité. Kováním dostane se směs železa bo
hatšího i chudšího uhlíkem. Podrobí-li se taková ocel leptání kyselinou, 
dostanou se někdy rozmanité výkresy následkem nestejnoměrného roz
dělení uhlíku.

Padělání oceli damascenskó děje se svářením a válcováním prutů 
a drátů železných s ocelovými.

Zvláštní druh kujného železa jes t  ocel cementová a temperová.

Ocel cementová vyrábí se žíháním tyčí z kujného Železa s práškem 
z dřevěného uhlí za nepřístupu vzduchu 7—9 dní při teplotě kol 1000°. 
Železo přijímá uhlík, stává se tvrdším a přechází v ocel, k terá má tím 
více uhlíku, čím déle se žíhá. Množství křemíku, fosforu a síry se málo 
pozmění. Kysličník železitý uzavřený v železe se redukuje; redukce působí 
na povrchu bubliny.
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K  výrobě oceli cementové slouží pec, v niž uloženy jsou 2—B bedny 
z ohnivzdorných cihel nebo piskovcovýoh desek. Kol beden šlehá plamen 
od roštu, na němž hoří dříví nebo mhlí, anebo jsou zavedeny pece s hoř
lavými plyny. By se teplo lépe udrželo pohromadě, má pec dvojité 
klenutí.

Na dno beden nasype se dřevěné uhlí, na které se nakladou železné 
tyěe, jež se pukryjí vrstvou uhlí práškovitého a na to přijdou zase tyče 
železné.

Střídavé měnění se vrstev provádí se tak dlouho, až jsou bedny 
naplněny. Nejhořejší vrstva uhlí, kterou se plnění ukoněuje, jest moc
nější ostatních vrstev. Ta posype se ještě  pískem, načež se bedna po
kryje víkem a podrobí žíhání.

K dyby se upotřebilo jen  čerstvého uhlí, tak by byl účinek příliš 
mocný, proto se mu přimisuje l/4— 1/2 uhlí již upotřebeného. Množství 
uhlí, počítaje na váhu železa obnáší kol 27°/0.

Má-li se poznati, ja k  zuhlování pokročilo, vy béřou se z beden vzorky, 
které se přelámou, a zkoumá se na lomu, jak  karburování postoupilo. 
Za tím účelem vyčnívají z beden tyče otvory v přední stěně beden a pece 
učiněnými, které pak lze v pádu potřeby z pece vytáhnouti a zkoumati. 
Je-li ocel hotova, nechá se pec vychladnouti a ocelové tyče se vybírají. 
Tyčím přibylo po karburování na váze o 0 5 —O75°/0- Na lomu jsou 
hrubozrnné až lupénkovité. Na povrchu bývají bublinami poseté. Poně
vadž jest uhlík v tyčích nestejnoměrně rozdělen, rafíinuje se cementová 
ocel svářením nebo přetápěním.

Y cementové oceli je s t  0 8 —1‘3°/0 uhlíku. Křemík, síra, fosfor, mangan 
vyskytují se jen  v malém množství.

Ocel temperová Či kujná litina se vyrábí obráceně, ja k  se dělá ocel 
cementová. Z litiny bilé předměty vyrobené obalí se červenou rudou 
železnou nebo ocelkem a tak upravené uloží se do železných hrnců, 
v nichž se žíhají za vyššího žáru, aniž by se roztopily. Uhlík, který byl 
sloučen se železem, se spaluje a povstane železo kujné. Zdá se, že k y 
sličník uhličitý z plynů v peci přítomných nebo z ocelku diffunduje 
předměty a způsobí oduhelnění. Kysličník uhličitý se s uhlíkem železa 
redukuje, načež se zevnitř předmětů kysličníkem železa zase okysličí anebo 
se vypudí čerstvým dioxydem uhlíku z ocelku prchajícím.

K ujná litina má na lomu někdy vzhled stejnoměrně zrnitý a to tím 
hrubší, čím oduhelnění hlouběji pokročilo. Mnohdy jest zevnějšek hrubě 
zrnitý' a uvnitř jeví se struktura jemně zrnitá. Nestejnorodost v složení 
má za následek i nestejnou pevnost.

Výroba železa cestou elektrickou. V poslední době na několika mí
stech postaveny závody, ve kterých se vyrábí z rud železo cestou elek
trickou. Výsledky docílené jsou velmi uspokojivé nejen co se týče 
čistoty výrobku ale i ohledně stránky hospodářské. J iž  r. 1880 podařilo 
se Siemensovi vyrobiti železo z rud. Dostal ale výrobek méně cenný. 
Zdokonalováním methody manipulační dospělo se k výsledkům neustále 
lepším. Stassano a Hóroult vypracovali způsoby, dle nichž se vyrobí 
z rud litina a ocel různé jakosti. Dle Stassana rozmělní se směs rud, 
načež za přimíšení dehtu robí se z ní cihly. Dle množství přimíšeného 
dehtu se dostane bud’ šedá litina nebo ocel. Výroba se prováděla nejprv 
v peci šachtové, v jejíž podstavě byly  elektrody. Později^osvědčily se 
plameníce, které jsou v činnosti v místě Dorfo nedaleko Říma.

Způsob výroby železa cestou elektrickou, jehož původcem je s t  inž. 
Héroult zaveden r. 1900 ve Progesu. Ve vysoké peci se dobyde z rud 
surového železa, při čem elektřina poskytne potřebné teplo. Řoztopená
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litina i se struskou vteče do nádrže z ohnivzdorného materiálu. E lektrody 
zapadají do nádoby tak, by ponořeny byly do strusky, ale nezapadaly 
až do roztaveného kovu. Yede-li se proud, přechází z jedné elektrody 
struskou do kovu a z něj opět struskou do druhé elektrody Toho docílí 
se, je-li s truska mezi elektrodami chladnější než v ostatních místech. 
Tepiem, které se při procházení proudu vyvine, uhlík v litině obsažený 
se spálí, že se dostane železo skoro uhlíku prosté.

Podobným  způsobem se vyrábí litina dle Kellera v Kerousse 
u Henneboutu.

M ě ď

Z dějin mědi. Měd byla známa v dávném starověku. Egypťané, jak  
zprávy naznačují, již  5000 roků př. Kr. dolovali v četných místech na 
měd. Assyrové dobývali mědi 2000 roků př. Kr. v Palestýně, Sýrii, 
Arménii.

O výrobě mědi v starověku je s t  málo zpráv jako o výrobě kovů 
ostatních. Dolování na rudy měděné počalo r. 745 ve Sťávnici a r. 770 
v Křemnici. Ye středověku vynikly Uhry zkujnováním rud měděných 
v  plamenících, které r. 1698 v Anglii byly zavedeny. Y Německu se 
vyvinul samostatně způsob výroby mědi ze sirných rud na rozdíl od 
způsobu anglického.

O dobývání mědi v konvertru pokoušeli se již r. 1868 na Urálu 
a dodělali se částečného úspěchu. Pokusy v tom směru prováděl dále 
John  Hollway, ale teprve r. 1880 Piere Manhěs dosáhl výsledků uspo
kojivých.

Y Čechách nebyla výroba mědi nikdy ve většich rozměrech pro
váděna. Y Kraslici ve 13. století měděné kyzy po pražení vyluhovány 
a z louhu srážena měd cementová železem. Podobným  způsobem praco
váno i v  Chodové Plané. V 16, stol. poskytla K utná H ora značnější 
množství mědi, která se vyrobila jako vedlejší výrobek při zpracování 
měděných kyzů. V r. 1564 zavedena v Jáchym ově výroba černé mědi. 
V 18. století těžily se měděné rudy v Jáchymově, Kraslici, Kupferberku, 
v Hoře sv. K ateřiny v Rudohoří.

Na Moravě se dobývalo měděných rud  na některých místech. Těžba 
byla vždy jen  omezena a v menším^rozsahu provozována. Měděné rudy 
těženy a to r. 1716, 1767 a 1780 u Štěpánova na panství Pernšteinském. 
Naděje skládané v podnik se nevyplnily a dolování na dobro zastaveno. 
Jiná místa, kde po nějaký čas rud dobýváno, byla Rájec, Borovec, Bu- 
kovany u  Olomouce, N. Losin.

Vlastnosti  mědi. Měď má zvláštní červenou barvu, která na vzduchu 
při obyčejné teplotě se nemění. Ye vlhkém vzduchu se potahuje povla
kem zásaditého uhličitanu měďňatóho. Dá se vytáhnouti v drát a vykle- 
pati v tenké plechy. Přirozená měd' má h. 8-94, litá 8-92 a měd elektro
lytickou cestou vyrobená má h. 8’945. P ři 1090° C se měd ro z tá p í ; 
roztopená má barvu zelenomodrou a za přítomnosti vzduchu pohlcuje 
z tohoto kyslík, který zase pouští při tuhnutí. Tím nabýváme mědi pro
stoupené bublinami. Nelze tudíž litím z mědi vyráběti předmětů. Y stavu 
roztopeném pohlcuje též vodík, kysličník uhelnatý a siřičitý.

Z kyselin nepůsobí na měd zředěná kyselina solná a sírová. K on 
centrovaná kyselina sírová působí na měď za tepla; mění ji  v síran a při 
tom zároveň se vyvinuje rozkladem kyseliny sírové, kysličník siřičitý. 
Měd snadno se rozpouští v kyselině dusičné a královské lučavce.

Kronika práce. X . 21
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Y prodejné mědi přichází železo, olovo, stříbro, nikl, cín, antimon, 
arsen, síra.

Měď vyrobená cestou elektrolytickou srážením na kathodě není che
micky čistou. Obsahuje vždy přiměsky, které se do ní z elektrolytu 
dostaly. Z přimíšenin byly určeny antimon, arsen, kyslík, stříbro, vizmut, 
olovo. Pozorováno bylo, že měď elektrolytická, když byla roztopená 
a raffinovaná, měla o 2%  větší vodivost než ta, která raffinaci podrobena 
nebyla.

Upotřeben í mědi. Mědi upotřebí se k zhotovování kotlů, pánví, 
rour, ploten, dále drátu pro účely elektrotechnické, k ražení mincí, ku 
dělání slitin, v galvanoplastice a galvanostegii.

Rudy měděné. Ryzí měď objevuje se ve větším množství, a to ve 
způsobe valounů a balvanů, hlavně v Sev. Americe u jezera Hořejšího. 
V jižní Americe vyskytuje se v podobě písku s křemenem smíšeného, 
který obsahuje 60—90% mědi. K  bohatým nalezištím ryzí mědi patří 
i Urál, hlavně Nižní Tagil. Na Žilách vyskytujeme v L ibethenu v Uhrách, 
u Moldavy a Sasky v B anátě a u Cviková v Cechách.

Kuprit či červená ruda měděná (s 88’8°/o mědi) Cu20  krystaluje 
v soustavě mnohoosní; je s t  barvy Červené. ^Nachází se v Cornwallu, 
u Chessy, u Moldavy v Banátě, na Uralu, v Cechách u Slavkova.

Chalkosin či leštěnec měděný Cu2S (s 79,89% mědi), krystaluje v sou
stavě kosočtverečné. V yskytuje se v Sibiři, Norvóžsku, Cornwallu, Ně
mecku u Freiberku, u  K ápníku a Šťávnice v Uhrách, u Blánska na 
Moravě; u Slavkova, Jáchym ova a Rochlice v Cechách.

Chalkopyrit či kyz měděný Ca2S.Fe2S3 s (84-4% mědi) obsahuje oby
čejně též drahé kovy. K rystaluje se v soustavě čtverečné. V yskytuje se 
v Severní Americe, Cornwallu, u Fahlunu  ve Švédsku, na Harcu, 
u Freiberku v Sasku; v oechách u Slavkova, Cinvaldu, K rupky 
a Stříbra.

Mědinosný kyz železný obsahuje též něco kovů drahých. Mědi 
mívá 8—4%.

Bornit či leštěnec pestrý  3 C u 2S.Fe2S3 (s 55*7% mědi) krystaluje 
v soustavě mnohoosní. Tvoři jn o c n á  ložiska v Chile a Bolivii, Kanadě. 
Dále přichází u Freiberku, v Cechách u Slavkova, Rochlice a Příbrami.

Bournonit 3 (Cu2.Pb) S -f- Sb2S3 krystaluje v soustavě kosočtve
rečné. V yskytuje se v Cornwallu, na Harcu, v Sasku, u K ápníku a Na- 
gyagu v Uhrách.

Malachit C uC 03 -j- C u02H 2 (s 57*3% mědi) krystaluje v sloupko- 
vitých tvarech soustavy jednoklonné. Naleziště jeho jso u : Urál hlavně 
u Nižního Tagilu, Chessy, Cornwall, U hry (Rezbanya), B anát (Saska, 
Moldava), Cechy (mezi Českým Brodem a Černým Kostelcem a dále 
u Jilemnice).

Azurit 2 C uC 03 -J- C u02H2 (s 554%  mědi). Soustava krystalů a na
leziště jako u malachitu.

Chalcanthit či modrá skalice C uS 04 -j- 5 OH2 (s 25*4% mědi) hráni 
v trojklonnó soustavě. Nachází se u Goslaru na Harcu, rp Šťávnice 
v Uhrách, u Oravice v  Banátě, ve vodách v Báňské Bystřici v Uhrách.

Břidlice mědinosné, vyskytující se u  Mansfeldu, mívají až 3% mědi.

Výroba mědi.

Rozm anitost rud  měděných, z nichž mědi se dobývá, je s t příčinou 
různosti způsobů výroby na cestě suché a mokré.
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Na c e s t ě  su c h é  se dobývá mědi ze sirných rud a to děje se bud 
v pecích šachtových nebo pálacích.

Peci šachtové se hodí pro rudy s prostřední bohatostí a poměrně 
čisté, tedy takové, které nemají mnoho arsenu, síry, zinku a je-li s do
statek paliva — dřevěného uhlí nebo koku a laciné vodní síly ku hnaní 
dmýchadel.

Peci pálací zavedeny jsou pro rudy  bohatší, k teré nemají mnoho
nečistot výše naznačených. Hodí se dobře pro krajiny, kde je s t  dosta
tek uhlí.

Někdy se spojí oba způsoby, a to tak, že rudy  nejdříve se taví 
v pecích šachtových, načež se obdržený kámen zpracuje na měď v pecích 
pálacích.

Nový způsob výroby mědi spočívá v tom, že kámen měděný ně
kterým z jm enovaných způsobů vyrobený, se zpracuje na černou měď 
bessemerováním (Manhěsův způsob).

Na c e s t ě  m o k ré  se provádí dobývání mědi z vod cementových. 
Sirné rudy  se převedou patřičným způsobem v chloridy a z těch vyloučí 
se kov. Rozsáhlé je s t  i zpracování výpalků 
kyzových majících měď, jichž se nabývá 
při výrobě kyseliny sírové anglické. Z uhli
čitanů mědi se získá kov, jestliže se uhli
čitan na mokré cestě převede v síran a 
z toho měď se vyloučí. Poslední dobou se 
osvědčil znamenitě i způsob výroby mědi 
pomocí proudu elektrického.

Výroba mědi na suché cestě.

Výroba mědi z rud  v pe c e c h  š a c h t o 
vých. Jedná-li se o výrobu mědi ze sir
ných rud, podrobí se rudy pražení. P ra 
žená ruda taví se v peci šachtové, kde se 
dostane lech či měděný kámen, v němž 
je s t obsažena měď jako sirník. Měď má větší 
chemickou příbuznost ku  síře než železo a 
proto se sloučí se sírou, kdežto železo a jiné 
kovy těžké i kovy žíravých zemin tvoří 
strusku. Opakuje-li se pražení a tavení rud 
několikrát, dostane se posléz vysokoprocentní 
měděný kámen, z kterého po pražení se vy 
robí při následujícím tavení Černá měď.

Pražení rud na síru bohatých se provádí v hromadách nebo stojnách. 
Kysličník siřičitý hořením síry vytvořený prchá do ovzduší. Poněvadž 
kysličníkem siřičitým trpí vůkolí a veškerá vegetace by v krátké době 
zničena byla, jak  o tom podávají svědectví některé kraje v Harcu, zá
vody nuceny byly zameziti prchání dioxydu síry do vzduchu a předešlo 
se tím poškození a pustošení lesů.

Kouskovité rudy praží se nyní v pecích šachtových (obr. 14.). Roz
měry pecí těch jso u :  délka 2-26 m, šířka 1-27 m, výška 2'88 m. Dno 
tvoří sedlovitý rošt B, na kterém je s t ruda nasypána. Otvory v roštu 
vniká vzduch do pece. Ve stěně pece jsou na protilehlých stranách 
otvory A  A, B B , kudy dělník pohybuje rudou při pražení. Otvory A  a B  
uzavírají se železnými příklopy B , které se omazují hlinou, aby těsně
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přilehly. Menšími otvory o v poklopech, které se ucpávají železnými 
zátkami, posuzuje dělník, jak  pražení pokračuje. Otvory C odstraňuje 
se vypražená ruda. Kanálem D  odvádí se kysličník siřičitý. Starší pece 
mají vnitřní stěny svislé; u novějších systémů jsou  stěny dole súžené.

Pražení rud práškovitých provádí se ve Freiberku a v některých 
hutích na Harcu v pecích Gerstenhoferových. Rozšířené jsou etážové 
pece, jichž původcem je s t Malétra.

E tážová pec Malétrova (obr. 15.) má 5 —7 oddělení. P lotny T, jež 
voří jedno tlivá  oddělení, jsou  mírně obloukovitě zvýšené. Vzdálenost
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Obr. 15.
Obr. 16.

oddělení dolejších jest menší než u etáží hořejších. Práškovitý  kyz který 
se ma vypražiti, vsype se na nejhořejší oddělení otvorem 0, odkud poši- 
nuje se během pražení na plochy dolejší T. V každé etáži jest otvor A  
kterým se shrabuje kyz do oddělení nižšího. Otvory, jimiž kyz propa- 
dava,^ nejsou všechny nad sebou, nýbrž střídají se na přední a zadní 
straně jednotlivých oddělení. Vypražený kyz s nejdolejšíhofoddělení se

vyhrabuje u Ž  do popelníku J  
a z toho po vychladnutí se od
straní.

Pecí na pražení práškovi- 
tóho kyzu měděného je s t  vždy 
několik vedle sebe. Všem je s t 
společný kanál, k terý  je-li vyšší 
zastupuje zároveň prachovou 
komoru, v níž zadrží se rudní 
prach. Při nižším kanálu připojí 
se komora prachová.

K ouskovitý a fpráškovitý 
vypraží se v peci, kterou se

strojil Olivier P erre t (obr. 16. A). 
Dolejší část pece zařízena je s t 
na kyz kouskovitý. Kyz uložen

V v t . ■ . , je s t  na pohyblivém roštu B.
V horejsi časti ^pece jsou etáže L, na nichž rozprostřen kyz práškovitý

M » lV n v t  i tl f * ne.poS' nU-Íe s e ,s .hoř«jši etóža na dolejší jako u pece Maletrovy, nýbrž zůstane na etáži, až se vypraží.

^  n  ^ p aŽienÍ1?íNkOUJsk0VÍténho kyzU v7 tv ořený kysličník siřičitý vniká 
( r* ■ ) pod a nad etáže, kde se praží kyz práškovitý a mísí se 

s plynem, k terý  se vyvine v etážích. Kanálem Š  odvádějí se p lyny do

Obr. 17.
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olověných komor, kde se jich upotřebí k výrobě anglické kyseliny 
sírové.

Práci ruky  lidské při pošinování práškovitého kyzu v  peci hleděli 
nahraditi mechanickým zařízením. Z různých druhů pecí navržených 
osvědčil se systém, jehož původem je  Spence (obr. 17.),.

Na plotnách etážové pece A  jest kjrz práškovitý, k terý  se p rohra 
buje pohrabáčem J , jichž držadla 0  upevněna jsou  na svisle postavené 
tyči, pohybující se směrem k peci a od ní parním  strojem. R uda padá 
s nálevky S, uzavřené vezpod šoupátkem, které podobně jako držadlo 
0  uvádí se v pohyb a tím udržuje se nepřetržité padání rudy  na plotnu 
nejhořejší. R uda se pošinuje s jedné etáže na druhou a je-li vypražena 
spadává do vozíku L.

Pro pražení sirných rud se osvědčily pece pálací, když se nehledí 
k využitkování dioxydu síry na výrobu kyseliny sírové. S malou spo
třebou paliva se vypraží co nejrychleji v plamenících kyzy měděné, 
poněvadž palivo nahrazeno tu  částečně sirou. R udy pro plameníce musí 
býti náležitě roztlučeny. Při práci hledí se k tomu, by se ruda dostala 
se vzduchem v nejbližší dotyk. Proto se rudou při pražení často pohy
buje a ruda se přehrabuje. B y  se vytknutého cíle dosáhlo, konstruovány 
plameníce nejrůznějších systémů. Jsouť plameníce s pevným nístějem, 
na němž rozprostřená ruda přehazuje se bud  rukou lidskou nebo strojem. 
U některých plameníc je s t  nístěj pohyblivý anebo zastupuje ho válec, 
který nalézá se v neustálé rotaci a s ním i ruda v něm uložená.

Pražení rud  provádí se, ja k  již bylo podotknuto, vždy jen tak  da
lece, by v rudě zůstalo ještě  tolik síry, by s ní všechna m ed jako sirník 
mědičnatý a podíl železa jako sirník železnatý sloučeny byly. Tohoto 
množství železa jes t potřebí, aby při dalším tavení kam enu z něho se 
utvořivší struska sloužila mědi za ochranu před struskovatěním. Poně
vadž se při pražení nemůže docíliti přesně žádaného stupně vypražení, 
praží se rudy obyčejně více než potřebí a k docílení žádaného stupně 
míchají se s nepraženými rudami před tavením.

Měděné rudy pražené jsou směsí kysličníků, síranů a sirníků mědi 
a železa. Kromě toho přicházejí v pražených rudách sírany, kysličníky 
a sirníky zinku, olova, dále sloučeniny arsenu, antimonu, křemičitany, 
síran vápenatý. Při potomním tavení pražených rud s uhlím a s přísluš- 
nými přísadami přechází železo do strusky a měd poskytne kámen.

Pro tavení pražených rud slouží pec šachtová z ohnivzdorných 
cihel vystavená, Rozměry nístěje závislé jsou  na množství rudy, která 
se má v určité době zpracovat!. Výška pece a tlak  vzduchu do pecí 
hnaného řídí se dle chemického složení rudy. Při rudách železem boha- 
tých jsou peci nízké s malým tlakem vzduchu. Mají-li rudy železa málo 
a mnoho zemin jsou peci vysoké (9 m) a podobají se vysokým pecím 
pro tavení železa z rud.

V dolejší části peci jsou formy s dyksami, kudy se vhání vzduch. 
Form y jsou  duté a ochlazují se bez přestání protékající vodou.

Dle chemického složení rud  řídí se i přísada a na té je s t  složení 
strusky závislé.

K rudám majícím dosti kyseliny křemičité, přidává se pražená 
ruda měděná, která má kysličník železitý nebo struska, obsahující vedle 
kysličníku železnatého měď. Někdy upotřebí se též kazivce, zřídka vá
pence. Mají-li rudy mnoho zásad, přidává se k ním jílu, břidlice, kyselé 
strusky a zřídka křemene.

Při tavení redukuje se síran měďnatý uhlíkem v sirník. Kysličník 
měďnatý za přítomnosti síranu a účinkem uhlíku přejde v sirník mě
dičnatý.
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2 CuSO, +  C3 =  Cu2S 4 -  S 0 2 +  3 C02 
2 CuO +  2 C uS 04 +  C5 =  2 Cu2S +  5 C 02

Sirník železnatý působí na kysličník měďnatý a tvoří se dle rovnice:

2 CnO +  2 FeS  - f  S Í02 -f- C =  Cu2S +  FeS +  F eS i0 3-4CÓ.

Během tvoření se strusky shromáždí se sirníky kovů v nej dolejší 
části pece a tvoří tak  zvaný lech či kámen měděný. Dokud je s t dostatek 
sirníku železnatóho, nemůže měď jako křemičitan ve strusce obstáti, 
poněvadž se sirníkem železnatým dává vzájemným rozkladem sirník 
mědičnatý a křemičitan železnatý.

Obtíže jisté způsobují rudy, které mají zinek, arsen a antimon. 
Blejno zinkové, přichází-li ve větším množství, tvoří s přimíšenými slou
čeninami vrstvu, která se ukládá mezi kámen a strusku, a nelze j i  tak 
snadno odloučiti, Odpomáhá se tom u tim, že se pražení i tavení opakuje, 
při čem zinek přeměněný v kysličník přejde ve strusku a částečně se 
promění v páry, jež se z peci odvádějí. Arsen i antimon se jen  Částečně 
odstraní. Nepřicházejí-li ty to  prvky ve větším množství nevěnuje se 
jim  pozornosti. Jestli však se vyskytují arsen i antimon ve většim 
množství, slučují se se železem, mědí, kobaltem a niklem a poskytují 
tak  zvané míšně. Poněvadž hutnota míšně je s t  větší než měděného k a 
mene usazuje se pod kamenem. V peci šachtové někdy může se vyťvo- 
řiti čtverý výrobek. Nejdoleji jest vyredukovaný kov, potom přijde 
míšen, na ní jest uložen měděný kámen, který  pokrývá struska.

Je-li v nístěji dostatek roztopeného kamene nahromaděno, vy 
pouští se.

Struska z pece vydobytá obsahuje 24—26°/o kyseliny křemičité 
a nesmí obsahovati přes O50/o mědi. Překročí-li se tato hranice, přidává 
se jako přísada při výrobě kamene koncentrovaného.

Surový lech, který má 25—40% mědi, se roztlouká a opět se praži 
v hromadách, stojnách nebo pecích šachtových i pálacích. Pražení se 
provádí opět pouze do toho stupně, by pro všechnu měď a něco železa 
zbylo patřičné množství síry. Cím je s t kámen čistší, tím silněji se může 
pražiti. Jen  zcela čistý kámen, který je s t  hlavně prost olova, antimonu, 
arsenu se může hned dopražiti a na černou měď zpracovati.

Následovním tavením v šachtové peci za přísady křemičité, se do
stane kámen zhuštěný či koncentrovaný, k terý  má asi 65% mědi:

Má-li koncentrovaný kámen ještě přimíšeniny, jako jsou  olovo, arsen, 
antimon, praží se a potom se zase taví s křemičitými přísadami v šach
tové peci. Tu se dostane kámen sehnaný, k terý  má až 80% mědi.

Za křemičité přísady se béřou při těchto taveních koncentračních 
strusky od předešlých manipulací, jež mají víc než 0*5% mědi.

Sehnaný kám en se posléz dopražuje a taví v peci šachtové. Při 
tavení se plní šachtová pec střídavě rudou a uhlím. Uhlí dřevěné se 
hodí lépe než kok, poněvadž se má nižší teplota dosíci i zachovati, aby 
se co nejméně cizích kysličníků kovů redukovalo. Účinkem uhlíku a ky 
sličníku uhelnatého se redukuje kysličník mědi v měď. Kysličník železitý 
přemění se v železnatý a ten přejde ve strusku. Krom ě strusky se obdrží 
černá Či surová měď, mající 93—95% mědi. Černá měď se je š tě  raffinuje, 
by se z ní odstranily přimíšené prvky, a to : železo, zinek, olovo, síra, 
arsen, antimon.

Výroba mědi z rud v p e c e c h  pálacích. V Anglii, kde jest hojnost 
uhlí kamenného, vypracován zvláštní způsob výroby mědi, k te rý  sluje 
anglickým.

Měděné rudy  různého složení smísí se, by měly průměrně 8— 10% 
mědi, načež se praží v peci pálací.
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Pálací pec vystavena z ohnivzdorného materiálu. Vyhloubený nístěj 
upraven stavením písku a strusky. Do pece sype se ruda násypkou 
v klenutí. Jakm ile je s t ruda rozprostřena na nístěji, započne se s pra
žením za obracování a poznenáhlého zvyšování teploty, při čem i vzduch 
se připouští do peci. Misto ruční práce zavedeny jsou také pece s me
chanickým zařízením. Dále se upotřebí i pece šachtové, z nichž prchající 
kysličník siřičitý se odvádí ku dalšímu zpracování do olověných komor.

Pražená ruda  obsahuje kysličníky, sirníky železa i mědi a něco 
síranu měďnatého. Kysličník a síran mědi mají se převésti v sirník, který 
s nezměněným sirníkem m ědičnatým a železnatým tvoří měděný kámen. 
Kysličník železitý se redukuje v kysličník železnatý a přejde do strusky. 
Zeminy, přimíšené křemičitany jakož i křemen a oxydy kovů těžkých 
hledí se dostati ve strusku. By se toho docílilo, přidá se pražené rudě 
měděné strusky nebo surové rudy a někdy i živce, načež se taví v pálací 
peci. Pec pálací liší se od peci ku pražení tím, že se u ní docílí větší tah 
a pak má pouze jeden pracovní otvor. Tavením hledí se dosáhnouti převe
dení zemin a dílu železa ve strusku a nashromážditi měď v kameni, který 
sluje kamenem surovým, bronzovým. P ři tavení účinkuje síra sirníku na 
kysličníky a sírany pražením vzniklé, při čem se vyvinuje dioxyd síry.

Bronzový kámen má kol 35% mědi. Ten praží se na novo v peci 
pálací, aby se síra odstranila. J is tý  podíl síry musí však zbýti, by se jí 
měď vázati mohla. Následujícím tavením v peci pálací se dostanou různé 
koncentrované lechy, jichž složení je s t odvislým od čistoty surového 
kamene a přimíŠenin, jako  jso u : rudy kyslíkaté, uhličitany a mědinosnó 
strusky. Dle toho rozeznává se kámen či lech bílý, modrý, bublinatý.

Bílý lech blíží se složením sirníku mědičnatému a vzniká při vý 
robě obyčejných druhů mědi, když se taví surový kámen s velikým 
množstvím přísad kyslíkatých.

Modrý lech povstává stavením praženého kamene surového s málo 
rudami kyslíkatými, při čem zbude ve výrobku vedle něco sirníku mědi 
i značný díl sirníku železnatého.

Bublinatý lech prostoupený hojnými bublinami se tvoří stavením 
velmi čistého surového kamene se značnějším množstvím kyslíkatých 
rud než při bílém lechu upotřebeno bylo.

Koncentrované lechy, které mívají až 75% mědi, zpracují se na černou 
měď, aniž by jim  nějaké přísady přidány byly v peci pálací. Pec pálací 
má v ohnivém můstku chodbičky pro vzduch. Předehřátý  vzduch vniká 
potom do pece na povrch kamenu a mnohem mocněji okysličuje. Oky
sličením mědi vytvořené oxydy a síran měďnatý působí na sirník mě
dičnatý.

Cu2S +  2 CuO =  Cu, 
Cu2S T  - -  -  -  *

so2
2 Cu20  =  Cu; +  so2

Cu^S-j- C uS 04 == Cu, +  2 so2

Kysličník siřičitý vzniklý prchá. Po oddělení strusky vypouští se černá 
měď, která má 9 7 5 —985%  mědi. Struska je s t bublinatou a obsahuje 
2 0 -4 0 %  mědi.

Výroba mědi na H arcu  v š ach to v ý ch  a pálacích  p ecech .  Na Harcu 
slouží k výrobě mědi živičnaté břidlice mědinosné, mající 1*8—3 7% mědi 
sloučené se sirou. Rozmělněná břidlice se třídí prosíváním. Jem nější 
části propadnou sítem, hrubé přijdou do vozíku a odvezou se na  hro
mady. P ři dělání hromad klade se na rozprostřené chrastí ruda do výše 
1 %—2 m. Jem ná ruda, která sítem propadla, lisuje se v cihly, z nichž
se staví řady a hromady. Zevnější otvory hromad zamazávají se kaší
z jemné rudy a vody a na to se celá hromada pokryje drobnou břidlicí.
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Hotová hromada zapálí se buď struskou anebo hořící již břidlicí. Hoření 
hromady trvá 2—8 měsíce a udržuje se následkem bituminesních sou
částí a síry, při čem ztrácí břidlice na váze 8—10%. Při hoření se rudy 
též okysličují a jest to nutné, by -sirník železičitý přítomný v břidlici 
přešel v kyslíkatou sloučeninu, neb jen v takovém stavu se dá železo 
snadno odstraniti. Za to ale vadí ztráta síry pro měď, k terá při dalším 
pražení s ní nemůže se vázati a tak se stává, že měď přejde do strusky.

Po prohoření hromad mědinosné břidlice se rozebere tato  a rudě 
přidá se látek struskotvorných i koku, načež se směs taví v šachtové 
peci (obr. 18.). Šachtové pece jsou  5*7—6‘3 m  vysoké. Pec má v do
lejší části rošt. Form y jsou tři. Šachta vnitřní S  obklopena jest zdivém. 
Mezi oběma je s t  výplň, jak na obrazci vyznačeno.

Při tavení kysličník měďnatý pražením obdržený působí v sirník 
železnatý. U tvořený kysličník železnatý přejde do strusky a měď pře
mění se v sirník měďnatý. Struska jako lehčí se oddělí a plave na roz- 

topenóm sirníku měďňatém, který  tvoří su
rový lech či kámen, jemuž sirník^železnatý jes t 
vždy přimíšen.

Z vysoké pece vytéká neustále J  struska 
po žlábku do železného kadlubu P. Z toho 
přetéká do železného vozíku, jehož stěny se 
dají rozebrati a strusku pak lze lehce na hal
dách vyklopiti.

Je-li v nístěji dostatek měděného kamene, 
vypouští se občas do nádrže s vodou A, kde 
se granuluje. Když měděný kámen z nístěje 
vytekl, vypouští se potom struska a posléz 
dole nahromaděné železo. S truska slouží k  vý
robě cihel a železo se odevzdá ku zpracování 
do železných hutí.

Kám en surový má 40—50°/* mědi, 0'2—0-25% 
stříbra. Aby se v něm množství síry zmenšilo, 
praží se v pecích šachtových. P ři pražení do
stane se kysličník siřičitý, k terý  se odvádí do 
továrny na kyselinu sírovou. Další koncentraci 
prodělává měděný kámen za přísady křemen
ného písku v pálací peci, která má nístěj pro

hloubený. Je-li na nístěji obsah rozprostřen, zařídí se topení tak, by 
rychle teplota se zvýšila. Hustá, kašovitá hmota se potom přehrabuje 
opětovaně, až se dostane hmota řídce tekoucí. Když dosáhnut tento vý 
sledek, odstraní se ucpávka trubice, vedoucí k  nejnižšímu bodu nístěje. 
Vytékající kámen se vypouští do nádržky, kde po stuhnutí poskytne 
plotny 4—5 em  silné a ploše 6—7 m 2. Po vypuštění koncentrovaného 
kamene vytéká z peci struska.

Struska stéká z nístěje pece do kotle přistaveného a z toho 
přetéká do 4 —6 níže ležících kuželovitých nádob litinových, v nichž 
kámen měděný se zadrží, kdežto struska dál odteče.

Koncentrovaný kámen má až 75% mědi a až 0-45°/o stříbra. Aby se 
stříbro vydobylo, podnikne se s kamenem následující práce. Kámen se 
rozmělní v kulových mlýnech a pak se praží v peci pálací. Pražením 
vytvoří se sírany železa a mědi. P ři dalším žíhání a za neustálého zvý
šení tem peratury se rozkládají sírany železa i mědi a povstává síran 
stříbrnatý. Když se ukončilo vytvoření síranu stříbrnatóho, k terý  se 
tvoří nejpozději, tu síran železnatý již úplně a síran měďňatý z větší 
Části je s t  rozložen.

Obr. 18.
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Připravená směs se vyluhuje v sudech o dvojitém dnu vodou oky
selenou kyselinou sírovou. Z louhu, k terý  obsahuje síran stříbrnatý 
a něco málo jiných síranů se sráží stříbro mědí dle methody Ziervogelovy. 
Cementové stříbro promýváním vodou se zbaví síranu vápenatého a při
míšených neěistot, a když bylo ještě opláchnuto kyselinou sírovou, for
muji se z něho lisováním koláěe o prům ěru 180 m m  a tlouštce 89 mm, 
které se po vysušení roztápějí v  kelímku hessenském.

Nerozpustná část, která zbývá z koncentrovaného kamene po od
stranění louhu, se propírá vodou a po přidání 9°/0 uhlí kamenného vnáší 
se do pece pálací, v níž se zpracuje na černou měď, k terá se ihned 
raffinuj e.

Pec na rafíinaci mědi v Mansfeldu užívanou představuje obr. 19. 
V klenbě peci je s t nad nístěj em otvor, k terým  se vnáší uhlí do peci. 
Nístěj je s t  z křemene, kterém u přimíšeno strusky. Na nístěj P  dává 
se měď příslušným o- 
tvorem. Na rošt R  se 
klade palivo otvorem 
v obrazci naznačeným.

Při raffinování vho
dí se dřevěné práško- 
vitó uhlí na roztopenou 
měď, by se kysličník 
mědičnatý redukoval.
Měď roztopená se pro
míchává tyčemi dřevě
nými z čerstvě pora
ženého stromu. Výkon 
ten zove se polování.
Jakm ile se vnoří tyč 
do roztopeného kovu, 
vyvinují se vodní pára, 
kysličník uhelnatý a 
uhlovodíky, které při
vedou měď do bouřli
vého pohybu. Účinek 
plynů je s t  částečně 
mechanický, Částečně chemický. Mechanický záleží v tom, že podporuje 
se unikání kysličníku siřičitého. Chemický účinek p lynů se jev í v re
dukci kysličníku mědičnatého plyny vytvořenými.

K dyž zmizely poslední stopy kysličníku siřičitého, pokryje se ko
vová lázeů k zamezení další oxydace práškem dřevěného uhlí a při uza
vření dvířek se zvýší teplota. Vyčištěná měď se potom vybírá měděnými 
lžícemi a leje se do forem. Dle toho, k čemu se má mědi upotřebiti, 
leje se do různých kadlubů. Měď k výrobě mosaze má podobu housko- 
vitou, k výrobě drátu tvoří tvary kuželovité, k výrobě desk měděných 
má podobu tabule různé velikosti i tlouštky.

Struska vytvořená v pálací peci, jakož i vrstva nístěje, kde se černá 
měď raffinovala, zpracuje se za přidání vápna v šachtové peci. Vedle 
strusky dostane se železem bohatá měď, která má kobalt i nikl. By se 
zbavila měď uvedených tří kovů, raffinuj e se v pálací peci a po oddě
lení strusky vypouští se do nádržek stupňovitě seřaděných. Po vychlad
nutí roztopí se v peci pálací na novo, kde se redukuje kysličník uhlím. 
Je-li redukce ukončena, vylévá se do forem.

Struska kobaltová a niklová prodává se do závodů, kde vyrábějí 
minerální barvy.

Kronika práce. X . 22

Obr. 19.
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Americký zp ů so b  při vý robě  mědi. Při provádění amerického způ
sobu výroby mědi jedná, se o výrobu měděného kamene, získaného tave
ním nepražených sirných rud v peci šachtové. Měděný kámen zpracuje 
se dále buď dle německého anebo anglického způsobu.

V peci Šachtové se využitkuje teplo vyvinuté okysličením síry 
a kovů ku stavení sirných rud a k vytvoření strusky z kysličníku že- 
leznatého s křemenem nebo s přísadami křemitými bez upotřebení jiného 
paliva anebo horkého vzduchu. Tento způsob manipulace se provádí 
s rudami, které mají náležité množství síry i Železa a při oxydaci se 
vyvine dostatečné teplo ku stavení sirníků kovů a strusky. Obyčejně 
ale se přidává rudám koku anebo se pracuje za upotřebení horkého 
vetru, případně užije se obou zároveň.

Pro tavení pyritové se hodí mědinosný kyz, pyrit měděný. Rudy 
velikosti jab lka  se taví v peci šachtové s přísadou křemene nebo kyse
lého silikátu. Pece šachtové mají stěny svislé a horizontální průřez 
tvoří čtyřúhelník. Roztopená hmota vytéká z nístěje do nádrže. Nádrž 
rozdělena je s t  klenutím ve dvě oddělení. Kámen měděný odtéká pod 
klenutím do oddělení druhého, z kterého se občas vypouští. Struska 
splývající v prvém oddělení na kamenu stružkou se odvádí.

V ýroba mědi z p ů so b em  B esse m e ro v ý m .  Výroba železa z litiny dle 
Bessemera nalezla nápodobení při výrobě mědi Byl to Manhěs, kterému 
se podařilo vypracovat! methodu na výrobu kovu z rud měděných.

K onvertry, v kterých se děje výroba mědi, jsou též podoby hru 
škovité o menších rozměrech než shledáváme při výrobě železa. K onvertr 
zpracuje 1—5 t. měděného kamene. Také zaveden ku provedení pochodu 
konvertr válcovitý, k terý  spočívá na čtyřkolovém vozíku, na němž se 
může z jedné strany na druhou pohybovati. K onvertr vyložen jest směsí 
z křemene a hlíny.

Rudy měděné nepražené se taví v peci za přidání mědi. Roztopený 
kámen měděný se vpustí do konvertru  válcovitého, načež se výfuky 
tlačí vzduch. Při tom sirníky mědi a železa přemění se v kysličníky 
mědičnatý a železnatý za současného unikání kysličníku siřičitého. K y 
sličník železnatý s kysličníkem křemičitým, obsaženým v konvertrovóm 
vyložení, tvoří strusku. Okysličením sirníků kovů vyvine se tolik tepla, 
že stačí, by obsah konvertru  během pochodu se udržel ve stavu tekutém.

Po okysličení železa se vypouští obsah do nádoby litinové. V ní 
hromadí se u spodu měděný kámen a nad ním struska. Struska snadno 
se oddělí od kamene, k terý  má 75—77% mědi. K oncentrovaném u kamení 
se přidá nový kámen měděný a do konvertru  vhání se tak dlouho vzduch 
až se docílí výrobku 99% mědi.

Převařován f  mědi. Poněvadž Černé mědi přimíšené kovy, železo, 
zinek, olovo, arsen i antimon dělají m ěd křehkou, podrobuje se tato 
převáření, by  se přimíšeniný odstranily. ÍTplně přimíšeniny odstraniti 
nelze, ale přece možno tak dalece vyčistění provósti, že látky přimíšené 
nepůsobí škodlivě. Jelikož kysličník mědičnatý ve mědi přítomný se
slabuje pevnost kovu, nutno i tento redukcí v měd převésti.

Převařování a zkujňování Černé mědi provádí se v ohnisku. Vyko- 
nává-li se v peci pálací zove se pochod raffinací, pro kterou se výhodně 
osvědčila i elektrolysa.

Ke zkujňování Černé či surové mědi slouží ohnisko obr. 20., jehož 
nístěj je s t tvaru  polokulovitého O, vytvořený ze směsi hlíny a písku. 
Ye stěně uložena dyksa Z), skloněná k okraji ohniska pod úhlem 45°. 
N ěkdy bývá ještě  před ohniskem zvláštní nístěj, do kterého se vpustí 
zkujněná měd, načež se z ní dělají kotouče či rozetty.
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Má-li se černá měď zkujňovati, roztopí se buci v malé peci šach
tové, anebo převede se do stavn tekutého přímo v ohnisku. Ohnisko se
pokryje vrstvou žhoucího uhlí dřevěného nebo koku a na palivo přikládá 
se kov. Na roztopenou měď pokrytou palivem se vhání vzduch dmy
chadlem. Jakm ile se vytvořila struska, odstraní se palivo a pak struska. 
Potom znova pokryje se kov palivem a znova se struska odstraní. To se
opakuje tak dlouho, až měď je s t zkujněna.

Účinkem vzdušného kyslíku okysličí se částečně měď i kovy p ři
míšené. Kysličník mědičnatý, který se neustále znova tvoří, okysličuje
svým kyslíkem přimíšeniny a převádí je  do strusky. Antimon, arsen,
zinek i olovo částečně těkají a ty  prvky, jichž kysličníky nejsou těka 
vými, tvoří strusku. Síra prchá jako kysličník siřičitý. Nikl přejde buď 
do strusky anebo zůstane přimíšen v mědi a to v  nejhořejších jejich 
vrstvách. Před dokončením zkujňování pozoruje se vyhazování kuliček 
měděných z lázně. To vysvětluje se následkem rych 
lého prchání dioxydu síry, který povstává okysliče-
ním síry ze sirníku mědi. —I—l..,..J—,—I—.—

K dy se má práce ukončiti, poznává se dle čer
vené barvy strusky, zelené barvy kovové lázně a 
uklidnění povrchu roztopeného kovu. Je-li stupeň 
zkujňování dosažen, zarazí se dmychadlo a měď se
buď po ochlazení vylévá do forem anebo se z ní
dělají kotouče či rozetty. Pro dělání kotoučů se 
měď někdy vypustí do jiného ohniska. K dyž byla 
poněkud ochlazena, postřikuje se vodou, by stuhla 
na povrchu na  kůry, které se snímají a přicházejí 
do obchodu pod jmé
nem měď rozettová.

Raffinace če rn é  
mědi. Kafíinování čer
né mědi, která má na 
90% Cu, provádí se 
v peci pálací. Je-li 
pec vyhřátá, vpraví 
se černá měď do pro
hloubeného nistěj e zří
zeného z křemene a 
strusky. Za uzavření 
otvorů měď se roztápí 
a zároveň těkají arsen 
i antimon. Potom po spuštění dmychadel tvoří se na povrchu mědi 
struska bohatá na kysličník mědičnatý, k terý  přepouští kyslík kovům 
mědi přimíšeným. Podle příbuznosti kovů ke kyslíku odstraní se v po
době kysličníků železo, dále olovo a posléz nikl.

Poznenáhlu ubývá tvoření se strusky a nastává živější vlnění roz
topené mědi za vývinu bublin a vymršťování měděných kuliček proti 
klenutí pece. Kysličník mědičnatý působí v sirník mědičnatý a tvoří se 
dioxyd síry, který při ochlazení kovu uniká a strhuje jeho částečky 
s sebou. Po 2—4 hodinách, kdy měď síry pozbyla, vyvinují se jen  malé 
bubliny a objeví se lesklá hladina roztopeného kovu.

P ři okysličování vznikl kysličník mědičnatý, kterého měď obsahuje 
6—8°y0. Qxyd ten činí měď křehkou a proto se musí redukcí odstraniti. 
Za tou příčinou se vnoří do roztopené mědi čerstvá březová tyč, kterou 
se kov promíchává. Část dřeva, nalézajíci se v roztopené mědi, prodě
lává suchou destilaci. Ze dřeva se dostane vodní pára, uhlovodíky,

23*
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vodík, kysličník uhelnatý, které přivedou kovovou .lázeň v bouřlivý 
pohyb. Pohlcený kysličník siřičitý vyhání se z mědi a zároveň i čá
stečně kysličník mědičnatý se redukuje v měď K  docílení úplné redukce 
kysličníku mědičnatého, posype se' povrch mědi drobnějším uhlím dře
věným nebo anthracitem, načež za obmezení přístupu vzduchu se zvýší 
v peci teplota a po nastalém odstranění strusky se provede po druhé 
promíchání mědi dřevem. Dokončení raffinace mědi se poznává tím, že 
vybraný vzorek se zkoumá na lomu. Je-li lom hedvábně kovově lesklý 
a v červeném žáru se nechá měď kouti, aniž by  se trhliny objevily, 
vybírá se lžícemi a leje se do měděných forem různého tvaru podle 
toho, k  čemu se upotřebí.

Struska při raffinování dobytá, přidává se bud ku tavení na černou 
měd anebo se zpracuje na měď jakosti méně dobré.

Raffinování č e rn é  médi e lektro lysí .  Jakkoliv  srážení mědi z roz
toku proudem galvanickým bylo známo již r. 1800, kdy Cruikshank své 
pokusy v tom směru prováděl, nedalo se využitkovati tohoto pozorování 
v metallurgii, dokud nebyly vynalezeny dynam o elektrické stroje. Od té 
doby, co se osvědčily dynamoelektrické stroje i při jiném ^použití, pra
cováno čile v závodech na pokusech zabývajících se čistěním mědi cestou 
elektrickou. Pokusy poskytly výsledky tak  uspokojivé, že na základě 
jich  stavěny závody, v nichž provádí se raffinování černé mědi cestou 
elektrolytickou.

Z černé mědi ulijou se plotny (lm x  0 5 X 0-015), které se zavěsí 
na měděné vedení a zapadají do dřevěných olovem vyložených kádí, 
naplněných okyseleným roztokem modré skalice. Plotny účinkují jako 
anoda. Kathodu tvoří 0 3 m m  tlusté desky měděné, vyrobené cestou 
elektrolytickou a zavěšené mezi plotnami, tvořícími anody. P ři zavedení 
elektrického proudu se rozpouští anoda a na kathodě se usazuje měď. 
Kromě mědi rozpouští se z anody vizmut, arsen, antimon, olovo, železo, 
zinek, nikl, kobalt. Vizmut vyloučí se v lázni ve způsobě soli zásadité, 
arsen tu  dává arseničnan, z antimonu dostane se zásaditý siran a olovo 
vyloučí se ve formě sulfátu. Některé kovy se rozpustí a přejdou 
v roztok. Stříbro, zlato, platina se hromadí na dně nádoby v podobě 
bahna. Lázeň rozpustnými sloučeninami kovů nasycena musí se po jisté 
době obnoviti.

