
Výroba luěebnin.
Sepsal prof František Faktor, technický chemik.

Síra — S.

jS í r a ,  důležitá surovina v chemickém velkoprůmyslu, vyskytuje se 
v přírodě dílem samorodá, dílem ve sloučeninách. Mocná ložiska ryzí 
síry jsou na Sicilii, v krajině ítom agna v Itálii, u Kadoboje v Chorvatsku, 
u Svošovic a Truskavic v Haliči, v Arragonii ve Španělsku, na Kavkaze, 
v Japonsku, hlavně na ostrově Hokaido, na Javě, v Mexiku a ve Spo
jených státech severoamerických. Sloučeniny síry s kovy zvané sirníky, 
k nimž patří kyz železný, měděný, leštěnec olovný, blejno zinkové jsou 
hojně rozšířeny. Dále vyskytuje se síra v podobě síranů, z nichž uve
deny budtež síran vápenatý  bezvodý i vodnatý, síran hořeČnatý, želez- 
natý, měďnatý. Nejen v říši anorganické i v  říši organické přichází síra 
a to hlavně v látkách bílkovitých.

Výroba. D obývání síry na Sicilii má největší význam, poněvadž se 
tu těží síra v rozměrech tak  rozsáhlých j j ^ o  nikde jinde na celé země
kouli. Poněvadž lože síry patří' majit<ílůjn!*půdy, jsou v okršcích míst
C-irgenti, Cattolica, Licata založeny přečetné- podniky na těžbu. Síra
vtroušena jest v hlíně, slinu, vápenci nebo sádrovci. H ornina sirná
v hloubce 90— 100 m tvoří vrstvy 5—30m  mocné. 'P ři těžbě dostane se 
nejbohatší hornina s 30—40% síry; bohatá ruda má ‘25 — 30, prostřední 
‘20—‘25°/o síry. Výtěžek z horniny prvního druhu obnáší ‘20—25%, z bo
haté 15—‘20, z prostřední 10— 15% síry. Prům ěrně mívají rudy promí
chané ‘20—-22% síry. Mají-li síry pod 8%, nevyplácí se jich těžba.

Ze siry samorodé získá se síra škvářením. Po srovnání půdy, která 
má m írný sklon, staví na ní dělník milíř. Nejspodněji uloží se velké
kusy síronosné horniny, mezi nimiž jsou kanalky nutné pro docílení tahu. 
Kanalky vyplní se roštím. N a hrubší kusy, tvořící podložku kladou se 
kusy pořád menší. Postavený milíř pokryje se drobnější horninou a na 
tu  nahodí se vrstva hluchého kamení. Sestavuje-li se milíř, přihlíží se 
k tomu, by během práce kupa náležitě se prohřála a hornina zbavena 
byla co nejvíce síry. Vrstvou hluchého kamení zmírní se účinek tahů, 
vzniklých vytápěním síry.

Je-li milíř hotov, zapálí se roští. Hoření trvá 7— 10 dní. Teplo 
k roztopení síry poskytne z počátku plamen hořícího roští, později však 
síra sama. I d  síry stačí, by 4 d  síry přivedl na teplotu 111'. Roztopená 
síra vytéká a hromadí se v nádrži postavené u sklonu podstavy. Čím jest 
hornina porovatější, tím poměrně méně síry se dostane, poněvadž se roz
topená síra zadrží v dutinách.

Z nádrže vylévá se síra do kadlubů, v nichž tuhne. Do obchodu 
přijde v podobě bochníků neb cihel.

Pokrok ve vyškváření síry z horniny učiněn zvětšením milířů a dále 
budováním j>evného základu i zdí, které tvořily plášť peci, vyplněné hor-
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ninou. Avšak i při tomto způsobu shoří mnoho síry, k terá prchá v po
době kysličníku siřičitého do ovzduší a poškozuje rostlinstvo. Zlepšený 
způsob hodil se tudíž pro dobývání sirý  v  době, kdy obilí nebylo ve 
květu. Tím ale byla těžba síry obmezována.

Aby dobývání síry bylo neodvislým od stupně vývinu  vegetace, za
vedeny dva nové způsoby výroby.

Starší methoda používá uzavřených pecí zděných, v nichž se vy- 
škváří síra z rudy teplem vyvozeným shořením dílu síry v rudě obsažené. 
Pochod provádí se v pecích, které sestrojil Grill. Pece jeho upomínají na 
Hoffmannovu pec kruhovou, složenou ze 3 —4 oddělení spolu náležitě spo
jených. Hořící plyny, které prchají z oddělení druhého, vnikají do oddě
lení třetího a čtvrtého, kde předhřívají surovinu. Do prvního oddělení, 
v kterém jest hornina skoro síry zbavena, proudí vzduch, kde se přede
hřeje a potom vniká do oddělení druhého, v  němž děje se vyškvářená 
síry. Naznačeným způsobem ušetří se na palivu, neb se nespotřebuje

tolik síry k jejím u vytá
pění a zároveň též i ky 
sličníku siřičitého nedo
stane se tolik do ovzduší.

D ruhý způsob, k te 
rým ušetří se vegetace před 
poškozením kysličníkem si
řičitým, používá k  vyškvá- 
ření sirý horka přehřáté 
vodní páry. Poněvadž síra 
taví se při 111 °C, měla by 
stačiti pára o napnutí 2 atm. 
Ve skutečnosti jest zapo
třebí páry o napnutí 3 l/2— 4 
atm. K usy horniny obsahu
jící síru, naplní se železný 
válec, nahoře i dole uza
v řený  poklopy. Poklopy 

Obr. l. přitěsní se šrouby, načež
se do kotle vpustí pára. 

Síra přejde, ze stavu pevného do kapalného, hromadí se na dně kolmo 
stojícího kotle, z něhož ‘po otevření záklopky vypouští se do kadlubů.

Poněvadž zařízení uvedeného způsobu výroby síry jest nákladné 
a uhlí musí se  ̂přivážeti až z Anglie zdražuje se tím výroba.

Aby se síra zbavila nečistot, destilluje se v retortách (obr. 1 .). Su
rovou sirou naplní se kotel A, z kterého přetéká roztopená síra rourou F  
do retorty T, v níž přivede se teplem k varu. Sirné páry  unikají do ko
mory K. Komora jest zděná, stavěná někdy na tlouštku jedné cihly, s pod
lahou mírně skloněnou. Sirné páry do komory vniklé se ochladí a srá
žejí se v podobě sirného květu, k te rý  se hromadí na podlaze.

Jedná-li se pouze o výrobu květu sirného, udržuje se teplota nepře
tržitě pod 111°. Yystoupne-li tem peratura na 111°, přeruší se destillace 
a sirný květ se vybírá.

J e"liýeplota ý  komoře vyšší než 111°, taví se síra a vypouští se do 
kotle z něhož rozlévá se^do kadlubů, v nichž tuhne v síru roubíkovitou. 
, ÍÉ.1 .počet kadlubů průřezu čočkovitého je s t vydlabán do dvou
desek. V jedné desce jest polovice průřezu a druhá deska má polovici 
druhou. Sesroubují-li se desky s kadluby dohromady, může se do nich
SirBi iltl.

Dobývání síry z kyzu železného FeS.2, k te rý  se pálil v  hliněných
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křivulích, jakož i vyluhování slinu síronosného sírouhlíkem ve Svošovicích 
u Krakova, kde dostala se síra odpařením rozpustidla, zaniklo následkem 
nízkých cen síry sicilské.

Mnoho síry a to velmi čisté dobude se z odpadků při výrobě sody, 
o Čem obšírněji při zpracování dotyčných zbytků.

Vlastnosti. Síra vyskytuje se ve 3 allotropických videch.
Samorodá síra krystalluje v  soustavě kosočtverečné. Tvoří hráně 

zvláštní barvy žluté, lesku démantového. Je s t dosti měkká i kruchá a dá 
se rozetříti na prášek. Nemá chuti ani zápachu. Třením stává se elek
trickou. Hustota obnáší 2'07. Ve vodě jest nerozpustná; nejlépe roz
pouští se v sírouhlíku. Zapálena hoří modrým plamenem a dá kysličník 
siřičitý. P ři teplotě 111° se taví, pak hnědne a houstne; teplem 340“ 
poněkud zřídne. Dosáhla-li tem peratura 448“C, vře a mění se v páry, 
které byvše ochlazeny mění se v sirný květ.

Ochlazuje-li se zvolna síla roztavená, krystalluje v hranolech sou- 
stavy jednoklonné, hnědé barvy, které jsou měkčí jak  krystally sou-

Obr. 2.

stavy kosočtverečné. Hustota jejich 
jest T98.

VIej e-li se roztavená síra do 
studené vody, promění se v hmotu 
tvárlivou, červenave hnědou, což jest 
třetí modifikace síry zvané sirou bez
tvarou. Beztvará síra liší se od kry- 
stallované, že není rozpustná v síro
uhlíku; hustota je jí jest 195.

Širný květ má až 28% síry nerozpustné v sírouhlíku. Jest znečištěn 
kysličníkem siřičitým a kyselinou, které se vytvořily v komoře. V ko
moře jest jisté množství vzduchu a vlhkosti a ty  jsou příčinou, že díl 
síry shoří a vytvoří se S 0 .2 a kyselina siřičitá, které se zadrží v sirném 
květu kapilární atrakcí. Tím vysvětluje se kyselá reakce sirnóho k v ětu  
jakož i jeho účinek při nemocech kožních a vinné révy.

Upotřebeni. Síry upotřebí se k výrobě kysličníku siřičitého, kyseliny, 
sírové, střelného prachu, k vulkanisování kaučuku, k  výrobě ultramarínu, 
při zasazování tyčí železných do kamene.

Sírouhlík — CS2-

Sírouhlík CS., tvoří se, když páry sirné vedou se přes řeřavé uhlí. 
Obdržené páry sírouhlíkové se ochlazením kondensují.

Pro výrobu sírouhlíku upotřebí se litěné retorty A  (obr. 2 .) průřezu 
ellipsovitého. Aby se teplo v retortě udrželo, obklopena jest retorta
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zděným pláštěm. K  tomu přiléhá kanal, jímž proudí hořlavé plyny, které 
teplo přepouštějí zdivu. Na zevnějšku kanálu jest silnější zdivo, by se 
zamezilo ochlazení vzduchem zevnějším. Plam en, k terý  od roštu šlehá 
kol retorty, odvádí se do komína.

Je-li retorta předhřatá, naplní se kouskovitýin předhřátým  uhlím 
dřevěným otvorem B. Potom přidává se síra práškovitá nebo roubíkovitá 
otvory e, e, které se uzavírají hliněnými zátkami. Vyvinuté sirné páry se
tkají se s rozpáleným uhlím a tvoří se sírouhlík. Tem peratura retorty  do
sáhne červeného žáru. Překroěí-li se naznačený stupeň teploty, nastanou 
ztráty ve výrobě podobně, jako když nedosáhne se tem peratury  naznačené.

P áry  sírouhlíkové odvádějí se trubici T  do nádoby J , kde zadrží se 
stržená síra. Ochlazení par sírouhlíkových stane se v chladiči K , a k  další 
kondensaci slouží jímadla N  podoby plechových poklopů postavených 
v nádrži s vodou S. Když páry sírouhlíkové prošly čtyřmi kondensátory 
N, vnikají do kotle a posléz do rour podoby písmeny U vodou ochlazo
vaných, v nichž se dosáhne úplná kondensace par.

K rafíinaci sírouhlíku, který má rozpuštěnou síru, slouží železný 
válcovitý kotel, obdaný dřevěným pláštěm. Prostor mezi kotlem a pláštěm 
vyplněn jest popelem. Do prostoru pod rovným dnem kotle přivádí se 
vodní pára, kterou se přivede sírouhlík při 46() do varu. P áry  sírouhlí
kové se odvádějí z poklopu kotle trubicemi kolenovitě ohnutým i a vodou 
ochlazovanými, v nichž přecházejí ze stavu plynného do skupenství k a 
palného.

V kotlů zbylá síra po rafíinaci se odstraní.
Vlastnosti. Sírouhlík jest tekutina bezbarvá, čirá, světlo silně láma

jící, zápachu zvláštního, chutě palčivé, hustoty 1“29. Vře teplem 46°. 
Snadno se zapaluje a hoří plamenem modrým. P ára  jeho se vzduchem 
tvoří směs, která zapálena jsouc vybuchuje. Ye vodě se nerozpouští, ale 
sám rozpouští síru, iod, fosfor, tuky, kaučuk.

Pára sírouhlíku dýchána působí omámení
Upotřebeni. Upotřebí se k extrakci tuků, olejů, při vulkanisování 

kaučuku, k vývinu nízké teploty, jako prostředek k zničení révokazu.

Kysličník siřičitý — S 0 2-

Výroba tekutého kysličníku siřičitého dle způsobu, ja k ý  sestavil 
Haenisch a Schroeder, zavádí se na místech, kde pražením  zinkového 
blejna obdržené plyny nemají více než 4%  vol. S 0 2.

Z pecí, kde se blejno praží, odvádí se plyn potrubím  do olověné 
věže, 25 m  vysoké, vyplněné kokem, po kterém  stékající voda pohlcuje 
kysličník siřičitý. Voda, která absorbovala dioxyd síry, v téká do při
kryté pánve, v níž se tekutina ohřívá až do bodu varu. Vzniklé páry 
vodní a SO., vnikají do defíegmatora, v němž zadrží se voda z největší 
části. Z defíegmatora unikající plyn se suší, k čemuž upotřebí se chloridu 
vápenatého^ nebo kyseliny . sírové. Vysušený S 0 2 se potom v pumpě stla
čuje a pudí do hadic ochlazovaných, ve k terých přechází ze stavu plyn
ného do kapalného. -

Tekutým kysličníkem siřičitým plní se válce železné vyzkoušené na 
50 atm.

Vlastnosti a upotřebeni. Tekutý  S 0 9 jest bezbarvý, má hustoty 1‘4
az í 45 a vře při — 10".

Upotřebí se při výrobě sulfitové cellulosy, kyseliny sírové, síranu 
sodnateho dle způsobu Hargreavesova, v papírnictví, k desinfekci, k b í
leni látek organických, k výrobě ledu, v cukrovarství, k rozpouštění 
tuku, olejů.
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Siřičitany.

Siřičitan sodnatý. Na 2SO., se vyrábí ze sody krystallové. Soda se 
uloží rna dno dřevěných truhlíků olovem vyložených, načež se přivádí 
kysličník siřičitý. U tvořený kyselý siřičitan sodnatý rozpouští se ve 
vodě krystallové. Roztok kyselého siřicitanu se neutralisuje sodou a potom 
se zahustí na 40" Bé. Po vyčistění rozdělí se roztok do litěných pánví, 
v nichž vyloučí se siřičitan sodnatý v krystallech.

Upotřebí se k bílení vlny a hedvábí a místo sirnatanu sodnatého.
Siřičitan vápenatý CaSO., se vyrobí z kysličníku siřičitého působením 

v práškovité vápno hašené. Teplo, které se při pochodu vyvine, stačí 
k odpaření vody, která se utvořila.

V obchodě přichází jako bílý prášek, kterého se upotřebí v pivo- 
varství.

Kysličník sírový — S 03-

Výroba. R. 1875 uveřejnil Klim ent W inkler způsob, dle něhož lze 
kysličník sírový SO:! přímo vyrobiti z S 0 2 a O s použitím látky kon
taktní. Jako látka kontaktní osvědčil se platinovaný asbest. Za surovinu 
pro vývin pravého poměru směsi S 0 2 a O doporučena kyselina sírová 
anglická, která se rozkládala za vysokého žáru. Místo kyseliny sírové 
upotřebeno plynů obdržených pražením pyritu, smíchaných s kyslíkem 
vzdušným. Nečistoty v plynu siřičitém přítomné stěžovaly práci a proto 
Schróder a Haeniscli podrobili kysličník siřičitý absorbci vodou. Zahřátím 
vody dostali S0.2, k terý  jsa smíchán se vzduchem vede se za vysokého 
tlaku přes látku kontaktní.

Poněvadž při sloučení S 0 .2 s O se vyvine teplo až světle bílého 
žáru, musí se hleděti k tomu, by se nedosáhla příliš vysoká temperatura. 
Vysoká teplota působí škodlivě tím, že železné přístroje se brzy opotře
bují okysličením, účinek látky kontaktní se seslabí a dostane se málo 
kysličníku. Malý výtěžek kysličníku sírového vysvětluje se zpětným roz
kladem SO;J v SO-2 a O. Aby se předešlo přehřátí plynů, ochlazují se 
vzduchem nebo plynem, k terý  se má zpracovati.

Seslabení působnosti látky kontaktní se zamezí tím, že se plyn zbaví 
přimíšenin prásko vitých i plynných.

Misto asbestu navrhují upotřebiti rozpustných solí alkalií, alkalických 
zémin, zemin a kovů, jichž roztoky se smísí s roztokem sloučeniny pla
tiny. Odpařením směsi solí vzniknou škraloupy, které se drobí po su
šení v zrna náležité velikosti. Rozdrobených solí upotřebí se jako látky 
kontaktní, v níž během pochodu vyloučí se platina.

K výrobě kysličníku sírového navrhnul Wolters pyrosulfat sodnatý, 
který se utvoří, žíháme-li bisulfat. Bisulfat sodnatý dostane se jako v ý 
robek vedlejší při výrobě kyseliny dusičné.

2N aH S04 =  N a!S2O M f í 20  
Na2S20 7 — Na2 SO, -j- SÓ3

Síran sodnatý, zahřívá-li se s kyselinou sírovou, přejde v kyselý 
síran sodnatý, jehož možno opět upotřebiti k výrobě S0 2.

Vlastnosti a upotřebeni. Kysličník sírový jest tekutina bezbarvá, při 
teplotě pod 16" tvoří krystally lesku hedvábného. S vodou dychtivě se 
slučuje za vývinu tepla a dává kyselinu sírovou.

Rozpusti li se SO.( v kyselině sírové, poskytne dým avou kyselinu  
sírovou (pyrosírovou) H2S20 7, jak se nyní výhradně tato kyselina vyrábí.
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Dřívější výroba její z břidlice vitriolové úplně zanikla a od r. 1888 ne
vyrábí se více žádné české dýmavé kyseliny sírové.

Upotřebí se k rozpouštění indiga, při čistění ozokeritu, výrobě sul- 
fovanýcb sloučenin organických.

Kyselina sírová anglická — H 2S 0 4-

Suroviny, kterých se upotřebí k výrobě anglické kyseliny sírové
H,,S01 jsou: kysličník siřičitý, kyslík vzdušný, voda a ledek nebo ky
selina dusičná.

K výrobě kysličníku siřičitého upotřebilo se síry výhradně do r. 1840. 
Následkem jejího nedostatku byl chemický průmysl přinucen poohléd- 
nouti se po jiné surovině, a tu  šťastně volen k výrobě kysličníku siřiči
tého pyrit či kyz železný FeS.2, jehož poskytují s dostatek četná lo
žiska. Místo pyritu nelze upotřebit! markasitu, poněvadž nevyskytuje se 
jednak v takovém množství a pak nevyplácí se jeho vyluhování z uhlí!

Značné oblibě těší se v továrnách kyzy mědinosné. Dříve dodávaly
je měděné hutě zdarma závodům na výrobu kyseliny sírové s tou pod
mínkou, že hutím výpražky odvedeny budou. Poněvadž kyzy takové

velmi dobře se 
osvědčily, zá
hy  platila se 
jich síra a to 
za vyšší cenu 
než u pyritu.

Avšak i sir- 
né rudy olo
věné a zin
kové poskyt
nou pražením 
kysličník siři
čitý, kterého 
se upotřebí 
pro výrobu 
kyseliny sí
rové. V do
bách dřívěj

ších prchal
S 0 2 z hutí olověných a zinkových do ovzduší. Poblíž takových závodů 
trpěla vegetace, a proto byly závody nuceny SO., využitkovat!.

Kyslík se zvlášť nepřivádí. m á přístup k místu, kde se spaluje síra. 
Béře se ze vzduchu, a množství jeho se řídí dle potřeby.

Voda přivádí se v nadbytku již proto, by se v komorách netvořily 
komorové krystally, což jest kyselina nitrosyl-sírová SO-NH. Mimo to 
dlužno nvážiti, že silnější kyselina sírová jes t rozpustidlem kysličníků 
dusíku. Vody upotřebí se jako páry  vodní nebo vodního prachu.

Ledek^čilský převede se v kyselinu dusičnou působením kyseliny 
snové. Častěji shledáváme, že kyselina dusičná v téká do věže Gloverovy 
nebo do olověných komor.

Výroba kysličníku siřičitého.
. a)  Výroba kysličn íku  siřičitého ze siry. V  malých továrnách spa- 

uje se sna  v peci (obr. 3.) m írně klenuté, je jíž nístěj je s t litěná plotna 
- 5 m  dlouhá, ln i  široká s okiajem  7 5 cwi vysokým. Na přední straně 

pece ]sou železná dvířka I). jež se pošinují v  íámci. Otvory ve dvířkách

Obr. 3.
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přivádí se potřebný vzduch. Z pece odvádí se S 0 2 rourou K  do olo
věných komor.

Má-li se pec uvésti v  činnost, rozdělá se na plotně P  oheň. Když 
je plotna rozpálena do slabě červeného žáru, odstraní se popel, a na 
nístěj vhodí se síra. Ta taje, zapálí se.
A by 'se  hořeni síry udrželo, připouští se 
do pece vzduch. Tem peratura nesmí pře- 
stoupiti 400flC, poněvadž by síra sublimo- 
vala. Ochlazení litěné desky docílí se spo
dem. neb pod nístějí jsou kanálky M, j i 
miž možno zavésti proudění vzduchu.

Y továrnách nikdy se nepracuje jen  
s jednou pecí, nýbrž vždy spojí sê  pecí 
několik, aby se udržovalo nepřetržité ho
ření síry. Tepla takto vyvozeného využit- 
kuje se k rozkladu ledku kyselinou síro
vou. Na plotnu postaví se železné hrnce 
naplněné směsí obou zmíněných slouče
nin. Oxydy dusíku prchají s S 0 .2 do komor.

b) Výroba kysličn íku  siřičitého ze sir- 
níků. V továrnách na kyselinu sírovou vy
rábí se S 0 .2 většinou z kyzu železného.
Ložiska jeho jsou v Uhrách, Štýrsku, Ty
rolách, v  Německu u Schwelmu ve Vest
fálsku, Bernsberku, Iserlohnu, v  Norsku, 
v Itálii v  údolí Aostském, na ostrově Elbe, 
ve Francii západně Lyonu a poblíž v St.
Etiennu. Bohatá lože pyritová má Špa
nělsko na jižním svahu Sierry Mořeny.
Vestfálský kyz ze Schwelmu má 39—46%? španělský 46—50%, norský, 
francouzský 46—48% síry- Španělské i norské kyzy mají 3—4% mědi.

Kyz, který  se má pražení podrobiti, roztlouká se bud ručně nebo 
strojem na kusy vhodné velikosti. Poněvadž 
při drcení mechanickém zvláště u rud křehkých v
dostane se mnoho kyzu práškovitého, dávají 
továrny, které nemají pecí na pražení kyzu 
práškovitého, přednost roztloukání kyzu ru
kou lidskou.

Pecí na  pražení pyritu jest vždy několik 
ve spojení, aby se odstranily nepravidelnosti 
při vývinu S0.2. Pece jsou různé dle toho, upo- 
třebí-li se kyz kouskovitý nebo prásko vitý.

Nejstarší pece jsou šachtové (obr. 4.), za
vedené na hutích ku pražení rud chudších sí
rou. Rozměry pecí těch js o u : délka 2-26 m, šířka 
12 7 m, výška 2■ 88 m. Dno tvoří sedlovitý rošt Zč, 
kudy vniká vzduch do pece. Ve stěně pece na 
protilehlých stranách jsou otvory A 1 B  ve 2 
řadách, kudy dělník pohybuje kyzem při pra
žení. Otvory uzavírají se železnými příklopy Obr. 5.
B , které se omazují hlinou, aby těsně přilehly.
Menšími otvory o v poklopech, které se ucpávají železnými zátkami, posu
zuje dělník jak  pražení pokračuje. Otvory C odstraňuje se vypražená ruda. 
Kanalem D odvádí se S 0 2. Starší pece mají stěny svislé, u novějších jsou 
stěny dole súžené.
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Pece pro kyz kouskovitý  (obr. 5.) jsou staženy železnými pruty  nebo 
mají objímku ze železných ploten. Ve spodu peci je s t rošt uložený na 
2 nosičích A, B. Nosiče mají válcovité vyhloubeniny a do těch zapadnou 
roštové tyče.’ Roštové tyče (obr. 6 .) v  místech, kde spočívají na nosiči, 
jsou válcovité K, L, jinak  mají průřez čtyřúhelník E  aneb otupenou 
ellipsu. V čele zdi mají tyče roštové Čtyřhranné hlavice H, na něž se 
nastrkuje klika, kterou se uvedou tyče v otáčení kolem osy. Podle po

stavení rošto
vých tyčí se 
prostor mezi 
nimi zvětší ne
bo zmenší a tím 
docílí se propa
dání výpražků 
do příslušné

jímky. Otvorem JI/, k terým  se z jím ky odstraňují výpražky, přivádí se 
pod rošt dostatečné množství vzduchu. K tomu jsou otvory ve dvířkách, 
které se po případě ucpou zátkami železnými nebo hliněnými.

Kyz do pece vhazuje se lopatami otvorem O, až docílí se vrstva kol 
50 em vysoká. Dvířka P, uzavírající otvor jsou buď zavěšena anebo při
ložena na vyčnívající spodní rámec.

Nad klenutím peci R  zbudováno klenutí druhé S  a mezi oběma vy
tvořený prostor slouží k odvádění S 0 2 ku dalšímu zpracování.

Časem vyvinuly se různé systémy pecí pro pražení kyzu. V Anglii 
postaveny jsou pece v řadu, avšak každá pec jest neodvislé od druhé 

a ústí do společného kanálu, tak  že ji možno 
pohodlně z činnosti vyřaditi.

Y Rakousku a Německu jsou vždy 3— d 
pece od sebe odděleny nízkou zdí přehradní, 
ale pece mají společné klenutí a společný od
váděči kanál do kanálu ústředního. P roto není 
možno vyřaditi jednu pec z oddělení, nýbrž jen  
celé oddělení lze z práce vyloučiti.

Pec na kyz prdskovitý. P ři roztloukání 
kyzu nahromadí se prach kyzový, jehož množ
ství jest odvislé od tvrdosti minerálu. Nedosta
ne-li se přes 15°/0 kyzu práškovitého, vypaluje 
se v peci na kyz kouskovitý. V peci této jest
tem peratura největší na okraji, kam vhazuje 
se kyz práškovitý, by  se vypražil.

Ku pražení kyzu práškovitého slouží etá-
zove pece o  ̂5—7 odděleních, jichž původcem je s t Malétra (obr. 7.).
Plotny Ty jez tvoří^ jednotlivá oddělení, jsou mírně obloukovitě zvýšené. 
Vzdálenost oddělení dolejších jest menší než u etáží hořejších. Práško- 
vitý kyz, který  se má vypražiti, vsype se na nejhořejší oddělení otvorem 
J, odkud pošinuje^ se během pražení na plochy dolejší T. V každé etáži 
.jest otvor A, kterým se shrabuje kyz do oddělení nižšího. Otvory, jimiž 
kyz propadává, nejsou všechny nad sebou, nýbrž se střídají na přední 

,ni s r̂an® jednotlivých oddělení. V ypražený kyz s nejdolejšího od
straní S6 V̂ ialDU'íe 11 ^  d° popelníku J  a z toho po vychladnutí se od-

Pecí na pražení práškovitého kyzu jest vždy několik vedle sebe. 
sem jes společný kanál, který, je-li vyšší, bývá zároveň prachovou ko- 
°T0Xjr  í 1 m,Z,Siaa kanálu připojí se k němu komora prachová.

ous ovitý a práškovitý kyz vypraží se v peci, k terou sestrojili

Obr. 7.
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Qlivier-Perret (obr. 8 .). Dolejší část pece zařízena je st na kyz kousko- 
v itý  a má tudíž pohyblivý rošt R. V hořejší části pece jsou etáže L  ve 
vzdálenosti 30 em, kde rozprostřen kyz práškovitý. K yz práškovitý nepo 
šinuje se s hořejší etáže na dolejší jako u pece Malétrovy, nýbrž zůstane 
na etáži až se vy praží.

Pražením  lcouskovitého kyzu vytvořený S 0 .2 vniká v O (obr, 8. B) 
pod a nad etáže, kde se praží kyz práškovitý a mísí se s plynem, k te rý  
se vyvine v etážích. Kanálem S  
odvádějí se plyny do komor.

K aždý druh vypraženého kyzu 
se odstraní zvlášť. Práškovitý kyz 
shrabuje se do 0  (obr, 8 . A) a v 
vypadává. K anál O při pražení jest 
vyplněn výpražky; výplň  tvoří přední 
stěnu pece.

Obtíž pecí popsaných jest ta, 
že plyny z roštové pece vystupu
jící jsou chudý kyslíkem, kterého 
jest v  značném množství zapotřebí 
k náležitému vypražení kyzu práško- 
vitého. Je s t proto výhodnější stavětí 
zvlášť pece pro kyz kouskovitý a sa- Obr. 8.
mostatné pece pro kyz práškovitý.

Práci ruky lidské při pošinování práškovitého kyzu v peci hleděli 
nahradit! mechanickým zařízením. Z různých pecí navržených osvědčil 
se systém, jehož původcem jest Spence (obr. 9.).

Na plotnách etážové pece A  jest kyz práškovitý, k te rý  se prohra
buje pohrabáčem J, jichž držadla O upevněna jsou na svisle postavené 
tyči, pohybující se směrem k peci a od ní parním strojem. Sirná ruda 
padá s nálevky S  uzavřené ve- 
zpod šoupátkem, které podobně 
jako držadlo O se v pohyb uvádí, 
a tím udržuje se nepřetržité pa
dání rudy na plotnu nejhořejší.
Ruda pošinuje se s jedné etáže 
na druhou a je-li vypražena, 
spadává do vozíku L.

. Y značném množství praží 
se v továrnách na kyselinu sí
rovou blejno zinkové, které mívá 
20—35H/0 S. Tem peratura při pra
žení blejna není tak vysoká, jako 
při kyzu práškovitém. Je-li kyz 
železný bohatý sirníkem zineě- 
natým, možno pražení vlastním 
teplem provésti, při tom shoří 
nejvýš y2-—y., síry. To však jest nevýhodné pro továrnu, a proto dlužno 
při pražení teplo přiváděti.

Hrubší blejno praží se v peci Hasenclever-Helbigově (obr. 10.). Blejno 
roztlučené na velikost Čočky přijde na nakloněnou plochu (úhel sklonu 
jest 43°) asi 8 m  dlouhou a ve vzdálenosti půl metrové rozdělenou v od
dělení přihrádkami a, b postavenými kolmo na rovinu sklonu. Blejno 
nasype se na nejhořejší oddělení a z toho pošinuje se pozvolna stále níže. 
Z nejbližšího  ̂ oddělení spadne do mufle M. Mufli obšlehává plamen, 
a v ní ukončí se pražení. Posléz spadne blejno na nístěj pece N, v níž

Kroniku prťice. X. o
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šlehá plamen přes rozložený sirník. P lý n y  z ohniště R  šlehají přes nístěj, 
kolem mufle, oteplují jednotlivá oddělení a posléz vnikají do komína. 
S 0 2 z blejna uniká z mufle a prostupuje jednotlivá oddělení, kde stří
davě jsou otvory v přihrádkách a, b ; konečně odvádí se k dalšímu zpra
cování.

V ypražený sirník vyhrabuje se z pálací pece poblíž topení.
Blejno zinkové, jehož zrno je st pod 2 m m  velké, praží se v  peci, 

kterou sestrojil R. Hasenclever. Pec ta  má 2 nejvýš 3 mufle nad sebou. 
Plam en z topení šlehá pod nejnižší muflí. vniká mezi mufli první a d ra 
hou, načež se odvádí do komína. R uda z hořejší mufle shrne se do mufle 
dolejší. Hořlavé plyny nepřijdou ve styk s S 0 2.

Také pro pražení zinkového blejna zavedeny pece, v  nichž se me
chanickým zařízením docílí pohyb sirné rudy. P ec tvoří válec železný 
mírně skloněný, uvnitř ohnivzdorným materiálem na obvodu vyložený. 
Ve válci uvedeném, k te rý  se otáčí kolem osy, uložen válec druhý z ohni

vzdorné hlíny, v němž jest šroubovice. Do tohoto 
válce spadá blejno, načež se pozvolna pohybuje ve 
směru a kolem osy. Mezi oběma válci šlehá plamen 
a tím docílí se vypražení blejna zinkového.

Výsledky pražení. Spálením síry dostaneme 
1—2% popelu. P ražením  kyzů obdrží se výpalky, 
které mají 3— 3*5 % s íry ; u práškovitého kyzu dělá 
množství síry ve výpalcích kolem 1— 1'5%-

P ly n y  pražením sirných rad  obdržené jsou směsí
SO.,, O, N. Z jiných  součástí zaslu
huje zmínky S 0 3, k te rý  jest vždy v m a
lém množství přítomen. P ři  shoření 
síry shoří až 2%  síry na S 0 3; množ

ství jeho se zvýší, děje-li 
se shoření za zvýšeného
tlaku. Ještě  více S 0 3 po 
vstane při pražení kyzu, 
poněvadž F e20 3 působí jako 
látka kontaktní. Dostávají 
se až 3"/,, S 0 3, což jest
ovšem výhodné pro výrobu 
kyseliny sírové.

P ři pražení sirných 
 ̂ rud  musí býti nadbytek

kyslíku vzdušného. K dyby se využitkoval všechen kyslík vzdušný, obsa
hoval by plyn z kyzu 2O‘3°/0 vol. S 0 2. Zkušeností shledáno, že roštové 
plyny neměly nikdy více než 11% SO,, 9 .5— 8 '5 % 0  a 79% N. P ři 
pražem kyzu musí se okysličiti i Železo kyzu železného; dle toho jest tudíž 
zapotřebí 15̂  atomů kyslíku dle rovnice 2F eS  -j- 0 1B = F e 20 3 +  4SO, %  O.,

Obr. 10.

i co/ t t ť  v t  , y  zváno aoDíým, nesmi m nožství SO, ldesnouti 
?°  cu/ ■ měděných kyzů možno pracoyati s 5 -5% SO.,. Pracuje-li se

t /oj jest zisk; činí-li množství SO., 4% , jest ztráta. P ři blejnu zin
kovém nepřijde se často přes 6% S 0 2.
kol i S  n lk siřičitý, k te rý  se vyrobí spálením síry, má tem pera tura 
nro ipbh °? y Slry, získaný  pražením kyzu jest 300— 400° teplý. P lyn
ořímn rlň ZIiaC^ 0U- a P1'0 zevní prach s sebou stržený, nelze vésti
radní aW° )̂V6n ý (jk komor. A by se ochladil na  60— 90° a stržené části 

y  e usadily, vniká plyn do prachové komory. Nejjednodušší
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komora prachová je st zděná, roz
dělená mezistěnou B  obr. 11. ve 
dvě oddělení. P lyn  do prvního od
dělení vniklý naráží na stěnu a 
v komoře se zadrží pevné části.

Je-li vedle rudního prachu 
přimíšen i kysličník arsenový, 
jak  se stává v hutích, vede se 
plyn dlouhými chodbami, v nichž 
se usadí A s,O r  Tím obejde se Či
stění kyseliny sírové, které jest 
dosti nákladné.

Důležité jest spojení peci, 
kde se pražení vykonává, s olo
věnými komorami. Spojovací 
roura C obr. 11. jest železná, 
někdy olověná, uvnitř vyzděná 
cihlami, které vzdorují účinku 
kyselin. Roura je st složena ze 
dvou Částí spjatých dohromady 
pasem železným, tak že, je-li 
jedna polovice poškozena, snadno 
ji možno za dobrou vyměniti.

Až na malé vým inky ústí 
roura C obr. 11. odváděči plyny 
z pecí ne do komor, nýbrž do 
velkých válcovitých nebo hra- 
nolovitých věži Gloverových, 
jichž účelem jest zbaviti nitrosku 
v Gay-Lussacove věží získanou, 
kysličníků dusíku a zároveň kon- 
centrovati kyselinu komorovou.

Věž Gloverova (obr. 11.). 
Má-li se stavěti věž Gloverova (?, 
musí býti zbudován pevný zá
klad zděný, na který  se položí 
dno věže s ohnutým okrajem 
z plechu olověného 8— 10 m m  
tlustého. Tloušťka stěny jest 5 m m. 
Průřez věže jest buci’ Čtyřúhel
ník častěji kruh. Co se týče 
obsahu věže, dělá 2% obsahu 
komor.

Olověné dno pokryto jest 
vrstvou cihel, které se neporu
šují kyselinou. K u vnitřní stěně 
pláště staví se zeď z cihel ky- 
selinovzdorných do výše se 
zúžující. Y dolejší části věže 
až k otvoru, kterým se přivá
dějí plyny z pecí postaveny jsou 
sloupce. Ňa ty  a zdivo obvodní 
klade se rošt z trámců pískov
cových v dehtu vyvářených, 
anebo se k tomu upotřebí plo-
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ten hliněných. Potom vyplňuje se vnitřek cihlami, křemenem, hlině
nými trubkami. Cihly kladou se tím způsobem, že 2 řady po sobě 
tvoří mříže křižující se pod úhlem 90°. Z počátku obnáší prostora mezi 
dvěma cihlama šířku cihly a zúží se výše na je jí tloušťku. Upotřebí-li se 
křemene k vyplnění, jest křemen tím drobnější, čím výše se klade. 
Trubky hliněné K  (obr. 11.) tvořící výplň  mají průměr 160, výšku 120 
a tloušťku 20 mm.

Y poklopu věže Grloverovy jest zařízení pro přivádění kyseliny si
rové W  (obr. 11.), která z nádoby N  vytéká a sprchuje po výplni ve 
věži. Na poklopu jsou příčky vybíhající od středu k okraji. V jedno t
livých odděleních jsou otvory pokryté zvonci s výřezy. Nad poklopem

pohybuje se kolo Segnerovo, z něhož 
vytéká kyselina nitroska do oddělení a 
z těch otvory sprchuje do věže. Přihlíží 
se k tomu, by vnitřek věže byl stejno
měrně pokropen.

Neupotřebí-li se k rozvádění ni- 
trosky kola Segnerova, přiletují se k  otvo
rům e (obr. 12,) v poklopu věže olověné 
trubice V, zapuštěné druhým  koncem do 
dna nádoby válcovité LM , rozdělené 
v oddělení příčkami, paprskovitě od 
středu vybíhajícími Do oddělení stéká 
nitroska z válce olověného K , jehož 
okraj jest zprohybán. Do válce K  při
téká kyselina nepřetržitě trubicí £, z níž 
vytéká do kolmo postavené roury olo
věné T. Y odděleních jsou otvory e po
klopeny zvonci P. Z otvorů e odtéká 
kyselina trubicemi do věže. P řítok  ni- 
trosky z nádrže olověné řídí se otevře
ním kohoutku.

Nejjednodušší způsob rozvádění ni- 
trosky děje se olověnou rourou spirá
lovitě stočenou, z níž vybíhají Četné 
trubice poboční do otvorů ve věži.

Olovené kom ory  (obr. 11. 1. SO., 
v olověných komorách účinkem kyslíku 
a vody převede se v  kyselinu sírovou 
H 2S 0 4. Reakce prodělává se mezi plyny 
a parami.

Ďčinku kyseliny sírové vzdoruje olovo, a proto staví se komory 
z plechu olověného.

Tloušťka plechů jest 2*5—2*7 mm . Pozorováno, že chemickému účinku 
kyseliny sírové při mírné koncentraci a teplotě nejlépe vzdoruje olovo 
eisté. Malé množství mědi zdá se podporovati uvedenou vlastnost; an ti
mon i vizmut působí škodlivě.

Plechy spojují se letováním. Aby se docílilo dokonalého spojení 
clvou plechů, položí se na se plechy tak, že jich okraje přečnívají asi 
o CMi; Za použití vodíkového plynu, do něhož se dme vzduch, roztápí se 
olovena tyčinka nad místem styku dvou ploten. Zároveň roztopí se do 
polovice tloušťky též plotna olověná, a při tom docílí se spojení. Těžší 
způsob jest sletovati olověné plotny svisle postavené, poněvadž s tyčinkou 
o ™  praeovati nemožno a ke spojení musí poskytnouti olovo obě

Obr 12.
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Z olověných ploten stavějí se komory, podoby čtyřbokých hranolů.
V nejnovější době místo komor hranolových zavádějí též komory válco
vité. Poněvadž tabule olověná 3 m  dlouhá sama sebou se prohne, nutno 
zvláštním způsobem olověné komory posta viti.

Aby se mohl pozorovati neustále stav olověných komor a stanoviti, 
zda-li komora není poškozena staví se komory na vysoké pilíře, pod nimiž 
možno pohodlně choditi. P ilíře jsou zděné, dřevěné nebo železné. Nej
lépe se hodí pilíře železné, ježto zaujmou málo místa. By se pilíře ochrá
nily před sesednutím, staví se na kam enné podstavce. Zároveň též pro 
vede se spojení pilířů mezi sebou. Na hlavice pilířů uloží se vazba dřev 
systému mřížovitého, na kterou se staví podlaha ze silných prken. P ři 
hlíží se k tomu, aby nevznikly spáry mezi jednotlivým i prkny, poněvadž 
tím zamezí se vznik trhlin v  olověné plotně.

Podlaha olovených komor spočívá na podlaze prkenné. Okraje podlahy 
olověné jsou zdvižené do výše asi 60 em.

Lešení pro komory jest dřevěné. V poslední době zavádí se též že
lezo. Poněvadž svislé stojany jsou lehce přístupné, lze zameziti porušení 
jieh kyselinou. Trámce dřevěné, ze kterých se 
lešení staví, spojí se dole i nahoře příčným i paž- 
díky. Stojany jsou bud otesané čtyřhranné anebo 
vezmou se pouze oloupané kmeny. Lešením pod
poruje se olovo. Na trámce dřevěné zavěsí se olo
věné plotny. Zavěšení jest různé dle toho, o kte- T  i  A -j- spe*
rou část komory se jedná. Stěny komory zavěsí 
se použitím pasů olověných. Dříve než se tabule 
postaví, přiletují se na ni malé olověné plátky, které
se upevní na nosiče železným hřebem s hlavou po- ...» ---- ...
taženou někdy olovem. Je-li strana komory nále- I l n ^
žité výšky, přehne se okraj olověné plotny na 
podélný trámec a na přeloženou část položí se 
okrajem olověná plotna, k terá má tvořiti strop.
Y místech dotyku se obě plotny sletují. Také Obr. 13. Obr. 14.
stropní plotny mají krátké pásy olověné a těmi
zavěsí se po přibití na příčné trámce lešení dřevěného. V novější době
zavádějí se často komory, jichž strop není vodorovný, nýbrž hořejší část 
jest střechovitě zakončena.

Komory olověné nemají stěny s podlahou sletované. Podlaha tvoří 
velkou mísu, do níž visí strany se stropem jako velký poklop. H ydrau
lickým uzavřením zamezí se unikání plynů z komory.

Počet komor jes t různý. Továrny mívají 2— 6 komor o obsahu 
3—7000 mi3. Šířka komor bývá nejčastěji 6 m, výška 71/., m. Délka jest 
velmi měnivá. U komor velkých vyskytnou se i příčné stěny, kterými 
komora hlavní v menší oddělení jest rozdělena.

Vstup plynů do komory je s t buď v hořejší nebo dolejší třetině stěny 
příční. Spojení iednotlivých komor mezi sebou docílí se rourami olově
nými vodorovně, šikmo položenými, nebo v podobě latinského Z zahnu
tými, při čemž ze spodu jedné ( l/3 výšky) vnikají p lyny nahoru (2/s výšky) 
do komory následující.

A m atura  komor olověných. Teplota v  komorách stanoví se teplo
měry T  (obr. 13.) kolenovitě zahnutými, jichž nádobka se rtu tí jest v ko
moře.

Tlak plynu měří se manometrem. Nejjednodušší manometr jest tru 
bice zahnutá v podobě písmeny U, naplněná lihem zbarveným fuchsinem. 
Z rozdílu výšek kapaliny ve spojité nádobě může se tlak snadno určití. — 
Dobře osvědčila se pro stanovení tlaku skleněná trubička zasazená v po
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loze vodorovné do stěny komory. V trubičce nalézá se kapka vody. Dle 
rozdílu tlaku zevnějšího a v komoře pošinuje se kapka sem a tam. Na 
stupnici dělené a k trubičce přiložené spočte se počet dílku, v které se 
kapka pošinula a dle toho určí se i tlak v  ̂mm.

Výška kyseliny sírové určuje se měřítkem olověným v centim etry 
děleným. Výška nemá klesnouti pod 30 em.

Koncentrace kyseliny sírové stanoví se areometry (obr. 14.). Na 
vnitřní stěny komor přileto vány J s o u  olověné nádržky M. Kyselina hro
madí se v nádržce M  na nejnižším místě a z toho vytéká trubicí T  do
předložené nádoby N, v níž plove areometr A. Areometr má ze stupnice
jenom část od 40° dó 60°.Bé.

Z komor přetahuje se kyselina násoskou olověnou dvouramennou.
K určení barvy plynů v komoře umístěny jsou v  protilehlých stra

nách komory skleněné tabule. Také poklopením otvoru b (obr. 11.) ve 
výklenku zvonem skleněným s, pod nímž se plyn nahromadí, možno 
posuzovati barvu plynu, kterou má i vnitřek komory.

Kyselina dusičná dostane se různým způsobem do olověných komor. 
Dosud zaveden nejstarší způsob, že kj^selina dusičná stéká v komoře po

stupňovitě sestavených mísách. Rozsáhlé 
upotřebení mají skleněné injektory. Injek-
tory (obr. 15.J zasazenými do stěn ko
mor vhání se pára vodní trubicí B  a 
s tou zároveň strhuje se i kyselina du
sičná, která skapává z láhve Mariottovy 
do nálevky A.

Největší díl továren přivádí kyselinu 
dusičnou do komor z věže Gloverovy, do 
níž stéká nitroska z nádrže N  anebo vedle 
nitro sky i kyselina dusičná z láhve L  
(obr. 11.).

Místo kyseliny dusičné zavedeno jest 
též zařízení, při kterém  se ledek rozkládá 
kyselinou sírovou. U tvořená kyselina du
sičná v  plynem  stavu dále se odvádí. Roz
klad provádí se ve čtyřhranných neb půl- 
válcovitých nádobách naplněných směsí 

ledku a kyseliny sírové. Nádoby jsou uloženy mezi pece, v  nichž se kyz 
praží, anebo se kladou do kanálu, kterým  se odvádějí plyny z pecí do 
věže Gloverovy.

 ̂ Y kanálu jsou vodorovné kolejnice, po nichž všine se nádoba s po
značenou směsí. Zavře-li se otvor, kudy se vpravila nádoba s obsahem,
nastane ihned rozklad. Horké plyny z pece ohřívají směs. Ukončendi 
rozklad, vytáhnou se nádoby, a jich obsah kyselý síran sodnatý se vleje 

?■ PJPf1 j  odevzdá ku zpracování na norm alný síran. A by se do komor 
pnvadelo dostatečné množství kyseliny dusičné, jsou v kanálu vždy 2 ná
doby, ktere se střídavě plní a vyprázdňují.
i r J6®*1 zazděn do kanálu mezi olověnou a prachovou komoru

o e , který^ma ve dnu trubici uzavřenou zátkou. V kotlů jest výše po-
sodnatý v y té k á  rozložená, odstraní se zátka a kyselý síran

Vodní pára přivádí se z parního kotle do komor olověnými trubi
cemi a J  (obr. 11.), zakončenými ve stropu směrem podélným ohledně 

moiy azcla trubice má zámyčku H, že možno přesně říditi přítok páry. 
b- řím  °- V, k°m °ře a udržování pecí v hoření docílí se tahem,

uz s ouzi komm, postavený za komorami Spojení s komínem spro-
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středkuje roura U, jež přechází v podzemní kanáí Z, ústící ve spodní Část 
komínu. Také mezi komorou a věží Gay-Lussacovou v rouře Tx šou
pátkem S y možno tah v komorách regulovali.

V rouře, která sprostředkuje spojení mezi věží Gay-Lussacovou a 
komínem, jsou proti sobě postavena skla V, by se mohla posuzovati barva 
plynů. Zároveň vložena jest do rozšířené části roury olověná deska 
s četnými otvory, které dle potřeby ucpávají zátkami olověnými nebo 
hliněnými dle toho, má-li se tah seslabiti. Totéž docílí se plnou olověnou 
deskou vloženou do trouby. Deska otáčí se kol prům ěru a dle otočení 
řídí se i tah. Má-li plotna polohu vodorovnou, uzavře se trouba úplně. 
Je-li deska skloněna k poloze vodorovné, docílí se větší, menší tah.

Aby povstal tah, užívají někde místo komínu trouby olověné posta
vené na poklop věže Gay-Lussacovy. V zimě, kdy vegetace jest pokryta 
sněhem, odvádějí se plyny do ovzduší troubou. V letě spojí se věž Gay- 
Lussacova s věží, kterou protéká voda, jež zadrží kyselé plyny a potom 
ještě zavede se spojení s komínem, jímž plyny vycházejí do ovzduší.