Aby se z kathody odstranila měď na ni vyloučená, natírají se ka- 
thody olejem, etherem petrolejovým nebo paraťfinem. Drahé kovy, které 
byly v anodě, jsou potom v bahně. Z bahna, majícího 1—6%  stříbra, 
po roztopení ulijou se desky, jež se znova zavěsí jako anody do nádrží. 
Obdržené bahno se upotřebí k výrobě drahých kovů, jichž oddělení pro
vede se případně koncentrovanou kyselinou sirovou.

K docílení dobré mědi elektrolytické je s t  nutno udržovati v  nádrži 
oběh elektrolytu, dále dbáti na jeho přiměřenou koncentraci a příslušné 
okyselení kyselinou sírovou. Čím je s t  měď méně čistou, tím více mědi 
musí elektrolyt míti. Volná kyselina sírová zlepšuje vodivost dázně a za
braňuje rozpouštění stříbra.

Pro raffinaci mědi je s t dvoje zařízení co se týče uspořádání anod 
a kathod. Dle jednoho způsobu, ja k  již poznačeno bylo, střídají se 
anody s kathodami. Druhý způsob spočívá v tom, Že v nádrži visí rovno
běžně anodové plotny. Pouze jedna plotna čisté mědi, tvořící kathodu, 
je s t  zavěšena blíž stěny. P ři zavedení proudu se pozoruje, že u ploten, 
které jsou anodami na jedné straně, se měd rozpouští a na druhé straně 
téže plotny se měď sráží. J e s t  tedy každá deska současně na jedné
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straně anodou a na straně druhé kathodou. Poněvadž ty to  plotny nejsou 
úplně Čisté, vytvoří se při rozpouštění mědi prohlubiny a trhliny, k teré 
poznenáhlu se dotýkají usazené mědi čisté. Sražená měď se proto, by 
se nerozpouštela, odděluje a ze zbytků anod ulijou se plotny nové.

Výroba mědi na mokré cestě.

Na mokré cestě se dobývá mědi cementové z vod cementových, 
což jsou vody báňské, v nichž je s t  rozpuštěn síran měďnatý. Měď sráží 
se železem, které je s t  v kádích mřížovitě uloženo. Z poslední kádě 
stéká tekutina na železo, čímž podporuje se značně vyloučeni mědi. Ce
mentová měď naznačeným způsobem vyloučená, mívá nejvýše 55°/0 kovu. 
Obsahuj e-li více mědi, zpracuje se na měď čistou. Surová měď cemen
tová s menším množstvím mědi přidává se do šachtové peci ku mědě
nému kameni, z něhož se vyrábí černá měď.

Má-li se vyrobiti měď z uhličitanu nebo kysličníku měďnatého na 
cestě mokré, rozpustí se tyto sloučeniny v  kyselině sírové nebo solné.

Rozpouštění rud  v kyselině sírové se děje v nádobách olověných. 
Někdy slouží k tomu nádrže vystavené z cihel kyselině vzdorujících.

Dle okolností huti výhodných se upotřebí někdy kyseliny solné. 
Solná kyselina má tu přednost před sírovou, že nedává tolik zásaditých 
solí. K  nevýhodě dlužno připočísti, Že rozpouští vice kysličníku žele- 
zitóho než sírová. U  rud, které jsou bohatší kysličníkem železitým, nutno 
tudíž při vyluhování dáti přednost kyselině sírové. Rozpouštění se pro
vádí v nádobách dřevěných, vyložených plotnami hliněnými.

Z roztoku síranu nebo chloridu se sráží měd železem. Ke srážení 
se upotřebí železných odpadků. V novější době slouží k tomu výhodně 
železná houba. Při upotřebení železa se pozoruje, že šedá litina působí 
rychleji než bílá. Na litině šedé se usazuje měď houbovitá a na litině 
bílé tvoří sraženina souvislá pásma.

Vylučováni mědi se podporuje oteplováním a mícháním tekutiny. 
Oteplení se docílí buď přímým topením nebo vodní parou, k terá proudí 
trubicemi v tekutině uloženými. Míchání tekutiny  se provádí míchadly, 
nebo vháněním vzduchu do louhu. By se poznalo, zda-li vylučování 
mědi jest ukončeno, vnoří se do tekutiny železný kus vyleštěný. Když 
povrch železný se nepotáhne povlakem měděným, jes t  práce ukončena.

Místo vylučování mědi cementové, lze sraziti měď ja k  sirník měď
natý sirovodíkem, sirníkem sodnatým nebo vápenatým. Sirník měďnatý 
po lisování se zpracuje na měděný kámen anebo po pražení převede se 
v černou měď.

H unt a Douglas zavedli k dobývání mědi methodu, se zakládající 
v tvoření chloridu mědnatého a mědiČnatého. Sirnó rudy se praží, by 
se dostal kysličník anebo má-li se zpracovati uhličitan pálí se a pak po 
rozemletí se vnáší do roztoku chloridu železnatého a sodnatého, ohřá
tého na 60—80°. Při tom povstává rozklad:

3CuO 2FeCl2 — F e20 3 -I- Ou2 Cl +  Cu2Cl2 
3Cu20  —|— 2FeCl2 F e2Oj —|— 2 0 ^ 0 ^  —J— Cu2.

U tvořený Cu2Cl2 se udržuje v roztoku chloridem sodnatým. Vylou
čená měď působí dále na Cu Cl2 a mění jej v Cu Cl2.

Po 3—4 dnech se stáhne roztok chloridu, zbytek se promeje 
horkou vodou a do nahromaděných louhů nahází se železo, kterým se 
sráží ixi ě d *

CiijClj - f  CuCl2 - f  2Fe =  2FeCl2 - f  3Cu.
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Cementová měď naznačenými způsoby vyrobená jes t pomíšena zá
saditými solemi železitými, kyselinou křemičitou, tuhou, částicemi že
leza. Nečistot zbaví se částečně plavením. Nabyla-li při tom náležité 
čistoty, raffinuje se, jinak zpracuje, se na měď surovou, z níž raffinací 
dobyďe se čisté mědi.

Elektrolytická výroba mědi z rud.*)

Od té doby co seznáno, Že lze výhodně upotřebiti elektřiny v me- 
tallurgii, hleděno vynajiti přímý způsob výroby mědi z rud. Ze způ
sobů ohlášených zavedena v četných závodech výroba, kterou vypra
coval Siemens.

Práškovitý kyz měděný praží se, až je s t  železo skoro všechno 
okysličeno. Měď přeměněna částečně v síran, Částečně v kysličníky 
(Cu20, CuO), z větší Části ale zůstala jako sirník mědičnatý nezměněna. 
Pražená ruda se vyluhuje roztokem síranu železitého okyseleného ky
selinou sírovou, který má tu  vlastnost, že kysličníky a sirníky mědi pře
vede v síran měďnatý. Síran železitý dá síran železnatý, současně vy 
loučí se síra.

xH 2S 0 4 - f  Cu2S +  2Fe2 (S04)s r r  2C uS04 -+- 4 F eS 0 4 - f  S +  xH2S 0 4.
Okyselený roztok síranu měďnatého se rozkládá proudem elektri

ckým. Při tom na anodě uvolněný kyslík přemění síran železnatý v sůl 
železitou, které se upotřebí k vyluhování pražené rudy. Na kathodě vy 
loučí se měď a radikal S 0 4 přemění na anodě síran železnatý v železitý. 
Pochod zmíněný možno vyjádřiti rovnicí:

xH 2S 0 4 -f- C u S 0 4 - f  2 F eS 0 4 =  xH2S 0 4 +  C u - f  F e2(S04)3.
Hoepfner upotřebí jako elektrolytu chloridu mědičnatého v chlo

ridu vápenatém nebo sodnatém. Diafragmou odděleny jsou lázně ano
dové od kathodových. Na anodě což je s t  uhel vyloučí se chlor, k terý  
přeměňuje chlorid mědičnatý v měďnatý. Na kathodě měděné usazuje 
se měď a sice dává 1 ampére za 1 hodinu 2 * 3 6 tedy dvakrát tolik jako 
se dostane při použití roztoku síranu měďnatého. Louhy od kathod jsou 
pořád na měď chudší. Louhy od anod mají sice stejné množství mědi, 
avšak chlorid mědičnatý přeměnil se v chlorid měďnatý a nutno jej tudíž 
regenerovati. Chloridem měďnatým vyluhuji se rudy, které mají sirníky 
mědi a stříbra. Má-li ruda sirník měďnatý, tu dle rovnice 

Cu Cl2 +  Cu S =  S - j-C u 2 Cl2 
dostane se síra a chlorid mědičnatý. Je-li v rudě sirník stříbrnatý, 
obdrží s e :

2Cu Cl2 -j- Ag2 S = Cu2 Cl2- f  2Ag C l - f  S 
chlorid mědičnatý, chlorid stříbrnatý, k terý  je s t  rozpuštěn v louhu chlo
ridovém a síra.

Stříbro odstraní se chemickou cestou nebo elektrolyticky.
Naznačený způsob Hoepfnerův zaveden při zpracování mědinosných 

kyzů španělských. Jakkoliv  co se týče výtěžku mědi i stříbra, lze dopo- 
ručiti methodu uvedenou, přece nelze opomenouti i o vadách je jích  se 
zmíniti. K vadám počítá se příliš jem né mletí rudy, nutnost promývání 
bahna a potřeba diafragem.

Pro výrobu mědi z měděného kamenu, v němž je s t  sirník mědičnatý, 
zkoušeny způsoby, které vypracovali Siemens, Hoepfner a Marchese.

*) Z cem en to v ých  vod p rovád ělo  se sráženi m ěd i p rou dem  g a lvan ickým . Když p o 
kusy v tom  sm ěru  konané u k on čen y  byly, objevil se  vynález S iem e n so va  dynam oelektri-  
ckého stroje (r. 1867).
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Způsob výroby mědi z kamene dle Siemense a Hoepfnera naznačen 
při výrobě mědi z rud. Mají-li rudy stříbro, vyrobí se nejdřív měd' 
stříbronosná a ta  se podrobí elektrolysi.

Dle návrhu vypracovaného Marchesem slouží za anodu železitý 
kámen měděný a za elektrolyt upotřebí se louh, obsahující síran měď- 
natý a železnatý, obdržený vyluhováním praženého kamenu měděného 
zředěnou kyselinou sírovou. Výsledky způsobu naznačeného neposkytly 
výsledků uspokojivých.

Olovo.

Z dějin olova. Ačkoliv olovo bylo známo starým národům, přece 
jen málo zpráv o něm jest zaznamenáno v nejstarších zápisech, poně
vadž upotřebení jeho by lovvelmi omezeno. Rozsáhlý obchod s olovem 
provozovali Foeuičanó. V Řecku na pobřeží attickém jsou mocné haldy 
struskovité z dob Periklových a Themisýoklových, kdy na Laurionu 
zpracovány olověné rudy stříbronosné. Římané přivedli je j v  četnější 
upotřebení, když opanovali Britanii, kde naň čile dolovali. Také staří 
Mexičané a Peruani olovo znali. — Poněvadž ryzí olovo vyskytuje se 
v přírodě je n  velmi vzácně, není pochybnosti o tom, že bylo člověku 
nejprve z rud  je  dobyti. Způsob výroby olova popisuje Plinius.

Jakkoliv  v Čechách na mnohých místech olověné rudy sprovázeji 
rudy stříbrné, nevěnována výrobě olova náležitá pozornost, poněvadž 
cena olova nebyla přiměřena práci a také pro olovo nebylo patřičného 
odbytu. Největším výtěžkem na olovo vyznačovaly se doly ve Stříbře, 
které se uvádějí již ve 12. století. Ve 14. století nalézáme v zápisech 
zprávy o Bleistadtu (1814), kde těženy rudy olověné. Z Bleistadtu 
v 16. stol. mnoho olova v oběh přivedeno. V 17. stol. odváženy rudy  
ku zpracování do Jáchymova.

O dobývání olověných rud v Příbrami vyskytuji se zprávy ze 
16. stoh, kdy nařizuje se hornímu úřadu, by  odváděl olověné rudy do 
Kutné Hory. V hutích příbramských považována výroba olova vždy za 
vedlejší výrobek. Ye Stříbře a Bleistadtu bylo olovo výrobkem hlavním. 
Ve Stříbře zavedlo se po válce třicetileté znova dolování a od té doby 
pracuje se nepřetržitě. Doly u vsi Křiče na Stříbrsku těší se pozornosti 
v poslední době. Také v Bleistadtu obnoveny doly po válce třicetileté. 
Po malém výtěžku udržely se v činnosti až na naše doby.

Na Moravě těžily se olověné rudy u Jihlavy, dále poblíž Karls- 
dorfu v okresu Rýmařovském, u  Fulneku, Hangensteinu, u Oder a u  L o 
sova na Olomoucku.

Ye Slezsku po nějaký čas dobývalo se olověné rudy u Malé Moravy 
na Opavsku.

V las tnos t i  olova , čisté  olovo je s t kov barvy modrošedé; na čer
stvých plochách jeví silný kovový lesk, který však po krátké době za
niká, poněvadž se tvoří okysličením šedá vrstva suboxydu. J e  tažné 
a ohebné a ze všech kovů nejměkší; hutnost má 1137. Taví se při 
834°, v silném červeném žáru počíná se vypařovati a ve vysokém bílém 
žáru (1600—1800°) přichází do varu. Zahříváním na vzduchu se okysli
čuje, poskytujíc tak zvaný popel olověný; delším žíháním dává klejt. 
Přimíšeným antimonem, arsenem, zinkem i mědí zmenšuje se jeho 
měkkost.

Nejsnáze rozpouští se v kyselině dusičné, kyselina sírová jej roz
pouští skrovně H orká koncentrovaná kyselina sírová působí mocně 
v olovo.
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U potřeben í  olova. Olovo slouží k výrobě plechu, rour, drátu, broků. 
Plech olovený užívá se k stavění olověných komor pro výrobu kyseliny 
sírové, dále k zhotovování odpařováních pánví pro tutéž kyselinu a ka
menec. Jemné listy zvané folie docházejí upotřebení k zahalování čaje, 
tabáku. D rát olověný slouží k přivazování předmětů ve vlhkých míst
nostech; hrubší drát lisováním přemění se v projektily střelné zbraně. 
Také mnoho olova užije se k výrobě slitin, běloby a sloučenin jeho.

Rudy olověné.

Galenit Či leštěnec olověný PbS nejčastějšív to ruda olověná krysta
luje v mnohoosní soustavě. Nachází se v Cechách hlavně u Příbrami, 
Jáchymova, Stříbra, dále v Korutanech v Raiblu a Bleiberku, v Uhrách 
u Šfávnice, v Sasku u  Freiberku, na Harcu u Clausthalu.

Cerussit či běloba P b C 0 3 hráni v soustavě kosočtverečné. Přichází 
jako průvodce galenitu v vdechách u Příbrami a Stříbra, dále u Cách, 
hor. Slezsku.

Anglesit P b S 0 4 tvoří krystaly v soustavě kosočtverečné. Vyskytuje 
se v Korutanech, na ostrově Anglesea, Sardinii a Urálu.

Pyromorfit či zelenoba (Pb3P 20 8)3-[-PbCl2 tvoří krystaly soustavy 
šesterečné a přichází na ložích a žilách olověných rud v Příbrami, 
Stříbře a Freiberku.

Vulfenit či žlutoba P bM o04 krystaluje v soustavě čtverečné a vy 
skytuje se na těchže místech jako pyromorfit.

Stolzit P b W 0 4 krystaluje jako vulfenit a přichází v Cinnvaldu, Blei
berku v Korutanech, Coquimbo v Chile.

Další olověné rudy j s o u : Zinkenit P b S . Sb2S3, boulangerit 3 P b S . Sb2S3, 
freiesiebenit 5 (P b .A g 2) S .S b 2S4, bournonit 3(Cu2S. Sb2S4), 2 (3PbS .Sb ,S3), 
mimetesit 3Pb, (AsO,)2, krokoit P b C r0 4, lamárkit P b S 0 4 . PbO, liňarit 
P b S 0 4.P b  (0 H )2. C u S 0 4 .C u ( 0 H ) 2.

Výroba olova.

K výrobě olova upotřebí se hlavně leštěnce olověného, z kterého 
se kov získá trojím způsobem.

1. Olovo dobude se z leštěnce tím způsobem, že se pražení sirníků 
provede jen  do jistého stupně okysliČení. Potom vzájemným působením 
a rozkladem utvořených kyslíkatých a nezměněných sirných rud vyloučí 
se olovo. K takovému zpracování hodí se čisté rudy chudé křemany. 
U rud bohatých na sirníky jiných  kovů, anebo mají-li hojnost kyseliny 
křemičité se zbaví rudy pražením síry, arsenu, antimonu. K yslíkaté slou
čeniny vytvořené pražením ve vysoké peci za přísady redukčních pro
středků se podrobí tavení. Při tom se obdrží z kysličníku olovnatého 
kov; ostatní kovy přejdou ve strusku.

Dle výkonu práce rozeznává se způsob korutanský, anglieký a tar- 
novický.

2. Druhý způsob výroby olova z leštěnce je s t srážení. K u srážení 
olova ze sirníku olovnatého se upotřebí železa, s kterým se ruda taví. 
Pro ten způsob se hodí rudy, které mají málo sloučenin kovů se sírou, 
arsenem, antimonem, poněvadž by se jinak  zvýšila spotřeba železa a 
tvořilo by se mnoho kamene. P ři  účinku železa v sirník olovnatý n a 
stává substituce za vyloučené olovo.

3. Třetí způsob výroby olova se hodí pro všechny druhy rud olo
věných. Rudy se zbaví pražením těkavých součástí, jako  jsou  síra, arsen,
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antimon. Jsou-li prosty mědi, hledí se, by se síra co nejvíce odstranila. 
Mají-li měď, provede se pražení do toho stupně, by zůstalo dosti síry, 
s kterou je s t  měď ve sloučení. Z pražených rud se dobude redukcí 
olova.

Výroba olova pražením le š těnce .

Způsob korutanský. Y Bleiberku — v Korutanech zaveden způsob 
výroby olova z leštěnce v pálacích pecích korutanských. R uda v peci 
se podrobí částečnému okysličení, že vedle nezměněného sirníku olovna
tého dostane se kysličník a síran olovnatý. Obě tyto sloučeniny působí 
v sirník, dle ro v n ic :

PbS  - f  2PbO =  P b 3 +  S 0 2 
PbS +  P b S 0 4 =  Pb2 4 -  2S 02.

Peci pro provedení naznačeného pochodu (obr. 21.) mají skloněný 
nístěj A , jehož půdorys tvoří plochu 
se zúžující k pracovnímu otvoru F.
Vedle nístěje jest stupňovité topení 
R , na kterém  se spaluje dříví. Pec 
vystavěna z cihel a nístěj povstal 
upěchová- 
ním směsi 

hlíny a 
strusky.

Při vyko
návání prá
ce se vnáší 
rozmělně
ná ruda na 

nístěj.
Když ruda 

během B 
hodin asi 
osmkrát se 
byla pře
hodila, do

cílilo se 
tvoření ky
sličníku a
síranu olovnatého. Potom začne se na roštu silně topiti a rudou se 
neustále přehrabuje. Tu nastává působení sírníku olovnatého  ̂na kyslí- 
katé sloučeniny olova, což jest zprováženo nepřetržitým odtékáním kovu 
do předložené formy C, v níž nahromadí se olovo měkké.

Když olovo téci přestalo, pokryje se obsah peci dřevěným uhlím, 
pilně se míchá, oheň se sesílí, ale zároveň seslabi se přístup vzduchu 
do topení, by za nedokonalého hoření tvořil se kysličník uhelnatý. 
Y době té vytéká z peci opět olovo, jež nemá té čistoty co olovo po
prvé vyrobené a sluje olovem tvrdým. Pochod chemický, lze vyjádřiti 
rovnicem i:

P b S + P b S O ,  =  2Pb -f - 2S 02 
4PbO - f  C4 =  4Pb 4  4CO.

Po ukončení práce vyhrabou se zbytky, pec se vyčisti a znova plní. 
Olovo měkké i tvrdé se ještě jednou přetápí a leje do podlouhlých 

kadlubů.
LCroaika práce. X, 23
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Způsob anglický. Na podobném základu, jako se provádí dobývání 
olova v Bleiberku, spočívá též jeho výroba v pálacích pecích angli
ckých. Pálací peci anglické zařízeny jsou  na veliké zpracování leštěnce. 
Nístěj je s t  utvořen upěchováním hlíny a v prostřed je st značně vyhlouben. 
Otvorem se prohrabuje rudou, která se do peci zanáší násypkou. S roštu 
popel z paliva spadává do popelníku, plamen hořením vzniklý uniká 
liškou do komínu.

Olověný leštěnec praží se za otevření dvířek a neustálého přehazo
vání, při čem dostává se ze sirníku kysličník a síran olovnatý. Po dvou- 
hodinné době se zvýší značně teplota za uzavření pracovního otvoru, 
tak že ruda počíná až tá ti a při tom účinkuje oxyd a síran na sirník
olovnatý, z kterého se olovo vyloučí. Zároveň pak se přihodí k rozta
vené rudě něco páleného vápna, s nímž se ruda promísí, by směs na
byla hustšího vzhledu. Kromě toho ale má vápno též ten účel, aby se 
rozložil síran olovnatý a vznikl kysličník olovnatý, k terý  se lehčeji roz
kládá sírníkem. Vzniklý síran vápenatý se redukuje v žáru uhlíkem 
na sírník.

Vyredukované olovo se hromadí v nejníže ležícím díle nístěje, 
z kterého vytéká, když se propíchnula ucpávka, uzavírající odtokovou 

trubici. By se vyčistilo vypuštěné olovo, vnoří
se do něho tyč z čerstvě poraženého kmenu. Tím
způsobí se živé proudění vývinem vodních par 
a tak se podporuje i oddělení strusky.

Způsob tarnovický 
zaveden jest na ně
k terých hutích v P ru 
ském Slezsku. Přitar-  
novickém způsobu se 
hledí vyrobiti mnoho 
olova v plamenících 
anglických za použiti 
2500—2800 Ať/ rudy, 
které se na jednou 
vezmou do práce. P ra 

cuje se při průměrně malé spotřebě paliva a za nízké teploty. Pracu- 
je-li se tím způsobem, zůstane 30—5O°/0 olova ve výpražcích. Zbylé olovo 
se získá spracováním výpražků v peci šachtové. Mají-li rudy stříbro, hro 
madí se toto v olovu, které se nejdříve obdrží. Poněvadž ztráty  olova 
celkem nejsou tak značné jako při způsobu anglickém, dlužno způsobu 
tarnovickému dáti přednost.

Peci pro způsob tarnovický jsou plamenice, jichž nístěj pozvolna 
se sklání a je s t  posléz zakončen nádržkou, v níž se hromadí roztopený 
kov. R uda se sype na nístěj otvorem v klenutí. Výpražky se vybírají 
otvorem v nístěj i, který při práci jest uzavřen.

Na nístěj i. jes t rozložena vrstva rudy 8—10 em vysoká. K dyž byla 
ruda po dobu asi 4 hodin vystavena účinku plamene z roštu Šlehajícího, 
při čem ruda několikrát přehrabána, sesílí se plamen. Zároveň se přidají 
k rudě kyslíkató přísady, podporující oxydaci leštěnce, který se neustále 
propracuje, čímž usnadňuje se i výtok olova. Otevřením dvířek výtok 
olova se zastaví, ale při tom současně okysličuje se nezměněný leštěnec. 
Zvýšením teploty zavede se opět odtékání olova. Když více olovo ne- 
odtóká, odstraní se výpražky z nístěje.

Obr. b2u2.

V Bleiberku zavedeny jsou  k výrobě olova z leštěnce amerikánské 
pece (obr. 22.), jaké  nej prvé v Rosie ve státě New-Yorském postaveny byly.
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Pec skládá se z litěné čtyřhranné jím ky Z), je jíž stěny jsou  duté. 
V ní nahromadí se roztopené olovo obdržené z rud a když je s t ho do
statek, vypouští se do kotle K , z nějž se rozlévá do forem. Nad jím kou 
s olovem nalézá se v podobě podkovy uzavřená skříň Z?, v níž se vzduch 
když se byl ohřál v A, pudí se přes roztopenou rudu. Za palivo 
slouží dříví.

Při zavedení pece vchod naplní se jím ka B  roztopeným olovem, na 
které se dá vrstva dřiví s rudou, načež za dmýchání vzduchu okysličí 
se díl rudy a u tvořený kysličník a síran olovnatý působí známým způ
sobem na sirník olovnatý. Po ukončení rozkladu se zarazí dmychadlo, 
na roztopené olovo se nasype nová dávka paliva i rudy, načež se dmy
chadlo uvede opět v činnost.

Výroba olova sráženim z leštěnce.

Srážením se dobývá olova z galerii tu, který  se taví se železem. P o 
něvadž upotřebením železa kovového dostal by se výrobek poměrně 
drahý, béřou se k tomu rudy železné, výpražky kyzové, mající málo 
zemin a sírníků cizích kovů. Z přísad železných se vyloučí kov a ten 
působí v sírník olovnatý dle rovnice:

PbS -)-F e  — P b -j- FeS.
Obdržený kámen a struska obsahují vždy ještě  dosti olova a musí 

se zvláště zpracovati.
Ke srážení olova slouží peci pálací a šachtové.
Pálací peci jsou malých rozměrů. V prohlubině nístějové olovo na

hromaděné se vypouští do kadlubů, v nichž se usadí kov na dně a na 
něm plave struska. Po odstranění strusky se vylévá olovo do forem.

Šachtové peci dosud nalézají se v Činnosti na některých místech 
na Harcu. Mají podobné zařízení, jaké  shledáváme při obyčejných, vy 
sokých pecích olověných. R udy olověné upotřebí se v kouscích. Šlích 
či splávek se stlačí v peci; k vůli zkypření přidává se mu strusky. Že
lezo se upotřebí v kusech co takové anebo ve způsobě rud. Je-li med* 
přítomna, není železa tolik potřebí, neb v tom případě nahromadí se měď 
jako sirník mědičnatý v kameni, z kterého se dá získati.

Poněvadž rozklad sirniku olovnatého se děje při vyšší teplotě, 
k čemuž je s t  zapotřebí mnoho paliva a dále jsou i značné ztráty olova, 
provádí se místo srážení raději výroba olova z leštěnce jeho pražením 
a redukcí.

Výroba olova pražením a redukc í  rud olověných.

Praženi rud olověných. Zvláštnímu zpracování leštěnce na olovo 
podrobí se rudy olověné tehdáž, mají-li hojnost sírníků kovů a kyseliny 
křemičité. Pražení takých rud provádí se v hromadách, stádiích či stoj- 
nách, pecích šachtových a pálacích.

V hromadách praží se sirné rudy na Harcu v Lautenthalu. Nejprv 
srovuá se půda a na ní se nanese vrstva dříví, k terá se pokryje rudou 
a tu přijde nejníže hrubší kámen a nejvýš jen  kamení drobné. Zevnější 
plochy tvaru jehlancovitóho posypou se prachem rudním. Zapálení pa
liva stává se na té straně, od které nejvíce vítr vane, neb pražení trvá 
mnohdy až půl roku. Plamenem hořícího paliva zapálí se síra sirných 
rud. K dyby ale rudy neměly dostatek síry. nutno v hromadu dáti dvě 
vrstvy dříví. Při pražení rud se nevyužitkuje nejen vytvořený d iosyd 
síry ale i palivo. Jedním pražením nebývá práce Ukončena a proto se 
musí pražení několikrát opakovati. Obyčejně se děje první pražení volně 
v přírodě. Druhé a třetí pražení stává se pod střechou.

2 3 *
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Dokonaleji se provádí pražení rud v stojnách či stádiích "Wellnero- 
vých (obr. 23.). Základní plocha štadlí je s t  skloněna. V nejnižší části jsou 
otvory, kde se oheň rozdělává. Protilehlá nejvýše položená strana jest ve 
spojení s kanálem, kterým se odvádějí'plyny do komína. P řed  naplněním 
stojný rudou, nanese se nejblíž otvorů dříví nebo kok. Pak udělají se 
k otvorům do hlavního kanálu ústícím chodbičky nakladením větších 
kamenů, které se mají rovněž vypražiti, by se jim i tah  potřebný docílil. 
Po nakladení kouskovité rudy nasype se na povrch hromady ze sirných 
rud drobnější kamení. Z počátku hoří palivo, později udržuje se oheň 
sirou rud.

Výhodnější pražení sirných rud děje se v pecích. Kouskovité rudy 
se praží v pecích šachtových a práškovité rudy prodělají pražení v pe

cích, které sestrojili G-er- 
stenhofer a Hasenclever 
s Helbigem.

Při pražení rud 
v pecích uvedených se 
nezbaví rudy nikdy ve
škeré síry, nýbrž zbývá 
j í  až 6°/0 vedle arsenu. 
A by se snížilo množství 
síry a arsenu, mísí se 
rudy, které první p ra
žení prodělaly s odpadky 
obdrženými při výrobě 

olova a křemitými přísadami. Potom se podrobí znova pražení, při kterém 
má se dosíci nejen co možné odstranění síry a arsenu, ale i stavení prá- 
škovitých součástí.

Ke druhému pražení a někdy pouze ku pražení jednom u slouží pá
lací peci o jednom  nebo dvojím oddělení. Peci s dvojím oddělením 
mají etáže nad sebou. Poněvadž vyvinou mnoho kouře a vyžadují 
oprav, zavádějí raději peci jednoduché.

Jednoduchá 
pálaci pec (pro
metá vá, obr. 24.) 
má ohniště od- . 
dělené můstkem 
od rovného ní
stěje, na němž 
je s t  ruda roz- 

Obr. 24. prostřena. Pec
zbudována ze

šamotek a má v Příbram i 7 oddělení. Buda, která se má pražiti, roz
loží se v oddělení od ohniště nej vzdálenějším, do něhož spadá stropem 
po otevření zásůvky S. Postupem  pražení pošinuje se ruda blíž k ohni, 
až se dostane k můstku, kde je s t  nístěj prohlouben. K u obracení a pře
hazování rudy na nístěji rozložené jsou  otvory M  na obou stranách pece 
střidavě založené. Při práci jsou na každé straně dva dělníci, kteří použí
vají ku přehazování rudy lopat a ku vyhrabování pohrabáčů nebo hřebel.

Vypražená ruda, mající asi l°/0 síry, vyhrabuje se u  O do přistave
ných železných vozíků, v nichž se nechá vychladnouti.

Chemický pocl^od při pražení je s t ten to :

Obr. 23.

P b S -f -O “ PbO -j-S0.2 
2PbO -(- S i0 2 =  Pb2SiO,.
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Část sirníku olovnatého přemění se v síran, který se rozloží nezmě
něným sírníkem olovnatým dle rovnice :

2P bS-j-PbS O , =  Pb -f- P b2S -I- 2SO,.
Pb2S =  Pb4-PbŠ.

Dále působí v síran i kysličník křemičitý.
Pražení musí se co nejpečlivěji provósti, neb čím více zbude síry, 

tím více dostane se olověného kamene. Síry musí ale vždy něco zůstati, 
by se na ni vázala měd.

Nejvíce při práci vadí přítomnost sirníku zinečnatého, k te rý  se 
dříve okysličuje než sirník olovnatý, a poněvadž se kysličník zinečnatý 
nebo síran zinečnatý netaví snadno, odnáší se proudem vzduchu. P ří
tomnost sirníku arsenového i antimonového je s t  rovněž na škodu, jelikož 
podporují prchání olova a stříbra.

Je-li ocelek přimíšen, ztrácí kysličník uhli
čitý a přechází v kysličník železnatý a železitý, 
kteréž oxydy jsou dobrou zásadou ku strusko- 
vatění přítomného kysličníku křemičitého. Kyz 
železný působí rovněž na křemičitan olovnatý 
a poskytuje při tom :

P b2S i0 4 4 -  F eS 2 =  2 P b S + F e S iO ,
2PbS +  2Fe =  2Pb - f  2FeS.

Z pálací peci vedou se plyny v Příbrami 
do kanálu nad klenutím pecí udělaného, kde 
se zadrží rudní prach a pak teprv odvádějí se 
do komínu. Teplo plynů zároveň se vy užitku je 
k předsušení práškovíté rudy, neb nad šestým 
a sedmým oddělením peci je s t  kanál přikrytý 
železnými plotnami, které se pokryjí obyčejně 
10 q rudy, jež se po předsušení spouští na 
nístěj.

Ye Freiberku vedou se plyny do chodeb.
Tu se usadí stržený rudní prach, případně i ky 
sličník arsenový a potom teprv odvádějí se 
plyny obtěžkány kysličníkem siřičitým dlou
hými ještě  chodbami do hlavního komína, 140 m  
vysokého.

Do peci ku pražení dává se najednou 30^ rudy, která se vybírá 
za 4 hodiny. Vypražená a vychladlá ruda se roztlouká na menší kusy 
a po smíšení s přísadami patřičnými odevzdá se do peci k tavení.

Z pražené rudy, obsahující vedle kysličníku, síranu, křemanu i ne
změněný sirník olovnatý, dobývá se olova v pecích šachtových.

Pec šachtová či vysoká. Vnitřek peci šachtové (obr. 25.) jest ze zdivá 
šamotového. Na zevnějšku je s t zdivo z cihel obyčejných, obejmuté plechem 
železnýrn. Kozměry peci jsou: výška 9 m  světlost dole nahoře
2*/2m. Část peci, kde jsou výfuky s dyksami, jimiž se pudí vzduch do 
peci, je s t z kovaného železa. Je s t  složena z osmí segmentů, kterými 
proudí voda. Společným vedením se voda spodem do jednotlivých od
dílů přivádí a když byla oteplena, odvádí se horem. Vodou se způso
buje ochlazeni železné konstrukce vystavené vysoké teplotě a tím se 
zároveň chrání před poškozením.

Hořejší díl peci nad formami nesou sloupy. Stane-li se, že mají se 
formy vyměniti, lze tyto pohodlně odstraniti a hořejšek se nechá státi.

Plnění peci se děje kychtou a sice dává se na obvod olověná ruda,

c r v i o r r

O b r .  25.
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kdežto struska a kok nebo dřevěné uhlí přijdou do středu. Kromě toho 
dle nahromadění na huti přidává se též olověný klejt, měděný kámen, 
zbylé části obdržené při vycezování olova na nístěji. Olovo získané re
dukcí olověných rud usazuje se - v jímce v nejdolejší části peci; nad 
kovem hromadí se struska, k terá vytéká po žlábku či příkůpku do že
lezných homolovitých forem nebo hrnců. Když v  jímce dosti olova se 
nashromáždilo, prorazí se otvor, k terý  jest ucpán hlínou a olovo vy té
kající se chytá do předložených forem.

Vedle popsané peci šachtové slouží v Příbrami k tavení vypraže
ných rud v pecích prometavých, vysoká pec, jež je s t  uvnitř z ohni
vzdorného zdivá a na zevnějšku má cihly obyčejné obdanó plechovým 
pláštěm, V části, kde se děje tavení, uloženo jes t 8 forem s dyksami. 
K ochlazení slouží ve 3 řadách nad sebou kladené litinové skříně, jimiž 
voda protéká, Základ peci tvoří železná deska, na níž jest vrstva cihel 
a na ty naklade se vrstva šamotu, načež přijdou cihly, jež pokryjí se 
hlínou, z které upěchováním vytvoří se jímka. P lyny z peci odvádějí 
se rourou do komor prachových. K ychta jest pokryta poklopem. V nej- 
nižším bodě jimky pro nahromadění olova nalézá se odváděči roura, jež 
jest ve spojeni s menší nádrží před pecí uloženou. J e s t  tu  princip nádob 
spojitých. Olovo uvnitř peci v podstavě nahromaděné vytéká do zevnější 
nádrže, kde se udržuje žhoucím uhlím v tekutém stavu. Je-li ho tu 
dostatek, nechá se vytókati do forem. Struska během tavení bez přestání 
stéká do předložených nádob.

By se vysoké peci co nejdéle v neporušeném stavu udržely, bývají 
při nových konstrukcích opatřeny dvojitým pláštěm. Do prostoru mezi 
pláště stéká voda, která ochlazení způsobuje. Oddíl, kde se ochlazení 
děje, je s t z litiny, z lité oceli nebo železa kujného.

Vysoké peci mají kychtu bud uzavřenou poklopem, anebo vložen 
je s t  do kychty plechový válec naplněný vždy rudou nebo palivem. P lyny 
z vysoké peci odvádějí se po straně ve výši co je s t  válec v kychtě za
věšený.

Místo postranního odvádění zavedeno je s t v Lautenthalu  unikání 
plynů horem kychty, k terá je s t  rozšířena v násypku, do níž se dává 
střídavě ruda a kok.

Pochod ve vysoké^ peci spočívá v redukci kysličníku olovnatého 
a vyredukování olova. Železo, žíravé zeminy mají se v podobě strusky 
odstraniti. Méd přejde v lech, kde hromadí se i kobalt a nikl, je-li 
málo síry. Pak-li je s t  síry dostatek, obsaženy jsou  kobalt a nikl v míšní.

B y se vytvořila struska, přidávají se k pražené rudě přísady, jichž 
povaha řídí se dle vlastností rud. Mají-li tyto mnoho kyzu, ocelku, při
dávají s e v přísady bohaté na kysličník křemičitý, jako  je s t  křemen a 
strusky. Častěji nutno je s t  přidati zásadité přísady, k čemu slouží strusky 
od pudlovacích pecí, pražený olověný kámen, železná ruda, kyzové vý- 
pražkjr, železo, vápenec. Větší množství železa přidávají v Příbrami, 
poněvadž mají rudy hojnost sfaleritu. Potřeba jeho ale se zmenší, čím 
vypražení rud dokonaleji provedeno bylo. Směsi upravené upotřebí se 
k zasypáváni do vysokých pecí.

Vytčené přísady podporují nejen tvoření strusky, ale ony účinkují 
též na sloučeniny olova. Tak rozkládá síran olovnatý kysličník křemi
čitý, dále sirník olovnatý, k te rý  též železem rozklad utrpí. Sirník že
leznatý a redukcí síranů vzniklý, sirník barnatý  a vápenatý poskytnou 
vzájemným rozkladem s křemanem olovnatým olovo, kysličník siřičitý 
a křemany železa, barya, kalcia.

Při tavení ve vysoké peci je s t  žádoucno odkysličiti kysličník olov
natý při patřičné teplotě, co možná brzy a při nejmenších ztrátách. Při
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vysoké teplotě mohou se i ostatní kysličníky kovu redukovali, které 
pak olovo znečisťují a tvoří v peci usazeniny. Teplota v peci se dá sní
žili přidáním přísady tížeji tavitelné a zmenšením tlaku vzduchu, který 
se dme do peci dyksami (36 m  Hg). Tlak se musí zvýšiti, jakmile 
strusky místo běložhoucí okážou se červenožhoucími, pří čem i těžko 
tekou.

Obyčejně se pracuje na strusky zásaditého kysličníku železnatého, 
které se tvoří při dosti nízké teplotě a jež se lehce od ostatních výrobků, 
tavení oddělují. Velmi zásadité na železo bohaté strusky ochladnou brzy, 
lehce se redukují a jelikož mají značnou specifickou váhu, oddělují se 
špatně.

Velmi kyselé a železem chudé strusky, nemají-li na ú tra ty  kyslič
níku olovnatého lehce tavitelnými se státi, způsobují při teplotě, jež je s t  
nu tná  k jich  roztopení, značné redukování cizích kysličníků kovů a tě 
kání olova.

Jako  silná zásada působí kysličník železnatý na sirník olovnatý za 
přítomnosti kysličníku křemičitého a uhlíku a to následovně:

4FeO - f  S i02 +  2PbS - f  2C =  F e2SiD4 - f  2 CO - f  2FeS - f  P b2.

Kysličník železitý redukuje se částečně v železo, které přijímá síru 
ze sirníku olovnatého při pražení neokysličeného. L ité  železo rozkládá 
také sirník olovnatý. Vzniklý sirník železnatý působí v křeman olovnatý, 
na k terý  též účinkuje sirník vápenatý, povstalý redukcí síranu vápe
natého.

Za palivo do šachtové peci užívá se koku a dřevěného uhlí, které 
smíšeny lepších výsledků poskytují, než když se upotřebí každý druh 
paliva pro sebe.

P ří tavení rudy v šachtové peci přidává se do zásypu olověná 
struska, výrobky od odhánění, úlomky pecí a všechny vedlejší výrobky 
olověné.

Je-li pec šachtová v činnosti, vytéká struska z peci neustále do 
kadlubů, v nichž se odváží. Olovo v nístěj i nahromaděné se vypouští, 
když se ho dostatek vyrobilo dvakrát až tř ik rá t denně do železných 
pánví. Y pánvi usadí se u spodu olovo, nad ním je s t  případně míšen 
a nejvýše olověný kámen.

Výrobky šachtové peci. Při výrobě olova v šachtové či vysoké peci 
dostane se vedle hlavního výrobku olova, kámen olověný, míšeií, struska, 
rudní prach.

Z bohatých rud olovem obdrží se ihned olovo stříbronosné, z něhož 
se dá stříbro přímo získati. ubsahuji-li však rudy vedle olova též měď, 
cín, nikl, kobalt, antimon i arsen, obdrží se kromě olova surového či 
rudného oloyený kámen, míšen a struska.

Surové či rudné olovo ze šachtové peci obsahuje kromě stříbra a 
zlata též měď, arsen, antimon, vizmut.

Y Okeru oddělují z olova, které má sirníky mědi a olova, tyto tím 
způsobem, Že se olovo rudní roztopí ve velikém kotlů železném. Na po
vrchu roztopeného olova plovou nečistoty, které se odstraňují lžící a pře
nášejí do menšího kotlů, kde se znova čistí přetápěním.

Měď odstraní se vycezením. Vycezení provádí se v pálací peci 
o skloněném mírně uístěji. K nejníže skloněné části nístěje připojuje se 
prohlubeň. Má-li se olovo mědizbaviti, rozloží se na nakloněném nístěj i. 
Teplem na roštu vyvinutým roztápí se olovo a vtéká do prohlubně, ze 
které se potom nechá vytéci do forem. Měď zbývá na nistěji. S mědí 
zadrží se i síra, kobalt, nikl, železo, částečně arsen, antimon, něco stříbra. 
Vizmut skoro všechen a cín větším dílem jest ve vy cezeném olovu.
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Vizmut oddělí se z olova při odháněni, když se jedná o výrobu stříbra 
z olova stříbronosného.

Raflfinování olova. Olovo měd-i prosté se dále raffinuje. Má-li po
měrně dosti antimonu, provádí se raffinace v pálací peci za použití j 
dmychadla anebo bez něho. Na prohloubeném nístěji roztopí se až 400q 
olova, naěež dme se dmychadly do peci vzduch. Kyslíkem vzduchu oky
sličuje se arsen, antimon i cín, které plovou na roztopeném olovu. U tvo
řená pokrývka na povrchu roztopeného olova se bez přestání odstraňuje, 
odstraňování děje se tyčí železnou, na níž je s t  nabodnuto dřevěné po- 
lénko. Y odstraňování vrstvy neustále se tvořící pokračuje se tak dlouho, 
až se objeví na povrchu olova žlutý klejt. Tu je s t  raffinace ukončena. 
Raffinované olovo stříbronosné se zpracuje dále, by se z něho vydobylo 
stříbro, o Čem pojednáno při stříbře.

Při raffinaci olova dostanou se vedlejší výrobky, které se dělí od 
sebe dle převládající součástky.

Na začátku pochodu raffinačního dostane se neroztopený cínový 
stažek, který se zpracuje na cínové olovo.

Potom stahuje se roztopený výrobek barvy žluté. Osahuje arsen 
a odevzdá se ku zpracování do šachtové peci.

Třetí druh výrobku je s t  stažek černý, bohatý antimonem. Z toho 
vyrábí se antimonové olovo.

Raffinace olova provádí se cestou elektrickou dle Keitha násle
dovně. Ze surového olova ulijou se 3 m m  tlusté plotny, které tvoří 
anody v lázni síranu olovnatého, rozpuštěnéhe v octanu sodnatém. 
Anody jsou v obalu mušelinovém. K athody mají podobu mosazných 
válců. Tekutina přivádí se do kádí spodem a odvádí se horem do ná
drže, v níž se parou ohřeje na 38°C a ohřata jsouc rozvádí se do kádí, 
kde se prodělává raffinace olova. Na kathodě sráží se olovo, vyznaču
jící se neobyčejnou čistotou. Ve vaku mušelinovém nahromadí se arsen, 
antimon, stříbro i zlato. Ze směsi těchto prvků dostanou se drahé kovy 
tavením se sodou a ledkem.

Kámen olověný. Jak  již poznačeno bylo, dostane se při výrobě 
olova v šachtové peci kámen olověný. Ten spočívá na olově po pří
padě na míšni a pokry t je s t  vrstvou strusky. Po stuhnutí kamene od
straní se z něj struska, načež se kámen od olova rudního oddělí.

Množství obdrženého kamene olověného je s t  závislým na tom, jak  
důkladně bylo provedeno pražení rud. V kamenu olověném obsažen je s t 
sírník železnatý, olovnatý a mědičnatý. Poněvadž i stříbra něco zadržuje 
podrobí se zpracování. Olověný kámen se roztlouká a praží v šachtových 
pecích. Obdržený kysličník siřičitý se odvádí do olověných komor ku 
výrobě kyseliny sírové.

V Příbrami se podrobí olověný kámen tři až čtyřikrá t pražení 
v hromadách anebo v stojnách. Potom  se taví ve vysoké peci se strus- 
kami olověnými, k teré se tenkrát ku tavení přidávají, pak-li mají ještě 
2% olova. Vedle toho přidávají se též měděné rudy  s kokem. Vy redu
kované olovo nashromáždí v sobě stříbro z přidaného olověného kamene 
a strusek z peci šachtové. Železo přejde do strusky a měď se sírou 
zbylá v kamenu tvoří sirník, obsažený v nově utvořeném olověném ka 
menu, k terý  má míň olova, ale víc mědi než prvně obdržený olověný 
kámen.

Olověný kámen se znova praží a při opětném tavení dostává se 
opět rudní olovo, struska a kámen, k terý  má 25—30% mědi.

Získaný měděný kámen se rozbije a praží. K dyž se v n ěm  po opě
tovaném tavení v peci zvýšilo množství mědi na 40— 50%, zpracuje se
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v pálací peci na koncentrovaný kámen, k terý  má nejméně 70% mědi. 
Koncentrovaný kámen po rozbití se zahřívá se zředěnou horkou kyse
linou sírovou a dostává se nerozpustný zbytek stříbro — a zlatonosný, 
který se odevzdá k tavení do vysoké peci a louh pak poskytne po od
paření síran měďnatý,

Mišeft. Obsahují-li olověné rudy sloučeniny kobaltnaté a nikeltríaté 
tvoří se míšeň, která vedle kobaltu, niklu má též měď, železo, arsen, 
vizmut, uhlík, síru a něco olova. Míšeň ukládá se mezi olovo rudní a 
pod kámen v  podobě hmoty krystalické, vynikajíc silným leskem po^ 
cházejícím od niklu. Pak-li se vice mědi nahromadilo, praží a se taví 
poznovu ve vysoké peci až se v ní nahromadí ‘25—30% kobaltu  a niklu, 
načež se odvádí ku zpracování na minerální barvy.

Strusky bohatší olovem, mají-li více než ‘2% olova a 0'0025% stříbra, 
zpracují se buď o sobě v peci šachtové, anebo jsou-li na olovo chudší, 
přidávají se k rudám. Klesne-li množství olova na 1%, vyvážejí se strusky 
na haldy. Mají-li měď, dostane se z nich měděný kámen, anebo se smísí 
s olověným kamenem, kterým se plní vysoké peci.

Rudni prach zadržený v prachových komorách složen je s t z kyslič
níku, síranu olovnatého, sírníků kovů a některých přísad. Zpracuje se 
na olovo ve vysoké peci, když-se mu přidalo vápna nebo jílu. Obsaliu- 
je-li kysličník zinečnatý, vyďuhuje se zředěnou kyselinou sírovou. Z louhu 
obdrženého dostane se bílé skalice. Vyluhovaný prach se přidá k rudám 
do vysoké peci.

Měkké olovo vyrábí se redukcí z klej tu dřevěným nebo kamenným 
uhlím za přidání strusky v pálacích nebo šachtových pecích.

Tvrdé olovo. Rudní olovo, které má vždy antimon, dává při odhá
nění nebo raffinování černý k le jb, v němž je s t obsaženo 0-01% stříbra a 
14% antimonu, ^erný  klejt smísí se s dřevěným uhlím a slínem a pak 
se zpracuje v pálací peci na olovo. Při tom dobudou se asi 2/5 stříbro- 
nosného olova, které se pabtinsonuje a 3/ r zjařené strusky. Struska je s t 
více méně porovitou a obsahuje olovo, dvakrát více antimonu než bylo 
v klej tu a je s t skoro stříbra prosta. Ve strusce přichází též měď, vizmut, 
nikl, kobalt, mangan a zinek.

Zjařená struska slouží k výrobě tvrdého či antimonového olova. 
Struska zjařená se smisí se struskami olověnými a při fryšování železa 
obdrženými, načež se taví s kokem ve vysoké peci. P ři teplotě, 
která je s t  velmi značnou, redukuje se kysličník železnatý. Vyrecluko- 
vaué železo přispívá k vytvořeni míšně, jež lpí v tenkých vrstvách na 
strusce, od níž se oddělí lehkým nárazem. Dostane se dle toho při zpra
cování zjařené strusky struska, míšeň a tvrdé či antimonové olovo, ma
jící 20—25% antimonu. Tvrdé olovo se přehřívá a leje do forem.

Stř íb ro .

Z dějin s t ř íb ra .  Stříbro bylo již v starověku známo. Nalézáme 
o tom četné doklady v starém zákoně. Egypťanům dováželi stříbro Foe- 
ničané, kteří ho opět^přiváželi ze Španěl a Asie^ Bohatstvím stříbrných 
dolů slynulo hlavně Španělsko. V dobách krále Šalamouna nemělo valné 
ceny. V Římě bylo z počátku vzácným kovem a poznenáhlu přicházelo 
k většímu upotřebení. V Řecku dobývalo se stříbra v pohoří Lauiňonn. 
Jakým  způsobem se provádělo dobývání o tom nezachovalo se obšír
nějších zpráv.

V Čechách dobývání stříbra jest zajisté mnohem starší, než se dá 
dovoditi příslušnými doklady. Nelze si mysliti, že by česká knížata po- 
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Čínaje Boleslavem I. nechala raziti stříbrné mince, kdyby potřebné stříbro 
z ciziny muselo se zaopatřovat!. Že slynula země česká bohatstvím stříbra 
tomu nasvědčuje i poplatek ve stříbře, který odváděla od r. 928 do 
r. 1081 do říše německé. Nejstarší historická zpráva o dobývání stříbra 
v ^echách jest z r. 1186, v níž ge jedná  o hutích ve Stříbře. Ve 13. 
století se jm enují stříbrné doly u Německého Brodu (r. 1234), u  Šla- 
panic, Bělé a v Kutné Hoře (r. 1237). Rožmberkovcům patřily doly u 
Rudolfova, které ku konci 16. století mnoho stříbra poskytovánu Na 
úpati Šumavy vznikly stříbrné doly u H or Matky Boží, u Nalžova, 
Velhartic a Krumlova. V K rušných Horách vynikl Jáchym ov bohatstvím 
rud. Kromě míst naznačených dobývalo se stříbra v dobách dřívějších 
i nynějších na různých místech s výsledkem více méně příznivým. Sem 
patří Ratibořice, Mladá Vožice, Tábor, Vrchlabí, Freiheit, Horní i Dolní 
Rokytnice, H orní Lísnice na Příbramsku, u  vsi Velké západně Milévska, 
u Mirovic.

Ú prava i zpracování rud prováděny po dlouhou dobu velmi pri
mitivně. Tomu nasvědčuje vyhledávání a zpracování opuštěných hald 
v 16. a 17. stol., kdy ještě nebyly známy způsoby, jak by se chudé rudy 
využitkovaly.

V 18. stol. byly v Činnosti státní hutě v Kutné Hoře, Jáchymově, 
Příbrami a knížete Švarcenberka huť v Chýnově. H utě  v K utné Hoře 
zrušeny ku konci 18. stol. Podobný osud stihl huť chýnovskou, v níž 
s přestávkou pracovalo se do let 40tých století devatenáctého. R. 1867 
zastavena výroba stříbra v Jáchymově. Rudy odvážejí se odtud ku zpra
cování do Příbrami.

K dy založeny byly doly a hutě v Příbrami nelze udati. Nepřihlí- 
žime-li k zprávě o Příbram i z r. 755 v H ájkově kronice poznačené, do
čítáme se o dolech Příbramských, že již ve 14. století se těšily znač
nému zvelebení. Od druhé polovice téhož století se zmenšovala výroba 
drahého kovu a hornictví jen  povrchně se provozovalo. Po překonáni 
četných obtíží, k teré se stavěly každému pokusu o jich  vzkříšení v cestu, 
vykazují doly Příbramské teprv r. 1786 jis tý  výtěžek. Příznivá doba 
Příbram ským dolům trvala jen krátce. Od založení šachty Vojtěšské 
r. 1779 zvyšovala se výroba rud i stříbra a stav ten potrval do let še
desátých 19. století. Po dosažení hloubky 1000 m  v dotčeném dolu 
v r. 1875 vyrobilo se denně na 100 kg stříbra. Výnos státu obnášel 
ročně přes 2 milí. korun. Po r. 1890, kdy cena stříbra značně klesla, 
zmenšena i výnosnost závodu a od r. 1896 pracují doty Příbram ské se 
škodou.

Na Moravě vynikla těžením rud  Jihlava, kam koncem 12. nebo za
čátkem 18. století povoláni němečtí horníci. Dolování na Jih lavsku udr
želo se až do let třicátých 18. století. V 16. století vyhlášeny byly doly 
na panství Pernšteinskóm. S větším, menším štěstím dolováno u Třešti, 
Jezovic, Dobré Vody, Slavonic, Mrákotína.

V Uhrách ve 12. stol. byla ve květu Šťávnice a Kremnice a v 15. 
stol. K apnikbánya. — Dále dlužno uvésti doly stříbrné v Schneebergu, 
Schwarzů, Brixleggu v Tyrolsku, v Mitterbergu v Solnohradsku.

Objevením bohatých ložisk stříbrných rud  v Americe, odkud stříbro 
se dováželo ve značném množství do Španěl a Portugal, nastal neoby
čejný ruch v hutnictví a p řevrat ve veřejném Životě.

V lastnost i  s t ř íb ra .  Stříbro jest kov bílé barvy, silného lesku, měkký, 
kujný, velice tažný a nejlepší vodič tepla i elektřiny. Taje při 954° C. 
V tekutém stavu přijímá ze vzduchu kyslík, který  při chladnutí opět 
pouští. Při tom unikající plyn, protrliuje stuhlý povrch kovu a vyhazuje
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z nitra ještě  kov tekutý, H utnota stříbra jest 10-57. Rozpouští se v  zře
děné kyselině dusičné a v horké i koncentrované kyselině sirové.

Stříbro známe též ve formě kollodialné, které se tvoří buď redukcí 
alkalických roztoků stříbrnatých anebo vytvoříme-lí oblouk elektrický 
mezi elektrodami stříbrnými pod vodou.

Z prodejného stříbra obsahujícího měď, získáme čisté stříbro, roz
pustíme-! i je v kyselině dusičné. Z obdrženého roztoku dusičnanu stří- 
brnatého a měďnatého srazi se stříbro jako chlorid stříbrnatý  kyselinou 
solnou. Chlorid stříbrnatý se redukuje zinkem za přítomnosti vody anebo 
sléváme ho se sodou.

U potřeben i  s t ř íb ra .  Stříbro slouží hlavně k výrobě slitin, jichž se 
užívá k ražení mincí a zhotovování šperků. Hodnota slitin vyjadřuje se 
tisícinami stříbra v nich obsaženého. V podobě sloučenin se upotřebí 
stříbra k postříbřování, ve fotografii a v lékařství.

Rudy s tř íb rné .  Stříbro se vyskytuje v přírodě ryzí ve tvarech 
vláskovitých, drátkovitých nebo keříčkovitých : někdy tvoří plíšky, va
louny : zřídka se objeví krystaly soustavy krychlové. Nalezištěv stříbra 
ryzího jsou: Příbram, K utná Hora, Jáchymov, dříve J ih lava ; Šťávnice 
a Kremnice v Uhrách; F reiberk v Sasku, Kongsberg v Norsku, Ural, 
Španělsko, Mexico, Peru, Chile.

Argentit o. leštěnec stříbrný Ag2S_ hráni v soustavě krychlové. 
Krystaly bývají obyčejně nezřetelné. Častěji tvoří vlásky, dráty. Je s t  
kujný a dá se nožem krájeti. Barvy je s t černošedé nebo černé. Jest 
drahocennou rudou stříbrnou. Vyskytuje se v místech uvedených při 
ryzím stříbře. Leštěnec olověný a kyz železný i měděný obsahují vždy 
alespoň sledy argentitu.

Proust it  č, jasnorudek Ag3 As S3 krystaluje v soustavě šesterečnó; 
má lesk démantový, barvu košenilovou, vryp světlejší. Nachází se tam, 
kde pyrargyrit.

Pyrargyrit  č. temnorudek Ag3 Sb S3 soutvárný s proustitem. Barvu 
má tmavě červenou, lesk kovově démantový, vryp košenilový. Nachází 
se v Cechách zvlášt u Jáchymova, pak ju Příbrami, Kutné Hory, Rati- 
bořic, Vožice : v Uhrách u Kremnice a Šťávnice, v Sasku u Freiberku, 
v Norsku u Kongsbergu.

Stefanit Ags Sb S4 hraní v soustavě kosočtverečné. Je s t  černý nebo 
černošedý, lomu lasturovitého. Naleziště jeho jsou tatáž co pyrargyritu.

Polybasit 9(Ou,,'Ag2) S (As2 Sb^) S;j krystaluje v soustavě šesterečuó. 
Nachází se na rudních žilách v místech, kde přichází pyrargyrit.

Tetraedri t sirník mědičnato-arsenový nebo mědičnato-antimonový 
mívá vždy železo, často zinek a obsahuje někdy až 3O°/0 stříbra. K rysta 
luje v soustavě krychlové : jes t barvy šedé až Černé. Naleziště tetraedritu 
jsou tatáž, jaká  uvedena byla při pyrargyritu.

Kerargyrit AgCl tvoří malé krychle, seskupené v druzy. Barvu má 
žlutošedou, modravou nebo zelenavou. Nalézá se na ložích a žilách rud 
stříbrných v Sasku, Norsku, Peru, Chile a Mexiku.

Výroba s tř íbra .

Stříbro se vyrábí z rud na suché a mokré cestě. Často se oba 
způsoby slučují. Až do středověku byla pouze suchá cesta zavedena při 
výrobě stříbra z olova stříbronosného. V 16. stol. se počala zaváděti 
amalgamace a ta v minulém století nahrazena pochody vyluhovacími.

24*
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Na suché cestě se vyrábí s tř íb ro : z leštěnce stříbrného, z olova 
stříbronosného pattinsonováním (od. r. 1833), který způsob zdokonalil 
Rozan, použiv vodní páry, parkesováním (od r. 1850), což zlepšil Cor- 
durié.

Na mokré cestě se dostane stříbro amalgarnací, methodou Augusti
novou, Ziervogelovou, zpracováním výpalků kyzovýcb, vyluhováním 
stříbrných rud sirnatanem sodnatým, kyanidem draselnatým, použitím 
elektřiny.

Výroba s t ř íb ra  na suché  c e s tě .

1. Výroba s tř íbra  z leštěnce stříbrného. Rudy, které obsahují ryzí 
stříbro nebo leštěnec stříbrný se taví s olovem. Stříbro s olovem po
skytne slitinu. Byl-li přítomen sirník stříbruatý utvoří se sirník olovnatý 
a vyloučí se stříbro, které s olovem, zase poskytne slitinu a z té potom 
lze stříbro odděliti.

Chudší rudy stříbrné se - 
taví v šachtové peci s kyzem 
železným. V obdrženém ka
meni surovém se nahromadí 
s tř íb ro ; ostatní kovy se od
straní v podobě strusky snad
no roztopitelnó. Kámen su
rový se přivede ve styk 
s roztopeným olovem. Směs 
se důkladně promísí a má-li 
7 ,%  stříbra, zpracuje se na 
odháněcím nístěji.

Místo olova se upotřebí 
k tavení a k odloučení stříbra 
z rud  výrobků nebo rud olo
věných. Účinek olova a jeho 
kysličníků vyjadřují rovníce:

M Ag2S +  Pb =  PbS  +  Ag2
0br- 26' Ag2S - f  2PbO =  Ag2Pb2 - - S 0 2

PbS - f  2PbO h= P b3 4 -  S 0 2
Získané olovo se podrobí odhánění.
V hutích olověných vyrobené olovo rudní obsahuje stříbro, měd, 

antimon, arsen, kobalt, nikl, vizmut. Stříbra má poměrně málo a s ve
likým nákladem dalo by se ho dobýti. Musí se tedy stříbro v olově 
zkoncentrovati, což se stane pattinsonováním nebo parkesováním.

2. Pattinsonování se zakládá na odejmuti větší části oiova olovu 
stříbronosnómu a soustředění stříbra v menším množství kovu. Když 
roztavené olovo stvíbronošné se nechá pozvolna chladnouti, vykrystaluje 
z něho při mírné teplotě olovo čisté. Přimíšené kovy a tedy í stříbro 
zůstanou v roztopenóm olovu. Vylučují se tudíž krystaly olova, které 
jsou  mnohem chudší stříbrem než bylo olovo původní. Z bylé .olovo roz
tavené je s t  ale stříbrem bohatší než bylo olovo, které bylo do práce 
vzato. Nechá-li se vykrystalované olovo znova roztopiti a krystalovati, 
obdrží se opět teku tá  část, mající více stříbra než olovo vykrystalované. 
Opakuj e-li se několikrát roztopení a vy krystalování dostává se naposled 
jednak  olovo, které má stříbra pouze O0010/0 a - na drahé straně získá 
se olovo v  kterém přicházejí až 2°/n stříbra.

Pattinsonování se provádí ve Freiberku v litinových kotlích (obr. 26.), 
k terých je s t 15 v řadě. Každý kotel K  má samostatné topení B. Do kotle
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vejde se asi 300 g olova. Z roztopeného olova se nechají dvě třetiny vy- 
krystalovati. "Vytvořené krystaly se přenesou dírkovanými železnými lopa
tami do kotle sousedního a podobně i tekutá ěást se přendá do kotle 
na druhé straně. Tím způsobem se dostává olovo mající pouze O*OO150/o 
stříbra, které jde  do obchodu pod jm énem olova raffinovaného a na 
druhé straně se obdrží olovo jadrné, které má asi 2°/0 stříbra. Nad 2°/u 
se koncentrace stříbra neprovádí, poněvadž obdrží se potom krystaly 
olova malé, které zadržují v sobě mnoho tekutého olova stříbronosného.

Y Příbrami zavedeno je s t pattinsonování dle Rozana napnutou 
vodní parou. Liší se od předešlého způsobu tím, že nevyžaduje tolik 
síly a celé žařízení nestojí tolik kapitálu. Pochod při Rozanově způ
sobu je s t  tento:

Olovo se zbaví vycezováním mědi. Potom se roztopí ve, vaně, ze 
které se vypustí do níže uloženého kotlů, v němž je s t  již něco olova 
krystalovaného. Do lázně olověné přivádí se spodem vodní pára o tlaku 
3 atmosfér trubicí, nad jejímž ústím upevněna je s t  destička, by se do
cílilo rozdělování páry. Vháněním páry provede se náležité promíchání 
olova, čímž se zavede i stejnoměrná krystalisace a dále oddělí se snadno

O b r ,  27,

tekutá část od krystalů. P ři tom přichází k platnosti i kyslík. Kyslíkem 
se okysličuje zinek, Částečně arsen i antimon, které se hromadí na po
vrchu olova a cedníkem se odstraňují.

Po promíchání roztopeného olova s vykrystalovaným, oheň na 
roštu  se uhasí a olovo se nechá kry stalo vati. Když dvě třetiny olova 
vykrystalovaly, odstraní se z povrchu utvořená vrstva oxydů a vypustí 
se olovo tekuté do forem. K vykrystalovánému olovu se připouští určité 
množství roztopeného kovu takového složení, by mělo asi tolik stříbra, 
jako olovo od předešlé krystalisace v kotli zbylé. Roztápění olova se 
opakuje tolikrát, až se dostane olovo stříbrem velmi chudé. Dosažen-li 
ten stupeň, rozdělá se pod kotlem oheň a po roztavení kovů vypustí 
se veškerý obsah kotle do forem.

Olovo stříbra zbavené se raffinuje v pálací peci, by z něj se odstra
nil antimon a potom jako o l o v o  m ě k k é  se přivádí do obchodu.

Odhánění. Rudní olovo stříbronosnó poznacuje se dle množství 
stříbra v něm obsaženého a zpracuje se dále odháněním ve zvláštních 
pecích.

Při odhánění žene se vzduch přes roztopené olovo rudní. Kyslíkem 
vzdušným okysličuje se olovo, poskytne klejt, k terý se neustále od
straňuje. Stříbra nezoxydovnné zbude na nístěji. Bylo-li olovu rudnímu 
přimíšeno něco zlata, jes t po provedeném odhánění ve stříbře.
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Pece odháněcí jsou dvojího druhu: německé a anglické.
Německá pec oháněcí (obr. 27.) má nepohyblivý nístěj A, udělaný 

z jemného, upěchováného slinu anebo ze směsi rozmělnóho vápence a 
slabě páleného jílu. Směs uložena je s t na cihlovou podložku. Po straně 
nístěje zřízen rošt C, kde hoří palivo, které dává dlouhý plamen. Dmy
chadly dme se do peci vzduch na roztopený kov. Nístěj odháněcí po
kry t je s t  pohyblivým klenutím, které lze do výše jeřábem vyzdvihnouti.

Y Anglii slouží k odhánění ohniště o pohyblivém nístěji, spočíva
jícím na ětyřkolovém vozíku, k terý  se všine do pece a po provedeném 
odhánění se odstraní a případně novým nahradí. Nístěj jest ze slinu 
nebo cementu ; někdy slouží k tomu směs cementu a šamotu. Klenutí 
při anglickém odháněcím nístěji je s t  stálé.

Anglický nístěj odháněcí zlepšen některými změnami. Starší anglický 
nístěj byl půdorysu elipsovitého; americký má podobu čtyřúhelníka. 
Zdokonalení týká se zvětšení plochy, by se zpracovalo větší množství 
olova, dále docílena větší trvanlivost nístěje a zavedeno jeho ochlazo
vání vodou.

Postup práce při odhánění je s t  tento. Na upěchovaný nístěj uloží 
se asi 150 centu olova. Na olově rozdělá se oheň zapálením dříví. Zá
roveň i na roštu započne se s topením. Je-li vše roztopeno, pokračuje 
se bez přestání v přidávání olova až se nalézá v peci 700—1000 centů. 
Počítá se, že na 700 centů olova spotřebuje se na roštu 90 hl. Českého 
hnědého uhlí. By se dostal dlouhý plamen, vhání se pod rošt vzduch 
dmychadlem.

Na roztopeném olovu plovou nečistoty, které byly olovu přimíšené. 
Odstraněním jich  dostává se první stažek, k terý  se odevzdá do vysoké 
pece ku zpracování. Potom vytvoří se na povrchu kovu tm avá kůra, 
jež obsahuje hlavně antimon i arsen, známá jm énem  černý Klejt, z k te 
rého se vyrábí tvrdé olovo. Jakm ile se počal černý k le jt tvořiti, spustí 
se dmychadla. Účinkem kyslíku vzdušného okysličuje se olovo na ky 
sličník olovnatý, který plove na roztopeném olově a ustavičně se shrabuje.

Vychladne-li k le jt rychle dostává barvu červenou; pak-li zvolna 
chladne je s t  barvy zelenožluté, červený  klejt pro prosévání stává se 
předmětem obchodu, kdežto zelený odevzdá se do vysoké pece anebo 
se též prodává. Červený klejt je s t  čistý kysličnik o lovnatý ; zelený je s t 
nižší kysličník, obsahuje i něco olova neokysličeného. Červeného klej tu 
upotřebí se k výrobě skla zrcadlového, k výrobě minia, olověného klej tu. 
Zeleného klej tu užívá se ku poléváni kuchyňského nádobí hliněného, po
něvadž taková glasura organickými kyselinami se tížeji rozpustí a je s t 
tudíž zdraví lidskému méně škodlivou.

čím  více se blíží odhánění ku konci tím je s t  k le jt bohatší stříbrem. 
Bohatý  klejt odevzdá se ku zpracování do šachtové peci.

Po delším dmýchání jest na povrchu roztopeného olova tenká vrstva 
klej tu, k terá  se posléz roztrhne a mžikem objeví se lesklá hladina 
stříbra — nastal vzlesk stříbra. Stříbro vyrobené má 95% kovu.

Raffinováni st ř íbra.  Stříbro, které se dostalo odháněním má,.asi 5% 
přimíšených kovů. Jsou  to olovo, vizmut, měď, nikl, zinek, antimon, 
arsen. Aby se příměsky odstranily, podrobí se stříbro raffinaci. Nejtíže 
odstraní se měď. Proto má-li stříbro více mědi tu před raffinaci smísí 
se s olovem a odhání se na nístěji, načež se teprv provede vlastní čistění.

Raífinaee provádí se v menší pálací peci, jejíž nístěj je s t udělán 
stlučením slinu a vápenné moučky. Nístěj je s t nepohyblivý ale klenutí 
peci je s t pohyblivé. Novější konstrukce pecí jsou s nístějem pohyblivým.

Za palivo upotřebí se dříví nebo mineralného uhlí.
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Cizí kovy okysličují se kj^slikem vzduchu, který vniká do vnitř 
pracovním otvorem. Aby se okysličování podporovalo vhání se vzduch 
na povrch roztopeného kovu. Kysličníky kovů tvoří na povrchu oka. 
Ta se odstraní slínem nebo popelem z kosti, k teré se vrhnou na rozto 
pené stříbro a ssají do sebe kysličníky. Je-li raffinace ukončena, zastaví 
se dmycháni vzduchu a stříbro pokryje se dřevěným uhlím, by se za
mezilo stříkáni kovu. Potom se vyčištěné stříbro vylévá do železných 
kadlubů vytřených blinou nebo vápnem. Dle analys obsahuje 99*4 až 
99-8°/ Ag.

Ve F reiberku neprovádí se odhánění až k úplné oxydaci olova, 
poněvadž se béře ohled na vizmut, v olově obsažený. Vizmut se stříbrem 
se neustále více koncentruje. Při postupu dalším přešel by vizmut do 
klejtu a později by vyšší teplotou těkal. By se tomu předešlo, zastaví 
se odhánění jakmile dosáhla koncentrace stříbra 80u/0. Obsah z nístěje 
odháněcího se vylévá lžícemi do misek polokulovitých.

Další zpracování slitiny stříbra, olova a vizmutu děje se v raffi- 
načni peci, která je s t  zařízena podobně jako nístěj odháněcí ale o men
ších rozměrech.

Při raffinaci se vssaje něco olova a vizmutu do slínovité půdy, 
kdežto druhá část vizmutu odtéká s klej tem. Stříbro prosté olova a viz
mutu má roztopeno jsouc barvu nazelenalou. Roztopené stříbro se vy 
lévá lžícemi do železného bubnu vodou naplněného. Granulovánó stříbro 
se ještě suší v retortě, pod níž je s t  topení a potom se již přivádí do 
obchodu anebo se dále zpracuje na hutích.

Test z nístěje odháněcího i k le jt vizmutový zpracují se na vizmut.

Cementové stříbro. Granulované stříbro rozpustí se ve Freiberku 
v železném nebo olovem vyloženém kotlů v kyselině sírové t>6° Bé silné. 
Kotel přikryt je s t  víkem, z kterého vybíhá roura pro odvádění kyslič
níku siřičitého a stržené kyseliny sírové. P lyny vnikají do olověné věže 
vyplněné odpadky železa na které kape bez přestání voda. Obdržená 
tekutina dává po svaření a vychladnutí krystaly síranu železnatého.

V železném kotlů obdržený roztok síranu stříbrnatého se přenáší 
měděnými hrnci do čtyřhranných kádí vyložených tvrdým olovem. 
V nich se sráží stříbro mědí nebo železem. Cementové stříbro se po 
odtáhnutí louhu promývá tak dlouho, až promývací voda neukazuje 
ammoniakem reakci na měď. Přítomnost mědi se stanoví též následovně. 
Čistý železný drát vnoří se do tekutiny na chvíli. Utvoří-li se povlak 
měděný na drátě, obsahuje roztok měď. Malé množství mědi určí se též 
tím způsobem, že z roztoku se dá několik kapek na platinový plíšek 
a do tekutiny vnoří se kousek zinku. Je-li jen dost málo mědi přítomno, 
vyloučí se tato jako červená skvrna na platině.

Cementované stříbro se zbaví vody lisováním a potom se suší 
v retortě. Vysušené stříbro se taví v grafitovém kelímku, z něhož se vy
lévá do kadlubů houskovitých. Má 99*80/0 Ag.

V Okeru přenesou stříbro získané odháněním do kotlů z kujného 
železa, kde je rožpouští v teplé kyselině sírové 66° Bé silné. Roztok sí
ranu stříbrnatého se přetáhne do dřevěných kádí vyložených olovem, 
v kterých se sráží železem stříbro cementové. Stříbro obdržené se pro
mývá vodou, až promývací voda nereaguje více na žlutou sůl krevní. 
Po vylisování stříbra se kov suší v železné retortě a pak se taví i gra
nuluje.

Z roztoku od cementového stříbra krystaluje po zahuštění síran 
železnatý.

3. Parkesování. Dle methody Parkesovy se zpracuje rudné olovo
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na Harcu v Lautenthalu. Postup při parkesování je s t  tento: .Te-li olovo 
v kotli litinovém roztopeno, přidá se na povrch kovu zinek v deskách. 
Jakmile se zinek roztopil, promísí se s lázní dírkovanou lžící, nebo mí
chadlem. Potom zůstaví se lázeň klidnému ochladnutí. Na povrch roz- 
topeného olova vyplove zinková pěna, jež má olovo, zinek, stříbro pří
padně i měď a zlato. Pěna zinková se sbírá dírkovanou lžící a odstra
ňuje. Pak se zvýší teplota, přidá se druhá dávka zinku a pracuje se 
dále podobně jak výše poznačeno bylo. Y Lautenthalu přidává se zinek 
ještě po třetí a mnohdy stane se tak až i po čtvrté. Kleslo-li množství 
stříbra z 0 1 4 —O l5 na 0 0005 je s t  práce ukončena.

Množství zinku užitého je s t závislým na množství stříbra v olově. 
Je s t tím větší, čím vice olovo stříbra obsahuje. Pokusy se stanoví na 
kolikrát se má zinek přidávati. Vždy nutno přihlížeti k tomu, by se upo
třebilo zinku čistého.

První pěna zinková zbaví se vycezovánim mědi a potom se zprá- 
cuje na zlatonosné stříbro.

Další pěna je s t  v podstatě slitina zinku a stříbra. Ta se leje do 
kadlubů bochník o vitých. Poněvadž zinková pěna má vyšší bod tavení 
než olovo, lze toto z ní snadno odděliti vycezením. K  vycezení olova 
slouží železný kotel, který má ve dně trubici. Když obsah kotlů je s t  
zahřát do bodu tavení olova, vytéká toto trubicí a v kotlů zbude pěna 
zinková se stříbrem.

Vycezování olova z pěny se provádí též v plamenících, jichž nístěj 
je s t  skloněný. K nejnižšímu místu nístěje přiléhá kotel do nějž stéká 
vycezené olovo.

Ye vycezené pěně zinková stoupne množství stříbra na 2— 10%- 
Oddělení zinku se stává napnutou parou vodní o tlaku 2 atmostér dle 
návrhu Oordurióova. Zinková pěna se roztopí v kotlů přikrytém těsně 
poklopem, který má odváděči trubici. Do roztopeného kovu vede se 
vodní pára, jež se rozloží ve své součásti. Vodík prchá a kyslíkem se 
přemění zinek v kysličník. Poněvadž přístup vzduchu nelze úplně zame
ziti a pára strhuje s sebou vzduch, účinkuje kyslík vzdušný na olovo, 
mění jej v kysličník, k terý  je s t  přimíšen kysličníku zineČnatému.

Směs ohon. oxydů plove na povrchu roztopené kovové lázně jako 
prášek zelenošedý. Na dně kotlů se hromadí olovo, které se stříbrem 
tvoří slitinu. Slitina olova a stříbra se podrobí odhánění a dostane se 
stříbro.

By se získalo stříbro přimíšené směsi kysličníků olova a zinku pů
sobí se v ní dle Schnabla roztokem uhličitanu ammonatého. P ři  tom roz
pustí se kysličník zinečnatý a měďnatý. V nerozpustné části jsou ky
sličník olovnatý, stříbro a olovo.

R oztok modře zbarvený od přítomné mědi se čisti filtrací. Vyčištěný 
louh se vpustí do kotle, v němž jsou zavěšeny měděné plotny, na nichž 
se měď sráží. Po vyloučení mědi destiluje se tekutina za vyššího tlaku 
vodní parou. Při tom rozloží se podvojný uhličitan zinečnato-ammonatý. 
Ammoniak a kysličník uhličitý unikají do chladiče a kondensátoru, kde 
se sloučí na uhličitan ammonatý. Uhličitan zinečnatý zůstane'*’v kotlů. 
Žíháním poskytne kysličníku zinečnatého, kterého se užívá jako barvy, 
známé jmenem běloby zinkové.

Nerozpustný zbytek, obdržený při rozpouštění oxydů zinku a olova 
v uhličitanu ammonatóm, obsahuje kysličník olovnatý, olovo a až 2 '/ ,%  
stříbra, dále něco antimonu, železa, zinku. Zbytek se zpracuje na rudni 
olovo, z kterého se dobude stříbra odháněním.

V Lautenthalu k oddělení kysličníku zinečnatého ze směsi kyslič
níku zinečnatého a olovnatého slouží zředěná kyselina sírová 24° B.
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silná. V kádích o skleněném dnu a olovem vyložených působí se v ky 
sličníky kyselinou. P ři tom se rozpouští jen  kysličník zinečnatý a dává 
síran. Když nabyl roztok hutnoty  35° B., vypustí se do nádrží, v nichž 
se vyčistí. Po vyčistění zavaří se na li. 46° B. a pak se zůstaví k ry 
stalování.

Zbytek nerozpustný se zpracuje podobně ja k  pří uhličitanu amrao- 
natóm naznačeno bylo.

V Stollbergu u  Cách zpracuje se pěna zinková v muflich, jaké za
vedeny jsou při výrobě zinku. Zinková pěna se žíhá v mufli. Zinek 
prchá a kondensuje se v jímadle. Y mufli zůstane olovo se stříbrem 
v podobě slitiny, která se zpracuje na odháněcím nístěji.

Faber du F au r  žíhá zinkovou pěnu v retortě, udělané ze směsi 
grafitu, ohnivzdorného j í lu  a šamotu. R etorta  postavena je s t  na klenutí, 
pod nímž na roštu hoří palivo. Je-li re to rta  rozpálena do červeného žáru, 
naplní se pěnou zinkovou, které se přimísí prášku dřevěného uhlí. Při 
žíhání destiluje zinek, který se zadrží v jímadle. V retortě  zbývá stříbro 
a zlato, jež se po ukončení destilace vybéřou a odháněním zpracují.

Ye Freiberku spojeny jsou obě methody Pattinsonova i Parkesova. 
Olovo po vycezování a rafíinaci se podrobí nejprvé pattinsonování v 8 
kotlech. Při pattinsonování se dostane bohaté olovo se 2% stříbra, které 
se odevzdá odhánění. Chudé olovo, jež má asi 0l°/o stříbra se podrobí 
parkesování.

Olovo, které se dostane při methodě Parkesově má l/2—1% zinku. 
Oddělení zinku docílí se přehřátou vodní parou, k terá se pudí do roz- 
topeného olova. K výkonu slouží kotel, těsně pokry tý  poklopem. Za 
rozkladu vodní páry a vývinu vodíku, okysliČí se nejprv zinek a pak 
ostatní kovy olovu přimíšené. I  olovo částečně přechází v oxyd, který 
se smísí s kysličníkem zineěnatým. Směs obou oxydů se buď po žíhání 
v plamenící prodává jako žlutá barva, anebo se zpracuje v peci šachtové 
na olovo horší jakosti.

Výroba stříbra na mokré cestě.

1. Amalgamace*) jes t proto důležitou, poněvadž se ní dobude stříbra 
i z rud poměrně chudých. Podmínkou amalgamace je s t  jemnost roztlu
čených rud, a pak musí stříbro býti ve stavu, že snadno poskytne 
amalgam. Jen  ty  rudy, které mají ryzí stříbro anebo chlorid stříbrňatý, 
poskytnou působením rtu ti amalgam. Rozklad chloridu stříbrnatóho rtutí 
přivodí vždy ztrá tu  rtuti, k terá poskytne chlorid rtutičnatý.

Mají-li rudy sirník střibrnatý tu je n  obtížně a po delší době dostal 
by se účinkem rtu ti sirník rtu tna tý  a stříbro, které by poskytlo amalgam. 
Aby se práce urychlila, působí se v takové rudy r tu tí za přítomnosti 
chloridů mědi. Vyloučené stříbro z chloridu dá se rtu tí amalgam.

Podobně též pracuje se, obsahuje-li ruda podvojné sloučeniny 
stříbra se sirou a arsenem nebo antimonem.

Největší díl střibra mexického vyrábí se amalgamací, která v Me
xiku již r. 1557 zavedena byla. K  amalgamací níže popsané hodí se rudy, 
které mají sirník střibrnatý a dále sirníky podvojné jako jsou : pyrar- 
gyrit, proustit, polybasit, stefanit.

Rudy se nejprv rozemelou mezi válci na velikost krup a potom 
rozmělňují se na jem ný prášek, což se děje přístroji dosud velmi primi-

*) D o r. 1858 byla v činnosti am algam ace ve Freiberku  zvaná am algam ac í saskou,  
později evropskou. Původcem  jejím byl B o rn e , který iji nejprv zavedl ve Ske lné  huti 
u Štávnice.

Kronika práce. X.
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tívnimi. Rozmělnění provádí se za neustálého ale mírného přítoku vody. 
Rozmělněná ruda má vzhled hustého bahna. Z toho na dvoře dlážděném 
(patio) dělají se hromady. Hromady mají kruhovitou půdici o průměru
3—15 m  a výšce 80 em. K  udělání jedné hromady potřebuje se 100 až 
150 t rudy.

Ruda v hromadě má jen  tolik vlhkosti, že když se na ni nasype 
směs chloridu sodnatého a síranu měďnatého tato pozvolna se rozpouští 
a dovnitř vniká. Potom vyprašuje se na hromadu rtuť v podobě jemného 
deště. Aby se docílilo co nej dokonalejší promisení r tu ti  s rudou, upo
třebí se k tomu mezků, kteří oboje důkladně prošlapou. P ři tom prodělá 
se pochod, který vysvětlují tyto rovnice:

Působením chloridu sodnatého v síran měďnatý tvoří se síran sod
natý a chlorid měďnatý.

2NaCl 4- C uS 04 =  Na2S 0 4 - f  CuCl2

Chloridem měďnatým rozkládá se sirník stříbrnatý a tvoří se nižší 
chlorid stříbra.

CuCl2 -f-2Ag2S =  2Ag2Cl -f- CuS - f  S

Chlorid stříbra rozloží se rtutí. Tvoří se chlorid r tu ticnatý  a vy 
loučené stříbro poskytne amalgam.

Ag2Cl -j-H g  = 2Ag -j- HgCl 
Ag; + H g  =  Ag2Hg

Je-li amalgamace ukončena promývá se hromada vodou. Ja lová 
voda i rozpustné ^soli se odstraní. Zbylý amalgam stříbra se promyje 
a pak se lisuje. Žíháním amalgamu stříbra v železné retortě prchá rtuť 
v parách, které se ochlazením kondensují. V retortě zbude stříbro, které 
se ještě raffinuje a leje do forem houskovítých.

2. Augustinova methoda předpokládá pražení mědinosných rud stří
brných, které nemají mnoho přimíšeného olova, zinku, arsenu a antimonu. 
Potom pálí se pražená a žíhaná ruda s chloridem sodnatým. Stříbro 
poskytne chlorid stříbrnatý, k terý  se převede v roztok loužením chlo
ridem sodnatým. Z louhu sráží se stříbro mědí.

2AgCl +  Cu2 — Ag2 - f  Cu2Cl2.

Cementové stříbro se propírá zředěnou kyselinou solnou, poněvadž 
je s t  znečištěno chloridem olovnatým a mědičnatým, načež po lisování 
se taví.

Chlorid mědičnatý rozpustný v chloridu sodnatóm se rozloží že
lezem dle rovn ice :

Cu2Cl2 - f  Fe =  Cu2 - f  PeCl2.

3. Jednoduchý způsob výroby stříbra na mokré cestě, ja k  zaveden 
byl r. 1841 v H etts tád tu  na Harcu, jes t  zpíisob Ziervogelův.

Při pražení měděných kamenů, které mají vedle železa i stříbro, 
tvoří se sírany mědi a železa. Když se tyto vyšši temperaturou rozložily, 
dostává se směs kysličníku železitého, měďnatého, síranu stříbrnatého 
a nezměněného síranu měďnatého. Pražená ruda se vyluhuje po roze
mletí vodou 70—80° C teplou, ku které se přičiní zředěné kyseliny sí
rové. Sírany stříbra i mědi se rozpustí.

Stříbro se sráží z roztoku mědí.

Ag2S 0 4 - f  Cu =  Ag2 - f  C uS 04

Cementové stříbro po promytí a lisování se slévá v kelímcích.
Z roztoku od vyloučeného stříbra se srazí měď cementová železem.
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V Lautenthalu  se sráží stříbro cementové z roztoku síranu Železem. 
Obdržený potom roztok zelené skalice se zahustí na 34—38° Bé a 's e  
zůstaví krystalování.

4. Výroba s tř íbra  z pražených kyzů měděných. Španělské kyzy mě
děné, kterých upotřebí se v továrnách na kyselinu sírovou k výrobě 
kysličníku siřičitého, mají vždy stříbro. Yýpražky kyzové z nich obdr
žené, obsahují sirníky a sírany železa, mědi, stříbra. V ýpražky se praží 
až se všechen síran železnatý rozloží a aniž by při tom síran měďnatý 
rozklad utrpěl. Potom praží se výpražky mírně s chloridem sodnatým 
(10°/0). P ražená hmota, která má kysličník železitý, chloridy stříbra, 
mědi, sodíku a síran sodnatý se vyluhuje zředěnou kyselinou solnou. 
Zbytek v podstatě kysličník železitý se zpracuje ve vysoké peci. Z louhu 
obsahujícího chloridy, sráží se stříbro iodidem zinečnatým. Iodid stří- 
brnatý pomíšený iodidem a síranem olovnatým se promývá vodou. Pak 
poleje se zředěnou kyselinou solnou a za přidání zinku vyloučí se stříbro 
v podobě houby, v níž obsaženo je s t  i všechno zlato. Sraženina má 6% 
stříbra a 0 0 5 —0-06% zlata. By se kovy čisté získaly, podrobí se směs 
dělení.

5. Vyluhování st říbrných rud si rnatanem sodnatým. Ruda stříbrná se 
roztluče, širší a pak praží s chloridem sodnatým. Praženou rudou se na
plní sudy, načež se ze spodu do sudu tlačí voda, až se objeví na po
vrchu obsahu. Hned potom se voda vypustí. Voda rozpustila chlorid 
sodnatý, něco chloridu stříbrnatého, rozpustné chloridy a sírany. Potom 
se provádí promývání vodou se shora tak dlouho, dokud voda promý- 
vací dává reakci sirníkem sodnatým. Ku konci promývání se používá 
horké vody, aby se odstranil chlorid olovnatý. Po promývání vodou na
stane vyluhování sirnatanem sodnatým, kterým se rozpouští chlorid 
střibrnatý, dle rovnice:

A g C l - f  NajjSjOg =  N aA g S ,O s -(-Ň a 01.

Z louhu obsahujícího sirnatan sodnato-stříbrnatý vyloučí se stříbro 
jako sirník sirníkem sodnatým.

2 Na Ag S2 0 3 - f  Na.2 S "  2 Na2 S2 0 3 +  Ag2 S

Sirník střibrnatý po promytí se lisuje a pak se praží v retortě. 
Pražením se dostane stříbro, které s olovem se zpracuje dále na nístěji 
odháněcím.

6. Výroba s tříbra za použití kyanidu draselnatého. Z rud, které mají 
ryzí stříbro anebo z chloridu stříbrnatého dostane se kov za použití 
louhu kyanidu draselnatého. Z roztoku podvojného kyanidu draselnato- 
stříbrnatého se sráží stříbro zinkem anebo se vyloučí jako chlorid stří- 
brnatý chlorovodíkem.

Stříbro se rozpouští v kyanidu draselnatém dle rovn ice :

2 A g + 4 K C y - f H 20  +  0 = 2 A g K C y 2 +  2 K 0 H

Z podvojného kyanidu se vyloučí stříbro jako chlorid: 

A g K C y 2-f-2H Cl =  A gC l +  K C l- f - ‘2H C y

Rozpouštění stříbra v kyanidu se provádí v dřevěných kádích o dvo
jitém dnu. Na hořejší dno dírkované se dá rozmělněná ruda a na tu  se 
vpustí roztok O3°/0 kyanidu draselnatého. Vylučování chloridu stříbrna
tého kyselinou solnou děje se rovněž v kádích. Obdržený chlorid se pro- 
plachuje vodou, načež se lisuje a na kov zpracuje.

Tekutina od chloridu stříbrnatého má kyanovodík. By se z tohoto 
dostal kyanid draselnatý, mísí se s hydroxydem draselnatým.

26*
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Obsahují-li rudy chlorid stříbrnatý rozmělní se a potom se vylu 
hují roztokem kyanidu draselnatého (0*5% KCy). Z louhu se vyloučí 
stříbro hoblovinami zinkovými.

7. Elektrolytickou cestou se dobývá stříbra ze slitin na mokré cestě.
Při raffinování černé mědi elektrolysí se dostane na anodě stříbrné 

bahno, které má až 90% stříbra a přes 1% zlata. V bahně se vyskytuji 
přimíšeniny a to měd, kysličník měďnatý, sirníky a sírany olova, vizmutu, 
cínu, případně sloučeniny arsenu i antimonu se železem a olovem. Aby 
se stříbro oddělilo, sleje se bahno s olovem a slitina se zpracuje na ní
stěji odháněcím.

Dle návrhu, k terý  vypracoval a ve velkém zavedl Moebius, lijou se 
z bahna plotny, kterých se užije za anody. K athody jsou měděné plotny 
a elektrolytem je s t síran nebo dusičnan měďnatý. Zavedením elektrického 
proudu sráží se měď na kathodě a stříbro se zlatém hromadí se v bahně 
u anody. Bahno se taví a ze slitiny oddělí se zlato od stříbra, způsoby 
při zlatě uvedenými.

Při výrobě s t ř í b r a  z e  s l i t i n y  jeho s o l o v e m  je s t  anoda z rud
ného a kathoda z válcovaného olova. E lektro ly t tvoří roztok cukru olo
věného. P lo tny z olova rudného mají obal mušelínový, v němž se liro- 
madí drahý kov. Pokusy konané způsobem naznačeným, neposkytly dosud 
výsledků uspokojivých. Lze očekávati, že zdokonalením způsobil docílí 
se methody výhodné.

Ve Priedrichshůtte v Horním Slezsku se dobývá stříbra z bahna, 
které se dostalo elektrolysí při výrobě zinku ze síranu zinečnatého. Bahno 
má 50—30% mědi, 30—50% stříbra a 10— 15% olova. Působením v něj 
zředěnou kyselinou sírovou se zbaví mědi. Potom  se zahřívá a žíhá 
s koncentrovaným roztokem síranu zinečnatého. Stříbro se přemění v síran, 
k terý  se vodou rozpustí. Z roztoku se srazí stříbro železem. Cementové 
stříbro se filtruje filtrem Dehneovým, načež se z něho lisem hydrau 
lickým dělají koláče, které se po sušení taví. Obdržené stříbro je  velmi čisté.

Zlato.

Z dějin zlata. Známosti o zlatě se vyskytují v  dávném starověku. 
Ryzího zlata si povšimnul člověk záhy pro jeho barvu, kovový lesk a 
snadné zpracování. V starém zákoně se děje zmínka o zlatě na několika 
místech. U Israelitů se vyskytuje v době panování krále Šalamouna bo
hatství zlata v míře nebývalé. K rál Šalamoun v jednom  roce nahromadil 
zlata za 3 '/. míli. zlatých. — Staří Egypťané dobývali zlata na několika 
místech v horním Egyptě. Obyvatelům dolního Nilu povědomá byla 
i bohatá ložiska zlata v Nubii. Do Assyrie a Babylonie dováženo zlato 
z E thiopie a Indie. P rastará známost jmenovaného kovu drahého v k ra 
jinách na Eufratu a Tigridu vysvítá též z peněžité měny, k terá tam za
vedena byla. Y Babylonu postaven chrám, ve kterém sochy bohů byly 
z ryzího zlata. — Ve Starém Řecku po válkách perských a v Římě po 
podrobení krajů afrických i asijských došlo zlato širšího upotřebení.

Ve starověku se dobývalo zlata rýžováním. Z Pliniových spisů jes t  
zřejmo, že tehdy známa byla i amalgamace.

Před objevením Ameriky poskytovala Afrika, nejvíce zlata. Byly 
to krajiny v poříčí řek Nilu, Šenegalu, Zambezi, Limpopo. V jižní Ame
rice vynikla nad jiné státy  Brasilie v polovici 18. století. V severní 
Americe nalezen první větší kaval zlata r. 1799 ve Fagetteville v severní 
Karolíně. Všechna potomní objevení ložisk zlatových zatlačena v pozadí 
r. 1847 objevením loží zlatého písku v Kalifornii.
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Na počátku minulého století uvedeno opět v činnost dolování zlata 
na východním svahu Uralu, kde v dobách dávných těžení provozováno 
bylo, ale později v zapomenutí přišlo.

V Austrálii ohlášeno první naleziště zlata r. 1841.
Z Transvaalu r. 1867 a pak r. 1871 zvěstovaly zprávy, že neoby

čejně bohatá lože zlatonosná byla objevena.
R. 1895 se připojuje Aljaška k zemím zlatém slynoucím.
V Cechách již v dávném starověku se dobývalo zlata, které v různé 

formy přetvořováno. Nasvědčují tomu zlaté předměty, vyskytující se 
v hojném množství ve starých hrobech pohanských.

V středověku vynikaly Čechy jako země na zlato velmi bohatá. 
Na rýžování, které se tu  provozovalo ve velkých rozměrech, upomínají 
dosud hromady písku a oblázků na obou březích Otavy a přítocích jejích. 
Také řeky Krkonoš a Krušných hor měly písek zlatonosný. Rýžování 
zlata dosáhlo v Čechách nejvyššího stupně za panování Ja n a  Lucem 
burského a Karla IV. u Kašparských hor. Potom ochabovalo, až úplně 
zaniklo, poněvadž se více nevyplácelo. V 13. a 14. století slynuly bohat
stvím zlata doly jílovské a povzneseny k velkému rozkvětu. Ve válkách 
husitských byly zasypány a od té doby nedosáhly významu dřívějšího. 
Vedle dolů jílovských poskytovaly zlata doly u Knína, Toku a Bitíze na 
Příbramsku, na Zlatém rohu u Vrajtu, u Krásné Hory. Nyní dobývá se 
zlata amalgamací na Rudném vrchu u Louňovic a v malém množství 
u Milešova.

Na Moravě, jak  staré zápisy vypravují, těžilo se zlato r. 1227, 
u Jamnic. V pradávných dobách dobývalo se zlata u Bedřichova, Han- 
genst.eina a Rýmařova. V nejrozsáhlejší míře provádělo se dobývání 
u Koldštýna, čemuž nasvědčují dosud zachovale sejpy, hromádky a hro
mady strusek. Pokusy s dolováním uvádějí se na Hostýne, u Vel. B y 
střice, Starého Města. V posledním mís*-ě hodlali r. 1783 měšťané na svň- 
úcet pracovati. Poněvadž ale nebylo odborníků, kteří by práci řídili, 
skončil podnik s nezdarem.

Ve Slezsku vynikaly dobýváním zlata kraje u Vrbna, Frývaldova, 
Andělské H ory a Cukmatlu. Zlato netěžilo se jen  z rýžovišť, nýbrž 
i z pevného kamení šachtami a štolami. Nejstarší zprávy o dobývání 
zlata jsou z r. 1339.

V lastnost i  zlata. Zlato jest kov barvy krásně Žluté, silného lesku, 
velmi kujné a tažné. Vy tepáno v jem ný lístek propustí světlo barvou 
zelenomodrou. Poněvadž jest samo o sobě příliš měkké, slévá se 
s mědí nebo se stříbrem. Slitiny s mědí jsou načervenalé; se stříbrem 
raá barvu světlejší než čisté zlato. Je s t  hutnoty při 13° 1931—19-33; 
teplem 1075° C roztápí se v tekutinu modrozelené barvy. Při vyšší tem- 
peratuře dává červenavé páry. Těkavost zlata se zvyšuje přísadou cizích 
kovů. Zlato zahřato do červeného žáru pohlcuje plyny. Ještě ve větší 
míře činí to zlato houbovité, které bylo vyrobeno sražením kyselinou 
šťavelovou. Rozpouští se v tekutinách, v nichž je s t volný chlor, tedy 
ve vodě chlorové, královské lučavce a při tom dostane se chlorid zla 
tový. V roztoku sirnatanu sodnatého, vápenatého, kyanidu draselnatého 
se též rozpouští a dává příslušné podvojné soli. Z roztoku sráží se zlato 
kyselinou siřičitou, sirovodíkem, sirníky kovů, platinou, solemi železna- 
tými, chloridem cínatým, kyselinou šťavelovou, cukrem, uhlím. Ve velkém 
upotřebí se k tomu síranu nebo chloridu železnatého, dřevěného uhlí, 
sirovodíku a sirníku. Ze zředěného roztoku kyanidu, zlatnatodraselnatélio 
vyloučí se zlato hliníkem, zinkem nebo elektrickým proudem.

U potřebeni zlata. Zlata ve způsobe slitin užívá se k ražení mitrcí
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k dělání šperků, v zubním lékařství. Sloučenin zlata upotřebuje se při 
pozlacování, k  výrobě skla rubínového, ve fotografii.

Z la to  se vyskytuje v přírodě obyčejně ryzi. Nikdy ale není abso
lutně čisté; mívá přimíšeno železo, měd, stříbro. Zlato ze Senegalu obsa
huje 84'5°/o a z Uralu někdy až 90'96°o zlata čistého.