V případech, kde dlouhými chodbami přivádí se plyn do komor, 
nestačí pro tah  vysoký komín. V takovém případě musí se tah podpo- 
rovati větrníky, které se dobře osvědčily. V ětrník sestává z bubnu, 
v němž uložena jest osa s rameny. Středem se ssaje plyn a na obvodu 
se pudí dále. Osa jest železná, ramena dřevěná; oboje pokryté olovem, 
by se uchránilo před účinkem kyseliny.

Řízení komor. Tem peratura v systému o 3 komorách bývá v první 
komoře 60", v drahé 50—40° a ve třetí 30—20°C.

Tlak plynů v komorách dobře řízených musí býti vždy stejný. 
Dlužno jej však ustavičně říditi, poněvadž mění se následkem změn 
v tlaku ovzduší a teplotě se vyskytnuvších. Všeobecně uvádí se, že tah 
jest dobrý, když v systému o 3 komorách v první komoře tlak plynů 
převyšuje tlak zevnějšího vzduchu, v střední komoře udržují si tlaky oba 
rovnováhu a v komoře poslední lze pozorovati ssání vzduchu.

Voda přivádí se do komor jako vodní pára o tlaku 11/2— ‘2 atm.
Pára  působí kolmo na proud plynu a rozvádí se se stropu. Dříve 

mělo se za to, že teplo vodní páry jest výhodným pro výrobu kyseliny. 
Seznalo se však, že právě teplo škodí a že voda, dokud jest v  plynném 
stavu, nemá při pochodu účinku. Následek toho byl, že některé závody 
počaly pracovati s vodou, která v podobě jemného vodního prachu vniká 
do komor.

Aby se dostal vodní prach, vytéká voda z trubice pod tlakem nej
méně 2 atmosfér jemnou špicí proti pevné plotně. Výhody tohoto zařízení 
jsou, že není potřebí vodu proměniti v pára, zabrání se kondensace a tím 
i vývin tepla.

Jakkoliv uvedený způsob jest velice výhodným co se týče přivá
dění vody, přece není všeobecně zaveden a to z té příčiny, že špice pla
tinová, kterou vodní prach uniká, se časem opotřebuje, a voda přímo 
stéká do komory, plove na kyselině a s ní se nesmísí. To pozoruje se 
někdy po delší době a takovou komoru jest těžko v řádný chod uvésti.

Má-li se určiti množství vody potřebné k výrobě kyseliny, dlužno 
v úvahu vzíti, mnoho-li se síry zpracuje na kyselinu sírovou a jakou má 
tato koncentraci. Poněvadž koncentrace kyseliny sírové provádí se ve 
věži Gloverově, spotřebuje se o 60"/,, vody méně než by bylo zapotřebí 
při práci bez věže.

Přivádění páry vodní má hlavní vliv na hustotu kyseliny sírové. 
Je-li páry mnoho, jest kyselina zředěná, což má za následek tvoření se 
kyseliny dusičné. Není-li páry dostatek, dostane se kyselina silnější, 
která rozpouští oxydy dusíku. Při řádné práci dostane se v systému
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o 3 komorách kyselina, která má v první komoře 54—52°, v druhé 
52—50 a v poslední kol 45nBé. Sprchující kyselina jest o 2—4() silnější, 
než kyselina zadržená na dně komor.

Na začátku systému komor olověných jest barva v plynů světlá, což 
nasvědčuje tomu, že tam převládá kysličník dusičitý. Cím blíže ku vý 
stupu plynů z komor, tím jest jich barva tmavší a na konci systému jest 
tmavočervená, kde vedle N20 3 přichází i N,0.,. Uvedené úkazy nazna
čují, že největší množství kyseliny sírové se tvoří v  prvním oddílu pivní 
komory, jak  vyjadřují rovnice:

2SO, - f  2NO 4 -  0 . , + H 20  =  2 S 0 5NH  
2SO.NH - f  S 0 2 +  211,0 =  3H2S 0 4 +  2N0.

Druhá část první komory jest v klidu, ale za to přední oddíl ko
mory druhé jest zúčastněn na tvoření kyseliny. V třetí komoře vyskytují 
se jen zbytky dioxydu síry.

Pro zvýšení výtěžku kyseliny sírové v  olověných komorách a k vůli 
sesílení reakce mezi plyny, staví se m eziolověné komory věž Grt (obr. 11.) 
hliněnými trubkami vyplněná, po nichž stéká kyselina sírová. Kyselina 
sírová má za účel zadržeti volný SO., a při tom i provésti dokonalé pro
míchání plynů.

Ku seznání stavu v komorách určuje se množství S 0 .2 před vstupem 
do komory, stanoví se kysličníky dusíku v komorové kyselině a udává se 
množství kyslíku v plynech, které opouštějí komoru.

_ Množství S 0 2 zkouší se titrovaným  roztokem iodu s mazem škro
bovým,  ̂Kysličníkem siřičitým odbarví se škrobový maz iodem modře 
zbarvený. Dle množství plynu vypočtou se procenta S0.2.

# Kysličníky dusíku v kyselině komorové se stanoví roztokem indi
govým. Do roztoku indigového přidá se určité množství kyseliny sírové 
z ko,mory a porovnává se při tom vzniklá barva se stupnicí modrých 
odstínů barevných přesnými pokusy zhotovených.

J in ý  způsob stanovení oxydů dusíku v kyselině upotřebí roztok dvoj- 
chromanu draselnatého určité koncentrace. Do roztoku určitého objemu 
přikapuje se tak dlouho kyselina komorová, až tekutina nabyde barvy 
jasně zelené. Z tabulky příslušné určí se množství kysličníku dusíku.

Mnoho-li kyslíku mají plyny při výstupu z komor, určuje se pří
strojem Orsatovým. Množství jeho kolísá mezi 6— 8%.

Theorie tvoření se kyseliny sírové v olověných komorách. Poněvadž 
seznáno bylo, že množství ledku při výrobě kyseliny sírové potřebné 
nijak nestačí  ̂k úplnému okysličení kysličníku siřičitého a převedení jej 
v kysličník sírový, vysvítá z toho, že kysličníky dusíku dělají prostřed
níka při okysličení. Oxydy dusíku slučují se s kyslíkem vzdušným a pře
nechávají jej kysličníku siřičitému.

Tvoření kyseliny sírové v  komorách bylo příčinou hlubokého studia 
vynikajících chemiků.

Stará theorie, že se dostane kyselina sírová působením

S 0 2 +  N 0 2 +  H 20 = = H 2S 0 4- |-N 0  a N 0  +  0  =  N 0 2,
povazována dlouho^ za pravou následkem jednoduchosti.

Vetší oprávněnost měla theorie, vypracovaná Berzeliusem, dle níž
vzájemným účinkem kysličníku siřičitého a dusíkového za přítomnosti 
dusikov2 ^  ^ Se^ na a kysličník dusičitý se okysliČí v  kysličník

S 0 2 +  NjOa +  HjO =  H,SO, - f  2N 0
2NÓ-f o =  n ;o3.

~vr n  budiž poznamenáno, že dosud není určitě stanoveno, zda-li
, ., co akový skutečně existuje. Dle prací, které vykonal Lunge, zdá
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se, že N.20 3 se štěpí ve směs NO a NO.,. P ři vyjádření pochodů nazna
čených dostane se však týž výsledek, píše-li se N20 3 nebo N O -f-N 0 2-

Peligot předpokládal redukci kyseliny dusičné dle rovnice

S 0 .2 - f  2HNO, =  H 2S 0 4 - f  2 N 0 2.

D avy sestavil theorii, která později upadla v zapomenutí. Upozor
ňoval na tvoření krystallů v komoře (což jest kyselina nitrosylsírová 
SO-NH), které se usazují, je-li vody nedostatek. P ři tom dle rovnic

2S 02 +  3N 0 .2 +  H.20  =  2S 0 2 . OH . ONO - f  NO 2NO - f  0 2 =  2N 0 .2

tvoří se kyselina nitrosylsírová a kysličník dusičitý, k terý  oxydací pře
chází v kysličník dusičelý.

Lunge stanovil pokusy v laboratoři a v praksi, že v komorách vzniká 
kyselina nitrosylsírová,

2S 0 24 - N 20 3 -f- H.20  +  0 2 =  2 S 02 . O H . ONO, 
která při styku s vodou nebo zředěnou kyselinou sírovou se rozkládá 
a poskytne kyselinu sírovou.

2S 02. O H . ONO - f  H20  =  2H2S 0 4 +  N.20 3.
Ylastní tvoření kyseliny sírové spočívá v  tom. že kyselina nitrosyl

sírová v komoře v podobě jem ných kapek tvoří mlhu a v tom stavu se
tkává se s vodou nebo zředěnou kyselinou sírovou. Setkávání uvedených 
sloučenin dálo by se v komorách pomalu; promíchání ur3rchluje se nará
žením plynů na stěny.

Kysličník dusíkový poskytne dle rovnic:

n 2o 3= n o + n o 2
N20 3 +  H 20  =  2N 0,H .

Kyslíkaté sloučeniny dusíku poskytnou zase kyselinu nitrosylsírovou, 
jak  naznačují rovnice :

2S 02 +  N 0 + N 0 2- f  0 .2 -j- H20  =  2S O ,. O H . ONO 
S 0 2 +  O =  SO-NH.

Je-li vody málo, zůstane kyselina nitrosylsírová rozpuštěna v kyse
lině sírové a odstraní se dalšímu pochodu chemickému. Pracuje-li se 
s nadbytkem vody, tvoří se H N 0 3 a N20.

Vytvoření kyseliny dusičné v komorách jest vždy škodlivé. Aby se 
tedy netvořila, nesmí býti nadbytek vody. Povstane-li kyselina dusičná, 
znamená to nejen ztrátu ale i poškození komor.

Také N20 4 a NO, působí-li v ně dostatek vody, dávají kyselinu du
sičnou, jak  vysvětlují uvedené rovnice:

N20 4 +  H ,0  =  HNO, - f  H N 0 3 
2NO - f  0 3 + H 20  =  2HNO.J.

N20, který se vytvoří je pro továrnu ztracen. Bylo seznáno, že 
dokud je  hustota kyseliny sírové menší než 15, netvoří se N20. Vzniká 
však při hustotě 1'4 a velmi mnoho se ho tvoří při hustotě 1‘3— 1 2 . NO 
dlužno považovati za ztracený pro továrnu, když se vytvoří ve věži G-ay- 
Lussacově, neb se tahem odvádí.

Až do ̂ středu 19. století skládala se továrna na kyselinu sírovou ze 
" A č á s t í  a to z pecí a komor. Známo bylo, že mnoho kysličníku 
siřičitého uniká komínem do ovzduší, čímž nastaly značné ztráty. Ještě 
citlivější a nepříznivější byly ztráty kysličníků dusíku, nezadržených v ko
morách.

Zadržeti kysličníky dusíku, které opouštějí olověné komory a je
K ro n ik a  práce.  X. o
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opět při výrobě kyseliny sírové náležitě zužitkovati, podařilo se Gay-
Lnssacovi. , ■ ,

Setkají-li se N20 3 a N.20 4 s koncentrovanou kyselinou sirovou, do
stane se kyselina nitrosylsírová.

Také kyselina dusičná se zadrží kyselinou sírovou. Podobně jest 
tomu i s kyselinou dusíkovou, která poskytne vodu a kyselinu nitrosyl-

Kyselina nitrosylsírová rozpuštěná v kyselině sírové dává kyselinu 
zvanou — nitrosku.

Kyselinou sírovou nezadrží se kysličník dusnatý N.,0 a dusičitý NO. 
Přítomnost těchto dvou oxydů vyskytnuvších se v plynech při výstupu 
z komor znamená ztrátu pro továrnu. Aby se ztráta co možná seslabila, 
přihlíží se k tomu, by z komory neucházel NO, nýbrž aby za dostatku 
kyslíku vzdušného byl přeměněn v kysličník dusieelý.

Věž Gay-Lussacova (obr. 11.) GL, Zkušenosti právě uvedené při
vedly Gay-Lussaca na myšlénku sestrojiti olověnou věž, v níž zadrží se 
kysličníky dusíku koncentrovanou kyselinou sírovou.

Yěž Gay-Lussacova jest válcovitá, 10— 15 m  vysoká v prům ěru 8 m. 
Staví se podobně jako věž Gloverova. Dno věže pokryje se cihlami ky 
selině vzdorujícími. Nad vstupem plynů do věži sestaví se rošt z ka
menů pískovcových nebo ploten hliněných anebo ze železných tyčí oba
lených olovem. Vnitřní obal na obvodu pláště jest z cihel. Střed věže 
vyplní se kokem nebo trubkami hliněnými. Lunge navrhuje pro výplň 
dírkované plotny hliněné.

Pokusy konanými seznáno bylo, že kok se porušuje kyselinou a tím 
vzniká hustá, hnědá kyselina sírová. Kromě toho redukuje kok i nitrosku. 
Účinek roste s temperaturou a dostane se až N20 , což tvoří ztrátu pro 
továrnu.

Aby se odstranily vady uvedené, zavádějí se pro systém komor dvé 
věže Gay-I.ussacovy. Přední věž vyplněna jest buď trubkami hliněnými 
(průměr a výška měří 15 em) nebo koulemi dutými, které poskytnou te 
kutině velký povrch, anebo užívá se k tomu dírkovaných ploten. Plotny 
jsou tak sestaveny, že pod otvory plotny jedné přijde plná hmota plotny 
druhé. Tím docílí se rozstřikování sprchující kyseliny. Druhá věž, do 
které vnikají plyny silně ochlazené vyplní se kokem.

Na vyplň steká^ s poklopu věže kyselina sírová z nádoby N, podob
ným zařízením, jaké bylo uvedeno při věži Gloverově. Koncentrovaná 
S o n  ®lrová' Proti ,níž pohybují se plyny, jichž tem peratura nepřekročí 
50 G, poskytne při výtoku u dna věže nitrosku. Kysličníky dusíku větším 
dílem se zadrží.

Ztráty, které vždy nastanou uniknutím  sloučenin dusíku z věže Gay- 
ussacovy, třeba denně nahrazovali, aby se komory udržely v Pravidel

ném chodu, což se děje buď ledkem nebo kyselinou dusičnou.
, , , .7®, ý  význam v tom ohledu má věž Gay-Lussacova, vysvítá 

z následujícího. P řed zavedením věže spotřebovalo’ se na 100 d. síry 
15 cl. lecíku a výroba kvselinv s í r o v é  nhnáSolt. oqo oko a m.; ttZz;

sírovou.
H.2SO.i +  HNO., =  SO.NJI - f  H ,0 .
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Denitrifikace kyseliny sirové. Kysličníky dusíku zadržené kyselinou 
sírovou ve věži G-ay-Lussacově uvolnili a je  opět do výroby uvésti, stane 
se ve věži olověné, vyložené na obvodu cihlami kyselinovzdornými a 
uvnitř křemenem. Do věže horem stéká nitroska a spodem pudí se vodní 
p á ra .,  V nitrosce rozpuštěná kyselina nitrosylsírová se vodou rozkládá 
v kyselinu sírovou a dusíkovou.

S 0 .U N + H 20 -  SOjHj +  HNOj.
Kyselina dusíková rozloží se dle rovnice :

2H N 02 =  H .2 O NO +  NO.,.

P ára  vodní s kysličníky dusíku vniká do olověné komory. Tak pra
cuje se ve Freiberku.

Lépe využitkoval nitrosky G-lover. Týž seznal, že, působí-li v ni- 
trosku kysličník siřičitý za přítomnosti vodní páry, dostane se H 2SO, a 
kysličník dusíčitý, k te rý  kyslíkem se převede ve vyšší oxyd.

■2SO.NH - f  SO, - f  2H aO =  3H2Š 0 4 +  2 NO.
Pochod naznačený se provádí ve věži Gloverově, do níž horem 

stéká nitroska s kyselinou komorovou (50—52°Bé silnou), případně s ky 
selinou dusičnou a dolem přivádí se kysličník siřičitý. Při tom docílí se 
nejen denetrifikace, ale zároveň též koncentruje se kyselina komorová na 
60—62(,Bé. Z věže Gloverovy vytékající kyselina sírová je st 120— 130° 
teplá, poněvadž odejmula teplo plynům, s kterými ve styk přišla. P lyny 
teploty pozbyly a měly-li před vstupem do věže 300—360°, mají při vý 
stupu 60UC, tak že mohou se potom přímo vpouštěti do komor.

Aby se kyselina z Gloverovy věže ochladila a zároveň nečistoty v  ní 
obsažené usadily, rozvádí se olověnými stružkami, že musí konati dlouhou 
cestu. Ochlazení urychlují tím, že kyselina protéká olověnou nádobou D  
obr. 11.. v níž jest olověná hadice F se studenou vodou, která spodem 
přitéká a horem odtéká. Hadice nelze upotřebiti pro průtok kyseliny, po
něvadž by ji nečistoty do kyseliny vtroušené, ucpaly.

Kyselina sírová ve věži Gloverově znečistí se prachem rudním a 
mimo to má síran žělezitý a hlinitý. Takovou kyselinu, mající 60°Bé ne 
možno dále koncentrovat!, poněvadž při odpaření tvoří se kůry, kterými 
se přístroje platinové silně porušují.

Co se týče oběhu kyseliny sírové, která protéká věží Gay-Lussa
covou a Gloverovou, platí toto pravidlo. K absorbci kyslíkatých slou
čenin dusíku upotřebí se ve věži Gay Lussacově GL  kyseliny, která má 
hustoty 60(,Bé. Z dolní Části věže vytékající nitroska rourou r  hromadí 
se v nádržce JV2 a z té otevřením kohoutku v trubici tt vteče do želez
ného válce M2, z  něhož se vytlačí trubicí č., do nádrže N. Z nádrže N  
vytéká kyselina na poklop věže Gloverory G, z kterého stéká po výplni 
věže a když byla kyslíkatých sloučenin dusíku pozbyla, vytéká trubicí ť, 
do návrže D. v níž se ochladí. Po ochlazení vpouští se do válce il/, 
rourou rv  Z válce vytlačí se rourou r ;J do nádržky JV, a z té po ote
vření kohoutku v trubici Z  rozvádí se kolem Segnerovým S  na poklopu 
věže Gay-Lussacovy GL.

Vytlačení kyseliny sírové na věž ať již Gay-Lussacovu nebo Glove- 
rovu děje se zhuštěným vzduchem. Upotřebí se k tomu železného válce 
il/, a M-2 někdy olovem vyloženého nebo olověné nádoby kulovité. Válec 
má 3 otvory. Jedním  otvorem přitéká kyselina trubicí r l nebo tv  druhým 
prochází až ke dnu válce trubice r.A, nebo í;t, kterou se tlačí kyselina do 
výše, a třetím otvorem se tlačí do válce vzduch trubicí r.2 nebo t.2.

Pohodlně a jistě vytlačuje se kyselina samočinně pulsometry, které 
mají i tu přednost, že nezajmou tolik místa jako válce.

3*
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Čistění kyseliny sírové. Někdy jedná  se o to, by se kyselina sírová 
zbavila arsenu, k terý  se do ní dostal ze surovin hlavně z kyzu. Ve Frei- 
berce přihlíží se k tomu již při pražení rud. P lyn vede se dlouhými 
podzemními chodbami, kde se As20 :j usadí z největší části. Má-li se však 
arsen z kyseliny úplně odstraniti," upotřebí se k tomu sirovodíku.

Ve Freiberce čistí se kyselina sírová o hustotě 48°— 50°Bé. Nesmí 
se vzíti kyselina silnější, poněvadž potom působí H2S n a  H.2S 0 4 a vyloučí 
se síra.

3H2S - f  H2S 0 4 -  4H20  - f  S4.

P otřebný sirovodík vyrábějí z FeS  a zředěné kyseliny sírové. K  vý 
vinu sirovodíku slouží dřevěné, olovem vyložené skříně. Na dně jest 
vrstva eihel kyselině vzdorujících, na něž se položí síto se sirníkem. Je-li 
poklop těsně přiložen, připustí se kyselina sírová. A by nekrystaloval vy 
tvořený síran železnatý, přivádí se vodní pára do tekutiny. Sirovodík 
prochází promývačkou, kde se pozoruje bublání plynu, načež se odvádí do 
věží čtyřhranných o základní ploše l '8 w 2 a výšce 6 m. Věž jes t vypl

něna střechovitě slo
ženými plechy olo
věnými, na které 
stéká kyselina Proti 
sprchající kyselině 
pohybuje se sirovo
dík, tím sráží se 
arsen jako As2S:1. 
K yselina sírová i se 
sírníkem přetáhne se 
do olověných kádí 
s dvojitým dnem. H o
řejší dno jest dirko- 

Obr. 16 vané, a prostor mezi
oběma dny vyplněn

křemenem a pískem. Na sítě zadrží se As2S3, k terý  se suší, taví a při
vádí do obchodu. Sítem protéká vyčištěná kyselina sírová.

Kyslíkatých sloučenin dusíku zbaví se kyselina sírová ve věži Grlo- 
verově kysličníkem siřičitým. Ve velkém upotřebí se ku odstranění oxydů 
dusíku síranu ammonatého, k terý  se nasype na horkou kyselinu sírovou. 
Kyslíkaté sloučeniny dusíka se rozkládají za vývinu  dusíku.

Koncentrace kyseliny sírové. Kyselina sírová z komor má hustotu 
50—54°Bé. Až na 60(,Bé zkoncentruje se pohodlně ve věži Grloverově. 
P ři tom však dostane se kyselina nečistá.

Čistá kyselina téže hustoty dostane se koncentrováním jí  na pánvi 
olověné, vyrobené z plechu 6—7 m m  tlustého. Koncentrace provádí se 
obyčejně do 60°Bé; mnohdy jde  se až na 62°Bé. P ři koncentraci ohřívají 
se pánve naplněné kyselinou spodem nebo horem, anebo se k tomu použije 
vodní páry.

Pro koncentraci kyseliny sírové jest uloženo stupňovité 6— 8 olo
věných pánví (obi\ 16.) na železných plotnách pokry tých  vrstvou písku. 
Někdy spočívají pánve na slabém klenutí, aby byly chráněny před pří
mým ohněm. Kyselina sírová přetéká násoskami P, N  z pánve hořejší 
A  do sousední B  a dál do G. P lam en z roštu D  šlehající má obyčejně 
smer opáčný než tok kyseliny. Olovo tím však značně trpí, ježto v ně 
působí nejen nejsilnější kyselina ale současně i vyšší tem peratura. Aby 
se pánve ušetřily, nehledí se m nohdy na nejvýhodnější využitkování pa
liva a pracuje se tím způsobem, aby tok kyseliny měl stejný směr s plá-
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menem šlehajícím. Nad roštem jest nejslabší kyselina a z pánve nevzdá
lenější roštu vytéká kyselina nejsilnější.

Olověné pánve bývají bez poklopu, nebo jsou přikryty poklopem. 
Poklop opatřen odváděči rourou pro kyselinu sírovou, která prchá s pa
rami vodními troubou olověnou a pak hliněnou do věže, kde stéká voda. 
Tou kyselina sírová se zadrží a upotřebí pro accomulatory.

Kde se má s málem paliva mnoho kyseliny koncentrovat], tam upo
třebí se plamene, který šlehá přes povrch kyseliny (obr. 17.). Olověná 
pánev F  je  v klenuté peci. Aby se 
stěny pánve uchránily před účinkem 
tepla, visí se stropu stěny R  do 
kyseliny. Teplo se při tomto způ
sobu koncentrace velmi dobře vyu- 
žitkuje, ale kyselina jest barvy 
hnědé, znečistěná částkami prachu, 
které se do ní dostaly, byvše pla
menem strženy.

Koncentrace kyseliny sírové 
napnutou parou děje se v pánvích 
se dnem mírně skloněným. Pára 
o tlaku 3 atmosfér probíhá olově
nou hadicí v  kyselině uloženou.
Zkondensovaná pára se zase o d 
vádí do kotlá. Tem peratura při Obr. 17.
tomto způsobu kondensace lze
snadno říditi, dlužno však pečlivě k tomu přihlížeti, aby hadice poško
zené ihned dobrými byly zaměněny.

Ku koncentraci kyseliny sírové využitkuje se někdy teplo plynů 
vyvinutých při pražení. Pánve olověné P  (obr. 11.) uloží se na železnou 
plotnu přikrývající hlavní kanál, 
kterým odvádějí se plyny z pecí 
do komor.

Má-li se kyselina sírová 
koncentrovati výše než na 60"Bé, 
stává se to v nádobách skleně
ných, porcelánových, platino
vých nebo železných.

Skleněné retorty (obr. 18.), 
jichž se upotřebí, jsou válcovité 
s poklopem, k terý  se na ně po
sadí. Yždy několik retort jest 
v práci. Každá retorta jest pro 
sebe zazděna a má své vlastní 
topení. Retorta T  uložena jest 
do železného válce V. Mezi re- 
tortou a válcem nalézá se jem ný 
suchý písek, který sahá až do 
výše hladiny, kyseliny. Zobany 
B  všech retort míří na jednu 
stranu a ústí do olověné roury 
K  spojené s kondensačním přís
trojem, v němž zadrží se slabší 
kyselina. P ři koncentraci udržuje se teplo stejnoměrně, a retorty nutno 
chrániti před průvanem. Koncentrací dostaneme čistou kyselinu, avšak

Obr. 1S.
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Obr. 13.

výroba je jí je  drahá, poněvadž retorty lehce popraskají, a kromě toho 
spotřebnje se poměrně mnoho paliva.

P ro  koncentraci kyseliny sírové 66nBé siltié, upotřebí se též porce
lánových misek nebo kádinek stupňovitě sestavených, u nichž přetéká 
kyselina z nádoby do nádoby. Nejsilnější kyselina odtéká z nádoby nej
níže postavené. Páry vzniklé při odpařování se kondensují.

Aby se zamezilo prasknutí nádob, kladou se misky porcelánové na 
mísy železné vystlané asbestem. Praskne-li mísa porcelánová, pronikne

kyselina do as- 
bestu, z něhož 
dále proteče 
otvory v míse 
železné do ohni
ště, a tím ihned 
se prozradí mí
sto, kde se stalo 
porušení mísy.

Misto misek 
upotřebí 'VVebb 
ke koncentraci 
porcelánových 
kádinek. K á
dinky stojí stup
ňovitě na mí
sách vsazených

do otvorů železné plotny, pod kterou se topí. Kyselina přetéká vždy 
ke dnu nádoby sousední.

Nejvíce kyseliny sírové zkondensuje na 66"Bé v nádobách platino
vých. Pánve P  (obr. 19.) ploché mají buď rovné nebo vlnovitě zprohy- 
bané dno. Poklop S  i odváděči trubice K . která jest spojena s chladi

čem, jsou rovněž platinové. Chladič se 
stává z platinové trubice, obdané trubicí 
měděnou. Mezi oběma proudí studená voda.

Do pánve platinové přitéká horká ky
selina sírová 6 0 B é  silná nálevkou JV‘a 
jako  66(lBé mající vytéká trubicí R  do 
chladiče. Někde místo jedné pánve plati
nové mají 2 3, které jsou mezi sebou ve

spojení, že kyse
lina jim i protéká 
postupně. Pochod 
jest nepřetržitý , 
neboť ustavičně 
přitéká kyseliny 
tolik, co možno 
zkoneentrovati.

Aby sě uspo
řilo platiny, po
krývá se plati
nová pánev S  
(obr. 20 .) poklo

pem olpvěným P, k terý  se ochlazuje vodou. Na poklop jsou přidělány 
olověné pláště K , K  a do prostoru mezi plášť a poklop přitéká studená 
voda, která se po oteplení odvádí.

Poklop P  má na okraji výřezy R, R, by se sesílil tah  plynů pod

Obr. 20.
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poklopem nahromaděných. Pára vodní z 'kyse liny  sírové vyvinutá sráží 
se na vnitřní straně poklopu a strhuje slabou kyselinu sírovou. Sražená 
pára nestéká do pánve nýbrž do stružky M  na okraji pánve, do níž po
klop zapadá. Ze stružky odvádí se zředěná kyselina sírová.

Z nejvyšší Části poklopu odbočuje trubice T  do roury svisle posta
vené Ý  a víožené do trubice širší. Mezi trubicemi proudí voda studená, 
jež způsobí ochlazení a srážení uniknuvší vodní páry. Tím způsobem za
drží se všechna kyselina sírová, že žádné kysele plyny nedostanou se do 
ovzduší.

K vyprazdňování platinové pánve slouží nasoslta platinová P  (obr. *21.) 
oklopená trubicí měděnou M , kterou protéká studená voda. Kyselina sí
rová se v násosce ochladí a stéká do olověného válce C, k terý  má na
dolejším okraji výřezy a těmi vytéká kyselina do olověného chladiče Ch. 
Chladič jest válcovitý, dole konicky zúžený. Do otvorů ploten R  a fí, 
vsazeny jsou trubice T. a 
těmi protéká kyselina, jež po —.
ochlazení společnou trubicí S  
vytéká do ballonů. Mezi tru- |
bicemi obíhá voda studená,
která trubicí A  vniká do chla- M
diče a trubicí B  jej opouští.

Upotřebení platiny ob- 
chází se tím způsobem, že se 
kyselina koncentruje nejprv na 2 až 3 
pánvích platinových, z nichž každá jest 
přikryta poklopem olověným. Poklop 
zapadá do stružky na obvodu pánvi vy
plněné zředěnou kyselinou. V prostoru 
mezi poklopem a pláštěm zevnějším pro
téká studená voda. Když se kyselina 
byla sesílila na pánvích právě popsa
ných, přetéká do pánve platinové, po
kryté víkem platinovým ku další kon
centraci.

Ohledně opotřebení platiny počítá 
se; že při zkoncentrování 1 tůny kyse
liny sírové spotřebuje se I g platany.
Má-li kyselina přimíšenu kyselinu dusí
kovou nebo dusičnou, jest opotřebení 
platiny desetkrát větší. Ještě  škodli
vější jest přítomnost síranu železitého 
pocházejícího z prachu, jakož i tvoření 
usazenin na dně, které jsou příčinou 
propálení pánve.

Poněvadž čisté zlato se opotřebí 
kyselinou sírovou méně než platina, dě
lají se nyni pánve platinové, jichž vnitřní 
stěna jest opatřena zlatým povlakem. Obr. 21.
Galvanické pozlacení se neosvědčilo.
Má-li se vyrobiti pozlacená pánev, rozpálí se do bílého žáru kus platiny 
s vystupujícími okraji a na něj se vleje roztopené zlato. Zlato s platinou 
tvoří slitinu, z níž vyválí se plech, kterého se upotřebí k výrobě pánví. 
Zkušenosti udávají, že opotřebení takových pánví obnáší sotva ‘/ 1(> pánví 
platinových.

Koncentruje-li se kyselina sírová v pánvích litěných, tu se před tím
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podrobila koncentraci v nádobách olověných a platinových.^ Pánev že
lezná jest plochá a mělká. Ze  dna pánve vystupnje vyvýšená spirala, 
která způsobí, že kyselina pohybnje sê  pozvolna v pánvi a koncentro
vaná na nejvyšší hustotu pánev opouští. Vytékající kyselina jest zka
lena, což pochází ód zásaditého síranu železitého, k te rý  se oddělí, když 
se kyselina zůstaví v klidu.

Při uvedeném způsobu koncentrace kyseliny sírové jest nepřetržitý  
přítok a odtok kyseliny. Vedle toho koncentrují i kyselinu, která jest 
hustoty 60°Bé v kotlů železném přikrytém  víkem. Trubicí do víka zapu
štěnou odvádějí se páry vodní se zředěnou kyselinou sírovou do jímadla 
ochlazovaného studenou vodou. Z jímadla dostane se zředěná kyselina 
a z kotle se odtahuje koncentrovaná kyselina sírová.

Vzduchoprázdnoty ke koncentraci kyseliny hleděl využitkovati Hemp- 
tinne. Sestrojil přístroje z olova, v nichž koncentrace se prováděla při 
snížené teplotě. Olovo poměrně málo se opotřebovalo. Tento způsob 
koncentrace se rozšířil jen  v několika závodech.

Výroba krystallova/né kyseliny sírové (monohydrat). Z kyseliny sí
rové, mající 97—98% H 2S 0 4 ochlazením na —25° vyloučí se krystally k y 
seliny sírové. Vyloučené krystally v odstředivém mlýnku vyloženém 
olovem se zbaví matečného louhu, načež se jim i plní nádoby, v nichž se 
rozesílají. Mateční louh obsahuje zředěnou kyselinu sírovou, která se 
buď přímo prodává anebo se výše koncentruje.

Kyselina sírová tvoří bezbarvé krystally, které tají při 10(t a mění 
se v tekutinu, mající 99'5% H2S 0 4.

Vlastnosti. Kyselina sírová II2S 0 4 je s t bezbarvá, olejovitá tekutina, 
jejíž hustota při 0° dělá 1-854— 1-857. Přechází při 338° ve var p rav i
delný. Při tom předestilluje část, která jest směsí kyseliny a ky 
sličníku sírového, zbytek pak jest směsí kyseliny sírové s vodou. Destil- 
lací nelze tudíž dostati čistou kyselinu, nýbrž jenom  krystallisací. Ochla
zená pod 0"C počne vylučovati se v krystallech. Vysokým žárem roz
kládá se na S 0 2, O a vodu. Vyniká značnou slučivostí s vodou. Pohl
cuje nejen ze vzduchu vlhkost, ale odjímá i látkám organickým vodík 
a kyslík ve způsobě vody a zuhelňuje je, Vleje-li se do vody, slučuje 
se s ní energicky za vývinu tepla a poskytuje hydráty. Smíchána se 
sněhem dává směs zimotvornou.

Kyselina sírová se rozesílá hlavně ve skleněných řidčeji v  hliněných 
balonech, vložených do košíků vrbových nebo vyrobených ze železných 
pásků, které se vycpávají slámou nebo sklovou vlnou. Velké zásilky 
150—200 q dopravují se ve válcích olověných nebo železných uložených 
na vozích^ železničních, zvláť pro ten účel konstruovaných.

Upotřebení. Kyseliny sírové komorové upotřebí se při výrobě stro
jených hnojiv. Silnější kyselina 60l,Bé slouží k výrobě síranu ammona- 
télm i hlinitého, sodnatého a draselnatého, kyseliny dusičné, flurovodí- 
kové. k rozkladu fosforitů, k výrobě škrobového cukru, k neutralisaci 
alkality melassy, v hutnictví, v telegrafii, telefonii, při výrobě fosforu, 
chloru, bronu, iodu. Nejsilnější kyseliny (66(tBé) upotřebí se k výrobě nitro- 
glycerinu, nitrocellulosy, k čistění petroleje, výrobě organických barviv.

, V obchodě jest kyselina sírová různé koncentrace. Kyselina komo
rová má hustoty 50—54°Bé; koncentrovaná kyselina má 60 Bé. Je-li hu 
stota kyseliny 66°Bé, tu  m á 92-—96% H 2S 0 4, Zvlášť koncentrovaná ky
selina o specifické váze 1-84 mívá 96—98% H 3S 0 4. Při prodeji takové 
kyseliny^ nestačí udání specifické váhy, nýbrž musí se určiti i procentové 
množství. Y nejnovější době vyskytu je ' se na trhu i kyselina — zvaná 
monohydrat, jež má 99’95% H 2S 0 4.

Množství H2S 0 4 v  kyselině sírové při 15rtC (Lunge).
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Specifi
cká váha

Stup né 
Baumé

%
H2SO*

Specifi
cká váha

Stupně
Baumé

%
h 2s o 4

Specifi
cká váha

Stupně
Beaumé

%
h 2so 4

1 0 0  ' 0 009 1*29 32*4 38*08 1*58 53*0 66*71

1*01 1*4 1*57 1*30 33*3 39*19 1*59 53*6 67*59

1-02 2*7 3*03 1*31 34*2 40*35 1*60 54*1 68*51

1'03 4*1 4*49 1*32 35*0 41*50 1-61 54*7 69 43

1-04 5*4 5 96 1 33 35*8 42*66 1*62 55 2 70*32

1*05 6*7 7*37 1*34 36*6 43*74 1*63 55*8 71*16

106 8 0 8*77 1-35 37*4 44*82 1*64 56*3 71*99

107 9*4 1019 1*36 38*2 45*88 1*65 56*9 7*2*82

1-08 10 6 11*60 1*37 39*0 46*94 1*66 57*4 73*64

109 11*9 12*99 1*38 39*8 48*00 1*67 57 9 74*51

1*10 13 0 14*35 1*39 40*5 49*06 1*68 58*4 75*42

1-11 14*2 15*71 1 40 41*2 50*11 1*69 58 9 76*30

1*12 15*4 17*01 1*41 42*o 51*15 1*70 59*5 77*17

113 16*5 18*31 1*42 42*7 52*15 1*71 60*0 78*04

1-14 17*7 19*61 1*43 43*4 53*11 1*72 60 4 78*9*2

115 18 8 20*91 1 44 44*1 54*07 1*73 60 9 79*80

116 19*8 22*1 9 1*45 44*8 55*03 1*74 61*4 80*68

1*17 20*9 23*47 1*46 45*4 55*97 1 75 61*8 81 56

1*18 22 0 24*76 1 47 46*1 56*90 1*76 62*3 82*44

119 23*0 26*04 1*48 46*8 57*83 1*77 62*8 83 32

1-20 24*0 27*3*2 1*49 47*4 58*74 1*78 63*2 84*50

1*21 25*0 28*58 1*50 48*1 59*70 1*79 63 7 85 70
1*22 26*0 29*84 1*51 48*7 60*65 1*80 64*2 86*90
1*23 26*9 3111 1*5*2 49*4 61*59 1*81 64-6 88*30
1*24 27*9 32*28 1*53 50*0 62*53 1 82 65 9 90 05
1*25 28*8 33*43 1*54 50*6 63*48 1*83 65*5 92 30
1*26 29*7 34*57 1*55 51 *2 64*26 1*84 65*9 95*60
1*27 30*6 35*71 1*56 51*8 65*08 1*8405 — 98*70
1*28 31*5 36*87 1*57 52*4 65*90 1*8385 — 99*95

Kyselina sírová vyrábí se r v Čes. Budějovicích, Kaznově, Kolíně, 
Lukavicích, Peckách, Slaném, Ústí n. L. ;v v Přerově (Moravan v H ru 
šově, Petrovicích (Slezsko); v Hrastníku (Štýrsko); v Moldavě, Prešpurku 
(Uhry); ve K-ěce.

Vedlejší výrobky při výrobě kyseliny sírové.

Výpalky kyzové jsou hnědočervené až černohnědé barvy. V po
sledních jest med’. Výpalky kyzové zpracují se ve vysoké peci na 
litinu.

Obsahují-li výpalky kyzové zinek, nechají se zvětrati. Vytvořený 
Z nS 0 4 se získá vyluhováním a překrystallením se Čistí.

Další výrobky vedlejší jsou thallium a selen, které se dobývají 
z prachu nebo z kalu olověných komor.

V kyzových výpalcích mědinosných, které mají přes ď ^ C u  se po
nechá tolik síry, že všechna měď je  se sírou sloučena. Výpalky se praží, 
by se síran železnatý rozložil, ale síran měďnatý zůstal bez změny. Po 
tom míchají se výpalky s chloridem sodnatým a praží se v peci mudové. 
Měď a stříbro přemění se v chloridy. Síran měďnatý při pálení s NaCl 
přemění se v chlorid a sodík poskytne síran sodnatý. Z pece vytažená

ttrouika práce. X 4
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hmota se poleje zředěnou kyselinou solnou. Zbytek nerozpustný jest ky 
sličník železitý, který se zpracuje na železo ve vysokých pecích. Z roz
toku sráží se stříbro iodidem zinečnatým. Vyloučený A g J za přidání ky 
seliny solné a zinku dá houbu stříbrnou, při čemž i zlato přítomné se 
odstraní. Louh zbavený stříbra, přetáhne se do dřevěných kádí, naplně
ných odpadky železnými, jimiž sráží se měď cementová. Ta se promývá, 
suší, načež se z ní lisují cihly, které se roztápějí v peci pálací. Po raffi- 
naci leje se měď do forem housko vitých nebo tabulovitých.

Kyselina dusičná — H N 0 3-

Kyselina dusičná známa byla již alchymistům a od nich upotře
bena. Teprve však od minulého století značně zmohla se je jí výroba, 
poněvadž se jí upotřebí mnoho při výrobě kyseliny 
sírové anglické. Nenahraditelnou jest v některých od
větvích průmyslových.

Výroba. Vyrábí se z čilského ledku, k te rý  se roz
kládá kyselinou sírovou. Pozoruje se, že nejprve roz
loží se dusičnan sodnatý kyselinou, a tvoří se bisulfat

Obr. 22.

a kyselina dusičná. Za vyšší potom teploty působením bisulfatu sodnatého 
v ledek vzniká síran normální a kyselina dusičná. Pochod naznačený 
vyjadřuji rovnice

NaNO;í - f  H,SO, =  NaHSO, + H N O ,  
NaHS04 +  N aN 03 =  Na2S 0 4 +  HN0;i." í  -*■ i .1

Následkem vyšši teploty rozkládá se část kyseliny dusičné y, kysličník 
^usicelý, kyslík a vodu. Kysličníkem dusičelým se barví kyselina žluto-

i<*/ J ^ ek,/Vkteré1?0 s,e vuP°třebí, má 96—97% N aN 03, 2%  vlhkosti a 
o a Lim ma méně NaCl, tím jest výhodnější, poněvadž se nevy 

vine yselina solná, která se dostane do kyseliny dusičné a jest příčinou 
přítomnosti chloru. — Kyselina sírová, jež se béře, má 60— 66"Bé.

R ozklad ledku kyselinou sírovou provádí se v kotlech nebo válcích 
enýc . otle jsou přikryty  klenutým  poklopem litěným nebo pískov-



Kyselina dusičná. 27

covou deskou. V poklopu jsou dva otvory; jeden  otvor určen pro plném 
kotlů ledkem a kyselinou sírovou, druhým  odvádí se kyselma dusičná.

Kotel jehož průměr měřívá kol l*25m, má hloubku 0-85m  a vejde 
se do něho na 200 kg  ledku a stejná váha kyseliny sírové. Roztopený 
kyselý síran sodnatý se vybírá lžícemi nebo vytéká trubicí přidělanou 
ke spodní části kotlů.

Častěji než kotlů upotřebí se litěných válců V  (obr. 22 .) o délce 2 
Bm  a průměru 0 -6 —0-7 m. Do pece se společným topením vsazeny jsou 
obyčejně dva válce. Válec jest z předu a v zadu uzavřen poklopem. 
Zadní poklop jest pevně přidělán, kdežto poklop ve straně čelní možno 
dle potřeby odstraniti.

Zahřívá-li se směs, prchá z počátku nejsilnější, později neustále
slabší kyselina. Aby se pozoroval postup práce, odvádějí se p lyny skle
něnou trubicí A  ke kondensaci. Kondensac© 
kyseliny dusičné děje se v 7— 12 nádobách
hliněných — bombony B  zvaných. Bombony
staví se na kanál, kterým  po případe proudí 

-kouřové plyny, jimiž ohřívají se hliněné ná 
doby, aby se zabránilo jich popraskání. Mezi 
bombony a válec, kde se vyvinuje kyselina 
dusičná, vložena jest hadice z kam eniny A B  
(obr. 23.) ochlazovaná vodou v nádobě N  
(obr. 22 .). Tím docílí se dokonalého zkonden- 
sování. P lyny nezadržené v bombonech ve
dou se do hliněné válcovité věže Z, do které 
stéká horem Segnerovým kolem rozváděná 
voda. Věž vyplněna jest trubkam i nebo plot
nami dírkovanými z vypálené hlíny. P lotny 
jsou sestaveny tak, že střídavě pod otvory  
jsou plná místa. Účinkem vody zadrží se ne 
jen  kysličníky dusíku ale kysličník dusičelý 
při tom vodou dle rovnice rozloží se,

N 2 Q4 -(- 2 0 H 2 =  2N 0 3H

že dostane se kyselina dusičná, která dosáhne hustoty až 1*4. Kyseliny 
této upotřebí se v továrnách na kyselinu sírovou, kde protéká věží G-lo- 
verou.

Místo bombonů upotřebí O. G uttm ann ke kondensaci hliněných rour 
uložených do vody. H art popisuje zařízení, které p rý  se velmi dobře 
osvědčilo. Jsou to dvě hliněné roury spojené rourami skleněnými. Systém 
rour polévá se vodou a docílí se náležité kondensace.

V poslední době navrženy jsou pro výrobu kyseliny dusičné dva 
způsoby, jichž původci jsou Valentiner a Prentice. Valentiner destilluje 
konc. kyselinu sírovou s ledkem v prostoru, kde se zřeďuje vzduch. P ren 
tice upotřebí retorty rozdělené v oddělení, čímž stává se, že v ní možno 
výrobu bez přerušení prováděti.

Kyselina dusičná má vždy chlor, oxydy dusíku, hlavně kysličníku 
dusičelého, k terý  jí  uděluje barvu žlutou nebo červenavě hnědou.

Kysličník dusičelý se odstraní bílením, které se provádí takto : K y 
selinou dusičnou naplní se nádoba z kameniny, vložená do kádě naplněné 
vodou, kteráž se ohřívá parou na 80°; při tom se současně dme vzduch 
do kyseliny. Unikající chlor a kysličník dusičelý se provádějí řadou jí- 
madel a posléz vnikají do hliněné věže, v níž uvedené plyny zadrží se 
stékající vodou. — Rohrm ann odstraňuje kysličník dusičelý tím způ

4*

Obr. 9;ó.
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sobem, že do par, které opustily retortu pudí injektorem na 70—80"C 
ohřátý vzduch. P ři tom přemění se kysličník dusičelý z největší části 
v kyselinu dusičnou.

Úplně čistá kyselina dusičná  vyrábí se z ledku, k terý  promytím 
zbaven byl chloridu sodnatého a z kyseliny sírové koncentrované, jeít 
jest v nadbytku. Směs obou sloučenin zahřívá se ve skleněné retortě. 
spojení s jímadlem ochlazovaným studenou vodou. P rvní destillat, po
něvadž může býti znečištěn chlorem, se jímá zvlášť, načež kondensuje se 
kyselina úplně čistá.

D ým avá kyselina, dusičná , zbarvená kysličníkem dusičelým vyrábí 
se jako kyselina dusičná obyčejná s tím rozdílem, že do směsi obou su
rovin přidá se škrobu, který kyselinu dusičnou částečně redukuje.

Rozloží-li se úplně ledek kyselinou, dostane se až 95% kyseliny du
sičné; 3% UNO., získají se regenerací a 2% připadnou na ztrátu.

Vlastnosti. Kyselina dusičná jest bezbarvá, obyčejně nažloutlá, na 
vzduchu dýmající tekutina hustoty l -53. P ři tem peratuře 86" počíná vříti 
a zároveň se rozkládá dle rovnice 2H N 0 .j =  H.20 - j - 2 N 0 2-f - ( ) .  Povstalým 
kysličníkem dusičelým se barví žlutě.

Mísí-li se s vodou, zahřívá se značně. Rozředěná slově lucavka: Ze 
zředěné kj^seliny vodou uniká při zahřívání s parou vodní i něco HNO.(. 
Jakmile dostoupne teplo 121", udržuje se tento stupeň tepla a tekutina 
předestillovaná je  téhož složení jako zbytek. Organické lá tky: kůži. vlnu. 
hedvábí barví na žluto. Rozesílá se v balonech skleněných nebo hli
něných.

Upotřebení. Upotřebí se jí  k rozpouštění kovů, při výrobě anglické 
kyseliny sírové, nitrovaných látek, k barvení hedvábí na žluto, k pří
pravě lučavky královské.

Množství HNOj v  kyselině dusičné při 15°C (Lunge).

Specifi Stupně % Specfi- 1 Stupně % Specifi Stupně %
cká váha Baumé hno3 ckáváha Baumé TINO* cká váha Baumé HK0 3

1-00 0 o-io 1-18 22-0 29 38 1-36 38-2 57-57
1-01 1-4 1-90 1-19 23-0 30-88 1-37 390 5939
1 0 2 2'7 3*70 1-20 24-0 3236 1-38 39-8 61-27
103 4-1 550 1-24 25-0 33-82 l 39 40-5 63-23
1 04 5-4 7 26 1'22 260 35-28 1-40 41-2 65-30
105 6-7 8-99 1-23 26-9 36-78 1-41 420 67-50
1-06 8-0 10-68 1-24 -27-9 13829 1 42 42-7 69-80
ro 7 9‘4 12-33 1-25 28-8 1 39-82 1-43 434 7217
1-08 10-6 13-95 1-26 29-7 41-34 1 44 44-1 74-68
1-09 11-9 15-53 1-27 30-6 42-87 1-45 44-8 77-28
1-10 13'0 17 11 1-28 31-5 44-41 1-46 45-4 79-98
111 14-2 18-67 1-29 32-4 45-95 1-47 46-r 82-90
1-12 15-4 20-23 1-30 33-3 47-49 1-48 46-8 86-05
113 16'5 21-77 131 34-2 49 07 1-49 47-4 89-60
1 14 17-7 23-31 1-32 35-0 50-71 1-50 48-1 94-09
1-15 18-8 24*84 1-33 358 52-37 1 51 48-7 98-10
1-16 198 26-36 1-34 36-6 54-07 1-52 49-4 99-67
1-17 20-9 27-88 1-35 374 55-79

Kyselina dusičná vyrábí se v  Kaznove, Peckách, Ústí n. L., H ru 
šově, Petrovi cích.
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Kuchyňská sůl —  NaCl.

Kuchyňská sůl — chlorid sodnatý jest důležitou surovinou v chemickém 
průmyslu, neboť se z ní vyrábějí četné sloučeniny sodnaté a chlor. Dle 
toho, jak  se dobývá, rozeznává se sůl kamenná, vyvarovaná a mořská.

Dobývání a výroba. K a m e n n á  s ů l  vyskytuje se v různých útva
rech. Mohutná ložiska tvoří u Voličky, Bochni, dále v Německu^ u Stass- 
furtu a Leopoldshallu. Pověstná jest solná hora v Koroně ve Španělsku.

Ye Voličce upotřebí se při dobývání soli vedle železných nástrojů 
též střelného prachu a po případě i dynamitu. Má-li se lámati sůl, ohra
ničí se kus podoby čtyřúhelníkové hlubokými stružkami na okraji vyse
kanými. Pod stěnu z okrajů se vrážejí klíny, jimiž se stěna solná od
loupne a pak od lože odvrhne se pákou. Další práce spočívá v roztlou
kání soli na menší kusy. Podle potřeby se kusy ještě rozemelou ve mlý
nech na drobnější zrno, které se stává předmětem obchodu.

Vyvarovaná sůl se dobývá v  rakouské a bavorské Solné komoře 
buď z rapy přirozené nebo z rapy solné umělé Umělá rapa solná se 
dostane v místech, kde voda vnikne do solných loží.

Je-li solná rapa nasycená, vyloučí se rozpuštěná sůl tím, že se te 
kutina ochladí. Sloučeniny přimíšené jsou snáze ve vodě rozpustný než 
sůl a proto zůstanou v matečném louhu. Při odpařování solné rapy 
nutno vzíti v úvahu cenu paliva. Je  li palivo drahé, spracují se jen  ty  
rapy, které jsou skoro nasyceny, típracování zředěné rapy by se nevy
plácelo a proto se z ní připraví rapa nasycená tím, že se vpustí do 
šachty ústící do vrstev solných. K de to nelze provésti, koncentruje se 
solná rapa, jak  se děje v Německu na gradovnách, což jsou 10— 20 m  
vysoké hranice z větví a roští. Na nejhořejší část gradovny pumpuje se 
rapa. jež stéká po trn í; při tom pomáhají účinně slunce i vítr. Rapa, 
která měla 6—12% chloridu sodnatého, zkoncentruje se na roztok s 20 
až 21% téže sloučeniny.

Někde též, kde nemají gradoven, rozpouštějí v slabé rapě sůl ka
mennou a tím přizpůsobí rapu ku zpracování dalšímu. Je-li roztok kalný, 
zadrží se nečistoty v kalolisu, který jest téže konstrukce, jakou mají ka
lolisy cukrovarnické.

Ze solné rapy vyrábí se sůl odpařováním na železné pánvi, jejíž 
rozměry jsou : délka 30, šířka 10 m  a hloubka 30—40em. Dno pánve 
jest ploché a zahřívá se stejnoměrně. Topení nalézá se na užší straně. 
Teplo vyvine se spálením paliva, což jest obyčejné uhlí, na roštu stup
ňovitém. Od roštu vedou se hořlavé plyny kanálky vějířovitě postave
nými pod pánev. Stěny kanálků jsou z cihel a zároveň podporují pánev. 
Na protilehlé straně odpařovací pánve se zase kanálky sbíhají v odváděči 
kanál ústřední, kterým  se nevyužitkované teplo plynů odvádí k sušení 
soli. V některých solivarnách jsou pod pánví kanálky sem a tam vedené, 
čímž přinucen plamen konati dlouhou cestu; tepla jeho se takto náležitě 
využitkuje. Y Išlu i Ebensee mají pod pánví několik rovnoběžně posta
vených podpor, které jsou až 2 m  vysoké, tak že v prostoře pod pánví 
možno pohodlně jiti. Zkušeností se shledalo, že horka plynů se v  nazna
čeném případě výhodně využitkuje, poněvadž plyny dlouho setrvají pod 
pánví a j í  teplo přepouštejí. Nelze však při tomto způsobu zameziti tvo
ření kamene pánevního, k terý  jes t v podstatě síran vápenatý a usazuje 
se hlavně v těch místech, kde jsou plechy snýtovány. Tam také nastane 
brzké přehřátí a objeví se poškození pánve.

Pánev přikryta jest dřevěným poklopem opatřeným komínem, by se
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způsobil tah a docílilo se nejen rychlého odvádění páry ale î  podporo
valo se odpařování. U pánve postaveny jsou po délce je jí dřevěné na 
kloněné plochy, na něž se vyhrabuje vyloučená sůl dřevěným i pohrabáči. 
Matečný louh ze soli odtéká do pánve.

Při odpařování se buď odpařena rapa neustale nahrazuje čerstvou 
anebo se jedno naplnění pánve odpaří skoro do sucha, načež se připustí
dávka nová. f ,

Odpařování rap solných zdokonaleno v sohvarnach, kde mají pánve 
kruhovité. V pánvi pohybuje se míchadlo, které promichuje tekutinou 
a vyhrabuje vyloučenou sůl. Aby se využitkovala pára, k te rá  se vyvi
nula, přikryta jest pánev kuželovitým poklopem a tím odvádí se pára pod 
pánev s dvojitým dnem, naplněnou rapou, k terá se předehřeje a potom 
vpustí se do pánve odpařovací.

Nejvýhodněji se odpařuje při sníženém tlaku, jak  zavedeno i při 
odpařování cukrové šťávy v cukrovarech. Tři tělesa, v nichž se odpařo
vání provádí, jsou náležitě mezi sebou spojena. Každé těleso má mezi 
dvěma rovnoběžnýma plotnami četné trubice, jimiž probíhá rapa. Prostor 
mezi trubicemi určen pro páru. Do prvního tělesa přivádí se pára z par
ního kotle a ta  rapu ohřívá a ji  za sníženého tlaku přivede do varu. 
Párou v prvním tělese vyvinutou ohřívá se rapa v tělese druhém, v  němž 
obdržená pára z rapy poskytne teplo k ohřívání tělesa třetího. Vyloučená 
sůl se z jednotlivých těles odstraňuje.

Sůl zbavená odkapáním louhu matečného se suší na železných plot
nách, natřených se směsí vápna a chloridu sodnatého, poněvadž by jinak 
za horka působila sůl na železe, a tím by se dostal výrobek zbarvený.

P ři vysušování prováděném v ceňtriťýžkách dostala se sůl vlhká 
následkem přítomnosti solí hořečnatých. Odpomáhá se tomu tím, že se 
postřikuje slanou vodou, která rozpustí soli hořečnaté a jen  skrovně pů
sobí na chlorid sodnatý.

V Solné komoře rakouské vyrábějí ze soli krušce či špalky, 
nebo cihly.

Pro krušce upotřebí se forem kůželů komolých ze dřeva na obou 
koncích otevřených. V užší Část formy vsazen prsten, mající 2 nebo 8 
lištny protínající se směrem průměru. Form a užší Částí na podlahu po
stavená naplní se solí. Po nějaké chvíli spěchuje se sůl do formy, načež 
se přidá nová dávka, což se opakuje dvakrát během hodiny. K dyž sůl 
ve formě stuhla v pevný celek, vyráží se z formy a suší.

V IŠlu a Ebensee dělají ze soli cihly. Solí plní se železné rámy 
uložené na železných plotnách. Vnitřek rámu a železná plotna potaženy 
jsou povlakem mosazným. Rám  naplněný solí všine se pod píst šroubo
vého lisu zakončený plotnou velikosti plochy rámem obepsané. Stlačena-ii 
sůl, uvolní se lis, a z rámce vyrazí se sůl, k terá se uloží užší stranou na 
břidlicovitou desku a s tou přijde do suŠírny.

Sušírnu tvoří obyčejně dvě komory postavené vedle sebe a oddě
lené mezistěnou 33 em  tlustou. K podélným stěnám  komor (jichž rozměry 
jsou 17 X  2 X  2'o m) přiléhají ve vzdálenosti 2 5 m  Železné stojany s Kaky, 
na které se kladou v několika etážích nosiče. Na nosiče obalené vypá
lenou neglasovanou hlinou se staví špalky solné v řadách. Obaly hlině
nými zamezí se znečistění soli řezem.

Do komory špalky naplněné se vpustí plamen co možno kouře 
prostý, k terý  šlehá mezi špalky a zbavuje je  vody. Tem peratura udržuje 
se přiv 250—300° a během 36—48 hodin jest vysušení ukončeno.

Špalky ze sušárny vybrané mívají našedivělou barvu od kouře a po- 
sety jsou rampouchy sádrovce a solí hořečnatých. Ram pouchy se odrážejí
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a potom se špalky oškrabují i čistí sekyrou, nožem, hoblíkem, načež se 
váží, číslují a ukládají do skladišť. Váha sušených špalků dělá 15 až 
22 kg.

Podobně jako špalky se suší a čistí i cihly. Vysušené cihly váží 
5— 7 kg.

Ze solné rapy  dostane se po vykrystallování soli matečný louh ve 
kterém jest obsažen chlorid horečnatý a draselnatý. Z  matečného louhu 
vyrábějí sůl pro koupele a lučební továrny.

Kámen, k terý  se usadí z rapy na dně pánve, mívá až 3/ l váhy sí
ranu vápenatého; další jeho součásti jsou: chlorid sodnatý, chlorid a síran 
draselnatý a hořečnatý. Nahromadí-li se ho větší množství, vyrábějí z něho 
za doby zimní sůl Glauberovu.

M ořská sůl. Mořská voda má prům ěrně 3 4% solí, z nichž převládá 
chlorid sodnatý. Z mořské vody vyrobená sůl mívá kolem 2% cizích slou
čenin, což jsou hlavně sůl Glauberova. chlorid hořečnatý a síran vápe
natý. Přimíseniny udělují mořské soli ostré příchuti, jaké nemá sůl ka
menná nebo vyvařovaná.

Z mořské vody vyrábí se sůl v naší říši na pobřeží Istrie a D al
macie. Za přílivu moře anebo pumpami, jež se udržují větrem v chodu, 
vpouští se mořská voda do nádrží, kde se usadí nečistoty. Potom  rozvádí 
se voda v solná pole hrázemi oddělená. P rvn í oddělení polí má značnou 
rozlohu a jest vodou jen  o malé výšce naplněno, by se paprsky sluneč
ními rychle provedlo odpařování. Je-li voda náležité hustoty, což se určí 
areometrem, vpouští se do menších polí, kde se na povrchu počne vylu- 
čovati kůra. K ůru dělník proráží a přihazuje zároveň do vody něco soli, 
by se krystallisace podporovala a urychlovala.

Vyloučená sůl se sbírá a vyhrabuje na meze, kde nechá se po ně
jak ý  čas ležeti, při čemž vtáhnou se do půdy soli hořečnaté a vápenaté. 
P řed deštěm chrání se sůl přikrývkami ze sítí a travin. Vyčištěná sůl se 
sváží do skladišť, v  nichž zůstane po delší dobu, aby se zbavila vody, 
načež se teprv  odevzdá do prodeje.

V chemickém průmyslu vyrobí se kuchyňská sůl při výrobě ledku 
draselnatého z ledku čilského a chloridu draselnatého. Chlorid sodnatý 
oddělí se snadno krystallením od rozpuštěného ledku.

Vlastnosti. Kuchyňská sůl — chlorid sodnatý NaCl — jest bezbarvá 
a průhledná anebo červenavá, našedivělá, zelená i modrá, při čemž její 
průzračnost nabývá různé intensity. Lesk má skelný a lom lasturový. 
Specifická váha jest 2-10—226. Obyčejně krystalluje v  krychlích, zřídka 
v osmistěnech. Je-li úplně čistá, není hygroskopickou; má-li přimíšeno 
něco chloridu hořečnatého a vápenatého, přitahuje vlhkost ze vzduchu. 
Pálí-li se, praská, což způsobuje matečný louh, který jsa uzavřen v  k ry 
stalku, mění se v páry a krystall se roztrhává. Někdy bývá v dutinkách 
soli uzavřen plynný uhlovodík a pálí-li se sůl, roztahuje se plyn, a sůl 
se při tom rozdrobuje v prach a menší kousky, červeným  žárem se sůl 
roztaví na bezbarvou tekutinu, která po vychladnutí stuhne v látku sklo
vitou. Bílým žárem těká v parách.

Ve vodě se sůl rozpouští, a roztok její, zvaný solní rapa, má chuť 
čistě slanou. Co se týče rozpustnosti, rozpouští dle Poggiale 100 dílů 
vody při

0° 5" 25" 60° 100° 109-7C"
35-52 d. 35 63 d. 36 64 37*25 39'16 40 35 d. soli.
Specifická hustota roztoků má při 15° dle Gerlacha toto množ

ství so li:
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Spec. hust. 1 0362 1-0733 1 114 1*1510 1 1923
% soli 5 10 15 20 25

Při rozpuštění soli ve vodě nastává zhuštění. Upotřebí-li se dle 
objemu dílů:

vody soli obdrží se rapy dílů tedy na zhuštění připadá dílů 
85-33 14-67 97 3

581-70 100-00 661-2 20 5
100 00 17-20 113-7 3-5

V absolutním alkoholu sůl se nerozpouští, v líhu jest tím snáze roz
pustnou, čím líh více vody obsahuje.

Sůl jest monopolem státním. Cena je jí určena jest hlavně dle po
třeby její v domácnosti a platí se poměrně sůl dosti draho. Poněvadž 
by za takových poměrů nebylo možno upotřebiti ji při chovu dobytka 
nebo v průmyslu chemickém, znečisťuje se sůl přísadami různými, by  se 
stala nezpůsobilou pro potřebu lidskou. Taková sůl, která je smísena 
s jistými látkami, sluje sůl denaturovaná. Do soli, jež se podává do
bytku, přimísí se sena, uhelného prášku. P ro  upotřebení soli v průmyslu 
chemickém přidává se do soli sůl Grlauberova, kieserit a p.

Upotřebení. Soli spotřebuje se nejvíce v  domácnosti; počítá se prů 
měrně pro osobu na rok 6—7 kg. Dále upotřebí se v hospodářství při 
chovu dobytka a k hnojení, v  chemickém průmyslu k výrobě kyseliny 
solné a chloru, v sklářství, hrnčířství, k  nakládání masa a ryb, nasolo- 
vání másla i sýra, v mydlářství při vysolování mýdla, v hutnictví při 
úpravě rud pro amalgamaci, při pražení výpražků kyzových se solí, k či
stění vody, k výrobě umělých vod minerálních, sodovky av j. v.

Místa, kde dobývá se kuchyňské soli, jsou : Aussee (Š týrsko); Hall- 
statt, l i l ,  Ebensee (Hor. Rakousy) ; Hallein (Salcburk); Hall (Tyroly); 
Vělička, Bochňa, Lacko, Stebník, DrohobyČ, Bolechov, Dolina, Kalus, 
Delatyn, Lačín, Kosov (Halič); Kačika (B ukovina); Arbe, Pag, Stagno 

„(Dalmacie); Capodistria, Pirano (Istrie).

Síran sodnatý Na2S 0 4.

Síran sodnatý bezvodý zvaný thenardit nebo krystallovaný s 10 
mol. vody a pojmenovaný mirabilit, vyskytují se v  sousedství loží soli 
kamenné.

P ři zpracování solí ve Stassfurtě dostane se síran sodnatý vzá
jemným působením a rozkladem chloridu sodnatého a síranu horeč
natého.

Mikuláš Leblanc tvzal za základ pro výrobu sody výrobu síranu 
sodnatého ze soli kuchyňské a kyseliny sírové. Později nalezen způsob 
Hargreavesuv vyrobiti síran sodnatý bezvodý z NaCl, když se vystaví 
učinku součástí, z nichž se dostane kyselina sírová. Působí-li v NaCl 
b 0 2 a O za přítomnosti vody, nastává p o chod :

2Na C l + S 0 2 +  0 + H 20  =  2H C l + H a 2S0 4.
Tak obchází se výroba^ kyseliny sírové. S 0 2 a O jsou v  plynech, které 
unikají z pecí, v nichž se praží kyz železný. P lynům  udaným  přimísí 
se v°dy Jakkoliv se zdá naznačený pochod velmi jednoduchým , přece 
iva o dlouho, než dosaženo uspokojivých výsledků, jakým i se vykázali 

Bargreaves a Robinson. Avšak ani potom neměly výsledky té 
ulezitosti, jaká jim příslušela, poněvadž přišly pozdě; v týž čas totiž 

počato s výrobou sody ammoniakální.
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Výroba siranu sodnatého způsobem Hargreavesovým. Pro přeměnu 
chloridu sodnatého v síran béře se kuchyňská sůl hrubě mletá nebo vy 
varovaná anebo směs obou. Na plotny, které tvoří pohyblivý pás, na
rovná se navlhčená sůl ve vrstvách 3 em  silných, které se stloukají 
tloučkami. Koláč solný se podélně i příčně rozřezává na čtverce tak, že 
se neprořízne vrstva úplně, nýbrž jednotlivé části souvisí spolu. Koláče 
solné suší se v peci a potom se jimi plní válec.

Pro systematickou práci spojí se 8 — 10 válců v batterii, v nichž po
hybuje se směs plynů směrem shora dolů. Chlorid sodnatý již skoro 
v síran převedený jest ve válci, do něhož se přivádí směs kysličníku si
řičitého z pecí roštových, kyslíku vzdušného a vodní páry. Čerstvá sůl 
jest ve válci, do něhož se přivádí naposled směs plynů jmenovaných, 
když byla prošla všemi ostatními válci. K dyby čerstvá sůl se uvedla 
ve styk s plyny z pecí, vyvinulo by se mnoho tepla, až by se sůl 
roztavila

Jakkoliv při pochodu vyvine se značné teplo (500°), přece sáláním 
nastane velká jeho ztráta a nutno válec oteplovati ze zevnějšku. U střed
ních těles batterie v činnosti se nalézající stačí teplota, která se vyvine 
při vzájemném účinku součástí. K rajn í tělesa musí se ze zevnějšku 
ohřívati.

Hlavní obtíž pochodu záleží v tom, že reakce děje se pozvolna. 
Zapotřebí je  mnoho času, nežli se chlorid přemění v síran. P ři tom pře
káží další přeměně chloridu kůra vytvořeného síranu, která zabraňuje 
plynu vniknouti do vnitř soli.

P lyny od pecí roštových přivádějí se do válců rourou, která jest 
nad batterii. Z hlavní roury odbočuje nad každým válcem trouba ve
dlejší, které odpovídá náhubek otvoru v poklopu válce. Trouba vedlejší 
spojí se s náhubkem ohnutou litěnou trubicí. Je-li spojení provedeno, 
vniká plyn horem do válce. P lyn  prošlý válcem odvádí se z něho dolem 
a vnikne pomísen jsa chlorovodíkem horem do válce sousedního. Poslední 
válec jest trubicí spojen shlavní rourou, kterou se odvádí vytvořený chloro
vodík ke kondensaci.

Pochod v batterii se kontroluje analysí plynů. Práce pokládá se za 
správnou, když plyn odváděný z batterie má kysličník siřičitý a vodní 
páru. Není-li tomu tak, tvoří se chlor účinkem kyslíku v chlorovodík.

Hotový síran sodnatý odstraňuje se z válce a mezi tím přivádí se 
plyn do válce sousedního, v němž dokončuje se přeměna chloridu v síran.

Síran sodnatý vyrobený způsobem naznačeným jest žlutě bílý. Někdy 
vyskytnou se kousky červenavé, což nasvědčuje, že bylo horko příliš vy 
soké, že rozložil se přimíšený síran železitý. To však jes t již škodlivé, 
poněvadž dosaženo temperatury, při které chlorid sodnatý taje. V čer- 
venavých kusech vyskytuje se vždy chlorid sodnatý nerozložený.

Chlorovodík, který opouští válec jest 500° teplý a obsahuje 10% 
vol HC1, neb je  zředěn dusíkem a kyslíkem ze vzduchu. Potřebný tah 
způsobuje se ventilátorem Rootovým. Chlorovodík vniká do osmihranných 
věží kamenných, vyplněných kokem, po němž stéká voda, jež chloro
vodík pohlcuje a poskytuje kyselinu solnou.

Výhody 1íargreavesova způsobu výroby síranu sodnatého jsou, že 
není potřebí olověných komor a čilského ledku. Síran vyniká čistotou, 
neboť není znečištěn železem. S malou mzdou a poměrně s málo palivem 
vyrobí se mnoho síranu. K  nevýhodám dlužno přičísti, že nelze obmeziti 
výrobu sulfátu, když jest to vůle továrníkova, a zařízení závodu vyžaduje 
poměrně značného nákladu.

Výroba síranu sodnatého dle Leblanca. Leblanc, jak  již bylo po
dotknuto, poukázal na to, že působi li v chlorid sodnatý kyselina sírová,
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dostane se síran. P ři tom tvoří se nejprve kyselý síran sodnatý, k terý  za 
vyšší teploty účinkuje na NaCl, a povstane síran sodnatý normalný.

2NaCl-f-H2S 0 4 =  NaHSO, -f-NaCl - f  HC1 
. N aH S044-N aC l =  Na2S 0 4 +  HCl.

Obě stadia nejsou od sebe oddělena; jedno zasahá v druhé? Y prvním 
stadiu docílí se 60—75% HC1. K dyž se dostalo kol 66°/0 HC1, pošine se 
hustá kaše z pánve železné nebo olověné do pece kalcinační, kde vyvine 
se ostatek chlorovodíka.

Suroviny pro výrobu síranu sodnatého jsou sůl kuchyňská a kyse
lina sírová.

Kuchyňská sůl má býti hrubozrnná, pokud možno prostá solí žele- 
zitých a vápenatých. Je-li jemně mletá, poškozuje pánve, poněvadž se 
snadno připéká ke dnu.

Kyselina sírová béře se o hustotě 55—60uBé a má býti též prosta 
sloučenin železitých a kysličníku arsenového, kterýž při výrobě síranu 
přijde do kyseliny solné.

Y závodech, kde mají od výroby kyseliny dusičné bisulfat sodnatý, 
upotřebí se ho pro výrobu síranu normalného.

Na 100 č. síranu sodnatého jest potřebí vzíti 85’5 d. Na Cl, 92—95 d. 
H 2S 0 4 (60°Bé), 40—43 d. uhlí. — 100 d. NaCl dá 110—114 d. Na2S 0 4.

Pro výrobu síranu sodnatého užil Leblanc pánví olověných, které 
jsou dosud zavedeny tam, kde se jedná  o výrobu síranu pro sklárny,

j im ž mají 
do dáti sí
ran, pokud 
možno, že- 
lezaprostý. 
Pánve olo
věné ulo
ženy jsou 
na železné 
plotně. P á 
nev se o- 

o hřívá tep 
lem od kal
cinační pe
ce. Směs 
soli a kyse
liny promí- 

chává se 
pozvolna a

Obr. 24. s největší
pozorností,

aby železo nebylo dlouho ve styku se směsí. Dle zkušeností se stano
vilo, že v olovené pánvi vyrobí se jen  % výroby, kterou dá v témže 
čase pánev železná. ■*»

Nejvíce síranu vyrobí se v pánvi železné. Pánve ty  jsou lité 
s okrajem rovným nebo vyvýšeným. Pánev  musí vydržeti změnu teploty 
a yz^orovati kyselinám. P řed  novým naplněním pánev se vždy ochladí, 
načež se teprv pozvolna rozpálí. Připeče-li se obsah ke dnu pánve, což 
se přivodí nedostatečným prohrabováním směsi, snadno může pánev prask
nout!. Pánve mají průměr 3, hloubku 0 ‘5 m ; stěny isou 50— 157 m m  
tlusté. J J

Má-li pánev vlastní topení, chrání se před účinkem přímého plamene
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klenutím nad roštem postaveným a na okraji prolamovaným. Postranní
otvory nejsou stejně velké, nýbrž zmenšují se od předu na zad. Klenba
nad ohněm se rozpálí a sálá teplo.

Pánev P  (obr. 24. a 25.) se ohřívá obyčejně plamenem od pece mu- 
flové il/, čímž ušetří se značně paliva. Výhoda při tom jest i ta, že pánev 
se rychle neohřeje, jako při přímém topení.

Nad pánví sklene se klenutí tak, že poškodí-li se pánev, lze ji z pece 
odstraniti, aniž by bylo potřebí s klenutím hnouti. Nutno jest pouze přední 
stěnu strhnouti a pánev z pece vytáhnouti. V čelní zdi je s t otvor O, kterým  se 
sůl lopatami vhazuje do pánve anebo se sype otvorem ve klenbě. Celní zeď má 
též otvor, kterým  přitéká kyselina sírová. Někdy pro přítok kyseliny mají 
otvor v klenutí pece. U  větších pecí mí
vají 4 otvory, jimiž se střídavě kyselina
připouští, aby pánev netrpěla ustavičně na
témž místě přitékající kyselinou a se déle 
uchovala. Chlorovodík rozkladem soli ob
držený prchá z pece rourou R.

Aby se dostal všechen chlorovodík, 
podrobí se obsah pánve vyšší teplotě 
v peci kalcinační. Obsah z pánve do pece 
kalcinační převádí se otvorem 5  ve stěně 
oddělující pánev od mufle. Otvor uza
vírá se železným šoupátkem T , které se 
tenkrát vytáhne, když má býti síran pře
místěn.

Kalcinační pec tvoří uzavřená mufle, 
kterou obšlehávají hořlavé plyny. Mufle 
jest z cihel. Dno sestavené z ploten páry 
do se zapadajících podepře se zdí podpěr
nou, která zároveň rozděluje teplo pro 
ohňové tahy L. Plamen od roštu U táhne 
nad klenutím kanálem V, potom proudí čtyřmi tahy L  pod muflí a od
vádí se dále buď pod pánev anebo přímo do komína. Dno se nesmí 
příliš zahřáti, aby nenastalo tavení soli. Chlorovodík prchá otvorem 
v klenutí mufle rourou N, nebo po její straně zřízen odváděči kanál.

Má-li se nově vystavená pec uvésti v chod, rozdělá se na roštu 
malý oheň. Pec po několik dní vysušuje se zvolna sesilovaným ohněm. 
Když byla mufle přivedena do žáru, jest pec připravena pro výrobu síranu.

Pec plní se odváženým množstvím chloridu sodnatého. P lnění pánve 
solí děje se se strany, kudy se sůl propracuje anebo shora. V tomto pří
padě jest uprostřed klenutí otvor zacpaný zátkou kůželoviteu. Vytáhne-li 
se zátka, spadne chlorid do pece. Y některých továrnách dají do pánve 
nejprve polovici soli, pak připouštějí kyselinu sírovou a mezitím přidá
vají druhou část chloridu. V jiných závodech zase nechají téci kyselinu 
sírovou do pánve, a je-li Část kyseliny v pánvi, přidají odváženou sůl. 
Potom se směs důkladně promíchá lopatami železnými. Oheň se sesílí a tím 
rozklad chloridu sodnatého kyselinou sírovou se podporuje a urychluje.

Má-li se obsah pánve převésti do mufle, vytáhne se zásůvka a během 
10 minut jest napolo připravený síran v mufli, kde se stejnoměrně rozprostře. 
Po 3/4 hodinné přestávce obracejí a roztloukají dělníci v mufli větší kusy 
síranu lopatou, což trvá 15—20 minut. Po půl hodině započne se vyhrabovati 
síran železnými pohrabáči. Síran shrabuje se přímo pod otvory, kterými se 
v mufli propracuje anebo se shrnuje do jímek uzavřených poklopem.

Je-li mufle vyprázdněna, vytáhne se zásůvka a z pánve se převede 
na polo připravený síran, a práce se opakuje, jak  byla popsána.

Obr. 25.
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Jakkoliv sulfátové pece mechanické vyznačují se některými výh o 
dami. přece mají jen malé rozšíření. Y Rakousko-Uhersku jest pouze 
jediná pee mechanická (obr. 26.), jejíž zařízení uvádím.

Středem pánve P  (obr. 26.) prochází osa O, nesoucí ram ena R  s mí- 
chadly M. Plamen, k terý  od roštu U šlehá do pece, vznikne spalováním 
koku. Směsí chloridu sodnatého a kyseliny sírové se neustále pohrabuje, 
a je-li rozklad ukončen, vyhrabe se hotový síran sodnatý otvorem L  na 
okraji pánve.

Chlorovodík odvádí se ke kondensaci. Pohlcením chlorovodíku obdrží 
se slabá kyselina solná, kterou nelze do obchodu uvésti, nýbrž upotřebí 
se jí v závodě jako tekutiny absorbční pohlcující chlorovodík, k te rý  uniká 
z jiných pecí sulfátových, obsluhovaných rukou lidskou.

Výhody mechanické pece jsou hlavně ty, že továrník není odvislým 
od dělníka a ušetří na mzdě. K vadám počítá se výroba slabé kyseliny 
solné, které nelze upotřebiti k výrobě vápna chlorového nebo chloreč- 
nanu draselnatého.

S íra n  sodnatý krystallovaný. Na2S 0 4-j- 10H2O. K rystallovaný síran 
vyrábí se ze síranu vyrobeného v peci sulfátové. Síran rozpustí se ve

vodě za varu 
v nádobách olo
věných. P řísa
dou mléka vá
penného neu- 
tralisuje se vol
ná kyselina, a 
chlorovým váp
nem srazí se že
lezo. Jakm ile se 
usadí sraženi
na, přetáhne se 
koncentrovaný 
roztok do ná 
dob krystalli- 
sačních rovněž 
olověných. Na

prutech vnořených do roztoku usazují se krystally, které mají značné 
rozměry. Aby^ se docílilo krystallů drobných, míchá se ustavičně roz
tokem. vyloučené hráně podobají se hořké soli.

Vlastnosti. Síran sodnatý tvoří bezbarvé krystally  jednoklonné s 10 mol. 
vo. , y J ménem sůl Glauberova, které na vzduchu suchém rychle zvětrá- 
vaji. Chuti jsou hořkoslane, chladivé. Ve vodě se rozpouštějí snadno. Roz
pustnost roste s teplotou až ke 33°C; při tom 100 d. vody rozpustí 327 d. 
soli. Zahnva-h se při uvedené tem peratuře nasycený roztok do varu, vy 
loučí se bezvodý síran, jenž se taví v Červeném žáru bez rozkladu.

Upotřebeni, Síranu sodnatého upotřebí se k výrobě sody, u ltram a
rínu sklarstvi Krystallováného síranu se upotřebí v lékařství, zvěrolé-
karstvi a barvířství.

Kyselina solná.

^ KyS-6Una S° ! f á chlorovodík pohlcený vodou. Y prvních dobách
Tpnvv V311™ ' S0Cín nestaraly se závody o kondensaci chlorovodíku.
l l  tn r  ozyvaly se stesky, které pronášeli sousedé závodů chemických,

& E  r J o k yonPd ~ y  ZÍ,meZ1“  P0ĚÍ0ZenÍ TCg6ta0e cUor°vodíkem  a za-
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Chlorovodík přivede se ve styk s vodon, která se pohybuje proti 
směru plynu a při tom jej pohlcuje. Pohlcování podporuje se značně 
zvětšením plochy vodní. Kyselina solná mívá 20(lI3é =* 22%  HC1, málo 
kdy dosáhne se hustoty 22"Bé, která odpovídá 35% HCI.

Dříve než pohlcován je  chlorovodík vodou, nutno snížiti teplotu 
plynu. P lynný  chlorovodík z pánve jest 100— 150" te p lý ; z mufle má 
tem peraturu několik set stupňů. Také dlužno uváži ti, že voda, pohlcuje-li 
plyn. nastane oteplení, neb absorbce plynu je  funkcí teploty. Cím jest 
teplota nižší, tím více a lehčeji se plyn absorbuje. Ochlazuje li se plyn 
současně se čistí chlorovodík neb zbavuje se kyseliny sírové.

Aby se ochladily plyny prchající z peci, vedou se dlouhým potru
bím železným, hliněným, pískovcovým nebo skleněným, jež spojuje pec 
s kondensačním zařízením. Že
lezo hodí se pro plynný chloro
vodík jen  až k místu, kde n a 
stává kondensace p lynu; další 
potrubí jest hliněné. Yýhodným 
materiálem jest poresní  ̂ hlína 
vyvařená v dehtu, kterým  se 
pory vyplní. Skleněných rour 
na kontinentě se neupotřeb í; 
v  nich sice ochlazeni se pro
vede nejrychleji, ale roury rychle 
praskají při náhlé změně teploty.
Nej trvanlivější potrubí jest pí
skovcové urobené ze dvou pů
lek z dehtu vyvářených a na 
se těsně položených. Ye spá
rách docílí se ucpání směsí dehtu 
a ohnivzdorné hlíny.

Ochladí-li se plyn chloro
vodíkový, zbaví se přimíšenin 
n.2SO.t a S 0 3. Zvláštní jest, že 
S 0 3, který  jeví velikou slučivost 
s vodou, pomísen plyny jinými 
udrží se neporušený. Plyny 
z pánve jsou Čistší než z mufle 
proto kondensují se odděleně.
Kyselina solná z pánve jest 
skoro prosta kyseliny sírové 
(0-15—0 3%), kdežto v  kyselině 
solné získané pohlcením chloro
vodíku z mufle bývají až 2%
H 2S O ,

tt»v * , , , Obr 27.
Vez pro ochlazeni p lyn u

chlorovodíkového. Aby se plyn
chlorovodíkový ochladil a spolu i vyčistil, vniká do věže, která jest buď 
hliněná nebo z pískovcových ploten. Hliněná věž jest válcovitá. Z pískov
cových ploten staví se věž 4—8hranná o rozměrech 15 X  1‘5 X  8 m.

Důkladně musí býti pro věž upraven základ. Pevný, přirozený 
podklad pokryje se vrstvou směsi dehtu a písku, načež se vystaví pilíř 
z cihel kyselině vzdorujících, tmelem z dehtu a hlíny vázaných. Na pilíř 
postaví se pískovcová plotna as 30 em  silná, která má na okraji výdlaby. 
Do výdlabů zapadnou plotny, z kterých se věž staví. Základní plotna
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pískovcová má hořejší plochu skloněnou, aby z veze vytékala nahroma
děná tekutina. v , v-v,

Pískovcové plotny, než se jich upotřebí ku staveni vezi, vyvářejí se 
v dehtu po několik dní. Dvě a dvě protilehlé plotny, jichž výška měří
1—1'5 wi, staženy jsou k sobě železnými tyčemi. Tyče mají na jednom 
konci šroubovici, na níž přijde matice. Abyv se železné části uchránily 
před účinkem kyseliny, potírají se dehtem. Časem nátěr účinkem sluneč
ních paprsků se rozpraskává, železo se rychle poruší. Spáry mezi jedno t
livými plotnami ucpou se kaučukovou šňůrou 15— 20 m m  tlustou. Misto 
uvedené ucpávky užívá se též směsi dehtu a ohnivzdorného jílu. Ze směsi 
vyrobí se válečky, které se vloží na spáry a potom se do nich vtlačí a 
vetlukou.

Někdy staví se na sebe pískovcové plotny, aniž by se upotřebilo 
ke spájení železných tyčí. Upevnění docílí se zapadnutím  ploten do pří
slušných výdlabů.

Nad otvorem, kterým vnikají plyny rourou R  (obr. 27.) do věže, 
postaví se rošt z pískovcových v dehtu vyvařených trám ců Tv  na které 
uloží se výplň M. Výplň sestává z cihel kyselině vzdorujících, hliněných

trubek, nebo z koku tvrdě páleného. 
ITpotřebí-li se koku, kladou se na rošt 
největší vybrané kusy. K usy kokové se 
kladou tak, že u dvou vrstev po sobě násle
dujících povstane mřížovité uspořádání.

Věž uzavírá se poklopem pískovco
vým, do něhož zapuštěno jest zařízení 
sprchovací T, k terým  sprchuje n a  výplň 
M  voda, by zadržela kyselinu sírovou, 
k terá případně vypudí i pohlcený chloro
vodík.

Ze spodní části věže vytéká rourou 
5  zředěná kyselina sírová, k terá nemá 
zvláštního upotřebení. Z hořejší části věže 
rourou P  prchá chlorovodík ke kon
densaci.

Zařízení uvedené je st nutné pro 
mufli. P ro  plyny z pánve není ho po
třebí, avšak zavádí se též a to k vůli 
lepšímu ochlazení plynů.
Z věže odvádí se plynný chlorovodík ke 

kondensaci do řady  bombonu, kterých bývá 50—80 pro pec.
Počet bombonů pro kondensaci značně klesne až na 24 kusů pro 

pec, pak-li se plyny z věže k vůli ochlazení provádějí hliněnými rou
rami v podobě písmeny U sestavenými anebo ve vodorovných polo
hách nad sebou postavenými, že plyny jsou nuceny dlouhou cestu konati.

Z bombonů vnikají nezadržené zbytky plynu do čtyřhraných pískov
cových (18—20 m  vys:) nebo válcovitých hliněných (8 m  vys.) věží, vypl
něných kokem, po němž stékající voda zadrží nepohlcený ehlo?ovodík. 
Z vězí vytéká zředěná kyselina solná hustoty 0 -5—2 °Bé a stéká do řady 
bombonu, jimiž protéká, pohlcuje chlorovodík a dává kyselinu solnou.

Z věže za bombony postavené odvádí se plyn ještě  2— 3 bombony, 
načež se vpustí do komína.

Bombony (obr. 28.) jsou válcovité nebo naduřelé nádoby z kam e
niny, jichž výška měří 1 m  a největší šířka 0 7 — 0 8  »t. K aždý  bombon 

'3 Jird la. Do dvou hrdel B , G zasadí se kolenovitě ohnuté roury A , 
sP°juj1G1 sousední nádoby. Ucpávkou pro roury je s t tmel z dehtu a hlíny

Kondensace chlor o vo d ík u .
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nobo z asbestu a vodního skla. Po stranách má bombon 2 otvory D  a E. 
Otvorem D  přitéká kyselina a trubicí F  spodem odvádí se z bombonů,

k terý  otvorem E  opouští. Spojení mezi 
otvorem E  jedné nádoby s otvorem D  ná
doby druhé docílí se skleněnou trubicí 
vstrčenou do kaučukových zátek, vetknu- 
tých do otvorů D  a E. Absorbce chloro
vodíku dosáhne se tím způsobem, že plyn 
unikající z peci pohybuje se spojovacími

Obr. 29.

rourami A  z pravé strany ku straně levé, převádí se z jedné nádoby do 
druhé a při tom přichází ve stýk s přetékající tekutinou jež přichází od 
levé strany a pohybuje se ku straně pravé.

Vedle bombonů osvědčily se pro absorbci chlorovodíku čtyřhranné 
nádoby pískovcové N  (obr. 29.) vyvářené v dehtu. Nádoby mají na po
klopech spojovací roury pískovcové R, 
kterými se provádí plyn. Kyselina 
přetéká z nádoby do nádoby skleněnou 
trubicí S  po straně zasazenou. Z věže 
pískovcové Z  vytéká slabá kyselina rou
rou T  do nádoby N. P lyn chlorovodíkový 
pohybuje se proti směru tekoucí kyseliny, 
která pohlcováním HC1 se ustavině se- 
siluje.

V poslední do
bě upotřebí se mí
sto bombonů k po
hlcování chlorovo
díku věži hliněné, 

kterou sestrojili 
Lunge a Rohrmann 
(obr. 30.). Věž Z  
jest sestavena z 9 
až 11 hliněných 
válců na sebe ve 
sloup postavených.
Spodní válce mají 
výplň z hliněných Obr. 30.
ploten dírkovaných
a trubek.  ̂ Nejhořejší válce jsou vyplněné kokem. Voda sprchuje na 
kok, stéká na jednotlivá oddělení, při čemž pohlcuje p lynný  chloro-



Výroba lučebnin.

vodík, jenž do věže vniká 
rourou R. Kyselina solná, 
ve věži utvořená, odtéká tru 
bicí T  do bombonů B, z k te 
rých již dostane se kyselina 
náležité hustoty.

Z věže Z  odvádí se plyn 
hliněnou rourou V  do bom
bonu C, k terý  jest přímo spo
jen  s komínem.

Přehled výroby kyseliny 
solné podává (obr. 31.). Ze 

po sulfátové peci A  prchá plynný 
chlorovodík rourou B do věže 
G, kde se ochladí a zbaví 

kyseliny sírové, která se vypouští otevřením 
kohoutku D. Z poklopu věže G uniká plyn 
rourou E do bombonů F. Tu pohybuje se 
rourami H  a posléz vnikne rourou K  do 
věže M, z níž odvádí se rourou N  do 
balonu P, který  jest spojen s komínem. 
Yoda stékající zařízením R  do věže M  
vytéká co zředěná kyselina trubicí S  do 
balonů F  a z posledního balonu V  dostane 
se kyselina solná patřičné koncentrace.

P ři dobré kondensaci počítá se, že 
100 kg NaCl poskytne 170 kg  kyseliny 
solné 20° Bé silné. V závodech s největší 
bedlivostí vedených udává se množství 
obdržené kyseliny solné až na 180 kg.

Čistění kyseliny solné. Kyselina solná 
má vždy kyselinu sírovou. Ta odstraňuje 
se chloridem barnatým, k terý  dává s ky 
selinou sírovou síran hornatý. K  čistění 
upotřebí se kyseliny solné, vyrobené vpánvi. 
Čistění provádí se takto : Do nádoby z ka
meniny, která jímá obsah 5— 6 balonů ky
seliny solné 20— 21°Bé silné, přidává se 
BaCl2 zá nepřetržitého míchání tekutiny 
tak dlouho, až se vyčištěná tekutina, při- 
dá-li se j í  BaCl2 již nekalí.

Uspokojivých výsledků docílil Hasen- 
clever, k terý  shledal, že mírně konc. ky 
selina sírová smíchána jsouc s kyselinou 
solnou zadrží vodu. Yzduchem vháněným 
do směsi obou kyselin docílí se důkladného 
promíchání a při tom záioveň prchá plynný 
chlorovodík, který  se pohlcuje vodou a 
dostane se čistá kyselina solná.

Arsen do kyseliny solné dostal se 
z kyseliny sírové, která ho má z pyritu. 
Arsen odstraní se chloridem sodnatým dle 
rovnice :

3SnCl2 - f  6HC1 -f- As20 ,  =
As, +  3 H ,0 + 3 S n C l!.
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lv odstranění arsenu upotřebí se též sirovodíku, kterým  vyloučí se 
sirník arsenový. K dyž se byl sirník usadil znova se do čiré kyseliny při
vádí plynný sirovodík. N adbytečný sirovodík vypudí se kysličníkem uhli
čitým, k terý  se obdrží rozkladem vápence. Filtrace kyseliny se děje 
asbestem.

Čistá kyselina solná  vyrábí se ze soli kuchyňské (sal gemmae) 
a čisté kyseliny sírové v retortách skleněných, které jsou uloženy v lázni 
pískové. Chlorovodík po promytí absorbuje se vodou ve dvou jímadlech.

Vlastnosti. Kyselina solná, je-li čistá, jest bezbarvá tekutina na 
vzduchu dýmající, která ostře čpí. P ři 0 ' vyrobená má hut. 1*21 a 
obsahuje 45% HCL P ři zahřívání uniká z ní HC1, a později destilluje 
solná kyselina. Bod varu vystoupí až dosáhne 1 1 0 ', při které teplotě se 
ustálí a předestilluje kyselina s 20 až 22% plynného chlorovodíku .

Surová kyselina solná není čistá; obsahuje kyselinu sírovou, kysličník 
siřičitý, chlor i chlorid arsenový a jest žlutě zbarvena chloridem železitým. 
H. její bývá obyčejně 1*16 (20°Bé) s 32g-HCl a nejvýš 1*2 (24"Bé) 
s 39 -M H C l.

Upotřebeni. Kyseliny solné upotřebí se při výrobě chloru a chlorového 
vápna, k rozpouštění kovů, k výrobě kysličníku uhličitého, v hutnictví, 
v barvířství, při regeneraci síry z odpadků sodových.

Kyselina solná rozesílá se v skleněných ballonech, vsazených do 
košíků vrbových nebo železných. Pro větší zásilky užívá se dřevěných 
kádí dehtem natřených nebo hliněných nádob naložených na vozech 
železničních.

Množství HC1 v kyselině solné při 15°C.

Specifi
cká váha

Stupně
Baumé

%
HC1

Specfi-
ekáváha

Stupně
Baumé

%
FICI

Specifi
cká váha

Stupně
Baumé

%
HC1

i

1*005 0-7 1*15 1-070 9*4 14 17 1*145 18*0 28*14
1*010 1*4 2*14 1 0 8 0 10*6 16*15 1*152 19*0 ‘29*95

1 1-020 2*7 4*13 1*090 1.1*9 18-11 1*163 *20-0 32*10
1 0 3 0 4*1 6 1 5 1*100 13 0 20-01 1 171 21*0 3 3 6 5

! 1 040 5*4 8 16 1 1 1 0 1 4 2 21*92 1*180 22 0 35*39
1 050 6*7 10-17 1 120 15*4 23*82 1*190 2 3 0 37*23
1*0601 8*0 12*19 1*130 16*5 25-75 1*200 24-0 3 9 1 1

Soda - N a ,C O :i4 - io H -O .

Soda vyskytuje se v přírodě rozpuštěna ve vodě natronovýeh jezer 
v Egyptě, severní a střední Africe i v severní Americe. Vypařením vody 
sráží se na dno a vykvétá na březích. Také na pustách v okolí Debre- 
čínském sbírala se soda, která ze země vykvetla. Nasbíraná soda byla před
mětem obchodu anebo se čistila překrystallením, V Egyptě z jezer natrono- 
vých vyrobená so d a — zvaná trona o složení Na2CO.( % N aH C 0 3-j-211.,0, 
vyskytuje se v obchodě v severní Africe

Výroba. Soda vyrábí se vyluhováním popelu mořských rostlin, z vý- 
palku melassových, elelctrolysou, z kryolithu, dle způsobu Leblancova 
a způsobem ammoniakovým.

Důležitým pramenem výroby sody byl druhdy popel rostlin moř
ských. Chaluhy a řasy se spálí na popel, který má 4 ^30%  uhličitanu

Kro il i ii a  práce. X. Q
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sodnatého. Popel z chaluh i řas měl různá jm éna dle toho, v které zemi 
přímořské byl vyroben.

Také při výrobě potaše z výpalků melassových dostane se soda. 
Výroba její má však význam podřízený.

V poslední době vy užitkuje se k výrobě sody elektřiny. Rozkladem 
chloridu sodnatého dostaneme chlor a hydroxyd sodnatý, který  se p ře 
vede kysličníkem uhličitým v normalný uhličitan nebo v bikarbonat.

Soda z kryolithu vyrábí se v některých továrnách severní Ameriky. 
Jem ně mletý kryolith pálí se v peci s uhličitanem vápenatým. Tu tvoří 
se dle rovnice fluorid vápenatý, hlinitan sodnatý a kysličník uhličitý:

A12F (. 6N aF - f  6CaCO, =  6CaF2 - f-Al20,,Nae - f  6C02.

Z pálací pece vybraná hmota stavená se vyluhuje v kádích tak spo
jených, že teče roztok z jedné do druhé a tím se zahušťuje. V roztoku 
jest hlinitan, uhličitan a hydroxyd sodnatý. Nerozpustný zbytek tvoří 
fluorid vápenatý. Má-li louh hustotu 35—dO^Bé, plní se jím  ležaté válce 
železné mezi sebou spojené. Do louhu pudí se kysličník uhličitý náležitě 
ochlazený, k terý  se vyrobil v peci pálením vápence za použití koku. 
Pochod při tom naznačuje rovnice :

Al20,.Nafi -f- 3C02 - f  30H.2 =  Na.2C 0 3 +  Al2O(iH 0.

Kysličníkem uhličitým vytvořený uhličitan sodnatý jes t v roztoku, 
a v tekutině plove hydroxyd hlinitý. Jakm ile se usadí hydroxyd hlinitý, 
kterého se upotřebí k výrobě kamence, odpaří se louh do hustoty 36"Bé, 
načež se jím plní nádoby krystallisační, v nichž vyloučí se soda v krystallech.

Výroba sody dle Leblanca. Mikuláš Leblanc vypracoval výrobu sody 
z chloridu sodnatého. Chlorid převede se kyselinou sírovou v síran socl- 
natý, při čemž vyvine se chlorovodík.

2 NaCl - f  H ,S 0 4 =  N a2S 0 4 -J- 2HC1.

Síran sodnatý mísí se s uhlím a vápencem, načež směs se silně 
pálí. Síran se odkysličí v sirník :

Na2íá04- A  =  N a2S - f  2C02.

Povstalý sirník sodnatý se roztavuje a působením v něj uhličitanem 
vápenatým tvoří se soda a sirník vápenatý.

Na2S ^ -C a C 0 3 =  N a2C 0 3 -f-CaS.

Způsob Leblancův zaveden byl nejdříve ve Francii, odkud se roz
šířil do Anglie a na kontinentě evropském i americkém.