Poměrně vzácně se nalézají rudy zlaté, jako : sylvanit AuTe2-f-AgTe2) 
nayyagit. petzit Ag2 T e-f-A u 2Te. Důležité pro dobývání zlata jsou zlato
nosné kyzy, leštěnce a blejna.

V Cechách se nalézá zlato u Jílového, Knína, Kašparskýcli hor a 
na Soudném  vrchu u Louňovic. Y Uhrách se vyskytuje u Křemnice a 
Stávnice; v Sedmihradsku jm enují se horní místa Zalatna, Nagyag, Ab- 
rn dbány a a Yerešpatak. Dále přichází zlato v Tyrolsku a Solnohradsku.

V Asii jsou nejbohatší ložiska v Sibiři, v  poříčí Amuru, na vý
chodním svahu Uralu, v Indii, Cíne, Japonsku.

V Africe stojí v popředí Transvaal, pak Kordofan a poříčí Senegalu.
V severní Americe těží nejvíce zlata Spojené S táty  (Kalifornie, 

Kolorado, Utah), pak Aljaška a Mexiko. Y Americe jižní vynikají doly 
zlatými Brasilie, Peru  a Chile.

V Austrálii nalézá se zlato ve Viktorii, v Novém jižním Walesu a 
v Queenslandu.

V ýroba zlata.

Zlata ryzího se dobývá bud z rýží nebo rozsypů, v nichž se na 
chází pomíšeno s různými nerosty, jako jsou: úlomky hluchého kamení, 
magnetit, cínovec, granáty, safíry, topasy a p. Někdy bývá zlato vtrou- 
šeno v horninu, v které se zlato stanoví, když se hornina roztluče. Drahý 
kov se objeví v kouscích, které se dají snadno odděliti. Je-li zlato 
vrostlé do horniny určí se jeho přítomnost, že se hornina rozemele na 
prášek, který se plaví a amalgamuje. Z amalgamu se zlata dobude 
žíháním.

Dle toho v jaké  formě se zlato vyskytuje a dle místních okolností 
dobývá se zlata rýžováním, amalgamací, působením chloru v horninu 
zlatonosnou nebo vyluhováním téže kyanidem draselnatým.

Rýžování zlata.  Zlata ryzího se dobývá rýžováním. Plavením se 
odstraní lehčí látky a zlato zbylé se vybírá.

Jednoduchý způsob těžby zlata z rýžovišť nebo z písku řek se pro
vádí v jižní Americe. Indiáni užívají k rýžování dřevěné nebo plechové 
mělké mísy do středu nálevkovité prohloubené. Propírá-li se v mise 
písek, nashromáždí se hornina se zlatém v je jí nejdolejší Části. Po pro- 
mytí vybéřou se zlatá zrnka anebo po předcházejícím roztlučení zbytku 
znova se rozmělněná hmota propírá.

Dokonalejším přístrojem jsou necky, uložené v šikmé poloze. Otřá
sáním necek se docílí nahromadění písku zlatého v nejhořejším místě. 
Lehčí písek se odplaví vodou.

V nejstarších dobách byla zavedena k rýžování nakloněná plocha, 
pokrytá hrubou látkou nebo zvířecí koží. Teče-li po ploše vodď, ve které 
jest suspendován písek zlatonosný, zachytí se těžká zrnka v hrubé látce 
nebo srsti. Jemnější písek vodou se odnáší.

V Austrálii a Americe užívá se při rýžování tak zvané kolébky. 
J e s t  to Čtyřhranná skříň v poloze nakloněné, uložená na podstavci tak, 
že se může kolébati. Nad plným dnem jes t síto, na které se dá písek, 
jenž propadává na dno kolébky. Poněvadž na dně jsou  upevněny příčky 
v jistých vzdálenostech, zachytí se u nich těžší částky, kdežto jemnější 
částice vodou se odnášejí.
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Kromě kolébky užívá se též nakloněný žlab se dnem dírkovaným, 
pod nímž je s t dno plné s příčkami. Písek na dírkovaném dně vodou se 
proplachuje. Těžší zrnka propadají a zachytí se u  příček, odkud se vy
bírají anebo se převedou v amalgam.

Y krajinách, kde jsou drobivé horniny prostoupené zlatém, užívá 
se k odstranění a vyplavení zlata vody. Voda z nádržek vysoko polo
žených se svádí do nižších míst, kde se stříká mocným proudem v hor
ninu, která se rozpadává. K alná tekutina se odvádí dlouhým žlabem, ve 
kterém jsou  napříč nakladeny lištny. U těch se zadrží zlato. Zároveň, 
poněvadž se před lištnj'- nalije rtuti, přivede se drahý kov ve styk se 
rtutí. Z obdrženého amalgamu dobude se zlata destilací.

Amalgamace. V rýžovištích se dobývá zlata, že se kalná tekutina 
přivede ve styk se r tu t í , . s níž dává zlato amalgam. Z amalgamu dostane 
se drahý kov žíháním, při čem rtu ť v parách prchne.

Podobně pracuje se s horninou do níž je s t  zlato vrostlé. Hornina 
se rozemele na prášek, načež se plaví. Při plaveni se z ní odstraní zlato 
rtutí.

Aby amalgamace měla příznivý výsledek, nesmí zlato se vyskyto- 
vati v hrubších zrnech nebo v podobě tenkých lístků. Hrubší zrna jenom 
pomalu poskytnou amalgam; lístky zlaté píovou na povrchu vody a ne
přijdou ani ve styk se rtutí.
Působnost r tu ti seslabují a za
mezují přimíšeniny jako jsou 
sirné sloučeniny, které rtu ť po
krývají v  podobě šedého po
vlaku.

Mnoho zlata těží se z vrý- 
žoviŠť u  Mjassu, Kačkaru, Cel- 
jabinsku a Berezovu na Uralu.
Yýška vrstvy zlatonosné bývá 
0 5 — 1 m. Délka rýžovišť je s t 
20—50 někdy až 500 m. Podobně 
měnivou jest i šířka, která měří 
20—100 m. Rýžoviště pokryta jsou vrstvou alluvialní hluchého ná
nosu od 0*5— 15 m. Spodinou jest hornina nezvětralá. Rýžoviště se vy
skytuji v údolí řek a potoků anebo v korytech zaniklých vod tekoucích. 
Zlato se vyskytuje v podobě drobných zrnek, tenkých lístků. Větší va
louny zlaté objevené patří ku vzácnostem. V rýžovišti není zlato stejno
měrně rozděleno. Hned vedle místa bohatého je s t  místo chudé. V tuně 
pisku bývá 0-57— 2-5 g zlata. Y letech dvacátých minulého století iý -  
žoval se písek, který měl v tuně 3-—11 g zlata. Nyní s výhodou se zpra
cuje písek, který má 0 5—0-26 g drahého kovu v tuně, poněvadž od té 
doby stroje značně zlepšeny a práce zdokonalena.

Rýžoviště patří koruně, jsou však pronajata privátním společnostem, 
které písek zpracují. Dělníci, kteří konají práci, jsou  bud placeni stálým 
platem anebo se jim platí jis tá  odměna za denně vyrobený zolotník (4*26 g).

Jedná-li se o stanovení, jak  je s t  rýžoviště bohaté zlatém, užívá se 
k tomu železné, krátkou rukovětí opatřené mísy, do níž vejde se 5—10 kg 
písku. Za čilého pohybování mísy pod vodou, se odplaví lehčí části a 
při tom zároveň se odstraní hrubší kameny, až posléz zbývá drobný 
písek, který se opatrně proplachuje. Při tom již vystoupí a jes t patrný 
písek zlatý. Ten hledí dělník shrnouti dohromady a určuje dle něj při
bližně bohatství rýžoviště.

V rýžovištích uralských jest všude rýžování spojeno s amalgamací.
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Y rýžovištích u  Mjassu jes t  vrstva zlatonosného písku 1-5 m mocná. 
Nakopaný písek se hází do vozíků, které jezdí po kolejích a jsou taženy 
koňmi. Když vozík přijede na určité misto, kůň se vypřáhne a ohsah 
vozíku překlopením tohoto spadne do jám y J  (obr. 28.), do které přitéká 
voda bez přestání. V jám u zapadá baggr B , k terý vybírá písek a vy 
náší ho do velikého bubnu A, jehož dno jest dírkované. Ve středu bubnu 
jest osa s rameny, která nesou míchadla M. Na obvodu bubnu je s t  upev
něna roura z níž voda Četnými otvory dovnitř vytéká. Do bubnu se 
přidá rtuti, by se tvořil amalgam. Působením vody a mícháním se do
stane kalná tekutina, která protéká otvory O. Zbylé větší kusy hornin

a oblázky se vždy ob čas odstra
ňují tím způsobem, že se otevře 
k lapka ve dnu a otvorem vzniklým 
se vyhrabe kamení.

Kalovina vytékající z bubnu 
dopadá na koryto nakloněné K , 
pokryté rohožkami a rozdělené 
příčkami P  v jednotlivá oddělení. 
D élka koryta je s t  8—10 m, šířka 

Obr. 29. 2— 3 m. Ve vzdálenosti 25 em jsou
příčky u nichž zadrží se podobně 

jako ve žlábcíck vydlabaných v korytě těžší součásti a amalgam zlata. 
Do žlábků přilévá se těž rtuti, by se více amalgamu utvořilo.

Když je s t denní práce ukončena, prohrabují dělníci dřevěnými po
hrabáči v korytě zbylé části proti proudu tekoucí vody. Voda odnáší

jalové kamení. Těžší části se zadrží 
a zůstanou v hořejším oddělení koryta. 
Amalgam zachytí se u příček a ve 
žlábcích. Po odstranění příček vy
zvednou se rohožky. Rohožky se 
potom proplachují, by se v nich za
držený těžší písek odstranil. Propla- 
ehování se děje V korytě a při tom 
se zvýší množství amalgamu. Písek 
a amalgam nahromaděný ve žlábcích 
se shrabuje do železných truhlíků 
a zpracuje se pak za přítoku vody 
na vašgerdu.

Vašgerd(obr. 29.) je s t  nakloněná 
plochá N  15  m dlouhá a 0-8 m ši-

iijroká. V polovině délky je s t  příčka 
P, u  níž. při promývání písku se za
drží těžší součásti. V čele vašgerdu 
zřízen přítok vody. Voda stéká do 

nádrže rozdělené stěnou S ve' dva díly. Stěna S  ale nedosahuje až 
ke dnu, nýbrž je s t  asi 5—8 em  nad dnem ukončena. Tím se docílí, že 
voda volně protéká z oddělení A do jB . Z  oddělení B  přes hranu H  stéká 
voda mírným tokem na nakloněnou rovinu N.

Při promývání na vašgerdu lehčí lá tky se odplaví, těžší zůstanou 
blíže přítoku vody.

Těžším zbytkem se tak dlouho prohrabuje a promíchává až zůstane 
pouze amalgam. Amalgam se zbaví nadbytku r tu ti  stlačením ve lněném 
šátku a potom se vpraví na železnou misku, ve které se vypálí a po 
skytne zlato.

Zařízení přístroje, ve kterém se amalgam vypaluje, je s t  toto (obr. 30.).
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Plechová mísa M  se naplní do polovice vodou. Do mísy se postaví že
lezná miska K  s amalgamem zlata. Třínožka s miskou se přikryje po 
klopem kuželovitým F, k terý  se uzavře pokličkou P. Ke kuželi ve výši, 
co jest miska s amalgamem, přidělán je s t  dírkovaný pás R S . Mezi kužel 
V  a pás R S  dá se dříví, jehož shořením vyvine se teplo. Teplem se p ře 
mění r tu ť v amalgamu obsažená v páry a na misce K  zbude zlato, které 
se odváží na jem ných vážkách.

Je-li více zlata nahromaděno, odvádí se do státní chemické labo
ratoře v Jekatěrinburku. T a  se dodané zlato odváží a potom se vpraví 
do grafitového kelímku za přísady boraxu a sody. Když se kov roztaví, 
vylévá se do železného kadlubu. Zlatá tyč podoby parallelopipedu se 
ochladí vodou a pak se struska otluče kladivem. Z tyče se vyvrtají na 
dvou různých místech hobloviny, které se podrobí chemické analysi. 
Potom se kus zváží a opatří se vtloukáním doň železných forem pří
slušnou číslicí, rokem, vahou a začáteční písmenou majitele. Majiteli za
platí se úřadem ihned bud ve zlatě nebo v papírech, při čem se odpo
čítá 3°/u poplatek.

Analyse se provádí jednoduše. V hobloviny zlaté působí se kyse
linou dusičnou, která má 22° a po druhé, která má 28° B. Zlato mívá 
90—35% zlata, 5—7% stříbra a 1—3u/0 mědi.

Při propírání amalgamu se dostane mnoho černého prášku. Hlavní 
jeho součástí je s t  magnetovec, k terý  má přimíšené osmiumiridium. 
Když se nahromadilo větší množství černého zbytku, zpracuje se a do
stává se osmiumiridium, které se prodává do chemické laboratoře v J e 
katěrinburku.

Křemen zlatonosný, k terý  se těží u Mjassu a u Celjabinsku se roz
drtí tlamačkou na menší kusy. Podrcenó kusy se rozemelou ve mlýně 
koulivém. Mlýn sestává ze železné mísy kruhovité o tlustém dnu. Ve 
středu mísy je s t  osa a na ní jsou  upevněna ramena, k terá nesou mlýnské 
kameny, opatřené na obvodu ocelovým pláštěm. Do mísy přitéká voda, 
do které se vhazuje podrcený křemen. Mlýnskými kameny se změní 
křemen v jem nou moučku. Kalná tekutina vytéká z mísy otvory, které 
jsou udělány nad dnem v jedné části stěny mísy. Tekutina stéká na 
šikmou plochu. Na ploše šikmé jsou  měděné plotny amalgamované. Mě
děné plotny 60 -70 em  široké, jsou rozděleny příčkami v odděleni, by 
se tok vody zdržoval. P řed příčkami jsou vydlabány žlábky a do nich 
naleje se rtuti. Tím se podporuje amalgamace, neb zlato obsažené v kalné 
tekutině, poskytne se r tu tí amalgam a písek zlata zbavený se odplaví 
do nádrží, v nichž se usadí.

Z nádrží se vyváží písek na hromady, které se podrobí dalšímu 
zpracování. Počítá se, Že ve 100 pudech písku je s t  5 zolotníků zlata. 
Z toho popsaným způsobem dostanou se 3 zolotníky. V písku tedy 
zbudou ještě 2 zolotníky. Ty získají se, jak  na Uralu říkají, cestou che
mickou za použití kyanidu draselnatého.

Po době 10—14 dní se seškrabe amalgam z ploten měděných a 
smísí se s amalgamem, který se usadil ve žlábcích. Amalgam po pro- 
mytí vodou, se vpraví do lněného šátku, v němž se vylisuje, by se 
zbavil nadbytku rtuti. Amalgam zbavený nadbytečné rtu ti  se vypálí 
výše naznačeným způsobem, při čem se dostane zlato.

V Berezovu rudy zlatonosné se roztloukají stoupami. 30 železných 
stoup zapadá do bot ocelových, do nichž se přidá rtuti. Váha každé 
stoupy obnáší 350kg. Y 1 minutě vykoná 24 pohybů o výšce 0 l23 m. 
P řed stoupami jes t  železný plech dírkovaný. Voda přitékající ke stoupám 

Kronika práce. X. 26
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odnáší rozmělněnou tluč na 4 m  dlouhý a skloněný žlab, jehož dno jest 
pokryto soukenými plaohetkami. Pro systém 5 stop jsou  tři žlaby, jichž 
šířka dělá 0 o m. Pracuj í-li stoupy hodinu, zastaví se práce, plachetky 
se odstraní a vypírají se ve vaně o 'sklonitém  dnu, aby se zadržené Části 
oddělily. Písek obdržený a písek od stoup prohrabuje dělník proti toku 
vody a při tom zároveň hledí ho co nejvíce přivésti ve styk s přidanou 
rtuti. Amalgam zlata se propere, zbaví se nadbytku r tu ti  a posléz se 
vypálí.

Kalná tekutina stékající se žlabů se svádí na druhé oddělení žlabů
4-5 m  dlouhých, u nichž jsou měděné plotny o rozměrech 0-3 3 X 0 ‘18m. 
Na dolním konci žlabů skloněných jsou stružky naplněné rtutí. K dyž 
kalná tekutina přetekla po druhé řadě žlabů, stéká na řadu třetí, ve 
které dno žlabů utvořeno jes t z měděných ploten, natřených rtutí. Posléz 
se svádí tekutina kalná do nádrží, v nichž proudí pozvolna a kde se 
usadí přimíšený jem ný písek.

Amalgam zlatý se během měsíce dvakrát sbírá. P lotny měděné se 
natírají dusičnanem rtutičnatým, jem už se přidá rtuti. Počítá se zhruba, 
že se na prvním systému žlabů dostane 93°/0, na druhém asi 6 a na

Písek nahromaděný od 
amalgamace se zpracuje kyani
dem draselnatým.

V Berezovu upotřebí se 
při amalgamaci amalgamatorů 
šťávnických. Zpracování písku 
zlatonosného se děje následovně. 
Hrubší písek se háže do železné
mísy s ocelovým dnem. Mlýn
skými kameny, jež mají na ob
vodu mocný krunýř ocelový, se 
rozdrobí písek co nejjemněji, Do 
mísy se přidá něco rtuti. Po 

] rozmělnění písku vytéká kalná 
tekutina otvory ve stěně mísy 
do šťávnických amalgamatorů.

Dva amalgamatory stupňo
vitě postavené pracují dohro

mady. Mísa M  (obr. 31.) každého amalgamatorů je s t  z litiny. Okraj její 
má na jedné straně žlab eř, pod nímž umístěn amalgamator druhý. Do 
mísy zapadá dřevěný běhoun B, jenž se otáčí kolem a má na spodní
části 20 radialně vedených žeber železných. Na dno mísy nalije se rtuti
a pak uvede se běhoun v pohyb. Zároveň přitéká kalovina od mlýnu
žlabem a  a stéká, do nálevkovité prohloubeniny v běhounú. Kalovina
steče do prostoru mezi mísu a běhouna. Běhounem způsobuje se promí
chání kaloviny se rtutí, což značně podporují železná žebra, že vznikne 
amalgam zlata. Tekutiny neustálým přítokem přibývá, tato vstupuje do 
výše, až dosáhne žlabu prostranního d , k terým vytéká do druhého 
amalgamatorů. Do amalgamatorů dává se během měsíce dvakrát rtuť. 
Amalgam zlata nahromaděný na dně mísy se vybírá a po zbavení nad
bytečné rtu ti vytlačením, se žíhá, by se z něho dostalo zlato.

Kalovina z amalgamatorů odtéká do jam, kde se z ní usadí písek, 
k terý  se zpracuje kyanidem draselnatým.

Provedenými zkouškami stanoveno bylo, že písek uložený na dně 
některých jezer Uralských jes t zlatonosný. Při pokusech s piskem ko-

tretim i'V0 zlata.
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naných bylo zjištěno, že by se dal s výhodou zpracovati a zlato z něho 
těžiti. Následek toho byl, že na jednom  jezeru u Mjassu a pak na j e 
zeru u Nevjansku postaveny vory a na těch umístěny bagg rj\  Písek se 
vytahuje baggrem a s nádob spadá do bubnu svisle postaveného, jehož 
dno jes t dírkované. K alovina otvory dna stéká na nakloněné plochy, 
kde přichází ve styk se rtutí. Obdržený amalgam zlata se zbaví žíháním 
rtu ti a poskytne zlato.

Y Čechách na Roudném vrchu u Louňovic se zlatonosná ruda 
roztlouká drtícími stroji. Rozmělnění se provede do stupně takového, že 
odpovídá vtrouseným zrnům zlata. Roztloukání se děje stoupami. Stupni 
sloupy jsou z litiny a zapadají do botek z nejtvrdší oceli. Při roztlou
kání rudy, ku k teré se přidá rtuti, přitéká neustále voda. Kalovina 
obdržená protéká jemným sítem umístěným v přední části botky, které 
zadrží hrubší části.

Kalovina od stoup vytékající, stéká po amalgamováných deskách 
měděných, mírně skloněných, jež zadržují uvolněné zlato. Uprostřed 
a na konci desek jsou žlábky se rtutí, v nichž tvoří se amalgam 
zlatový.

Desky měděné před užitím potírají se roztokem kyanidu draselna
tého a potom natírají se rtu tí  za použití kartáče. Natírání měděných 
ploten dlužno věnovati zvláštní pozornost. Je-li r tu ti  mnoho, stává se, 
že se amalgam zlatý odlupuje. Pak-li jest r tu ti  málo, setře se rtuť tokem 
vodním i třením a plotna je s t  pak povrchu rtuťového zbavena.

Když kalovina částečně zlata byla zbavena, .přetéká na druhé od
dělení mírně skloněných ploten měděných amalgamovaných. Tu zbaví 
se kalovina zase vtroušenóho zlata a potom přitéká nad kaučukovou 
plotnu, k terá se uvádí dvěma válci v pohyb. Tím se dostane tak zvaná 
nekonečně dlouhá plocha kaučuková. Plocha kaučuková má mírný sklon. 
Asi v Vs délky je jí od místa nejvyššího vytéká ze žlábku zkalená teku 
tina. Hrubší i těžší části horniny se zadrží na plotně kaučukové a s touto 
pohybují se k nejvyšší poloze skloněné plochy. Dříve však ještě, než 
dosáhnou nejvyšší polohy, stéká na ně proud vody. Vodou se odpla- 
vují lehčí části, kdežto části těžší, pyritem a zlatém bohaté, pohybuji se 
proti pohybu plotny a spadávají do nádrží předložených.

Že šlichů tak získaných vyrobí se zlato na mokré cestě.
Amalgam zlata zadržený na plotnách měděných se stírá. Je-li větší 

množství jeho nahromaděno, protlačuje se hnědou plachetkou. R tu ť  při 
lisování protéká a v plachetce zadrží se amalgam zlata. Aby se zlato 
z amalgamu dostalo, žíhá se v železné retortě postavené do dírkova
ného válce. Retorta  pokryta je s t  poklopem, jehož zoban zapadá do 
otvoru příslušného ve stěně válce. Zoban přechází v trubici ponořenou 
do vody. Páry  rtuťové žíháním amalgamu vytvořené se ochlazují vodou 
a hromadí se ve způsobě rtu ti na dně nádoby. Přestalo-li unikání par 
rtuťových, přeruší se žíhání a v retortě je s t  zlato z amalgamu vyro
bené. Poněvadž jest zlato znečištěno přimíšeným stříbrem, mědí, že
lezem taví se v kelímcích tuhových za přísady boraxu nebo sody a 
ledku, při ěem přimišeniny přejdou do strusky.

Výroba zlata za použití chloru. Působí-li chlor ve zlato, obdrží se 
chlorid zlatový. Pro výrobu zlata vtroušeného do křemenu hodí se 
methoda Plattnerova. Obsahuje-li zlatonosný křemen sirné sloučeniny 
arsenu a antimonu, podrobí se žíhání, by se jmenované prvky odstra
nily, poněvadž se slučují s chlorem Potom dá se žíhaný křemen do 
nádob dřevěných, dehtem nebo smůlou vytřených. Nádoby mají dvojité 
dno, z nichž hořejší je s t  dírkované. Pod dno jalové přivádí se chlor

26*
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vyvozený z burelu a kyseliny solné anebo z vápna chlorového a kyse
liny sirové.

Methodou Plattnerovou zpracuji se i kyzy zlatonosné. K yzy roze
mleté se podrobi amalgamaci, by  se odstranilo ryži zlato, načež se kyzy 
praží a louži chlorem.

Je-li přítomno stříbro, provádí se vyluhování horniny chlorovou 
vodou, což navrhnul H. Mears. Chlorová voda je s t  nasycena chloridem 
sodnatým, poněvadž by jinak obdržený chlorid stříbrnatý  obalil částečky 
zlata a zamezil další působení chloru.

Způsob, který  vypracovali Newbery a Vautin, zakládá se v účinku 
chloru ve stavu zrodu na rudu. Chlorování provádí se ve válcích le
žatých, vyložených olovem. K  filtraci roztoku chloridu zlatového slouží 
kád olovem vyložená, která má dno dírkované. Na dno naklade se 
křemen roztlučený. Nej doleji jest uložen křemen nej drobnější a čím 
výše, tím je s t  křemen hrubší.

Z roztoku chloridu zlatového sráží se zlato zelenou skalicí, dře
věným uhlím nebo sirovodíkem.

Zelené skalice se upotřebí, jedná-li se o zpracování menšího 
množství roztoku. Vyčistění louhu vyžaduje mnoho času. Dřevěné uhlí 
působí zdlouhavě a proto méně se ho upotřebí. Nejhojněji užívá se 
sirovodíku ve spojení s kysličníkem siřičitým.

Ke srážení zlata zelenou skalicí, které se děje dle rovnice

2AuC13 +  6 F eS 0 4 =  A u: - f 2 F e 2(S04)3 +  2FeCl3

slouží dřevěné kádě, jichž dno je s t  z cementu anebo ze směsi asfaltu 
a cementu. Po vypuštění louhu od sraženého kovu, promývá se zlato 
vodou. Aby promývací vodou stržené zlato se zadrželo, cedí se voda 
filtrem pilinovým nebo pískovým. Zlato v pilinách zachycené zůstane 
v popelu spálením pilin obdrženém. Bylo-li k filtraci užito písku, tu 
aby se zlato získalo, smísí se písek s rudami, v něž se působí chlorem.

Pro my té zlato se propírá kyselinou solnou, pak se v plachetkách 
lisuje, by  se teku tina co nejvíce odstranila a po vysušení se taví s bo 
raxem, solí a ledkem v kelímcích grafitových.

J a k  již poznačeno bylo, vyloučí se zlato z roztoku chloridu zlato
vého dřevěným uhlím. Pro vyloučení kovu udává se rovnice:

4AuC13 - f  0 3 +  6H.20  =  A u 4 -j- 12HC1 - f  BC02.
P řed  srážením zlata se musí z roztoku odstraniti chlor nadbytečný. 

To se děje vyvářením louhu, anebo se vhání do něj mocný proud 
vzduchu. Jedná-li se o sráženi zlata uhlím, nechá se roztok chloridu 
zlatového pro tékati filtrem z dřevěného uhlí. Zlato vyloučené lpí na 
uhlí, které se potom suší a po vysušení se spaluje v’ muflové peci. 
Popel obdržený se vyluhuje kyselinou solnou, pak se suší a posléz se 
taví v kelímku s boraxem, solí a ledkem.

Rychle srazí se zlato z roztoku sirovodíkem. Nutno ale pjfed srá
žením odstraniti z louhu volný chlor, což se stane kysličníkem siřičitým 
die rovn ice:

CU - f  SÓ2 - f  2H20  =  H 2S 0 4 +  2HC1.

Potom  se vede do roztoku sirovodík, k te rým  se vyloučí zlato jako 
sirník zlatový.

2AuC13 -j~ 3H 2S =  A u 2S 3 - f  6HC1.

Kysličník siřičitý vyrobí se spálením síry. Sirovodík dostane se 
známým způsobem rozkladem sirníku železnatého kyselinou.
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Poněvadž sirník zlatový má přimíšené sirníky arsenu, antimonu, 
mědi a stříbra, praží se v peci muflovó a potom taví se v kelímku s pří
sadami výše uvedenými.

Pro výrobu zlata navrženo i upotřebení bromu ve způsobu bro
mové vody. Působením bromové vody ve zlato dostane se bromid zla
tový. Z toho se sráží kov sirovodíkem anebo bromid se převede v chlorid 
zlatový účinkem chloru. Z chloridu zlatového způsoby popsanými v y 
loučí se kov.

Výroba zlata za užití roztoku kyanidu draselnatého. Pro výrobu zlata 
z rozmělněných hornin a rud osvědčil se na některých místech způsob, 
vypracovaný Mc. Arthur-Forrestem. Způsob ten zakládá se na rozpust
nosti zlata v  zředěném roztoku kyanidu draselnatého. H ornina zlato
nosná náležitě rozmělněná, vnese se do velkých železnjmh nádrží 
o obsahu až 100m a, v nichž vyluhuje se l/2 — 3%  roztokem kyanidu dra
selnatého.

Rozpouštění zlata v  kyanidu draselnatém se děje za přítomnosti 
okysličovadel, jako je s t  ferricyankalium, chlorové vápno, nitrosloučeniny. 
Při tom tvoří se dle rovnice:

2Au +  4KCN - f  2H.,0 - f  0 5 =  2KAu(CN), +  2KOH - f  H20 2,

kyanid zlatnato-draselnatý, hydroxyd draselnatý a kysličník vodičitý. 
Kysličník vodičitý se většinou zase spotřebuje při pochodu, k terý  se 
děje dle rovnice:

2Au +  4KCN +  H 20 2 =  2KAu(CN)2 - f  2KOH.

Z louhu, ve kterém je s t zlato jako kyanid zlatnato draselnatý, vy 
loučí se kov zinkem nebo proudem elektrickým.

Zinkem sráží se zlato jako  kov z roztoku dle vzorce:

2KAu(CN)2 -|- Z n ~ K 2Zn(CN)4-j- Au2.

Množství potřebného zinku jest 50—80krát větší než naznačuje 
theorie. Příčinou toho jsou  četné vedlejší reakce.

Srážením obdržené bahno je s t znečištěno stříbrem, olovem, zinkem, 
mědí, arsenem, antimonem. Aby se rozložily sloučeniny kyanu a aby se 
okysličily obecné kovy, podrobí se bahno pražení. P ři tom smí se jen 
takové teploty dosáhnouti, by nenastala sublimace zinku, poněvadž s pa
rami zinkovými bylo by strženo i zlato a tím by nastala ztráta drahého 
kovu. Pražená hmota se po smíšeni s boraxem, sodou a pískem taví 
v kelímcích. Zlato i stříbro se oddělí a hromadí na dně, částečně ale 
v zrnkách prostupuje strusku. Aby se získalo zlato ze strusky, roze
mílá se tato a plavením dobývá se z ní zlata.

Upotřebí-li se elektřiny k rozkladu louhu obsahujícího kyanid 
zlatnato-draselnatý, rozkládá se roztok v nádobách, kde je s t  železo 
anodou a olovo kathodou. Olověná kathoda, když se na ní nahroma
dilo dostatek zlata se suší, taví a na odháněcím nístěj i dostaneme 
drahý kov.

Aby se z rud všechno zlato vydobylo, podrobí se již jednou vylu
hovaná hornina opětnému vyluhování zředěnějším roztokem kyanidu 
draselnatého.

Přednost srážení zlata za použití proudu elektrického záleží hlavně 
v tom, že lze pracovati s roztoky zředěnými, z kterých zinkem by se 
drahý kov nevylučoval.

Jak  při amalgamací prováděné na Uralu bylo podotknuto, podrobí se 
písek, by se zbavil co nejvíce zlata, zpracování kyanidem draselnatým.
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Pískem se naplní velké dřevěné kádě, do nichž se vejde 500 p. 
písku. Doprava písku se děje ve vozíku, který se pohybuje po kolej
nicích, uložených nad káděmi, jichž bývá 4—5 vedle sebe postaveno. 
Kádě mají dvojité dno. Hořejší dno je s t dírkované a na to klade se 
vrstva roští a výše vrstva hrubšího křemene a písku. Když jes t káď 
plna písku, nechá se přitéci louh kyanidu draselnatého, který působí ve 
zlato po 5 dní. Z počátku se upotřebí roztoku 0’5% a pak 02%. Louh 
se dělá tím způsobem, že se odvážený kyanid (30 lib.) rozpustí v jistém 
množství vody (100 p.) a pak se zředí, by se dostal roztok náležité kon
centrace. Titrací dusiěnanem stříbrnatým se kontroluje síla louhu.

Účinkem kyanidu draselnatého se dostane ve vodě rozpustný pod
vojný kyanid draselnato-zlatnatý. Roztok podvojného kyanidu odtéká 
z kádí do kadeček, v nichž se zlato z roztoku sráží. Pro srážení zlata
jsou dvojí nádoby, a to pro roztoky silnější a slabší. V kadečkách
(obr. 32.). v nichž se děje srážení, jest zavěšeno síto S , na které se dají 
hobloviny zinkové. Aby tekutina proudila ze zdola nahoru, má kadečka 
uvnitř příčku P, která dosahuje až k sítu. Z kádě přitéká tekutina mezi 
stěnu nádoby K  a stěnu příčky P , načež stoupá sítem vzhůru a přichází ve 
styk se zinkem. Zlato se sráží na hoblovinách zinkových; při tom usadí se 
i případně stříbro a měď. Nejmocnější vylučování kovů jes t v nádobách

předních, do nichž louh přitéká. Nej- 
slabŠí vylučování zlata je s t  v nádo 
bách nej poslednějších, nejníže posta
vených. Z těchto přendávají se ho
bloviny do nádob předních a místo
nich se nandají hobloviny čerstvé.

Když se z louhu zlato vylou
čilo, svádí se do nádrže, kde se mu 
přidá tolik kyanidu draselnatého, by 
nabyl patřičné koncentrace, načež 
se znova užije k vyluhování.

Obr. 32. Vybíráni sraženého zlata se děje
jednou, nejvýš dvakrát za měsíc. 

Po vytažení a odstranění sít, ponechá se tekutina v klidu, by se zlato 
usadilo. Potom se oddělí násoskou louh a zbytek stéká na síto, na 
němž zadrží se přimíšený zinek. Jem né bahno má vedle zlata hlavně 
stříbro, zinek a nahodilé nečistoty. Bahno se uloží na železný plech, 
vysuší se a poznenáhlu mírně se žíhá, aby se v něm obsažený zinek 
odstranil, poněvadž by při tavení překážel. Vysušená a žíhaná hmota 
se digeruje se zředěnou kyselinou sírovou v dřevěných kádích. Zlato se 
usadí v kádi na dně a částečně splývá v tekutině v podobě jemného 
prášku. Kov se oddělí filtrací od tekutiny. Filtrace se provádí třikrát 
a slouží k tomu lněné filtry, napnuté mezi čtyřmi tyčemi. Na nejho- 
řejší filtr se naleje tekutina. P rotékající filtrát stéká na níže napnutou 
plachetku a posléz na p lachetku nej dolejší. Zlato na plachetkách za
držené misí se po vysušení se sodou a boraxem, načež se roztopí v gra
fitovém kelímku, z kterého se vylévá do železných kadlubů.

Oddělování zlata od stříbra.

K oddělování zlata od stříbra n a  m o k r é  c e s t ě  slouží buď kyse
lina sírová, který způsob sluje a f f i n a c e ,  nebo kyselina dusičná, což 
se zove k v a r t a c e ,  anebo i královská lučavka.
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V některých případech se upotřebí s výhodou p r o u d u  e l e k t r i 
c k é h o .

Affinování. Ze slitiny zlata se stříbrem oddělí se kovy následovně. 
Slitina, k terá má vždy i měď se roztápí a pak se granuluje. Grranalie 
se vnesou do olovem vyložených kotlů, v nichž po přidáni koncentro
vané kyseliny sírové 60°Bó silné, se rozpouští za tepla stříbro i měď. 
Zlato a něco stříbra zůstává nerozpuštěno. Dělení provede se nejlépe 
se slitinou, ve které na 16 dílů přicházejí 3—4 díly zlata. P ři tom na
stává pochod dle ro v n ice :

AuAg2- f 2 H 2S 0 4 =  Au +  Ag2S 0 4 +  S 0 2 -)-20H 2.

Po oddělení modrého roztoku, zbytek se zavlažuje opět kyselinou 
sirovou. Všechny louhy se slejou do olověných kádí, zředí se vodou 
a potom mědí se sráží stříbro v podobě bahna našedivělého. Cemen
tové stříbro po promytí a lisování se suší v retortě, roztápí se v ke
límku a leje se do forem nebo se granuluje.

Zbytek kyselinou sírovou zavlažovaný a prom ytý se rozpouští 
v porcelánové misce na pískové lázni královskou luěavkou. Roztok zla
tový se mísí se zelenou skalicí. Vyloučené zlato v podobě prášku ry 
šavé barvy  se po promytí a sušení roztápí s boraxem a vylévá do 
forem.

Ve Freiberku se ěistí zlato následovně. Slitina zlata se stříbrem 
se granuluje. Grranalie se rozpouštějí v železném kotli naplněném ky
selinou sírovou (60° Bé). Roztok z kotlů  se přelévá do čtyřhranných 
olovem tvrdým  vyložených kádí. V nich se sráží stříbro měděnými 
plechy. Vyloučené stříbro cementové se promývá vodou. Když pro- 
mývací voda neukazuje více reakci ammoniakem na měď, zbaví se 
stříbro lisováním vody a potom se suší v železné retortě. Vysušené 
stříbro se roztápí v kelímku tuhovém, z něhož se vylévá do forem 
houskoví tých.

Po rozpuštění stříbra v kyselině zůstane v kotlů nerozpustný 
zbytek, který se taví^ v kelímku s kyselým síranem sodnatým, by se 
odstranilo stříbro. Žíhaná lá tka se tavi v  kelímku hliněném s chilským 
ledkem. v Utvořená struska, poněvadž má platinu, se spracuje na mokré 
cestě. Čisté zlato se posléz roztápí v kelímku hliněném a leje se do 
kadlubů.

Kvartace .  Dříve se užívalo k oddělování zlata obsahujícího 2/.} až 
3/4 stříbra, kyseliny dusičné 38°Bé silné a prosté chloru. Roztok du
sičnanu stříbrnatóho se stáhnul a stříbro se srazilo chloridem sodna
tým v podobě chloridu stříbrnatóho. Roztok po odděleni chloridu stří
brnatóho sloužil k přípravě měděných barev aneb se z něj srazila měď 
železem.

Nerozpustné zlato zahřívalo se ještě  jednou s kyselinou dusičnou, 
by se zbavilo úplně stříbra.

Královské lučavky upotřebí se tehdá, má-li slitina málo stříbra. 
Tu se dostane nerozpustný chlorid stříbrnatý. Z roztoku chloridu zla
tového se sráží zlato zelenou skalicí anebo kyselinou šfavelovou.

Děleni zlata a stříbra děje se na suché cestě z a  p o u ž i t í  p l y n 
n é h o  c h l o r u  způsobem, který vypracoval Miller v Sydney v Austrálii. 
Do hliněného kelímku, který jes t  vložen do kelímku grafitového, dá se 
slitina zlata a stříbra. K d3Tž kelímky byly vsazeny do větrné peci a po

Na s u c h é  c e s t ě  oddělují se kovy uvedené za použití chloru.
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klopy přikryty, počne se obsah zahřívali. Na roztopenou slitinu při- 
sype se boraxu a pak počne se přiváděli do kelímku plynný chlor 
trubicí, k terá dosahuje až ke dnu nádoby. Chlor slučuje se nejprv 
s obecnými kovy a pak se stříbrem! Když stříbro jes t  přeměněno úplně 
v chlorid střibrnatý, počíná prchati zlato v proudu chloru, což se pozná 
dle barvy plynu. Tu přeruší se přivádění chloru a jakmile snížením 
teploty zlato stuhlo, odleje se od něho roztopený chlorid střibrnatý. 
Přetápěním se zlato raffinuje.

Cestou elektrolytickou se odděluje někdy ze slitiny zlato od stříbra. 
Anodott jsou ze slitiny ulité plechy stříbrné, které mají měd, zlato a 
80—95% stříbra. Plechy jsou  v obalu lněném. K athodu tvoří plech 
stříbrný, čistý. Elektrolytem je s t zředěný roztok dusičnanu stříbrna
tého. Působením proudu rozpouští se z anody stříbro, měd a pří
padně i jiné ještě  přimíšené kovy. Zlato zůstane v obalu, k terý  obklo
puje anodu a tvoří bahno anodové. Na kathodě vylučuje se stříbro 
v šupinovitých krystalech, které se stírají pohyblivými rámy s kartáči. 
Vyloučené a setřené stříbro hromadí se na plátně rozprostřeném na dně 
nádrže. Po promytí se získané stříbro lisuje a taví. Zlato z obalu od
straněné se vyváří kyselinou dusičnou, by se zbavilo přimíšeného stříbra 
a pak se roztápí a leje do kadlubů.

V elektrolytu pozvolna zvětšuje se množství mědi. Když roztok 
dosáhl jis té  koncentrace, nahradí se roztokem novým. Upotřebený roztok 
zbaví se nejprve stříbra a pak se z něj vyloučí měd anebo se zpracuje 
na dusičnan měďnatý.

Ze surového zlata vyrábí v H am burku Severouěmecká affinační 
společnost zlato tak to : Surové zlato je s t  anodou a chlorid zlatový
tvoří elektrolyt. Při zavedení proudu přechází zlato a jemu přimíšené 
kovy i platina a palladium v roztok. Stříbro se vylučuje ve způsobe 
nerozpustného chloridu stříbrnatého, olovo tvoří chlorid a vizmut ja k 
mile není dostatek kyseliny solné, dává oxjmhlorid. Bahno obdržené na 
anodě má vždy něco zlata přimíšeného. Na kathodě se usazuje zlato 
čisté. Srážené zlato se nahražuje z anody zlatém rozpustným a částečně 
i ekvivalentním množstvím jiných kovů přecházejících v roztok.

Raffinování zlata. Zlato vyrobené výše naznačenými způsoby, obsa
huje příměsky kovů obecných. Při oddělování zlata docíleno i odstra
nění přimišenin. Nebylo-li oddělení zlata provedeno, nutno jest zlato 
raffinovati, Rafiínace se provádí na suché i mokré půdě.

Raffinování zlata na cestě suché děje se přetápěním v kelímcích 
hliněných nebo grafitových uložených ve větrné peci. K  zlatu přidá se 
ledku, boraxu a sody. Ledkem okysličí se kovy obecné. B orax slouží 
jako tavidlo a zároveň též zadržuje kysličníky kovů a zemité nečistoty. 
Při tavení přihlíží se k tomu, by borax a ledek nepřišly ve styk  se 
stěnami kelímku, poněvadž je silně porušuji. Toho se docílí popelem 
z kosti, k te rý  se nasype na roztavený kov. Popel tvoří pokrývku, která 
jest nejsilnější u stěn. Po proražení pokrývky vnášejí se otvory dávky 
ledku a tím provede se oxydace kovů. B y se olovo úplně odstranilo, 
k tomu užije se ledku a salmiaku.

Zkouškami zkouši se vazkost zlata a dle toho se řídí i další přiči
nění přísad. Je-li patřičný stupeň vazkosti docílen, pokryje se roztavený 
kov práškem dřevěného uhlí, míchá se jím a pak se vylévá do kadlubů.

Raffinace zlata na mokré cestě královskou lucavkou naznačena byla 
při oddělování zlata od stříbra.
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Platina.

Z dějin platiny. Platina se vyskytuje v přírodě s kovy platinovými 
v písku řek a naplavenináek. Hlavní naleziště je jí jsou na východním 
svahu Uralu v rýžovištích poříěí řek: Marciany, Cauše, Isu, Yijy, 
Tury; dále s tá ty  jižní Am eriky: Nová Granada, Venezuela, Ecuador,
Peru, Brasilie; pak Kalifornie, Nový jižní Wales v Austrálii a ostrov 
Borneo.

První zprávy o platině podal r. 1785 Antonio de Ulloa. Vlastnosti
je jí popsal r. 1750 W atson. Pokusy s platinou prováděli r. 1752
Scheffler, r. 1758 Lewis, r. 1757 Marggraf, r. 1758 Beaumé. W ollaston 
při pokusech seznal r. 1803, že přichází v ní přimíšeno palladium a rho
dium; Tennant stanovil osmium a iridium; Claus určil r. 1843 ru- 
thenium.

Na Uralu byla objevena platina r. 1819 v rýžovištích okresu Nevjan- 
ského.

Zpracování platiny na přístroje jest od r. 1828 zásluhou Wollasto- 
novou.

Vlastnosti platiny. Platina je s t  barvy bledě šedé, tvrdší mědi a taž- 
nější stříbra. H utnota obnáší 21'3; taví se při 1775°, V bílém žáru se 
dá svářeti. Jako houba a čerň platinová vyniká vlastností, že zhušťuje 
plyny hlavně kyslík. Proto se j i  užívá při okysličování. Platina roz
pouští se královskou lučavkou.

Upotřebení platiny. Platiny se užívá v laboratořích v podobě drátu, 
misek, kelímků. Dále zhotovují se z ní odpařovací kotle na koncen
traci kyseliny sírové a mnoho se jí spotřebuje při moderní výrobě ky 
sličníku sírového kontaktní methodou. Dále se j í  užívá ve sklářství, 
ku krášlení porcelánu, ve fotografii, v elektrotechnice, v elektrochemii, 
v zubním lékařství, k dělání per ku psaní chlorovodíkem, k výrobě zá
palek pro automobily, k dělání hrotů Pravazských stříkaček pro injekce 
podkožní.

Výroba platiny surové. Platina se vyskytuje v  přírodě ryzí podobně 
jako zlato. Zprovázena je s t  kovy platinovými a to: palladiem, iridiem, 
osmiem, rutheniem, rhodiem. Dále je s t přimíšena ruda chromová, mag
netová, železo. Pozoruje se, že platina nalézající se poblíž původního 
ložiska je s t  zakulacená a tmavší barvy. v Dle barvy platiny surové lze 
souditi i na množství čistého kovu. Čím je s t barva surové platiny 
světlejší, tím je s t i drahým kovem bohatší. Má-li barvu tmavší, jest 
méně cennou. Surová platina z rýžovišť knížete Demidova na Tagilsku 
jest tmavá a má 75% čisté platiny. Platina z hořejšího toku řeky Isu 
má 82% a na dolejším toku Isu a Tury obsahuje 85%. V přírodě vy 
skytující se platina tvoří zrna velikosti máku, žita až lískových ořechů. 
Větší kavalky se počítají ku zvláštnostem a valouny velikosti pěstě 
patří mezi vzácnosti. U Tagilu v rýžovišti Avrorinském v poříčí řeky 
Marciany nalezen větší kus platiny r. 1877 o váze 11 liber. D ruhý 
valoun pochází z r. 1891 a váží přes 7 liber. Oba valouny jsou  uloženy 
v centrální úřadovně knížete Demidova v Nižním Tagilu.

Rýžováním platiny zaměstnáno jest na Uralu v době letní přes 
4000 osob. V zimní době jest počet rýžovníků o 1000 menší. Roční vý
těžek platiny tu vyrobené a příslušným ťiřadům odvedené obnáší 6500 
až 6000kg.

Kronika práce. X. 27
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Platinová rýžoviště jsou dvojí. Menší rozlohu mají rýžoviště, slo
žená z hrubšího písku a oblázků, jež vodou nebyly dále odplaveny 
a pokrývají prohlubeniny v zemi. Rýžoviště ta  mají jen málo platiny, 
poněvadž přírodní úprava byla nedokonalou.

Platinové naplaveniny v podélných údolích pokryty jsou mocnou 
vrstvou hluchého nánosu. Na dolním ísu  na spodině leží 0 8  m mocná 
vrstva písku platinonosného. Na tom spočívá Q-brn vysoká vrstva hrub 
šího nánosu hluchého, jež přikryta je s t  7 m  vysokou vrstvou hlušiny, 
jejíž nejvyšší část se zove torfa. Na horním ísu  jest vrstva hlušiny 
3 m  vysoká; na řece Marcině dosahuje mocnosti 4 0 m. /Všeobecně možno 
říci, že při porovnání vrstev platinonosných a platiny prostých mají se 
k sobě mocnosti jako 1 :9  anebo průměrně ja k  1:3.

Písek platinonosný jest promíšený štěrkem, oblázky a úlomky roz
ličných serpentinů, v nichž se někdy vyskytnou kosti a zuby mamutí. 
Je-li písku přimíšena hlína, vyskytnou se slepence, u nichž spojitou 
hmotu tvoří červena vá hlína. Mnohdy nej dolejší část rýžovišť zvaná 
plast není oddělena od nerozložené spodiny. Na jiných místech zase, 
kde tvoří spodinu devonský vápenec, zapadá vrstva platinová hluboko 
do skulin a děr.

Rozsypy platinové mají podobu pásů, jichž délka dosahuje někdy 
až 1 km  a šířka měří 30—40 m.

Množství platiny ve vrstvě platinonosnó je s t  velmi různé v jedno t
livých oddílech. Obyčejně se nachází nejvíce platiny v nejdolej.ší části 
a jen  někdy vyniká bohatstvím kovu vrstva nejhořejší. Podobně také 
ve směru vodorovném kolísá značně bohatstv í2 ložisek na [různých 
místech.

Rýžování podrobeny v dobách dřívějších pouze ty  rozsypy, které 
měly v 100 p. písku 2 zolotníky (8‘52#i platiny, anebo v 1 tuně písku 
bylo 5-2g  platiny. Později se braly do práce písky chudší. Množství 
platiny v rýžovištích neustále klesá. Tak na příklad v okresu Nižního 
Tagilu zpracovaly se písky, které měly v i t .

65 6Qg platiny, r. 1868 . . . 6-37 a platiny,
26-13,, ?J „ 1875 . . • 7-46 n jj
13-23 „ n „ 1880 . . . 5-61 „ jj
5-57,, n „ 1885 . . . 4-78 „ J)
6-27 „ n „ 1890 . . . 3-69 „ JJ
9 19  „ Y) „ 1895 . . . 2-508 „ jj
839  „ Y) „ 1899 . . 2-087 „ >1

Poněvadž v letech třicátých minulého století rýžoviště jen  nedo
konale propracována byla a tím se stalo, že dosti platiny v písku zbylo, 
dobývalo se z nich opětně platiny. Některá místa rýžovišť Tagilských 
podrobena již po třetí rýžování.