Suroviny, kterých se upotřebí dle Leblanca k výrobě sody j s o u :
síran sodnatý, uhličitan vápenatý  a uhlí.

Síran sodnatý nemá míti více než '/.,% NaCl. U potřebí se v kusech, 
jak  se obdrží z pecí sulfátových

Uhličitan vápenatý upotřebuje se jako vápenec, křída. Vápenec má 
býti co možná čistý a nemá obsahovat! hlavně uhličitan horečnatý a ky
sličník křemičitý. Vápenec před upotřebením se roztluče na kusy veli
kosti ořechu lískového nebo Čočky.

Uhlí má zanechati málo popela, nejvýš 5%. Křem ičitany v popelu
přítomné jsou příčinou, Že vytvoří se podvojné silikáty ve vodě neroz
pustné.

Pom ěr součástí, v jakém  se suroviny míchají, jest různý a střeží jej 
mnohé továrny jako velké tajem ství Dle Leblanca béře se na 100 d. 
síranu sodnatého 100 d. vápence a 55 d, uhlí dřevěného. Theorie udává 
poměr jm enovaných surovin čísly 100, 70. 17. Ve skutečnosti seznalo se.
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že jest třeba vzíti značně více vápence (až 120 d,), aby se všechen síran 
převedl v uhličitan. Není-li nadbytek uhličitanu vápenatého, vznikne 
směs, která se nesnadno vyluhuje. P ři uhlí je s t množství ještě nápad
nější. Obnáší 35— 60 dílů. To se vysvělí tím, že Část uhlí shoří, něco 
uhlí vy užitkuje se k redukci a část zůstane v surové sodě. Podíl uhlí 
z uhličitanu vápenatého poskytne i páleného vápna dle rovnice :

CaCO., - f  C =  CaO - f  2CO.

Utvoření kysličníku uhelnatého, k terý  vznikne za vyšší temperatury, 
jest znamením pro dělníka u pece zaměstnaného, že práce, co se týče 
výroby sody, je  ukončena. Unikající CO se prozradí plaménky.

V ýroba sody děje se v pálacích pecích anglických, které mají to
pení roštové nebo plynové. Tepla hořlavých plynů využitkuje se zároveň 
k tomu, aby se odpařovaly louhy v pánvích.

Pálací pec (obr. 32.) má dvě oddělení. V oddělení A  vzdálenějším 
od roštu R  se směs ze síranu sodnatého, vápence a uhlí předehřívá 
a v oddělení roštu bližším B  se směs uvedená taví. Do pece hází se 
směs buď otvorem postranním anebo se vpouští nálevkou N  zasazenou 
do klenutí. Nístěj pece jest z ohnivzdorných cihel, vyrobených z křemi- 
čitanu hlinitého, které se staví na užší stranu. A by se pec snáze vy 
prázdnila, jest nístěj skloněn k té straně, kde jsou otvory, jim iž se su

rová soda vytahuje. Mustek M  mezi pecí a roštem musí vzdorovati ohni 
i roztopené hmotě. Proto se zavádí můstek s ochlazováním, jehož se do
cílí proudícím vzduchem.

Práce v peci provádí se následovně. Je-li z nístěje soda odstraněna, 
nechá se přes něj šlehati plamen od roštu. Tím se nístěj náležitě předem 
ohřeje, načež přetáhne se na něj směs z předhřívacího oddělení. Po době 
asi :i/4 hodiny nastává reakce. Sirník sodnatý rozkládá se uhličitanem 
vápenatým. Ukončení rozkladu pozná se tím, že řídká hmota houstne 
a nadýmá se, při čemž vyskakují hořlavé plaménky hořícího kysličníku 
uhelnatého, zbarvené žlutě od sloučenin sodnatých. Hotová surová soda 
vytáhne se pohrabáčem do podstaveného železného vozíku. Jest poresní, 
barvy tmavošedé. Je-li soda příliš hustá, nesnadno se vyluhuje. Aby se 
tomu předešlo, nedává se při výrobě najednou všechno uhlí do pece, 
nýbrž po dávkách.

Práce v peci jest velice namáhavou. Dělník jest nejen obtěžován 
nesmírným horkem, ale práce rychlá vyžaduje silné pracovníky a zvláštní 
vývcvik. Dělník okem a citem musí nabyti určitého úsudku o pravém 
stavu hmoty.

Po obtížných a nákladných pokusech konaných za tím účelem, jak  
by se lidská práce při výrobě sody nahradila stroji, podařilo se to ; byly 
sestrojeny pece revolverové.

6*
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Revolverová pec (obr. 33.) jest válec V  ze železného plechu o p rů 
měru 3 m  a délce 5—8 m. Vnitřek vyložen cihlami ohnivzdornými. Na 
zevnějšku revolverové pece jest zařízení, kterým  se válec udržuje v otá
čivém pohybu, Na povrchu válce upevněno ozubené kolo, zapadající na 
obvodu do kola druhého, které se otáčí pohonem z transmisse.

Nejvýhodnější topení pro revolverovou pec jest plynové. Mezi to 
pení a pec zavěšen jest prsten F  ze železného plechu, vyložený na 
vnitřním obvodu ohnivzdorným materiálem. Teplo plynů unikajícíc.i 
z pece využitkuje se k odpařování louhů.

Směs síranu sodnatého, vápence a uhlí vsype se nálevkou otvorem 
do pece revolverové. Pom ěr součástí jm enovaných vyjadřují čísla 100, 
90, 60. Je-li do pece obsah vpraven, přiloží a přitěsní se na otvor poklop

a pec se uvede v rotaci. Revolver z počátku se otáčí jednou za 10 minut, 
později urychlí se jeho pohyb, že připadne na jedno otočení 30 vteřin.

Pochod práce v peci revolverové posuzuje se dle vzniku a prchání 
plamenů hořícího kysličníku uhelnatého. Je-li surová soda vyrobena, od
straní se uzavírající otvor, jímž pec byla plněna, a válcovitá pec se otočí, 
by otvor ocitnul se co nejníže. Otvorem vytéká roztopená soda, kterou, 
se plní podstavené železné vozíky.

Počítá se, že jedna mechanická pec vyrobí totéž množství sody, 
jako čtyři pece, obsluhované dělníky. Úspora uhlí při revolverové peci není, 
poněvadž se spotřebuje mnoho paliva k vývinu hnací síly. Za to však na 
mzdě jest úspora značná.

Surová soda  má vedle uhličitanu sodnatého (30—40"/,,), sirník, ky 
sličník a uhličitan vápenatý (30 —40°/0', síran (1 —3°/,,), chlorid sodnatý 
(1—3%) a uhlí (2—6°/|,). P ři vyluhování tvoří se sirnatan, ferrokyanid 
a sulfokyanid sodnatý. Nerozpustné součásti jsou uhličitan kysličník 
vápenatý, kok, sirník železnatý, něco ultramarínu.

P řed  vyluhováním se soda nechá ležeti na vzduchu, by se kysličník 
vápenatý vlhkostí převedl v hydroxyd, Čímž stane se hmota drobivou 
a urychlí se vyluhování. Déle než 2—3 dny se soda neponechá, poně
vadž by sirník vápenatý přešel okysličením v sirnatan, siřičitan až síran 
vápenatý a tu s přítomným uhličitanem sodnatýtn by se tvořil uhličitan 
vápenatý a síran sodnatý. Dále i PeS  by se okysličením přeměnil 
v PeSO, a ten se sirník ■m vápenatým by poskytnul vzájemným roz
kladem PeS a CaSOj.
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Hlavní součásti sody surové jsou uhličitan sodnatý a sirník vápe
natý. Dělení jich není tak  jednoduché. Důležitou úlohu při vyluhování 
sody má tem peratura a množství vody, s nímž zůstane ve styku surová 
soda. Ačkoliv sirník vápenatý  se nerozpouští vodou, přece působením 
vody po delší dobu a za vyšši teploty přejde v suli hydrát vápenatý 
CaS.,H.,. k terý  jest vodou rozpustný a pak působí na uhličitan sodnatý 
dle rovnic

2CaS +  2H ,0  =  CaO,H2 - f  CaS,H2 
CaS2H 2 - f  NáoCOg =  CaC03 +  2NaSH.

Jes t tudíž pravidlem vyluhovati sodu rychle, za nižší teploty a při upo
třebení málo vody.

Vyluhováni surové sody. K  vyluhování sody, ja k  se všeobecně dle 
Shankse provádí, upotřebí se obyčejně 4 vyluhovacích kádí.

Vyluhovací káď je s t ze železného plechu. Had skloněným dnem 
jest dno s otvory o průměru až 6 mni. D írkované duo pokryje se kusy 
surové sody.

P řetékání tekutiny z kádě do kádě děje se přestupníky Přestupník 
P  (obr. 34. B) jest trubice v dolejší části zúžená. Y patřičné výši má pře
stupník poboční trubici vodorovnou R, kte
rou v čas potřeby přetéká louh do kádě sou
sední. Nemá-li louh přetékat], jest trubice 
v hořejší části ucpána Čípkem C konicky 
zúženým. Má-li se zavésti přetékání louhu 
do kádě sousední, vytáhne se čípek a louh 
přetéká.

Louhy koncentrované odtahují se rou
rou S  (obr. 34. A), která má kolenovitě p ři
pojenou rouru vedlejší K. Je-li tato dolu 
skloněna, odvádí se z kádě louh k dalšímu 
zpracování. Je-li trubice lcolenovitá obrácena 
vzhůru a čípek G zastrčen, zastaví se odtok 
kapaliny.

Yoda na sodu surovou přitéká horem 
rourou, vedenou nad všemi káděmi. Z ní od
bočují roury kratší uzavřené kohoutky, jimiž 
reguluje se přítok vody.

P ři vyluhování sody odtéká louh z ná
doby jedné spodem a do nádoby druhé vtéká 
horem. A B

Bychom seznali, jakým způsobem se Obr 34.
děje vyluhování, myslíme si, že káď A  (obr. 35.)
jest naplněna čerstvou sodou. Na sodu v A přitéká louh z kádě D rourou 
S, Mezitím vpouští se na sodu v kádi B  čistá voda z roury R  poboční 
rourou r2. Tlakem hydrostatickým tlačí se louh přestupníkem P, do kádě 
C, z té přestupníkem P :! do I) a z té přestupníkem P 4 a rourou S  až 
do A. Z kádě A oddělí se část louhu rourou Tx ku další práci.

Jakmile soda v kádi B  byla vyloužena, zarazí se přítok vody z roury 
r .2 a po odtoku tekutiny do kádě C vyprázdní se káď B  a plní se čerstvou 
sodou. Je-li káď B  sodou naplněna, teče do kádě C voda z roury r 3.
Z kádě G přetéká tekutina přestupníkem P :l do kádě i), z té přestup
níkem P4 a trubicí S  do A a přestupníkem Px do B. Koncentrovaný 
louh z kádě B  odtahuje se rourou T.,.

Podobným způsobem pokračuje se ve vyluhování.
Surová soda zůstane na místě, čímž se ušetří na síle pracovní, ale
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louhy se neustále mění. Čerstvá soda surová přijde ve styk s louhem 
koncentrovaným a poznenáhlu během vyluhování přivádí se louh slabší, 
až naposled vpustí se čistá voda na sodu skoro již vyluhovanou. Kde 
jest louh koncentrovaný, možno tekutinu zahřátí, ale teplota nesmí pře- 
stoupiti 60". Voda nemá míti tem peratury vyšši než 37"C. Vlivem louhu 
na sodu vyvinuje se značné teplo. Hasi li se kysličník vápenatý, způsobí 
se rozpadávání hmoty, což jest nutné i výhodné. Vyluhování provádí se 
tak dlouho, až obdržený louh ukazuje kol tú°Bé. Potom se přítok vody 
zastaví, louh přetáhne se do nádoby sousední. Zbylá hmota vyluhovaná — 
zbytky sodové zvaná, obsahuje sirník, uhličitan a něco hydroxydu vápe
natého. Zbytky vyvážejí se na haldy. Vyprázdněná nádoba naplní sc 
čerstvou sodou a jakmile se vpustí nejsilnější louh, započne se s jejím 
vyluhováním.

Karbonovám louhů sodových Vyluhujeme-li surovou sodu, dostaneme 
louhy 28—32°Bé silné, barvy žlutohnědé. V nich jest železo jako ferro- 
kyanid a podvojný sirník železnato-sodnatý. Aby se z louhu odstranil 
sirník sodnatý, přivede se ve styk s kysličníkem uhličitým. To docílí se 
tím, že louh protéká věží vyplněnou kokem nebo hliněnými trubkami.
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Obr. 35.

Proti směru stékajícího louhu pohybuje se plyn vyvinutý spálením koku, 
který má 20—30% CO,. P ři tom přechází sirník sodnatý v uhličitan, sráží 
se PeS, a rozkládá se křemičitan i hlinitan sodnatý dle rovnic:

Na2S - f  CO.; - f  OH9 =  H.2S 4 -N a 2CO;i 
Na.,SiO, 4 -  c o ;  4 -  OH.; —  N á2C0 3 - f  H,ČiO,

Al2Na(iO,. +  3C02- f  3OH., = A l 20 (iH(;- j-3Ň a,Č 03.
J iným  způsobem provádí se karbonisace louhů ve válci, k terý  má 

nade^ dnem plným dno dírkované. Mezi dna dme se kysličník uhličitý, 
k te rý  se duem dirkovaným rozdělí a přichází ve styk se stékající teku
tinou.

Když se usadí bahno karbonuváním vytvořené, dostaneme louh, 
k terý  nemá hydroxydu sodnatého, nýbrž uhličitan sodnatý a něco chlo
ridu i síranu sodnatého. Množství síranu jest o něco větší než býlo před 
karbonisací; přírůstek pochází z okysliČeného siraíku sodnatého. ''Oxydace 
sirniku zavede se kyslíkem, k terý  vedle C 02 poskytují plyny kouřové. 
Karbonisováním a oxydací nedostane se však soda prosta přimíšených 
sloučenin železa. Kyanové sloučeniny vždy přítomné působí škodlivě, 
když^se soda kalcinuje. Tvoření kyanovýeh sloučenin možno zameziti 
tmu že při ^výrobě surové sody udržuje se vyšší teplota a upotřebí sc 
uhlí co mozna prostého dusíku.

Z louhů sodových karbonovanýeli vyrábí se soda kalcinovaná nebo 
krystallovana.
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Kalcinovana soda vyrábí se z louhu vyčištěného buď odpařením do 
sucha, anebo se louh zahustí, by se vyloučily krystally, které se potom 
v peci kalcinují.

Odpařování louhů do sucha děje se v pálací peci marseillské o pro
hloubeném nístěji. Nad klenutím pece umístěna je st pánev, v níž se 
louhy předhřívají. Má-li se nístěj naplniti louhem, pokryje se pec vrstvou 
10 cm kalcinované sody. Zahřata-li pec do červeného žáru, připouští se 
louh, k terý  se rychle odpařuje a poskytne žíháním bílý, zrnitý vý 
robek.

P ři odpařování louhů na železných pánvích vznikne hustá kaše, slo
žená z matečného louhu a krysfcallů uhličitanu sodnatého mající 1 mol. 
vody krystallové. K rystally  za horka se odloučí a potom se kalcinují.

Dříve odpařovaly se louhy7 hlavně ohněm horním. Pánev železná 
P (obr. 32.) postavená na pilířích jest volně zazděná, překlenutá a spo
jená s pecí pálací, v níž se vyrábí tavením soda. Plam en šlehá přes so
dové louhy. Louhy se stávají od shora těžšími a klesají ke dnu, Čímž 
způsobí se proudění. Vytvo
řené škraloupy na povrchu 
louhu se prorážejí, aby se 
podporovalo vypařování.
V té míře, jak  se voda od
paří, připouštějí se louhy 
čerstvé. Je-li pánev odpařo- 
vací vyplněna na hustou 
kaši, vyhrabe se příslušnými 
otvory a buď se přímo kal- 
cinuje, anebo přijde do ná
dob s dvojitým dnem. Na 
hořejším dírkovaném dnu 
zadrží se pevná hmota, 
kdežto louh odkape.

Odkapaný louh ma
tečný se buď při nové práci 
dále koncentruje anebo se 
spracuje zvlášt. Poněvadž 
má barvu Červenou od sirníků a látek organických, nazývá se louhem 
červeným a vyrábí se z něho hydroxyd sodnatý nebo soda, k terá má 
88—89% Na2C 03.

^N evýhoda odpařování louhů vrchním ohněm jest ta, že louhy se 
znečisťuji prachem kouřovým; kromě toho i kysličník siřičitý z kouře 
působí na louh.  ̂ K výhodě dlužno počítati karbonování sirníku a hy- 
droxydu sodnatého kysličníkem uhličitým, kterého jest v  nadbytku.

Odpařují-li se louhy spodním ohněm, upotřebí se člunových pánví 
(obiy 36.). Na zdivu spočívá nejdolejší část člunové pánve, kde se hro
madí vyloučená soda. V těch místech nepůsobí plamen a tím zamezí se 
připečeu  vyloučené síry.

Pohodlně lze odstraňovati vyloučenou sodu z louhů v pánvi Thele- 
nově (obr. 37. a 38.). Jest to pánev podoby půlválce, v níž otáčí se osa 
se 4 rameny. Ramena mají pohrabáče a těmi ze stěn pánve vylou
čené škraloupy se odlupují a z pánve vyhrabu jí. Soda se nechá od- 
kapati. nebo se propírá vodou, po případě roztokem sody, by se matečný 
louh odstranil.

Za tepla ^vyloučená soda z louhů má 1 mol. vody, které se zbaví 
v pálací peci. Žíhání sody -děje se za přístupu vzduchu, při čemž se úplně
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spalují látky organické, a zároveň též převede se přítom ný hydroxyd sod
natý v uhličitan.

Ke kalcinování sody hodí se výhradně mechanická pec JVLactearova. 
Sestává z postranního topení a pece kaloínační, Pec^kalcinaČní tvoří že
leznou pánev, která se otáčí kolem osy. Zároveň posinují se kolečka na 
její spodině umístěná po příslušných kolejnicích. Pánev jest přikryta že
lezným poklopem, zapadajícím do žlábku vytvořeného na obvodu pánve 
a vyplněného jemnou kalcinovanou sodou, čímž dokonale se uzavírá pro
stor pece pálací. Soda během otáčení pánve promíchává se se miehadly. 
Michadla prohrabují sodou a otáčejí se při tom kolem osy vertikálně. 
Vypálená soda vyhrabuje se spodem z pánve,

Kalcinovaná soda se ještě mele na mlýnech, načež se rozesílá,
Někdy se kalcinovaná soda raffinuje. Soda kalcinovaná rozpouští se 

za tepla vodou. Během míchání, kterým se podporuje rozpustnost sody, 
přidá se do louhu % — l/io% chlorového vápna, což má za účel převésti 
Na2S, Na2S2Os, Na2SO:1 v síran sodnatý, dále FeO v Fe.,0;í a zničiti látky 
organické. Potom "se louhy odpařují spodním ohněm a vyloučená sůl se 
kalcinuje.

Krystallovaná soda Na2CO?-f- 10 ag má 37% Na2CO;( a 63% OH.,. V y
rábí se ze sody kalcinované, která se rozpustí v horké vodě a roztok 
se zůstaví krystallisaci. Rozpustí-li se soda za varu, vylučují se krystally 
z roztoku v hustotě 30—34°Bé při ochladnutí pod 37nC. Poněvadž při 
výrobě sody dostaly se do ní některé přimíšeniny jako CaCO:1, nechá se 
louh ustáti, aby se nečistoty oddělily. Aby se odstranily hydrát, sirník, 
sirnatan, siřičitan sodnatý a sloučeniny železa, které jsou v  roztoku, přidá 
se k němu asi % %  chlorového vápna.

V některých závodech připraví se louh, k terý  má hustotu 24—26°Bé. 
Vyčištěný louh se zkoncentruje na 32°Bé, načež se ještě  jednou Čistí a 
nechá krystallovati.

Rozpouštění v malém se provádí pomocí sít naplněných sodou kal
cinovanou a zavěšených do horké vody. Aby se rozpouštění urychlilo, 
míchá se tekutinou, po případě se tekutina parou zahřívá, a zároveň i mí- 
chadla udržují se v činnosti. Kotle, pánve, v nichž se rozpouštění děje, 
jsou přikryté, by se tekutina neochladila.

Roztok sody zbavený nečistot rozlévá se kaučukovou trubicí do m a
lých nádob železných. Aby se oddělily vyloučené krystally od stěn ná
doby, vloží se tato do horké vody na několik vteřin. Jakm ile se od
loupne soda vykrystallovaná, vyklopí se obsah a po odkapání matečného 
louhu z krystallů se krystally mírně suší.

P ro krystallisaci ve velkém upotřebí se nádoby se šikmo postaveným 
dnem (obr. 39.). Na nejnižším místě dna jes t otvor O ucpaný během práce 
zátkou T.

Hojně upotřebí se pro krystallisaci van, které rovněž ve dnu mají 
otvory pro odtok matečných louhů.

Aby se podporovalo vylučování krystallů, zavěsí se do roztoku sody 
železné pásy P  a tyče (obr. 39.), které se brzy pokiyjí krystallovanou 
sodou. Když soda byla vykrystallovala, vytáhne se zátkami1 ze dna 
nádob, louh odteče, krystally se vybírají a ukládají na plochu naklo
něnou, by z nich matečný louh odkapal a byvše osušeny při teplotě 20"C 
plní se jimi sudy.

Sodové zbytky. Na 100 d. vyrobené sody počítá se 130 d. zbytků 
Zbytky sodové z vyluhovacích kádí odstraněné, jsou barvy černohnědé. 
Leží-li na vzduchu, mění se působením kyslíku a kysličníku uhličitého ze 
vzduchu. Změna prozrazuje se zvýšením teploty a barvy. Místy vykvétá 
síra v takové hojnosti, že ji možno sbírati. Vedle zápachu po sirovodíku
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vyskytne se i zápach po hořící síře. Že síra hoří, pozoruje se při prora
žení kůry, pokrývající hromady zbytků. Po sirovodíku zapáchají i vody 
z hald odtékající.

Po delší době, když sodové zbytky ležely na vzduchu, vyskytují se 
v  nich vedle CaS, hydrosulfid, sirnatan, siřičitan, síran vápenatý a poly- 
sulfidy CaSj a CaS5.

Z počátku výroby sody methodou Leblancovou věnována zbytkům 
malá pozornost. Teprv, když soda počala se vyráběti ve velkých rozměrech, 
povšimnuto i hromadících se zbytků. Příčinou toho byl H 2Š, k terý  zbytky

vydychují a sousedství obtěžují. Aby se továrny zbytků zbavily, vyvážely 
je do hlubin mořských anebo je  zakopávaly do jam. Obé pomohlo jenom 
na krátkou dobu a nutno bylo najiti způsob, jak by se nejen síra ze 
zbytků odstranila ale i využitkovala.

Kronika práce. X. 7
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Nejstarší způsob výroby síry ze zbytků pochází od řed. M ax. 
Schaffnera. Jsou-li zbytky vystaveny účinku kyslíku vzdušného, nastávají 
tyto oxydace :

2CaS +  0  =  CaO +  CaS2; CaS, - f  0 , —  CaS,O,.; C a3 ,0 , — CaSO, +  S ; 
C aS03 - j -0  =  CaSOj.

Oxydace provádí se následovně. Do vyluhovacích kádí naplněných 
zbytky sodovými pudí se vzduch a plyny kouřové. Potom se zbytky vy
luhují a v  louhy působí se kyselinou solnou. Pochody při tom se naskytující 
vyjádřeny jsou rovnicem i:

CaS,, % 2 H C l= C a C l„ + H .,S  +  Su .
C aS03 4 - 2 H01 =  OaČL, +  O H , - f  S O .

CaS20 3 - f  2HC1— CaCl2 - f  S 0 3 +  0 H 2 - f  S.

V yvinutý S 0 2 působí v polysulfid a povstane rozklad :

2CaSu - f  3S 0 , —  2CaS, 0 ;! - f  S2 „ _ t .

Síra se sráží kyselinou v nádobách železných mezi sebou spojených. 
Když se přidalo kyseliny solné a výše naznačený pochod se ukončil, 
vhání se do kotle vodní pára, která vypudí S 0 2, N yní se obsah kotle

vypustí do kádě, jež 
má hořejší dno dírko
vané. Síra na dnu 
dírkovaném zadržená 
a prom ytá se roztápí.

K  roztopení síry 
upotřebí se kotle K  
ze železného plechu 
(obr. 40.), v němž jest 
v čelech upevněn dru
hý  kotel litinový L  
s míchadly M. Kotel 
vnitřní L  má v hořejší 
části otvor O ; jím  vni
ká do kotle pára vodní, 
jež vpouští se do pro
storu mezi oba kotle. 
Do kotle vnitřního se 
dá otvorem N  surová 
síra smíchaná s mlé
kem vápenným, k te 
rým  se má neutrali- 
sovati kyselina solná; 
utvořeným chloridem 
vápenatým  rozloží se 
As2S;!. Parou vodní, 

jež se na nejdolejším miste přivádí, síra se roztopí, načež sď vypouští 
u S1 do nádob předložených. Síra se ještě znova roztápí v železném 
kotlů a roztopenou sirou prohání se vzduch, by se rozložil S.,H2, k terý  
uděluje siře nepříjemný zápach Vyčištěná síra se leje do forem bochní- 
kovitých a roubíkovítých. Takto získá se na 50% síry ze zbytků.

Dle M onda  uloží sê  zbytky do nádoby s dvojitým dnem. Hořejší 
dno jest sestrojeno z latí křižem kladených. Středem vzniklého roštu 
piochazí trubice, kterou se pudí vzduch. Po okysliČení přenesou se zbytky 
do nádrže s vodou, a opět se do směsi vhání vzduch. To opakuje se 6—8
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krát. Louhy ze zbytků se míchají s kyselinou solnou. V ytvořený siro
vodík a kysličník siřičitý působí na se na vzájem dle rovnice 

2HaS + S 0 a =  2 H ,0 - j -S 3.
Síra se však všechna nedobude, poněvadž, jak  theorie naznačuje, 

prodělává se zároveň pochod dle rovnice:
5H, S +  5 S 0 2 =  H, S50„ +  4H, O +  S„ 

při Čem druhá polovice síry obsažena jest v kyselině pentathioničné. 
P ravý  poměr je jen  tenkrát, když první louh má sulfidy a poslední 
hyposulůty.

Po rozkladu síra zadrží se plachetkou a opláchnutá vodou vnese se do 
nakloněného železného válce. Do síry pudí se přímo vodní pára přehřátá, 
aby se síra roztopila; potoin nechá se z kotle vytéci. Získaná síra zbaví 
se S2H2 přetápěním a pak leje se do forem.

Naznačeným způsobem získá se síry ze zbytků 70%.
Dle Chctnce upotřebí sě při zpracování sodových odpadků kysličníku 

uhličitého co možná prostého kyslíku. Kysličník uhličitý vyrobí se ve 
vápenné peci, v níž se pálí vápenec za upotřebení koku podobně jako 
se děje v cukrovarech. I  vyvine se plyn, který  má až 30°/0 C 02.

Působí-li CCL na sodové zbytky, nastávají tyto reakce.

2CaS 4 -  CO, - | - H ,0 — CaS„H„ 4 -  CaC03 
CaS, H2 +  C 0 2 - f  OH2 =  2H 2Š - f  CaCO;.

Sirovodík částečně jako plyn uniká, částečně sloučí se s CaS dle rovnice 
CaS -j- H 2S ~  CaS.,H2.

Zpraeují-li se sodové zbytky,
rozdělají se s vodou na řídkou 
kaši, kterou se naplní železné 
válce A, B  5— 6 m  vysoké (obr.
41.), dole konicky zúžené. Válců 
jest vždy větší počet spojen vbat- 
terii. Rourami C přivádí se ky 
sličník uhličitý. Ve válcích vy
tvořený sirovodík odvádí se rou
rou T  a J  do plynojemu, v němž 
plyn nahromaděný dle analys 
provedených má 32—34% H2S.
Roury H  slouží ku sprostředko- 
vání spojení mezi jednotlivými 
tělesy.

Sirovodíku upotřebí se k vý 
robě kyseliny sírové nebo síry.

Má-li se využitkovati na vý 
robu kyseliny sírové, spálí se za 
přístupu vzduchu. Hořením vy
vinutý S 0 2 se odvádí do olově
ných komor.

Jedná-li se o výrobu síry 
ze sirovodíku, vede se plyn přes 
vrstvu kysličníku železitého, kte
rý  se dostal vypražením kyzu 
a ten za stálého červeného žáru 
způsobí shoření sirovodíku. Pro
hoření připouští se jen  tolik vzduchu, že jeho kyslík stačí ku spálení vo
díku obsaženého v sirovodíku. Síra při tom zbude a teplem vyvinutým

Obr. 41.
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spálením vodíku přejde v páry. Kysličník železitý, který se rozpálí, po
drží potom potřebnou teplotu pro pozdější spalování. Směs páry vodní 
a sirné ochlazená z temperatury 6 0 0 -7 0 0 ” na 400° vede se do železného 
kotle, v němž sublimovaná síra částečně skapalní. Co se nezadrželo 
v kotli, odvádí se do komor, kde se dostane síra sublimovaná. Takto 
dostaneme ze zbytků sodových 90% síry; .5% zbude ve zbytcích a 5% 
jest ztráta.

Továrny na sodu Leblancovu jsou v Ú stí n. L., dále v Hrušově, 
Petrovicích (Slezsko).

Ammoniakalná soda. Výroba ammonikalné sody teprv vyznamenáním, 
jakého se dostalo Solvayovi r. 1873 na světové výstavě ve Vídni, učinila 
značný pokrok. Zařízení strojní se od té doby značně změnilo. Nepracuje 
se však pouze jedním systémem strojů, nýbrž zavedeno několik způsobů 
různých.

Hlavní myšlénka výroby sody ammoniakalné spočívá v tom, že půso
bením kyselého uhličitanu ammonatého v chlorid sodnatý vzniká kyselý 
uhličitan sodnatý a chlorid ammonatý :

N H 4HCO, - f  N aC l=N aH C O j, +  NH 4C1.
Kyselý uhličitan sodnatý žíháním se rozkládá dle rovnice 

2 NaHCO:3 =  Na2C 0 3 +  H, O - f  C 02.
Chlorid ammonatý účinkem hydroxydu vápenatého poskytne ammo- 

niak a chlorid vápenatý:
2NH ,C1 +  CaOJL, =  2NH3 +  CaCl2 -f- OhI2.

Při výrobě ammoniakalné sody počíná se s nasyceným roztokem 
chloridu sodnatého a kyselého uhličitanu ammonatého. I  při nadbytku 
kyselého uhličitanu ammonatého seznalo se, že nenastane přeměna úplně, 
nýbrž jen  asi 2/ 3 chloridu sodnatého přemění se v  uhličitan.

Chlorid sodnatý upotřebí se bud’jak  jej poskytuje příroda ve způsobu 
solné rapy, která se dle potřeby udělá koncentrovanější tím , že se 
v ní rozpustí sůl kuchyňská, anebo se rozpustí pevná sůl ve vodě, až 
se dostane roztok solný, k terý  má hustotu 22*5 —23°Bé. Pro rozpouštění 
soli kuchyňské jest postaveno několik nádrží v řadě. Do nich uloží se 
sůl, která se má rozpustiti; na ni přitéká voda nebo zředěný roztok soli.

Poněvadž při rozpouštění soli přejde v roztok i MgCl.2 a CaSO, 
a sloučeniny ty, by se později vyloučily jako uhličitany, odstraňují se 
přimíšené nečistoty přísadou sody nebo uhličitanu ammonatého. Kal 
z tekutiny zadrží se v kalolisech, které jsou téže konstrukce, jak  je  spa
třujeme v cukrovarech.

Čistý roztok sytí se ammoniakem. Nesmí se však dosáhnouti úplného 
nasycení ammoniakem, poněvadž by se potom NaCl vyloučil z roztoku.

Dříve spotřebovalo se ammoniaku mnoho. N yní spotřebuje se sotva 
i V-2 d. ammoniaku přepoČtěného v síran ammonatý na 100 d. soli.

Vodítkem při práci jsou následující zkušenosti.
Ve 100 d. vody rozp;istí se 35‘5 d. NaCl. V témže množství vody, 

jsou-li pohlceny :

3-4 d. ammoniaku, rozpustí se 29‘6 d. NaCl

100 g vody při 15° absorbuje 7'8 g ammoniaku a rozpustí 26 8 g  NaCl. 
Z toho dostane se 24 S g  Na2CO., a 24 5 g  NH,C1.

Solný roztok se nasycuje ammoniakem ve přístroji sloupcovém, po
dobném aparatu, jakého užívají v lihovarech při destillaci líhu. Horem 
do přístrojo přitéká slaný roztok a proti němu proudí plynný ammoniak.
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P ři pohlcování ammoniaku vyvine se teplo. Aby se teplo tekutiny snížilo, 
jest uvnitř válce hadice, kterou protéká studená voda. Zároveň i zevnější 
plášť kolonny polévá se vodou, a tím se ochlazení sesiluje. Ammoniakalný 
solný louh při výtoku z kolonny má 16° Bé.

Ochlazený solný roztok ammoniakalný se karbonuje kysličníkem 
uhličitým, k terý  se dostane z vápenky. Hledí se k tomu, by se obdržel 
plyn, k terý  má asi 30%CO2. Ke kysličníku uhličitému vyvinutému roz
kladem uhličitanu vápenatého přidruží se i C 02, vytvořený shořentm 
uhlíku. Theoretické množství udává se v tom případe na 37-5('/0) ve 
skutečnosti však je  nejvýše 32°/^.

Vápenka jest šachtová pec, jež měří v nejširším místě 3 m  a v kychtě
2—2 l/2 m. Spod peci jest skloněný nebo sedlovitý. Obvod kychty  má 
litinový prsten dvojitý vyplněný pískem. Do písku zapadá poklop, z kterého 
vede roura spojená s pumpou ssací. Pec je  
stažena železnými pásy anebo obklopena ple
chovým pláštěm. Topí se kokem, k te rý  se 
spaluje na postranním roštu. Kromě toho plní 
se i pec střídavě kokem a vápencem ; na 
7 d. vápence béře se 1 d. koku.

P lyn  z vápenky prchající se promývá 
vodou a zároveň chladí. Svádí se spodem 
do válce, v němž shora sprchuje voda, která 
odstraní stržený prach vápence a kysličník 
siřičitý vzniklý hořením síry v koku obsa
žené. P rom ytý CO, se stlačuje v pumpě, na
čež se hromadí ve větrnici, odkud se dále pudí 
do věže naplněné do 2,a výšky ammoniakal- 
ným roztokem chloridu sodnatého.

Věž (obr. 42.) sestavena jest z 15—25 
válců postavených na se do sloupu. Ke spodní 
části každého válce přikládá se vyklenuté dno 
dírkované D. CO, přijde pod nejspodnější 
klenutí dírkované trubicí iž, rozdělí se v otvo
rech a stoupá do vyše. Do věže přitéká rou
rou S  roztok ammoniakalný chloridu sodnatého, 
k terý  má něco uhličitanu ammonatého.

Dokud jest v roztoku utvořený normalný 
uhličitan ammonatý, nenastane žádná reakce.
Jakmile však utvoří se kyselý uhličitan ammo
natý, počne působiti v chlorid sodnatý a po
vstane bikarbonat sodnatý. Tekutina ve věži 
jest Čirou do polovice výšky. Ve spodní části 
jest hustá kaše, které má hojnost krystallů 
kyselého uhličitanu sodnatého. Obr. 42.

By se předešlo ztrátě ammoniaku, který 
by prchal, stržen jsa kysličníkem uhličitým, přistaví se k věži ještě jedna 
věž, naplněná chloridem sodnatým, v němž se zadrží ammoniak.

Poněvadž se při pochodu teplota tekutiny zvyšuje, nutno tekutinu 
ochlazovati. Ochlazení vzduchem zevnějším nestačí. Kdyby se přiváděla 
voda na zevnějšek pláště spotřebovalo by se jí velmi mnoho.

Coxwell zavedl ochlazování uvnitř věže. Docílí toho tím způsobem, 
že dovnitř každého oddělení vloží věnec rour, kterým proudí studená 
voda Přítokem vody studené lze pohodlně ochlazení říditi.

( Za nevýhodu stroje dlužno považovati značný tlak, kterým, se plyn 
pudí do věže. P lyn při věži 25 ni vysoké musí míti na dně napnutí
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giy2— 4 atm., má-li v hořejší části unikati tlakem 1  ̂atm. Nepříjemné je 
rovněž to, že kůra složená ze sloučenin vápenatých a horečnatých se 
usazuje na sítech a otvory jich ucpává.

Vyklenutou formou sít zamezuje se usazení pevných částí, ale to 
trvá jen krátkou dobu. Po několika týdnech jest nutno věž z chodu

vyřaditi a vypařiti. Tím nastane ztráta
^  času, poněvadž práce se musí přeru-

šiti a trvá to poměrně dlouho, až věž 
zase se uvede v chod.

Místo vysokých karbonisatorů 
upotřebí Honigmann batterie nízkých 
karbonisatorů, jež soustavně v práci 
se zavádějí

Karbonisator Honigmannův K  
{obr 43.) je s t železný válec s konickým 
zakončením, naplněný ammoniakal- 
ným roztokem kuchyňské soli. Kyslič
ník uhličitý přivádí se trubicí T  až ke 
dnu, načež vystupuje plyn do výšky, 
prostupuje tekutinou, při čem tvoří se 
kyselý uhličitan sodnatý a salmiak. 
Rourou V  odvádí se plyn do karbo- 
nisatoru sousedního.

Poněvadž bikarbonat vyloučený 
při nižší temperatuře tvoří krystally 
drobné, které se oddělují nesnadno od 
louhu, upotřebí se na začátku práce 
ammoniakalné rapy teplé kol 35". P ři 

ukončení přeměny chloridu sodnatého v bikarbonat snižuje se teplota te 
kutiny studenou vodou, protékající hadicí, by se podporovalo vyloučení 
krystallů.

K

Obr. 43.

Obr. 44.

Bikarbonat sodnatý odděluje se od matečného louhu, ve kterém jest 
rozpuštěn chlorid sodnatý, ammoniak a kyselý uhličitan ammonatý filtrem 
o dvoptém dnu Spodní dno jest ve spojení s Vývěvou. Na dně hořejším
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dírkovaném a plachetkou pokrytém zadrží se bikarbonat, k te rý  po promytí 
vodon se lisuje. Jelikož páchne po ammoniaku, nelze ho v živnostech 
upotřebili, nýbrž musí se podrobiti čistění. Pouze malá část bikarbonatu 
spracuje se na výrobek, k terý  jest předmětem obchodu. Hlavní upotřebení 
má při výrobě sody.

Kalcinujeme-li bikarbonat, dostáném uhličitan normálný. P ři žíhání 
zadrží se i ammoniak, jehož se zase upotřebí.

Výhodně využitkuje se k žíhání bikarbonatu pánev Thelenova (obr. 
44 ). Pánev jest přikryta poklopem; ohřívá se na spodu. Na ose O zavěšeny 
jsou dvě tyče 2\ na nichž upevněná hřebla A, B  pošinují bikarbonatem 
a jej když jest vyžíhán vyhrab ují. Rourou J  odvá
dějí se plyny složené z C0.2, NH ;l a OH., k opětné
mu využitkování při výrobě bikarbonatu. Vodou 
zbaví se plyny ammoniaku, načež míchají se s C 0 .2 
z vápenky. Z pánve Tbelenovy dostane se soda, která 
má 98—99% Na .2 CO:j.

Soda ainmoniakalná má menší objemovou váhu 
než Leblancova neb 1 em3 sody ammoniakalné váží 
0-7—0'8  a sody Leblancovy 1“2 <7. Poněvadž soda 
ammoniakalná jes t poresní, vodí špatně teplo; proto 
z počátku, když ocitla se na trhu, narazila na odpor 
v upotřebení ve sklárnách, továrnách na ultramarín.
Zhustiti možno am-
moniakálnou sodu 
opětovanou kalci- 
nací nebo stlouká
ním v sudech, že 
dostane se váha 
1 em ' od 1— 1 1  g.

Výroba ammo
niaku. P ři výrobě 
ammoniakalné so
dy obnáší na 100 d. 
sody ztráta ammo
niaku J% . Dříve 
kryla se ztráta kou
pí síranu ammona- 
tého; nyní se k to
mu upotřebí am
moniaku z ammo
niakalné vody zply- 
náren a závodů na 
výrobu koku.

Ti

Obr. 45.

Z louhů obdržených při oddělování bikarbonatu sodnatého vyrábí 
se ammoniak, který se zase zavede do výroby sody ammoniakalné Louhy 
ty  m^Ji vedle chloridu ammonatého i chlorid sodnatý a něco bikarbonatu 
ammonatéhe^ a sodnatého. Louhy jmenované stékají z nádrže do sloupco
vého přístroje v němž pozvolna ocitují se pořád níž a níže.

bloupcový přístroj <S (obr. 45.) složen jest z komor, přepažených příc- 
kami P. Y příčkách jsou střídavě, tedy ne pod sebou trubice T , jimiž 
steka tekutina. Kromě toho mají příčky ve středu vyvýšené trubice po
kryté poklopy JJ. Mezi trubicí vyvýšenou a poklopem zadrží se tekutina 
Tou bublá plyn, propírá se a proudí výše proti směru stékající tekutiny

výse

<ju.uj.ci iJiyn, pi opira se a proudu vyse proti směru stékající tekutiny. 
Roztok chloridu ammonatého přitéká do sloupcového aparatu z nádrže 
položené rourou Z , protéká hadicí H  a sprchuje na nejhořejší oddě
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lení etážové. Tekutina v sloupcovém přístroji se ohřeje a zbaví těkavého 
uhličitanu ammonatého, načež vpustí se do kotle K, v němž se zahřívá 
parou vodní s přidaným vápenným mlékem. Hydroxydem vapenatym roz
loží se přítomná sůl ammonatá.

Kotle K  na rozklad chloridu ammonatého jsou obyčejně čtyři. Aby se 
pára v y u žitkoval co nejlépe projde všemi čtyřmi kotly a pak vnikne 
s přimíšeným plynem ammoniakovým do sloupcového přístroje rourou V. 
P lyn po vyčistění v jednotlivých etážích ochladí se louhem proudícím 
hadicí H. Ochlazení dokončí se v chladiči B  z jehož nejvyšší části od
vádí se ammoniak k absorbci chloridem sodnatým.^

Od destillace louhů chloridu ammonatého získané louhy chloridu 
vápenatého, hleděli někteří technologové využitkoval na výrobu chloru 
nebo chlorového vápna. Pokusy provedenými nedocíleno žádných výsledků 
uspokojivých. Jsou tedy i na dále zmíněné louhy u velkých závodů na
shromážděné příčinou stížnosti sousedů, neboť i tehda, když se filtrují, 
zvyšují značně tvrdost tekoucí vody, do které se vpouštějí.

Soda ammoniakalná vyrábí se v Ebensee (Hor Rakousy), Szczakavě 
(Halič), Maroš Ujváru (Sedmihradsko), Dolní Tuzle (Bosna).

Výroba sody krystallované ze sody ammoniakalné. Pro výrobu sody 
krystallované míchá se soda ammoniakalná se sodou Leblancovou, nebo 
se přidá k sodě ammoniakalné síranu sodnatého. To děje se proto, aby 
soda krystallovala lehčeji.

Upotřebí-li se bikarbonatu vaří se roztok po delší dobu. Bikarbonat 
pouští částečně kysličník uhličitý, kterého se opět využitkuje. Z roztoku 
krystalluje soda, jejíž složení jest podobné troně Na2 CO^ - j-N a H 0 0 3- |-2 H 20.

Vlastnosti. Soda krystalluje v soustavě jednoklonné, v hranolech, 
které mají 10 mol. vody; na suchém vzduchu rychle zvětrávají. Teplem 
38” tají ve vlastní vodě krystallové. Z roztopené sody vyhání se CO., 
parou vodní. Roztok sody má chuť silně alkalickou.

P ři stanoveni hodnoty sody dlužno bráti ohled na to, co se udává 
označením procentovým. U nás a v Německu naznačují titrací stanovená 
procenta Na2C 0 s. To jest však výpočet, ve skutečnosti tomu tak není, 
poněvadž kyselinou neutralisuje se i Na OH, N a2 SO:!, sloučeniny to v sodě 
přítomné. Y Anglii přepočte se množství obdržené titrací na procenta 
Na20. Označení to zavedl Gray-Lussac, a Angličané jej přijali.

Ye Francii stanoví se hodnota sody stupni, které sestavil Descroi- 
zilles. Za základ vzal čistou sodu, jejíž mol. v. =  106 a kyselinu sírovou, 
jejíž mol. v. := 98. Dle toho 100 d. sody neutralisuje 92-47 d. H aSO,. 
100() něm. =  92-47° franc.

Upotřebení. Sody se upotřebí v domácnosti, sklárnách, při výrobě 
mýdla, vodního skla, boraxu, v barvířství.

Kyselý uhličitan sodnatý, bikarbonat —  NaHCO,.

Výroba. Kyselý uhličitan sodnatý lze vysobiti mokrou i suchou cestou.
Vede-li se do roztoku sody kysličník uhličitý, tvoří se kůry kyselého 

uhličitanu sodnatého, kterých se upotřebí v lékárnictví. Cena takového 
výrobku jest různá a řídí se dle jeho čistoty.

Suchou cestou vyrobí se kyselý uhličitan sodnatý z krystallované 
sody. V komorách zděných, dřevěných nebo pískovcových postaví se dře
věné rošty, na které se narovná soda krystallovaná. Častěji bez použití 
roštu vyplní se komora sodou krystallovanou. K  tomu béřou se krystally 
bíle i žlutavé, nevzhledné, aby se snadno prodaly. Nečistoty v sodě ob-
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sazené přejdou do matečného louhu. Naplněná komora sodou se uzavře; 
a potom stropem se do ní přivádí CO„. I  nastává reakce 

Na2C 03 - j - 10 OH2 - f  C 0 2 žNaHCO:( - f  9 0 H a.
Kysličník uhličitý, k terý  se nespotřebuje, odvádí se ze spodní části ko
mory do stropu komory sousední, čímž se náležitě využitkuje. Z komory 
odtéká hojně matečného louhu. Přestal-li louh odtékati, jest přeměna sody 
v bikarbonat ukončena. V yrobený kyselý uhličitan sodnatý se rozemílá 
na prášek, suší při -±0(l—50", a pak se jím plní sudy.

Kyselého uhličitanu sodnatého, k te rý  se obdrží při výrobě sody ain- 
moniakové, nelze k některým účelům upotřebiti, poněvadž obsahuje uhli
čitan ammonatý. Má-li se dostati čistý bikarbonat, rozpouští se ve vodě, 
jejíž teplota nepřekročila 65°. Z roztoku, do něhož se pudil kysličník uhli
čitý, krystalluje po ochlazení kyselý uhličitan sodnatý.

Vlastnosti. Kyselý uhličitan sodnatý či bikarbonat tvoří malé tabulky 
jednoklonné nebo bílý prášek chuti^slabě alkalické. Na suchém vzduchu 
se nemění, na vlhkém ztrácí C 02. Žíháním poskytne normalný uhličitan, 
kysličník uhličitý a vodu.

Upotřebení. Upotřebí se ho v lékařství a k přípravě šumivých nápojů.

Thiosíran či sirnatan sodnatý — Na2Sa0 3 -b 5HaO.

Výroba. Thiosíran sodnatý vyrábí se ze zbytků sodových. Zbytky po 
okysličení na vzduchu mají vedle polysulfidů thiosíran sodnatý a vápenatý 
N a,S20 ;l a CaS20 3. Vyluhováním zoxydovaných zbytků dostane se louh, 
k terý stéká ve věži po střechovitě složených vložkách. Proti proudu sté
kajících louhů pohybuje se kysličník siřičitý, vyrobený spálením síry. 
Sodík a vápník poskytnou sirnatany a siřičitany. Z dolejší části věže 
vytéká čistá tekutina, která se mísí se síranem sodnatým. Vzájemným 
rozkladem síranu sodnatého a thiosíranu vápenatého tvoří se thiosíran sod
natý  a nerozpustný síran vápenatý.

Na2S 0 4 - f  CaS20 :J =  Na2S2Oa +  CaSO
Vytvořená sraženina se oddělí a čistý louh se zahustí na h, l r5. 

Z louhu krystalluje thiosíran sodnatý s přimíšeným siřičitanem. Po vypu
štění louhu matečného zbaví se krystally na mlýnku odstředivém lpící na 
nich tekutiny a když byly ještě opláchnuty vodou, stávají se předmětem 
obchodu.

Vlastnosti. Thiosíran sodnatý tvoří bezbarvé, jednoklonné hranoly, 
které mají 5 mol. vody krystallové. Jest chuti nahořklé, ve vodě se snadno 
rozpouští, při čem se voda značně ochlazuje. Kyselinami se rozkládá; roz
klad zprovázen jest vyloučením se síry a zápachem po unikajícím kyslič
níku siřičitém.

Na2S20 3 - f  '2HC1z = 2NaCl - f  S - f  S 0 2 -f-H, O.
Upotřebeni. Thiosíranu sodnatého upotřebí se k rozpouštění halových 

sloučenin stříbra. J ím  odstraňuje se chlor z papírové kaše a tkanin bíle
ných chlorem lantiohlor). Užívá se k výrobě směsí chladivých, rumělky 
a v  barvířství.

Hydroxyd sodnatý, ž íravé natron N a O H .

Výroba hydroxydu sodnatého a sody Leblancovy. Když se má vyrá- 
běti hydroxyd sodnatý ze sody Leblancovy, béře se pro výrobu sody ze 
síranu více uhlí a vyluhování sody surové provádí se za vyšší tempera- 
tu ry  než se obyčejně děje,

Kronika práce. X. Q
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Louhy obdržené vyluhováním sody mají vždy něco . NaOH. .Rozpu
štěný v nich uhličitan sodnatý převede se v hydroxyd vápenným mlékem.

Na2CO;J - f  CaO, H 2 =  2NaOH -j- CaCO...
Poněvadž přeměna provede se lépe ve zředěném roztoku, zředí se 

louh, by měl hustotu 13° Bé (11). Avšak i tenkrát, jsou-li roztoky zředěné, 
zůstane určitý podíl uhličitanu nerozložen.

Louh v kotlů nahromaděný přivede se parou do varu. Potom přidá 
se vápenného mléka. Tekutina se míchadly promíchává, načež se obsah 
kotle přetáhne do kádě s dvojitým dnem. Hořejší dno jest dírkované; 
prostor mezi oběma dny vyplněn drobným kokem. Kal z tekutiny usadí 
se na dně, a čirá tekutina přetáhne se do pánve. Dekandací zbaví se kal 
louhu, načež se vyváží na haldy. Někde odstraňují louh od kalu filtrací 
použitím zředěného vzduchu.

Kalu, který jest v podstatě uhličitan vápenatý, nelze upotřebit! k vý 
robě sody, poněvadž má mnoho vody a žíháním poskytne hojnost práško
ví tého vápna.

Kal obsahuje však vždy hydrát sodnatý, Čímž vzniká ztráta. A by 
se zamezila, upotřebí se kalu ještě jednou k vaření s louhem. Poprvé 
vaří se čerstvý louh s kalem, který byl již upotřeben, a potom vaří se

s louhemyápenným 
čerstvým,

Hydroxyd sod
natý  má h. ~  1-07 ; 
má-li se přeměniti 
v pevný, je  nutno 
z něho až 90% vody 
odpařiti. Odpařo
vání děje se bud 
v otevřených želez
ných pánvích aneb
v uzavřených těle
sech za sníženého 
tlaku. Stroje odpa- 
řovací jsou podob
né, jak  jich upo
třebí v cukrovar- 
ství. Jsou to buď 

Obr. 46. stojatá nebo ležatá
tělesa, dvě až tři

spolu spojená. Tělesa odpařovací mají prostor rozdělený dvěma deskami, 
mezi kterými uloženy jsou četné trubice. Trubicemi probíhá tekutina a 
mezi trubkami proudí vodní pára Vodní parou vzniklou z louhu ohřívá 
se louh v tělese druhém. Z posledního tělesa přetáhne se louh na ote
vřenou pánev, kde se vyloučí ochlazením mazavá sůl, což jest směs uhli
čitanu, síranu, siřičitanú a chloridu sodnatého. Vyloučená směs po Qplách- 
nuti se dává do pece na výrobu sody.

Nabyl-li louh po odstranění vyloučených solí hustoty 1*4— 145, pře
táhne se do hlubokého kotle K  (obr. 46,J, v něrnž se taví. Kotel má své 
zvláštní topení R. Aby se teplo říditi mohlo, jest plamen od dna kotle 
1 m vzdálen, často staví se kotel na klenutí. P ři tom jest kotel uchráněn 
před účinkem přímého plamene, což má za následek, že spotřebuje se 
vice paliva. Je-li topení R  po straně, odděleno jest klenutím prolamovaným. 
Má-li tavená hmota 55% NaOH, tuhne jsouc vylita na plochu po ochlazení 
v látku pevnou. V obchodě má žíravé nátron až 98% NaOH, A by se týž
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vyrobil zahřívá se obsah kotle až teplota dosáhne červeného žáru. Z hydro- 
xydu odstraňují se sloučeniny železa a hliníku tím, že se hydroxyd u d r 
žuje po dobu delší při bodu tavení. H linitan sodnatý a obdobná sloučenina 
železa se rozkládají a vznikají příslušné sesquioxydy, hromadící se na dně. 
Louh roztavený se vybírá lžícemi a leje do bubnů plechových, v  nichž 
se rozesílá.

Sirník sodnatý v louhu obsažený nedosáhne nikdy 1%* Poněvadž 
jest rozpustidlem pro FeS, odstraňuje se ledkem a vzduchem. Dlouho 
bylo známo, že žlutá barva hydroxydu zmizí přísadou ledku. Později upo
třebeno k odstranění kyslíku vzdušného. Pudí-li se do louhu vzduch, oky
sličuje se sirník sodnatý a při tom nastává tento pochod:

-2Na2S —f- Oj -|— 2H20  =  N a,S 20 ;( -j- 2NaOH.
P ři vyšší tem peratuře však působí-li thiosíran sodnatý v hydroxyd sodnatý, 
vytvoří se zase sirník a siřičitan.

3Na2S ,0 3 +  6NaOH =  2NaaS +  4N a ,S 0 3 - f  3 0 H 2.
Sirník sodnatý jest opět rozpustidlem pro FeS. Yhání-li se vzduch 

do roztopeného hydroxydu, ostraní se sirník, ale trvá to dlouho, než se 
reakce ukončí. Aby se pochod urychlil, upotřebí se k tomu buď samotného 
ledku chilského anebo ledku a vzduchu zároveň.

Ledek chilský rozkládá se teplem 130— 140° a tvoří se dusán sodnatý 
a kyslík.

N aN 03 =  N aN 02-j-0 .

Později nastanou rozklady, které se prozradí vývinem ammoniaku. 
N aN 03- j-2 0 H 2 —  N a O H -f  NHg +  O, a 
2N aN 03 - f  OH, =  2NaOH +  N 2 - f  Or>.

Dle uvedeného jest největší oxydační účinek při 138—143°, jejž vyjadřuje 
rovnice:

Na, S +  4NaNO., — Na2 S 0 4 4N aN 02.
Dostoupí-li tem peratura 155° stanoven pochod rovnicí:

Na.2S - f  NaNO;1 - f  30H , ~  Na2S 0 4 +  Na OH - f  NH.(, 
a při teplotě vyšší než 155° nevyvinuje se ammoniak nýbrž dusík, což 
lze vyjádřiti následovně:

5Na2S - f  8N aN 03 -j- 40H , =  NaOH - f  5Na2S 0 4 - f  8N.
Výhodné jest přidávatido hydroxydu ledku po dávkách. Na 100 d. NaOH 

počítají se 3—4 d. ledku, při nedobré práci až 5 d. Nadbytkem ledku 
vytvoří se manganan sodnatý, k terý  zeleně zbarvuje roztopený hydroxyd. 
Mangan dostane se do louhu z litiny, z níž jest kotel ulit. Manganan se 
vytvoří, když sirník převedl se v síran a není již ničeho k oxydaci

Ammoniak, který se vytvoří při okysličování sirníku, se zužitkuje 
na výrobu síranu ammonatého. Kotel s hydroxydem pokryje se poklopem, 
a ammoniak odvádí se z poklopu potrubím do věže, v niž po výplni 
stéká kyselina sírová, která s ammoniakem poskytne příslušnou sůl am- 
monatou.

Vyčištěný hydroxyd sodnatý dokud jest ještě v kotlů roztopený se 
vybírá a leje do plechových bubnů v kterých se rozesílá.

Ve velikých rozměrech provádí se výroba hydroxydu sodnatého dle 
návodu Lowigova. Týž seznal, že soda při žíhání s kysličníkem železitým 
pouští kysličník uhličitý a tvoří se slitina N a,O. Fe20 :) zvaná ferrid. Ferrid  
při vyluhování vodou rozloží se v hydroxyd sodnatý a kysličník železitý, 
kterého možno znovu upotřebiti.

Žíhání směsi sody a kysličníku železitého děje se v peci rotační. 
Směs zahřívá se pozvolna a postupuje se až se skorem docílí stupně, při

8"
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kterém by se součásti slévaly. Z počátku otáčí se pec rotační pozvolna; 
později zrychlí se otáčení. Aby dělník poznal, jak  postoupila přeměna 
sody, béře ob Čas vzorky, které zkouší kyselinou solnou, zda-li po polití 
šumí. Je-li pochod ukončen, vnese se ferrid do vyluhovacích kádí, částečně 
naplněných louhem, k terý  se rozpouštěním sesílí až na 40" Bé. Vyloučená 
hmota má kysličník železitý barvy Černé, jenž po delší době nabývá 
barvy červené.

Způsob Lowigův pro výrobu hydroxydu sodnatého má tu přednost, 
že není potřebí vápna a dostanou se vyluhováním tavené hmoty hned 
louhy koncentrované,

Výroba hydroxydu sodnatého ze sody ammoniakalné. Hydroxydu sodna
tého v obchodě se vyskytujícího, vyrábí se dosud nejvíce ze sody Leblan
covy. Čistota sody ammoniakalné byla příčinou, že z ní vyrábějí vysoko- 
procentní hydroxyd sodnatý. Soda rozpustí se ve vodě v železném kotli 
pomocí vodní páry, načež přidá se k louhu vápenného mléka. Jakmile se 
usadí vyloučený kal, což jest podstatně uhličitan vápenatý, přetáhne se 
louh do odpařovacích těles, v nichž se odpařuje za sníženého tlaku. 
Skoncentrovaný louh se roztápí v kotlech; z těch leje se buď do válců 
plechových nebo se vylévá na plechy a když vychladne, se roztlouká. 

Kal dekandací zbaví se louhu, načež se vyváží na haldy.
Vlastnosti. Hydroxyd sodnatý či žíravé natron jest hmota bílá, ne

průhledná, křehká, hustoty 2, ve vodě i líhu rozpustná. Na vzduchu vlhne. 
Roztok jeho ve vodě zvaný žíravý louh sodnatý má chuť žíravou, pal
čivou; ústrojniny rozežírá,

Upotřebení. Upotřebí se ho v mydlářství, papírnictví, k čistění petro- 
leje, jako leptadla, při výrobě barviv.

Množství NaOH v žíravém louhu sodnatém při 15°C (Lunge).

Specifi
cká váha

Stupně
Baumé

%
NaOH

Specifi
cká váha

Stupně
Baumé

0//o
NaOH

Specifi
cká váha

Stupně
Beaumé

%
NaOH

1-007 1 0-61 1-142 18 12-64 1-320 35 28'83
1-014 2 1-20 1-152 19 13-55 1-332 36 29*93
1 0 2 2 3 2-00 1-162 20 14-37 1-345 37 31-22
1-029 4 2-71 117 1 21 1 5 1 3 1-357 88 32-47
1 0 3 6 5 3-35 1-180 22 1 5 9 1 1-370 39 33-69
1-046 6 4 0 0 1-190 23 16-77 V383 40 34*96
1-052 7 4-64 1-200 24 17-67 1-397 41 36-25
1-060 8 5-29 1-210 25 18-58 1-410 42 37-47
1-067 9 5-87 1-220 *26 19-58 1-424 43 38-80
1 0 7 5 10 6 55 1*231 27 20-59 1-438 44 39-99
1-083 11 7-31 1-241 28 21-42 1-453 45 41-44
1-091 12 8-00 1 252 29 22-64 1-468 46 42-83
1-100 13 8-68 1 263 30 23-67 1-483 47 44-38
1-108 14 9-42 1-274 31 2 4 8 1 1-498 48 46-15
1 1 1 6 15 10-06 1-285 32 25-80 1-514 49 47-60
1 1 2 5 16 10-97 1-297 33 26-83 1-530 50 49-02
1 1 3 4 17 11-84 1 3 0 8 34 27-80
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Dusičnan sodnatý, ledek (sa lnytr) chilský NaNOr

Od roku 1830, kdy objevena byla v Jižní Americe ložiska ledku chil
ského, mělo zavedení jeho značný vliv na rozkvět chemické industrie. 
Kraje bohaté solí jmenovanou jsou v Chile, v Bolivii (poušť Atacama) a 
v Peru  (kraj Tarapaca). Ledek tvoří lože až l n i  pokryta vrstvou 20—25ni 
sypkého písku.

Surový ledek. caliche zvaný, jest buď bezbarvý nebo zbarvený. 
Obsahuje vedle Na-NO., (52—70%) chlorid, síran, iodid, iodičnan, bromid 
sodnatý a draselnatý, chlorid hořečnatý, sírany vápenatý, hořečnatý, 
dusičnan draselnatý, sloučeniny železité, manganaté, látky ústrojné.

Aby se ledek vyčistil, rozpouští se ve vyluhovacích kádích, zařízených 
podobně jako jsou vyluhovací kádě pro sodu. Vyčištěný louh má při 
teplotě 110—120° hustotu 1 55. Z ochlazeného louhu vyloučí se krystally 
ledku. které mají 95% NaNO;í.

Matečný louh od vyloučeného ledku chilského má v 1 l asi 3 g iodu  
hlavně ve způsobu iodičnanu, z kterého iod se vyloučí kyselým siřiči- 
tanem sodnatým.

2 N aI0 3 - f  3Na.2S 0 3 -j- 2N aílS03 =  5Na.2S 0 3 - f  H.20  - j -12.
Iod prom ytý se lisuje v lněných [plachetkách a posléz sublimuje se 

v železných retortách. P áry  iodové jímají se do hliněných rour 1 m  
dlouhých, v nichž usadí se iod sublimovaný.

Vlastnosti a upotřebeni. Ledek chilský tvoří klence 1—4 m m  v průměru, 
ve vodě snadno rozpustné, při čem se voda značně ochlazuje. Roztok 
jeho jest chuti chladivě slané Na vzduchu ledek vlhne, neb přitahuje 
vlhkost. Taví se při 316—319°. Vyšším teplem rozkládá se v dusán 
a kyslík.

Ledku chilského upotřebí se k výrobě čistého dusičnanu sodnatého, 
dusánu sodnatého, ledku draselnatého, kyseliny dusičné, jako okysličovadla, 
k nitrování organických sloučenin a jako hnojivá.

Chlorid draselnatý — KC1.

Výroba chloridu draselnatého KCI. Hlavní surovinou pro výrobu chloridu 
draselnatého jest karnallit KCl-j-MgCl,2 -f- 6H,20, kterého jsou mocná 
ložiska u Stassfurtu a Leopoldshallu v Německu.

Rozpustí-li se karnallit vodou a roztok jeho se nechá vychladnouti, 
pozoruje se. že podvojný chlorid draselnato-hořečnatý se rozštěpil na 
KCI a MgCl2. KCI se vyloučí v krystalech a MgCl.2 jest v roztoku.

Pochod naznačený zdá se býti jednoduchým, avšak ve skutečnosti 
tomu tak není, poněvadž karnallit zprovázejí různé soli, které rozklad 
stěžují. Ze solí, které s karnallitem pohromadě přicházejí, jsou kuchyňská 
sůl (20—25%), kieserit (15—20%), dále anhydrit, kainit, polyhalit, 
tachyhydrit.

Karnallit vytažený z hloubek 300—400 m  přichází do továren 
v kusech, kde se drtí. Drcení stane se stroji, které mají podstatně kon
strukci jako mlýnky na kávu. J iný  způsob drtících strojů tvoří kleště, 
jichž jedna dáseň jest pohyblivá a ta tluče na spodní dáseň nehybnou, 
na niž se ukládá karnallit.

Rozdrobený karnallit se elevatorem dopraví ke kotlům o obsahu 
12 m'A, kde se rozpouští.

Elevator je  složen z řetězu, na němž jsou upevněna korýtka. Roz
drobený karnallit padá do jímky, nabírá se do korýtek, z nichž vypadává 
do kotle.
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Kotel K  (obr. 47.), v němž se kam allit rozpouští, jest ze železného 
plechu, nahoře válcovitý, clole kůželovitě súžený. Mezi válcovitou a kuže
lovitou částí vsazeno jest dírkované dno S, na kterém se zadrzí hmota 
nerozpustná; nerozpustný zbytek se odstraní otvorem O; rourou i? roztok 
vytéká.

Je-li kotel K  surovým karnallitem naplněn (200—250 q) což se děje 
rourou F  a k rozpuštění připuštěna potřebná tekutina trubicí T, což jest 
směs louhů od vykrývání, od prvního chloridu draselnatého a vody -  
uvede se tekutina parou přiváděnou rourou P  do varu a zahřívá tak
dlouho, až roztok má bust. 32—34°Bé. Shledalo se, že nejlepších výsledků

se dosáhne při 32'5°Bé Je-li roztok slabší,
obsahuje mnoho N aC l; má-li větší koncen
traci. jest bohatší chloridem hořeěnatým. 
Při koncentraci 34-5°Bé jest množství chlo
ridu draselnatého poměrně tak skrovné, 
že krystallisaeí se nevyloučí čistý KC1, 
nýbrž sloučený s MgCL, ve způsobe kar- 
nallitu.

V některých továrnách rozpouští se 
kam allit v kotlech zavřených. Dole v  ků- 
želovité části jsou 2 roury, jimž se přivádí 
vodní pára. Jednou rourou proudí pára od 
parního kotle a druhou připouští se pára 
z odpařovacích kádí. Obě roury ústí v rouru 
jednu, která se rozštěpuje pod sítem v kři- 
žovitě rozbíhající se ramena, z jichž konců 
uniká vodní pára a tekutinu přivede do 
varu. P ára  varem utvořená odvádí se do 

0 válce rozděleného síty v oddělení. Po sí
tech stéká tekutina, jež po ohřátí upo
třebí se k  rozpouštění.

Roztok karnallitu znečistěný chlori
dem hořeěnatým se pouští po železných 
stružkách do nádržky, by se vyčistil. Y ná
držích rozdělených příčnými stěnami na 
několik oddělení usadí se suspendovaný 
kieserit a bahno jílové.

Čirý roztok se odděluje od kalu 
v rouře přidělané ke dnu tím způsobem. 

Obr. 47. Že ji lze sklonití. Vyčištěný roztok vpouští
se do nádob krystal li sačních ze železného 

plechu o obsahu 3—6 m'\ v nichž zůstane 2— 3 dni. Dno krystallisačnícli 
nádob jest skloněné. V nejnižší části odvádějí se louhy nahromaděné 
příslušnou rourou.

V kádích vykrystalluje KOI (60—70()/0) pomísený chloridem sodnatým. 
V roztoku je  chlorid. hořeČnatý. By se chlorid draselnatý zbavil chloridu 
sodnatého, vykrývá se v dřevěných kádích, jež mají dno dirkov£\pé a stojí 
3 terasovitě nad sebou.

K  prvnímu krytí užije se louhu, který  byl již dvakrát upo třeben ; 
potom přijde louh, jehož bylo jednou použito a posléz polévá se čistou 
vodou. Vody naleje se tolik, že stojí 2—3 em  vysoko nad solí. Po 5—6 
hodinách se tekutina stáhne.

Prom ytý  chlorid draselnatý se kalcinuje v  pálací peci vytápěné 
kokem. Vyžíhaný chlorid draselnatý (80—92u/0 KC1) se ještě rozemílá, 
načež se jím plní pytle.
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Některé závody nekalcinují, nýbrž suší chlorid na pánvích. Pánev  
podoby půlválce jest ze železného plechu. Na jednom konci jes t rošt, 
odkud šlehá plamen pod pánví. Míohadlem se sůl nejen neustále pře
hrabuje, ale při tom záro
veň se pošinuje lc otvoru, 
odkud samočinně se vy 
hrnuje.

Matečných louhů od 
vykrystallovaného chloridu 
iraselnatého upotřebí se Čá
stečně k rozpouštění kar
nallitu, z větší části se však 
zpracují dále. Přepum pují 
se do kotlů válcovitých 
s ohňovou rourou uvnitř, 
anebo do pánví, které mají 
dno rovné nebo sedlovitŠ 
prohnuté.

P ři pánvích s dnem 
rovným (obr. 48.), šlehá 
plamen jednou až třemi 
ohňovými rourami i? a když 
dosáhl zadní stěny, rozdělí 
se a vniká do postranních 
tahů A  a B. Přednost ta 
kových pánví záleží v lom,
že se výhodně využitkuje ohně Vada jich jest, že roury ohňové se rády 
prohýbají pod tlakem tekutiny, která nad nimi spočívá.

Při druhém způsobu pánví (obr 49.), pohybuje se plamen prostorem 
A, rozdělí se na stěně zadní a postranními tahy B , C uniká ke komínu.

Kromě uvedených 
způsobů odpařování vy
užitkuje se i vakua. Louhy 
odpařují ve vzducho
prázdnotě, čímž sníží se 
značně bod varu.

Odpařuje-li se louh 
v pánvích popsaných, vy 
lučuje se v pevné formě 
chlorid sodnatý a pod
vojný síran hořeČnato-dra- 
selnatý. Vyloučené soli se 
ustavičně vybírají a když 
tekutina nabyla hustoty 
35"B, spustí se po železné 
stružce do kádí krystalli- 
sacních, kde krystalluje 
karnallit.

Obr. 49.

Louhů od tohoto chloridu a vykrývacích vod s chloridem drasel- 
natým, sodnatým, hořečnatým upotřebí se k rozpouštění surového karnallitu.

Louh od umělého karnallitu se spracuje na chlorid horečnatý MgCl, 
nebo se vypouští z továrny. Má-li se vyrobiti chlorid horečnatý, odpaří
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se louh, a ž počne chlorid krystallovati anebo se zahustí až má vzhled 
kaso (43—45° Bé); tou plní so sudy, vo ktorýoh stuh ne ve hmotu pevnou.

Posledních louhů o d  u m ě l é h o  kat halí i tu upotřebí se k výrobě bromu.
Vlastnosti a upotřebeni. Chlorid draselnatý krystalluje v bezbarvých 

krychlích i osmistěnech. Teplem 738"C so roztápí a při vyšší temperatuře 
těká. Vo vodo so snadno rozpouští, při čemž snižuje so teplota. Nasycený 
roztok chloridu mrzne při — 11° C

Upotřebí se ho k výrobě potaše, ledku draselnatého, kamence, jako 
hnojivá.

Vedlejší výrobky při výrobě chloridu draselnatého.

Při výrobě chloridu draselnatého dostane se jako vedlejší výrobek 
kieserit, síran sodnatý a brom. Z kieseritu vyrábí se síran horečnatý.

Výroba siranu horečnatého MgSO^-j- 7H20  Nerozpustný zbytek při 
rozpouštění surového karnallitu skládá so v podstatě z chloridu sodnatého 
a kieseritu MgíSO,-f- II2O Posledního jest v pevné hmotě 25 — 428°/0.

Zbytek odstraněný z kotlů, v němž se dělo rozpouštění, přenese se 
do kádě, která má dno z latí, by odkapal louh na nerozpustné hmotě 
zadržený. Potom přendá so pevná hmota do bubnu, jehož plášť jest dír
kován a zasahuj o asi třotinou poloměru do nádrže vodou naplněné. 
Uvede-li so válec v pohyb rozpustí se chlorid sodnatý i draselnatý, a těžko 
rozpustný kieserit so rozpadává. Co zůstane v bubnu se vybóře a vyváží 
na hromady,

Roztok i se splývajícím kioseritein M gS O ^-H .jO  se svádí do nádrže 
rozdělené příčkami v oddělení, tak že tekutina musí dlouhou cestu ko
nali, Tu usadí se kieserit a přijav vodu, stulme v několika hodinách. Ze 
stuhlého bahna majícího 50—60% MgSU, formují se cihly, z nichž so vy 
rábí hořká sůl.

Má-li so hořká sůl vyrobiti, kladou so cihly do kotlů naplněných 
ohřátou vodou. Síran hořečnatý so rozpustí. Z roztoku po vyčistění vy
lučují so krystally hořké soli MgtíO,-|-7H,,0, které se suší na dřevěných 
etážích.

Vlastnosti a upotřebeni hořké soli. Hořká sůl hraní ve velikých, bez
barvých hranolech soustavy kosočtverečné, jes t chuti čistě hořké a chla
divé. Krystally mají 7 mol. vody. Teplem J50" pouštějí (i mol. vody, 
zbývající mol. této prchá teprv při 210"C. Ve vodě rozpouští se snadno, 
na vzduchu zvotrává,

Hořké soli upotřebí se v lékařství, k upravování tkanin bavlněných 
a k výrobě sloučenin horečnatých.

Výroba soli Glauberovy. D ruhý vedlejší výrobek při výrobě chloridu 
draselnatého jest sůl Glauberova Ňa^SO,- | - ÍOH^O.

Výroba této sloučeniny, k terá so provádí jen  v zimě, zakládá se na 
vzájemném) rozkladu, chloridu sodnatého a síranu horečnatého při nižší 
teplotě.

2NaCl -f  MgSO., =  Na2SO,, 4  MgCL.

Norozpustné zbytky při výrobě KCI se dávají do jímek, v nichž se 
polojou vodou a zahřívají parou. Má-li roztok hustotu 30— 31°Bé při 
teplotě 35"C. vpustí se do  ̂ velkých, ale mělkých dřevěných nebo želez
ných nádrží a v těch zůstaví se pod šírým nebem 3—6 dní účinku 
mrazu 6°C. Vyhráněný síran vybírá so do dřevěných filtrů, by louh 
odkapal.

Nečistá sůl Glauberova se prekry stahuje v dřevěných kádích, Dle 
toho, jak  so pracuje, dostane so trojí výrobek a to: malé krystally po-
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dobné tvarům hořké soli, prostřední krystally, jež mají odbyt v lékařství, 
a tvary velké.

P ro  krystally podobné soli hořké připraví se louh bust. 34(lBé, 
v němž na 3 d. soli k ry  stali ováné přijde 1 d. vody. Roztokem za vylu
čování se krystallů se n e 
ustále míchá.

P ro  krystally střední 
velikosti jest louh hust.
30°Bé. Jím  naplní se hlu
boké nádrže, do nichž vi- 
sejí dřevěné tyče.

Pro krystally velké 
nesmí býti roztok koncen
trovaný, tekutiny musí býti 
mnoho, aby jen  pozvolna 
louh se ochlazoval a vy 
tvořily se velké hráně.

Vybrané krystally o- 
pláchnou se vodou a mírně 
se suší v komorách.

Výroba bromu. S vý
robou solí stassfurtských 
souvisí výroba bromu, k terý 
dostaneme z louhů od um ě
lého karnallitu.

Louhy, zahuštěny jsou
ce na 40°Bé, mají 0‘6°/0 
bromu ve způsobě bromidu 
hořečnatého MgBr2. Louhy 
těmi naplní se čtyřhranné 
pískovcové nádoby. Po 
klopy jejich opatřeny jsou otvory, do kterých jsou vsazeny nádoby hli
něné dírkované, naplněné burelem. Přidá-li se do louhu kyseliny sírové 
a zahřívají-li se louhy parou, nastává rozklad, jak  naznačuje rovnice : 

MgBr2 - f  MnO, - f  2 1 ^ 0 *  =  B r2 +  M gS04 -f- MnSOt - f  2H ./) .
Brom uniká v parách, které se odvádějí hliněnou hadicí, ochlazenou 

studenou vodou do lahve vulíické. Druhé hrdlo lahve má odváděči rouru 
pro vodu bromovou, a třetí hrdlo spojeno jest s nádobou, naplněnou že
lezným drátem, politým vodou, by se tvořil z bromu a železa bromid. 
Bromid i voda bromová přenesou se ob Čas do vyviječe.

Nepřetržitá výroba bromu provádí se na základě vlastnosti, že chlor 
vybavuje brom z bromidu hořečnatého dle rovn ice:

MgBr2 +  Cl2 =  MgCl2 +  BiV
Poněvadž chlor se slučuje s bromem na CIBr, nastaly by tím ztráty 

bromu. Aby se tomu předešlo, pracuje se s nadbytkem chloru.
Rozklad provede se ve věži pískovcové M  (obr. 50.), vyplněné hli

něnými koulemi. Horem stéká louh s bromidem hořeěnatým trubicí A  
a rozděluje se na plotnu C, by stejnoměrně sprchoval. Proti tekutině 
pohybuje se chlor, který se vyvine z MnO., a HC1 a přivádí se trubicí E. 
Louh s čerstvým bromidem horečnatým setká se s chloridem bromnatým. 
Yzájemným rozkladem bromidu a chloridu vyvine se brom.

MgBr2 -j- 2ClBr ~  MgCl2 +  Br4.
Z bromidu vypuzený brom se absorbuje louhem, z něhož se odstraní

Kronika práce. X . 9
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vyvářením. Louh vytéká z věže trubicí S  do pískovcové nádrže N. U vnitř 
nádrže jsou 4 vodorovné plotny P, po k terých pozvolna stéká louh. Rourou 
T  přivádí se vodní pára, jež vyhání brom pohlcený, k te rý  trubicí S  vniká 
do věže, postupuje v ní do výše a odvádí se trubicí D  do chladiče K , 
kde ochlazením par bromových hromadí se brom tekutý, Nezkondenso- 
vané páry bromové provádějí se hliněnou rourou, vyplněnou železnými 
hoblovánami. V hliněné rouře, k terá se ochlazuje studenou vodou, tvoří 
se bromid železnatý a železitý.

Louhy zbavené bromu vypouštějí se trubicí Tv
Místo plynného chloru, upotřebí se v  poslední době ku vybavení 

bromu chloru kapalného. K odměřenému množství louhu, v němž byl 
brom přesně stanoven, přidává se potřebné množství chloru. Odměření 
chloru děje se pipetou skleněnou, která se spojí s nádobou, v níž se 
chová kapalný chlor. Jedním  litrem chloru uvolní se 3 kg  bromu. Cho- 
vá-li 1/ louhu 3 g  bromu, nutno přičiniti II  chloru ku 1 m A louhu. O dhá
nění bromu provádí se vodní parou, jak  dříve bylo vypsáno.

Surový brom se čistí. Raffinace děje se destillací v skleněných re- 
tortách, zasazených v pískovou lázeň, vytápěnou parou. Vždy dvě retorty 
za sebou jsou spojeny. Z druhé retorty  chytá se destillat do skleněného 
jímadla, vodou ochlazovaného, z něhož se bromem naplňují lahve, v nichž 
se rozesílá.

Podle návrhu Frankova vyrábějí ve Stassfurtě roubíky nasycené 
bromem. V Lůneburku z infusorní moučky upravují tyčinky, které byvše 
vypáleny, poskytnou porésní hmotu, již ukládají do lahví naplněných 
bromem. Porésní hmota ssaje brom. Je-li potřebí něco plynného bromu, 
vloží se tyčinka do baňky a zahříváním vyvinují se z tyčinky páry bro
mové.

Vlastnosti a upotřebeni bromu. Brom jest kapalina v  tenkých vrstvách 
barvý krvavé, v silných vrstvách černá, hustoty 3 ■19. P ři — 7°0 mizne 
a teplem 62 1 vře. Má zápach dusivý, nepříjemný. Voda ho rozpouští 
a dává vodu bromovou; snadněji než vodou rozpouští se etherem a síro- 
uhlíkem. Podobně jako chlor bílí barviva organická.

Upotřebí se ho k přípravě bromidů dehtových barviv.
Výroba bromidu draselnatého KBr. Z bromidů železa, které se do

stanou při výrobě bromu, vyrábí se bromid draselnatý působením v  ně 
uhličitanem draselnatým.

F  eBr.2 - |-  F e  ,B rfi -j- 4K 2 CO:1 -  GKBr-f-FeCCL +  F e2(CO,), 
F e2(CO,});l +  3H.;0 =  F e2O0H (l +  3C?0.2.

Pro výrobu bromidu draselnatého připouští se do koncentrovaného 
roztoku potaše bromidů železa do slabé reakce alkalické. Po delším va
ření tekutiny sbalí se sraženina ve větší chuchvalce. Sraženina se od
straní v kalolisech a čirá tekutina se odpaří do sucha. Zbylá látka rozpustí 
se v malém množství vody, aby síran draselnatý, k te rý  byl v potaši pří
tomen, nopřešel v roztok. Roztok zahuštěný na 50"Bé zůstaví se krystallisaci.

Vlastnosti a upotřebeni. Bromid draselnatý tvoří bezbarvé krychle, 
chuti ostroslané, ve vodě snadno rozpustné. Hust. 2’415, bod varu 703(i.

Upotřebí se ho v lékařství a fotografii.

Dusičnan draselnatý, ledek, salnytr — KNO.v

Dusičnan draselnatý vykvétá ze země v Uhrách, Egyptě, Indii a na 
Ceyloně. Tvoří se na místech, kde hnijí organické látky dusíkové za 
přítomnosti vzduchu a uhličitanu draselnatého. Nečistý ledek čistí se 
rozpouštěním a překrystallením.



Chlorečnan draselnatý.

Na veliko vyrábí se z ledku chilského, působí-li v něj chlorid d ra 
selnatý.

Na N 0 3 +  K C 1 = K N 0 34 - N a  Cl.
K  výrobě upotřebí se chilského ledku, k te rý  má 90—94°/0 Na NO;í 

a chloridu draselnatého o 80 —96(l/n KC1.
Vzájemný rozklad provádí se v nádobách železných. Lépe osvěd

čily se nádoby měděné, poněvadž je  hned výrobek čistý. Pracuje-li se
v nádobách železných, porušuje se železo chloridem sodnatým a tím
obdrží se ledek zbarvený, který se musí zvlášť Čistiti.

V kotlů opatřeném míchadlem rozpustí se KC1 v krycím louhu
z předchozí manipulace, načež přidává se ekvivalentní množství N aN 03 
a nepřetržitě se míchá. Louh odpařuje se pak do hustoty 15. P ři tom 
vyloučí se chlorid sodnatý, k te rý  se vybírá na nakloněnou plochu, po níž 
stéká stržený louh do kotlů. Potom se tekutina přetáhne do měděných 
kádí, které mají sitovité dno, potažené lněnou plachetkou. Tu se vyloučí 
a usadí opět NaCl. Vyloučená sůl kuchyňská se promyje louhem a vodou.

Od vyloučené soli odtáhne se roztok ledku draselnatého a zůstaví 
krystallisaci. Pracuje se dvojím způsobem dle toho, mají-li býti krystally 
veliké nebo drobné.

Pro výrobu velikých krystallů ponechá se roztok v klidu. Vytvo
řené krystally mají mnoho louhu matečného. Po promytí suší se na rá 
mech s napnutým  plátnem. Výrobku upotřebí se v obchodu.

A by se vyloučily drobnozrnné krystally, míchá se roztokem neustále. 
Z roztoku vyloučená moučka krystallová má 94—99°/0 KNO;). P řed  kry- 
st,sílením se čistí.

Roztok ledku z rozpuštěných krystallů v teplé vodě přetáhne se na 
pánev s míchadly, která při vylučování ledku udržují se v pohybu. Vy
loučená sůl má vzhled hustého těsta. By se odstranil louh, promývá se 
vodou a přenese se na filtry, což jsou kádě s dírkovaným dnem. Na 
filtrech se kaše rozřeže v menší kusy, by odtekla lehčeji tekutina na soli 
lpící. Ledek vody zbavený vpraví se na mělkou pánev o dvojitém dnu, 
vytápěnou teplým vzduchem pohybujícím se mezi oběma dny. Ve středu 
pánve umístěna jest osa s měděnými prohrabovači a válci. Prohrabovače 
ledkem míchají, a válce vytvořené kusy rozmělňují. Posléz obdrží se 
ledek jako mouka, která se přeseje, načež se j í  plní soudky nebo pytle.

Pro závody anglické vyrábějí v Německu ledek v bochníkových 
tvarech, které vzniknou vlitím roztopeného ledku do příslušných forem.

Louhy po vy kry stali ování ledku mají vždy ještě NaCl. Odpaříme-li 
louhy, dostaneme sůl nečistou, které upotřebí hospodáři ke krmení do
bytka. Poslední louhy od kuchyňské soli jsou zbarveny iodem tmavo
hnědě a užívá se jich jako strojeného hnojivá, neb mají ledek draselnatý.

Vlastnosti. Ledek tvoří bezbarvé hranoly, soustavy kosočtverečné, 
na povrchu rýhované, zvláštní chuti chladivě slané. H utnota krystallů 
jest 2'05. Teplem 330° se roztápí; při vyšší temperatuře se rozkládá, 
pouští O a dává dusán draselnatý; Rozpouští se ve vodě; 100 d. vody 
rozpouštějí při teplotě 14° pouze 21 d. ledku; při teplotě 100° přejde 
v roztok 247 d. ledku draselnatého.

Upotřebeni. Ledku draselnatého upotřebí se při výrobě střelného 
prachu, nasolování masa, v lékařství, jako hnojivá.

Chlorečnan draselnatý — KC10S-

Pro výrobu chlorečnanu draselnatého vyrobí se nejprv chlorečnan 
vápenatý Ca (C10.,)2, k terý se převede v chlorečnan draselnatý.

K  výrobě chlorečnanu draselnatého slouží litinové kádě (obr. 51.)
9’
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Obr. 51.

opatřené poklopem těsně přiléhajícím K  a míchadlem M. V poklop 
jsou zasazeny trubice R, kterým i se přivádí anebo odvádí chlor z nádoby.

Kádě naplní se vodou a do té přidává se hašeného vápna, až teku
tina nabude hustoty 1-08. Tekutinou se míchadlem promíchává a p ř ito m  
se nad ní přivádí chlor, k terý  se stýká se značným povrchem kapaliny. 
K dyby se chlor vedl do tekutiny, zničily by se nádoby litinové a vyvíječ 
chloru musel by vydržeti značné napnutí plynu. Účinkem chloru v hydroxyd 
vápenatý tvoří se chlorid a chlorečnan vápenatý:

6CaO,H2 - f  6C12 -  CaCl20 (i - f  5CaCl2 +  6H20.

P ři výrobě chlo- 
rečnanu vápenatého 
jest vždy několik 
kádí spojeno. Nad
bytečný chlor pře
vádí se z jedné ná 
doby do sousední. 
Poslední stopy chlo
ru nepohlceného za
držují se v nádobě, 
naplněné čerstvým 
mlékem vápenným.

Ukončení absorb- 
ce chloru se pozná 
dle růžového zabar
vení tekutiny, které 
způsobuje vytvoře
ný  m anganistan vá- 
penatý. Louhy vy 

čistí se ustáním nebo se tlačí kalolisy. Vyčištěné louhy se odpařují až 
do hustoty 1-18, načež se k nim přičiní KCI, by se Ca (CIO.,)., převedl 
v KClOj.

Ca (0 I0 3)2 - f  2KC1 =  CaCl2 - f  2KC103.

Po dalším zahuštění louhu na hust. 1-284 se louh vpustí do nádob 
krystallisačních, v nichž usazují se krystally nesnadno rozpustného chlo- 
rečnanu draselnatého. Matečné louhy odpařeny na h. 1‘35 dají opět k ry 
stally chlorečnanu.

Vyloučené krystally chlorečnanu draselnatého zbaví se chloridu vá
penatého na nich zadrženého tím, že promývají se na nakloněné ploše 
nebo v odstředivém mlýnku. Prom yté krystally se znova rozpouštějí 
v olověných nádobách pomocí vodní páry. A by se při tom z roztoku 
odstranil CaCl2, přidá se k němu sody a tu  dle rovnice

CaCl2 - f  Na2C 03 =  CaC03 -J- 2NaCl 

srazí se vápník jako uhličitan vápenatý.
Jakmile se usadí vyloučená sraženina, vpustí se tekutina do nádob 

olověných, kde vzniknou čisté krystally. Matečným louhem rozpouští se 
surový chlorečnan.

Krystally chlorečnanu draselnatého vysuŠují se v nádobách olově- 
ných, uložených na hliněných nádobách, vytápěných parou.

P ro výrobu chlorečnanu draselnatého upotřebí se výhodně proudu 
elektrolytického. Provádí-li se teplým a silným roztokem chloridu dra
selnatého elektrický proud, tvoří se chlorečnan draselnatý, při čem jako 
vedlejší součást dostane se vodík.

KCI —f— 3H.,0 =  KCIO., —|— 3H0.
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Při tvoření chlorečnanu draselnatého, s nímž souvisí rozklad vody. 
jest pochod nejpříznivější, když 30 — 4:0% upotřebeného proudu využit
kuje se na rozklad vody. — Za jistých podmínek povstane až chloristan. 
Vznik chloristanu podporuje kyselý roztok na anodě, nízká tom peratura 
na polu positivnem, hustota proudu mezi 4 -  12 amp. dm -, značná kon
centrace elektrolytu.

Na velko vyrábí se chlorečnan draselnatý ve Francii a Švýcarsku 
dle způsobu Gall-Montlaurova. Pracuje se s teplým roztokem chloridu 
draselnatého, k terý  se udržuje alkalickým. K silnému roztoku potaše 
přidá se je n  tolik chloridu, co možno elektrysovati. Chlorecnan .drasel
natý se vyloučí v  krystallech, které se zbaví louhu matečného v odstře
divém m lýnku a potom se ještě suší.

Vlastnosti. Chlorečnan draselnatý krystalluje v jednoklonných, bez
barvých, lesklých lupenech, chuti chladivě slané. Taví se při 334° a při 
35*2" se rozkládá za vývinu kyslíku. Za přísady burele, kysličníku žele- 
zitého, měďnatého, Černi platinové rozkládá se již při 200—280'*. Třen 
s látkami hořlavými vybuchuje. Ve vodě studené se málo rozpouští. 
100 d. vody 0UC teplé rozpustí 3'4 d. soli; je-li voda 100° teplá, rozpustí 
60-2 d. chlorečnanu draselnatého. Kyselinami se rozkládá a vyvinuje 
chlor a jeho oxydy.

Upotřebení. Upotřebí se ho v ohňostrojství, ku výrobě zápalek, 
v barvířství, lékařství, k vývinu kyslíku, při zpracování vizmutové rudy.

Síran draselnatý — K 2S 0 4-

Síran draselnatý vyrábí se buď z chloridu draselnatého, vyrobeného 
ze stassfurtského karnallitu anebo z kainitu. Jako vedlejší výrobek do
stane se při výrobě potaše z melassy.

Výroba síranu draselnatého z chloridu Chlorid draselnatý působením 
kyseliny sírové převede se v síran. Tvoří se nejprv kyselý síran drasel
natý  a ten za vyšší teploty účinkem chloridu dá síran nunnálný.

KC1 +  H2S 0 4 =  HC1 - f  K IIS 0 4 
K H S 0 4 -I- KC1 =  HC1 - f  K 2SG4.

Rozklad chloridu draselnatého kyselinou sírovou se provede v pánvi 
železné nebo olověné. Uhlorid draselnatý má 96—98% a kyselina sírová 
se hodí nejlépe, má-li 5 9 — 60'Bé. Dokončení rozkladu provede se v dru
hém oddílu peci — v mufli, do níž se předá obsah z pánve. Pec, v  níž 
se uvedené práce provedou, má podobnou konstrukci jako pec pro vý
robu síranu sodnatého.

Chlorovodík při rozkladu vzniklý kondensuje se týmž způsobem, 
jak bylo vypsáno při výrobě kyseliny solné z chloridu sodnatého.

Také při výrobě síranu draselnatého vyskytuje se podobně jako při 
síranu sodnatém výjev, že kyselina solná z pánve má méně kyseliny sí
rové než kyselina z mufle,

Kyselina solná má kys. sírové v %
P ánev Muíle

Věž Bombony Věž Bombony
213 034 34-55 1-27
1-50 0-16 30-96 1-77
1-60 0-15 1615 1-80

Kyselina solná vytékající z věže určené pro mufli nejde do obchodu, 
nýbrž mísí se s kyselinou sírovou, která přitéká do pánve na čerstvou 
dávku chloridu sodnatého.
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Dle zkušenosti shledalo sc, že na 100 dílů síranu draselnatého se 
spotřebuje KC1 85-5 d., H 2S 0 4 (60"Bé) 78 d„ uhlí k pálení 44-5 d.

100 kg KC1 dá 116— 136 kg kyseliny solné.
Výroba síranu draselnatého z kainitu. Zvláštní pozornost věnovali 

technologové kainitu, k te rý  vyskytuje se hojně v Stassfurtu a Leopolds- 
hallu, hodlajíce z něho síran draselnatý vyráběti. Po četných pokusech 
podařilo se s prospěchem úkol ten rozluštiti a to následovně:

Kainit — síran draselnato-hořečnatý a chlorid draselnatý

K 2S 0 4 +  M gS04 +  MgCL, +  6H20

dá se do železného válce K  (obr. 52.), jehož plášť jest dírkován a uvnitř 
měděným sítem potažen. Yálec K  otáčí se v  jiném železném válci AA. 
Do válce hořejšího K  a spodního T  připustí se tolik nasyceného roztoku 
síranu liořeČnato-draselnatého a chloridu hořečnatého a sodnatého, že plášť

válce^ K  je s t v louhu částečně ponořen. Mezi válce K  a A A  přivádí se 
vodní pára o tlaku 2 — 4 atmosfér. P ři tom nastává rozklad kainitu dlepar 
rovnice :

3(K2S 0 4 4 - MgSO, 4-,MgCL +  6H ,0) =
2(K2S 0 4 +  2MgS0.l 4 - H 20) 4  2KC14- 2MgCl, - f  16H20.

Z kainitu rozpouští se chlorid draselnatý a hořeČnatý. Jem ná moučka 
zbylého síranu draselnato-hořečnatého propadává sítem válce K  do válce 
dolejšího T, z něhož otáčením míchadla D  se vyhi'abuje u C. Kuchyňská 
sůl a nerozpustný zbytek zůstanou ve válci dirkovaném K.

Podvojný síran draselnato-hořečnatý se promývá, až se zbaví všeho 
chloridu. Při tom i Částečně síran hořečnatý přejde v roztok a dostane 
se posléz síran podvojný o složení K.>S 0 44~M gS 04. Toho upotřebí se 
k výrobě síranu draselnatého,

Smíehá-li se roztok síranu draselnato-hořečnatého s roztokem chlo
ridu draselnatého, dostane se čistý síran draselnatý.

K 2S 0 4 +  M gS04 4 -  2KC1 =  2K2S 0 4 4-M gCl2.

Přem ěna naznačená provádí se ta k to : Do ležatého válce rozděle-
nncnvm i stěnami V nětrnliL' IL. _! i__n__ v,.

a kalcinuje.
draselnatý vyloučený se propírá
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Vlastnosti. Síran draselnatý tvoří tvrdé, lesklé, bezbarvé krystally 
orthorhombické, chuti hořkoslané. V studené vodě nesnadno se rozpouští 
a v alkoholu jest nerozpustný' P ři zahřívání se krystally roztrhávají; 
v červeném žáru se taví bez rozkladu.

Upotřebení. Síranu draselnatého upotřebí se ve sklárnách, k výrobě 
potaše, kamence.

Uhličitan draselnatý, potaš — K 2C 0 3.

Uhličitan draselnatý byl dříve nejdůležitější draselnatou solí, než 
objevena byla ložiska solí draselnatýeh u Stassfurtu a Leopoldshallu, Do
býval se vyluhováním popele stromů. R. 1840 zavedena výroba uhliči
tanu draselnatého z melassových výpalků, později k tomu použito i potu 
z vlny ovčí. Posléz s prospěchem upotřebeno KCI, k te rý  se přemění 
kyselinou sírovou v síran draselnatý a z toho obdobně jako uvedeno 
bylo při výrobě sody, pálením s uhlím a uhličitanem vápenatým  dostane 
se uhličitan vápenatý.

Potaš z popele vyrábějí v krajinách lesnatých, jako je s t Rusko a se
verní Amerika. Spálením dříví v jamách dostane se popel, k terý  se 
vpraví do sudů s dvojitým dnem. Na hořejším dírkovaném dnu jest 
vrstva slámy.
Popel na slá
mu uložený se 
vyluhuje vo
dou. Louhy 
se odpařují 
v pánvi; vy 
loučený síran 
se vybírá. Za
huštěné lou
hy se kalci
nují v pálací 
peci, při čem 
se hmota čá
stečně taví. Potaš, takto vyrobená, jest různě zbarvená a má 40 až 
70%  K 2CO:í.

Potaš z melassových výpalků. Melassa, již dostaneme při výrobě 
cukru, zředí se, že má 18—‘22° sach. Zároveň okyselí se slabě kyselinou 
sírovou v tom poměru, že 100cm:l melassy spotřebují k neutralisaci 
15 em3 norm. NaOH. Po zkvašení a odpaření líhu zahušťují a potom ží 
hají se melassové výpalky v pálací peci.

Odpařování a zahušťování výpalků se stává buď v pánvích otevře
ných nebo zavřených. Y druhém případě použije se vývěvy, kterou se 
odvádějí páry unikající z tekutiny. V pokročilejších závodech využitkuje 
se páry odpařením získané k předhřívání výpalků.

Melassové výpalky zahuštěné vpustí se v pálací peci (obr. 53.) do 
oddělení nej vzdálenějšího roštu. Mezitím spaluje se uhlík zbylý ve vý- 
palcích v oddělení D, sousedícím s roštem R. Teplem vyvinutým  spá
lením uhlíku v D ohřívají se melassové výpalky v odděleních Č, B , A. 
Když shořel uhlík ve výpalcích nalézajících se v oddělení D, vyhrabe se 
rozpálená hmota. Z oddělení (' přenesou se výpalky do D, načež oddě
lení O dostane obsah z B  a oddělení B  z A. Vyprázdněné oddělení A  
plní se výpalky čerstvými.