Dle vší pravděpodobnosti lze souditi, že v budoucnosti zpracovány 
budou písky ještě chudší, když se neobjeví nová ložiska bohatší. N á
sledek toho bude, že ceny platiny ještě  vice vstoupnou.

Mají-li se sejpy platinové podrobiti zpracování, nutno nejdříve vy- 
šetřiti a přesně vymeziti platinové pole, by  se poznala jeho rozloha. 
Toho se docílí šachtami, které se založí směrem kolmým na délku pásu. 
Jednotlivé řady šacht jsou  od sebe 50m  vzdáleny. Vzdálenost šacht 
téže řad}r dělá 20—25 m



Platina. 211

Jakm ile při hloubení šacht přijde se na písek platinonosný, zkouší 
se ob čas na množství drahého kovu.

K u  provedení zkoušky, jak  mnoho platiny písek obsahuje, slouží 
železná mísa s krátkým  držadlem. Mísa se naplní pískem a pak se 
vnoří do vody, při čem se jí neustále pohybuje. H rubší kameny se vy- 
béřou i odstraní. Zbytek v míse se vodou dále proplachuje, hrubší části 
se oddělují, až posléz se dostane šlich, v němž vedle platiny přichází 
magnetovec, chromit, serpentin. Promýváním šliohu se shrnou platinová 
zrnka dohromady. Přibližně dle množství a velikosti zrnek se odhadne 
bohatství písku.

Kromě naznačeného způsobu zkoušení písku, při kterém vzato bylo 
do práce 5 —lOáp, provádí se zkouška s větším množstvím. Do vozíku 
se odměří asi 1200 pudů písku, k terý  se promývá na vašgerdu.

Yašgerd (obr. 33.) je s t  skloněná plocha o délce 1 5 m  a šířce 
0-4—0 5  m, opatřená po stranách vyvýšeným okrajem. V hořejší části 
vašgerdu, tedy v čele je s t  přítok vody. Přitékající voda vtéká do ná
držky rozdělené stěnou S, jež však nepřiléhá až ke dnu, ve dvě části. Do 
oddělení A  stéká voda a pod stěnou vstoupá do druhého oddělení B. 
Z toho přetéká přes hranu na vašgerd, kde je s t  písek. Na ploše sklo
něné N  asi ve vzdálenosti 1'2 m  je s t  na přič upevněná lištna p ,  u které 
hutnější části z písku se zadrží. Pískem za přítoku vody se prohrabuje 
pohrabáčem proti proudu, Yoda odnáší lehčí součásti. Posléz zbude na 
vašgerdu práškovitý^ černý zbytek,
který se promývá za nepřetržitého v 5
toku vody. P ři práci upotřebí dělník 
kartáče, dřevěné lištny. Když se 
objeví zrnka platinová, vykonává 
promývání rukou. P latinu Í s přimí
šenými zrnky černého písku shra- 
buje na železnou lopatku, kteroužto
potom drží nad ohněm a hmotu v ní Obr, 33.
se nalézající vypaluje. Foukáním
se odstraní lehká součást a získá se platina, která se zváží. Z váhy 
získané platiny se soudí na bohatství zkoumaného rýžoviště.

Je-li písek prozkoumán na množství platiny, počne se s jeho zpra
cováním. Nejprv se odstraní vrstva hluchého nánosu. To se děje oby
čejně v zimní době od října do dubna. Není-li vrstva hlušiny mocnou, 
kope a se odváží stranou. Je-li vrstva mocnější, založí se šachty a těmi 
se vnikne nejen do vrstvy platinonosnó ale jimi se zároveň písek vy ta 
huje a dalšímu zpracování podrobuje.

V údolích řeky Isu slouží k odstraňování nánosu exkavator. Parní 
silou se pohybuje řetěz, na němž upevněna nádoba, která se pohybuje 
od vrstvy platinonosné vzhůru. Při tom zabere hluboko ve vrstvu ze
mitou 7 m  mocnou a naplní se. Obsah nádoby o váze asi 100 p. se vy- 
sype po otevření dna do vozíku, v němž odveze se po kolejích na 
místo určené pro ukládání hlušiny.

Nános, který se musí z vrstvy platinonosné odstraniti, odváží se 
ve vozíkách tažených koňmi. Počítá se, že se vejde do jednoho vozíku 
16 p. (262kg). Na místech, kde se pracuje ve větších rozměrech a kde 
při vypírání se užívá motorů, děje se doprava ve vagonech, pohybu
jících se po kolejnicích a tažných koňmi nebo parní silou.

Stejným způsobem jako se skopává vrstva hlušiny, pracuje se i při 
kopání vrstvy obsahující platinu. Při tom se bedlivě přihlíží, by nej

2 7 *
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spodnější vrstva spočívající na pevné spodině dobře byla odstraněna. 
Najdou-li dělníci při kopání větší kousky platiny, platí se jim  za ně 
zvláštní odměny, dosahující někdy áz polovinu skutečné ceny. Odvážení 
písku ku rýžování se děje ve vozíkách. Dvojkolový vozík s nákladem 
24 p. písku jest tažen jedním  koněm.

Zpracováni písku platinonosnóho provádějí buď majetníci pozemků 
ve vlastní režii anebo dovolí dělníkům cizím pracovati na jich  účet.

Dělníci, k teří pracují samostatně se nazývají starateli. Jim vykáže 
se pozemek na němž se pustí do práce. P ři práci upotřebí těch nejpo
třebnějších nástrojů a to motyky, lopaty, koleček, šlusu nebo vašgerdu. 
Pracuje-li více staratělů dohromady zmohou se případně na káru s koněm.

Poblíž místa, kde hodlají 
pracovati zbudují si ze 
dřeva a země nuznou chýši, 
v níž před nepohodou na
lézají útulku.

Nakopaný písek při- 
Obr. 34. vezou starateli ke šlusu.

Šlus (obr. 34.) jes t
skloněný žlab jehož nejhořejší část i 3 je s t rozšířena. Dno žlabu v nej - 
hořejší a to rozšířené spodině je s t  pobito železným plechem a v části 
ostatní pokryto je s t  drnem, na němž jsou mříže ze silného drátu. Část 
žlabu s drnem přikry ta  je s t  poklopem M, k te rý  se zapečetí, by se z drnu 
nedal odstraniti zadržený obsah a tím nemohl staratěl uzmouti zrnka 
platinová.

Při rýžování vhodí se platinonosný písek na plechový žlab. Pískem 
za přítoku vody se prohrabuje. Yoda odnáší části, které se valí po drno- 
vité půdě, v níž zachytí se těžší zrnka. H rubší kameny se z písku vy
bírají a odhazují. Ze všech způsobů, kterých se užívá při rýžování písku,

zpo třebu jesevody  nejvíce, 
když se pracuje na šlusu.

Po uplynutí celoden
ní práce, dostaví se k rý- 
žovacímu stroji úředník, 
který  odstraní pečeť, jíž 
byl stroj opatřen. Dělník 
placený majitelem pozem
ku vytřepe a vyklepá z drnu 
zachycená zrna na plochu 
skloněnou, propracuje za
držený písek a obdrženou 
platinu odevzdá úředníkovi.

Po zvážení platiny 
platí se staratělíyn a to do

stávají' za 1 zolotník 80 kop. až 1 rubl. Poněvadž odměna je s t  poměrně 
malou u porovnání s cenou platiny, stává se Často, že staratěli odcizují 
zrnka platinová a je  prodávají překupníkům  za vyšší cenu. Nejméně prý 
jedna  třetina vytěžené platiny tímto nedovoleným způsobem se dostane 
do obchodu o níž statistika nic neví.

Veliké massy písku platinonosnóho zpracují se na velkém šlusu, 
(obr. 35.) Z vozíku vyklopený písek se splaví vodou na šlus A, v němž
jsou hrubší rohožky přikryté mřížemi. Ze šlusu toho přetéká kalovina
na šlus B , Z>, G a E  s drnem a příčkami. Na šlusech nahromaděný písek
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se propírá a když se byl zkoncentroval přenese se na vašgerd, kde se 
práce dokončí.

Dokonalejší zpracování písku se provádí na vašgerdu (obr. 86.). 
Vašgerd jes t  rovina nakloněná o sklonu 12— 15°. Délka vašgerdu obnáší 
10—15 m ; šířka měří 40—60 em. V nejhořejší části vašgerdu je s t  upev
něna plechová plotna dírkovaná A. A by se zadržela zrnka platinová, 
klade se na nakloněnou rovinu tkanina lněná nebo se upotřebí k tomu 
rohožka kokosová nebo ze sítin. Na rohožky ve vzdálenosti 25—80 em  
se položí 4 em  vysoké lištny O, u nichž zadržují se při práci hutnější 
části.

P ři práci se nandá písek na dírkovanou plotnu. Za přítoku vody
se promíchává pískem. H rubší části: kam énky i oblázky zůstanou na
plotně a ob čas se odhazují. Jem nější Části smíšené s vodou, dávají 
kalnou tekutinu, k te rá  otvory v plotně stéká na nakloněnou rovinu. 
Vodou stržené lehčí kam énky se odhazují stranou. P ři  toku tekutiny 
v  rohožkách a u  lišten zadrží se hutnější součásti. Pracuj e-li se nazna
čeným způsobem po dobu 11 hodin i déle, odstraní se pečetě, jimiž zne
možněn je s t přístup pod dírkovanou plotnu, kde případně největší kousky 
platiny se zadržely, a potom odstraní se lištny a se vytřepají rohožky. 
Za neustálého toku vody se prohrabuje zadrženým pískem a to proti 
směru tekoucí vody. Lehčí části se odplaví a těžší části se zkoncentrují. 
Promíchání se opakuje tak  dlouho až z původní hm oty  zbude pouze 
třetina. Za opatrného připouštění vody se p rop írá  zbylý písek až se 
dostane černý šlích, z kterého přímesky co možná se odstraní. Po pro
pracování šlichu kartáčem a rukou 
vypraný šlích se vpraví na železnou 
lopatku. V ní se šlich vypálí; fou
káním odstraní se příměsky a zbude 
platina.

Nepřitéká-li voda přímo na 
vašgerd, tu musí jeden  dělník vodu 
pumpovati z příkopu nebo z ba- 
řiny. Někdy obstarává práci tu  kůň. Obr. 36.
Voda z pum py vytéká na písek, který
druhý dělník přiváží a nahazuje. Třetí dělník promíchává nahozenou 
hmotu s vodou a zároveň odstraňuje větší přimíšené kameny. Takovým 
způsobem zpracují 3—4 dělníci 3—5000 kg  písku denně.

Na některých místech se spojí šlus s vašgerdem. Sestrojení to zove 
se amerikankou.

Ve větších rozměrech se provádí rýžování sypkého písku násle
dovně. K promývání písku slouží buben 3 m  dlouhý o průměru 1*5 m. 
Plášť bubnu jes t ze železného dírkovaného plechu. Otvory jsou 15 až 
40 m m  veliké. Na písek vsypaný do bubnu stříká voda. Písek se roz- 
drobuje; hrubší části se oddělí a jemnější plovou ve vodě. K alná te 
kutina protéká dírkami na vašgerd, skloněný to žlab 3—4 m  dlouhý a 
1 m  široký, kde nastává oddělení hutnějších částí od lehčích. V hořejším 
oddělení žlabu, skloněného proti vodorovné rovině o 7°, jsou ve vzdá
lenosti 20—25 em  příčně nakladené lištny. Po zkoncentrování hutnějšího 
písku prodělá se třídění až do stupně, kdy se dostane čistá co možná 
platina.

K u zpracování vazkého písku užívá se baronky (obr. 37.). Baronka 
jest složená ze železného pláště podoby půlválce M. P lást jest dírkován 
a má mírný sklon. Do pláště spadá písek, kterým  prohrabují míchadla 
T  upevněná na vodorovné ose. Míchadla se pohybují ze středu na Levo
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a zpět na stranu pravou, podobně jako kýve kyvadlo. Voda, která stříká 
na písek z rour R, odplavuje jemnější části, k teré procházejí otvory 
pláště na rovinu nakloněnou P , na níž zadrží se písek platinový.

Zařízení roviny nakloněné se stěnami pobočními naznačuje řez CD. 
Na dně P  je s t  plachetka A, přitlačená lištnami B .

Písek ten se propracuje ještě  na vašgerdu. V baronce zadržené 
hrubší kameny a oblázky se posunují k okraji pláště, odkud je  potom 
dělník shrnuje na podložku, s které spadávají do přistaveného vozíku, 
v němž se odvážejí na haldy.

Je-li mnoho hlíny v e v vrstvě písku platinonosnóho, slouží k jeho 
zpracování čáča (obr. 38.). Železná mísa M  v prííměru 2—3 5  m  má dno 
iS1 složené ze tří segmentů dírkovaných. Otvory se rozšiřují směrem dolů. 
V hořejší ploše je s t  otvor 15 m m  veliký. V jednom výseku nalézá se 
klapka, která se ob čas otvírá a otvorem odstraňují se hrubší části 
zbylé z vypraného písku. Ye středu mísy postavena osa, na níž při
pevněna jsou ramena s míchadly. Na obvodu mísy uložena jest jedna 
nebo dvě roury R  dírkované'. Rouram i přivádí se voda, jež četnými 
otvory stříká do mísy. Aby bylo vody dostatek, sprchuje někdy ještě

voda se shora.
Při práci se sype 

z kar a vozíku písek 
po ploše N  do čáči. 
Míchadla uvedená v 
pohyb, promíchají vo
dou a dostane se kalná 
tekutina. S vodou pro 
nikají otvory je n  části 
menší 15 m m  na na
kloněnou rovinu, kde 
nastane další oddě
lení hrubších částí od 
jemnějších. Nakloně
ná rovina má příčky 
P  a u  těch se zadrží 
hutnější příměsky, 
jichž třídění se p ro 

vede na vašgerdě, jakého se užívá při zkoušení písku na množství pla
tiny. Písek hrubší nahromaděný v jímce D  vytahuje se šroubovicí T  
a dál se dopravuje.

N a řece Tuře se provádí dobývání platiny z nánosu uloženého na 
dně řečiště baggrem. Na voru o rozměrech m sestaveném z kmenů
je s t  na dlouhém rameni upevněná lopata. Rameno otáčí se kolem osy 
na předu voru umístěné. Pošine-li se lopata až ke dnu, tu  za pošinutí
voru ku předu nabéře štěrku a písku. Když se lopata vytáhne, vyklopí
se z ní obsah na vašgerd, na kterém se podrobí plavení. Kalná tekutina 
s lehčími součástěmi stéká do v o d y ; těžší látky zbudou na ploše naklo
něné. P ři práci baggrem zaměstnáno bylo 12 osob, které v době 10
hodin z hloubky 3 m  zpracovaly 25 t písku.

N a řekách Tuře a Isu pracuji zdokonalené baggry tohoto zařízení. 
Na lodi postaven baggr, k te rý  má 20—30 nádob, každá o obsahu 50 l. 
V ybraný písek ze dna řečiště se zpracuje baronkou. Aby řečiště se ne- 
zanášelo zpracovaným pískem, ukládá se propraný písek mimo řečiště.

Je-li vrstva hluchého nánosu mocnější, pracují baggry dva. První 
odstraňuje hlušinu a za ním následuje baggr druhý, který vynáší písek

Obr. 37.
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platinou bohatý, H lušina se vysypává z věder na nekonečný gumový 
pás, jímž se dopravuje na břeh řeky. Tu se ukládá a tvoří val. Platino- 
nosný nános se vysypává do nálevky a z té spadá do bubnu o dírko
vaném plášti. Za přítoku vody se promývá písek. K alná tekutina pro
téká otvory bubnu na vašgerd a z toho na šlus, načež stéká do říčné 
vody. Zbytek z bubnu se dopravuje gumovým transportérem na břeh řeky.

K přednostem baggrů se počítá, že 1. není potřebí zřizovat! od- 
vodňovací strouhy, aniž nutno zaváděti stoky pro přítok potřebné vody 
k rýžování; 2. se uspoří přivážení a odvážení písku, 3. se získají 
přimíšené drahé kovy, 4. se zamezí krádežím platiny, poněvadž jest na 
baggru jen  málo osob zaměstnáno a na ty možno snadno dohlížeti.

Proti značným výhodám se staví hlavní nevýhoda, že baggrem není
možno důkladně nejspodnější vrstvu odstraniti, k terá je s t  kovem nej

bohatší. P ři použití baggru zrna platiny a dra
hých kovů uložená v prohlubinách a trhlinách 
pevné spodiny se nevybéřou, nýbrž ještě spíše 
se hlušinou zasypou a tím využitkování se od
cizí. Také veliký náklad s jakým  spojeno jest 
postavení baggru a jeho časté opravy padají 
na váhu.

Na Uralu obyčejně platina mívá zlato. 
Obsahu je-li zlato, přidá se ku platině rtuti, 
s níž se smísí a tře v železné misce. Když 
jest zlato přeměněno v  amalgam, oddělí se 
tento od platiny a po vylisování amalgamu 
a odstranění nadbytku rtuti, vyžíhá se amalgam

Obr. 38.

na železné misce. V Avrorinu mají v laboratoři pec s otvory, do nichž 
se uloží misky s amalgamem. Páry rtuťové prchají při žíhání do ko
mína a na misce zůstane zlato.

Zpracování platiny surové. Surová platina se zpracuje na mokré 
nebo na suché cestě.

Na mokré cestě dle Wollastona se zahřívá platina s královskoxx 
lučavkou. V roztok přejde platina i palladium, dále něco osmia, iridia 
a železa. Nerozpustný' zbytek má osmium, iridium, rhodium, ruthenium. 
Obdržený roztok se odpaří do sucha, načež se zbytek povlhči solnou 
kyselinou a znova se vše do sucha odpaří. To se opakuje několikrát, 
by se odstranila kyselina dusičná.

K roztoku obdrženého chloridu platičitého se přičiní chloridu am
monatého. Vyloučený chlorid platičito-ammonatý po promytí se suší a
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potom žíháním se převede v houbu platinovou. P latinová houba se li
suje, by se dostala platina souvislá. Posléz taví se v pecích vápenných 
vytápěných kyslíkovodíkovým plynem, načež se leje do kavalců, nebo 
se slévá s iridiem anebo se válcuje.

Při srážení platiny hledí se k tomu, by roztok měl nadbytek ky 
seliny neb v tom případě zůstává iridium v roztoku a se nesráží s platinou.

Heraeus zpracuje platinovou rudu následovně. Ruda rozpouští se 
za tlaku v skleněných retortách v královské luěavce, při ěem obdrží se 
roztok, který má platinu, palladium, iridium, ruthenium a rhodium. 
Zbytek jest slitinou osmia a iridia. Roztok se odpaří do sucha a zbylá 
hmota zahřívá se na 125° C. Z obdržené tekutiny, okyselené chlorovo
díkem srazí se salmiakem platinový sa lm iak ; iridiový salmiak vyloučí 
se teprv při odpařování matečných louhů.

Z roztoku po oddělení platinového salmiaku srážejí se kovy že
lezem. Sraženina po zbavení železa chlorovodíkem se rozpouští znova 
v lučavce královské. Z roztoku obdrženého srazí se opět platinový a 
iridiový salmiak.

Z louhů matečných a ze zbytků obdržených od rozpouštění pla
tinové rudy vyrábějí se kovy palladium, iridium, ruthenium, rhodium a 
osmium.

Deville a Debray navrhli tavení surové platiny se sirníkem olov
natým a klejtem. Železo v rudě přítomné rozloží sirník olovnatý. P o 
vstane sirník železnatý a dostane se olovo v kterém se rozpustí kovy 
platinové. Iridium a osmium zůstanou pod roztopenou slitinou olova 
s kovy, z níž se odstraní olovo odháněním. Platina čistí se přeháněním 
ve vápenných kelímcích plamenem plynu třaskavého nebo elektrického 
světla obloukového. Přimíšené kovy zlato, stříbro, palladium, osmium, 
měď, síra, arsen buď těkají, nebo se vssajou do vápna a dostane se pla
tina, k te rá  má přimíšeno iridium a osmium. Slitina platiny s iridiem a 
osmiem hodí se k některým účelům výhodněji než čistá platina. Je s t  
tvrdší a lépe vzdoruje chemickým Činidlům.

Dle způsobu G. M attheyova taví se surová platina se šestinásobným 
množstvím olova. Slitina se granuluje, načež se v ni působí kyselinou 
dusičnou, kterou se odstraní železo a palladium. V platině dosud zbyly 
olovo, iridium a rhodium. Aby se tyto přimíšeniny odstranily pracuje 
se dále. Platina zahřívá se s královskou lučavkou. Po zavlažování zbývá 
iridium. Z roztoku odstraní se olovo kyselinou sírovou. P latina pak vy
loučí se v podobě platinového salmiaku za přidání salmiaku a chloridu 
sodnatého. K  odstranění rhodia žíhá se platinový salmiak s kyselým sí
ranem draselnatým. Rhodium při tom dává podvojný síran se síranem 
draselnatým, který se propráním vodou odstraní.

Cin.

Z dějin cínu. Mezi známé kovy ve starověku patří také cín. 
V starém zákoně máme toho doklady. Obchod s cínem provazovali Fe- 
ničané, kteří chovali v tajnosti zem, kde se cínu dobývalo. Obyvatelé 
Anglie zajisté již dávno před tim než přišli ve s tyk  s Feničany vyvá
želi cín do východní Evropy a západní ^vsie. Obchod s cínem mezi 
Brittanií a Gallií trval dlouho, když podařilo se Feničanům vlast cínu 
objeviti a k ostrovům cínonosným plavby podnikati. Hojnost činu po
skytovala Feničanům bohatá ložiska ve Španělsku a na ostrovech K a 
nárských. Po Feničanech provozovali Rekové obchod s cínem.
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V střední Evropě založen první závod v Cechách na výrobu cínu 
v Krupce r. 1200, ku  kterému se přidružily hutě v Schonfelďu. Později 
r. 1450 postaveny hutě v Oinvaldu a v 16. století v Slavkově. Zdar 
a rozkvět hutí v K rušných Horách zničila válka třicetiletá. V 18. stol. 
vzkřísily se hutě znova ale jen na krátkou  dobu. V první polovici 19. 
stol. lze znamenat! nový úpadek na čem podíl měla Anglie, kde ve vý 
robě cínu provedeny pokroky značné a kov tu vyráběn za poměrů pro 
hutě velmi výhodných.

V středověku vyvážel se cín z Anglie do Německa, Francie, Itálie. 
Později přiváželi do Evropy cín Benátky a Ja nov  po moři. Spotřeba 
cínu značně vzrostla upotřebením zvonoviny pro kostely, dále na výrobu 
děl, k výrobě různého stolního náčiní, k pocínování železa, k zhotovo
vání zrcadel.

Nové lože cínu objeveno na ostrově Bance r. 1710 a v letech dva
cátých minulého století přidružil se k  tomu i ostrov Biliton,

Nejstarší zprávy o výrobě cínu nasvědčují, že cínovec taven za 
použití dříví. Teprv v 17. století zavedeno roztloukání rudy za přítoku 
vody a zároveň ruda rozmělněná podrobena plavení. Ku konci minu
lého století zavedeny pece pálací.

Vlastnosti a upotřebeni cinu. Cín je s t kov po stříbře nejbělejší, dosti 
měkký a dá se v plechy vyváleti. Při tempera tuře 100° lze jej v y tá 
hnout! v drát a při 200° stává se křehkým, že ho možno na prášek ro- 
zetříti. Teplem 235° se roztápí a bílým žárem těká. P ři  teplotě 13° C 
obnáší hustota čistého cínu 7023. Vzdoruje účinku i vlhkého vzduchu, 
zředěných kyselin a zásad. Při vyšší teplotě za přístupu vzduchu shoří.
Y kyselině solné se snadno rozpouští; kyselina sírová ho rozpouští po
zvolna. Dusičnou kyselinou mění se v kyselinu metaciničitou. S halo
vými prvky slučuje se při obyčejné teplotě. Přimíšeniny prodejného cínu 
jsou stopy mědi, arsenu, Železa.

Zvláštní vid cínu jest cín šedý, který  se utvoří z cínu obyčejného 
vlivem velkých mrazů. Má sloh vláknitý nebo se rozdrobí v prášek 
zrnitý. Zahřátím na 20° C přechází v cín obyčejný.

Cín slouží k výrobě nádobí pro domácí a technické upotřebení.
V podobě tenkého plechu, zvaného staniol, slouží k zahalování různých 
předmětů. Mnoho cínu upotřebí se k pocínování železného plechu 
a k přípravě slitin a dále sloučenin, kterých užívají barvíři.

Ruda cínová.  Jediná ruda, k terá se vyskytuje ve velkém množství 
a pro výrobu cínu má důležitost, jes t cínovec či kassiteri t S n 0 2. K ry 
staluje v  soustavě čtverečné. Bývá též zrnitá, vláknitá. Je s t  křehká, 
barvy hnědé a černé, lesku démantového. Na cínovec se dolovalo u Cin- 
valdu, Slavkova, Blatna, Jindřichovic (již v  15. stoh), Fribusu (v 16. stol.) 
a Neydeku. Nyní se dobývá cínovce pouze v Krupce. Dále se těží v Sasku, 
Anglii, Španělsku, na poloostrově Malace, na ostrově Bance, v Kalifornii 
a Bolivii. V poslední době objevena ložiska cínovce v Tasmanii, v Au
strálii, v Novém již. Walesu, Queenslandu a Viktorii.

Výroba cínu. Cínová ruda, k terá byla mechanickou cestou tluče
ním a plavením k výrobě cínu upravena, má vedle cínu síru, arsen, 
volfram, vizmut.

Aby se odstranila síra a arsen, podrobí se ruda pražení. Pražení se 
provede v peci pálací nebo ve válci.

Při pražení v peci pálací se dostane kysličník siřičitý a arsenový. 
Kysličník arsenový se zadrží v chodbách a komorách, kterými proudějí 
plyny než se dostanou z pece do komína.
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Válec, k terý  slouží ku pražení je s t ze železného plechu, vyželený 
uvnitř  ohnivzdornými cihlami. Válec má polohu nakloněnou. Jeden konec 
a to ten níže položený má ústí nad roštem, kde palivo hoří a druhý 
konec výše položený jest ve spojení s komorami, do nichž se odvádějí 
plyny, které při hoření se vytvořily. V komorách, jako v případě dří
vějším uvedeno bylo, zadrží se kysličník arsenový.

K odstranění volframu, které je s t  přimíšen rudě cínové v podobě 
volframitu (Fe1 M n  W 0 4), pálí se pražená ruda v peci pálací se sodou 
kalcinovanou. Utvořený volframan sodnatý se oddělí vyluhováním vodou 
od kysličníků železa, manganu a nezměněného kysličníku ciničitóho.

Má-li ruda vizmut, extrahuje se chlorovodíkem. Obdržený chlorid 
vizmutový se převede nadbytkem  vody v oxychlorid.

Z upraveného cínovce se vyrobí cín redukcí uhlím v šachtové nebo 
pálací peci.

V jediné české huti na výrobu cínu v K rupce se dějí redukce 
v peci šachtové (obr. 39.). Šachtová pec S  2—B m  vysoká je s t  z ohni

vzdorných cihel a má dno z ploten pískovcových. - 
Y zadní stěně peci je s t  jedna forma. Pec se plní 
střídavě rudou a dřevěným uhlím. Vyredukovaný 
cín stéká do nádržky A, kde jest pokryt strus- 
kou. Ob Čas se kov vypouští do menší jím ky B, 
kde se z něj sbírá nečistota, načež se vylévá do 
kadlubů.

V Anglii přidávají k cínové rudě místo uhlí 
kamenného anthracitu a někdy též látky strusko- 
tvorné. Redukce se provádí v  peci pálací, k terá má 
rovný nístěj, na němž je s t  ruda rozložena. Pozne
náhlu se zvyšuje teplota za ustavičného promíchá
vání hmotou. Vyredukovaný cín stéká do jímky, 

vyložené ohnivzdornou hlinou. 
Z jímky se vylévá kov do 
kadlubů.

Raffinace Cínu. Cín vyro
bený z cínovce se podrobí raf- 
finování, které záleží v násle- 
dujícím. Do pece o nakloněném 
nístěji a opatřené žlábky se 
vlévá roztopený cín na žhoucí 

Obr. 39. uhlí, při čemž se zadrží železo
a ostatní cínu přimíšené neči

stoty. Vyčištěný cín se vylévá do forem tyčkovitých, houskovitých 
anebo v podobě plechu se přivádí do obchodu.

V Anglii se roztápí cín pro rafťinování určený, na nístěji pálací 
pece a teku tý  se nechá vtéci do železného kotle, v kterém se neustále 
promíchává dřevem za hromadění se nečistot na povrchu.

Ubylý cín se nahradí novou dávkou. Naposled se zahřívá zbytek 
na nístěji silněji a nyní cín mající arsen, síru, železo se nechá vtéci do 
nádrže sousední, z které se vylévá do houskovitých forem, "fe nichž vy 
brané housky se znova vycezují.

Struska obdržená z nádržky při prvním roztápění se smísí s váp
nem nebo kazivcem a taví se v šachtové peci, z které se obdrží opět 
vedle cínu struska podobná obsidianu.

Cín se vyrábí v značném množství ze zbytků bílého plechu, které 
mají 4—8 % cínu. Ve zbytky působí se kyselinou dusičnou a solnou. 
Z roztoku obdrženého vyloučí se cín zinkem. Z b y tk y , cínu zbavené,
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slouží k výrobě zelené skalice anebo se jich použije k výrobě železa 
kujného.

Cín ze zbytků dostane se pohodlně za použiti elektrického proudu. 
Odpadky bílého plechu se stlukou, dají do košů a tvoří anodu. E lek tro 
lytem je s t  kyselina sírová nebo louh sodnatý. K athodou jsou  měděné 
plechy, na k terých sráží se cín po zavedení proudu. Naznačenou cestou 
vyrobený cín se vyznačuje čistotou.

Zinek.

Z dějin zinku. Ze by zinek byl starým národům znám, o tom ne
máme určitých zpráv. Složitý způsob výroby také tomu nasvědčuje. 
V starověku znám byl mosaz. K teré jsou jeho součástky, nebylo pově- 
domo. Dříve ještě  než mosaz v Evropě byl vyráběn, přiváželi ho Hol- 
lancTané z Cíny a Indie. O výrobě mosazi se zmiňuje Geber i Avicenna. 
Ti naznačují, že k výrobě mosazi se užívá mědi, která když je s t  roz- 
topena se posype kalamínem. V Evropě, ja k  se zdá, poprvé vyráběna 
mosaz v Korutanech. Kunkel r. 171b a Stáhl r. 1718 ještě píšou, že 
k barvení mědi na žluto hodí se kalamín.

Výroba zinku objevena v Evropě koncem 18. století. Dosud se 
provádí destilaci a to dvojím způsobem. K  destilaci se užívá hliněných 
rour, ja k  hlavně v Belgii bylo zavedeno, anebo se děje dle způsobu 
slezského v  muflích, ja k  r. 1798 poprvé bylo provedeno.

V Příbrami vytěžené rudy  zinkové prodávají jako  vedlejší výtěžek 
jiným závodům. Jakkoliv  v Příbrami prováděny četné pokusy s výrobou 
zinku, nikdy se neuskutečnilo jeho dobývání ve velkém. V Merklíně 
r. 1845 postavena huť zinková, k terá byla zrušena po několika letech, 
poněvadž není tu  rud v takovém množství, by se vyplácelo jich  zpra
cováni. Vyrobené rudy vyvážejí se do Německa.

V Rakousku se těží rudy^ zinkové ve Štýrsku, Korutansku, Tyrolsku 
a Haliči. Hutě zinkové mají Š týrsko: Celje a Halič: Neidzieliska poblíž 
Szczakovy a Kiesz i Trzebině.

V Německu vyrábí se zinek v Pruském Slezsku a Porýnsku. V Belgii 
stojí v popředí firma Socióté de la Vieille Montagne, k terá má hutě 
v místech: Angleur, Hollongne-aux-Pierres, Hennalles-Huy. V Rusku jsou 
hutě v Dombrové a jiné' dvě v gubernii Petrokovské.

V lastnosti .  Zinek je s t kov modrobílé barvy, silného lesku. Zahřát 
na teplotu 100—150° jes t kujný a dá se vyváleti v plech i vytáhnouti 
v drát, při čemž dosáhne husto tu  Čísla 7 2. Ohřát výše stává se křehkým 
a při temperatuře 205° lze jej v  prášek rezetříti. Taje při 438° C a při 
teplotě 930° mění se v páry, které za přístupu vzduchu shoří na kyslič
ník zinečnatý. Na suchém vzduchu vydrží bez změny. Na vlhkém vzduchu 
potahuje se šedobílou vrstvou kysličníku a uhličitanu zinečnatého, k terá 
se nerozšiřuje do hloubky a chrání zinek před dalším okysličením, V ky 
selinách i alkaliích se rozpouští.

Upotřebení .  Plechu zinkového se upotřebí k pokrývání střech, 
k dělání žlabů. Dále slouží zinek k výrobě odlitků, různých slitin, z kte- 
rýeh jeho slitina s olovem je s t  základem zinkografie, při zpracování 
olova stříbronosného v hutích, k sestavování elektrických článků, k  po 
zinkování železného plechu, k výrobě sloučenin zinečnatých.

Rudy zinkové.  Blejno zinkové či sfaleri t,  Z n S  (67°/0 zinku) ne j 
častější ruda zinková. Hraní v soustavě krychlové; bývá též zrnité, ce
listvé. Jest barvy hnědé nebo černé a má v ^ p  žlutý nebo hnědý. K ry
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staly lesknou se leskem démantovým. Vyskytuje se u Příbrami, CinvakTu, 
Hlávková, Stříbra, Jáclyymova, ve Velké Oupě, v Merklíně, u K utné 
Hory, v Bleiberku (v Korutanech), ve Freiberku (Sasku), u  Cách a 
v Pruském Slezsku.

Sm ithson it  či kalamin uhličitý Zn C03 (52% zinku) krystaluje v k len
cích. Často tvoří nápodobeniny kulovité, hroznovité, ledvinité. Je s t  bez
barvý nebo nažloutlý, nahnědiý, prosvítavý, lesku skelného. Vyskytuje 
se v Příbi’ami, v Raiblu, Bleiberku (v Korutanech), u Dognačky a Sasky 
v Uhrách, u Cách, Katovic ve Slezsku.

Hemimorfit  Či kalamin křemiči tý  Znt SiOi 4* (53*7% zinku).
Hraní v soustavě kosočtverečné ve tvarech různopolárných. Podobá se 
velice sm ithsonitu ; liší se od něj hutnotou, k te rá  je s t  34. Sprovází 
smithsonit.

G o s la r i t  či skal ice  bílá Zn SOA - \ - l  aq vystupuje jako druhotný 
výtvor na žilách rud zinkových. V yskytuje se na H arcu u Goslaru, ve 
Šťávnici v Uhrách, ve Svédsku,

Vzácněji vyskytují se v přírodě: franklinit (viz železo), zinkit Zn 0 
a hydrozinkit Zn C02 + 2  Zn 0t H2.

Výroba zinku.

Výroba zinku se zakládá na redukci kysličníku zinečnatého uhlím 
v uzavřeném přístroji.

Zn 0 +  C =  Z n - \ - CO.
Teplota, při které se děje redukce (1200—1300°), jest mnohem vyšší 

než bod tavu zinku (930°). Proto se dostanou při redukci páry zinkové, 
které ochlazením dají zinek tekutý.

Užije-li se k výrobě zinku kalaminu uhličitého, kalcinuje se, aby 
se z něho odstranila vodní pára a při tom zároveň rozložil se uhličitan 
v kysličník zinečnatý a uhličitý.

Zn CO3 —  Zn 0 - f  C02.
Pára vodní i kysličník uhličitý snižují tem peraturu  a při rychlejším 

odvádění plynů odnášejí částice rudy, k terá se má zpracovati. By se 
předešlo ztrátě, kalcinuje se ruda, by je n  částečně kysličník uhličitý se 
vypudil.

Kouskovitý kalamin se kalcinuje v pecích šachtových, které se 
plní střídavě rudou a uhlím nebo kokem. P ráškovitý  kalamin se kalci
nuje v peci pálací, jaká  zavedena je s t  pro pražení sfaleritu s tím rozdí
lem, že má pouze jedno oddělení.

Při kalcinování kalaminu obnášejí z trá ty  27—30% původní váhy 
sušené rudy.

Různé návrhy, dle nichž se měl vyrobiti zinek z blejna zinkového 
nepraženóho za použití železa nebo ze směsi nepraženého a praženého 
blejna za přimíšení uhlí a vápence, neosvědčily se v praksi.

Jedná-li se tudíž o výrobu zinku ze sfaleritu ZnS  musí se blejno 
pražiti, při čem účinkem kyslíku vzdušného se přemění v kysličník zi
nečnatý. Vzniklý síran zinečnatý se rozkládá vyšší teplotou na kysličník 
zinečnatý a siřičitý. Nerozložený síran se přemění při redukci v sirník 
a tím nastanou ztráty. Kovy v blejnu obsažené se přemění v kysličníky. 
Arsen a antimon se převedou v těkavé sloučeniny. Uhličitany rozkladem 
poskytnou oxydy.
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Pražením má se z b lejna síra odstraniti co nejvíce, poněvadž s ní 
sloučený zinek se nedobude a znamená to z trá tu  pro huť. Analysou 
bylo shledáno, že i při nej svědomitěji provedeném pražení zůstanou 
v blejnu praženém 1—2n/0 síry,

Pražení blejna zinkového, které má asi 18°/0 síry, se provádí v pe
cích pálacích, muflových. Předpražení se vykonává v pecích šachtových 
a nutno pražení v peci pálací dokončiti.

A by se pražení blejna usnadnilo, j e s t  potřebí blejno pro ten výkon 
náležitě upraviti. Roztlučené blejno se prosévá sítem, jehož oka mají 
2 mm. Proseté blejno se praží v peci pálací o 2 oddělení nad sebou. Na 
hořejším oddělení se blejno předhřívá a potom  i praží. P ři tom pozbývá 
ruda 8°/0 síry. V dolejším oddělení se blejno vypraží, že mu zůstane 1 
až 2°/o síry. K ysličník siřičitý, při pražení vytvořený, prchá pomíšen 
p lyny roštovými. P lyn  nemá dostatečného množství kysličníku siřiči
tého, by se s prospěchem využitkoval na výrobu kyseliny sírové. K y 

sličníku siřičitého je s t  však poměrně dosti, by poško
zoval okolí hutí. By se tomu předešlo a vegetace se 

dříve než vnikne do komína, 
íčkami v oddělení, kde koná 
a oddělení sprchuje vápenné 
>xyd síry, že jen  nepatrné jeho 
ínem do ovzduší. Působením 
>xyd vápenatý tvoří se siřičitan 
vnice

elever s Helbigem. Při uvedených systémech pecí nesetká se kysličník 
siřičitý s plyny roštovými a tím není zředěn, pročež s výhodou využit
kuje se dále. Odvádí se do olověných komor, kde se z něj vyrobí ky 
selina sírová anglická, nebo se použije k  výrobě kyseliny sírové způso
bem kontaktním. Y některých hutích se využitkuje kysličník siřičitý die 
patentu Haenisch-Schroederova na výrobu tekutého dioxydu síry.

V peci Hasenclever-Helbigově (obr. 40.) přijde blejno zinkové roz
tlučené na velikost čočky na plochu nakloněnou (úhel sklonu jest 43°) 
asi 8 m  dlouhou a ve vzdálenosti půlmetrovó rozdělenou v oddělení při
hrádkami a, b postavenými kolmo na rovinu sklonu. Blejno nasype se 
na nejhořejší oddělení a z toho se pošinuje pozvolna stále níže. Z nej- 
nižšího oddělení spadne do muflle M. Mufli obšlehává plamen a v ní 
ukončí se pražení. Posléz spadne u P  blejno na nístěj pece N, v níž

siřičité vápence nebo dolomitu, vyplní

C a02H 2 +  I-I2SO, =  CaSO, - f  2 H, O.
Užije-li se k  odstranění kyseliny

Místo p ř l a c í c h  užívá 
se ku  pražei ejna zinko
vého pecí muflových, které 
sestrojil Hasenclever a pecí, 
jichž původci jsou Hasen-

sobením součástí se dostane 
siřičitan vápenatý případně 
u dolomitu je š tě  hořeěnatý.

se jich kusy věž. Po vápenci 
stéká voda a proti ní se po
hybuje plyn. Vzájemným pů-

Obr. 40.

men přes rozložený sirník. Plamen z roštu R  šlehá po nístěji 
muflle M. vniká pod jednotlivá oddělení a ) b nakloněné plochy 

a u  K  uniká do komína. Kysličník siřičitý z blejna obdržený vniká
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z mufle a prostupuje oddělení a  a 6, kde v přihrádkách, jsou střídavě 
otvory a posléz se odvádí do olověných komor ku zpracování na ky
selinu sírovou anebo se ho užije na výrobu tekutého kysličníku siřičitého.

Má-li blejno zinkové zrno až 10 m m  veliké, praží se v pecích šach
tových. Potom se rozemílá a pražení se dokončí v peci pálací.

Postup pražení blejna se poznává kyselinou solnou. Působí-li se 
v rudu chlorovodíkem zkoumá se, zda-li se vyvinuje sirovodík papírem 
namočeným v roztok octanu olovnatého. Nezčerná-li papír, anebo po- 
vstane-li na něm jenom slabá, hnědá skvrna, vytáhne se ruda z pece. 
Je-li skvrna barvy černé od vytvořeného sirníku olovnatého, musí se 
ještě pokračovati v pražení.

Vypražení rudy se pozná též tím způsobem, že se roztaví na že
lezné lžíci 1—2 g chlorečnanu draselnatého. Na roztavený chlorečnan 
se nasype něco rudy pražené. Nepovstanou-li při tom žádné jiskry od 
hořící síry, je s t ruda dobře pražena.

Pražením blejna zinkového nastávají ztráty, jež obnášejí obyčejně 2O°/0.
Dle toho zda-li redukce kyslí

katých rud zinečnatých se provádí 
v retortách nebo v mufllích, roze
znává se výroba zinku způsobem 
belgickým a slezským.

Výroba zinku dle způsobu  bel
g ického. Redukce kyslíkatých rud 
vykonává se v peci, v níž vsaze
ny jsou hliněné retorty  vedle sebe 
(4—6) a nad sebou v 6—8 řadách.

Pec (obr. 41.) je s t  ze dvou od
dělení, mezi nimiž postavena spo
lečná stěna Z), která slouží za pod
klad zadní části retort. Přední díl 
retorty  spočívá na hliněných plotnách 
T. Rošt A  společný oběma dílům 
peci je s t  umístěn ve spodní části dě
lící stěny D. Plamen na roštu vy 
vinutý vstupuje pod retorty. Zdo
konalení práce docíleno tím, že k  to

pení upotřebí se nyní většinou plynů generatorních. Zavedením plynů 
generatorních má hutník  v moci že může teplotu náležitě říditi. K před
nostem při užití plynů, patří též, že se retorty tak často nepoškodí 
a docílí se více zinku.

P lyny  horké nepouštějí se do vzduchu, nýbrž slouží ku kalcino- 
vání kalamínu a k oteplování předhřívačů pro vzduch a plyny genera- 
torní. Předhřívači jsou  čtyři prostorné komory, vyložené mřížko ví tě 
nakladenými cihlami ohnivzdornými. P lyny  z peci, kde se zinek desti
loval se odvádějí do dvou předhřívačů. Teplem svým ohřívají .^ihly. 
Když pozbyly tepla odvádějí se do komína. Do jednoho vyhřátého před- 
liřívače vniká vzduch a do druhého se vpouští plyn generatorní. Vzduch 
i plyn po ohřátí při výstupu z předhřívačů se míchají; plamen táhlý  
vniká do peci, odkud se odvádějí plyny do druhých dvou předhřívačů, 
by  j© vyhřály. V následující době se v nich bude předhřívati vzduch 
a p lyny generatorní a současně dva předhřívače, kde se plyny předhří
valy a tepla byly pozbyly, budou připraveny pro oteplení.

K  výrobě re to rt válcovitých upotřebí se ohnivzdorné hlíny, která 
se smísí s kokem, pískem a starou vypálenou hlinou šamotovou. Retorty,

Obr. 41.
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obyčejně 1 m  dlouhé a 18 em  ve světlosti jsou  skloněné od zadu napřed. 
K  nejnižší části re to rty  přikládá se hliněné jímadlo A  pro teku tý  zinek. 
K  jím adlu  přiléhá menší jímadlo ze železného plechu, které mívá někdy 
podobu komolého kužele.

Místo komolého kužele upotřebí se v belgických hutích tohoto za
řízení. K  předloze hliněné připojí se tak  zvané balony, což jsou  skříně 
hranolovité. Pro jednn řadu re tort upotřebí se jedné skříně. Do hořejší 
části balonu zapuštěna je s t  odváděči trubice, k te rá  vystupuje do výše, 
načež ohýbá se kolenovitě dolů a opět vystupuje nahoru. Konec trubice 
pokry t poklopem s otvory. Páry  zinkové prchající z předlohy, konden- 
sují se většinou v balonu ve způsobě prachu. Nezkondensovanó pár}r 
ochladí se dokonale v trubici, kde tem peratura klesla na 40—60" O. Co 
se nezkondensovalo, prchá otvory poklopu.

Obr. 42.

R etorty  plní se směsí rudy a uhlí. Při plnění upotřebí se lopaty 
průřezu půlkruhovitého. Po naplnění re to r t připojí se jímadla. Aby se 
docílilo úplného uzavření, omažou se štěrbiny hlínou. Poněvadž re torty  
nejnižší vystaveny jsou největšímu žáru, plní se dolejší reto rty  více než 
hořejší. Retorty  hořejší plní se rudami a odpadky zinkovými, které lze 
snadno redukovati.

Jakmile nastane redukce, uniká z předloh kysličník uhelnatý, k terý  
se prozradí modrým plamenem. Nastane-li zbarvení plamene hořícími 
parami zinkovými, nasadí se na hliněnou předlohu jímadlo ze železného 
plechu a pec je s t v činnost uvedena.

V předloze bývá teplota asi 500° C. Je s t  tudíž vždy vyšší než je s t  
teplota, při které se zinek taví. Tím umožňuje se spojení zkapalněného 
zinku. K dyby temperatura klesla pod bod tavu zinku, přešly by zinkové 
páry ze stavu plynného v pevný a v předloze by se hromadila směs 
testovitá ze zinku a kysličníku zinečnatého. Udržování vyšší teploty
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Obr. 43.

v předloze má za následek, že vždy jis tý  díl kovu ve způsobe par 
opouští předlohu. By se ztráta zamezila a páry ochladily, přikládá se 
k předloze jímadlo plechové, v němž až na nepatrné zbytky páry se 
ochladí a poskytnou prášek zinkový.

Z hliněné předlohy odstraňuje se předestilovaný zinek a vylévá se 
do kadlubů. V mufli zbývá po destilaci zbytek, který má 3—4%  zinku, 
něco olova, železa, strusky a hlavně uhlí.

Výroba zinku dle způsobu  s lezského .  Zinkové huti v Pruském 
Slezsku a Sasku mají na výrobu zinku pece s muflemi (obr. 42.). Mufle

M  plní se směsí zinkových 
rud, uhlím a kokem. Nejvíce 
směsi dá se k zadní stěně 
mufle, poněvadž ten díl jest 
vystaven největšímu žáru. 
K  naplněné mufli přiloží se 
jímadlo P , v němž se hro
madí předestilovaný zinek. 
Připojení jímadla k  mufli, 
stane se následovně. Dolejší 
ěást otvoru mufle uzavře se 
hliněnou deskou. Zbývající 
otvor hořejší vyplní vsazená 
předloha P, k terá bývá ve 
střední části někdy značně 

rozšířena, ja k  naznačuje vyobrazení J ,  (obr. 43.). Předloha P  uzavírá se 
hliněnou nebo železnou deskou, která má vyčnívající trubici, na níž se 
nasadí plechové jímadlo JV.

K dyž v mufli tem peratura zvýšena byla, redukuje se kysličník zi- 
nečnatý kokem. Kysličník uhelnatý prchá junadlem  J  (obr. 43.), zapálí 
se při výstupu a hoří modravým plamenem. Jakm ile počne zinek prchati, 
je s t plamen hořící kysličníku uhelnatého lesklý. Potom  teprv přiloží se 
jímadlo K. Páry zinkové ochlazením se kondensují a zadrží v předloze J. 
Nezkondensovanó páry zinkové a kysličník zinečnatý odvádějí se do

plechového jímadla K , kde se zadrží 
]) a tvoří zinkový prach, k terý  má 90

B až 95% Zn.
\  Na huti F rantiškově u  Katovic

prchají zinkové páry z mufle M  
(obr. 44.) do předlohy A. V  hořejší 
části předlohy A  jest otvor, na který 
přijde otvor předlohy B, mající me- 
zistěnu C. P lyny  z muflie vniknou 
do předlohy A  a z tě  pod mezistěnu 

Obr. 44. předlohy B 1 načež octnou se nad
mezistěnou v otvoru D, kde se spa

luje kysličník uhelnatý. P ř i to m  zároveň spálením těkajícího zinku tvoří 
se kysličník zinečnatý. Ten tahem se odnáší a v kanálech spojujících 
pec s komínein, se zadrží. Zadržený kysličník zinečnatý redukuje se 
znova v mufli. Že dosti ještě kysličníku zinečnatého prchá do ovzduší, 
tomu nasvědčují plyny komín opouštějící.