Výpalkovó uhlí, jak  zove se hmota vyžíhaná a z pálací pece vyhra
baná, rozprostře se na  podlaze prostranných komor, v nichž se nechávají

Obr. 53.
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po několik týdnů za přístupu vzduchu dohořívati, při čemž shoří uhlík, 
který  se nespálil v peci. Zároveň prozrazuje se pronikavým zápachem 
prchající ammoniak. Sirníky mění se na sírany.

Výpalkové uhlí jest barvy bělavé, našedivělé nebo načervenalé. 
Vzhled má struskovitý, jeví dosti značnou tvrdost a jest reakce alka
lické. Množství uhličitanu draselnatého činí 40—70%. Další součásti jsou 
chlorid a síran draselnatý, uhličitan sodnatý, sloučeniny vápníku, hoř
číku, amraonia, malé podíly železa, hliníku, kyseliny fosforečné, kyanidů 
a sirníků uvedených zásad.

Uhlí výpalkového upotřebí se jako hnojivá draselnatého buď o sobě 
nebo smíšeného se superfosfáty, anebo se z něj vyrábí potaš.

Jeclná-li se o výrobu potaše z uhlí výpalkového, mele se v mlýně 
kalovém. Rozmělněná a prosetá surovina rozpouští se ve vodě, až se do
stane roztok hustoty 26"Bé. Aby se zbavil louh nerozpustných látek, 
uhlí, sloučenin vápníku i železa, cedí se kalolisy podobnými, jakých uží
vají v cukrovarech.

Po opětované filtraci zahustí se louh na 40"Bé a když té koncen
trace bylo dosaženo, zůstaví se louh v klidu, při čemž vyloučí se krystal- 
lický kal síranu draselnatého. Matečný louh při ochlazení na 29—27° 
poskytne z největší Části rozpuštěný KC1 (90%) a Na.2C 03 (40%).

Síran i chlorid draselnatý po promytí poskytnou Čisté soli. Louhy 
promývací přidávají se do pánve, v níž se louhy kondensují na 40"Bé.

Od vyloučení sody oddělený louh koncentruje se na 50Bé". Na to 
přestane se zahřívati a vyloučí se soda. Klesne-li tem peratura na 50", 
vylučuje se podvojný uhličitan sodnato-draselnatý. čím  níže se tekutina 
ochlazuje, tím větší jes t množství vyloučené sloučeniny.

Louh od podvojného uhličitanu koncentruje se na 52—57"Bó, dle 
toho, jedná-li se o výrobu potaše, která má míti 80, 90 — 95% K„CO.t.

P ři odpařováni vyloučí se ještě soda, k terá se přidá k sodě vylou
čené z louhu při 50°Bé.

Podvojný uhličitan sodnato-draselnatý se rozpouští v louhu obdrže
ním po vyloučení síranu a chloridu draselnatého, a za varu vyloučí se 
z něj soda.

Louh mající li. 52—57"Bé zpracuje se na potaš v kalcinační peci.
V kalcinační peci, jejíž vnitřek jest z cihel šamotových, odpaří se louh,
až má vzhled hmoty kašovité. Dělník proráží kůru se tvořící a pošinuje 
hmotu k ohništi. P ři tom roztlouká větší kusy. Za ustavičně stoupají
cího tepla rozpálí se potaš, aniž by se však roztopila Část obsahu pece 
poblíž ohniště jest tedy hotova a proto se z peci vytáhne. Na místo její 
pošine se potaš, jejíž výroba se skončí v krátké době. Byla-li teplota 
při kalcinování dosti výsoká, dostane se hned bílá potaš, poněvadž se 
spálily všechny látky organické.

Není-li potaš úplně bílou, rozpustí se, by se dostal louh 52—54°Bé.
V době 2 — 3 dní vyloučí se z ní K 2S 0 4 a KOI, uhličitan vápenatý a jiné 
nerozpustné lá tk y , , načež se louh zahustí na 54"Bé a pak se kalcinuje 
v peci.

Měl-li louh 52°Bó, dostane se potaš, k terá m á kol 80% K 2CO,., při 
55"Bó mívá potaš 90%, při 57°Bé 92% K.2CO;t.

Potaš z ovčího potu. Pot ovčí obnáší 50% surové váhy vlny. Z potu
rozpouštějí sê  vodou draselnaté soli kyselin mastných. Myjí-Íi se tedy
ovce před stříháním, prodělá se tím čistění vlny, která jako polopromytá 
přijde do obchodu.

Z potu ovčího dobývají potaš. Propereine-li vlnu surovou, dosta
neme louh, který se zahustí na 30—35"Bé. Jakm ile se nečistoty usadí, 
protáhne se louh ke krystallisaci. Nejprve vyloučí se nejtíž rozpustný
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ííran draselnatý. Potom se zkoncentruje louh na 42"Bé. Mezi odpařením 
řyloucí se z roztoku ještě  zbylý K 2SO,, načež přijde na řadu uhličitan 
sodnatý.

Dále-li se ochlazuje, krystalluje KCI, od něhož oddělený louh za- 
íustí se na 48—50uBé, a z toho vyloučí se soda a za chladu podvojný 
ihličitan sodnato-draselnatý. Odpaříme-li louh do sucha a kalcinujeme-li, 
lostaneme potaš, která má kol 80n/0 K 2C 03.

Odstraní-li se za pozvolného odpařování vyloučený Na2C 0 3 a při vy- 
ihladnutí louhu vybéře se uhličitan sodnato-draselnatý, obdrží se louh, 
rterý se odpařuje v pánvi vrchním ohněm. Zkoncentruje-li se louh, do
stane se hustá k a še ; ta  se kalcinuie v pálací peci a poskytne potaš, která 
ná 9 0 - 9 2 %  K 2C 03.

S výrobou potaše z potu ovčího spojena je st nyni výroba tuku la- 
íolin zvaného, k terý  neustále rozšířenějšího upotřebení dochází.

Potaš z chloridu draselnatého vyrábí se podobně jako soda z chloridu 
sodnatého dle způsobu Leblancova.

Chlorid draselnatý přemění se v síran a z toho vyrobí se uhličitan, 
ííhá-li se s uhlím a uhličitanem vápenatým, ja k  naznačují rovn ice :

2KC14- H.,SO, = K 2SO, +  2HC1 
K 2S 0 4 - f  C, =  K 2S - f  2COa 

K 2S - f  CaC03 =  K 2C 03 +  CaS.

Vápenec, kterého se upotřebí, nemele se, nýbrž rozmělní se na kusy 
velikosti čočky. K dyby se vápenec mlel, zdražila by se tím výroba 
i tahem v  peci ztratilo by se mnoho vápence.

Uhlí béře se v nadbytku již proto, že ho moc shoří.
Uvedené látky se taví v podobných pecích pálacích, jakých  se upo- 

;řebí při výrobě sody. Pálací pec má 2 oddělení. Ve vyšším oddělení 
ie směs předhřívá a v níže položeném oddílu pece sousedícím s roštem 
se taví. Teplými plyny prchajícími z peci se ohřívají a odpařují louhy 
íhličitanu draselnatého.

Surová potaš z pálací peci vyhrabaná do vozíků jest černošedá, po- 
•esní směs CaS a K2C 03 s přimíseninami, které vyluhování dosti stěžují. 
Při vyluhování dbá se na hustotu a teplotu louhů. Děje-li se vyluhování 
oři obyčejné teplotě, vyluhuje se surová potaš neúplně; při vyšší teplotě 
přejde sirník vápenatý částečně v roztok. Voda, které se upotřebí k vý
uko vání, jest teplá 40—30". Vyluhování provádí se v kádích podobných, 
jak bylo popsáno při vyluhování sody. Louhy vyluhováním obdržené 
obsahují uhličitan, hydroxyd, síran, siřičitan, chlorid, sirník draselnatý, 
slutou sůl krevní a sirník železnatý.

Zbytek jest v podstatě sirník vápenatý, z kterého možno částečně 
síry dobýti. Obyčejně však vyvážejí se zbytky na hromady za továrnu. 
Bývají příčinou stížností sousedů, neb vydychují během okysličování siro
vodík a kysličník siřičitý a dále rozpuštěním součástí kazí tekoucí vody. 
Když zbytky prodělaly náležité stupně oxydace, rozvážejí se jako hno- 
jivo na pole.

Až k naznačenému stadiu jsou výkony výrobní stejné, ať jsou to 
louhy pro nízko — nebo pro vysokoprocentní potaš.

Zpraeují-li se louhy, které poskytnou 88—92"/,, potaš, koncentrují se, 
až se počne vylučovati síran draselnatý. Do nádrže vpuštěné louhy kry- 
stallují a dostane se v krystallech K  S 0 4, KCI a K 4FeCy,..

Krystally promývají se horkou vodou. V ní rozpustí se ferrokyanid 
draselnatý \ ten po dvojnásobné krystallisaci se stává předmětem obchodu. 
Krystallení provádí se v  kádích. Do roztoku ferrokyanidu draselnatého

Kronika, p rác e .  X. i A
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ponořeny jsou provázky upevněné na tycích uložených na okraji kádě. 
Na provázcích usazují se krystally žluté soli krevní.

Louhy zbavené síranu, chloridu a ferrokyanidu draselnatého mají 
barvu šedou od rozpuštěných sirníků. P ro sirník železnatý je s t rozpu- 
stidlein sirník draselnatý. Aby se odstranilo železo, karbonují se louhy 
kysličníkem uhličitým.

Kysličníku uhličitého dobývá se ve válcovité peci, dole zúžené konicky, 
která se naplňuje střídavě kokem a vápencem. Z pece unikající kysličník 
uhličitý ochlazuje se ve dvou věžích, jimiž se provádí a v nichž po koku 
stéká voda. Ochlazený kysličník uhličitý se ssaje a tlačí pumpami do 
louhů, při Čemž se přemění hydroxyd draselnatý v uhličitan a podobně 
stane se z větší části i se sirníkem draselnatým.

Karbonisovaný louh zahuštěn na 46°Bé, dá v  peci pálací po žíhání 
potaš.

Pracuje-li se s louhy, které poskytnou 96—97% potaš, odpařují se 
za vykrystallování K 2S 0 4, načež po karbonisování zahustí se na 36"Bé. 
Z louhu po nějaké době vykrystalluje žlutá sůl krevní. Potom odpařuje 
se louh až do h. 55—56°Bé, při Čemž dostala se tekutina prosta síranu 
a ferrokyanidu draselnatého. Tekutina se přetáhne do pece kalcinační 
a z té dostane se vysokoprocentní potaš.

N ěkdy jedná se o výrobu namodralé potaše, k te rá  dochází upotře
bení v některých odvětvích průmyslových. Modré barvy docílí se pří
sadou jemně rozmělněného burele, k te rý  se v  malém množství přidá do 
potaše, k terá se má kalcinovati.

Krystallovaná potaš K,C0;i%2H.20. K rystallovaná potaš, k terá má 16 
až 18% H20 , výrábí se rozpuštěním potaše, až se dostane louh hustoty 
60'Bé. H ustá hmota se odpařuje i přehrabuje, až se změní v  látku kry- 
stallickou, pěkného vzhledu.

Vlastnosti. Potaš jest prášek bílý, na  vzduchu se rozplývá, ve vodě 
se snadno rozpouští. Roztok chutná palčivě alkalicky. Z koncentrova
ného roztoku vylučují se krystally, které mají 2 mol. vody. V alkoholu 
se nerozpouští. Taví se při 1.200°; silným žárem těká bez rozkladu. 
Vede-li se v roztopenou potaš vodní pára, rozkládá se a při tom prchá 
kysličník uhličitý.

Upotřebeni. Potaše upotřebí se k  výrobě mýdla, ve sklářství, bar
vířství, lékařství a k výrobě žluté soli krevní a sloučenin draselnatých.

Potaš vyrábí se z melassových výpalků v Libni, Ml. Boleslavi, 
Mostu, Smiřicích, Zlíchově; dále v Brně, Lednici, Hejčíne u Olomouce, 
Uh. H radišti (Morava);; v Střebovicích ve Slezsku.

Hydroxyd draselnatý, žíravé draslo -  K O H .

H ydroxyd draselnatý vyrábí se podobně jako hydroxyd sodnatý.
Louhy získané vyluhováním surové potaše mají hust. 10"Bé. Vyči

štěné stáhnou se do kádí, do nichž se dme vzduch za současného přítoku 
mléka vápenného. D m ychánim vzduchu do tekutiny vedle oxydace sir- 
níku^ docílí se i promíchání louhu, v  němž plove uhličitan vápenatý. Kal, 
k te rý  se usadil, prom ývá se vodou. Promývacíclr vod upotřebí se k  roz
pouštění potaše.

Louh hydroxydu draselnatého koncentruje se v  železných kotlech. 
Má-li se dostati bílý výrobek, jes t třeba, by kotle, v nichž se louh hro
madí, byly velké, a odloučil se hydroxyd železitý.

K  oxydaci sirníku přidává se do louhu ledku.
Nežli se roztopený hydroxyd z kotlů roztápěcích vybírá, nutno
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zkouŠeti jeho titr, k terý  nemá ukazovati přes 90°/0' Je-li vyšši, jes t 
hydroxyd zbarven železem.

Roztopený hydroxyd vylévá se na železné plechy, potom se roz
tlouká, a kusy plní se železné válce plechové, jež se zaletují.

V poslední době přichází do obchodu hydroxyd draselnatý, vyrobený 
elektrotytickým rozkladem chloridu draselnatého.

Vlastnosti. H ydroxyd draselnatý jes t hmota bílá, chuti louhové; 
hust. — 2‘1. Na vzduchu vlhne a rozplývá se neb přitahuje vlhkost. Na 
suchém vzduchu potahuje se vrstvou uhličitanu. Ve vodě se rozpouští za 
vývinu tepla a poskytne žíravý louh draselnatý. Y červeném žáru se 
roztápí na hmotu olej ovitou.

Upotřebeni. Upotřebí se lio k výrobě mýdla mazavého, kyseliny 
šťovíkové, jako leptadla, k pohlcování CO, ze směsi plynů.

Množství KOH v žíravém louhu draselnatém při 15"C (Lunge).

Specifi
cká váha

Stupně
Beaumé

%
KOH

Specifi
cká váha

Stupně
Beaumé

%
KOH

Specifi
cká váha

Stupně
Beaumé

%
KOH

1-007 1 0-9 1*171 21 19-5 1-370 39 36-9
1'0‘2‘2 3 2-6 1-180 22 20-5 1*383 40 3 7 8
1-037 5 4-5 1-190 23 21*4 1-397 41 3 8 9
1-045 6 5-6 1-200 24 2 2 4 1-410 42 39-9
1 0 5 2 7 6-4 1-210 25 23-3 1*424 43 40-9
1-060 8 7-4 1-220 26 2 4 2 1*438 44 42-1
1 0 6 7 9 8-2 1-231 27 25-1 1-453 45 43-4
1-075 10 9*2 1-241 28 26*1 1-468 46 44-6
.1-083 11 10-1 1-252 29 2 7 0 1-483 47 45-8
1 0 9 1 12 10-9 1*263 30 28-0 1-498 48 47*1
1-100 13 12-0 1*274 31 2 8 9 1-514 49 48*3
1-108 14 12-9 1-285 32 29*9 1-530 50 49-4
1*116 15 13-8 1-297 33 30-7 1*546 51 50*6
1 1 2 5 16 14-8 1-308 34 31-8 1-563 52 5 1 9
1-134 17 15-7 1*320 35 3*2*7 1-580 53 53-2
1-142 18 1 6 5 1-332 36 3 3 7 1-597 54 54-5
1 1 5 2 19 17-6 1*345 37 34-9 1*615 55 55-9
1-162 20 18*6 1*357 38 35-9 1-634 56 57*5

Ammoniak, čpavek - NH3.

Výroba. Ammoniak přichází v obchodě pohlcený vodou.
Dobývá se ho z vod ammoniakalních z plynáren a koksáren, ze 

shnilé moče velkých měst. P ři některých manipulacích v chemickém 
velkoprůmyslu tvoří se ammoniak jako vedlejší výrobek. Poznamenán 
byl takový případ při výrobě hydroxydu sodnatého (str. 59.), kdy upo
třebeno jako okysličovadla chilského ledku. U tvořený ammoniak pohltí 
se kyselinou sírovou.

Na mnohých místech využitkují k výrobě ammoniaku plyny žíháním 
kostí obdržené. Některé patenty ohlášené poukazují k tomu, že v cukro
varech při odpařování Šťávy řepové prchající ammoniak dal by se zpeně- 
žiti. Podobně i z výpalků melassových a z plynů vysokých pecí hledí 
technologové získat! ammoniak v  nich obsažený. Jakkoliv náležitá po
zornost věnuje se rašeline, která podrobená suché destillaci, poskytne

10*
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ammoniak. přece dosud neosvědčil se žádný způsob, dle něhož by se 
z rašeliny ammoniak výhodně vyráběl.

Při destillací uhlí kamenného, ať již se vyrábí svítiplyn nebo kok, 
odstraní se z unikajících plynů látky dehtovité a ammoniak.

V plynárnách zadrží se dehet a ammoniak v hydraulice, v chladiči, 
promývači. Ammoniak vodou pohlcený poskytne vodu ammoniakalní.

V koksárnách zadrží se dehet v železných válcích, ochlazovaných 
vodou, která po nich stéká. Aby se ochlazení plynů sesílilo, jsou i uvnitř 
válce tahy, kterými voda sprchuje. Yelmi dobře osvědčily se chladiče 
pro plyny, jichž konstrukce vzata z cukrovarství. Jsou to uzavřené hra
noly, které mají pod horním a nad spodním dnem plným dna dírkovaná. 
Otvory procházejí trubice, jimiž probíhá plyn. Mezi trubicemi pohybuje 
se studená voda, kterou se plyn. ochlazuje. P ři tom zároveň zadrží se 
dehet. Ochlazený plyn vnikne do přístroje, kde se čistí. Čistič rozdělen 
ve 2 oddělení. V hořejším oddělení se plyn hromadí a, nabyl-li určitého 
tlaku, vniká trubkami do vody, jíž bublá, zbavuje se ammoniaku a vniká

do druhého Čističe. P lyn do dru
hého čističe se tlačí spodem, proniká 
vodou mezi poklopem a okrajem a 
pozbyde úplně ammoniaku. Místo 
zvonů upotřebí se sít, na než stéká- 
jící voda zadrží ammoniak.

Ammoniakalná voda jest barvy 
žluté, zápachu nepříjemného po sir- 
niku ammonatém a zásadách pyridi
nových. Z ammonatých sloučenin, 
které odpovídají 0‘9— 1*7% NH.,, čí
ta jí se k těkavým : sirník a uhličitan, 
poněvadž při vaření vody prchají. 
P ři tom se však i sloučeniny jm eno
vané rozkládají, jak  udávají rovnice

(NH4)2S =  H ,S 4 -2 N H 3

V obou případech zase se regenerují 
ochlazením soli.

Za varu vody ammoniakalné zů
stane v roztoku chlorid, síran a síroky- 

anatan ammonatý. Počítá se, že ve vodě ammoniakalné jest 95% N H :í 
ve způsobe těkavé a 5% ve formě stálé.

Výroba ammoniaku z vody ammonikalné zakládá se na rozkladu solí 
ammonatých teplem a hydrátem  vápenatým.

Teplem, jak  bylo uvedeno, rozloží se sirník a uhličitan. H ydrátem  
vápenatým vypudí se ammoniak ze všech solí ammonatých. Je s t proto 
radno čerstvou vodu ammoniakalní z počátku podrobiti pouhému zahří
vání bez přísady vápna a potom teprve přidati mléka vápenného a za
hřívat! ohněm nebo parou vodní, která' proudí hadicemi.

Přístroje, kterých se upotřebí ku zpracování vody ammoniakalné, 
jsou dvojí. U starých přístrojů zahřívá se voda ammoniakalná v kotlech 
ohněm nebo parou. Novější přístroje sloupcové upotřebí k ohřívání pouze 
vodní páry.

Jednoduché starší zařízení na výrobu ammoniaku skládá se z vál
covitého kotle (obr. 54.), k te rý  se naplní do tří čtvrtin ammoniakalní 
vodou. Do kotle K  ústí roura R, kterou se z kotlů A, a K 2 přivádí vodní 
pára a ammoniak rourami R { a R v  Teplé plyny předhřívají obsah v  A',
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ze kterého ammoniak parou vodní pomísený odvádí se rourou T  k dal
šímu zpracování.

Je-li obsah v  kotli K  dostatečně zahřát, vypustí se již rozložená 
voda ammoniakalní z K { a K.p a potom vpustí se tekutina z K  do 
a K ,,  při čemž zároveň přidá se patřičné množství vápenného mléka. 
P rázdný  kotel K  naplní se čerstvou vodou

Pro výrobu ammoniaku z vody ammoniakalné osvědčily se přístroje 
sloupcové či kolonové, kterých původně upotřebeno v lihovarech. Přístroj 
sloupcový má větší počet příček s trubicemi, jimiž stéká tekutina. Zá
roveň v přepážkách jednotlivých oddělení jsou zvony, poklopující válco
vité trubice, které vystupují ze dna. Tekutina stéká se shora; proti ní 
pohybuje se plyn ammoniakalný s vodní parou. P lyn  jest nucen proni
kali tekutinou u poklopů nahromaděnou a při tom se zároveň propírá.

Z přístrojů sloupcových jest nejčastěji v upotřebení dcstillační pří
stroj Feldmannův (obr. 55.).

Ammoniakalní voda předhřeje se v předhřívači c. Předhřívač má 
mezi dvěmi plotnami v zasazeny trubice s. Trubicemi protéká voda ammo- 
niakalní, a mezi trubicemi proudí teplé plyny, kterými se ohřívá voda, 
načež přetéká rourou d do nejvyššího oddělení sloupcového přístroje A, 
opatřeného trubkami překapnými a poklopy. Proti stékající vodě proudí 
vodní pára. Ammoniakalní voda zbavená z největší části ammoniaku 
stéká do spodního oddílu B  přístroje, kde se smíchá s vápenným mlékem. 
Ú plně rozloží se tu sloučeniny ammonaté zbylé louhem a vodní parou.

Voda pomísená vápenným mlékem přetéká do nižší kolony C rourou h, 
kde se odstraní poslední stopy ammoniaku, načež odtéká nepřetržitě z pří
stroje.

Pára z kotle přivádí se rourou m  do nižší kolony C a z té vnikne
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do kolony hlavní. Ammoniak prchající z kolony A  se odvádí rourou t do 
nádoby N  vložené do kyseliny sírové. Nepohlcenými plyny teplými prcha
jícími z N  rourou r ohřeje se předhřívač c naplněný ammoniakalní vodou, 
která přitéká rourou b.

Ammoniak žiravý vyrábí se z vody ammoniakalné, která se zahřívá 
po smíchání s mlékem vápenným. Mléka^vápenného přidá se tolik, by 
se jím vázaly kysličník uhličitý, sirovodík a kyseliny. Smíchání vody 
ammoniakalné s mlékem vápenným provede se v  nádobě opatřené mí- 
chadlem. Usazený kal spustí se do nádoby níže postavené a čirá teku
tina přetáhne se do nádržky, z které pozvolna stéká do sloupcového pří
stroje. P ára  vodní pudí se do nádoby s kalem. Vypuzený ammoniak 
vniká do sloupcového přístroje, setkává se s tekutinou stékající a oboha
cuje se ammoniakem z tekutiny. P lyny  po ochlazení provádějí se něko
lika nádobami mlékem vápenným, k terým  se zadrží poslední zbytky siro
vodíku. Olejem odstraní se z plynu látky dehtovité a filtrací uhlím dře
věným zbaví se plyn látek empyreumatických.

Vyčištěný plyn ammoniakalný se pohlcuje destillovanou vodou a po
skytne žíravý ammoniak, anebo se po vysušení za zvýšeného tlaku a při 
nižší teplotě převede do skupenství kapalného.

Má-li se vyrobiti ammoniak bezvodý, provádí se p lyn nádobami vy
plněnými dřevěným uhlím a vápnem páleným. Vysušený ammoniak se 
tjímá v plynojemu s oleji nerostnými, z kterého odvádí se do kompressorň. 
Tlakem 30 atmosfér se stužuje v trubici železné spiralně točené, v níž 
ochlazením současně prováděným přemění se v kapalinu.

Vlastnosti. Ammoniak jest plyn bezbarvý, nedýchatelný, h  =  0-589. 
Čpí pronikavě a má chuť žíravou, ostrou. Ochlazen byv na —40°C mění 
se v tekutinu hustoty 0-731 při 15°; ochlazením v chladivé směsi etheru 
a pevného kysličníku uhličitého stuhne v bezbarvou hmotu. P evný  ammo
niak taví se —75°, tekutý  vře —34° za obyčejného tlaku. V čistém ky
slíku, při vyšší temperatuře i ve vzduchu shoří plyn ammoniakový na 
vodu, dusán ammonatý, kysličník dusičelý a dusík. Voda ho silně pohl
cuje a poskytne žíravý ammoniak. 1 obj. vody v pohltí při 0°C 1050 obj. 
ammoniaku; při 10°C 670 a při 15°C 450 obj. Žíravý ammoniak jest te 
kutina bezbarvá, mající vlastnosti ammoniaku plynného. P ři hustotě 0-885 
má 35% ammoniaku.

Upotřebeni. Ammoniaku upotřebí se v barvířství, k čistění vlny, 
neutralisování kyselin, výrobě solí ammonatých, sody dle Solvaye, při 
výrobě umělého ledu.

Množství N H 3 v  ammoniaku žíravém při 15°C.

Specifi
cká váha

%
n h 3

Specifi
cká váha

%
NH,

Specifi
cká váha

%
n h 3

Specifi
cká váha

%
n r 3

0*998 0-45 0-964 8-84 0-930 18-64 0-900 28-33
0-994 1-37 0-960 9-91 0-924 20-49 0-894 30-37
0-990 2-31 0 954 11-60 0-920 21-75 0-890 *31-75
0-984 3-80 0-950 12-74 0-914 23-68 0-888 32-50
0*980 4-80 0-945 14-46 0-910 24-99 0-884 34-10
0-974 6-30 0-940 15-63 0-904 26-98 0-882 34-95
0-970 7-31 0-934 17-42
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Chlorid  ammonatý, salmiak —  NH 4C1.

Výroba. Chlorid ammonatý vyrábí nasycením kyseliny solné plynným 
ammoniakem, neutralisováním amraoniakalníeh vod kyselinou solnou, roz
kladem síranu ammonatého chloridem sodnatým.

Čistý salmiak dostane se z kyseliny solné, kterou se naplní nádoby 
pískovcové, a do těch se přivádí ammoniak lc úplnému nasycení. Dle 
rovnice tvoří se salmiak,

H C 1 + N H 3= N H ,C 1 ,

který  po zahuštění louhu krystalluje.
Nečistý salmiak se dostane z vod ammoniakálních, které se nasytí 

kyselinou solnou. P ři  neutralisování prchají H 2S, C 02, 'kyan, které se 
svádějí pod rošt parních kotlů. Neutra!isované vody usadí na pánvích 
plochých z větší části lá tky dehtovité. Ty, které ještě v tekutině se za
držely, tvoří při pozdějším odpařování tekutiny pěnu. Jakmile se od
straní nečistoty, zůstaví se louh krystallisací. Míchá-li se zahuštěnou te 
kutinou, obdrží se malé krystally.

Krystally louhu zbavené, ohřívají se na železné plotně při vyšší 
teplotě, aby voda a volná kyselina prchly, látky organické zuhelnatěly, 
ale salmiak netěkal.

Potom se salmiak sublimujo. Sublimace se provádí v železných 
kotlech přikrytých vypuklým i poklopy. Ve Francii upotřebí se k subli
maci salmiaku hliněných hrnců pokrytých poklopy rovněž hliněnými. 
Z počátku zahřívá se obsah kotle prudce. Jakm ile však započne salmiak 
sublimovati, zmírní se teplota. Byla-li teplota při sublimaci nízkou, jest 
salmiak porésn í; při temperatuře vysoké dostaneme salmiak znečistěný 
látkami empyreumatickými, jež pocházejí z dehtu. P ři sublimaci přihlíží 
se k tomu, by vždy něco salmiaku zůstalo v kotlů, a vše tudíž nepře- 
sublimovalo.

Způsob výroby salmiaku ze síranu ammonatého záleží v tom, že 
lc roztoku síranu přidává se za míchání ekvivalentní množství chloridu 
sodnatého. Vzájemným rozkladem dostane se síran sodnatý a chlorid 
ammonatý.

(NH4)2 S 0 4 +  2NaCl =  Na2S 0 4+ 2 N H .1Cl.

Odpařuje-li se tekutina, vybírá se vyloučený síran sodnatý na na
kloněné plochy, z nichž matečný louh stéká do pánve. Náležitě zahu
štěný roztok se vpustí do olověných nádob, v nichž je ochlazován; tu 
krystalluje chlorid ammonatý. K rystally se promyjí slabým roztokem 
chloridu ammonatého a čistou vodou.

Překrystallováním salmiaku dostane se výrobek úplně čistý. Někdy, 
když toho zapotřebí, cedí se spodiem.

Homolovitý salmiak dělá se z krystallováného. Krystallovauý sal
miak se smíchá s jeho koncentrovaným roztokem. Obdrženou hustotou 
kaší plní se formy kuželovité. Když obsah formy stuhnul, oddělí se Čípek, 
kterým špic formy byla ucpána. Louh zbylý vyteče a z formy se vyrazí 
salmiak, který po dosušení odevzdá se obchodu.

Vlastnosti. Chlorid ammonatý krystalluje v osmistěnech; jest chuti 
palčivě slané, rozpouští se vodou, jejíž teplo značně při tom snižuje. 
Sublimovaný salmiak tvoří hmotu průsvitnou, složenou z tuhých vláken 
pevně spojených. Mírným žárem salmiak těká, aniž by se roztopil a dává 
plyn bezbarvý, kte iý  ochlazením poskytne salmiak. P lyn salmiakový roz
loží se v horku v ammoniak a chlorovodík (dissoeiace).
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Upotřebení. Salmiaku upotřebí se k  výrobě sloučenin ammonatých 
i ammoniaku, k přípravě zimotvorných směsí, v barvířství, při pocíno
vání a pozinkování železa, mědi, při dobývaní platiny, do článku galva
nických.

Síran ammonatý — (NH4)2S 0 4-

Síran ammonatý vyrábí se z vod ammoniakalních, do kterých se 
přidává kyseliny sírové, až se zneutralisují. P ři odpařování roztoku tvoří 
se sírník ammonatý, k te rý  povstal redukcí síranu a siřičitanu látkami 
dehto vitými.

Ve velkém množství vyrábí se síran ammonatý tím způsobem, že 
z ammoniakalních vod vypuzený ammoniak pohlcuje se kyselinou sírovou. 
Kyselina sírová beře se buď komorová nebo koncentrovaná do hustoty 
60°Bé.

Upotřebí-li se kyseliny sírové z komor, vede se do ní ammoniak, 
až jest neutralisována. Vyčištěný roztok se odpaří a zůstaví krystal- 
lisaci.

Béře-li se kyselina sírová 60°Bé, zavede se během absorbce ammo- 
niakem nepřetržitý  přítok kyseliny, aby se udržela ustavičně stejná výška 
tekutiny. Vyloučená sůl se mezitím vybírá. V ýhoda tohoto způsobu

jest ta, že se ušetří paliva; vadou 
však je, že se obdrží výrobek ne
čistý.

P ři způsobu právě uvedeném 
užívá se k výrobě síranu ammona
tého nádoby dřevěné, unitř olovem 
vyložené (obr. 56.) a naplněné kyse
linou sírovou. Do poklopu F  přivádí 
se rourou R  ammoniak. V dutý  po
klop P  zapuštěny jsou tři trubice na 
okraji vroubkované a do kyseliny sí
rové ponořené. Trubicemi vniká plyn 
ammoniakový do kyseliny. U tvořený 
síran ammonatý sešine se po naklo

něném dnu S  do oddělení N, odkud se vyhrabuje na olověnou skloněnou 
desku, by se zbavil kyseliny, k terá se zadržela na soli. Po opláchnutí 
vodou se síran suší.

Sušení provede se v litinovém válci opatřeném míchadlem. Válec jest 
mírně skloněn a vsazen do pece. P lam en šlehá kolem válce, do něhož 
v nejhořejší části se vsype síran ; míchadlem se síran udržuje v pohybu 
a pozvolna shrabuje k nejdolejší Části válce, odkud vysušený vypadává. 
P ára  vodní a kyseliny sírové, které při sušení prchají, odvádějí se 
z válce. *

Čistý síran ammonatý se dostane překrystallováním nebo promý- 
váním a potom vytáčením tekutiny  v m lýnku odstředivém.

Vlastnosti a  upotřebení. Síran ammonatý tvoří bezbarvé hranoly 
podobné tvarům  síranu draselnatého; chuti jest ostře slané. H z = l ‘76. 
Teplem 140,í taví se a při 280° počíná se rozkládati

Upotřebí se ho k výrobě uhličitanu a kamence ammonatého, napou
štějí se jím  tkaniny, aby nehořely plamenem; rovněž užívá se ho jako 
hnojivá.

Obr. 56.
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Uhličitan ammonatý.

Uhličitan ammonatý, jaký  přichází v obchodě, jest směsí kyselého 
uhličitanu NHJICO., a karbamiňanu ammonatého 1I.2N CO—O—N H r

Výroba. Dříve vyráběl se destillací látek organických a znám byl 
jménem sůl z jeleního rohu.

Ye velkém vyrábí se žíháním 1 d, síranu ammonatého s 2 d. křídy. 
Y retortě, ve které byl a směs žíhána, zůstane síran vápenatý a plyny, které mají 
kysličník uhličitý, ammoniak a vodní páry, odvádějí se rourou R :i 
(obr. 57. a  a Ď), která se rozvětvuje v iž, a R 2 do jímadla K , kde se

Obr. 57. b)

tvoří uhličitan ammonatý. Aby se urychlil pochod a docílila lepší kon- 
densace, stéká na jímadlo K  voda z roury T  (obr. 57. 6).

Ve velikých závodech vedou se plyny do olověných komor o rozmě
rech 3 X 2 X 2  m. Poněvadž až 1/4 ammoniaku vyrobeného ze síranu 
jest volná, pudí se do komor olověných C 0 2, kterým  se docílí, že všechen 
ammoniak jest sloučen.

Surový uhličitan ammonatý se čistí předestillováním. K destillaei slouží 
kotel K  obr. 58., přikrytý  kuželovitým poklopem olověným P, po kterém 
se rozvádí voda kolem Segnerovým S, by se jímadlo ochlazovalo. Z j í 
madla dostane se sublimovaný uhličitan v podobě homolí

Vlastnosti a  upotřebení. Prodejný uhličitan ammonatý, sůl čpavá (dříve 
sůl z jeleního rohu) zvaný, jest směs kyselého uhličitanu a karbaminanu 
ammonatého. Je s t to hmota průsvitavá, páchnoucí ammoniakem. Při 15"C 
rozpouští se ve 4 d. vody za značného snížení tepla. Roztok zahříván 
pouští při 750 kysličník uhličitý, dále při 85° prchá i ammoniak a při 
100° všechna sůl prchla. Z nasyceného roztoku uhličitanu vyloučí se ochla
zením krystally kyselého uhličitanu.

Jím  se vypírají mastné skvrny, kypří cukrovinky a perník.
Krouika práce. X .
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Dusičnan ammonatý NH4NOa.

Výroba. Dusičnan ammonatý vyrábí se vzájemným rozkladem síranu am
monatého á dusičnanu barnatého nebo sodnatého. Upotřebí-H se dusičnanu 
barnatého, převede se utvořený síran barnatý pálením s uhlím v sirník 
a z toho pak vyrobí se dusičnan barnatý, k te rý  se znova do výroby 
zavede.

Čistoty náležité nabyde dusičnan ammonatý překrystallováním. 
Krystally zbaví se matečného louhu v odstředivém mlýnku, načež se jimi 
plní nádoby, které se těsně uzavírají.

Vlastnosti a upotřebeni. Dusičnan ammonatý tvoří krystally podobné 
ledkovým, které se na vzduchu rozplývají a jsou chuti palčivé. Vyšším 
teplem sůl taje a rozkládá se za vývinu kysličníku dusnatého a vody.

NH4N 0 3 =  N20 + 2 H , 0 .

Při rozpouštění vodou snižuje se značně temperatura. Toho využit
kuje se k přípravě směsí chladivých. Rozpustí-li se 60 d. .soli ve 100 d. 
vody klesne teplota na — 18'6°. Upotřebí se ho k výrobě kysličníku 
dusnatého a třaskavin.

C hlo r - Cl.

Výroba. Vedle způsobu výroby volného chloru elektrolysí, vyrábí se 
chlor obyčejně z chlorovodíku. Při tom jedná se odstraniti z chlorovodíku

vodík, což stane se oxydací pomocí M n02, 
jehož činným kyslíkem vodík poskytne vodu.

Louhy, které se dostanou při výrobě 
chloru mají MnCl2. Louhy ty  byly dříve pro 
továrny velice obtížnými i pracováno k  tomu. 
by se z nich regeneroval M n02 kyslíkem 
vzduchu, což podařilo se Weldonovi.

J in ý  způsob výroby chloru dle Deacona, 
záleží v působení kyslíku vzdušného na chlo
rovodík za vyšší teploty v  přítomnosti něk te
rých kontaktních látek.

Konečně dlužno se zmíniti, že i chlo
rid hořečnatý jest surovinou, z které se na
některých místech chlor vyrábí.

Výroba chloru z chlorovodíku a burele. 
Burel jest v  podstatě M n02, kterého bývá 
až 70°/0. Má-li se burel upotřebiti, rozdrobí se 
v menší kusy. Kyselina solná upotřebí se, jak  

Obr. 59. ji poskytnou továrny na síran sodnatý anebo
využitkuje se HC1 před absorbcí.

Koncentrace kyseliny solné má vliv na rozklad burele. Pracuje-li 
se s kyselinou, k terá má 36°/0 HC1, přestane je jí účinek při rozkladu, 
když jest v roztoku ještě 10% HC1. Vezme-li se kyselina mající 20"/,, HC1, 
zůstane též 10°/0 nevyužitkováno. V yužitkují se tedy v prvém případě 
/., a v druhém pouze kyseliny. Vliv důležitý má na výrobu ohledně 

ceny i kyselina sírová obsažená v kyselině solné, poněvadž podíl manganu 
se převede v síran a na to dlužno při pochodu W eldonově vzíti ohled.
Přim íšený arsen nemá té důležitosti, neb s vápnem tvoří nerozpustný
arsenid.

V malých závodech mají pro výrobu chloru vyvíječe z kameniny 
na 300—350 litrů. Jsou to nádoby se 3 hrdly [obr, 59.), podobné bombo-
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nům, jaké jsou zavedeny na pohlcování chlorovodíku. Do hrdla středního 
C jest všinuta dírkovaná nádoba válcovitá s burelem. Postranním hrdlem 
A  přitéká kyselina solná; druhým hrdlem B  se odvádí chlor. Louhy se 
odstraní otvorem v dolejší části nádoby.

Obsah vyvíječů ohřívá se ze zevnějšku. Několik vyvíjeců stojí ve 
vodě nebo v roztoku chloridu vápenatého, nebo jsou uloženy do písku 
anebo uzavřeny ve společné skříni, do níž se pouští vodní pára. Upo- 
třebí-li se páry, má tato tlak 4 atm. a při teplotě, jež dosáhne až 110°, 
se vypudí všechen chlor. Zahřívá se vždy v přestávkách po dobu 10—42 
minut.

Ye vyvíjeci zbylá tekutina jest směsí MnCl2, HC1, volného chloru. 
Žlutá barva louhu pochází od sloučeniny želczité. Louhů upotřebí se 
k výrobě chloridu manganatého, nebo se z nich vyrobí hydroxyd.

Ye větších závodech provádí se vývin chloru v nádobách pískovco
vých. Kamenné nádoby obr. 60. jsou čtyřhranné 1 m  š., ‘2 m  dl., 1 m  
hl., sestavené z pískovcových ploten vyvářených v dehtu. Dehet vnikne 
až 1 em do kam ene; tak 
stane se pískovec nepro
stupným. Sestavení plo
ten pískovcových děje 
se podobně, jak  popsáno 
bylo při stavbě věží 
pro ochlazování chloro
vodíku.

Y poklopu pískov- 
■ cové skříně jest otvor, 
kterým může člověk do
vnitř vstoupiti. Na spodu 
vyvíječe jest na podložce 
postaven pískovcový rošt 
R, na nějž se uloží roz
tlučený burel. Kyselina 
solná přitéká hliněnou 
rourou H, která se uza
vírá hydraulicky. Pod 
rourou H  jest nádoba 
N  naplněná kyselinou 
solnou v níž ponořeno Obr. 60.
jest ústí roury H. Yodní
pára k ohřívání přivádí se hliněnou nebo pískovcovou rourou P  o p rů 
měru ‘20 em2, která má dole několik o tvo rů ; jimi vniká pára do tekutiny. 
Hořejší část roury P  jest kruhovitě stočena. V této části docílí se hydrau
lické uzavření roury P, kterou se ob čas přivádí pára vodní. Zastaví-li 
se přivádění vodní páry, kondensuje se tato ve stočené rouře a povstane 
tak hydraulické uzavření. P ři vpouštění páry vypudí se voda sražená 
a trubicí přivádí se pára do vyvíječe.

Jedná-li se o výrobu chloru, naplní se vyvíječ burelem, načež se 
připouští do nádoby oteplená kyselina solná. Chlor vytvořený odvádí se 
otvorem T. Vývin chloru trvá 4 — 8 hodin. Nastalo-li seslábnutí vývinu 
plynu, podporuje se ohříváním vodní parou. Chlor odvádí se do komor, 
kde se ho upotřebí k výrobě vápna chlorového.

Má-li se přerušiti spojení vyvíječe s hlavní rourou, kterou se odvádí 
chlor z několika vyvíječů, slouží k tomu trubice V. Trubice V  má 
v ohbí svislou rourku a uložena jest v nádobě s vodou. Je-li v nádobě 
tolik vody, že pouze trubice svislá jest v ní pohroužena, spojen jest vy

l i *
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vřječ s hlavní rourou, kterou se odvádí chlor. Pak-li se přileje do nádoby 
vody, že vyplňuje ramena ohnuté trubice 7, nemůže plyn z vyviječe uni- 
kati a spojení jeho s hlavní rourou jest přerušeno.

Výroba chloru dle Weldona. Z louhů vzniklých při výrobě chloru hleděl 
Weldon dostati zase M n02, aby ho opět zavedl do oběhu. Regenerace 
se provede kyslíkem vzdušným. Kyselé louhy od výroby chloru, které 
mají MnCl, Fe.201,., Ai2Cl(i. CaCl2 a volnou kyselinu solnou, neutralisují se
uhličitanem vápenatým.

Neutralisace louhů děje se v nádrži R  (obr. 61.) vyhloubené v zemi 
a vyložené deskami vzdorujícími kyselině. Hloubka nádrže jest ‘2 m, 
průměr 4 m. Tmelem jest tu  dehtovitý jíl s asbestem. Dno nádrže je

z dehtovitého asfaltu. Nádrž při
kryje se poklopem a zůstaví se 
pouze otvor, kterým přitékají 
kyselé louhy.

K neutralisaci užije se 
CaC03, který se tak dlouho 
přidává, až tekutina nejeví re
akci kyselou, a Fe i AI srazily 
se ve způsobe hydroxydů. Te
kutina i s kalem přetáhne se 
pumpou F  a rourou E  do kádí

Obr. 61.

K  až 3 m  hlubokých, v nichž usadí se kal. Oddělená tekutina čirá jest 
barvy růžové od MnCl.,. Poněvadž kal má zadržený chlorid manganatý, 
převede se kal na kalolis, ve kterém se z něho promytím odstraní slouče
nina manganatá. Promývaeí vody smíchají se s louhy.

Vyčištěným louhem naplní se asi do polovice válec T  z kovaného 
železa 10 m  vysoký o průměru 3—4 m. Po zahřátí louhu parou na 55" 
připustí se do válce T  z nádrže J  pumpou H  vápenného mléka. Tu dle 
rovnice

MnCl., -f- CaCh H2 =  M n02H 2 - f  CaCl2

vyloučí se hydroxyd m anganatý a v roztok přejde chlorid vápenatý. Sou
časně do louhu dmychá se vzduch rourou A, k terá jde až ke dnu válce 
T. Když všechen Mu převeden jest v MnÓ2H2, připustí se ’/ 4— vá
penného mléka, počítaje na vápenné mléko poprvé použité. Potom vhání 
se do louhu vzduch. Po nějaké době lze pozorovat!, že bila barva, sra
ženiny mění se v hnědou až světle černou, pocházející od vzniklého man- 
ganičitanu vápenatého.

Mn 0 2H C a 0 2H,  - f - 0 .=  CaMnO;1 -|- 2 0 H 2.
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Poněvadž se připustilo vice mléka vápenného než bylo potřebí, p ři
táhne se něco roztoku MiiC12 a do tekutiny se vhání vzduch, by se všechen 
Mn přeměnil v hydroxyd.

■2CaMnO:i -fM nC l, +  2 H .0  =  CaII,Mn.,0(i +  M n0 ,H , - |-C aCl,.
MnO.,H2 vzduchem okysličí se dále dle rovnice 

2MnO, H —j— O Mm, 0., -f  2H ,0 .
Po okysličení vypustí se kal i s tekutinou z válce T  rourou D  do 

nádrže M, kde se od usazeného kalu oddělí roztok chloridu vápenatého.
Kalu upotřebí se k výrobě chloru v  pískovcových přístrojích L. Do 

vyvíječe se vpustí kyseliny solné, že tvoří vrstvu 60 em  vysokou, načež 
připustí se manganový kal, a posléz přivádí se vodní pára. Je-li tekutina 
barvy světležluté, přidá se ještě kalu. Obsah vyvíječe se zkouší mezi ma
nipulací a nemá míti při ukončení pochodu více než 0 5—0 9% volné ky
seliny. Chlor vyrobený odvádí se do komor.

Výhody způsobu W eldonova jsou: úspora burele, malá spotřeba ky
seliny solné, louhy jsou slabě kyselé, vývin chloru jest rychlejší a zapo
třebí jest málo přístrojů.

Výroba chloru dle Deacona. Pokusy bylo stanoveno, že HC1 a O, 
působí-li na se při vyšši tem peratuře a za přítomnosti chloridu měďna- 
tého tvoří se chlor a voda dle rovnice:

2 H C 1 + 0  =  C12- |-H 20.
Chlorid měďnatý zahřát vyšší teplotou rozkládá se v chlorid mědič

natý a volný chlor. Chlorid mědičnatý absorbuje kyslík a dá oxychlorid. 
Účinkem chlorovodíku v oxychlorid dostane se chlor.

2CuC12 — Cu2GL -j- CL 
Cn2Cl2 +  0  =  Cm,CL2Ó 

Cu2C120  - f  2HC1 =  Cl2 +  Cu2Cl2 +  H20.
Reakce uvedená počíná již při teplotě 200" a poskytne nejlepších 

výsledků při temperatuře 370—400"C. Vyšši teplota jest obmezena, po
něvadž chlorid mědičnatý jest těkavý.

Dle uvedených reakcí vypracovali Deacon a H urter výrobu chloru.
P ři způsobe Deaconově upotřebí se plynného chlorovodíku z peci 

sulfátové. Chlorovodík se smísí se vzduchem v poměru, že na 1 objem 
chlorovodíku připadnou 3 objemy vzduchu. Chlorovodíku z mufle se 
neupotřebí, poněvadž má kyselinu sírovou, která působí Škodlivě. P lynný  
chlorovodík unikající z pecí sulfátových po smíchání se vzduchem před
hřívá se v předhřívaČi na 450°. PředhřívaČ složen jest z několika želez
ných rour nahoru a dolu vedených, jimiž proudí plyn. Ohřátý plyn 
vniká do železného uvnitř vyzděného válce, k terý iná v určitých výškách 
rošty. Na roštech jsou uložené hliněné koule, nebo kusy vypálených 
cihel, napitých roztokem chloridu měďnatého.

Po rozkladu chlorovodíku za přítomnosti látky kontaktní dostane se 
směs plynů, v níž přichází chlor, chlorovodík, vodní pára, kyslík a dusík. 
Chlorovodík chloru přimíšený odstraní se roztokem chloridu vápenatého, 
který sprchuje ve věží kokem vyplněné. Roztok chloridu vápenatého 
pohltí chlorovodík, ale nezadrží volný chlor. Vysušení plynného chloru 
provede se v olověné věži vyplněné křemenem, po kterém stéká kyselina 
sírová. Béře se kyselina sírová 66°Bé, která vytékajíc z věže má 
h := 5 5 (lBé.

Vyčištěného chloru užívá se k výrobě vápna chlorového.
Výhody Deaconova způsobu výroby chloru při porovnání se způso

bem Weldonovým vykazují úsporu kyseliny solné a poměrně menší 
vydání.
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Vady při Deaconově způsobu nastanou,  ̂ kdýž v předhřívači a pří
stroji, v němž se děje rozklad, objeví se spáry a trhliny, kterým i do 
chloru vniknou kouřové plyny a působí potom na vápno, z kterého se 
má dostati vápno chlorové — K ontaktní látky mění se Časem a seslabí 
se v účinku hlavně tenkrát, upotřebí-li se HC), k terý má H.^SOj,

Výroba chloru elektrolysou. Chlor vyrobený elektrolyticky dostane se 
rozkladem chloridu sodnatého, při čemž nastane pochod dle ro v n ic :

NaCl =  Na +  Cl 
Na +  H20 = N a 0 H - f - H .

Rozklad provede se v železné nádobě, která jest kathodou. Vyloučený 
NaOH nepůsobí v železo. J inak  jest tomu při anodě, na které se dostane 
chlor. Anody jsou z uhlí nebo platiny. Nejčastěji upotřebí se anod z re- 
tortového uhlí zvlášť připraveného, anebo se užije směsi anthracitu s bi- 
tuminesním uhlím a smůlou smíšeného, žíhaného při 1000°. Čím výše se 
směs žíhá, tím lépe se osvědčuje. Do nádoby, v  níž provádí se rozklad, 
dává se diafragma, jež dělá jisté potíže neb zvětšuje elektrický odpor 
a netrvá dlouho. Diafragma jest z asbestu nebo cementu. Pro rozklad 
béřou se koncentrované roztoky, a udržuje se vyšši, temperatura, neboť 
za těch okolností dostane se větší množství plynu. l Tplně rozložiti vodní 
roztok chloridu sodnatého se nepodaří, počínaje od jisté koncentrace. 
V některých závodech rozloží se jen  25, v jiných  až 50% NaCl.

Rozkladem chloridu sodnatého vzniklý hydroxyd sodnatý se odpaří 
ve vakuu. Během odpařování vyloučí se NaCl.

Že se všechen NaCl nerozloží, toho jsou příčinou sekundární reakce. 
Při nahromadění NaOH tvoří se chlornatan a chlorecnan sodnatý a po
vstanou tím způsobem ztráty. Aby se tato vada odstranila, pudí se ky 
sličník uhličitý do hydroxydu sodnatého a vzniká bikarbonat. Sílu proudu 
seslabuje vodík, který  se při rozkladu vyvine a škodí polarisací.

K  výrobě chloru lze upotřebiti i chloridu draselnatého. P ro rozklad 
jeho proudem stačí menší síla elektrická. P ři téže síle jest výtěžek chloru 
z chloridu draselnatého větší než z chloridu sodnatého.

Chlor dostane se též jako vedlejší výrobek při elektrolytické výrobě 
sodíku a hořčíku.

Porovnají-li se výroba chloru způsobem elektrolytickým a chemi
ckým, přichází se k tomuto výsledku. P ři pochodu elektrickém dostane 
se čistý výrobek bez nepříjemných výrobků vedlejších. Dlužno však při- 
znati. že přístroje pro výrobu elektrickou jsou četné i drahé a brzy se 
opotřebují. Při chemické výrobě chloru dostane se větší výtěžek s málo 
ale poměrně s velkými stroji, které potřebují zřídka opravy. K  nevýho
dám patří, že jest potřebí mnoho práce rukou vykonati a dostanou se 
zbytky, které mnohdy značné potíže způsobují.

Až docílí se při výrobě elektrické zlepšením lacinějších přístrojů 
i jich trvanlivost, potom jak  lze předpokládati výroba elektrolytická před
stihne výrobu chemickou.

Výroba chloru z chloridu horečnatého, kterou vypracoval W eldon a 
Pechiney.

Způsob W eldon-Pechineyův upotřebí k výrobě chloru chloridu ho- 
řečnatého. Roztok chloridu horečnatého při koncentraci 45"Bé a teplotě 
156°C dá MgCl^-j-eOH.^. K oncentrovaný louh přenese se na plochou že
leznou pánev, k terá se otáčí kolem os}r. Do louhu vnese se MgO, který 
byv smíchán dá oxychlorid hořečnatý Mg.2Cl.20 , jenž rychle tuhne. Stuhlá 
hmota se mezi válci rozmačkává na kusy velikosti ořechu. Prach se od' 
straní proseváním. Na to při provedeném sušení ztrácí oxychlorid 60 aí 
65% vody a 5—8% HOL Sušeným oxychloridem se plní peci šachtové.
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jichž jest několik v řadě. Do každé pece svádějí se plyny hořlavé, jimiž 
se zdivo rozpálí do vysoké teploty. Pece rozpálené se vyplní oxychlori- 
dem hořeěnatým. načež se do nich pouští vzduch, jedná-li se o výrobu 
chloru, nebo vodní pára, má-li se vyrobiti chlorovodík. Dle rovnic na
značených, povstávají tyto pochody:

■Mg, Cl, 0  +  0  =  CÍ2 +  2MgO 
Mg2CL20  +  0 H 2 =  2HC1 +  2MgO.

Je-li rozklad ukončen, otevrou se komory, a vybírá se z nich zbylý 
Mg'0, k terý  má asi 5°/,, MgClr  MgO byv ochlazen se rozetírá, prosívá 
a upotřebí k výrobě oxychloridu.

Chlor ochlazený v chladiči odvádí se do komor na výrobu vápna 
chlorového.

Tekutý chlor. Chlor obdržený W eldonovým způsobem převede se 
za vyššího tlaku a ochlazením v  trubicích v zelenou tekutinu, k terá vře 
—35". Tekutým chlorem plní se železné válce vyzkoušené na tlak 50 
atmosfér.

Vlastnosti. Chlor jest plyn žlutozelený, h =  2-45, zápachu pronikavě 
dusivého, dráždí ku kašli, v těle působí zhoubně. Voda ho pohlcuje, čímž 
vzniká voda chlorová, jež jeví vlastnosti plynného chloru. Chlor má ve
likou slučivost k vodíku a odnímá jej i sloučeninám jako na př. vodě. 
Při tom vylučuje se kyslík, který  mocně okysličuje. Na tom zakládá se 
bílení ústrojných látek. Chlor tlakem 4 atmosfér při 15° stupních nebo 
za obyčejného tlaku ochlazením na — 35" přechází v tekutinu zelenou.

Upotřebeni. Chloru upotřebí se k bílení lněných a bavlněných látek, 
k výrobě vápna chlorového, v  továrnách na výrobu barev, při výrobě 
bromu, k  desinfekci.

Chlorové vápno.

Výroba. Chloru upotřebí se hlavně k výrobě vápna chlorového.
Vápno pohltí až 120 objemů chloru a dostane se dle Odlinga. 

Ca(OH)2 +  CLj =  C a 0 C L ,+ H ,0 .  Kromě toho jest vždy přítomen hydroxyd 
a chlorid vápenatý.

Pro výrobu chlorového vápna upotřebí se vápno pálené, prosté 
sloučenin hořčíku a železa. Za přítomnosti MgO dostane se MgCi, a ten 
je příčinou, že vápno chlorové jest hygroskopické.

Vápno pálené se postřikxije vodou. Vody béře se o 3—4% více 
než jest potřebí, neb jinak by se nedostala hmota práškovitá. Tím, že 
se vápno prosívá, zadrží se nezhašené části.

Chlor má býti prost chlorovodíku, vody a CO.r  Chlorem stržený 
chlorovodík působí škodlivě, nebof se tvoří CaCh, který přitahuje vodu. 
P lyn z přístroje, kde se vyvinul, odvádí se dlouhou rourou, při čem se 
ochlazuje vzduchem nebo vodou, a zároveň docílí se kondensace vody 
a chlorovodíku. Nejlépe jest prováděti plyn vrstvou burelu.

Vápno se rozprostře na dně komor ve vrstvě 7— 19 em vysoké vlno- 
vitě zprohybané, by se dostala velká plocha.

Komory jsou z pískovce, železa nebo olova napuštěného nebo na
třeného dehtem. Výška komor obnáší 15 m  a podlaha asfaltovaná má 
plochu 30—50 m í 2 . Chlor přivádí se do komory stropem. Okny, proti 
sobě postavenými, pozoruje se chod práce a dává se při tom bedlivý 
pozor na teplotu, která nesmí přestoupiti 30", poněvadž při vyšší teplotě 
tvoří se chlorečnan vápenatý Ca(C10;l).2. Je-li několik komor pro výrobu 
chlorového vápna mezi sebou spojeno, vede se chlor do komory, v níž jest 
chlorové vápno skoro již hotové. Když jest pochod ukončen, spojí se
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komora s komínem, kterým se nadbytečný chlor vyssaje anebo je  mezi 
komínem a komorou věž, ve které stéká roztok sody; jím zadrží se chlor, 
než plyn vnikne do komína.

Hotové vápno chlorové třeba prohazovati, poněvadž obsahuje chlor 
v plynném stavu zadržený, k terý  v několika, dnech prchne, čímž stává 
se, že jeho množství klesne z 38°/0 na 35%.

Komory popsané nahradil R. Hasenclever železnými válci (obr. 62.). 
Čtyři válce vodorovné A, B. C, D a nad sebou rovnoběžně postavené 
tvoří systém pro výrobu vápna chlorového. Do nejhořejšího válce A 
padá vápno hašené z násypky N. Vápno se pošinuje transportérem až 
k otvoru E, jímž spadne do válce dolejšího B. Z toho přijde vápno do 
přední části válce třetího C a posléz do válce čtvrtého IJ. Proti povino
vanému hydroxydu vápenatému valí se chlor, k terý  se přivádí otvorem 
R  v nejdolejším válci D v místech u G. T a E  vstoupá do výše a z válce 
nejhořejšího A se odvádí rourou K  plyn chloru prostý.

Obr. 62.

Aby se dělník mohl přesvědčiti, že pošinování vápna ve válcích A , 
B, C, D děje se náležitě, mají válce poklopy P . uzavřené plotnami.

P ři zařízení uvedeném neškodí plyn dělníkům, neboť vápno se me
chanicky prohrabuje a hotové vápno chlorové se odstraňuje strojem.

Deacon sestrojil pro výrobu chlorového vápna komory rozdělené 
plotnami břidlicovými v oddělení, v kterých jsou vrstvy vápna 10- 15 m m  
vysoké. P lyn  do komor vniká horem a odvádí s dolem.

Sudy, které se plní vápnem chlorovým, mají vnitřek  vyložený pa
pírem a vrchní dno zalité sádrou.

Vlastnosti. Chemické složení vápna chlorového není přesně stanoveno. 
Někteří udávají, že vápno chlorové jest směsí chloridu CaCl,2 a zásaditého 
chlornatanu vápenatého Ca. OIí.OCl. J in í tvrdí, že jest to chlorid a chlor- 
natan vápenatý C a02Cl2.. Nejvíce rozšířena jest theorie dle Odlinga, 
že chlorové vápno má složení CaCl. OC1, s přimíšeným Ca(OH)., a CaCl.,.



Chlornatan sodnatý. 89

Chlorové vápno tvoří bílý, kyprý, v lhký prášek na kločky se balící 
a slabě ehlorovitě zapáchající. Vodou se rozpouští částečně, neboť část 
hydroxydu vápenatého zůstane nerozpustná. Vodný roztok jeho přidá-li 
se kyseliny, bílí barviva organická. Příčinou toho jest uvolněný chlor. 
I  kysličník uhličitý ze vzduchu rozkládá vápno chlorové.

Hodnota vápna chlorového vyjadřuje se stupni Gray-Lussacovýrni, 
tím že se určí počet litrů chloru, které poskytne 1 kg chlorového vápna 
při 0"C a tlaku 760 m m . U nás, dále v Německu a Anglii určí se pro
centa působivého chloru.

Z 1 kg  vápna chlorového, které má 35% chloru působivého, vyvine 
se 110 l vzduchu.

Upotřebeni. Chlorového vápna upotřebí se k bílení tkanin lněných 
a bavlněných, papírové kaše, k desinfekei a k výrobě chloroformu.

Chlornatan sodnatý NaOCl.

V poslední době nahrazuje se často vápno chlorové v papírnách 
a při bílení tkanin cklornatanem sodnatým, vyrobeným cestou elektro
lytickou. Roztok chloridu sodnatého zředěný a za nižší temperatury 
poskytne účinkem proudu elektrického chlornatan sodnatý, k terý  zůstane 
v tekutině rozpuštěný.

Z četných způsobů výroby chlornatanu sodnatého osvědčil se v  praksi 
způsob, k terý  sestavil Hermite. K  výrobě bílícího louhu slouží litinová ná 
doba na jejímž dnu jest dírkovaná roura, kterou přitéká roztok, obsahu
jící v  1 m 3 50 kg soli a 5 kg chloridu hořečnatého. Okraj nádoby na 
jedné straně jest opatřen žlábkem, kterým  odvádí se přebytek tekutiny, 
jež má chlornatan. Do tekutiny v nádobě vsazeny jsou platinové anody. 
Mezi platinové anody zapadají zinkové kathody kruhovité. P ři rozkladu 
elektrolytickém tvoří se chlornatan sodnatý a vyloučí se zároveň i hořčík, 
usazující se v podobě bahna na katodách.

Dle patentu Kellnerova upotřebí se při rozkladu chloridu pro anodu 
uhlíku nebo platiny a iridia. V elektrolyséru Kellnerově, což jest nádoba 
z kameniny, dostane se účinkem elektrického proudu z elektrolytu — chlo
ridu sodnatého chlornatan. Roztok solný a později roztok mající i chlor
natan jest v nádobě v níž jsou uloženy trubice, jimiž protéká studená 
voda. Tím ochlazuje se tekutina, že má stále teplotu 20—25". K dyby 
temperatura stoupla, tvořil by se chlorečnan. Tomu hledí se zabraniti. 
Tekutina cirkuluje z nádrže do elektrolyséru a zas do nádrže, odkud po 
ochlazení tlačí se opět do elektrolyséru. To opakuie se, až se dostane žá
dané množství chlornatanu, načež se upotřebí tekutiny k bílení. Proud 
elektrický má malé napnutí ale velkou intensitu.

Náhledy o tom, má-li se k bílení bavlny upotřebiti chlorového vápna 
nebo chlornatanu sodnatého, kloní se k upotřebení chlornatanu sodnatého. 
Chlornatanem sodnatým docílí se větší intensity, vlákno neztratí na lesku, 
jako se stává při chlorovém vápně. P ři bílení pozorováno bylo, že látka 
se vybílí výhodněji a rychleji je-li tekutina v pohybu, než když se nalézá 
v klidu.

Síran hlinitý. A1?(S 04)3+  18aq.

ÍSíran hlinitý vyrábí se z kaolinu, bauxitu někdy i z hydroxydu 
hlinitého, k terý  se dostane, zpracuje-li se kryolith na sodu.

Kaolin - kremičitan hlinitý Ál.iSi„07- |-2aq  má býti co možná prost 
uhličitanu železnatého i vápenatého. Pálením jeho v pálací peci dostane 
se z PeCO.j kysličník železitý a nabude se poresní hmoty, která po roze-

Kronika práce. X.
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mletí vnáší se do nádob olověných, naplněných kyselinou sírovou 50"Bé. 
udržovanou v nepřetržitém varu H ustá kaše z pánve přenese se do že
lezných kotlů olovem vyložených, v nichž se slabě žíhá. Potom se roz
tlouká a dává do olověných košů, zavěšených v olověných nádobách na
plněných zředěným louhem, k terý  se otepluje přiváděnou parou vodní.

Louhy zbavené v  kalolisech kyseliny křemičité odpařují se do ná
ležité koncentrace, načež se zůstaví krystallisaci.

V prodeji žádá se síran hlinitý, co možná prostý volné kyseliny 
sírové a železa. A by se požadavkům těm vyhovělo, pracuje se v továr
nách tím způsobem, že béře se pro rozklad kaolinu méně kyseliny sírové 
než-li jest potřebí. Železo odstraní se z roztoku kysličníkem olovičitým, 
kterým  vyloučí se železo ve způsobě kysličníku železito-oloviČitého.

Y Cechách spracuje se žíhaný kaolin s kyselinou sírovou následovně. 
V nádobě válcovité jest buben z latí a ten naplní se kousky páleného 
kaolinu rozloženého kyselinou sírovou. Rozpouštění utvořeného síranu 
hlinitého podporuje še zahříváním vodní parou. Je-li roztok hustoty 
■24—‘26'Bé, tlačí se kalolisy, v nichž zadrží se nečistoty a kyselina kře
mičitá. Vyčištěný louh mísí se potom se žlutou krevní solí. Utvořená 
berlínská modř odstraní se v kalolisech. Vytékající louh z kalolisů, jehož 
hustota klesla na 18°Bé, odpařuje se v  olověných kádích majících na dně 
olověnou rouru, kterou proudí pára. Louh náležitě zahuštěný se žíhá 
v peci, až se roztopí. Roztopený síran hlinitý se vybírá z pece do pánve, 
ze které se vylévá do forem cihlovitých a v takové podobě stává se před
mětem obchodu.

Z bauxitu hydroxydu hlinito-železitého vyrábí se síran h linitý  takto. 
Bauxit pálí se se sodou kalcinovanou a dostane se dle rovnic:

AI20 3 + 3 N a 2C 03 =  Al20 (iNa(} +  3CO.,
Fe20.; - f  3Na2C03= F e 20 cNa(i f-3C02.

Tavená hmota se vybéře z pece, roztlouká se v menší kusy, které 
se vyluhují. H linatan sodnatý se rozpustí. Zároveň však rozkládá se:

F e 2OfiNaG - f  6 0 H 2 —  Fe, 0 6H 6 - f  6NaOH.

Louhy se v kalolisech zbaví Fe.,0(;HG a kyseliny křemičité.
Do roztoku hlinitanu a hydroxydu sodnatého vhání se CO, z vá

penky. Tvoří se Na.,CO;, a vylučuje se hydroxyd hlinitý. Ten po pro- 
mytí v kalolisech se vnáší do kotle olovem vyloženého, kam se přidá 
kyseliny sírové. U tvořený síran h linitý  stuhne a v  kusech se rozváží.

Vlastnosti a upotřebeni. Síran hlinitý tvoří lístky, lesku perleťového, 
které mají 18 mol. vody; ve vodě se rozpouštějí ale v  líhu jsou neroz
pustné. P ři zahřívání krystallů taví se ve vodě krystallové a dají bez
vodý síran hlinitý. V červeném žáru se rozkládá a zbytek jest kysličník 
hlinitý.

Upotřebí se v  barvířství, papírnictví.

Síran h lin ito-draselnatý, kamenec draselnatý nebo ^obecný.
A12í<2(S04)4 +  24H20 .

Kamenec draselnatý vykvétá na ložiskách břidlice kamenečné a ve 
vrstvách černého i hnědého uhlí. V Čechách vyskytuje se u Třemošné, 
na Moravě u Boskovic. Hojnost kamence v lignitu přichází u Dobřejovic 
poblíž Hluboké.

Výroba. Kamenec vyrábí se z břidlice kamenečné, z kaolinu, kryolithu.
P ři zvětrávání kamenečné břidlice, ve které jes t vtroušen kyz oky-
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sličí se FeS.2 a dá vedle F e S 0 4 volnou kyselinu sírovou, která působí v kře- 
mičitan hlinitý  a přemění ho v síran.

FeS , - } -H ,0 - f -0 7 —  F e S 0 4 - f  H ,S 0 4.

Síran železnatý nezůstane bez změny, nýbrž okysličí se dále v ne
rozpustný zásaditý a rozpustný síran železitý, jak  vyjadřuje rovnice :

6 F eS 0 4 - f  H 20  - f  0 3=  2Fe20 3S 0 3 - f  F e , (S04)3 +  H 2 S 0 4.

Kyselina sírová a rozpustný síran účinkují na hlinité součástky bři
dlice. P ři  zvětrávání břidlice vyvine se značné teplo, k terým  živičnaté 
látky v  hornině přítomné se zapálí a hornina prodělá pražení. Vyluho
váním zvětralé a spálené břidlice dostane se roztok, kterého se upotřebí 
k výrobě kamence.

Pražení břidlice urychlí se následovně. Břidlice promísená hlinou. 
klade se na vrstvy roští, což se střídavě opakuje až vzniknou nakupené 
hromady. Roští se zapálí a tím se zavede hoření, které udržují látky 
bituminesní. P ražená břidlice se vyluhuje v dřevěných kádích louhy, 
při čemž v  roztok přejde síran železitý a hlinitý. Vyčištěné louhy se kon
centrují na gradovnách, kde se usadí na trn í suspendovaná hlína, síran 
vápenatý a zásaditý síran železitý. Louh z gradoven odpařuje se na olo
věné pánvi, poněvadž má vždy volnou kyselinu sírovou. Zahuštěný louh 
na 40°Bé usazuje síran železnatý. Jsou-li odstraněny krystally, koncen
truje se louh do h — 42°Bé, načež se k němu přidá K 2S 0 4, k te rý  se 
síranem hlinitým poskytuje kamenec. Aby se vyloučil kamenec v drob
ných krystallech, míchá se tekutinou mezi ochlazením.

Má-li louh mnoho síranu železitého, přičiňuje se k němu místo K,2S 0 4, 
chloridu draselnatého. P ři tom nastává pochod dle rovnice :

Fe.2(SO J  +  6KC1 — Fe,,Cl(. - f  3 K ,S 0 4.

Vytvořený síran draselnatý poskytne se síranem hlinitým kamenec.
Louhy od kamence se zavařují a vpouštějí do dřevěných kádí, do 

nichž nastrkají se dřevěné tyčky, by se na nich usadily krystally zelené 
skalice, které než jdou do obchodu se vodou opláchnou.

Kamenec čistí se překrystahováním. Vybrané kxystally se kladou 
do proutěných košíků a opláchnuty dle potřeby ještě jednou se překry- 
stallují, než se rozesílají.

Má-li se kamenec vyrobiti z kaolinu, vyrobí se z něho nejprv síran 
hlinitý. Z roztoku síranu hlinitého přidá se síranu draselnatého. Za mí
chání tekutiny vylučuje se moučka kamencová, která se rozpustí, by  se 
dostal Čistý výrobek k terý  jest předmětem obchodu.

Z kryolithu vyrábí se kamenec v místech, kde z kryolithu dobývají 
sody. Ja k  při sodě naznačeno bylo, jako vedlejší výrobek je  hydroxyd 
hlinitý. Hydroxyd hlinitý se zpracuje na síran, jenž v roztoku se sí
ranem draselnatým smíchán dá kamenec.

Vlastnosti. Kamenec draselnatý krystalluje v osmistěnech, které mají 
24 mol. vody. Vodní roztok jest chuti nasládlé a stahující; reaguje ky 
sele. V alkoholu se kamenec nerozpouští. Na vzduchu ztrácí vodu kry- 
stallovou a stává se neprůhledným. Zahřívají-li se krystally, roztápějí se 
při 92° v krystallové vodě. Žíhá-li se výše, prchá voda krystallová, ka 
menec se nadým á a poskytne hmotu poresní, lehkou, tak zvaný pálený 
kamenec.

Upotřebení. Upotřebí se ho v barvířství jako moři dl a, v papírnictví, 
jirchářství, k čištěni vody, k natírání dřeva.

12*
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Síran h lin ito -am m onatý  či kamenec ammonatý

A12(NH4)-2 S 0 4 +  24Ha0 .

Síran hlinito-ammonatý vyskytuje se v ložích hnědouhelných u Cer- 
mík v Čechách. Uměle vyrábí se ze síranu hlinitého, kterému se přidá 
síranu ammonatého. U tvořená moučka kamencová se spracuje podobně, 
jak  bylo naznačeno při kamenci draselnatém.

Vlastnosti a upotřebení má kamenec am monatý podobné jako dra
selnatý.

Uítramarm.

Suroviny, kterých se upotřebí k výrobě ultramarínu, jsou : kaolin, 
uhličitan i síran sodnatý, síra a uhlí.

Kaolin má býti prost vápence a množství kysličníku železitého nemá 
přestoupiti 1 °/0. Nezvětralých součástí zbaví se plavením. P lavený kaolin 
se suší a mírně žíhá, načež se mele.

Soda béře se kalcinovaná mající co nejméně chloridu sodnatého. 
Také síran sodnatý má míti málo chloridu sodnatého, jehož množství ne
přestoupí 3°/0.

Síra na jem ný prášek rozmělněna dostane se ze síry roubíkové 
nebo raffinované.

Uhlí jest nejlepší ylřevěné. Méně cenné druhy ultramarínu dělají 
se z uhlí kamenného, často nahradí se podíl uhlí kalafunou.

Suroviny co nejjemněji rozemlené se v náležitém poměru míchají. 
Obsahuje-li směs koalin, sodu. uhlí a síru zove se výrobek ultramarínem 
sodovým. Pak-li místo sody bylo upotřebeno síranu sodnatého, dostane 
se sulfátový ultramarín. Ku směsi obsahující sodu přidává se kysličníku 
křemičitého a tím nabyde směs způsobilosti vázati mnohem více síry.

Poměr jednotlivých součástí vyjadřují tato čísla:
K a o l i n ........................... . 100 d. . . . . . .  100 d. 100 d.
s o d a ................................. 8 „ . . . . . .  100 „ 103 „
sůl Gllauberova . . . . 100 „ . . . __
uhlí dřevěné . . . . . ‘2 5 .................. . . .  12 „ 16 „
s í r a ................................. 16 * . . . . . .  50 „ 117 „
kysličník křemičitý 16 „
Promíchání součástí se provede velmi důkladně, aby se dostala 

směs stejného složení. Někde rozpouštějí ve vodě rozpustné součástky 
a do roztoku vnášejí součásti ostatní. K aše obdržená za neustálého pro
hrabování se suší, znova rozemele a opět prohrabuje.

ÍSměs promíchaná se žíhá za nepřístupu vzduchu v hliněných kelím
cích nebo muflích. Když jest stejnoměrně rozpálena, zvýší se tempera
tura do červeného žáru a dosáhne až žáru bílého. Hmota nabývá barvy 
hnědé, k terá přechází později v barvu zelenou. Y těch místech, kde ku 
roztavené hmotě měl vzduch přístup, nabyla tato barvy modré. Po ží
hání vpraví se je š té  horká zelená hmota do nádoby s vodou, by  se z ní 
odstranily rozpustné látky. Vyluhovaná hmota se rozprostře na plachetky, 
by z ní tekutina odaltapala a potom se suší. Vysušená se mele, prosívá 
a jako zelený u ltram ar ín  přivádí do obchodu.

Z ultram arínu zeleného vyrobí se u ltram arín  modrý. Ultramarín 
zelený, rozmělněný a smísený se sirou žíhá se mírně za přístupu vzduchu. 
Někdy se žíhání opakuje, by se dostal žádaný modrý odstín. P ři žíhání 
ultramarínu zeleného tvoří se nejprv na povrchu a potom i na okraji modré 
barvivo. Aby se úplná přeměna docílila, promíchá se se zeleným ultrama
rínem Ob čas zkoumá se, jak  pokročila přeměna barvy zelené v modrou.



Skalice zelená.

Modrý ultram arín lze vyrobit! přímo, aniž by mu předcházela vý 
roba ultramarínu zeleného. K  výrobě ultram arínu modrého bére se 
koalin, soda, kalafuna, síra. Líhání směsi provádí se v peci. P lam en od 
roštu šlehá pod nístějem pece a táhne potom přes směs uloženou na ní- 
stěji. Směs, která byla na povrchu upěchována, poklopena jest hliněnými 
plotnami poresními. Je n  hrubší spáry zamažou se blinou. P ři žíhání do
cílí se tepla až 700", které se nesmí přestoupiti. Po žíhání pozvolna 
chladne pec i s obsahem a během té doby nabývá ultramarín pěkné 
modré barvy. Je-li hmota špinavě modré barvy, plní se jí litinové retorty, 
v nichž se ještě jednou pálení opakuje, až se dostane ultramarín modrý 
barvy náležité.

Modrý ultramarín se mele na mlýnech se žulovými kameny. Moučka 
ultramarínová se propírá vodou, by se odstranily ve vodě rozpustné při- 
míseniny. P rom ytý  ultramarín hromadí se na dně kádí, tvoře hustou 
kaši. Kaše krájí se na menší kusy, které se suší na lískách v sušárnách 
vytápěných parou. Vysušený ultramarín se znova rozmělňuje, prosívá 
síty a v podobě jemné moučky přivádí se do obchodu.

Fialový ultramarín vyrobí se dle Zeltnera z ultramarínu zeleného nebo 
modrého účinkem chloru při 300" nebo kysličníku sírového při 150", chloru 
a vodní páry při teplotě 160°, vlhkých par kyseliny dusičné nebo chloro
vodíku, tavením s dusičnanem sodnatým nebo ammonnatým a salmiakem.

Červený ultramarín se dělá z fialového účinkem kyseliny solné při 
temperatuře 130— 150".

Vlastnosti. U ltram arín modrý jest prášek jem ný, barvy ohnivě modré, 
k terý se nemění žíravinami ale kyselinami se rozkládá, při čemž prozra
zuje se zápachem prchající sirovodík. Složení ultramarínu není stálé, 
nýbrž měnivé v  jistých hranicích. Podstatné součásti jsou : kysličník hli
nitý, křemičitý, sodnatý a síra. Další součásti u ltramarínu rozborem sta
novené shledány a t o : kyselina sírová, kysličníky vápníku, hořčíku, dra 
slíku, železa a síry.

Upotřebeni. Ultram arínu modrého upotřebí se jako barvy v malířství,
natěracství, tiskařství, k  výrobě barevných papírů, k modření prádla, cuki n . ..
Ultramarínu zeleného, fialového i červeného upotřebí se jako barvy.

Síran železnatý, zelená skalice. FeS04-(-7H20.

Výroba. Síran železnatý dostane se jako vedlejší výrobek při výrobě 
sirovodíku ze sirníku železnatého. Ve Freiberce, kde slouží sirovodík 
k vyčistění kyseliny sírové a k odstranění arsenu, vyrábí se sirovodík ze 
sirníku železnatého a kyseliny sírové. Z nádoby, v níž se vyvinoval si
rovodík, vypouští se tekutina do kádě a tam se přidávají železné odpadky, 
by se volná kyselina neutralisovala. Po vyčistění tekutiny zavaří se tato 
v pánvích na 36—40"Bé a potom přetáhne se do olověných jimek. V jím 
kách jsou do tekutiny zavěšeny olověné pásy a na těch se zachycují 
krystally. Vykrystallovaná skalice zelená se nahromadí na nakloněné 
ploše, polévá se vodou, by se spláchnul louh matečný, a po mírném osu
šení stává se předmětem obchodu.

Na veliko vyrábí se zelená skalice rozpouštěním odpadků železa 
v teplé a zředěné kyselině sírové. Když se železo více nerozpouští, za 
hustí se vyčištěná tekutina na 36—40°Bé a z té vylučují se po ochlazení 
krystally v nádobách krystallisačních.

Skalice zelené dostane se mnoho jako vedlejší výrobek při výrobě- 
kamence z kamenečné břidlice, jak  o tom pojednáno na straně 91.

Jedná-li se o výrobu skalice z pyritu, pálí se pyrit, by  pozbyl část 
síry a dal sirník železnatý. Sirník železnatý ukládá se do upěcho váných
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jam nebo do prostranných nádob, po vlhčí se vodou a zůstaví se oxydaci. 
Ze sirníku tvoří se síran železnatý a železitý. K  tekutině obdržené vy
luhováním zvětralého sirníku, přidává se odpadků železných, by se sůl 
železitá přeměnila v  sůl železnatou. Vyčištěný louh se odpaří a krystally 
skalice se čistí překrystallením.

Vlastnosti a upotřebeni. Síran železnatý hraní ve tvarech jednoklonné 
soustavy se 7 mol. vody. Krystally jsou barvy modrozelené, na suchém 
vzduchu zvětrávají, rozpadávají se a mění se v zásaditý síran železitý. 
Zahříváním taví se a po ztrátě krystallové vody dostane se bezvodá bílá 
sůl. Ve vodě se rozpouští a dává roztok barvy zelené, k terý se po ně
jakém čase rozkládá za vylučování solí zásaditých. Přísadou kyseliny 
sírové se zamezí vylučování solí zásaditých ale nezabrání se oxydaci. 
Roztok skalice zelené pohlcuje kysličník dusičitý a barví se pak temně 
hnědě.

Síranu železnatého upotřebí se v barvířství, při barvení na černo, 
k ochraně dříví před hnitím, k výrobě modři berlínské, inkoustu, k srá
žení zlata z roztoků, jako prostředku desinfekčního.

Síran měďnatý, modrá skalice, CuS04-f-5H20.

Výroba. Síran měďnatý vyrábí se z měděného kamene, k te rý  se do
stane v hutích při zpracování měděných rud. Měděný kámen má až 60ft/(l 
mědi. Kámen se roztlouká stoupami a pak se podrobí pražení v muílové 
nebo pálací peci. Pražení děje se opatrně krátkou dobu a při nižší te
plotě. Sirník mědi se při tom přemění v síran měďnatý, k terý  se z pra
žené hmoty vyluhuje. Má-li roztok h. 3O0Bé, zahustí se v měděné pánvi 
a nechá se potom krystallovati.

Pražení měděného kamene provésti do stupně, by se vytvořil síran 
měďnatý, vyžaduje veliké opatrnosti. Proto praží se kámen obyčejně 
déle a při vyšší teplotě, že vzniklý síran měďnatý se rozloží a dostane 
se kysličník měďnatý. Pražená hmota po rozmělnění a prosetí vyluhuje 
se v olověných kádích kyselinou sírovou. (35°Bé). Kyselina sírová ohřeje 
se v kádi parou a potom vnáší se do ní rozmělněná, pražená hmota. 
Má-li louh 40°Bé, přetáhne se po vyčistění do nádob a v nich zůstaví 
se krystallování. Ke krystallování slouží olověné kádě, v nichž do te 
kutiny jsou ponořeny olověné pásy. Na těch usazují se krystally. Po 
vykiýstallení skalice odtáhne se louh, odpaří se a zase se z něho dostanou 
krystally. Matečného louhu od druhé krystallisace upotřebí se ku zředění 
kyseliny sírové, která slouží k rozpouštění kysličníku. Nerozpustný zbytek 
obsahuje drahé kovy.

V roztocích obdržených od modré skalice nahromadí se síran želez- 
natý, zinečnatý a nikelnatý. Když roztok byl již několikrát octnul se 
y práci, zpracuje se po vykrystallování skalice modré na síran  železnatý. 
Železem srazí se cementová měď a je-li roztok kyselý neutralisuje se od
padky železa. Po zahuštění roztoku na 40‘B é  krystalluje se z<něho ska
lice zelená.

Z mědi ^vyrábí se také modrá skalice, že se měď rozpouští v zře
děné kyselině sírové. Mědi upotřebí se granulované anebo ve způsobe 
odpadků, které se dají do dřevěných kádí s dvojitým dnem. Nejhrubší 
kusy přijdou na spod a nejdrobnější na vrch. Kyselina sírová "20—40°Bé 
se parou ohřeje^ a potom se připouští na měď. Dosáhl-li roztok hustoty 
38—40'Bé nechá se krystallovati. Vyloučené krystally jsou malé. Ty po 
opláchnutí vodou se znova ve vodě rozpouštějí a překrystallením dostanou
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se krystally velké. Matečný louh od prvního i druhého krystallování 
slouží ku zředění kyseliny sírové,

Vlastnosti. Síran měďnatý tvoří velké hranoly soustavy trojklonné, 
barvy modré, hut. 2’27—23, které na vzduchu pozvolna zvětrávají K ry 
stally obsahují 5 mol. vody. P ři žíhání pozbývají vody krystallové a roz
padávají se v bílý prášek. Y temném červeném žáru ztrácí skalice polo
vici kyseliny sírové a v silnějším žáru pozbyde kyselinu všechnu za čá
stečného rozkladu v SOa a O. Skalice rozpouští se vodou, roztok jest 
příchuti odporně kovové. Smísí-] i se roztok modré skalice s roztokem 
skalice zelené, krystalluje ze směsi roztoků podvojný síran. Vyloučený 
síran, dle poměru součástí v jakém skalice smíseny byly. má buď 5 anebo 
7 mol. vody a tvary, v nichž krystalluje, jsou tvary buď modré nebo ze
lené skalice. Směs skalic obou slově skalice smíšená, solnohradská, ad- 
montská.

Upotřebeni Skalice modré upotřebí se v  barvířství, k výrobě barev, 
v  tiskařství, k napouštění dřeva, v  galvanoplastice, k poměďování, v lé
kařství, v metallurgii stříbra, v laboratořích.

Síran zinečnatý, bílá skalice. ZnSO_,-j- 7H.,0.

Výroba. Síran zinečnatý vyrábí se vyluhováním praženého a zvětra
lého blejna zinkového. Poněvadž roztok má sloučeniny železnaté přemění 
se tyto chlorovým vápnem ve sloučeniny železité, načež se srážejí pří
sadou kysličníku nebo uhličitanu zinečného. Po oddělení sraženiny se
roztok okyselí slabě kyselinou sírovou a odpaří se ke krystallování.

Na hutích vyrábějí síran zinečnatý z blejna zinkového přimíšeného 
rudám olověným nebo měděným. Kudy po pražení se vyluhují vodou, 
které přičiněno bylo kyseliny sírové. Roztok se zahřívá za přítomnosti 
vzduchu na ploché pánvi. Zásadité soli železité se vylučují a usazují. 
Zinkem odstraní se soli mědi a olova a potom se tekutina po zahuštění 
nechá krystallovati. Vyloučené krystally se zahřívají v měděném kotli
až se zbaví vody. Obdržená hmota zrnitá vtlouká se do forem klo
boukoví tých.

č is tý  síran zinečnatý vyrábí se rozpouštěním zinku v kyselině 
sírové.

Vlastnosti a upotřebení. Síran zinečnatý tvoří krystally rovnotvárné 
s hraněmi soli hořké, tvrdosti 2—̂2 5 a hut. 2—2’1. Krystally obsahují 
7 mol. vody. Při ležení na vzduchu zvětrávají. Teplem 100" ztrácejí 
6 mol. vody a vyšší teplotou rozkládají se bezvodý síran v S0.2, O a ZnO. 
Jest chuti nepříjemně kovově hořké. Ve vodě se rozpouští. 100 d. vody 
20° teplé rozpouštějí 53-1 d. síranu zinečnatého.

Upotřebí se ho jako mořidla v barvířství, dále v lékařství, k desin- 
fekci, k napouštění dřeva, k výrobě solí zinečnatýeh.

Žlutá sůl krevná, ferrokyanid draselnatý. -  K4FeíCN)n - j - 3H ,0 .

Výroba. Žlutá sůl krevná vyrábí se pálením dusíkatých organických 
látek (což jsou: rohy, kopyta, paznechty, krev, vlna, peří) s potaši a pi
linami železnými. Pálení děje se v peci pálací, jejíž nístěj jest plochá 
pánev litinová Plamen šlehá z roštu přes nístěj a odvádí se potom 
k ohřívání a odpařování louhů než vnikne do komína

Když jest pec rozpálena do červeného žáru, vnáší se do ní potaš se 
železnými pilinami. Do roztavené hmoty přidávají se látky dusíkaté. 
P ři tom musí se přihlížeti, by látky organické ponořeny byly v hmotě 
roztopené. Prchající kysličník uhelnatý prozradí se modrými plaménky,



které vyskakují na roztavené směsi. Obsah litinové pánve se nadýmá, 
alo poznenáhlu stává se klidnějším. Je-li patřičné množství směsi do 
pooe vpraveno, udržuje se oheň na roštu v činnosti dále, až má hmota 
kašovité vzevření. Potom se vytahuje obsah pánve litinové do železných 
truhlíků.

Seikvařená hmota jest černá, pórovitá, prostoupená na některých 
místech krystallky podvojného sirníku draslíku a železa. Přichází v ní 
kyanid a uhličitan draselnatý, uhlík, železo, sirník železa a draslíku a slou
čeniny draselnaté i sodnató.

Kyanid draselnatý ve škvařené hmotě obsažený, přemění se ve for- 
rokyanid při jejím vyluhování. Seikvařená lunota se roztlouká v menší 
kusy, které se vyluhují v plochých čtyřhranných pánvích za nepřetržitého 
míchání. Při tom působením sirníku železa v kyanid draselnatý tvoří se 
ferrokyanid.

6KCN - |-F eS  =  K^FeíCNjf, -f-K2S.

V roztoku jest žlutá sůl krevná a dále některé soli draselnaté i sod- 
naté. Ve zbytku přichází uhlík (*20°/(>), podvojný sirník železa a draslíku, 
kysličník žolozitý, hlinitý, křemičitý.

Po nahromadění nerozpustných látek na dně pánve, přetáhne se čirý 
roztok do jiné nádoby, v které se zavaří na 32 'Bé. Roztokem ještě 
horkým naplní se pánev železná, v níž se dostanou krystally surové žluté 
soli krevné.

Roztok od vyloučené soli zavaří so 11a 40 Bé a z něho dostane se 
mazavá sůl. Matečný louh zahustí se na 45Bél\ Po odstranění vylouče
ných krystallů chloridu drasolnatého, koncentruje se roztok dále a dostane 
se pak uhličitan sodnatý. Posléz odpaří so tekutina v pálací peci do 
sucha. P evný zbytek složen jest hlavně z uhličitanu draselnatého. P ři
dává se místo potaše do pece, kdo se mají seškvářeti látky organické 
s potaši.

Surová žlutá sůl krevná i mazavá sůl se rozpouští ve vařící vodě, 
až se dostane nasycený roztok. Čirým roztokem naplní se nádoby, v nichž 
zavěšeny jsou do tekutiny šňůry, na kterých se usazují krystally. Aby 
se krystallení dělo pozvolna a dostali se velké tvary, obklopí se káď špat
nými vodiči tepla a přikryje so poklopem. Krystally po oplách
nutí vodou bo mírně suší. Louh od krystallů slouží k rozpouštění su
rové soli.

Při vyluhování seškvařené hmoty zbývá, jak  podotknuto bylo, ne
rozpustný zbytek. Dřívo upotřebilo se jej jako méně cenného hnojivá. 
Nyni slouží, po předchozí zvláštní úpravě, k odbarvování ozolteritu a pa- 
ratfinu, poněvadž má přejemně rozptýlený uhlík, který  vyniká vlastností, 
že zadržuje barviva.

Mnoho žluté soli krevné přichází do obchodu, která so dostane jako 
vedlejší výrobek při výrobě potaše ze síranu draselnatého, o č&mž po- 
jodnáno na str. 73.

Vlastnosti a upotřebení. Žlutá sůl krevná tvoří žluté, snadno ve vodě 
rozpustné krystally, které mají 3 mol. vody. Teplem 100 110° ztrácí
krystallovou vodu a mění so v bílý prášek. Vyšším teplem rozkládá se 
v kyanid draselnatý, karbid železa a dusík. S kyselinou sírovou destil- 
lovana poskytuje kyanovodíku.

Upotřebí se jí k výrobě berlínské modři, kyanidu draselnatého, čer
vené soli krevné, k barvoní na modro vlny, hedvábí a dále v železářství.

96 Výroba lučebnici.
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Červená sůl krevná, ferrikyanid draselnatý K3Fe(CN)í:.

Výroba. Červená sůl krevná vyrábí se ze žluté soli krevné, když se 
v roztok této vede chlor, až tekutina přestane modrati po přičinění soli 
železité a povstane pouze hnědé zabarvení.

K 4Fe(CN)fi +  Cl =  K ,Fe(CN)0 - f  KCI.

Na suché cestě vyrobí se červená sůl krevpj-L podobně. V tenkou 
vrstvu žluté soli krevné působí se chlorem tak dlouho, až z několika 
míst vzaté vzorky nedávají modré sraženiny se solí železitou.

P ři výrobě červené soli krevné tvoří se vždy chlorid draselnatý. 
K dyž se vyrábí Červená sůl krevná na cestě mokré, odstraní se snadno 
chlorid draselnatý následkem různé rozpustnosti obou sloučenin ve vodě 
a oddělením jich krystallením. Pak-li se stane výroba na cestě suché, 
zůstane chlorid draselnatý přimíšen červené soli krevné a neodděluje se 
od ní.

Vlastnosti a upotřebeni. Červená sůl krevná tvoří temně červené hra
noly jednoklonné. Ye vodě se rozpouští barvou hnědozelenou; roztok 
jest chuti stahující a slané.

Užívá se jí  k bílení a leptání bílých vzorků na půdě obarvené indy- 
chem; v kyanotypii.

Kysličník uhličitý kapalný — CCV

Výroba. Stužováním některých plynů a přeměnou jich ve skupen
ství kapalné, vzniklo nové odvětví chemického průmyslu. Zkapalněné 
plyny, jako jsou kysličník siřičitý, chlor, docházejí v praksi neustále vět
šího upotřebení. Neobyčejně rozsáhlá jest. industrie, která zabývá se vý 
robou kapalného kysličníku uhličitého.

Kysličník uhličitý uniká na některých místech povrchu zemského 
trhlinami a skulinami z hlubin zemských. Pam átná jsou místa u Dom- 
štatu na Moravě, dále v Sedmihradsku a v pohoří Eifelu u Burgbrohlu.

V krajinách uvedených hledají se vrtáním prameny kysličníku uhli
čitého. Ja k  seznáno bylo, jest někdy C0.2 značně zhuštěn. Vnikne-li ne
bozez do místa, kde jest plyn nahromaděn, stává se, že tlakem plynu 
vymrštěno bývá zařízení ku vrtání do značné výše.

Kolem otvoru, kde objeven pramen kysličníku uhličitého, zřídí se 
nádrž vodní. Yodou prýštící ze země se nádrž doplňuje. Do vody zapadá 
poklop, pod nímž hromadí se kysličník uhličitý.

Když se má kysličník uhličitý upotřebiti k výrobě kysličníku kapal
ného, musí se nejprv čistiti. P lyn  bublá nádobami naplněnými roztokem 
manganistanu draselnatého, chloridu železitého, bikarbonatu, vody. Roz
tokem manganistanu zničí se látky organické, chloridem železitým zadrží 
se sirovodík a bikorbonatem i vodou odstraní se z plynu případně stržené 
tekutiny promývaci. Potom proudí plyn válcem, v němž nalézá se uhlí 
dřevěné.

P lynný  kysličník uhličitý náležitě vyčištěný převede se v tekutý  
v pumpách na tlak.

Kde nejsou prameny kysličníku uhličitého přírodního, vyrábí se 
plynný C 02 uměle rozkladem uhličitanu nebo spálením koku.

Z vápence vyrobí se kysličník uhličitý za použití přehřáté vodní 
páry, která působí v červeném žáru v uhličitan vápenatý, na kterýž 
způsob výroby upozornil již r, 1864 český továrník Fr. Šebor. V retortě 
naplněné vápencem jest na dně uložena trubice dírkovaná, kterou přivádí 
se přehřátá pára vodní. Když retorta s obsahem zahřáta byla do červe-

Kronika práce. X .  ^ 3
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ného žáru, vpustí se do retorty pára. P ři tom rozkládá se uhličitan vá
penatý. Kysličník uhličitý s vodní parou uniká do promývače. Y něm 
se sráží pára studenou vodou a kysličník uhličitý možno stužiti v ka
palinu.

Z mramoru vyrábí se kysličník uhličitý rozkladem kyselinou solnou. 
Rozklad provede se v nádobách z kameniny, pokrytých víkem pískovco
vým. P lyn odvádí se do věže vyplněné roztlučeným mramorem, kde za
drží se stržený chloroyodík. Potom bublá plyn roztokem vody a pak 
vnikne do věže vyplněné pemzou a polité kyselinou sírovou. Když byl 
prošel filtrem naplněným mramorem a druhým vyplněným  uhlím dřeve
ným, podrobí se zhuštění.

K apalný kysličník uhličitý dostane se z plynného stlačením a ochla
zením. Z kompressoru tlakem 6—7 atmosfér zhuštěný plyn se ochladí 
studenou vodou v hadicích a potom v kompressoru tlakem 50—-60 atm. 
se zhustí dále a v hadicích, chlazených studenou vodou převede se do 
skupenství kapalného. K apalným  kysličníkem uhličitým plní se lahve 
z kovaného železa, vyzkoušené na tlak 250 atmosfér.

Výroba kysličníku uhličitého dle methody Ozouffovy rozšířila se v ně 
kterých krajinách. Kysličník uhličitý dostane se pálením vápence a sho
řením koku anebo se spaluje jen  kok ve zvláštních pecích šachtových. 
V plynech prchajících z peci jest kysličník uhličitý, uhelnatý, dusík, 
kyslík, kysličník siřičitý a sirovodík; poslední obě sloučeniny pocházejí 
ze síry v koku přítomné. Aby se odstranil kysličník uhelnatý a siro
vodík, vpustí se plyny do komory spalovací, do níž vnikne vzduch v ta 
kovém množství, že stačí jeho kyslík k shoření CO i SH2.

Tepla plynů využitkuje se k ohřívání kotlů, naplněných louhem 
s kyselým uhličitanem draselnatým. Po ochlazení vniknou plyny do pro
mývače. Promývač jest zděná věž, vyplněná vápencem, po kterém  sprchuje 
voda. Vodou zadrží se stržený prach a částečně i kysličník siřičitý, Z pro
mývače ssaje se plyn pumpami a tlačí se když byl bublal roztokem po
taše, v  němž zadržely se poslední zbytky dioxydu síry, do absorbčních 
přístrojů, ve kterých přijde ve styk s roztokem potaše. Tvoří se kyselý 
uhličitan draselnatý

K 2C 0 3 - f  H 20  +  C 0 2 =  2 K H C O ;J,

který se vpouští do kotlů ohřívaných plyny ze šachtové peci. Dosáhne-li 
tem peratura 100"C, rozkládá se kyselý uhličitan draselnatý, přechází v nor- 
malný a poskytne kysličník uhličitý.