Na některých hutích slezských mají v každém oddělení peci dvě 
mufle.  ̂ Každá mufle má v přední části hliněnou příčku P  (obr. 45.)
Spodní část M  uzavře se hliněnou deskou. Na příčku P  dá se předloha
A, k terá má po straně otvor. Předloha A i z mufle sousední má též

______
M
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otvor postranní. Na předlohy i  a i ,  se přiloží společné jímadlo Z), 
které má otvory, odpovídající otvorům předloh d  a i , .  Jímadlo D  má 
ještě  v hořejší části otvor, na k terý  přijde odpovídající otvor jímadla 
F. K  jíinadhr F  připojí se plechové jímadlo K , uvnitř rozdělené stěnou 
ve dvě části. Y tomto jímadle zadrží se zinkový prach. Co se nezadr
želo, prchá otvorem O, kde shořením zinku tvoří se kysličník zinečnatý. 
Osyd zinku odvádí se kanály, v nichž se většinou zadrží.

V Lipíně zavedeno jímadlo Kleemanuovo (obr. 46.). K  mufli M  při
kládá se jímadlo <7, které má otvor obdaný hrází. Do otvoru vloží se 
šikmo železný rošt P. Na roštu  hoří kouskovitý kok. Při destilaci vniká 
plyn do jímadla, kde se z větší části kondensuje. Nezkondensovaný plyn

n

proniká hořícím kokem, při čem se spaluje na oxyd, který se odvádí 
do kanálu, vedoucího do komína.

Mufle i jímadla vyrábějí se dle modelu anebo bez něho. K  výrobě 
mufli béře se nejlepší ohnivzdorný jíl, by mufle dlouho vydržely, neb 
čím jsou déle v peci, tím jsou menší ztrá ty  při destilaci. Stává se, že 
mufle vydrží 2—6 dní, jindy zase 4 týdny i déle ponechá se mufle 
v upotřebení.

Na některých místech béřou k dělání mufli smíšeninu složenou ze 
4 d. surového jílu, 5 d. jí lu  páleného (šamotu) a 3 d. roztlučených sta
rých střepin z mufli. Poslední upraví se pro potřebu takto. Mufle, která 
se musí vytáhnouti z pece, ať je s t  již z jakékoliv  příčiny poškozená, 
roztluče se na menší kusy, jež se očistí 
od strusky na nich lpící. Očištěné 
a jemně rozemleté střepiny se pak 
používají. J iný  poměr součástí směse 
pro zhotovení mufli je s t :  5 d. surového 
jílu a 7 d. páleného jílu.

Dobře vysušená mufle (sušení trvá 
3—6 měsíců) se polévá sklovinou či 
glasurou. Rozemleté sklo a obyčejná 
hlína se rozdělají s vodou na hustou 
kaši a tou se pomocí štětky mufle 
natrou na zevnější straně. Grlasurou se opatřují mufle proto, aby páry 
zinkové nemohly unikati je jím i stěnami.

Mufle glasovaná se předhřívá ve zvláštních pecích, v nichž se oheň 
poznenáhlu sesiluje, až se docílí červený žár, načež se mufle vsadí do 
zinkové pece. První den dá nově vsazená mufle do peci vždy jen  málo 
zinku, poněvadž jej pojmou mnoho stěny.

Jsou-li mufle ve dvou řadách nad sebou, tu trpí mufle dolejší od 
hořejších, neb při poškození hořejší mufle prosakuje ruda na dolejší mufli 
a tuto lehce poruší. Pece, v nichž jsou uloženy mufle, vytápějí se hoř
lavými plyny topením, jaké zavedli Siemens, Boetius a j.

Kronika práce. X. 29

Obr. 4tí.
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Naplnění mufli směsí rudy a uhlí děje se úzkou podlouhlou lo
patku u ze železného plechu, která je s t  60 em  dlouhá, 5x/2 em široká 
a 4 em hluboká. Lopatka musí snadno projiti otvorem předlohy i mufle.

Pouze v tom případě, když se mufle vyměnila a na ní není ještě 
nasazena předloha, vhodí dělník do mufle větší díl rudy obyčejnou lo
patou ; doplňovati ale musí vždy lopatkou uvedenou.

Předlohy zůstávají při plnění mufli vždy s muflemi ve spojení, po
něvadž, kdyby se musely oddělovati, nastaly by veliké ztrá ty  zinku při 
destilaci.

Po naplnění mufle rudou pomíšenou uhlím a kokem (40—50°/0), 
nenasadí se hned plechové jímadlo, poněvadž z počátku uniká vodní 
pára. Teprve když dle změněného plamenu hořícího kysličníku uhelna
tého lze pozorovati, že prchá též zinek, přiloží se plechové jímadlo, 
v němž se zachycuje zinkový prach. Zdestilovaný zinek ve stavu teku
tém se odstraní škrabadlem z baňatého jímadla do železné pánve pod 
jímadlo postavené, z níž še vylévá do kadlubů.

Na povrchu roztaveného kovu plovoucí nečistoty což jsou kyslič
níky zinku, olova se stáhnou, dokud jes t zinek v kadlubech ještě roz
topený, by ulité plotny pěkně vypadaly.

Je-li jímadlo válcovité, má v desce ucpaný otvor, kterým vytéká 
zinek, když se byl otvor propíchnul.

Při vyprázdňování zbytků z poškozených mufli, se odstraní nejprv 
předlohy, jichž krky se očistí od zachyceného zinku. Potom se z mufli 
odejme přikrývací deska a zbytek z mufle se vyškrábe. Poškozená mufle 
se z peci vytáhne a místo ní vsadí se nová předhřátá. Zůstala-li mufle 
i předloha nepoškozenou, odejme se z mufle pouze dolejší deska přikrý
vací a zbytek se vyškrábe. Zbytek mívá vždy ještě několik procent zinku.

Belg icko-s lezský  způsob  výroby zinku se vyvinul z obou method 
popsaných. V pecích s topením Siemensovým bývá ve 2—3 řadách 50 
až 54 re tort válcovitých. Každá retorta  má dvě jímadla. První jímadlo 
jes t  v dolejší části rozšířené a druhé jímadlo má podobu ležatého válce 
plechového. Belgicko-slezský způsob zaveden pro výrobu zinkn z rud 
se středním množstvím kovu.

Z trá ty  při výrobě zinku destilací rud v retortách nebo v muflích 
obnášejí od 10 do 25°/0 počítaje na množství zinku obsažené v rudách. 
Z tráty nastanou vniknutím zinku do stěn re to rt a mufli, těkáním zinku 
pory a trhlinami, prcháním nezkondensovaných par z jímadel. Značné 
procento zinku zůstane ve zbytcích.

Četné návrhy vyráběti zinek ve spojení cestou suchou a mokrou 
obmezily se dosud pouze na stupeň pokusů prováděných ve větším 
rozsahu. Nedá se ovšem popříti, že některé methody vynikají důvtipným 
sestavením pochodů. Pro praksi však jeví se způsoby ty drahými a někdy 
poskytují poměrně malý výtěžek.

V poslední době navrženo bylo mnoho způsobů na výrobu zinku 
ze sloučenin cestou elektrolytickou!

Výroba zinku poznačeným způsobem je s t nákladná a musí překo- 
návati různé obtíže technické. Značné výlohy způsobuje velká spotřeba 
síly elektrické, příprava koncentrovaných louhů, drahé zařízení závodu. 
K  obtížím technickým, jimž nutno předejiti je s t  třeba míti elektrolyt 
prostý cizích kovů, roztok udržovati slabě kyselým a co možná při stálé 
koncentraci. Uvedené okolnosti jsou příčinou, že cestou elektrolytickou 
poměrně málo zinku se vyrábí a že mnohé závody, jež výrobu tu  za
vedly po nějaké době od výroby takové upustily.

Dlužno však vyznati, že cestou elektrolytickou vyrobený zinek jest 
velmi dobré jakosti, neboť má jen  asi -j-gVo nečistot. Z tráty  při výrobě
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jsou menší než při destilaci rud  a se stanoviska hygienického nelze nic 
proti způsobu elektrolytickému namítati.

L etrange navrhuje zpracovati blejno zinkové následovně: V ypra 
žené blejno se vyluhuje. Roztok bilé skalice se zbaví nejprv  železa 
a potom se jím  plní nádoby, v nichž se podrobí rozkladu. K athody 
jsou tenké plechy zinkové nebo mosazné. Anodou je s t  uhlí nebo platina, 
někdy olovo. Zinek vyloučený rozkladem síranu zinečnatého se sráží na 
kathodě. Kov se seskrabuje a kdež se ho nahromadilo větší množství, 
přetaví se.

Z výpražků kyzovýcli, které mají zinek, se vyrábí kov způsobem 
ja k  jej vypracoval Hoepfner. Výpražky se praží s chloridem sodnatým, 
a potom se vyluhují vodou. V roztoku obdrženém je s t  hlavně chlorid 
a síran sodnatý a chlorid zinečnatý. Zahuštěním a ochlazením roztoku 
se vyloučí síran sodnatý. P řítom né železo a mangan se odstraní chlo
rovým vápnem a uhličitanem vápenatým. Poněvadž z neutralnóho nebo 
alkalického roztoku se vylučuje nesnadno hustý  zinek, okyselí se roztok 
kyselinou solnou a udržuje se, by měl 0 0 8 — 0-12% kyseliny. Chloridem 
zinečnatým naplní se dřevěné kádě natřené na vnitřní straně směsí 
dehtu a smůly. A nody jsou  z uhlí retortovóho a kathody tvoří železné 
nebo zinkové kotouče, které se otáčejí. Vtékající e lektrolyt má 9‘5 až 
10°/0 zinku. Množství jeho  nesmí klesnouti pod 2°/0. Klesne-li zinek na 
1 '5%, dostane se sražený kov šedý, nevzhledný. Chloru při rozkladu 
elektrolytu vzniklého se užívá k výrobě vápna chlorového. Zinek vy 
robený se přetaví, čímž se odstraní přimíšené nečistoty.

Výrobou zinku z chloridu zinečnatého zabývá se v H rušově u Mor. 
Ostravy továrna na sodu firmy F. v. Miller. Způsob výroby se chová 
v tajnosti. Při výrobě zinku obdržený chlor se využitkuje k výrobě 
chlorového vápna.

Ve Friedrichshůtte v Horním Slezsku vyrábí se zinek ze zinku 
střibronosného, z něhož udělané anody jsou  plotny 1 em  tlusté a 20 až 
80 kg  těžké, které mají 6— l i y o stříbra a 78—80% zinku. K athody jsou 
ze zinkovóhe plechu. E lektrolytem  je s t  síran zinečnatý o hustotě 1*14 
až 116 Bé. Je-li louh slabší, klesne značně vod iv o s t; pak-li je s t  husto ta  
větší, vylučuje se síran z roztoku. Anody jsou  v lázni 4—6 dní. kathody 
8 —4 dni. Z anody usazuje se na dně bahno, které má stříbro (37—54%), 
olovo, měď. Zbytky anod se zbaví lpícího na nich bahna a slouží opět 
k lití nových ploten. Zinek sražený na kathodáeh se přetápí v  železném 
kotlů, když se nežádá, by měl co nejméně železa. Roztopený zinek se 
leje do kadlubů a v podobě ploten o váze 4 kg  přichází do obchodu.

V poslední době se doporučuje k výrobě zinku způsob zavedený 
v Bockenheimu u  F rankfurtu  n. M. Zinek se vyrábí z rud nebo z od
padků, které tvoří anodu. E lektrolytem  jes t 10% louh sodnatý. Při 
elektrolysi se sráží vedle zinku i kadmium, olovo, měď, stříbro, zlato. 
Nečistý zinek se raffinuje destilací.

Elektrolytická výroba zinku cestou suchou se dosud neuskutečnila, 
Návrhy výroby zabývají se rozkladem roztopeného chloridu zinečnatého 
nebo směsi, složené z něj a z chloridů těžkých kovů. Dle Lorenze musí 
býti chlorid zinečnatý prost vší vody. Dokud je s t v něm voda, nevy
loučí se zinek, poněvadž uvolněný vodík místo něho na kathodě se 
vylučuje.

Raffinování zinku. Poněvadž zinek vyrobený destilaci bývá zneči
štěn olovem, železem, arsenem, antimonem, kadmiem, podrobuje se, 
by se nečistot zbavil raffinaci. Raffinování se provádí v peci pálací 
(obr. 47.) o skloněném nístěji N, vytvořeném upěchováním hlíny. Na

2 9 *
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nejnižším místě nístěje je s t vyhloubena jám a K , v k teré se hromadí 
roztopený zinek.

Zinek v podobě ploten nandá se na nístěj N. Za poznenáhlého 
zvýšování tem peratury  na roštu R  'poěne se kov roztápěti. Roztopený 
zinek stéká do jám y K , v níž se nechá až dva dni v  klidu státi. 
K  raffinování se béře velmi mnoho zinku a to 200—800 q proto, by  se 
iidržel dlouho ve stavu tekutém. P ři tom se usadí dle specifické váhy 
ke dnu železo i olovo a na povrch roztopeného zinku vyplavou neči
stoty, jako  kysličníky a sirníky, které se odstraní. Vyčištěný zinek se 
vybírá lžícemi a leje se do kadlubů.

Kadmium.

Výroba kadmia. Ze zinkových rud, které mají kadmium, dostane 
se toto při destilaci zinku do prvního prachu zinkového, v jímadleck 
usazeného. V něm je s t  až 10°/0 kysličníku kadem natého a kadmia. V ně
k terých  hutích první p rodukty  destilace odvádějí do kanálu nad peemi, 
v  němž ochlazením dostanou prach zinkový bohatý  kadmiem (6—8 %). 
P rach  se smísí s drobným kokem a potom  se žíhá v muflích. Vyredu- 
kovanó kadm ium těká dříve než zinek. V jím adle nahrom aděné kadmium 
je s t  nečisté a proto se mísí s dřevěným uhlím, načež se destiluje v li
tinových křivulích válcovitých. Žíháním směsi se dostane kadmium, 
k teré se usadí v plechovém jímadle, z něhož se ob čas vypouští. Po 
opětovaném roztavení na plechové lžíci vylévá se do forem hůlkovitýeli 
a v té  podobě přichází do obchodu.

V yráběti kadmium cestou mokrou nebo na cestě elektrolytické bylo 
zkoušeno některým i pokusy. Výsledky nebyly však takové, že by se 
navržené m ethody s prospěchem ve velkém prováděti mohly.

R udy zinečnaté bývají vždy zprovázeny rudam i kademnatými. Nej
častější jes t to greenockit GdS a uhličitan kadem natý CdCOr  P ři vý 
robě zinku stávalo se, že kadmium bývalo přimíšeno zinku a sloučeninám 
z něho vyrobeným. V r. 1818 Strom eyer objevil kadm ium v bělobě 
zinkové, z které sirovodíkem dostal žlutý sirník, a ten  považoval za 
sirník arsenový. Zkoumáním dalším poznal, že je s t  to sirník nového

kovu, k terý  nazval 
kadmium.

V las tnos t i  a u- 
p o třeb en í  kadmia.
Kadmium jest bílé 
barvy, kujné a tažné, 
hutnota =  8-604; taví 
se při .820° a vře při 
770“; destilací lze jej 
Čistiti. Rozpouští se 
snadno v  kyselině 
dusiěnó, pomalu v zře- 

Obr. 47. děné kyselině sírové
a solné.

Kadmium užívá se k přípravě slitin, k výrobě žluté barvy, pro 
Ťípravu sloučenin upotřebených ve fotografii, při výrobě porcelánu 
: dělání listrů.
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Z dějin ant imonu. V starověku hojně bylo upotřebeno leštěnce 
antimonového a to jednak  jako  léku a pak i jako  líčidla ku barvení 
obočí, ku  kterém u účeli se jej dosud hojně užívá, v  zemích východních. 
Novější výzkum y nasvědčují tomu, že i antimon nebyl některým  ná
rodům starého věku neznámým. Basilius Yalentinus r. 1460 považoval 
v rudě antimonové vyskytující se prvek za zvláštní odrudu olova. Pa- 
racelsus věnoval velkou pozornost sloučeninám jeho. P ro ti upotřebení 
sloučenin antimonu v lékařství nastal veliký odpor se strany starých lékařů. 
Parlam ent pařížský zapověděl r. 1560 předpisování léků antimonových 
a podobně vyslovila se i lékařská fakulta v Paříži r. 1608.

Y Cechách v 16. stol. uvádějí se naleziště leštěnce antimonového 
v Plané a v Příbrami. Ložiska antim onitu u Milešova a Krásné H ory 
byla již  dříve známa; dle pravděpodobnosti těžilo se v nich však jen 
zlato. V 17. stol. zanikl podnik plánský a opuštěn až do r. 1789, kdy 
znova zavedeno dolování na antimonit, které se udrželo až do začátku 
19. století, Vycezováním antimonitu zabývali se v Milešově po deset le t 
od r. 1840. Později rozšířeny hutě a v nich vyráběny některé slitiny 
a sloučeniny antimonu. Koncem let 80tých stol. 19. otevřeny antimo- 
nitové doly a postaveny antimonové hutě v Příčově u Selčan.

Vlastnosti ,  upo třeben í  antimonu. Antim on je s t  barvy bílé s kovo
vým leskem. Na lomu se pozorují velkolisté krystalické tva ry ; na po
vrchu vystupují hvězdovité nápodobeniny. Je s t  křehký a dá se na prach 
rozetříti. Taje při 440°; bod varu je s t  mezi 1.100—1.450°. Hut, je s t  6’6 
až 6*8 . Při obyčejné teplotě působí v antimon kyslík i voda. Slabě roz
pouští ho kyselina solná, je-li v prášek rozmělněn. Kyselina dusičná jej 
okysličí v kysličník antimoničný. Kyselina sírová zředěná v něj nepů 
sobí; nadbytečnou a horkou kyselinou dostane se síran za vývinu ky 
sličníku siřičitého. S chlorem se slučuje přímo na chlorid antimoničný.

Antimonu se upotřebí k dělání slitin, therm oelektrických článků, 
barev a sloučenin.

Rudy ant imonové .  Antimon ryzí se vyskytuje zřídka v Cechách 
v Rudohoří a u  Příčova; v Kanadě, na ostrově Borneo. Nikdy není 
v takovém množství, že by se ho hornicky dobývalo.

Antimonit, l e š těn ec  ant imonový, su rm a  Sb2S3 je s t  nej častější rudou 
antimonovou. V Čechách se nachází u  Příčova a Dublovic poblíž Selčan, 
u Proutkovic, Milešova, Krásné Hory, Příbrami, Boněnova nedaleko 
Chodové Plané. V Uhrách jsou  naleziště antimonitu: Kremnice, Šfáv- 
nice, Folsebánya, Nagybánya. Ve Francii jm enují se Malbosc, Bouc 
a Septimes u Marseillu. Y Itálii vyskytuje se antimonit u míst: Selva, 
Ornáte a Leccio. Y Africe jest vydatné lože u Constantine v Alžíru. 
Dále přichází v Indii, Japonsku, na ostrově Borneo.

Valentinit a s ena rm on t i t  Sb20 A nalézá se ve větším množství v Al
žíru (Ainel, Bebbuc a Sansa) a v Mexiku (Sonora).

Pyrost ib i t  2 Sb2S^-\- Sb2Oa se vyškytá skrovně u Příbrami, ve 
Freiberku, A ndreasberku a v Kanadě.

Ostatní rudy  antimonové slouží vždy k výrobě kovů, k terý v nich 
převládá. Z rud antimonových, olovem bohatých, dobude se olova an
timonového.

Leštěnec antimonový jest surovinou, z které se buď vyrábí čistý 
sirnik zvaný antimonium crudum anebo se zpracuje na antimon.
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Výroba antimonia c ruda .  Z leštěnce antimonového vyrábí se vy- 
cezováním sirník antimonový, zvaný antimonium crudum. Vyoezování 
se děje buď v kelímcích nebo v rourách.

Z antimonitu se dobývá sirníku antimonového v peci kruhového 
půdorysu, na jejímž obvodu postaveno je s t symetricky pět roštů. P roti 
každému topení ve směru průměru nalézá se odpovídajících pět co- 
pouchů. Každý eopouch opatřen je s t  zásůvkou, že možno v něm tah 
zavěsti nebo přerušiti. Kromě toho je s t v prostřed peci prostrannější 
kanál, který je s t spojen s komínem.

Nístěj peci vyplněn jest vrstvou písku 50 em. Povreh písku je s t 
ve stejné výši jako plocha roštů.

K lenutí peci tvoří železný poklop opatřený na spodní straně 8  em 
silnou vrstvou z ohnivzdorné hlíny. Poklop se dá jeřábem vyzdvihnouti, 
což se stane, když se má pec pro práci připraviti a v ní antimonium 
crudum vyráběti.

Jedná-li se o vycezování sirníku antimonového z rudy, zahrabou 
se do vrstvy pískové hliněné kelímky z poloohnivzdorné hlíny. Počet 
kelímků odvislý je s t  od velikosti pece; obnáší až 150 kusů. Na každý 
kelímek postaví se větší hrnec z ohnivzdorné hlíny, mající ve dně otvor 
asi 2 em2 veliký. Hrnec vyplní se 10—15 kg rudy velikosti slepičího 
vejce. Je-li nádoba naplněna, pokryje se hliněnou pokličkou, by  se 
chránil sirník při vycezování před okysličením.

K dyž jest pec kelímky vyplněna, uzavře se střední kanál, pec po
kryje se poklopem a na pěti roštech počne se topiti. P lam eny šlehají 
kolem hrnců rudou naplněných, a sirník se počíná vycezovati. Jakm ile 
sirník v  hrncích poblíž copouchů je s t  vy cezen, uzavrou se zásůvky co- 
pouchů a otevře se nyní kanál střední, do něhož šlehají plameny ze 
všech roštů. Tím docílí se vycezení sirníku i v hrncích uložených ve 
středu peci.

Po uplynutí 4 hodin je s t  vycezování ukončeno a pec se nechá 
vychladnouti. Všechna dvířka se otevrou a zásůvky copouchů se vy 
táhnou. Prouděním vzduchu vnikajícího do pece docílí se rychlého vy 
chladnutí. Když pec vychladla, odstraní se poklop, z pece vybírají se 
hrnce, v nichž byla ruda pro vycezování. Po vysypáni zbytku možno 
hrnců znovu upotřebiti. Spodní kelímky s vycezeným sirník em — anti- 
moniem orudem — se z písku vybírají, kladivem roztloukají a dostává 
se výrobek podoby komolých kůželů.

Vycezování cruda provádí se též v hliněných rourách. R oury stoji 
v peci svisle a vyplní se rudou. P lam en obšlehává roury, sirník se vy- 
cezuje a hromadí v nejdolejší části trouby, z k teré se vypouští po 
otevření postranního otvoru do předložených jímek.

Výroba antimonu. Antim onu se dobývá na cestě suché z leštěnce 
antimonového a to dvojím způsobem. Buď se sráží antimon železem 
anebo se sirník převede v osyd a ten  se redukuje.

V ýroba  ant imonu srážením. Při srážení se taví antimonium crudum 
nebo roztlučená ruda se železem (odpadky železa kujného). Poněvadž 
má železo větší slučivost k síře než antimon, slučuje se s ní a antimon 
se vyloučí.

Sb —j— Fe,;j =  SFeS  —|— Sb .,.
Výroba provádí se v kelímcích, uložených v peci pálací. Kelímky 

vyplněny jsou  antimonitem velikosti lískového ořechu a přimíšeným 
železem. Aby se odstranily přimíšené kovy a převedly se do strusky, 
přidává se ku směsi něco uhlí a sody. V českém závodě dávali do 
kelímku 18 kg rudy  s 0'5 kg uhlí, 5 kg  odpadků železa kujného, 0 5 kg
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strusky a 10°/0 sody. V yloučený antim on se vylévá do kadlubu. Čištění 
jeho se provede v kelímku tuhovém, když před tavením se mu přidalo 
sirníku antimonového a soli kuchyňské, Sirník antim onový se přimísí, 
by se odstranilo železo a přimíšená sůl tvoří tavidlo. Aby se antimon 
zbavil síry, roztápí se ještě jednou  za přísady potaše.

Srážení se provádí v některých hutích v peci pálací, k te rá  má 
žulový nístěj prohloubený. Vyloučený antimon se vylévá do kadlubů. 
P ři práci v peci pálací jsou  značné ztráty. B y  se jim  předešlo, musí 
býti zavedeno důkladné zařízení kondensační.

Sirné rudy  antimonu bohaté kyselinou křemičitou se spracují na 
antimon v peci šachtové (obr. 48.). Sirník antim onový se rozkládá p ří
sadami železnými jako jsou  strusky od 
pudlování a svařování. Plněni peci směsí 
složenou z rudy železnató strusky a pa 
livem. k čemuž se hodí kok, se děje se 
strany šachty u  m. P lyny z peci se odvá
dějí rourami kondensačnimi r, q (obr. 49.), 
v nichž se zadrží stržený oxyd antimonu, 
načež teprv vnikají do komína. Poněvadž 
při práci je s t potřebí dosáhnouti vyšší 
teploty, jsou v dolejším oddělení peci 
uloženy tři formy eř, kterým i se dme 
vzduch. V nístěj i ý nahromaděný antimon 
se vypouští do peci raífmaoiu K. Výtěžek 
z rud  obnáší 65—70%. (časopis pro chem. 
průmysl 7. 95.).

Výroba an timonu pražením a r e 
dukcí.  Má-li se dobyti antimonu z rudy, 
která má málo křemene, podrobí se ruda 
nejprv pražení a potom se redukuje.

Leštěnec antimonový se praží v peci 
pálací o mělkém nístěj i. Ruda se praží 
za nižší teploty, aniž by se spékala. Při 
tom se tvoří kysličník antimonový, oxy- 
sulfid a kysličník antimoničelý.

K u pražení se bóře ruda, jejíž kusy 
mají v průměru 5 m m  a tvoří vrstvu 8 
až 9 em. Mezi pochodem se teplo mírně 
zvyšuje. U tvořené kysličníky se neustále 
prohrabují, aby působily v nezměněný 
sirník.

Poněvadž při pražení se strhává p ly 
nem kouřovým mnoho kysličníku, vede 
se plyn do komor nebo do trub vodou na zevnějšku ochlazovaných. 
V kondensačních přístrojích zadržený oxyd se redukuje podobně jako 
kysličník z peci pálací.

Pražená ruda se redukuje v peci pálací za přísady sestávající ze 
sody, potaše, síranu sodnatého, kuchyňské soli a dřevěného uhlí. P ři 
míšená hornina se odstraní uhličitany v podobě strusky. Síran sodnatý 
se redukuje v sirník a ten působí v přítomné kovy, převede je v sir- 
níky, které přejdou ve strusku. Surový antimon bývá znečištěn arse
nem, sirou, mědí, železem a nutno jej raffinovati.

Raffinování se provádí v peci pálací (obr. 50.), k terá má za nístěj 
žulový balvan vyhloubený D. Žulový balvan jest na 8 železných válcích m.
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Když stane se nepotřebným, snadno lze jej z peci odstraniti a novým 
nahraditi. Na skloněný nístěj se uloží surový antimon, ku kterém u se 
přimísí 7 — 10% kalcinové sody a 8 —25% kamenného uhlí. Směs se při
dává po částech 5 0 %  obnášejících.' A ntim on vyčištěný stéká do pro
hloubené části nístěje v T. Je-li do peci vpraveno asi 500 kg  směsi, 
odstraňuje se struska nahromaděná na povrchu roztaveného antimonu. 
Aby se odstranilo železo i síra, vhodí se na lesklý povrch antimonu 
směs obsahující na 100 kg  pražené rudy, 2 kg  rudy surové, 4 kg  rudy 
pražené a 0-6 kg potaše. V obdržené strusce jsou  nečistoty, které byly 
v antimonu. Struska sklovitá chrání antim on před okysličenim.

Obr. 49.

P ak  přikročí se k vylévání. Při vylévání antim onu dlužno šetřiti 
něk terých  opatrností, aby se dostal výrobek prodeje schopný. Antimon 
se vylévá do litinových kadlubů bochníkovité formy nebo ďď kadlubů 
čtyřhranných (24 X  24 em). P ři nabírání kovu se přihlíží k  tomu, by  se 
lžíce pokryla povlakem  skla antimonového. Také při vylévání do kad 
lubů se musí tyto nejprv  pokrý ti vrstvou skla, by  se zamezil přímý 
dotyk antimonu se železem. Někdy se kadluby vymažou lojem nebo 
jílem. Provádí-li se vylévání, ja k  bylo naznačeno, tvoří se na povrchu 
antimonu pří krystalování tvary  hvězdovité a obrazce kapradinám  po
dobné. Dle vytvořených obrazců soudí se na čistotu antimonu, k terý  
sluje regulus antimonii stellatus.



Antimon.

Hvězdo vité tvary se nedostanou, nebyl-li antimon čistý a pak 
tenkrát, nebyl-li povrch jeho pokry t vrstvou skla antimonového.

Antimon po vychladnutí se zbaví sklovitého povlaku, očisti se že
lezným kartáčem  a stává se předmětem obchodu.

Podobně jako se vyrábí antimon (regulus) z antimonitu 
surového, lze jej vyrobiti i z antimonia cruda. Antimonium 
crudum se taví s přísadami, jako jsou  železné hobloviny, kal
cinovaná sůl Glauberova a uhlí. Obdržený antimon mívá vždy 
železo.

Někdy se antimonium crudum praží a z toho i z cruda 
nepraženého se vyrobí antimon následovně. Na žulový nístěj 
prohloubený (i (obr. 51.) dá se 50 kg pražené rudy, 6— 10°/0 kal
cinovaná sody a uhlí. Pražená ruda se přičiňuje do váhjr 
500 kg, Do kovu, strusky vzpěněné zbaveného, se míchá ' / 3

cruda praženého 
a 2/3 cruda su 
rového. V ylou

čený antimon 
takto raffinova- 
ný  se vylévá do 
kadlubů. K y 
sličník antimo
nu, k te rý  se vy 
tvořil, zadrží se 
v oddělení peci 
y a v komoře ď. 
S rudami nepra- 
ženými se vzdě
lává na regulus. 
(čas. pro chem. 
průmysl 7. 93.)

Pro výro
bu antimonu na

cestě mokré bylo navrženo několik způsobů, ale žádný z nich se ne
osvědčil.

Uspokojivých výsledků bylo docíleno při výrobě antimonu cestou 
elektrolytickou z rud antimonových chudých sirníkem 
antimonovým. Rudy po roztlučení se vyluhují rozto
kem sirníku kovů žíravin nebo žíravých zemin. Vzá
jemným působením se dostane siroantimoničnan sod

natý Na.ASbSi ne
bo vápenatý 

ť7a3(<S&64)2 a siro- 
antimonan sodna
tý  Na.ASbSA ne

bo vápenatý 
Ca3(SbS3)2. Z roz
toků těch se vy 
loučí antimon 

proudem elektri
ckým. Louhem se

, , , v . naplní železné
kade, v nichž jsou střídavě zavěšeny kathody ze železného plechu 
a anody olověné. Antimon se vyloučí dle síly proudu buď jako prášek 
nebo v podobě lesklých šupinek. Vyloučený antimon spadá na dno ná-

Kronika práce. X. gQ

Obr. 50.

O br. 51.
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doby anebo se zadržuje na železných plotnách. Nahromaděný antimon 
po promytí a sušení se přetaví za přidání sody, potaše a sirných slou
čenin antimonu.

Vizmut.

Z dějin vizmutu. Slovo vizmut vyskytuje se v 15. století. Paracelsus 
považoval jej za polokov, I  později ještě často zaměňován s antimonem. 
Určitějších zpráv o vizmutu podali P o tt  (1739), Geofíroy (1753) a Berg- 
mann. H utnické dobývání vizmutu vyvinulo se teprv  začátkem minulého 
století, kdy v provádění práce zavedeno zlepšení a docíleno výsledků 
uspokojivých. V Cechách vytěžené rudy vizmutové se prodávají do F re i
berku v Sasku, kde z nich vizmutu dobývají. V Sasku vyrábí se ještě 
vizmut na suché cestě v místech Óberschlema a Pfannenstiel. Y Anglii 
firma Johnson, Mathey a spol. zpracuje rudy australské a bolivské.

V lastnost i  a upo třeben í  vizmutu. Vizmut je s t tvrdý, velmi křehký, 
barvy načervenalé. H utnota při 12u je s t 9-82; taví se při 260°. Je s t  nej
špatnějším vodičem tepla ze všech kovů a jev í se býti silně diamagne- 
tickým. K rystaluje v klencích, jichž hrany se blíží 90°, ta k ž e  se dlouho 
myslilo, Že patří jeho tvary do soustavy krychlové. Slučuje se snadno 
s chlorem; rozpouští se lehce v kyselině dusičné a královské lučavce.

Vizmutu se užívá k výrobě lehce roztopitelných slitin (kov "Woo- 
dův, Koseův), jichž se upotřebí ku hotovení clichés, snímků obrazů pro 
reprodukce časopisů a k výrobě pájek. Sloučenin z vizmutu vyrobených 
se užívá v lékařství a kosmetice.

Rudy vizmutové. Vizmut se vyskytuje v  přírodě buď ryzí, vrostlý 
do hornin anebo jako  kysličník a dále jako  sirník sloučený se sirniky 
jinými.

Vizmut ryzí přichází dosti vzácně v sousedství rud kobaltových
a niklových na rudných žilách v Cechách u Jáchym ova a v Sasku
u Annabergu a Schneebergu.

O k r  vizmutový B i20 3 (s 89-7% vizmutu) tvoří někdy klamotvarj’- 
po lešténci vizmutovém (s 81‘25% vizmutu). Oba ty to  nerosty se
nacházejí v  místech, kde vizmut se vyskytyje.

Podvojné sirniky vizm utu s mědí, olovem, stříbrem a s jinými
prvky mají význam podřízený.

V ýroba  vizmutu- Vizmut se dobýval vycezováním z rud v naklo
něných troubách v peci uložených. Obdržený výrobek měl olovo, železo, 
zinek, měď, nikl, arsen a těch se zbavil opětným vy cezením.

Zlepšeni výroby se stalo roztápěním rudy  s příslušnými přísadami 
v tuhových kelímcích. U vedený způsob měl vady, že kelímky jen  k rá t
kou dobu trvaly  a vytěžilo se poměrně málo kovu.

V ady odstraněny tím, že rudy  před roztápěním se podrobí pražení. 
Potom  smíšeny s přísadou, sestávající ze železa, sody, vápna, uhlí 
a strusky se taví, při čem se nabude strusky vizmutu prosté. Jsou-li 
vizmutu přimíšeny železo, olovo, kobalt, nikl, vycezuje se vizmut. Na 
mírně skloněné ploše železné se rozdělá oheň a toho se upotřebí k  ta 
vení kovu. Vizmut vy cezený stéká do polokulovitých kadlubů a jes t 
skorem chemicky čistý.

Ve Freiberku se vyrábí vizmut na cestě mokré. Test z odháněcí 
peci a k le jt při koncentrování stříbra obdržený, mají kysličník vizmu
tový. Test i k le jt se vnášejí do nádob z kam eniny naplněných kyselinou
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solnou. Na 100 kg  lá tky se béře 1 2 0 %  prodejné kyseliny solné. Účin
kem kyseliny solné přemění se vizmut v rozpustný  chlorid.

B i.,0 , -f- 6 HGl =  2BiG l3 - f  BK20.

Nerozpustný zbytek  se přenese^ do kádí u dna kokem vyplněných. 
Cezením se dostane čirá tekutina. Ciré louhy se přetáhnou do dřevě
ných kádí, jichž je s t  několik v řadě. N ad káděmi je s t  roura pro vodu. 
Po připuštěni vody do roztoku chloridu vizmutového sráží se oxychlo
rid vizm utový v podobě bílé sraženiny, k terá  se sází ke dnu.

BiG l, +  H »0 =  BiO C l -f 2 HGl,

Po usazení sraženiny, vypustí se zbylá tekutina do veliké nádrže, 
kde se ještě  něco oxychloridu vizmutového usadí a potom se yyčištěná 
tekutina ze závodu vypouští.

Obdržená sraženina oxychloridu vizmutového se vypere vodou 
a znova se rozpouští v kyselině solné. P ři tom se rozpouští vizmut, 
kdežto olovo se zadrží a když se teku tina  vyjasnila, vpouští se do kádí, 
kde se sráží vodou zásaditý chlorid vizmutový. Mlókovitá kapalina se 
cedí káděmi o dvojitém dnu. Dolejší dno je s t  plné, hořejší dírkované. 
Mezi obě dna se naklade chrastí přikryté plátnem. Zadržený oxychlorid 
vizmutový se znova rozpustí, by se olovo co možná odloučilo. Do čiré 
tekutiny  se přivede nadbytek  vody a u tvořený oxychlorid se zcedí, 
suší a po smíchání s vápnem, sodou a jpmně tlučeným  uhlím  se žíhá 
v železných kelímcích.

2BiOGl - f  N a 2C 03 - f  C2 =  B i2 - f  2N aC l - f  CO +  2 C 02.

Vyredukovaný kov se vylévá do kadlubů. Přetápěním  se vizm ut 
raffmuje a obsahuje potom ještě  0 2 5 —0-3% olova a 0'025°/0 stříbra.

P roudu  e lek tr ického  bylo navrženo k výrobě vizmutu a též k jeho 
raffinování doporučena cesta elektrometallurgická. Ze by však elektřina 
při výrobě vizmutu v některých závodech a to s prospěchem zavedena 
byla, o tom není žádných zpráv jistých.

Rtuť.

Z dějin rtuti. R tu ť byla známa již ve starověku. P rvní zprávy 
o uvolňování r tu ti z rum ělky uveřejňuje Theopbrast (300 r. př. Kr.) 
a dále Dioscorides (v 1. stol. po Kr.). Ye španělských dolech dobývali 
r tu ti již Karthagiňané. Po nich provozovali těžbu Římané. V Idrii za
vedeno dolování na r tu t  r. 1497. Výrobu r tu ti zdokonalili r. 1842 Alberti, 
později Patera, dále Exeli, Novák a Čermák. — Sloučenina r tu ti a zá
roveň surovina, z které r tu ti dobýváme — rumělka těšila se oblibě jako 
barva a líčidlo v starověku. S rumělkou vedli obchod rtekové r. 700 př. Kr.

Y Cechách dobývalo se rtu ti v Schonbachu u Chebu a v Komárově 
u  Hořovic. Hutě v  Schonbachu zanikly v 16. století. V Komárově pra
covalo se až do r. 1857.

V lastnost i  rtuti. R tuť má bílou, silně kovově lesklou barvu. Za 
obyčejné teploty je s t teku tou ; při — 39-4° přechází ve skupenství pevné 
a tvoří hmotu složenou z osmistěnů a jehel vzhledu cínu, k terá má hu t
notu 14‘19. H utnota rtuti při 0U je s t dle Regnaulta 13 595. P ři 360° vře 
a mění se v bezbarvý plyn hutnoty  6*97. Při delším zahřívání na vzduchu 
mění se v červený kysličník rtuťnatý. Zředěná kyselina sírová na rtu ť 
nepůsobí; koncentrovaná kyselina však tvoří, převládá-li rtuť, sůl rtu-

30*
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tičnatou, pak-li kyselina jest v nadbytku, dostane se sůl r tu ťna tá  a vedle 
toho vždy vyvine se něco kysličníku siřičitého. Obdobné sloučeniny do
stanou se za použití kyseliny dusičné.

R tuť rozesílá se v lahvích z kujného železa, nebo ve skleněných 
lahvích obalených kůží. Malé kvantity  rozesílají se v brku, zalitém pe
četním voskem.

U potřebení rtuti. R tuť upotřebí se k přípravě amalgamu, dále k vý
robě rumělky a rtuťnatých sloučenin, zhotovování chemických a fysi- 
kálních přístrojů.

Rudy r tuťové .  Rtuť ryži vyskytuje se v přírodě na těch místech, 
kde přichází i je jí nej častější sloučenina rumělka.

Rumělka, cinnabarit HgS krystaluje v polotvarech soustavy šeste- 
< řečné. V yškytá se i v kusech hrubých, vtroušena a bývá zrnitá, celistvá,

zemitá. Barvy bývá červcové, má vryp nachový, lesk démantový. Na
chází se v iďrii, Krajině, u A valy v Srbsku, na Monte Amita v To
skánsku, v Almadenu ve Španělsku, v Nov. Almadenu v Kalifornii. 
V Cechách dobývalo se rumělky na Jedové Hoře u Hořovic, u Svaté 
nedaleko Zdic a u Svárova blíže Unhoště.

Idrialit z Idrie je s t  mechanická směs idrialinu G3H 2 a rumělky.
Kalomel HgCl2 hraní v soustavě čtverečné a zprovází rumělku.

Výroba rtuti. Pro dobývání r tu ti  je s t důležitou výhradně ru 
mělka HgS.

Při pražení rumělky tvoří se kysličník siřičitý, s kterým  zároveň 
prchají páry rtuťové, jež se srážejí ochlazením.

' H gS+ ol = SO, +  Rg.
Někdy žíhá se rumělka s páleným vápnem, při čem dostane se 

sirník a síran vápenatý a prchají páry rtuťové.
4JlgS +  5 CaO =  ±Hg - f  3 C a S +  GaSOv

V Hořovicích žíhala se rumělka se železem. Vytvořil se sirník že
leznatý a kondensaci podrobeny prchající rtuťové páry.

HgS -\-Fe =  FeS -(- Hg.
Z uvedených způsobů výroby, jež dříve prováděny byly, je s t nyní 

v praksi zavedeno pražení rum ělky za přístupu vzduchu, při čem se do
stanou vedle kysličníku siřičitého i páry rtuťové. P áry  rtuťové ochla
zením poskytnou rtu ť tekutou.

Jakko li se zdá bý ti výroba na pohled jednoduchou, přeci se obje
vují některé obtíže, jež způsobuje jednak  těkavost r tu ti a dále, když 
je s t tato tekutou že snadno následkem značné váhy specifické vniká 
rtu ť do zdi a základů staveb. Z tráty  rtu ti se co nejvíce sníží, když se 
peci opatří železným pláštěm a základ jich se staví na železnou plotnu.

Pro zpracování rud chudých se hodí peci šachtové. Aby se praco
valo výhodně, musí se teplo náležitě využitkovat!. P lyny  vzniklé pra
žením mají opouštěti pec s minimální teplotou a vypražená ruda se od
straňuje teprv  tehda, když přepustila všechno teplo ku předehřátí 
vzduchu.

Y peci i v kondensačním přístroji má býti stále stejný tlak. P roti 
ztrátě rtu ti opatřuje se pec pancéřem železným a spodek peci se dů
kladně upraví, aby se zamezilo vnikání kovu do základu.

K dyby při výrobě v plynech obdržených byly jen  páry rtuťové, 
byla by jich  kondensace snadnou. J inak  je s t  to, když při zpracování 
chudých rud vedle par rtuťových přicházejí produkty  hořením vzniklé, 
vodní pára a vzduch. Aby v tomto případě páry rtuťové se kondenso-
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valy, nutno použiti důkladných přístrojů kondensačníeh, v nichž se rtu ti 
poskytne dosti času, by  se kondensovala a usadila.

Látky, jež přicházejí s parami rtuťovým i jso u :  prach rudní, popel, 
saze, vodní pára, soli rtuti, kysličník siřičitý, ammoniak a uhlovodíky. 
Pevné látky se usazují na stěnách rour kondensačníeh a tvoří stupu. 
Ke kondensaci plynu slouží aludle, roury  kondensační a komory.

Výroba rtuti  p ražením rumělky v pecích. V Idrii se třídí ruda 
obsahující rum ělku dle množství r tu ti a velikosti. R pzeznáváse : jem no- 
zrnná ruda, k terá má velikost až 5 m m  a hrubozrnná, k terá má velikost 
zrna 5—26 mm. U stup měří zrno 26—120 m m. Nejbohatší rudy mají 
zrno od 2 do & m m  veliké.

Pro pražení rud jsou peci buď o přetržité nebo o nepřerušené 
činnosti.

Peci o  p ře t rž i tém  chodu  jsou  v Almadenu ve Španělsku a v No
vém Almadenu v Kalifornii. Šachtová pec toho druhu má po jedné 
straně rošt a na druhé straně komory, v nichž se r tu ť kondensuje. S teny 
šachty mají četné otvory. J im i ze strany co je s t  topení, proniká plamen 
do šachty a z té táhnou plyny pražením vytvořené do komor. P ři plnění 
peci se nakladou nejspodněji hrubší kusy, které se složí tím ^způsobem, 
že povstanou chodbičky jako  pokračování otvorů ve stěně. Šachta n a 
plněná se přikryje jem nou rudou, na k terou  se dá vrstva starého železa, 
hnoje a nejvýš hlíny.

Oheň na roštu se udržuje 4—5 dní. Po vypálení rudy se nechá 
pec vychladnouti, výpražky se vybéřou a pece se plní znova.

Důkladnější způsob výroby r tu ti  se provádí v pecech o nepřetrži tém 
chodu, jaké jsou v Idrii zavedeny.

Jem no a hrubozrnnó rudy se praži v peci Čermákově-Spirkově. 
Pec Čermákova má podobu čtyřhranné skříně železné se dvěmi komo
rami v čelech. V komorách je s t topení generátorové nebo rošt, na němž 
se spaluje uhlí, rašelina nebo dříví. Kanal mezi topeništi se táhne s tře 
dem peci. Zdi obvodní a zdi společného kanálu spočívají na železných 
plotnách. Užitím železných ploten na traversy postavených se docílí, 
že r tu t  v peci zadržená se neztratí, nýbrž příslušnými otvory se svádí 
do přistavených nádob.

Vnitřek peci je s t  vyložen střechany z hlíny ohnivzdorné. Střechany 
tvoří pět řad. Mezi dva střechany hořejší řady přijde střechan v řadě 
dolejší. Ruda nasypaná na nejhořejší střechany, pokrývá jejich stěny 
ve výši 10—12 em. Rndou vyplněn jest prostor mezi oběma střechany 
sousedními. Když ruda spadla na řadu nižší, nahromadí se na stěnách 
a při tom vyplní i prostor mezi sousedními střechany. Zařízení nazna
čené připadá jakoby ruda ležela v  peci paláci se šikmými stěnami 
a o prohloubeném nístěji, nad kterým  strop tvoří šikmé plochy stře
chami hořejšího. Plamen šlehá přes rudu, zahřívá současně oddělení 
střechanů hořejších, které tvoří stěny, na nichž je s t uložena ruda. Z roštu 
vede se plamen pod druhou řadu střechanů, odkud vstoupá výše a posléz 
do oddělení kondensačního. Plamenem se spaluje síra rumělky na ky 
sličník siřičitý. S tím a s plyny kouřovými prchají páry rtuťové. Než-li 
se plyny odvedou do kondensátoru využitkuje se jich tepla k sušení 
rudy, která zbavena byvši vlhkosti, se podrobí pražení.

Vypražená ruda vypouští se s nejspodnější 5ásti"peci. Proudem 
vody se rychle ochladí.

Po odstranění výpražků z ne jdolejšího oddělení střechanů spadá 
ruda z oddělení vyššího, což se postupně opakuje. Spadávání rudy se 
uvede až do nejvyšší etáže v samočinný pohyb. Odpadá tudíž při peci
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Čermákově vedle pošinování rudy i obracení, přehazování rudy a vy ta
hování výpražků, jak  se provádí v peci pálací.

Teplota v nejdolejší etáži je s t 700—800° a při výstupu plynů z ka
nálu asi 360°.

Ku pražení rudy různého zrna užívá se v Idrii peci pálací (obr. 52.).
Pec má rošt R  
umístěný v do
lejší části. Hoř
lavé plyny spa

lováním dříví 
vzniklé ohřívají 

nej prvé spod 
nístěje peci N. 
Potom  vstupují 
do peci samé 
a pohybují se 
přes rudu roz
prostřenou na 

0br- 52- nístěji N. P lyny
roštové se smísí s parami rťutovými a pak se odvádějí ke kondensaci.

Po otevření poklopu K  sype se ruda na nístěje N  z násypky M. 
Po nístěji se pošinuje ruda od A  otvory F  a E  blíž k ohni. Vypražená 
ruda se shrne s nístěje N  do jím ky K, z které vypadává do podstave
ného vozíku.

Pro stupy rudy to hrubozrnné a chudé (mají 0-62—8'580/0 HgS) 
slouži peci šachtové, jaké sestrajili E seli a No
vák. Peci ty  mají vnitřní zdivo ze šamotek 
a zevnější z cihel obyčejných, které je s t oba
leno železným pláštěm. Plášť u pecí Exeliho 
je s t  z litiny u peci Novákovy ze železného 
plechu.

Šachtové peci uvedené se plní střídavě 
rudou a uhlím dřevěným a nemají nyní topení 
postranního, jaké  dříve bylo zavedeno. V pod
statě jsou si uvedené systémy pecí podobny.

Exeli sestrojil pec (obr. 53.), je jíž půdo
rys je s t  na zevnějšku šestiúhelník a uvnitř 
kruh. Šachta A  je s t  v hořejší části válcovitá 
a dole má tvar otupeného a obráceného ku
žele. P lnění se děje kychtou F, uzavřenou že
leznou deskou a do ní zapadajícím kuželem. 
Otvory H., kudy se vypražená ruda vyhrabuje, 
jsou  tři o vzájemném sklonu 120°. P lyny z peci 
se odvádějí u  D  ke kondensaci.

Pec Novákova (obr. 54.) má zevnější 
i vnitřní obrys kruhový. Aby se z trá ta  r tu ti 
co možná zamezila, postavil Novák peci šach
tové na železné sloupy, jež nesou kovou desku 
základní, na k teré celá pec spočívá. Tím se 

docílí, že pec je s t pohodlně se všech stran přístupnou a stane-li se 
někde unikání r tu ti možno lehce ztrátám  zabrániti. P ři plnění peci se 
víko $  vyzdvihne. Víko S  má vodotěsné uzavření na okraji zapadáním 
okraje do žlábku T  naplněného vodou. Násypka p  kolem kužele K  se 
vyplní rudou, případně dřevěným uhlím. Při vysypání uhlí nebo rudy 
se spustí kužel K  a nahrom aděná lá tka spadne do peci. Potom  se opět

Obr. 53.
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kužel přivede do původní polohy a nasype se naň paliva nebo rudy. 
Odstraňování vypražené rad y  se děje o tvory 0, k terým i zároveň se p ři
pouští potřebný vzduch ku shoření paliva a síry. P lyny z peci se od
vádějí u  V  a R  ke kondensaci.

K ondensován í  pa r  r tuťových.  Pro peci s p ře trž itou  prací, jakých 
v Idrii od r. 1871 nestává, slouží zděné komory, rozdělené přiěkami 
v menší oddělení. P říčky mají střídavé o tvory při zemi a při stropě. 
Tím se nu tí plyny, by  konaly dlouhou cestu. Účinkem horka a za nasta 
lého vyprázdňování peci šachtové působením chladu dostávají zdi trhliny. 
Škodlivě ve zdi působí i kyselé plyny. Tak 
by se ztratilo mnoho rtuti. By se tom u odpo- 
mohlo, natírá  se vnitřek  stěn směsí dehtu 
a asfaltu.

V Novém Almadenu se užívá ke konden 
saci komor se stěnam i ze skleněných tabulí.
K  zhotovení rámců slouží jedlové dřevo, k teré 
se napouští vyvařením v dehtu. Komory takové 
se nevalně osvědčily, poněvadž povstávají v stě
nách u rámců lehce skuliny a tím  nastanou 
i značné z trá ty  rtuti.

V Almadenu se odvádějí p lyny pražením 
obdržené liškou do několika řad  hliněných 
nádob zvaných aludle. v nichž se páry  rtuťové 
kondensují. Aludle jso u  podoby hruškovité 
0 5  m  dlouhé; nejširší jich část měří 027 m.
Užší konec jedné nádoby zapadá v širší část 
nádoby druhé. Ř ada aludlí je s t tak  sestavena, 
že běží nejprve se shora dolů a potom opět 
stoupá z nejnižšího bodu do výše. Ty nádoby, 
které leží ve směru dolů, opatřeny jsou  v nej- 
nižším místě rozšířené části otvory, jimiž vy
téká kondensovaná rtuť. Aludle v druhé polo
vině kondensace nem ají otvorů. Pod alucllemi 
jsou stružky, jež odvádějí r tu ť do nádržek.

Asi po 5 —6 praženích rum ělky čistí se 
aludle dírkované. S tupa v nich zadržená se vy- 
béře, přilije se k ní vody a při pracování na 
plose nakloněné vytlačí se z ní rtuť.

V Idrii slouží ke kondensování plynů 
z pecí prchajících kondensátor Čermákův (obr. 55.).
Týž je s t složen ze železných a cementem uvnitř 
natřených, anebo hliněných a glazovaných rour

R v  iža, iž4, které mají průřez elliptický.
Shledáno bylo, že při poměrně úzkých sloupech 
plynových, nastane v jednotlivých částech kon
densátoru vydatné chlazení a tím i žádoucí srážení par rtuťových- P lyny 
200—300° teplé se ochladí v rourách na 8— 10u.

Dvě sousední roury  jsou spojeny v dolejší Části podkovitě S. Spo
jovací roura vybíhá dole v rouru V  špičatě zakončenou. Pod  touto ro u 
rou je s t  mísa M  vodou naplněná. R oura zapadá do vody a tím se docílí 
uzavření vnitřku rour.

By se plyny prchající rourami ochlazovaly, stéká na ně voda, jež 
spadá na mísu, z které se nadbytek je jí odvádí.

Páry rtuťové, které se nezkonďensovaly v rourách R t—Íž4, odvá
dějí se do zděných komor, v nichž se kondensace dokončí.

Obr. 54*.
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Při práci jest. nutno udřžeti tlak přiměřený. Zvýšení tlaku se za
vede zvětšením množství rumělky, k terá  se má pražiti. Tím by  nastalo 
nebezpečí, že by r tu ť až z komína unikala anebo by se dostala až do 
kondensačních komor.

P ři pražení rumělky v peci nahrom adí se v míse nečistá r tu ť  pro- 
míšená strženým rudním prachem, částmi nespáleného paliva, produkty  
suché destillace látek bituminésních rudě přimíšených a popelem. Tato 
směs v jímadlech nahromaděná zove se, jak  již  dříve podotknuto bylo, 
stupou a z ní se dobývá rtuti.

Voda vzniklá sražením par, má rozpustné soli rtuťnaté. By se 
z vody odstranily plovoucí v ni pevné látky, svádí se do dřevěných 
nádrží a potom vtéká do cementovaných jam. Sem se přidá k tekutině 
roztoku sirnatanu sodnatého, by se ve způsobe sirníku r tu ť  ze solí od
stranila. Po odstranění r tu ti vypouští se tekutina z huti.

P ři kondensování produktů  v rourách, vypouští se sražená r tu ť 
z nejnižšího m ísta mísy do nádržky.

Y Novém Almadenu dá se stupa do nádrží, rozdělených příčkami 
v menší oddělení. Voda, které se užije k plavení stupy, koná dlouhou

cestu. R tu ť plavením získaná se usazuje na 
dně jednotlivých oddělení.

Y Novém Almadenu se dobude rtu ti ze 
stupy též tím způsobem, že se stupa rozetře 
na nakloněné ploše cementové. Po přidání po
pelu dřevěného, propracuje se směs dlouhými 
dřevěnými pohrabáči tak  dlouho, dokud rtuť 
odtéká. Zbytek se přidá k rudě, k terá  se 
má pražiti.

V Idrii se získá r tu ť  ze stupy vytíráním. 
Stroj vytírací je s t  složen z dírkované mísy, 
opatřené na obvodu vyšším okrajem. Středem 
mísy prochází osa se dvěma rameny, na nichž 
jsou upevněny nože. Naplní-li se mísa stupou, 
uvede se osa v pohyb. Nože prokrajují stupu 
a zároveň z ní vytlačují rtuť, k te rá  protéká 
dírkami v míse do podstavené mísy, z níž po 
otření koudelí se plní do železných válcovitých 
nádob anebo do vaků kožených.

K  stupě před vytíráním  se přidává vždý 
něco vápna. Přísadou tou se rozloží soli v peci 

utvořené, dostane se kysličník r tu ťna tý  a dále urychlí se vytírání, 
a umožní se tvoření kuliček rtuťových.

Y yráběti r tu ť  cestou elektrolytickou nevedlo dosud k výsledkům 
uspokojivým. Ze způsobů navržených zdá se býti nej výhodnějším  ten, 
k terý si nechali E ngelhard t a Nettel patentovati. Rum ělka se vyluhuje 
sirníkem alkalickým anebo hydrosulfidem vápenatým, ve kterých je s t 
sírnik r tu ťna tý  rozpustný. Z louhu vyloučí se r tu ť proudem elektrickým.

Nikl.

Z  dějin niklu. Zvláštní pozornosti těšil se u horníků v Krušných 
H orách červený kyz niklový N iA s, z kterého hleděli dobýti mědi. L ink 
považoval kyz r. 1786 za rudu mědi a kobaltu. Teprv r. 1754 poznal 
Cronstedt, že v něm přichází zvláštní kov, k terý  pojmenoval nikl a k terý 
prozkoumali důkladně Bergm ann a Richter.
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Slitiny niklu znali Číňané již  v dávných dobách, uživajíce jich
k výrobě různých předmětů. Y starém věku by ly  v oběhu i mince, jež
nikl obsahovaly. Nikl po isolování záhy k přípravě slitin upotřeben. R. 
1824 připravena velice oblíbená slitina argentan, složená z mědi, zinku 
a niklu. _

Y Cechách dobývá se rud niklových a kobaltových v Michelsbergu 
pobliž P lané a v B reitenbachu v Rudohoří. R udy vytěžené prodávají se 
k dalšímu zpracování do Saska.

Rudy niklové. Nikl přichází v přírodě ryzí v železe meteorickém
a tellurickém  někdy v množství až 20u/0.

Nikelin N iA s  je s t  nejdůležitější rudou niklovou, jejíž naleziště jsou : 
Jáchym ov, Schneeberg, Freiberg. Uhry. Francie, Anglie.

C hloanthit  NiAs2 provází arsenid předešlý.
Millerit N iS  vyskytuje se v Jáchym ově, Příbrami, Johanngeorgen- 

stadtu, Dortmundu.
G e rsdo r f f i t  NiAs2. NiS2 nalézá se v Harzgerode, Uhrách a ve Švédsku.
G arn ie r i t  H, (Mg. Ni) SiOi tvoři bohatá ložiska v Nové Kaledonii.
Annabergit  Nió (.AsO4)2. 8 OH2 přichází v Rudohoří v Annabergu, 

Schneebergu, dále v Saalfeldu.
Nikl obsahují též pyrity, měděné kyzy, kyz magnetový.

V las tnos t i  a upo třeben í .  Nikl je s t  kov barvy světle šedé s náde
chem do žlutá, silného lesku. Vyznačuje se pevností a tažností, dá se 
vyváleti v plech a vytáhnouti v drát. J e s t  magnetický. H. válcovaného 
niklu je s t 8 '6—89. Taje při 14500 C. Na vzduchu je s t  velmi stálý. R oz
pouští se snadno v kyselině dusičné a královské lučavce; pomalu se roz 
pouští ve studené kyselině solné a sírové.

Nikl p ř ivád í 'se do obchodu v kostkách, v podobě prášku, zrn nebo 
v hůlkách.

Niklu se upotřebí k dělání různého náčiní a nádobí, k poniklování 
železa, k  výrobě slitin. Z niklové oceli dělají pancéřové plotny. Mnoho 
niklu potřebují mincovny.

V ýroba niklu. Nikl se vyrábí bud  cestou suchou, nebo ve spojeni 
cestou$jmokrou a elektrolyticky.

P ři výrobě niklu na cesté suché upotřebí se rud sirných, a to kyzu 
magnetového a železného, kterým  jsou  obyčejně přimíšeny rudy  měděné. 
Nikl a kobalt přicházejí v kyzech sloučeny s arsenem a sirou. Z rud 
m ědi prostých se vyrobí nej prvé niklový kám en; pak-li v rudách jest 
měd, zoveme výrobek lechem niklovým. Z těch se odstraní železo, načež 
se z kamenu případně lechu niklového vyrobí surový nikl.

Z p r a c o v á n i  r u d  n a  n i k l o v ý  k á m e n  n e b o  n i k l o v ý  l e c h .  
K yzy niklonosné se praží v hromadách nebo pecech. Při tom prchá ky 
sličník siřičitý a arsenový a zároveň tvoří se kysličníky a sírany železa, 
mědi, niklu. K yslíkatým  sloučeninám kovů přimíšeny jsou  těchto sirníky.

A by se odstranilo železo a převedlo se ve strusku redukuje se směs 
v peci Šachtové za přísady koku, křemene a vápna. Kysličník železitý 
se redukuje v železnatý a poskytne strusku. Kysličníky niklu a mědi se 
přemění sirníkem železnatým v sirníky a vzniklý oxyd železnatý se pře
vede v křemičitan. Část oxydů niklu a mědi se redukuje až na kov. Nikl 
se rozpustí v sirníku nikelnatóm; měd působením síry ze sirníku přejde 
v sirník. Sirník mědi účinkuje na kysličník a dostane se měď, která 
sirou ze sirníku železnatého přechází v sulfid. Sirník niklu a mědi tvoři 
niklový kámen, který má 15—25% niklu.

K ron ika práce. X. 3 1
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By se množství niklu zvýšilo až na 35%, praží se niklový kámen 
nebo lech v hromadách, Stadiích, pecech šachtových nebo pálacích. P ra 
žený kámen a lech se taví v peci šachtové nebo pálací za přidání pří
sady křemičité, by  se odstranilo železo. Ze šachtové nebo pálací peci 
se dostane koncentrovaný kámen niklový. K dyby koncentrovaný kámen 
neměl niklu dosti, praží se znova a opět se taví.

Poněvadž kámen a lech niklový mají ještě poměrně dosti Železa, 
podrobují se raffinaci. Za tou příčinou kámen i lech se praží a pak se 
redukčně taví anebo se podrobí okysličujícímu tavení. Železo přeměněné 
v kysličník se převede ve strusku. Pražení a redukční tavení je s t práce 
zdlouhavá i drahá. N ahrazuje se okysličujícím tavením v pálacích pecech 
nebo v konvertru.

Provádí-li se okysličující tavení v peci pálací uniká z ní plyn chudý 
kysličníkem siřičitým. P ři práci v konvertru spotřebuje se mnoho paliva, 
je s t zapotřebí značné síly pro dm ychadla a vytvoří se mnoho kysličníku 
siřičitého, který  je n  nesnadno možno neškodným uČiniti. Chemický po
chod se vsak prodělá vždy rychleji než v peci pálací. Železo přeměněné 
v kysličník železnatý dává strusku s přidanými látkami křemičitými. 
Nikl a měď se okysličí v kysličníky, které působí v sirník železnatý. 
Posléz se dostane kámen, případně lech, k terý  má velmi málo železa.

Niklový kámen železa skoro prostý má sirník nikelnatý. Pražením 
se z tohoto dostane kysličník, k te rý  redukcí poskytne nikl. Pražení se 
provádí v peci pálací. Kysličník nikelnatý se smísí za přidání vody 
s moukou nebo melasou. Že směsi se krájejí kostky. Těmi po vysušení 
se plní tuhové kelímky. Za vysokého žáru se dostane redukcí kovový nikl.

Při spracování niklového lechu na surový nikl osvědčily se v praksi 
dva způsoby.

P ři prvním způsobu se taví lech niklový se síranem sodnatým a 
uhlím, by se odstranila měď a Železo. Síran sodnatý se redukuje v sirník 
a zároveň se dostanou sirníky mědi a železa. Sirník nikelnatý se hro
madí pod směsí sirníků kovů jmenovaných. Pražením  sirníku nikelnatého 
se dostane kysličník, k terý  se podobně, ja k  dříve naznačeno bylo, redukuje.

D ruhý způsob výroby niklu z lechu niklového vypracoval Mond. 
Přes pražený lech, k te rý  obsahuje kysličníky niklu a mědi se žene za 
vyšší tem peratury  plyn vodní nebo plyny generatorní, by nastala redukce. 
P otom  při teplotě asi 50° vystaví se kov účinku kysličníku uhelnatého. 
U tvořený nik lo tetrakarbonyl Ni(CO)i se rozkládá při 180°. Obdržený 
kysličník uhelnatý  se znova upotřebí k výrobě tetrakarbonylu.

V ýroba niklu na cestě mokré. R udy niklové se praží, by se z nich 
odstranily síra a arsen. V praženou rudu se působí kyselinou solnou 
někdy sírovou. Z roztoku se srazí sirovodíkem měď, olovo a přimíšené 
kovy. Železo se okysličí za obyčejné teploty  chlorovým vápnem  a pak 
se srazí uhličitanem vápenatým  ve způsobe hydroxydu železitého. K  ne- 
u tralném u roztoku se přičiní vápna chlorového a tím se vyloučí kobalt 
jako  hydroxyd kobaltitý.

Nikl se sráží za varu sodou nebo mlékem vápenným. Vyloučený 
hydroxyd nikelnatý žíháním dá kysličník a z toho redukcí se vyrobí nikl.

Kysličník nikelnatý se redukuje v kelímku uhlím dřevěným. V ýrobek 
tvoří bud! kusy nebo zrna. Jedná-li se o výrobu niklu kostkového, udě
lají se z oxydu placky, které se rozřežou v kostky. K ostkový  nikl se 
taví někdy v kelímku ve větrné peci a potom  se granuluje anebo se 
z něho lijou tyčky a plotny.

Při redukci kysličníku nikelnatého nesmí vyredukovaný kov dlouho 
zůstati ve styku s uhlíkem, poněvadž přijímá uhlík a stává se křehkým.
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V yrobený nikl má vždy něco uhlíku a je s t  proto kruchým. B y se 
dostal nikl tažný nutno odstraniti z něho uhlík a případně i křemík. 
Odstranění prvků  jm enovaných děje se různou cestou.

Thomas a G-ilclirist odstraňuji z niklu uhlík i křem ík podobně jako  
to dělají u železa. Nikl pse roz.topí a potom vpustí se do konvertoru, kde 
se jím  prohání vzduch. Účinkem kyslíku vzdušného spálí se uhlík i křemík.

Také pudlováním  odstraní se uhlík a křemík. Přísadou kysličníku 
nikelnatého pochod se urychlí.

P ro  odstranění uhlíku z niklu osvědčil se též tento způsob. Nikl, 
vyrobený mírnou redukcí, namáčí se do roztoku m anganistanu drasel
natého a pak se žíhá.

Z garnieritu, k te rý  je s t  p rost síry, arsenu, kobaltu i mědi vyrobí 
se nikl způsobem jednoduchým  a laciným. Dle Christofela vyluhuje se 
ruda kyselinou solnou. Z roztoku se srazí hyd rá t železitý a hlinitý mlékem 
vápenným. Po oddělení sraženiny přičiní se do roztoku vápna chlorového 
a mléka vápenného. Vyloučený hydroxyd nik litý  se redukuje.

Způsoby, které byly  navrženy k výrobě niklu cestou elektrolytickou, 
se neosvědčily v metallurgické technice.

Niklové rudy  zpracovati cestou elektrochemickou je s t  úplně vylou
čeno. R udy  niklové nejsou dosti bohaté niklem, aby se z nich výroba 
niklu mohla prováděti. Také zpracování rud niklových vyluhováním a 
elektrolysí nelze prakticky s výsledkem vykonati. K řemičitany niklu 
nerozpouštěji se snadno v rozpustidlech a rudy, mající siroarsenidy ob
sahují jednak málo niklu, jednak  mnoho přimišenin, k teré rozpouštění 
stěžují a značně zdražují.

Kobalt.

Z dějin kobaltu .  V Rudohoří českém i saském vyskytují se kobal
tové rudy, které vyznačují se značnou vahou. Horníci tušili, že obsahují 
kov. P ři žíhání rud  poznali, že zapáchají česnekem poněvadž obsahují 
arsen a vyvinuje se též kysličník siřičitý. Jelikož ale kovu z nich do
byti nemohli, nazvali rudy takové šotkem (kobold). Jméno kobold při
chází ve spisech Basilia Valentina, Paracelsa i Agricoly. Označují jim  
rudy neužitečné.

Sloučenin kobaltu upotřebilo se k barvení sjdovin, jak  dosvědčují 
modře zbarvená skla starých Egypťanů, ju^eků a Římanů.

V Rudohoří vyráběli modré barvy kobaltové již  ve 12. století. Ve 
výrobě pozvolna některá zlepšení zaváděna. Vyhlášená šmolka přichá
zela do obchodu ze závodu v Neudeku, kde pracoval K ristián Schurer 
(r. 1550). Dle něho pražené rudy  kobaltové tavily se s potaši. Později 
nové závody na šmolku založeny v Schneeberku v Sasku, odkud celá 
Evropa šmolkou zásobována.

Nečistý kobalt objevil B randt r. 1735. Bergmann v r. 1780 potvrdil 
existenci nového kovu.

Rudy kobaltové .

Smaltin Co As2 je s t  nejčastější rudou kobaltovou. V yskytuje se 
v Rudohoří v Jáchymově, dále v Sasku u Andreasjbergu, Schneebergu, 
Marienbergu; v Uhrách, Francii, Anglii, Norsku a Švédsku.

Kobaltin Co As S. v Naleziště jeho jsou : Gosenbach, Querbach ve 
Slezsku, Tunaberg ve Švédsku.

3 1 *
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Erythrln Co.A (As Oi ) 2 -\-8 H 20  zprovázi ostatní rudy kobaltové a je 
pokrývá. Přichází v Kupferbergu ve Slezsku, v Rudohoří, Tyrolsku a 
ve Svédsku.

Kyz kob a l to a rsen o v ý  (Fe Co) (Fe Co) As.v asbolan RO 2Mn 0 2.
4:H2 0  (kde R  je s t Co a Cu), carrolit  CuC o2 S v  šafflorit (Co, Fe, N i) As.2.

V lastnosti .  K obalt jes t načervenale bílý, kujný, tažný, magnetický, 
na vzduchu velmi stálý. H utn  je s t  8 5—89. Taví se při 1600—2000° C. 
V kyselině zředěné solné a sírové se rozpouští za vývinu v o d ík u ; snadno 
se rozpouší v kyselině dusičné a královské lučavce. P ři žíhání s uhlím 
přijímá uhlík. Dává barviva, a to šmolku, zeleň Rinmannovu a modř 
Thónardovu.

Výroba kobal tu . Výroba kobaltu se provádí různými methodami. 
Způsoby výroby jsou vždy dosti obtížné a složené.

Rudy kobaltové se praží, by se odstranil arsen a síra. Po pražení 
se rudy rozpouštějí v královské lučavce anebo ve směsi kyseliny sírové 
a dusičné. Roztok po zředění vodou se odpaří při čem vyloučí se větším 
dílem kyselina arsenová. K úplnému odstranění arsenu a přimíšených 
kovů slouží sirovodík. Tím srazí se měď, vizmut, olovo i arsen. Roztok, 
k terý  potom obsahuje jen  sloučeniny kobaltu, niklu a železa, se zpra
cuje dál, jak  později bude naznačeno.

Dle H erm stedta a W ohlera taví se rudy kobaltové s ledkem a sodou. 
Arsen i síra převedou se ve sloučeniny vodou rozpustné. Zbytek rozpustí 
se v kyselině solné. Z roztoku odstraní se sirovodíkem měď, vizmut, 
arsen. Tekutina obsahuje potom jen  kobalt, nikl, železo.

Aby se sůl železnatá přeměnila v železitou, vede se do tekutiny 
chlor, anebo se roztok vaří s kyselinou dusičnou. Železo ze sloučeniny 
železitó vyloučí se buď sodou nebo uhličitanem vápenatým. Když teku 
tina byla zahřáta do varu, neutralisuje se sodou, při čem vyloučí se 
železo. Aby byla jistota, že všechno železo se odstranilo, přidá se více 
sody, že i něco kobaltu jako  uhličitan v sedlinu přejde. V tekutině jsou 
pak pouze kobalt a nikl jako chloridy.

Jedná-li se o oddělení obou kovů, přidá se k tekutině uhličitanu 
barnatého, při čem zavede se přivádění chloru. Kobalt vyloučí se jako 
hydroxyd kobaltitý, kdežto nikl zůstane v roztoku. Vyloučený hydro
xyd kobaltu i s přimíšeným uhličitanem barnatým  se rozpustí v ky
selině solné. Po odstranění barya kyselinou sírovou, odstraní se nadby
tek kyseliny sírové neutralisací sodou nebo hydroxydem sodnatým.

Misto chloru upotřebí se k vyloučení kobaltu též vápna chlorového. 
Vyloučený hydroxyd je s t  prost niklu, ale z tekutiny po oddělení hydro
xydu kobaltu sražený hydroxyd nikelnatý obsahuje vždy kobalt.

Rudy niklové, které maji kobalt zpracují se dle Heerenschmidta 
následovně. Rudy vyluhují se síranem žeíeznatým, při Čem dostanou se 
sírany kobaltu, niklu a manganu. K roztoku síranů přičiní se sirníku 
sodnatého. Na obdržené sirníky nechá se působiti roztok chloridu žele- 
zitóho, kterým  se rozpustí sirník manganatý. Zbylý sirník kobaltnatý a 
nikelnatý se praží by se z nich vytvořily sírany. Sírany se převedou 
v chloridy chloridem vápenatým.

Vyloučený síran vápenatý se oddělí cezením. Z polovice roztoku 
chloridů kobaltu a niklu vyloučí se kobalt a nikl jako hydroxyd mlékem 
vápenatým. H ydroxydy potom vnesou se do vody, do niž se přivádí chlor. 
Tu dostanou se hydroxyd kobaltitý  a niklitý. Obdržené hydroxydy při
dají se do druhé polovice roztoku chloridů. P ři zahřívání tekutiny do
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varu redukuje se kysličník niklitý v nikelnatý a přechází v roztok ve 
způsobe chloridu nikelnatóho. Ekvivalentní množství chloridu kobalt- 
natého vyloučí se jako  hydroxyd kobaltitý. Z roztoku vyloučí se hy 
droxyd nikelnatý mlékem vápenným.

Z hydroxydů kobaltu  i niklu redukcí dostanou se oba kovy.
H ydroxyd kobaltu  smísí se s moukou v tě s to ; to rozkrájejí v kostky 

a silně je  vypalují, čímž nabývají kobaltu. Z hydroxydu nikelnatóho n a 
bude se n iklu podobně jako kobaltu.

Z kobaltu  prostého uhlíku a roztaveného dají se liti desky, z nichž 
válcováním se dostanou plechy. Podobně ja k  při niklu bylo poznačeno, 
dostane se ku jný  kobalt, když se prásko vitý kov smísí se 4°/0 roztokem 
m anganistanu draselnatého a pak se směs žíhá a taví.

Arsen.

Z dějin a rs enu .  V starověku byly známy sirník arseničitý i arse
nový, kterých se upotřebilo jako  barev mineralných. O sloučeninách 
uvedených zmiňuje se Aristoteles, ale nerozlišuje jich. Dioscorides v 1. 
stol. po Kr. již  rozeznává obě sloučeniny patřičným i jm ény. — Arsen 
ze sloučenin vybavil v 13. stol. A lbertus Magnus.

Y Čechách těžily se kyzy 
arsenové pod Sněžkou v K rko 
noších až do let sedmdesátých 
minulého století. Y dobách dří
vějších K aňkovské kyzy, k teré 
se vytěžily, ukládány na haldy, 
kde zvětráním poskytly  známou 
kutnohorskou hlinku.

V las tnos t i  a upo třeben í  
a rs enu .  Arsen je s t  barvy oce
lové, silného lesku. Je s t znám 
krystalovaný a beztvarý. K ry 
staluje v  soustavě šesterečné.
Teplotou 180° přechází v plyn, 
aniž by  se před tím roztopil. Pod 
tlakem lze jej v zatavené trubce 
při zahřívání zkapalniti. H. kry
stalovaného arsenu při 14° je s t 
5-727. Žíhán za přítomnosti 
vzduchu dá kysličník arsenový.

Arsenu se upotřebí při lití 
broků, k výrobě sloučenin.

Rudy a rsenové .  A rsen  ryzí
se vyskytuje v přírodě; bývá 
mu přimíšen kobalt, nikl, železo,
antimon, stříbro i zlato. Společně s rudami jm enovaných kovů přichází 
v R u dohoří českém i saském, v  Uhrách, Norsku, Francii a Itálii.

Kyz arsenový ,  a r s en o p y r i t  Fe S 2 -f- Fe A s2 je s t  nejčastější ruda ar
senová, k terá se vyskytuje na těchže místech jako arsen.

Řidčeji se vyskytuje lóllingit Fe2 As;t a leukopyrit  F eA sr  Dále obsahují 
arsen rudy niklu a kobaltu, které na str. 241, 243 a 244 byly vyjmenovány.
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Výroba a rsenu .  K  výrobě arsenu se užívá kyzu arsenového. Kyz 
arsenový se žíhá v šamotových retortách válcovitých T  (obr. 56.) (CH38 m  
dl., 0 16  m v průměru). R etort jest v jedné peci ve dvou řadách 13. Do 
části retorty  vyčnívající z peci, vloží se železný plech P , svinutý ve 
válec a na ten se nasadí jímadlo hliněné A  (0-47 m  dl., 016  m  v průměru).

Žíháním kyzu arsenového 2 Fe As^ +  2 Fe S 2 =  As4 -f- 4 Fe S  dostane 
se arsen, který  těká a usadí se v krystalech v plechovém jimadle P. 
Y malém hliněném jimadle A  se usadí též něco arsenu pomíšeného sir- 
níkem a kysličníkem. Zbytky z reto rt T  odevzdají se do huti, kde se 
z nich vyrobí stříbro.

V yráběti arsen cestou elektrometallurgickou navrhuje firma Siemens 
a Halske. Dle patentu (č. 67973—1892) rozpustí se sirník arsenový v sir- 
nících alkalií. Síroarsenan alkalický se rozkládá proudem elektrickým dle 
rovnice

2 A s  63 N a3 - f  3 H 2 =  As2 + 6JS la  H S .

Ye velkém výroba ta  nikde zavedena byla podobně jako způsob, 
kde se užívá sulfhydratu vápníku, barya, strontia.

Hliník.

Z dějin hliníku. Název hliníku aluminium pochází ze slova alumen 
— kamenec, ve kterém byl stanoven kysličník hlinitý. Nový prvek 
v kysličníku hlinitém poznal r. 1722 Hoffmann, což r. 1754 Marggraf 
potvrdil. Davy hleděl hliník vyrobiti z kysličníku hlinitého, ale nepoda
řilo se mu to. První, kdo isoloval hliník byl W ohler. Použil r. 1827 dra
slíku k rozkladu chloridu hlinitého. R. 1836 uveřejnil m ethodu výroby, 
k terou r. 1847 zdokonalil tím, že páry  chloridu hlinitého vedl přes ko
vový draslík nebo sodík. Bunsen vyrobil kov r. 1854 elektrolysí chloridu 
hlinito-sodnatého.

Když výroba sodíku byla zdokonalena a cena jeho zmírněna, za
ložil Saint Clair Deville výrobu hliníku ve velkém. Práce prováděl 
v chemické továrně v Javelu  u Paříže, podporován jsa  císařem Napole
onem III.

Pozornosti technologů tesil se kryolith, fluorid hlinito-sodnatýi 
z kterého vyráběti hliník doporučovaly četné m ethody za použití sodíku, 
kysličníku vápenatého, síranu hlinitého. K témuž účelu navrhován i chlorid 
a sirník hlinitý.

J in ý  způsob výroby zakládal se na redukci kysličníku hlinitého. 
Pokusy, tím směrem konané, neposkytly žádoucího výsledku, poněvadž 
nedocílilo se vysoké tem peratury, k  tomu potřebné. Teprv když k tomu 
použito elektrického světla obloukového, podařila se redukce. R. 1884 
bratří Cowlesové vyrobili redukcí slitinu hliníku. Později Pavel H éroult 
vypracoval způsob výroby, k terým  vyrábí se nyní hliník ve velkém.

Zajímavo je s t seznati, jak  ceny hliníku klesaly od počátku^výroby 
až do doby nejnovější. 1 kg hliníku stál

r. 1855   1.200 K,
r. 1856   360 K,
r. 1886   84 K,
r. 1890   32 K,
r. 1 8 9 1   6 K,
r. 1900 ...........................................................  2-4 K.
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V las tnos t i  a u p o třeben í  hliníku. Hliník je s t barvy bílé, kovového 
lesku, příjemného zvuku. IH. je s t  2-64—2-7; chemicky ěistý má h. 2 ‘58; 
taví se při 625°. Na lomu jev í krystalickou strukturu. P ři obyčejné te 
plotě vzdoruje účinku ovzduší. Tenká, sotva patrná vrstva oxydu vy tvo 
řená na povrchu, chrání hliník i při vyšší teplotě před  okysličením. Voda 
a zředěné kyseliny organické v něj nepůsob í; kyseliny naznačené teprv 
při zahřívání účinkují. Kyselina dusičná nem á účinku; v kyselině sírové 
se rozpouští pozvolna; snadno je s t rozpustný v kyselině solné a louhu 
sodnatém. Z roztoku solí sráží kovy; kysličníky redukuje ve stavu roz- 
topeném. Jsou-li hliníku přimíšeny kovy některé, stává se tvrdým  a 
křehkým. Za přítomnosti 5% železa se nedá skoro již  zp racova ti; pří
sadou OT°/0 vizmutu stává se velmi křehkým. Je n  úplně čistý hliník 
možno válcovati. Nejprv se z něho ulejou p lotny v rozměrech 
100 X  30 X  3 em, které se potom mezi válci přemění v plech žádané 
tloušťky. Hliník lze svářeti. Když dva kusy na se pevně přitlačené se 
zahřejou na 400°, spoji se po nějakém čase pevně. To nasvědčuje tomu, 
že kov nepřechází najednou ze stavu pevného v stav tekutý. Nej
dřív změkne a podrží při tom pevnost i kujnost. H liník je s t  kujný za 
studená i tepla, ale nesmí se dosáhnouti teploty blízké bodu tavení. 
Má-li se z hliníku vyrobiti prach, zahřeje se na 600°, kdy pozbude pev
nosti, načež otřesením rozpadne se v zrnka.

Hliníku se užívá k  výrobě ozdobných předmětů, nástrojů chemi
ckých, fysibálních, k dělání malých závaží. D rát hliníkový je s t  dobrým 
vodičem elektřiny. Válcovaného hliníku se upotřebí při stavbě lodí, ve 
válečnictví a v aeronautice. Hliníkem ve fotochemii se vyloučí drahý 
kov z lázní zlatých a stříbrných.

Mnoho hliníku se užívá v metallurgii. Při přetápění železa nebo 
oceli účinkem kyslíku vzdušného se tvoří kysličník železnatý, k terý  se 
rozpouští částečně v roztaveném kovu. Kromě toho roztavený kov po
hlcuje i dusík, k terý  při tuhnutí pouští. Tím dostane se povrch bubli- 
natý. Přidá-li se k roztopenému železu hliníku v malém množství, obdrží 
se odlitky prosté bublin, poněvadž hliník váže kyslík z kysličníku želez- 
natého a dusík.

Při spalování hliníku se vyvine značné horko. Spálením 1 kg hli
níku dostane se 7.140 kal. Toho vy užitkuje se při redukci kysličníků 
železa, chrómu, manganu práškem hliníkovým, k terý se jeví jako mocné 
činidlo redukční.

Pokusy, které v tom směru konal dr. H. Groldschmidt vedly k vý
sledkům neobyčejně překvapujícím. Dle methody, již  vypracoval pro 
výrobu kovů a aluminothermii j i  nazval, vpraví se směs kysličníku kovu 
a hliníku do kelímku vyloženého kysličníkem horečnatým. Do směsi 
vstrčí se kulička velikosti třešně složená z kysličníku baryčitého a práš
kovitého hliníku, do níž vsazena jest pentlice hořčíková. Zapálí-li se 
hořčík, šíří se hoření dále a pokračuje i ve směs za vývinu vysokého 
tepla, které dosáhne až 3.000° C. Vyredukovaný kov v roztopeném stavu 
jest na dně kelímku a nad kovem plove tekutý  kysličník hlinitý.

Způsobem naznačeným možno nyní kov vyrobiti v kratinké době 
z kysličníku chrómu, manganu, kobaltu a j . ,  jichž výroba jindy byla 
tak nesnadnou. Při provádění výroby dá se do kelímku z počátku jen  
něco směsi oxydu kovu a hliníku a ta  se zapálí. Potom se přidává po 
částkách pozvolna další směs, až se všechna vpraví do kelímku. Je-li 
dobře volen poměr mezi kysličníkem kovu a hliníku, že je s t  nadbytek 
kyslíku, spálí se hliník úplně a dostane se kov prostý aluminia.
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Sloučeniny hliníku v p ří rodě .  Hliník se vj^skytuje v přírodě vždy 
jen  ve sloučeninách. Ze sloučenin jeho kysličník hlinitý AI2 0 3 znám 
je s t jm ény: korund, rubín, safír, smirek. H ydroxydy hliníku jako nerosty 
se jm enují diaspor, bauxit, hydrargyllit. Ze solí se vyskytuje podvojný 
fluorid kryolith A l2 F G. 6 N a F ;  dále síran hlinitý přichází v kamenci a 
v alunitu. Z bohaté skupiny křemičitánů obzvlášť jsou  důležité živce.

Úprava bauxitu. Z uvedených nerostů se upotřebí k výrobě hliníku 
bauxitu, jehož naleziště j s o u : Provence, Kraňsko, Irsko, Hessensko, Ka- 
labrie. Bauxit, hydroxyd hlinitý je s t pomišen hydroxydem železitým a 
kysličníkem křemičitým. Z bauxitu se vyrobí hlinitan sodnatý a z toho 
se dostane hydroxyd čistý, k terý  se převede žíháním v kysličník hlinitý.

B y se dostal hlinitan sodnatý, pálí se bauxit se sodou v peci pálací. 
V roztok hlinitanu sodnatého obdržený vyloužením páleného bauxitu se 
vhání kysličník uhličitý. P ři tom se vyloučí hydroxyd hlinitý  a v roz
toku zbývá uhličitan sodnatý. Po sfiltrování, promytí a sušení hydroxydu, 
dostane se z něho žíháním v peci muflové nebo pálací kysličník hlinitý.

J in ý  způsob zpracování bauxitu záleží v působení hydroxydu sod
natého v bauxit za vyššího tlaku. Z roztoku hlinitanu se vyloučí hydro
xyd hlinitý přičiněním čistého hydroxydu hlinitého, kterým se tekutina 
promíchává.

Dále se dostane hydroxyd hlinitý z bauxitu následovně. Bauxit se 
zahřívá s kyselinou sírovou. Hliník dá síran hlinitý, jemuž je s t přimíšen 
síran železnatý a železitý. Síran železnatý se převede chlorovým vápnem 
v železitý a potom se odstraní železo žlutou solí krevní. Čistý roztok 
síranu hlinitého po zahuštění ve vakuu se žíhá a dává posléz kysličník 
hlinitý.

Výroba hliníku. Hliník vyrábí se rozkladem sloučenin hlinitých. Dle 
způsobu bratří Cowlesů vyrobí se hliník v elektrické peci rozkladem 
kysličníku hlinitého uhlíkem. Poněvadž vyloučený hliník slučuje se 
s uhlíkem na karbid, nelze tímto způsobem dobýti čistého hliníku. Me- 
thoda uvedená slouží tudíž k výrobě slitin hliníkových. Potřebné kovy, 
s kterým i má hliník poskytnout! slitinu, dají se do peci zároveň se směsí 
uhlíku a kysličníku hlinitého.

Pec, v níž se provádí výroba, vystavena jest z ohnivzdorných cihel 
a p řik ry ta železným poklopem, ve kterém jsou  otvory, jimiž unikají 
plyny při redukci vytvořené.

Na dno peci se rozloží vrstva dřevěného uhlí, na k teré přijde bauxit 
nebo kysličník hlinitý, kterému se přimísí kousky železa, mědi a dřevě
ného uhlí. Směs se pokryje vrstvou uhelného prášku.

Do směsi, k terá má poskytnouti slitinu uhlíku, vsazeny jsou  uhlí
kové elektrody, jež se spojí s dynamoelektrickým strojem. Při upotře 
bení mědi přimíšené bauxitu a práškovitému koku, dostaneme hliníkový 
bronz. Roztopená slitina vypouští se otvorem nalézajícím se v čele peci.

Nyní se vyrábí hliník elektrolysou roztavených, bezvodých slouče
nin hliníku, a to kysličníku, fluoridu nebo sirníku hlinitého.

Při výrobě se upotřebí peci B F  z kujného železa (obr. *57.), jejíž 
stěny jsou  pokryty vrstvou stuhlého elektrolytu. Dříve vyložena byla 
pec vrstvou uhlí grafitového. Od toho upuštěno, poněvadž se seznalo, že 
roztavený hliník proniká nejjemnějšími trhlinami a výplň se poruší. 
Pouze dno peci je s t pokryto plotnami uhelnými K. P lotny ty  tvoří zá
roveň kathodu. Jakm ile na plotnách nahromadí se vyloučený hliník, je s t  
při provádění proudu polem záporným. Anoda A  je s t  z uhlí retortovóho 
nebo koku petrolejového. Z koku po rozmělněni a za přísady sazí, smůly 
nebo dehtu se vyrobí roubíky, které se vypálí. P ři práci se udržují anody
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v určité a stálé vzdálenosti od kathody. Vzájemná vzdálenost anod je s t  
rovněž stabilni.

Má-li se počíti s výrobou hliniku dle H éroulta z kysličníku připraví 
se nejprve lázeň kryolithu  M. Do peci se dá jen  tolik kryolithu, by po 
roztopení jím  bylo dno pokryto. Potom  se pokračuje pozvolna s přidá
váním za neustálého zvyšování anody. Je-li výška roztopené sloučeniny 
několik centim etrů počne se přidávati kysličník hlinitý. Když pec do 
polovice výšky lázní je s t naplněna zdvihnou se elektrody a zavede se 
elektrolyse. Rozkladem vyloučený hliník se usazuje na dně a ob čas se 
vypoušti. P ři těchto pracích bylo pozorováno, že roztavený hliník je s t
hutnější (2 54) než roztavený kryolith  (h =  2-08). Pom ěr hu tno t látek
jm enovaných neroztopených je s t opačný.

Dle H éroulta vzniká hliník rozkladem kysličníku hlinitého. Na 
kathodě se vyloučí kov a na anodě vytvořený kyslík se slučuje s uhlí
kem na kysličník uhelnatý. V poměru ja k  se vylučuje hliník, nahrazuje 
se nově přidaným  množstvím kysličníku hlinitého.

Minet popírá, že se roz
klad tak  děje a uvádí, že 
hliník vyloučený na polu zá
porným pochází z fluoridu 
hlinitého. Dle něho rozloží se 
fluorid hlinitý z kryolithu na 
hliník a fluor. F luor potom 
se sloučí s hliníkem z kyslič
níku za vývinu kyslíku. F luo
rid hlinitý se zase rozloží.

Z fluoridu hlinitého vy 
rábí se hliník dle Mineta roz
kladem směsi chloridu sod
natého a podvojného fluoridu 

hlinito-sodnatého cestou 
elektrolytickou. Hliník vylou
čený se nahrazuje fluoridem 
hlinitým, k terý  se přidává do 
lázně.

Navržený způsob výroby Obr. 57.
hliníku ze sirníku hlinitého
nebo z podvojného sirníku alkalicko-hlinitého jest ve stadiu pokusů. 
Dle Bucherera se vyrobí z kysličníku hlinitého podvojný sirník, že se 
kysličník hlinitý žíhá se sirníkem sodnatým, uhlím a sirou 

A \  0S - f- 3 N a% S~\~ 3 C  +  3 S  =  N a f.A l2 SG +  3 C O  
anebo v bílém žáru se působí v kysličník h lin itý  uhlím a sirou. Sirník 
hlinitý se dostane dle rovnice

A l2 Oa- \-3 C - \r 3 S = A l 2 S a -\-3 C O .
Sirník obdržený se rozpustí v roztavených chloridech žíravin a pak 

se elektrolysuje.
Vyrobený hliník se musí přetaviti, poněvadž kov v různých dobách 

obdržený jest různé čistoty. Přetavení se provádí v kelímcích tuhových. 
G-rafit, z něhož je s t kelímek, musí býti prost železa i křemíku, poněvadž 
se jimi hliník znečisťuje. Při přetavení se nesmí bod tavu hliníku příliš 
přestoupiti, neb následkem okysličení vytvořil by se kysličník, k terý  
s hliníkem dá kašovitou hmotu, již nelze při větším množství oxydu 
slévati. V kadlubech, které vyplňuje hliník dokonale, tuhne pozvolna 
následkem vysokého tepla specifického.

Kronika práce. X. !>Q
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Způsobem Hóroultovým pracují továrny ve Francii společnosti So
cietě electro-metallurgique francaise ve Froges (Isěre) a v La Praz (Sa- 
vojsko). Dále Akciová společnost pro výrobu hliníku má továrny v Neu- 
hausemi (Švýcary), Rheinfeldenu (Bádeusko) a v Glastýně (Solnohradsko). 
V Anglii pracuje British Aluminium Company v místech Foyers (Skotsko) 
a Larne-H arbour (Irsko).

Hořčík.

Z dějin hořčíku. Davy r. 1808 vyloučil první “hořčík ze sloučenin. ■ 
Později zabývaly se výrobou jeho z chloridu hořečnatého Bussy, Buff, 
Liebig. Buusen provedl elektrolytický rozklad chloridu hořečnatého. Tis- 
sier navrhnul pro výrobu fluorid hořeČnato-sodnatý. Nechybělo na růz
ných návrzích a doporučovaných sloučeninách, z nichž výhodným způ
sobem měl hořčík bý ti získán. Praktického výsledku docíleno patentem  
G-raetzlovým. Dle toho se rozkládá bezvodý chlorid hořečnatý proudem 
elektrickým.

Sloučeniny hořč íku  v př í rodě .  Hořčík — magnesium — vyskytuje 
se v přírodě pouze ve sloučeninách. Ze solí jeho buďtež jm enovány: 
karnallit MgCl, - f  KGl - f  (>0KV kainit Mg Cl, 4 -  MgSOi +  K2S0, - f  60HV 
kieserit MgSOx Ĥ O. hořká sůl či epsomit MgS0A IH^O, magnesií MgCOv 
dolomit M g C O ^ n  GaGOy K řeiničitany hořčíku ve sloučení s jiným i si
likáty m ají: asbest, serpentýn, talek, mořská pěna.

Vlas tnost i  a upotřebení.  Hořčík je s t  kov bílý, kovového lesku, 
kujný a tažný, hutnoty  174. Taví se mezi 500 a 600° a mění se v páry 
při teplotě 11001 V kyselinách se snadno rozpouští. V mírném červeném

žáru se slučuje s dusíkem. Zapálen jsa, 
spaluje se oslňujícím plamenem. Světlo 
hořícího hořčíku má mocné účinky che
mické. Také v přehřáté páře vodní shoří 
drobné částice hořčíkové za vývinu 
jasného světla. Jev í se mocným odkys- 
lič o vadlém.

H ořčíku se upotřebí při vyvozování 
silného světla v ohňostrojství a při fo
tografování, dále k rafíinaci některých 
kovů (mědi, oceli), v chemických labo
ratořích, k odstranění vody z alkoholu, 
etheru, k dělání slitin.

Výroba hořčíku. K výrobě hořčíku 
se upotřebilo dříve bezvodého chloridu 
hořečnatého, k te rý  se žíhal s draslíkem 
anebo se rozkládal proudem elektrickým. 

Nyní vyrábí se hořčík cestou 
elektrolytickou rozkladem karnallitu  MgCl2 -f- KGl - | -  QOHr  Poněvadž 
přirozený kam allit je s t  nečistý, připraví se pro výrobu hořčíku.Jcarnaíllit 
umělý z chloridu hořečnatého a draselnatého. A by se karnallit zbavil 
vody taví se v železném kotlů a když se sůl roztavila přidá se do ní 
chloridu draselnatého. V tom poměru v jakém  ztrácí vodu stává se ta 
vená lá tka hustší až posléz stuhne. Když sůl byla červeným žárem roz
tavena, dává se do kelímků železných, v nichž se rozkládá.

V ýroba hořčíku se děje v peci, v  níž je s t  větší počet železných 
kelímků C (obr. 58.), které tvoří zároveň pol záporný. Anodou je s t  uhel 
A  v podobě válečku, uložený ve vložce dírkované B. Roztavený kam alit
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vnikne otvory b k positivně elektrodě A. P ři  rozkladu soli se musí za 
meziti přístup vzduchu, poněvadž by shořel hořčík i se současně vylou
čeným draslíkem. P ro to  před početím práce se vypudí vzduch plynem 
netečným, k terý  se přivádí trubicí i )  a k  odvádění jeho slouží trubice Jí. 
Chlor na anodě vyvozený se odvádí trubicí F  a užívá se ho k výrobě 
chlorečnanu draselnatého. — Poněvadž hořčík má přimíšený draslík čistí 
se destilací v proudu plynu indifferentního.

Sodík.

H um phry D avy vyloučil sodík r. 1807 z hydroxydu^' sodnatého 
účinkem proudu elektrického.

Sodík — natrium — vyskytuje se v přírodě ve sloučeninách. 
Soli sodíku jso u : kamenná nebo kuchyňská sůl N a C l, Glauberova sůl 
N a 2 SO, -f- 10 aq, ledek čilský N a NO.v soda JVa2 C03 -f- H 20  a trona 
(Na H  C03\  N a2 C03 - |-  2 H.2 0, kryolith A lt F G. 6 N a F, jako  křemičita.n 
loučený s jiným i silikáty v živci.

V las tnost i  a upotřebení .  Sodík jest bílý na čerstvém řezu stříbro- 
lesklý, za obyčejné teploty měkký a hnětelný kov. H. = 0*974  a taví se 
při 95-6°. V červeném žáru mění se v páry. Mísí se s kovy žíravin i s kovy 
těžkými. Slitiny sodíku s olovem i cínem mají technické upotřebení. Na 
vzduchu se sodík rychle okysličuje. Vodu při obyčejné teplotě rozkládá; 
při tom tvoří se hydroxyd sodnatý a prchá vodík. U schovává se pod 
petrolejem.

Sodíku upotřebí se k výrobě 
superoxydu, kyanidu sodnato-drasel- 
natého, chemicky čistého hydroxydu 
sodnatého, k redukci organických 
látek pro výrobu anilinových barviv, 
při výrobě některých prvků z jich  
sloučenin.

Výroba sodíku.  Sodík na veliko 
se vyráběl z uhličitanu sodnatého. který 
se smíchal s práškovitým uhlím a 
vápnem. Směs se žíhala v retortě  
železné, uložené v peci pálací. Aby 
se retorta  uchránila před poškozením 
byla všinuta do objímky z ohnivzdorné 
hlíny. Když v peci se dosáhlo bílého 
žáru, prchaly z re torty  kysličník 
uhelnatý a páry sodíkové.

N a2 CO, - f  C2 —  N a2 - f ' 3 CO.

Plyny se jím aly v suchém jimadle ochlazovaném, Z jím adla p řeté 
kal sodík do petroleje, kde se roztavil a potom se vyléval po kadlubů.

Dle Castnera vyrábí se sodík redukcí hydroxydu sodnatého karbidem 
železa při temperatuře, která nepřestoupí 1000°. Složení karbidu je s t FeC2. 
Pro výrobu béře se 7—8 kg karbidu, k teré se smíchají s 12 kg  hydroxydu 
sodnatého. Ze směsi dostanou se 2 kg  sodíku dle rovnice:

3 N a  OH +  Fe C2 =  3 N a  +  Fe - f  CO +  C02 - f  3 H.

Elektrolysou žíravého natronu vyrábí se sodík dle Castnera v  přístroji 
takto sestrojeném. Dnem železné nádoby prochází uhlíková kathoda D

31*
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(obr. 59.), spojená vedením J  se záporným polem elektřiny. K athoda D  
je s t  v dolejší části nádoby utěsněna stuhlým hydroxydem  sodnatým F. 
V poklopu upevněna je s t válcovitá, Železná anoda 0, k terá zapadá do 
roztopeného hydroxydu sodnatého 0. Boztopení hydroxydu se docílí ho
řícím plynem přiváděným trubicí H. Mezi anodou a kathodou je s t  dia
fragma z drátěného pletiva P. Nad diafragmou hromadí se ve válci A  
vodík a vyloučený sodík. Kyslík, k terý se vyvine rozkladem N a OH, 
odvádí se otvorem K.

Důležité je s t  při rozkladu udržování jisté teploty, k te rá  nesmí pře- 
kročiti 20° C nad bodem tavu  (320°) hydroxydu sodnatého. Zvýší-li 'se 
tem peratura , povstávají vedlejší reakce a tím sníží se značně výtěžek.

Vyloučený kov vybírá se dírkova
nými lžícemi. Otvory roztopený hydroxyd 
sodnatý, proteče, kov ale zůstane ve lžíci, 
následkem značného napjetí povrchového.

Sodík se vyrábí z chloridu sodnatého 
cestou elektrolytickou, k terou si dal G-ra- 
bau patentovati. Přístroj jeho je s t zařízen 
takto : H orkým i plyny se zahřívá porcelá
nová nebo hliněná nadoba H  (obr. 60.) 
vsazená do vzdušné lázně. Teplem se roz

taví chlorid sod
natý, kterým je s t 
nádoba H  napl
něna. V poklop 
B  vsazeno jest 
zvonovité dia
fragma D  o dvo
jitých stěnách. 
Okraj zvonovité 
diafragmy je s t 
ohnut do výše 
a přečnívá hla
dinu roztopené 
sloučeniny. Do 

prostoru mezi 
stěnu a zvýšený 
okraj vložen jest 
kovový had do 

asbestu. Yoda 
protékající ha
dem má za účel

způsobiti ochlazení zvonu, by se na něm utvořila vrstva elektrolytu, kterou 
se chrání zvon před účinkem roztopené sloučeniny i vyloučeného kovu. 
Do roztopené soli jsou  ponořeny positivné elektrody uhlíkové F . Ne
gativní pol C a m  je s t  železný. K dyby nastalo ucpání trubice K  uvede 
se v činnost v rták  V  a tím se odstraní ucpání. Poněvadž sodík je s t  spe
cificky lehčí než roztopený chlorid, vyplave roztavený kov na povrch a 
odtéká trubicí n  do nádoby L  a z té do nádoby P  naplněné petrolejem, 
nad nimž je s t p lyn  indiferentní. Chlor se odvádí trubicí b.

Je -li přístroj popsaný jednou  v chod uveden pracuje velmi dobře. 
K u provedení elektrolyse doporučuje G-rabau upotřebiti směsi tř í chlo
ridů a to sodnatého, draselnatého a některé žíravé zeminy. Tím docílí 
se lehčí tavitelnosti, nádoba se déle uchová a práce poskytne větší 
výtěžek.

Obr. 60.
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Borchers sestrojil pro výrobu sodíku z chloridu sodnatého přístroj 
složený ze spojitých nádob HD  (obr. 61.). K athodu tvoří železné rameno 
H \ anoda E  je s t  v ram enu šamotovém Ď. Spojení obou ramen docíleno 
kovovým prstenem J , k terý se přitáhne 
svorkou F. Chlor se odvádí trubicí A  a 
kov vyloučený na kathodě odtéká u L.
K přidávání pevné soli slouží síto B.

Z dusičnanu sodnatého, známého 
jm énem  čilského ledku, vyrábí se sodík 
způsobem, jehož původcem jestD arling .
N ádoba litinová, k te rá  je s t  zároveň a- 
nodou postaví se nad topení. K athodou 
jest železná roura zavěšená v nádobu.
Aby vyloučený sodík nepřišel ve styk 
s roztaveným  ledkem vloží se diafragma 
mezi anodu a kathodu. Diafragma je s t 
válec s dvojitými stěnami z dírkovaného 
plechu železného. P rostor mezi stěnami 
diafragmy jest vyplněn směsí mletého 
jílu, páleného magnesitu a cementu port- 
landskóho. P ři elektrolysi mírně zahří
vaného roztaveného elektrolytu vyloučí se sodík na kathodě. Na anodě 
se dostane kysličník dusičelý a kyslík z kterých se vyrobí kyselina dusičná.

Draslík.

Také draslík — kalium — objevil r. 1807 H. Davy rozkladem hydro 
xydu draselnatého proudem galvanickým.

Draslík přichází v přírodě v sólech halových v sylvinu KCl, karnallitu
KC l Mg Cl2 -f- 6 0H 2 ; dále v kamenci K 2 SO 4. Á l2 (*S04), -j- 24 a q ; jako kře
mičitan ve sloučení s jiným i silikáty v živci, Šlidě.

V lastnosti .  Draslík je s t na čerstvé ploše bílý silného lesku. Je s t 
hutnoty 0 865, taví se při 62° a vře při 700—750°. P áry  jeho  jsou  zelené. 
Ye vlastnostech chemických podobá se sodíku.

U potřebení draslíku je s t omezeno pro jeho prudké účinky reakční
a pro vyšší cenu.

Výroba draslíku. K  výrobě draslíku upotřebilo se uhličitanu dra
selnatého, k terý se žíhal s přimíšeným uhlím práškovitým. — Dle Cast- 
nera obdrží se draslík žíháním hydroxydu draselnatého s karbidem že
leza v litinových kelímcích.

Z různých návrhů výroby draslíku rozkladem elektrolytickým chlo
ridu draselnatého zaveden v praksi patent, jehož původcem jest Grabau. 
Výroba draslíku se provádí na veliko podobně jako sodíku.
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Výroba rud a kovů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku r. 1902.

I. V ýtěžek  rud.

Ruda Země Počet podniků 
ohlášených pracujících

Počet děl
níků

Výtěžek 
v q Cena v K.

| Čechy 78 18 1326 6,074.992 7,250.890
železná < Morava 17 1 38 42.813 42.813

t \ Slezsko 8 1 43 9.137 11.322
měděná Čechy 6 1 42 500 —

olověná }} 14 3 291 27.985 170.917
stříbrná J5 21 3 3814 222.876 3,038.774
zlatá 55 8 — 20 170 5;850
cínová 5) 6 1 12 465 8.883
zinková 55 5 3 239 24 212 195.795
antimonová n 4 1 53 178 3.271
vizmutová n 4 2 45 75 11.305

2. Výroba kovů.

Kov Země Počet podniků 
ohlášených pracujících

Počet děl
níků

Výroba 
v q Cena v K.

železo j 
surové |

Čechy 9 4 909 2,587.184 20,291.655
Morava 5 3 1447 2,629.487 18,582.790
Slezsko 3 3 1037 656.777 5,186.967

měď Morava — — — 1.809 245.446
olovo Čechy 1 1 — 25.152 817.726
stříbro 55 1 1 476 39.010 kg 3,255.776
cín 75 1 1 13 501 146.117
antimon n 2 1 4 240 8.698

Ž elezné  rudy dobývalo v Čechách 18 podniků s 1826 horníky, kteří 
vytěžili 6,074 992 q rudy v ceně 7,250.890 K. V horním okresu Pražském 
dobylo 1241 horníků 6,056.094 q červené rudy  železné, chamoisitu v  hod
notě 7,231.282 K. V hor. okresu Slánském vytěžilo se 400 q rudky, která 
jako  barva nalezla odbytu v Praze a v Drážďaeech. V hor. okresu Falk- 
novskóm se dobylo 815 q železné rudy  v hodnotě 411 K. H orní okres 
Chom utovský zaznamenává 30 horníků, 10.000 q rudy magnetově a cenu 
5.000 K. V hor. okresu Teplickém ve 2 podnicích 8  horníků dobylo 7.797 q 
rudy v ceně 11.565 K. Na Budějovicku 32 horníků vytěžilo rudy železné 
386 q v ceně 232 K.

V ýrobou surového železa se zabývalo 9 hu tí se 16 vysokými pecemi. 
Vyrobeno 2,587.184 q surového železa v ceně 20,291.655 K. Sil pracovních 
zaměstnáno 885. Železné huti pracovaly v  Kladně, v Královóm Dvoře, 
Komárově, ve Staré H uti, v Dobříši a v Rokycanech.
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Surové železo zpracováno dále v  Cechách, ve Štýrsku a Dolních 
Rakousích. 4.380 q vyvezeno do ciziny.

Na Moravě dobylo v 1 podniku 28 horníků 42.813 q železné rudy 
v ceně 42.813 K. Ve 3 hutích pracovalo 1,384 dělníků, kteří vyrobili v 7 
vysokých pecech 2,629.487 q železa v ceně 18,582.790 K. K  výrobě litiny 
užito kromě domácích rud železných rud uherských, švédských, štýrských, 
asijských, španělských, bosenských, ruských, bukovinských celkem 
3,994.987 q v ceně 8,129.121 K. Výroba litiny ve Vítkovicích obnášela 
2,552.590 q nebo 97,08°/o. Ostatek 76.897 q nebo 2‘92°/n připadá na železné 
hutě v Sobotíně a Štěpánove.

Z vyrobené litiny vyvezeno za hranicí je n  88.555 q.
Ve Slezsku dobylo 37 horniků železné rudy v Životicích u Benešova 

9.137 q v ceně 11.322 K.
H utě železné a to dvě v Třenci a jedny  v Bašce zaměstnávaly 1037 

sil pracovních při 4 vysokých pecech, které poskytly  656.777 q železa su
rového v ceně 5,186.967 K. Podobně jako na jVIoravě užito rud  cizích 
v množství 1,231.873 q a v hodnotě 2,731.407 K. Železo surové zpracováno 
dále ve vlastních závodech a jen  1.400 q vyvezeno do Uher, Bosny a 
Bulharska.

M ěděných rud se dobylo v horním okresu Falknovskóm při pro
hloubení dolů kraslických 500 g, kterých upotřebeno k pokusům.

V Příbram i dostalo se jako  vedlejšího výrobku 766q měděného ka
mene v ceně 16.643 K.

Na Moravě v železárnách Vítkovických vyrobeno cestou elektroly
tickou 1.809 q mědi v ceně 245.446 K. K  výrobě mědi užito rud měděných 
a kyzových výpražků mědinosných.

O lověné  rudy se dobývalo v  horním okresu Stříbrském na 3 místech. 
288 horniků vytěžilo 23.806 q rudy v ceně 130.263 K. Kromě toho v zin
kových dolech u  Staňkov vyvezeno 4.179 q rudy olověné v ceně 40.654 K.

Z množství uvedeného (27.985 q rudy) a z 4.926 q , které zbyly od 
roku minulého vyvezeno do Německa 15.280 q.

V huti Příbram ské vyrobilo se 25.152 q olova a to 5075 q olova an 
timonového, 20.077 q olova měkkého v ceně 817.726 K.

S tř íb rn é  rudy těžily se ve 3 podnicích. V Příbram i zaměstnaných 
3712 horníků dobylo 222.876 q čisté rudy v ceně 3,038. 774 K. V K utné 
Hoře a v Malině 47 dělníků vyrobilo 2732 q stříbronosného kyzu v ceně 
7518 K, který zpracován v továrně na strojená hnojivá v Kolíně na ky 
selinu sírovou. Kromě toho v jednom podniku na Budějovicku provedeny 
53 dělníky práce opravné, ale rudy nedobýváno.

Ve státních hutích Příbram ských z 225.645 q rudy  stříbrné (984 q 
přivezeny z Tyrol) v ceně 3,222.497 K  dostalo se 39.010 kg stříbra v  hodnotě 
3,255.775 K.

Na Moravě ve Vítkovicích při výrobě mědi cestou elektrolytickou 
dostalo se jako vedlejšího výrobku 31.237kg stříbrného bahna v ceně 
191.227 K.

Z la té  rudy (antimonového Šlichu zlatonosného) se dobylo 170 q 
v Krásné Hoře a v Proutkovicích v ceně 5850 K. Šlich zpracován v che
mické továrně Rademacherově v Karlině. V Jílovém, Roudné u Louňovic 
a ve Vysoké, kde se dříve zlaté rudy dobývalo, provedeny v dolech 
nutné opravy.

Cínové rudy vytěžil závod v Krupce 13 horníky 465 q v ceně 8.883 K. 
R uda zpracována na huti v Krupce, v níž zaměstnáno 13 sil pracovních.
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Přikoupeno bylo 25 q cínového popelu, 540 q cínovce z Bolivie a Austrálie, 
51 q surového cínu z Východní Asie v ceně 121.930 K.

Cínu vyrobeno 50Í q v ceně 146.117 K.
Rud zinkových se vytěžilo v horním okresu Stříbrskóm ve 3 pod

nicích 238 havíři 17.502 q v ceně 154 417 K. Při dobývání rudy olověné 
u Stříbra dostalo se jako vedlejšího výrobku 4.738 q rudy v ceně 25.893 K. 
V Příbram i při úpravě rud stříbronosných vytěženo 1.972 zinkových rud 
v hodnotě 15,485 K. Do Německa z vytěžených 24.212 q zinkové rudy 
vyvezeno 22.715 q.

A ntimonová ruda těžila se v Krásné Hoře a v Proutkovicích. 49 
horníků dobylo 77 q rudy antimonové v ceně 2.044 K. Zpracování rudy 
se provedlo na huti MileŠovské, kde zaměstnáni 4 hutníci.

V Příbram i jako  vedlejší výrobek získáno rudy 101 q v  ceně 1.227 K.
V ýrobky huti Milešovskó jsou : antimonium regulus 37 q v ceně 

5850 K, antimon práškovitý 203 q v ceně 2848 K.
Vizmutové rudy ve 2 podnicích 45 horníky u  Breitenbachu se do

bylo 75 q v ceně 11.305 K. Veškerý výtěžek vyvezen do Saska.
Niklové rudy nedobýváno. V huti Příbram ské jako vedlejší výrobek 

dostalo se 129 q niklové spíže v ceně 2.747 K.
K oba ltového  bahna se obdrželo při výrobě mědi ve Vítkovicích 

101 q v ceně 59060 K.

Statistika metallurgická v Rakousku r. 1902.

Ruda

1. V ýtěžek  rud.

Počet podniků Počet děl- Výtěžek rudy r V r i * a  v Tí
ohlášených pracujících nlků v q

u č i l a  v u . i

železná 174 38 5.358 17,442 983 14,422.005
měděná 31 14 882 84.551 536.672
olověná 63 18 3.987 190.548 2,661.658
stříbrná 22 3 3.814 222.876 3,038.774
zlatá 10 4 83 738 21.140
cínová 6 1 12 465 8.883
zinková 36 11 716 319.268 1,617.734
antimonová 7 1 55 178 3.271
vizm utová 4 2 45 75 11.305
rtu ťna tá 5 4 1.143 900.397 2,127,427

2. V ýroba  kovů.

Kov Počet závodů 
ohlášených pracujících

Počet děl
níků

Výroba 
v q Cena v K.

Železo sur. 53 26 1.755 9,918.267 75,619.090
m ě d 3 2 162 9.139 1,220.382
o lo v o 10 7 170 112.639 3 ,529.933
stříbro 2 1 476 39 .544 3 ,311.185
z lato 3 1 — 7-i2iA-a 17.936
cín 1 1 13 501 146.117
z in ek 6 5 944 83.089 3,475.856
an tim on 2 1 4 240 8 .698
rtut 3 3 227 5.112 2 ,812.519



Statistika světová.

Železo  surové. (Tuny.)

R. 1900. R. 1902.
A n g l i e ................................ 9,052.107 . . . 8,653.976
B e l g i e ................................ 1,018.507 . . 1,102.910
Francie ........................... 2,699.424 . . . 2,427.427
I t á l i e ................................. 18.750 . . 24.500
N ě m e c k o ........................... 7,537.742 . . . 8,529.899
Rakousko-Uhersko . . 1,350-000 . . 1,335.000
R u s k o ................................ 2,850.000 . . . 2,566.000
Španělsko ..................... 294.118 . . 278.000
Švédsko ........................... 520.600 . . 524.400
Spoj. Státy severoam. . 14,099.870 . . . 18,106.488
K anada ........................... 87.647 . . 324.670
Osťatní země . . . . 625.000 . . 615.000

40,973.765 t  44,488.230 t.

Železo  kujné. (Tuny.)

R. 1090.

A n g l i e ...................................... 4,979.571
B e l g i e .....................................  654.827
Francie ................................ 1,624.043
Itálie .....................................  58.000
N ě m e c k o ................................  6,645.869
Rakousko-Uhersko . . 675.000
Rusko . . . . . . . .  1,500.000
Š p a n ě l s k o ................................ 150.634
Š v é d s k o ................................  291.900
Spoj. Státy severoam. . . 10,382.069
K anada ................................
Ostatní země .....................  400.000

2 7 , 3 6 1 . 8 1 8

R. 1902. 
5,102.420 

776.875 
1,635.300

119.500 
7,422.449 
1,143.900 
1,730 250

124.000
283.500 

15,259.108
184.950
412.000

34,194.252 t.

Měď. (Tuny.)

R. 1901.

A n g l i e ..................................... 532
Itálie ..................................... 3.000
N ě m e c k o ................................ 21.720

Přenos . . 25.252
K ron ika  p rá ce . X.

R. 1902. 
600 

3.370 
21.605
25.575

33
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Přenos . . 25.252 . . . .  25.575
Rakousko-Uhersko . . . 1.345 . . . .  1.500
P u s k o   8.000 . . . .  8.000
Španělsko a Portugalsko . 53.621 . . . .  49.700
Švédsko a Norsko . . . 3.825 . . . .  5.020
Turecko   980 . . . .  1.100
Spojené S táty  severoam. . 267.410 . . . .  294 600
Kanada   18.800 . . . .  17.485
Mexiko ................................ 30.430 . . . .  35.785
Nový Fundland . . . .  2.000 . . . .  2.000
A r g e n t in a ................................  85 . . .  . 240
Bolivie   2.000 . . . .  2.000
Chile   30.780 . . . .  28.930
Peru   9.520 . . . .  7.580
J a p o n s k o   27.475 . . . .  29.775
Kapsko   6.400 . . . .  4.450
A u s t r á l i e   30.875 . . . .  28.640

518.788 t. 542.470 t.

O l o v o .  (Tuny.)

R. 1897. R. 1900.
A n g l i e .....................................  40.300 . . . .  35.000
B e l g i e ...................................... 17 023 . . . .  16 365
Francie ................................  9.916 . . . .  15*210
Itálie ...................................... 22.407 . . . .  23.763
N ě m e c k o ................................  118.881 . . . .  121.513
Rakousko-Uhersko . . . 12.387 . . . .  12.681
R u s k o .....................................  450 . . . .  350
Ř e c k o ......................................  16.486 . . . .  16.395
Španělsko ..........................  189.216 . . .  . 176.000
Švédsko   1.480 . . . .  1.424
Spojené Státy severoam. . 179.369 . . . .  253.204
Kanada   17.698 . . . .  33.190
Mexiko   71.637 . . . .  84.700
J a p a n ......................................  1 738 . . . .  1.877
A u s t r á l i e   22.000 . . .  67.000

721.766 t. 858.672 t.

S t ř í b r o ,  (kg.)

1900. 1900.
A n g l i e   5.936 Přenos . . 505.165
Francie . . . . .  14.067 T u r e c k o ...................... 13.352
I t á l i e   31,169 Spojené Stát}' severo-
Německo . . . .  168.349 amer...........................T,852.564
Rakousko-Uhersko . 59.774 K a n a d a .....................  138.976
R u s k o   3,489 Mexiko .......................  1,735.698
Ř e c k o   31.482 Střední Amerika . 45.000
Srbsko   570 J ižn í Amerika . . . 768.313
Španělsko . . . .  183.802 J a p a n ........................... 58,953
Švédsko a Norsko . 6.527 Ostatní země asijské . 3.792

Přenos . T 505.165 A u s t r á l i e .....................  437.412
5,599.216 kg.



Statistika. 259

Zlato, (kg.)

1901. 1901.

A n g l i e ........................... 301 Přenos . 166.518
F r a n c i e ...................... 203 K anada . . . . 36.807
I t á l i e ........................... 58 New Foundland 66
Německo . . . . 112 Mexiko . . . . 15.554
Norsko ...................... 2.700 Střední Amerika . 1.550
Portugalsko . . . . 3 J ižn í Amerika 18.702
Rakousko-Uhersko 3.341 Indie (angl.) . . 14.178
Rusko ..................... 38.989 Ostatní státy asijské 12.866
Švédsko ..................... 89 Transvaal . . . 7.433
Španělsko . . . . 11 Ostatní státy africké 8.210
T u r e c k o ..................... 20 Austrálie . . . . 115.948
Spojené Státy . . . 120.691 Ostatní země 677

Přenos . . 166.518 398.507 kg.

Platina, (kg.)

1900.

Rusko . . . 5438
K anada . . .  2-1
Nový jižní Wales . . . 156
Borneo . . .  50
Kolumbie . . .  356

5861-7 kg.

Cín. (Tuny.)

1900. 1901.

Anglie 4.336 . . . 4.257
Cechy . . 40 . . . 48
Německo . . 2.031 . . . 1.463
Banka . . . 12.009 . . . 15.218
Biliton . . . 5.913 . . . 4.457
Japan  . . . 12 . . . —
Austrálie . . 2.747 . . . 3.398
Bolivie . . . 10.245 . . . 8.941

37.333 t. 37.792 t.

Zinek . (Tuny.)

R. 1902. R. 1903.

Anglie . . . 39.610 . . . 43.415
Belgie . . . 142.145 . . . 151.170
Francie a Španělsko . . 27.030 . . . 27.920
Hollandsko 9 910 . . . 11.515
Itálie . . 120 . .  . 195
Německo . . 163365 . . . 169.850
Rakousko-Uhersko . . 8 340 . . . 8.830
Rusko . . . . 8.150 . . . 9.745
Spojené Státy severoam. 138.090 . . . 129.695

536.760 t. 562.335 t.
33*
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Kadmium

se vyrábí v Pruském Slezsku. Výroba ieho obnášela v kg.
r. 1901: 13.144, 
r. 1902: 12.825.

Antimon. (Tuny.)

1900.

Francie . . . .
I t á l i e ..................... . . . . 1.174
Německo . . . . . . . 3.338
Rakousko-Uhersko . . . . 1.726
Spojené Státy . . . . , . 1.750
Japan  ..................... . . . .  349

9.910 t.

Vizmut . (Tuny.)

1899. 1900.

N ě m e c k o ...................... . . . 1-3 . . . 1-6
Rakousko-Uhersko . . . . . 2-96 . . . —
Nový Již. W ales . . . . . 16 . . . 11
Anglie . . . . . . 2 2

Rtuť. (Tuny.)

R . 1900. R. 1901.
Itálie ........................... . . . 260 . . 278
Rakousko-Uhersko . . . 549 . . 552
R u s k o ................................ 304 . . 368
Španělsko ..................... . 1.095 . . 846
Spojené Státy . . 983 . . 1.031
Mexiko .......................... 335 . . 335
Peru  ................................ . . — . . 234

3.526 t. 4.644 t.

Nikl. (Tuny.)

1901,

A n g l i e ..................... . . . .  1.750
Francie . , . .
Německo . . . . . . . .  1.600
Spojené S táty . . . . . .  3.643

8 643 t.

Hliník. (Tuny.)

1900.

Anglie . . . .
Francie . . . . . . . .  1.500
Švýcary . . . . . . . .  2.500
Spojené S táty . . . . . .  3.243

7.903 t.
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Slitiny.

Slitiny se vyrábějísléváním kovů i nekovů v jistých  poměrech.
Má-li se vyrobiti slitina roztopí se kov, který nejtíže taje. Do roz- 

openého kovu se přidávají kovy ostatní. Nejsnáze roztopitelný kov se 
přidá naposled.

Při obyčejné teplotě vznikají slitiny rtuti zvané amalgamy.
Slitiny se připravují buď v hliněných a tuhových kelímcích anebo 

se provádí výroba ve velkém v  peci tavící. Promíšení kovů roztopených  
se děje dřevem. P lyn y  při tom vzniklé napomahají, by se směs kovů pro
míchala.

Některé slitiny jsou důležitější než kovy, poněvadž mají vlastnosti, 
které je  činí způsobilými k upotřebení, ku kterému se čisté kovy nehodí 
Tak na př. antimon jest velmi křehký, avšak přidá-li se mu olova, do
stane se slitina tvrdá a méně křehká než antimon, jež slouží k lití liter. 
Měď sama o sobě jest měkkou. Přídavkem  zinku se mění v slitinu tvrdší, 
z níž se robí odlitky. Množství některého kovu ve slitině má vliv na její 
vlastnosti. Slitiny mající 10% cínu a 90% mědi vynikají značnou pevností; 
jest-li množství cínu dosáhne 20%, obdrží se slitina již křehcí; zvýší-li se 
ještě dále procento cínu, dostane se slitina křehká jako sklo, jež se dá 
výborně leštiti a známá jest jménem zrcadlovina.

P ři slitinách nápadná jest úchylka v jich roztoplivosti. Taví se p ra 
vidlem snadněji než kovy, z nichž se skládá. Bod tavu není roven arith- 
metickému středu z bodů tavu v slitině přítomných kovů, nýbrž leží 
mnohem níže. Cín s olovem po rovných částech dají slitinu tavitelnou při 
200°; cín se taví při 230° a olovo při 330°. W oodův kov složený ze 15 č. 
vizmutu, 8. Č. olova, 4 č. cínu a 3 č. kadmia taví se při 60%.

Roztopené slitiny při pozvolném chladnutí a tuhnutí se chovají jinak  
než kovy. Povstanou někdy vrstvy slitin různého složení, při čem stává 
se, že u spodu se usazuje slitina, v které převládá kov hutnější a na po
vrchu hromadí se slitina, mající více kovu lehčího. I tenkrát když se ne
pozoruje vrstevnaté oddělování slitin, lze stanovití vytvoření dvou i více 
slitin různého složení. Olovo se stříbrem slévané dá slitinu, která chlad
nutím osazuje krystaly olova mající málo stříbra, kdežto v tekuté Části 
hromadí se stříbro. Takovým způsobem koncentruje se stříbro a jest to 
základem pattinsonování.

Hutnost slitin není nikdy rovná jich poměrnému složení, nýbrž jest 
buď větší aneb menší než-li arithmetický střed. Je-li hutnota větší tedy  
pravíme, že při slévání kovů nastalo smrštění, které nastává slévá.li se: 
měď nebo stříbro nebo zlato se zinkem, cínem, antimonem, vizmutem. 
Když jest hutnota slitiny menší arithmetickóho středu hutnot kovů v sli
tině přítomných, soudí se, že nastalo roztahování, které se jev í při slé 
vání zinku s antimonem, cínu s antimonem nebo olovem, mědi se stříbrem, 
olovem, zlata se stříbrem, mědí, olovem.

Tažnost některých slitin jest značná jako u mosaze.
Sléváním kovů zvýšuje se u slitin tvrdovst do jistého stupně. Zlato 

a stříbro přísadou mědi se stávají tvrdšími, č istá  měď jest tvrdší cínu. 
Přidá-li se čisté mědi 5 dílů cínu zvýší se tvrdost mědi dvojnásob. Stejné 
díly mědi a zinku poskytnou slitinu, která má dvakrát větší tvrdost než 
čistá měď. Tvrdost olova se zvýší přísadou antimonu. U železa se toho 
docílí uhlíkem, vollramem, chromém.

Barva slitin se neřídí dle barvy kovů ve slitině obsažených. Nej
nápadněji to vidíme na slitinách mědi se zinkem, které mají barvu světle 
červenou, žlutou, zlatožlutou, bílou, dle toho jak přibývá množství zinku. 
Přísadou třetího kovu ku slitině z dvou kovů dostanou se jiné barvy.
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Vodivost tepla i elektřiny jest u  slitin vždy menší než n  kovů, 
z nichž slitina byla připravena.

P ři sléváni kovů se děje částečné slučování a tvoří se chemické 
sloučeniny. Nasvědčuje tomu zvláštní chování slitin. P ři slévání dvou kovů 
nastane zvýšení teploty. Jestli se slitina roztopí a potom se zůstaví po
zvolnému chladnutí, pozoruje se, že během chladnutí temperatura mnohdy 
několikrát se ustálí, než opět níže klesne. Ve slitinách jeví kovy jiné 
vlastnosti než jsou-li volny. Stříbro ve slitině s olovem jest nerozpustno 
v kyselině dusičné, v které jinak snadno se rozpouští. Platina, která ky 
selinou dusičnou se nemění, byla-li slita se stříbrem v jistých poměrech 
rozpouští se v kyselině jmenované.

Jedná-li se o rozklad slitin, děje se to různým způsobem, a to:
1. Okysličováním, jež záleží v nestejné slučivosti kovů s kyslíkem. 

Slitina olova a stříbra v roztopeném stavu vystavena účinku kyslíku 
vzdušného se rozloží. Tvoří se kysličník olovnatý a stříbro se nemění.

2 . Vycezováním, při čem z roztopené slitiny odtéká buď snadněji 
roztopitelný kov sám o sobě anebo ve spojení s jinými. S lejeli se měď 
stříbronosná s olovem odstraní se vycezením olovo se stříbrem a měď 
zbude na nakloněném nístěji peci, v níž se provádí vycezování.

3. Krystalováním, neb při chladnutí slitiny obsaženy jsou v tuhé 
části jiné kovy než v části tekuté, jak  toho máme doklad při pattinsonování.

4. Destilací amalgamů, kdy rtuť přechází v plynné skupenství a 
zbývá drahý kov,

5. Rozpouštěním slitin v kyselinách, které působí různě na kovy. 
Při zpracování rud stříbrných se dostane slitina zlata a stříbra. Kovy se 
oddělí kyselinou sírovou, jež rozpouští stříbro a zlato zůstane nezměněné.

Slitiny železa.

Železo z rud vyrobené obsahuje vždy uhlík a proto dlužno jej po- 
važovati za slitinu s uhlíkem. Kromě uhlíku se vyskytuje i křemík a 
mangan, Přimíšeniny naznačené, jak  na patřičném místě uvedeno bylo, 
mají vliv na vlastnosti železa. Slévá-li se železo ještě s jinými látkami děje 
se to proto, by se zvýšila co možná tvrdost oceli. Taková ocel slouží k dě
lání přístrojů, kterých se užívá ku zpracování jiných tvrdých předmětů.

Chromová a volframová ocel. Chrom i volfram přimíšeny oceli, zvý- 
šují je jí tvrdost, při čem nestává se ocel křehkou, aniž pozbývá kujnosti 
a svařitelnosti. Chrom na zvýšení tvrdosti má účinek mnohem působli- 
vější než volfram. Chrómu stačí 1—2%, kdežto volframu jest potřebí nej
výš až 8% .

Niklová ocel se dostane přísadou 4—5% niklu k železu splávkovému 
nepříliš uhlíkatému. Vzdoruje dobře učinku vlivů chemických. Užívá se 
jí k dělání pancéřů pro koráby.

Měděná ocel. Přísadou mědi zvýšuje se tvrdost i pevnost ale seslabí 
se tažnost.

Manganová ocel vyznačuje se tvrdostí a tažností. Poněvadž její vý 
roba není tak nákladnou dosti se vyrábí. Tvrdost roste má-li železo více 
jak  2‘5°/o manganu a klesá, jakmile množství manganu dosáhlo 6%.

Slitiny mědi.

Slitiny mědi a zinku. Slitina mědi a 10—20o/° zinku sluje tombak, č e r 
vená litina, červený kov, červená mosaz. Má barvu červenou, jest kujnou 
a válcováním i tepáním lze ji proměniti ve velmi tenké lístky (nepravé 
pozlátko). Odpadky při tom získané se roztírají v prášek, jenž zahříváním 
uabíhá nabíhá různými barvami Výrobky ty se zovou barvami bronzovými.
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Slitiny přináležející skupině tombaku pod různými jm ény, jako oreid, 
chrysoin, pinchbeak. kov Tissierův se užívají k výrobě lžic, řetízků, Šperků. 
Talmove zlato jest tombak ̂ pozlacený.

Důležitá slitina mědi a zinku jest mosaz, jak  se zove všeobecně sli
tina zmíněných kovů s význačnou žlutou barvou. Barva žlutá se dostane 
při 19% zinku a přechází v  šedou, když množství zinku přestoupilo 50%. 
Dle uvedeného jest poměr kovů velmi různý a řídí se hlavně dle toho, 
k jakém u účeli slitiny se má užíti. Zinek kujnost mosazi oslabuje Kla- 
de-li se požadavek, by mosaz byla kujnou, musí se množství zinku snížiti. 
Přimíšené olovo, cín, vizmut i železo působí rovněž škodlivě a oslabují 
kujnost.

Mosaz má průměrně 25—35% zinku. Cím více zinku, tím má barvu 
světlejší. Různé slitiny, které podobají se složením mosazi a jichž se užívá 
v praktickém životě mají různá jména: chrysoin, hristolská mosaz, japon
ská mosaz.

Klijllá mosaz má 69—66% mědi a 40—34% zinku. Dá se válcovati 
a dělají se z ní plechy, hřebíky.

Kov Muntzův. Aichův a Sterro  jsou slitiny, které mají 60% mědi a 
ostatní jest zinek, nahražený 1—2% železa.

Slitina zvaná kov delta se doporučuje pro některé části strojů. Jest 
to mosaz, která má 56—60% mědi, 40—43% zinku a V2—1% železa. Má 
barvu zlatovou, dá se vytáhnouti v drát a vyklepati v plech.

Bilá mosaz obsahuje vedle mědi 50—80% zinku. Je s t křehkou a slouží 
k  zhotovovánífílitých předmětů. P atří sem: birminghamska platina, kov 
Bathúv, slitina Sorellova.

Slitin mědi a zinku se užívá k letování mědi, bronzu, mosaze, pak- 
fongu, zlata, stříbra a jiných kovů i slitin, které se taví při vysoké te 
plotě. Slitiny v takovém použití se zovou pájkami tvrdými. Složení pájek 
jest různé. Bod tavu jest nižší než bodu tavu kovu, který  se má letovati. 
S tupně toho se docílí správnou přísadou zinku.

Sléváním mědi se zinkem a niklem dostane se argentan či pakfong. 
jehož součásti jsou v poměru: 80 66 d. mědi, 19—31 d. zinku, 17—18
d. niklu. P ředm ěty  z argentanu vyrobené a galvanicky postříbřené slují 
Čínské stříbro, alpaka, christofle. A rgentan postříbřený a 2% stříbra obsa
hující, slově alfenid.

Slitiny mědi a cínu. Slitiny mědi a cínu zvané bronze se vyznačují 
tvrdostí i pevností; hodí se ku slévání. S přibývajícím množstvím cínu 
jest v souvislosti zvýšení tvrdosti i křehkosti a ubývání kujnosti. Přísadou 
zinku podporuje seu roztopitelnost bronzu; přimísí-li se železa zvýší se 
tvrdost.

Dělovina obsahuje 91% mědi, 9% cínu. Vyniká tvrdostí, pevností, 
houževnatostí a pružností. Užívá se k lití děl. Poněvadž nepatrné přimí- 
šeniny antimonu, vizmutu, arsenu i síry škodlivě působí na vyjmenované 
vlastnosti děloviny, je st potřebí užíti k výrobě její kovů co možná nej- 
Čistších. Roztavená dělovina se promíchává dřevem. Než se vypustí roz- 
topená dělovina do kadlubu, zkoumá se pyrometrem, zda-li má náležitou 
teplotu. K dyby byla tem peratura vysoká, nastalo by vycezování a při 
temperatuře nízké, mohlo by se přihoditi, že kovy nejsou dobře promí
šený a že roztopená slitina nevyplní ostře kadluby.

Zvonovina má 20—25% cínu; jest pevnou, tvrdou a vyznamenává se 
krásným zvukem. Zvonovina nesmí býti příliš křehkou a proto jest prosta 
přimišenin. P ři tavení se dá do peci vytápěné dřívím nejprve stará zvo
novina s přísadou mědi a do lázně kovové se přidá teprv zinku, když 
všechen kov jest roztopen. P řed litím se zkoumá jakost slitiny. Lžící se
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vybéře něco zvonoviny, která po vychladnutí a stuhnutí se roztluče. Na  
lomu musí jev í ti barvu žlutošedou a sloh jem ně zrnitý.

Zrcadlovina obsahuje 30—33% cínu, jest bílá, křehká. Dá se leštiti 
a užívá se jí ku zhotovování zrcadel pro teleskopy. Lesk nesmí ztratiti 
účinkem ovzduší. Aby se toho docílilo, musí zrcadlovina býti prosta ar
senu, antimonu, olova, které v tom ohledu škodlivě působí.

Bronz sochařský má 78—88 d. mědi, 4—2 d. cínu, 18— 10 d. zinku 
a 0—3 d. olova, Eoztopená slitina vyplňuje dobře formy a užívá se k lití soch,

Přísadou zinku se neoslabují dobré vlastnosti slitiny, jako se to děje 
v témž množství cínem. Křehkost slitiny nestoupá tou měrou a barva po
měrně pomaleji se mění přísadou zinku než cínu. Možno tudíž při mísí ti 
větší množství zinku, aniž by tím trpělo upotřebení bronzu pro lití. P o 
něvadž cena zinku jest nižší než cínu i médi, stává se bronz lacinější. 
Přísadou zinku sníží se bod tavu bronzu, týž se stává řidším a způsobi
lejším kadluby vyplňovati.

Olovo v bronzu sochařském urychluje jeho roztopitelnost a usnadňuje 
i další zpracování litých předmětů dlátem, pilníkem Poněvadž ale pod
poruje vycezování jest přísada olova omezena.

Bronz starožitný jest složen z mědi a cínu, jichž množství jes t velmi 
měnivé. Analysí stanoveno v bronzu starožitném železo a někdy i olovo. 
Dle analys bylo určeno 70—94% mědi, 4—11% cínu, 0-02—3% železa a 
1-48—16% olova.

Bronz fosforový jest složen z 90 6. mědi, 9 č. cínu, 0-5—0-75 č. fos
foru. Fosfor přidává se do bronzu ve způsobě fosfidu mědi nebo cínu. 
Přísadou fosforu se stává bronz řidším, způsobilejším ve slévačství, dále 
i tvrdším, pevnějším a lépe vzdoruje chemickým účinkům. Užívá se ho 
k lití částí strojů, které vyžadují značnou pevnost. Z něho lijou se plechy 
na lodě, torpéda, formy pro vysoké peci.

Bronz křemíkový se dostane přidá-li se k bronzu silicid mědi. Má-li 
12% křemíku jest tvrdý jak ocel, barvy bílé a křehký.

Ložiskové slitiny mají 75—95% mědi, 2 — 14% cínu a zinku. N ěkdy  
v nich přichází též olovo a řidčeji antimon. Jsou velmi pevné.

Slitiny olova.

Broky jsou slitinou olova s arsenem (0‘3—0-8%). Arsenem nabudou 
větší tvrdosti a při lití za volného pádu tuhnou ve tvary kulovité. Slitina 
se dostane, když se v roztaveném olovu rozpustí sirník arsenicitý. Arsen 
se redukuje a hned se slévá s olovem.

Kov písmenkový či liteřina jest slitina 4 d. olova a i d. antimonu. 
K docílení větší tvrdosti se přidává cínu. P ři výrobě slitiny se roztopí 
díl olova, načež se přidá antimon a když obě součásti se slily, přidá se 
zbytek olova a posléz cín. Liteřiny se užívá k lití písmenek tiskařských.

Přidá-li se ku slitině olova a cínu vizmutu sníží se značně bod tavu.
Roseův kov obsahuje 1 d olova, 1 d, cínu a 2 d. vizmutu; ta je při 94°.
Newtonův kov složený z 5 d. olova, 3 d. cínu a 8 dílů vizmutu taví 

se při 98° C.
Nejnižší bod tavu má Woodův kov, slitina 8 d. olova, 4 d. cínu, 15 

d. vizmutu a 3 d. kadmia; taje při 60°.

Slitiny s t ř íb r a  a zlata.

Oba drahé kovy stříbro i zlato se slévají s mědí. Slitin těch se užívá  
k ražení mincí a k výrobě šperků. Zákonem jsou předepsané poměry kovů  
ve slitině přicházejících

Obsah čistého stříbra i zlata ve slitině se znamená nyní vůbec i při 
zboží stříbrném a zlatém v  tisícinách.
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Ustanovená čtyři čísla stříbra mají, a to číslo 1. 0*950, čís. 2 . 0 900, 
čís. 3. 0*800 a č. 4. 0*750 stříbra.

Slitiny zlata, jak  zákon ustanovuje, obsahují a to: čís. 1. 0*920, čís.
2. 0*840, č. 3. 0*750 a č. 4. 0*580 zlata.

Stříbrné i zlaté zboží musí býti od úřadu cejchovního opatřeno 
zvláštním znamením (cejchem), aby se věděla jeho jakost. Oč se platí za 
stříbrné nebo zlaté zboží více, než-li dělá Čistý kov drahý, tolik se platí 
za práci, nebo jak  se říká za fa90nu.

V Rakousko-uherské říši razí se koruny ze směsi 835 tisících dílů 
stříbra a 165 tisících dílů mědi. Z 1 kg. této směsi (mincovního stříbra) 
razí se 200 korun ; koruna váží tudíž 5 g.

Z 1 kg. surového zlata jakosti 0*900 se razí 147*6 dvacetikorun, 
nebo *295*2 desetikorun a tudíž z 1 kg. ryzího zlata se razí 164 dvaceti
korun nebo 3*28 desetikorun.

Dvacetikoruna váží zhruba 6*775 g a má 6*097 g ryzího zlata; de
setikoruna váží zhruba 3*387 g a má 3*048 g ryzího zlata.

K u zhotovování Části hodin, které jsou tvrdé jako ocel a nesmějí 
rezavěti, béře se slitina zlata s palladiem buď s přísadou anebo bez ní. 
Slitina 80 d. zlata a *20 d. palladia jest bílá a tvrdá. P ro  ložiska se béře 
slitina složená ze 3772 d. zlata. 23 d. stříbra, 12 72 d. palladia a 27 d. mědi.

Laciné předměty ozdobné mají zlato, měď a hliník. Složení slitiny 
jest; 90—98 d. mědi, 71/2—2 d, hliníku a '2xj^—0*2 d. zlata.

Zkoušení slitin zlata se provádí zkoumáním ua prubéřském kameni. 
Předmětem zlatým se udělá známka na kameni a pak se povlhČí kyse
linou dusičnou. Dle toho, jak se známka změní, stanoví se hodnota před
mětu zkoumaného.

Někdy se stanoví hodnota porovnáním známky udělané předmětem 
na prubéřském kameni se známkou způsobenou jehlou zlatou, jejíž množství 
zlata jest po vědomo.

Slitiny platiny

Slitiny platiny s iridiem, které mají 85—90% platiny a 10 — 15% 
iridia, vyznačují se nesnadnou roztopitelností. Vzdorují účinkům che
mických činidel lépe než čistá platina.

Slitiny platiny s kovy drahými mají omezené upotřebení. Zlato 
i stříbro přísadou platiny stává se tvrdším. Slitiny platiny a zlata, 
jež má i stříbra a palladia užívá se v zubním lékařství. Ze slitiny platiny 
a stříbra dělají se ozdobné předměty.

Slitiny z platiny, cínu a niklu, kterým  se přidá mědi, zinku a stříbra 
slouží k zhotovování okrasných předmětů, stolního náčiní.

Slitina 7—16 d. platiny, 7 d. mědi a 1 d. zinku osvědčila se pro ko
vová zrcadla.

Slitiny cínu

Ačkoliv cín se vyznačuje bílou barvou a poměrně stálostí na vzduchu, 
přeci jen  zřídka se zpracuje v čistém stavu. Slévá-li se s jinými kovy, 
zvýšuje se jeho tvrdost, stává se řidším a pro cínaře vítanějším.

Ze slitin s olovem jest nejdůležitější pájka klempířská, jež se dostane 
slitím stejných částí cínu a olova. Taví se při 200°. Pájka, která slouží 
ku letování nádob v domácnosti mívá pouze 10% olova.

Sleje-li se cín s olovem vznikne slitina, jejíž tvrdost jes t větší než 
tvrdost každého kovu zvlášť. Ještě více se zvýší tvrdost přísadou antimonu. 
Přimíšenou mědí se sesílí pevnost aniž by se tím tvrdost stupňovala. T a
kovým způsobem vyrábí se slitina zvaná bílý kov, kterého se užívá k dě
lání odlitků. Y bílém kovu jest kromě cínu něco antimonu, mědi a mě
nivé množství olova.
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Pak-li se bílý kov změní válcováním v plech, z kterého se vyrábějí 
různé předměty, jako: lžíce a stolní náčiní nazývá se kovem britanským. 
Kov britanský mívá 90—92% cínu, 8 —9% antimonu a 0—0-03% mědi. 
Větší množství antimonu jest tenkrát přípustno, když se kov britanský 
zpracuje litím.

Slitiny rtuti.

Slitiny rtuti s jiným i kovy slují amalgamy. Amalgamy se připravují 
obyčejně působením rtuti v dotyčný kov. Též vznikají elektrolysou roz
toků solí kovů za přítomnosti rtuti, k terá jest polem záporným.

Amalgamů zlata a stříbra se užívá k pozlacování a postříbřování 
v ohni. Amalgamem cínu se pokrývají zrcadla. V zubním lékařství se 
užívá amalgamů cínu, kadmia a mědi.

Slitiny hliniku.

Lehké Slitiny hliníku se zovou proto, poněvadž jich hutnota se neliší 
příliš od hutnoty hliníku. Slitiny ty  mají 3—6% těžkého kovu.

Lehké slitiny hliníku s mědí mají hutnotu 2*7—2*8 . Upotřebí se jich 
místo mědi, jako vodičů elektřiny.

Slitiny hliníku s niklem a s niklem i mědí mají jen  3% těžkých 
kovů. Přísadou niklu dostane se slitina, k terá se dá válcovati.

Slitina hliníku (83 d.), niklu (2 d.), cínu (15 d.) jest hliníku tvrdší 
a lze ji snadno pilníkem zpracovati, Slitina hliníku (90 d.), niklu (4 d.) a 
železa (1 d.) dá se válcovati.

Slitina hliníku se 6% kobaltu poskytuje snadno plotny.
Dále byly vyrobeny slitiny s manganem, titanem, volťramem, zinkem, 

kadmiem, vizmutem, antimonem, se rtutí.
K těžkým slitinám se počítá hliníkový bronz a mosaz.
Hliníkový bronz se 7 5% hliníku je s t zlatožlutý. Je s t ale méně stálý 

než slitina s 10% hliníku. Vyrobí se, když se do roztopené mědi přidá 
hliníku, k terý  se drží v lázni kleštěmi a při tom se míchá. Užívá se k vý 
robě ozdobných předmětů.

Hliníková mosaz se dělá z roztopené mosazi a hliníku. Posled
ního bývají 3 ^ 4 %  Větším množstvím hliníku stává se slitina tvrdou a 
křekou.

Slitiny střední hutnoty.
Slitina hliníku se zlatém (v poměru 22 ku 78) jest červená. Slouží 

k dělání předmětů ozdobných.
Slitina hliníku a platiny (28 : 72) jest žlutá, hliníku a palladia rů 

žová, hliníku a kobaltu (20—25, 75—80) fialová, hliníku a niklu (18 :83) žlutá.
Slitiny různé hutnoty připraveny z hliníku a hořčíku případně z hli

níku a antimonu
Hliník s hořčíkem slévá se v různých poměrech. Slitina 100 č. hli

níku s 10 6. hořčíku jest tažná jako mosaz tvrdá, která se dá pilníkem 
i nebozezem zpracovati. Slitina hliníku s 12—20 č. hořčíku, zvaná magna- 
lium jest pevnější litiny, lomu jemně zrnitého a hodí se k dělání zrcadel.

Přísada hliníku v liteřinu dělá tuto pevnější. L itery  z ní vyrobené 
vynikají trvanlivostí.

Přidá-li se 0*25% hliníku k bílé litině nebo oceli, způsobí hliník vy 
loučení uhlíku ve způsobe grafitu. Ze železa dostanou sě husté i stejno- 
tvárné odlitky, které jsou méně křehké a lze je  snadno zpracovati.