2K HC 0 3 =  K 2C 03 - f  h 2o  +  c o 2.

Kysličník uhličitý zbaví se páry  vodní a potom hromadí se v plyno
jemu. Z plynojemu v Čas potřeby tlačí se pumpou do věže naplněné 
chloridem vápenatým, by se zbavil vlhkosti a pak vniká do věže s dře
věným uhlím vyžíhaným, kde pozbyde nepříjem ný zápach. Potom pod
robí se plyn zhuštění v hustilkách.

Vlastnosti. Kysličník uhličitý kapalný jest tekutina bezbarvá, po
hyblivá hust. 0’947, Ve vodě rozpouští se málo, snáze jest rozpustný li
hem a etherem. Při normálním tlaku vře při —78'2UC. Na vzduchu se 
rychle vypařuje, při čemž část je jí stuhne v pevnou, sněhu podobnou 
hmotu.

Upotřebeni. Kysličníku uhličitého kapalného upotřebí se k výrobě 
umělých vod mineraluých, šumivých nápojů, při výčepu piva, chla
zení mladinky v pivovarech, lití děl, hašení ohně, k dělání chladivých 
směsí
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I o d . -  I.

Výroba. Surovinou pro výrobu iodu jest popel ze spálených chaluh 
a řas mořských, ve kterém vyskytuje se iodid sodnatý. Vyluhuje-li se 
popel, přejde v roztok NaCl, Na2COv Na.2SOj, KC1, K 2S 0 4 a Nal. Po vy- 
krystahování chloridů a síranů draslíku a sodíku a uhličitanu sodnatého, 
zbývá v roztoku iodid sodnatý.

Z louhu, obsahujícího iodid sodnatý, dobývá se iodu tím, že se 
přidá MnO, a H2S 0 4, neb dle rovnice nastává vzájemný rozklad:

2NaI -j- M n02 -j- 2H2S 0 4 =  I , +  Na2S 0 4 +  M nS04 - f  20H ,.

Jako vyrábí se brom působením chloru v bromid, podobně též upo
třebí se s výhodou chloru k rozkladu iodidů. Rozklad provede se ve 
věži, jaká byla uvedena při bromu. Proti stékajícímu roztoku iodidu po- 
hylmje se chlor a tu  dle rovnice

2NaI +  CL, = 2 N a C l  +  I2 

dostane se chlorid sodnatý a iod.
Místo chloru lze upotřebiti chloridu železitóho, nebot dle rovnice 

2N aI+ F e2Cl(i =  2NaCl+ 2FeCl2 + 12 

vedle chloridu sodnatého a železnatého uvolní se iod.
Zpracují-li se louhy na chilský ledek, zůstane po vyhránění ledku 

v louhu iodičnan sodnatý, z kterého způsobem uvedeným při ledku vy 
loučí se iod.

Surový iod se vždy čistí sublimací.

Vlastnosti. Iod tvoří lupeny barvy černošedé, kovového lesku, hu
stoty 4'95. Ve vodě rozpouští se těžce, snadno rozpustí se v lihu, chloro
formu. sírouhlíku, v roztocích iodidů. Taje teplem 114° a nad 200" obrací 
se ve fialové páry, které byvše ochlazeny dají sublimat.

Upotřebení. Iodu upotřebí se v lékařství, k výrobě iodidů a barev 
organických.

Kyselina borová. B 0 3H 3.

Výroba. Kyselina borová vyrábí se ve velkém množství v Toskán
sku. Tam vystupuje v maremmách ze skulin a trhlin zemských zva
ných soťřiony vodní pára, která obsahuje mimo jiné látky i kyselinu bo
rovou. Kol otvorů, které vydychují plyny a páru, utvoří se sražením 
vodní páry nádrže vodní, v nichž jest rozpuštěna kyselina borová. P o 
něvadž palivo jest v krajinách italských velice drahé, upotřebí se k od
pařování tekutiny tepla plynů z trhlin unikajících. Po rozsáhlých, ale 
mělkých pánvích olověných stéká tekutina s kyselinou borovou, a pod 
pánvemi pohybují se plyny teplé ze země. Vedle pánví upotřebí se k od
pařování nádrží cementových prostoupených trubicemi, kterými proudí 
pára vodní. Když se odpařuje, vyloučí se přimíšené látky, z nichž hlavně 
vystupuje ve větším množství C aS04. Jakm ile tekutina dosáhla hustoty 
r 0 7 -  1-08 při teplotě 80°, nechá se vyčistiti a potom zůstaví se krystallo- 
vání v nádobách olověných. Krystally kyseliny borové, když odkapal louh, 
se suší a odevzdají obchodu, nebo se čistí překrystahováním.

Z boracitu, což jest boran a chlorid hořečnatý, vyrábí se kyselina 
borová působením kyseliny sírové, při čemž podporuje se rozklad teplem 
vodní páry. Vyčištěný roztok přetáhne se do olověných kádí, kde se

13*



100 Výroba lučebnin.

kyselina vyloučí v krystalleeh, které se čistí překrystallováním. Z louhu 
matečného zahuštěného krystalluje síran hořečnatý.

Vlastnosti. Kyselina borová tvoří bezbarvé, perleťové lesklé lupeny. 
Při 0° rozpouští se v  50 č. vody; při 100'^ stačí 3 díly vody. Roztok její 
v líhu zapálen hoří plamenem zeleným. Žíháním ztrácí kyslík a vodík 
ve způsobu vody a poskytne teplem 100° sklovitou kyselinu tetraborovou. 
V červeném žáru přejde v anhydrid borový. Roztopená rozpouští kyslič
níky kovů, kterými se barví.

Upotřebeni. Kyseliny borové upotřebí se k výrobě boraxu, ve sklář- 
ství a keramice, k děláni emailů, ve svíČkářství, k přípravě různých slou
čenin, jako prostředek antiseptický.

Borax, tetra boran sodnatý. Na2B40 7.

Borax v obchodě přicházející má buď 10 nebo 5 mol. vody krystal- 
lové. Výroba boraxu se řídí dle toho, mnoho-li má míti výrobek vody 
v krystallech.

Výroba. Jedná-li se o výrobu boraxu hranolového s 10 mol. vody, 
rozpustí se ve vodě soda krystallová pomocí vodní páry. Do roztoku 
sody přidává se po dávkách borové kyseliny. Ammoniak, který při po
chodu vystoupí jako uhličitan ammonatý, svádí se do kyseliny sírové 
a dostane se tím způsobem vedlejší výrobek, síran ammonatý. Když se 
dostal roztok, jehož hustota jest '21—22°Bé při teplotě 104°C, vypustí se 
roztok do dřevěných nádob, olovem vyložených. V těch zůstaví se roztok 
v klidu. Od vykrystallovaného boraxu oddělí se matečný louh, kterého 
se upotřebí k rozpouštění sody.

Borax čistí se překrystallováním. Rozpustí-li se borax ve vodě za 
horka, dostane se roztok hustoty 30nBé. Vyloučené krystally jsou velmi 
čisté. Tem peratura roztoku nesmí klesnouti pod 33°C, poněvadž potom 
vylučuje se z roztoku Glauberova sůl, jíž by se krystally boraxu zne
čistily.

By se dostal borax oktaedrický s 5 mol. vody, rozpustí se obyčejný 
borax ve vodě. P ři tom přihlíží se k tomu, aby roztok za teploty 104 C 
měl hust. 30°Bé. Roztok boraxu poskytne v  nádobách dřevěných olovem 
vyložených v mezích teploty 70 -56°C  výrobek žádaný. Klesne-li teplota 
pod 5611, dostane se borax hranolový.

Vlastnosti a upotřebení. Borax krystalluje s 10 nebo s 5 mol. vody. 
Rozpouští se vodou, a roztok působí alkalicky. Pálen jsa, ztrácí krystal- 
lovou vodu a mění se v napuchlý borax pálený, červeným  žárem taje 
na borax sklovitý, v němž rozpouštějí se kysličníky kovů a jimi barví se 
význačnými barvami.

Upotřebí se ho při letování, k praní, jako přísada do škrobu, k v ý 
robě emailu, v barvířství, v keramice, k výrobě lehce tavitelných sklovin.
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Přívoz a vývoz chemických surovin a výrobků v celním obvodu 
rakousko-uherském v r. 1899 a 1900.

Surovina nebo výrobek

Ammoniak a uhličitan ammonatý 
Borax surový, kyselina borová 
Borax čištěný 
Glauberova sůl
H ydrát, síran a chlorid hlinitý 
Chlorečnan draselnatý 
Chlorid ammonatý 

„ draselnatý
„ hořečnatý

Chlorové vápno 
Kamenec 
Kyselina dusičná 

„ solná
„ sírová

Ledek chilský sur.
„ draselnatý a sodnatý ráf. 

Potaš, mající víc než 85% K.2CO;1 
Potaš ostatní 
Síra, sírový květ 
Síran ammonatý

„ draselnatý pro hospodáře
„ „ k jiným  účelům
S kyselý 
„ měďnatý 
„ sodnatý kyselý 
„ zinečnatý 
„ železnatý 

Sírouhlík
Siřičitan a sirnatan sodnatý 

„ „ vápenatý
Soda kalcinová 

„ surová nebo liryst. 
Uhličitan draselnatý kyselý 

„ sodnatý „
Žíravý louh draselnatý 

„ „ sodnatý

Přívoz  
obnášel q

Vývoz 
obnášel q

1899 1900 1899 1900

462 646 415 824
22.118 30.562 65 47

1.304 933 38 57
53.938 51.098 57.162 73.199
12.933 14.346 2.333 1.653

1.736 ' 2.128 — —

3.469 5.686 319 68
32.639 36.334 9.744 8.787
20.428 20.997 46 10
37.615 33.257 2.028 1.915

3.316 4.299 536 443
388 358 4.202 5.189

3.499 5.768 14.948 16.593
102.450 106.170 124.220 126.039
473.015 545.594 885 351

691 306 1.881 1.170
4.287 8.846 45.978 34.668

974 1.441 55.154 43.251
235.043 277.951 8.847 12.846

107 48 75.440 69.971
— — 300 522

4 6 - —

5 i 9 2.881 1.471
23.455 35.164 665 571

846 732 1.005 531
166 176 208 209

4.085 j 3.430 8.801 7.843
3.339 i 8.127 4 —

359 i 332 12.448 10.679
68 ' 59 179 146

11.234 ' 11.411 15.016 5.481
618 i 1.043 18.938 22.217

28 20 479 208
549 519 6.637 4.526

2.472 1.006 1.452 6.405
16.690 18.359 12.905 5.376

Z dějin chemického průmyslu v Rakousku.

Některá odvětví chemického průmyslu, byť i ne v příliš rozsáhlé 
míře, provozována byla v říši v 15. století, jak  se o tom dočítáme v do
chovaných zápisech. Ze sloučenin hlavně se tehdy vyráběly ledek dra
selnatý a potaš.

L e d k u  bylo potřebí k výrobě střelného prachu. V 16. století vyzý
váno reskripty k zakládání ledkáren. Aby výrobek zůstal v zemi, byl 
jeho prodej podroben státnímu dohledu. V 30tileté válce, kdy byla velká
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spotřeba prachu, zostřen dohled nad ledkárnami. Později udělena privi
legia některým osobám, jež vyráběly salnytr.

Ku konci 18. století pronajata na Moravě erárem výroba ledku třem 
ředitelům. Ti odváděli do státních skladišť průměrně 1.300 centů ledku, 
počítaje 1 cent po '24 zl.

P a ten ty  z roku 1801 a 1807 vyhlášeno, že všechen ledek uvnitř 
i na povrchu země vytvořený jest majetkem zeměpána. Je n  pro něho 
může se ledek kopati, a na účet jeho z něho střelný prach vyráběti.

Ledkaři, kterým  bylo dáno právo, pátrati po ledku, byli nadáni 
zvláštními výsadami. Po zapravení odškodného mohli, kdekoliv toho po
třebu uznali, po ledku pátrati. Vyhrabanou zem ledkonosnou vyváželi 
a z louhu odpařením získávali ledek. Ledkaři osvobozeni byli od placení 
mýtného, nemuseli se k vojsku stavěti a p.

Výrobou ledku zabývali se ve velkém na Moravě obyvatelé Líbavy.
V r. 1811, jak  se udává, 59 ledkařů z místa jmenovaného zaměstnáno 
bylo v kraji olomouckém. Opatřeni příslušnými nástroji, stany a kotli 
táhli od místa k místu, pátrajíce po zemi ledkonosné. Na svých cestách 
zřídili 65 váren. V těch a v ledkových sadech ve Znojmě a Hradišti 
vyrobeno ročně 2.000 ctů dusičnanu draselnatého. Vyhlášený byl ledek ze 
Znojma ze závodu Winzlerova, jehož cent kupoval erár po 30 ’/2 zl.

Uměle vyráběl se ledek v sadech salnytrových, které nalézaly se 
poblíž velikých měst anebo i v  městech samých. V Praze byly salpetrové 
sady do r. 1833 v místech, kde jest nyní Rudolfinum. V Českých Budějo
vicích stály budovy na dobývání ledku v místech, kde jest nyní továrna 
Hardtmuthova na tužky a majolik. V sadech salnytrových nechaly se 
hniti a rozkládati látky organické dusíkem bohaté, jako jsou krev, maso, 
kůže a p. za přítomnosti látek vápenatých staré malty, rumu ze stavenišť. 
Rozkladem látek dusíkatých působením mikroorganismů vznikl ammoniak 
a potom kyselina dusičná, která s vápnem poskytla dusičnanu vápenatého. 
K louhům, obdrženým vyluhováním rozložených látek, přičiněno louhů 
majících rozpuštěný uhličitan draselnatý. Po vzájemném promíchání vy 
tvořil se uhličitan vápenatý, a v roztoku zbyl dusičnan draselnatý, k terý  
po vyhránění čistil se překrystallením.

Zlepšováním technických method při výrobě ledku a použitím jiných 
surovin nastal v ledkařství velký obrat, Značně působilo na přeměnu vý 
roby ledku objevení ložisk chilského ledku v  jižní Americe. Domácímu prů 
myslu salnytrovému uškodilo využitkování ledkonosné půdy v krajinách 
poblíž Tisy a Maroše, kde se vyluhováním země ledek vyráběl a k nám 
dovážel. Na ochabnutí domácí industrie působilo i přivážení ledku z Indie 
a Egypta, k te rý  se v Terstu a v  jiných městech raffinoval.

Z tehdejších ledkáren dobře se měl závod v Třeboni (r. 1841) pa
třící vrchnosti, v němž za dohledu státního dozorce ledek se vyráběl.
V r. 1849 Benedikt Margulies společně s prof. Loschmidtem zavedl vý 
robu salnytru v Atzgersdoríu (Dolní Rakousy), a v  r. 1850 založil to 
várnu na týž výrobek v  Graudenzdorfu u Vídně.

Dne 31. března r. 1853 zrušen v Rakousku státní monopole ledkový 
a od 1. července 1853 prohlášeno těžení a výroba ledku za živnost svo
bodnou.

K dyž r. 1866 objevena ložiska sylvinu v Kaluži, pom ýšleno.na to, 
vyráběti z domácího chloridu draselnatého ledek obrácený. V popředí za 
tím účelem utvořené společnosti byli Benedikt Margulies a hr. Potocký. 
Surový sýlvin přenechával stát společnosti za ujednanou cenu. Ze suro
vého sylvinu vybírán chlorid draselnatý, k te rý  měl až 70% KCI. Ten 
odváželi do Simmeringu u Vídně, kde byl zpracován na ledek drasel-
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natý. Odpadky, které obsahovaly až 25% KC1, zužitkovány jako umělé 
hnojivo.

Y témž čase objeveno v Kaluži i lože kainitu (M gS04- |-K C l- j-3 aq). 
K žádosti výše jmenované společnosti pronajal jí stát dolování soh s tou 
podmínkou, že společnost musela vyrobiti jisté množství soli kuchyňské, 
kterou za určitý poplatek prodala státu. Pro nepříznivé poměry a hlavně 
tím, že do hloubky sylvinu i kainitu ubývalo, zanechala r. 1875 privátní 
společnost těženi i výrobu solí draselnatých a od r. 1877 jest dobývání 
zase ve správě státní.

V Čechách založena r. 1865 továrna na ledek draselnatý ve Velva- 
rech, kde zpracován chlorid draselnatý ze Stassfurtu. Ledku až 12.000 q 
prodáno ročně státu ku výrobě střelného prachu. Na Moravě uvedena 
r. 1878 v činnost továrna na ledek v Popůvkách u Kojetína, v které se 
ročně až 2.000 q ledku vyrobilo.

Zavedením bezdýmného prachu nastaly továrnám poměry nepříznivé. 
Továrny přinuceny výrobu co možná omeziti.

Staré odvětví průmyslu chemického jest výroba p o t a š e  z popelu, 
které upotřebeno při výrobě skla. Průmysl ten kvetl v krajinách na lesy 
bohatých. Záhy však seznáno, že lesů ubývá a palivo stává se vzácněj
ším. Aby se lesy co nejvíce šetřily, a při tom docíleno i mírných cen po
taše, která vedle sklářství i v běličství a barvířství upotřebení docházela, 
stižen byl vývoz jmenované sloučeniny dekretem vydaným  r. 1750. P o 
zději r. 1763 zakázán vývoz potaše a v roce následujícím převzal stát 
její prodej% ( ,

Potašárny rozšířeny byly po Cechách i na Moravě velmi nestejno
měrně. Na Moravě v obvodu 4 mil kolem Kvasic na Kroměřížsku zří
zeno 20 závodů a v obvodu 2 mil u Jih lavy  pracovalo 6 velkých pota 
šáren. Na panství Hradišťském u Blovic, patřícím Prokopovi hraběti 
Kolovratovi, dočítáme se r. 1750, že do potašáren pronajatých povinni 
byli odváděti popelu sedláci 5 strychů a chalupníci 2*/2 strychu ročně. 
Misto popelu mohli se vykoupit! penězi, zaplativše za strych 6 kr. Vedle 
potašáren jednotlivců bylo mnoho závodů na šlechtických velkostatcích, 
kde byli poddaní též nuceni odváděti na některých místech určité dávky 
popelu, z něhož vyráběna potaš.

Některé závody vyhlášeny byly pro výborný výrobek. Obzvlášť zna
menité pověsti těšil se na Moravě závod, který  zřídil r. 1794 ve Stráni 
Fr. z Weissbachu, ředitel horních a hutních podniků knížete z Lichten- 
steina. Na výrobu potaše udělena mu přivilej na 30 roků.

V r. 1804 bylo na Moravě 113 potašáren či fiusáren se 125 dělníky, 
kteří vyrobili kolem 11 000 centů potašů. V těch rozměrech udržela se 
výroba do let padesátých.

V r. 1834, jak  píše Ja n  Sommer v topografii království Českého, 
neupotřebeno již v některých krajinách dříví k výrobě potaše, poněvadž 
dochází lepšího využitkování následkem zvětšení počtu obyvatelstva a indu
strie. Potaš na mnohých místech vyráběna jako vedlejší výrpbek z po
pelu nashromážděného. Ještě  v roce 1843 napočetlo se v  Čáslavském 
kraji 92 potašáren. Na Moravě pracovalo r. 1850 závodů 84 a v r. 1860 
jich bylo 80.

Znamenité výsledky práce, kterých docílil Dubruníaut r. 1838 při 
zpracování melassy, z níž vyrobil Čistou potaš, měly za následek vznik 
nového odvětví průmyslového. V Rakousku zavedl výrobu potaše z me
lassy r. 1857 Karel Rademacher v Karlině, který se spojil s Edvardem 
Procházkou. V Čechách, na Moravě, kde cukrovarství dosáhlo netušeného 
rozvoje, byly podmínky velice výhodné ku zakládání továren na zpraco
vání melassy. Velké závody toho druhu jsou závod v St. Libni z r. 1872,
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v Ml. Boleslavi z r. 1873, na Zlíchově u Smíchova z r. 1879. Dále dlužno 
jmenovati továrny na potaš v Čechách, v Mostu, na Moravě, v Brně, 
Lednici, St. Městě, Hejčíně u Olomouce, Uh. Hradišti, Lipníku, ve Slezsku 
v Střebovicích.

Od dávných dob vyráběny lučebniny v hutích minerálních, vitrio- 
lových a kamenečných. ,R. 1544 a 1587 dobývali na Horách K utných 
k a m e n e c  a z e l e n o u  s k a l i c i  z vod, nahromaděných v dolech Kaň- 
kovských. Následkem zákazu r. 1549 týkajícího se vývozu kamence, za
loženy kamencárny v Čachovicích a u Hromic, Posledně jmenovaný 
závod přestal pracovati r. 1578 a teprve r. 1770 od kněze a lékárníka 
Lukáše z cisterciáckého řádu v Plaších uveden opět v Činnost.

V 16. století jm enují se minerálně hutě v Jirkove, Chomútově, 
Lokti, u Radnic, v Bystřici na Plzeňsku. Závody chemické na Plzeňsku, 
Loketsku a Falknovsku střídaly své majitele, až posléz přešly do jedné 
správy, neb je  skoupil v prvním pětadvacetiletí minulého století’ Jan  
David Stark. Týž počal již r. 1796 výrobou d ý m a v é  k y s e l i n y  s í 
r o v é  v Silberbachu na hranicích saských a potom zavedl její výrobu 
v Davidstkalu, Hromicích, St. Sedle, Lipnici. Zároveň upravil výrobu 
s í r y  z pyritu, s k a l i c e  z e l e n é ,  m o d r é ,  k a m e n c e ,  k y s e l i n y  
s o l n é ,  d u s i č n é ,  s o l i  G l a u b e r o v y .  Pro zásluhy o zvelebení chemi
ckého průmyslu v Čechách povýšen byl r. 1835 do stavu šlechtického.

Po jeho smrti r. 1841 spravoval závody syn Ja n  si. Starek. Za jeho 
řízení přivedeny závody k nejvyššímu stupni rozkvětu. Počet výrobků 
chemických značně rozmnožen. I  výroba f o s f o r u  r. 1848 zavedena, 
ale po 5 letech zastavena následkem nátlaku, k terý  na trhu vyvolaly 
anglické závody téhož druhu. Výroba umělého alizarinu, který připra
vili r, 1868 Graebe a Liebermann a dále fabrikace barev anilinových, 
při níž spotřebováno mnoho dýmavé kyseliny sírové, přispěly značnou 
měrou k rozšíření výroby k y s e l i n y  s í r o v é  zvané č e s k é ,  což trvalo 
od r. 1868 do r. 1878.

Když v r. 1873 odbývána ve Vídni světová výstava, a Ja n  si. Starek 
vystavil svoje výrobky, byla příležitost posouditi a oceniti jeho činnost. 
Pro zásluhy své povýšen do stavu svobodných pánů.

Závody Starckovy opanovaly v letech sedmdesátých trh, co se týče 
prodeje dýmavé kyseliny sírové, a podržely jej i na dále, když počaly 
vyrábět! k r y s t a l l o v a n o u  k y s e l i n u  p y r o s í r o v o u  a k y l i č n í k  
s í r o v ý .  Následkem vysokých cen výrobků uvedených nemohl se prů
mysl dehtových barev v Německu náležitě vyvinovat!. Proto počali ně
kteří technologové zabývati se pokusy výroby kyseliny sírové dýmavé 
z jejích součástí, aby našli nejen rychlý, ale i snadný způsob její vý 
roby. Vystoupením Kl. W inklera r. 1874 a 1875, který ohlásil nový 
způsob výroby dýmavé kyseliny sírové, nastala doba, kdy nabízena do
tyčná kyselina továrnám na barviva za mírnou cenou. Závody Starckovy, 
které nenalézají se v místech patřičnými a vhodnými dopravními pro
středky opatřených a jichž fabrikace kyseliny sírové ukázala se nejen 
zdlouhavou, ale poměrně i nákladnou, nemohly soutěž vydržetf a nuceny 
byly výrobu kyseliny sírové omezovati, až posléz jindy tak kvetoucí 
industrie r. 1888 úplně zanikla.

Po smrti Jana  svob. p. ze Starcků lt vedení závodů utyořena spo
lečnost akciová s kapitálem 5.400.000 zl. Společnosti patří nyní podniky 
v Kahru, Bodenu. Haberspirku a St. Sedle na Falknovsku, která vyrá
bějí kamenec a skalici zelenou. V továrnách v Braších u Radnic, Kaz- 
ňově a Hromicích na Plzeňsku vyrábí se kyselina sírová, solná, dusičná, 
sůl Glauberova, superfosfáty, síran hlinitý, kamenec, železité soli, klih,
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ultramarín. Společnosti patří i továrna v G-orlici u Lvova, která vyrábí 
hlavně kyselinu sírovou pro raffinerie petrolejové.

Jiné  středisko chemického průmyslu v Čechách byly Lukaviee 
v okresu Nasavrckém, kde již od r. 1630 v y u ž i tk o v a l společnost jakási 
lože kyzu. Od společnosti převzala minerální hutě hraběeí rodina Schón- 
bornská a po té stali se majiteli členové knížecí rodiny Auerspergů. 
V r. 1786 zaměstnáno na závodech 300 pracovních sil. Výrobky tehdejší 
byly s í r a ,  s í r o v ý  k v ě t ,  s k a l i c e  z e l e n á ,

V r. 1778 zavedl v Lukavicích horní správce Ja n  Čížek výrobu 
d ý m a v é  k y s e l i n y  s í r o v é ,  ku které se později přidružila výroba 
a n g l i c k é  k y s e l i n y  s í r o v é .  V r. 1807 počato se stavbou olověných 
komor, které zřízeny dle komor v továrně Ja n a  Holkera v Rouenu. Brzy 
potom rozšířen závod o výrobu k y s e l i n y  d u s i č n é  a s o l n é .

Závod minerální v Kamenci na Plzeňsku patří od r. 1778 knížecí 
rodině Auerspergů. Z vitriolové břidlice vyráběna k y s e l i n a  s í r o v á  
č e s k á  a od r. 1843 zavedena i výroba k y s e l i n y  s í r o v é  a n g l i c k é ,  
kteráž poslední se dosud provozuje.

Na Moravě vyráběli od dávných dob z kamenečné břidlice k a m e 
nec .  V listinách uvádějí se kamencárny r. 1544 u Jezovic a r. 1562 
u Letovic, k nimž druží se později závody podobné na Boskovicku 
u Obory, Černé Hory a dále u Lysic.

Když vláda r. 1785 udělila jisté výhody vyrábitelům kamence, zvý
šena jeho výroba a nové závody zakládány. R. 1788 povstal závod 
u Yalchova. řízený chemikem Weissbachem, a u Donovic stávající huť 
kamencová rozšířena. Koncem století 18. vytěžilo se na Moravě prů 
měrně za rok 3.000 ctů kamence v ceně 47.000 zl. Ze zbytků při vý 
robě kamence získána skalice, které r. 1812 se prodalo 1000 centů.

Poněvadž zvýšením výtěžku kamence klesly jeho ceny, nemohly se 
některé závody udržeti a nuceny byly práci zastavili. Tak stalo se r. 1814 
v Blansku, Lysicích a Rosicích, v činnosti udržely se kamencové hutě 
ve Valchově, Oboře, Černé Hoře, v nichž vyrobilo se r. 1827 kamence 
3518 centů v hodnotě 27.933 zl. V roce 1833 vykazují kamencárny ve 
Valchově a Oboře 3926 ctů kamence v hodnotě 22.351 zl. Stať Černohorská 
zaznamenána jest čísly 328 ctů a 2451 zl.

Později pracovalo se jen  ve Valchově a Oboře. Při tom lze zároveň 
znamenati, že výroba závodů pořád klesá. V r. 1850 vyrobeno kamence 
ještě 2226 ctů a v r. 1857 dosáhla výroba pouze 1120 ctů. V r. 1858 
výroba kamence v obou továrnách zastavena.

Od začátku minulého století vzrůstá neustále počet chemických to
váren, což platí hlavně o továrnách na k y s e l i n u  s í r o v o u  a n g l i c k o u .

Koncem 18. stol. továrna založená chemikem Leop. Schrattenbachem 
v U n t e r - H e i l i g e n s t a d t u  u Vídně, přešla r. 1801 v majetek státu a 
spojena hned s továrnou na salmiak. Továrna ta  vyrábí dosud minerální 
kyseliny.

V r. 1815 zřídil C. A. Brosche společně s lékárníkem Kablíkem che
mickou továrnu poblíž stávajících ledkáren v Sanytrové ulici v P r a z e  
na S t a r é m  Mě s t ě .  K výrobě kysličníku siřičitého pro olověné komory 
upotřebil síry. Kromě kyseliny sírové vyráběla se i kyselina dusičná, 
solná, soda, ledek. soli, které hlavně v barvířství upotřebení docházely. 
V továrně pracovalo se do r. 1871. Následkem stížností, které vedli sou
sedé továrny a obec pražská, zastavil Bedřich Brosche výrobu chemi
ckých sloučenin ve středu Prahy a postavil nový závod r. 1872 ve St. 
Libni, kde obral si za úkol spracování melassy na potaš, sírany draslíku 
a sodíku a chlorid draselnatý.

Na Z b r a s l a v i  neúnavný Antonín Richter postavil r. 1827 továrnu
Kronika práce. X. 1 4
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na kyselinu sírovou, vedle níž brzy ostatní minerální kyseliny a soli vy 
ráběny.

V J e m n í k á c h  u Slaného povstala r. 1833 továrna na kyselinu sí
rovou, jejímž správcem byl Ignác Brehm. V závodě upotřebeno místo 
síry kyzu železného, který so pražil ve zvláštních pecích,

Na Moravě r. 1834 v z á m k u  B o l í k o v s k é m  na DaČicku, který 
pronajala šlechtična Flicková, postaveny první olověné komory na výrobu 
anglické kyseliny sírové.

Lékárník Ludvík Ploy nej prvé v O b e r n d o r f u  a pak ve V o c k l a -  
b u r k u  (Hor. Rakousy) postavil r. 1838 továrnu na kyselinu sírovou. 
R. 1840 spojil s ní závod, v němž pokoušel se o výrobu fosforu.

V r. 1842 postaveny komory v chemické továrně finny Wagenmann, 
Seybel a spol. v L i e s i n g u  u Vídně. K výrobě kyseliny sírové přidru
žila se fabriltace kyselin jiných a solí minerálních.

Jan  Rothlingshofer založil v r. 1846 továrnu na kyselinu sírovou 
v To č n í  ku , kterou řídil do r. 1856. Zakoupiv si potom pozemky 
ii D r o z d o v a ,  postavil na nich r. 1858 továrnu, v které zavedl výrobu 
a dosud vyrábí ž l u t o u  s ů l  k r e v n í .  Od r. 1860 rozšířil závod na suchou 
destillaci dříví a od r. 1865 připojil výrobu spodia a později výrobu stro
jených hnoji v.

V roce 1850 postaveny olověné komory v K a z ň o v ě ,  které trvaly 
až do r. 1899, kdy požárem zničeny byly. Současně jako v Kazňově po
čato se stavbou komor i na B r a š í c h  u Radnic.

Na kyselinu sírovou a upotřebení jí  hlavně ku spraoování fosforitů 
povstaly továrny r. 1870 v K o l í n ě ,  r. 1871 v P e j č k á c h  (kde r. 1882 
druhý systém komor postaven), v H r a s t n í k u  (Štýrsko), v r. 1882 
T h e m e n a u  u Břeclavi, r. 1883 v R a n n e r s d o r t u ,  r. 1890 v č e s .  B u 
d ě j o v i c í c h  a v Ce l j i ,  r. 1896 v P ř e r o v ě  a S l a n é m .  V továrnách 
jmenovaných vyrábí se kysličník siřičitý pražením kyzu železného mimo 
závod v Celji, kde vyrábí se dioxyd síry pražením blejna zinkového.

V letech padesátých povstaly v říši největší chemické závody a to 
na s o d u ,  které dosud pracují a vydobyly si i za hranicemi velmi četné 
místo mezi odbornými závody průmyslovými.

V r. 1851 založena první továrna na sodu v Rakousku ve H r u 
š o v ě  ve Slezsku. Výrobky jsou kyselina sírová, solná, soda kalcinovaná, 
žíravá, chlorové vápno. V továrně postavena první revolverová pec na 
sodu v Rakousku, a totéž platí o kalcinační peci, kterou sestrojil Jam es 
Maofcear. Chemická továrna Hrušovská jest jediná, která zavedla u nás 
spracování sodových zbytků r. 1890 dle methody vypracované Chancem.

V r. 1852 zbudována chemická továrna na sodu v P e t r o v i e í e h  
ve Slezsku. Jest majetkem členů hraběcí rodiny z Lariš-Monnichu. Vedle 
kyselin minerálních vyrábí se v Petrovieíeh síran sodnatý, superfosfáty. 
Výroba sody v posledních 4 letech zastavena.

V r. 1856 zřízena společnost se sídlem v U s t í  n a d  L a b e m  a 
s kapitálem 5 -milí. zl., která počala se stavbou velké chemické továrny 
na sodu dno 13. března r. 1857. lvoneem r. 1H57 vyráběna již kyselina 
sírová i solná. Od r. 1859, kdy ujal se ředitelství Maxmilián Schaffner. 
jenž vedl závod s důvtipem a obozřetností neobyčejnou, záhy z ciziny 
pohlíženo na chemickou továrnu ústeckou, jako na továrnu vzornou. 
Schaffner vytvořil v závodě v stí několik skvělých prací, které mu 
získaly pověst světovou. R. 1868 provedl výrobu síry z odpadků sodo
vých, dale sestavil důkladnou kondensaci chlorovodíku, vypracoval vý 
robu thallia z prachu obdrženého při pražení pyritu, využitkoval ammo-
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niak, k terý  prchá při výrobě hydroxydu sodnatého. Y závode zaváděl 
nejnovější zdokonalení výroby. Tak zavedl r. 1872 výrobu chlorového 
vápna dle Weldona, r. 1878 postavil revolverovou pec na výrobu sody.

Seznav důležitost chemické t o v á r n y  K r a l u p s k é ,  kterou založil 
r. 1858 Adolf Jordán, získal ji r. 1871 pro továrnu ústeckou, učiniv ji 
důležitou poboční továrnou.

Uvedené továrny na sodu, které pracují dle methody Leblancovy, 
rozmnoženy byly o závody na výrobu s o d y  a m m o n i a k a l n é  v S c z a -  
k a v ě  v Haliči r. 1882, v E b e n s e e  v Hor. Rakousích, v D o l n í  T u z l e  
v Bosně a v  M á r  oě U j v á r u  v Sedmihradsku. Poslední závod patří spo
lečnosti ústecké, jež jest i podílníkem továrny v Ebensee.

Na výrobu u h l i č i t a n u  a m m o n a t é h o  z rohů zvířat uděleno 
r. 1812 povolení dru Bayerovi. Týž, spojiv se s některými podnikateli, 
zařídil si malý závod v Brně.

Následujícího roku počala pracovati v Brně lučební továrna bratří 
Karla a Josefa ze Smetanů, která přiváděla do obchodu mimo různé pre
paráty též m o d r o u  s k a l i c i  a u h l i č i t a n  a m m o n a t ý .

V r. 1844 započal s výrobou ž l u t é  s o l i  k r e v n í  v B rně Karel 
Hochstetter. Později rozšiřuje továrnu, zabýval se výrobou Č e r v e n é  
s o l i  k r e v n í ,  s í r a n u  d r a s e l n a t é h o ,  a m m o n i a k u  a u h l i č i t a n u  
a m m o n a t é h o .  Dle výkazu z r. 1850 vyrobil žluté soli krevní 1.200, 
červené 300, síranu draselnatého 400, ammoniaku 300 centů.

V Cecháchv spracování v o d  a m m o n i a k a l n í c h  zavedl poprvé r. 
1869. František Sebor, továrník v Žižkově. V továrně žižkovské vyrábí 
zakladatel dle svého vlastního způsobu a m m o n i a k  a s o l i  a m m o n a t é  
z vody ammoniakalní plynárny pražské a smíchovské. — Y Holešovicích 
r. 1883 založil R. Englert a Dr. Becker tovármi na barviva a později na 
ammoniak a soli ammonaté ze čpavkových vod.

Spracování vody ammoniakalné provádí i chemická továrna firmy 
Wagenmann. Seybel a spol. v Liesingu u Vídně.

Mnoho ammoniaku a síranu ammonatého přivádějí do obchodu liok- 
sárny v Mor. a Polské Ostravě. V r. 1900 v činnost uvedené koksárny 
v Polské Ostravě opatřeny moderními vymoženostmi a zužitkují nejen 
ammoniak, ale i sloučeniny aromatické.

V letech dvacátých minulého století, kdy Karel z Reichenbachu za
městnán byl řízením závodů hr. Salma na Moravě, založil u Blanska to
várnu na kyanid draselnatý a ž l u t o u  s ů l  k r e v n o u ,  která pracovala 
až do konce let třicátých. Ze zprávy vydané r. 1839 vysvítá, že toho roku 
vyrobeno bylo 157 ctů 60 lib. žluté soli krevné, jejíž cent stál 170 zl. 
50 kr. — Výrobou žluté soli krevné zabýval se, jak  již poznamenáno bylo 
r. 1844 Karel Hochstetter v Brně a Ja n  Rottlingshofer v Bošicích u Py- 
šelí. Z Bošic přenesena výroba na Točník a později do Drozdova.

V industrii chemické nejnovějším odvětvím u nás jest výroba a zka
palnění k y s l i č n í k u  u h l i č i t é h o ,  která před desíti lety zavedena v Nuss- 
dorfu u Vídně. P lyný  dioxyd uhlíku získán z mramoru rozkladem ky
selinou solnou. V r. 1896 objevené prameny kysličníku uhličitého u Dom- 
štatu na Moravě nalezly záhy náležitého využitkování. V r. 1897 a 1898 
založené tam závody ve velkých rozměrech zkapalňují kysličník uhličitý, 
který neustále většího upotřebení dochází. V Hlubočepích u P rahy  pra
cuje továrna na zkapalnění kysličníku uhličitého, k terý se dostane roz
kladem vápence.

V nejposlednější době, kdy do chemické industrie zavádí se elektřina, 
které se upotřebuje k výrobě chloru, chlorečnanů, chlornatanů, hydroxydu 
a uhličitanu sodnatého. otvírá se nové pole technické chemii. Závody vy
rábějící účinkem elektrického proudu uvedené sloučeniny jsou v Ústí n.

14*
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L., v Hrušově ve Slezsku a společnost elektrotechnického průmyslu v Grol- 
lingu u Solnohradu.

Přibližně jen  možno naznačiti výrobu hlavních lučebnin. Počítá se, 
že vyrobí se ro čn ě :

1,500.000 q kyseliny sírové,
50.000 q „ dusičné,

700.000 q „ solné,
100.000 q chlorového vápna,
490.000 q sody (100°/0) a z toho:
174.000 q „ krystallované,

97.000 q „ žíravé,
329.000 q „ kalcinované.



Acetylen.

karbid.
Napsa! A lo is  K l im a ,  technický úředník.

/ “Yhtěje, aby stať tato, ač malá, přece povšechně stačila a byla pře- 
V_A hledným a jasným  obrazem plynu acetylenu, apparátů na vyvinování 
jeho a kalcium karbidu, ze kterého se acetylen k účelům osvětlovacím 
vyrábí, a aby každý nalezl v ní v krátkosti vše, co ku správnému názoru 
o látce této nutno věděti, použil jsem nejlepšího materiálu, k terý  jsem 
na základě víceleté zkušenosti v tomto oboru nabyté zpracoval, a to 
zcela nestranně s ohledem na poměry naše. Doufám, že mnohému laska
vému čtenáři práce tato bude vhod, poněvadž nestává dosud v české 
literatuře souvislého spisu z oboru acetylenu, ač toho nevyhnutelná po
třeba dávno již byla jak  v zájmu našeho osvětlovacího průmyslu vůbec, 
tak i vzhledem k uvarování zbytečných nehod, které pravidlem násled
kem neznalosti věci samé zaviněny bývají.

Civilisovaným národům nynějším, těm mnoha a mnoha millionům 
lidských duši. pachtících se po živobytí na krušné pouti pozemské, ne
dostačuje. jako kdysi šťastným národům pravěkým, pouze světlo denní, 
světlo slunce, k vykonávání veškeré práce, k obstaráváni všech potřeb 
a k rozsáhlým studiím, jakých  vyžaduje moderní člověk, ale ani k zá
bavám, na které za dne času nezbývá, a tak nutno jednotlivcům  i celým 
společnostem za noci světlo denní si nahražovati.

To děje se světlem umělým, od kterého právem se žádá a to jak  
z ohledů technických tak i ze zdravotních, aby co možná podobalo se 
světlu slunce nejen co do mohutnosti svítivé, ale i rázem paprsků svých, 
tedy aby bylo co nejvíce stejnoměrné a jasné, dále by každý' i chudší 
všude, kdykoliv a rychle mohl ho použiti s malým nákladem, aby obsluha 
jeho byla nepatrná a nezdržovala v dnešním všude pilném chvatu, pak 
by světlo toto co nejméně v místnostech uzavřených vzduchu ubiralo 
a vzduch zápachem a různými vedlejšími splodinami hoření neznečišťo
valo, nebo nejvýše tak, by překročeny nebyly hranice hygienou stano
vené a konečně, aby světlo toto co nejméně vydávalo tepla.

Z mnoha moderních sviti v je  to acetylen, který  jedině vyhovuje 
všem jmenovaným požadavkům a tím, jako ve všech kulturních s tá 
tech i nás, u inteligence chudší i zámožné, stále větší a větší oblibý' 
dochází.

Acetylen není naším českým vynálezem, je  původu cizího a s celou 
svojí obšírnou a zajímavou vědou dostal se k nám jako věc hotová, 
prostudovaná, propracovaná, a měl-li se mu i zde na hotových základech

Upotřebení jeho v praxi, apparáty na vyvinování a kalcium
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posfcaviti pomník připomínající, jak rychle lze dojiti žádoucího cíle spoje
nými silami práce a vědy, byl by je n  potřeboval věnovati mu hned v po
čátcích patřičnou pozornost, péči a pochopení.

Částečná znalost vědy acetylenové i pochopení acetylenu u  nás 
také již je, ale přec dosud poměrně nepatrná oproti jiným  zemím, kde 
acetylen dokonale znám, uznáván a všeobecně oblíben, dlouho již drží 
otěže moderního světla, pokládán jsa  za novodobé světlo lidové, [které 
může si každý dle možnosti v různém rozsahu poříditi.

Co o acetylenu často slyšíme od těch, kteří z ohledů konkurenčních 
stali se zásadně a bez přesvědčení nepřáteli jeho, i od oněch, kdo neměli 
příležitosti poznati acetylen jinak, než bud z ústního podání, které bývá 
od těchto nepřátel nepravdami a různými vymyšlenostmi protkáváno, 
nebo ze strannických, ničím neodůvodněných zpráv některých časopisů, 
je , že světlo, acetylenu je sice krásné a laciné, ale že p rý  acetylen je 
nebezpečný svou výbušností a že někdy i zapáchá.

P ravda je, že skutečně acetylen krásou světla svého vyniká nad 
všechna jiná  osvětlení doby nynější, ano že je  i světlem nejlacinějšim 
a nej praktičtějším , ale není pravda, je-li totiž zařízení acetylenové jak 
náleží provedeno, že acetylen při hoření svém zapáchá.

Konečně acetylen není ani svou výbušností nebezpečným, neboť sám 
s sebou za obyčejné teploty nevybilchne, ja k  mnozí mylně dosud mysli, 
ale příčinou bývá vždy člověk a to buď jako  nedbalý, neznalý neb ne- 
svědomitý výrobce a installatér apparátů  acetylenových, neb člověk jako 
neopatrný a lehkomyslný obsluhovač těchto apparátů a není proto správné, 
sváděti viny výbuchů na acetylen sanlotný, když příčiny nutno hledati 
a vězí jinde.

Procento explosí, které acetylen nedbalostí a neznalosti lidskou 
zavinil, je  přece ještě  poměrně velice malé, povážíme-li, že jen  v Cechách 
je  několik set různých mnohdy i špatných apparátů acetylenových v uží
vání, že odborné vědomosti o acetylenu nejsou u nás dosti populární a 
že často obsluhují apparáty osoby, které svým duševním nadáním sotva 
se hodí k nejhrubší práci nádennické, a apparát jim  svěřený podobá se 
spíše hromádce železa a vápna, než stroji, vyžadujícímu opatrnosti 
a čistoty.

Ostatně i v jiných  odvětvích stávají se častěji a větší neštěstí, 
a kdyby se měly z toho dělati důsledky, jako  se děje u acetylenu, nesměly 
by vlaky, elektrické tramwaye, automobily, parníky jezditi, kotle by se ne- 
směly stavětí, uhlí dolovati, ručnic užívati a jiné a jiné.

A po teprve kolik tisíc neštěstí přihodilo se již náhodou neb ne
opatrným zacházením s petrolejem, lihem, benzínem (gasolinem), uhelným 
plynem, vodním plynem a jiným i, a proto přece všechny ty to  látky dosud 
v užívání jsou. Vždyť i přetržený drát elektrického vedení dovedl již 
v. mnohém případě nakupiti hrom adu mrtvol.

Výbuchy jsou  jako epidemická nemoc; musí se pátra ti po příčinách 
jich  vzniku a dle nálezu musí se udíleti rady neb předpisovali ■ a naři- 
zovati a tak semeniště epidemie ničiti.

To stalo se u nás vydáním  ministerských nařízení o výrobě a upo
třebení kalcium karbidu, o acetylenu, jakož i o obchode s těmito látkami 
a to v listopadu 1901.

Acetylenové apparáty  i zařízení osvětlovací vyžadují obzvláště svědo
mitého a. spolehlivého zpracování, a není ještě  vše, umí-li kdo mecha
nicky nějaký apparát udělá,ti nebo vedení položití, ale záleží na tom, 
vyhovuje-li tento apparát i celé zařízení osvětlovací všem podmínkám 
provedení, jaké .věda a zkušený technik acetylenu předpisují, a co V3'ža- 
duje i zájem bezpečnosti a zdravotnictví. D obře,bylo  psáno svého času
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v chemických listech: „IJpotřebení každého moderního svítivá je s t  spo
jeno s jis tým  nebezpečím, které naprosto odstraniti nelze, které však 
máme se snažiti uvésti 11a míru nejmenší. Co do explosí vůbec musíme 
uvážiti, že sotva najdeme v celé osvětlovací technice zařízení, k te rá  by 
za špatného, neodborného vedení neskrývala v sobě nebezpečí pro osoby 
súčastněné. A právě u acetylenu jsou  tato nebezpečí poměrně malá. 
snadno dá se jim  předejiti. “

Průmysl acetylenový není tak  nepatrný, jak  mnozí myslí, o čemž 
souditi lze z vyvinutého odvětví tohoto v Německu. Tu velký vliv měla 
tovární výroba kalcium karbidu, sloužícího k průmyslové výrobě acety
lenu na průmyslové zařizování acetylenových osvětlení. Neočekávaně 
rychle vzrostl tam tento průmysl a pracovalo v  něm již  počátkem r. 1899 
sltoro sto závodů s kapitálem obnosu více ja k  6 millionů marek a s více 
jak  tisícem zaměstnaných při tom osob a s ročním obratem v prodeji 
apparátů a hořáků okolo čtyř a půl millionu marek a ročním obratem 
při karbidu přes 10 millionů marek.

Hned v počátcích a to roku 1898 bylo německými závody přes 
šest tisíc acetylenových apparátů prodáno, a téhož roku obnášel kapitál 
všech evropských továren acetylenových a karbidových asi 23 millionů 
zlatých.

Nemělo by se tedy ani u nás s takovou lhostejností a nejistotou 
pohlížeti na toto odvětví domácího průmyslu, které může býti zdrojem 
příjmu mnoha tisícům pracovníků, ale neměl by se zase naopak průmysl 
tento dávati do rukou lidi nepovolaných, nemajících patřičného odborného 
vzdělání a vědomostí, neb tito se tím finančně ničí, trestům propadají 
a kromě toho poškozují i pověst dobré věci.

Acetylen i karbid jako chemické sloučeniny znal snad již roku 1836 
Edmond Davy. Po něm W ohler první poznal, že kalcilim karbid, který 
připravoval pálením slitiny vápníko-zinkové. vodou se rozkládá, dávaje 
plyn acetylen a příslušný hydrát. Roku 1862 Berthelot na základě vý
zkumů Davyko a W ohlera bádal dále, zkoumal acetylen i karbid a dal 
tak základ k této vědě.

Karbid vápenatý čili kalcium karbid, jaký  dosud k technické výrobě 
acetvlenu se používá, a zároveň i acetylen z něho náhodou vyrobil Tomáš 
L. Willson ve Sprav v Americe r. 1892 a 16. září téhož roku zaslal první 
karbid dle poměrů chemických vyrobený universitě do Glasgowa.

V tutéž dobu též vyrobil kalcium karbid, a to pomocí elektrického 
proudu, Francouz Henry Moissan, ale chtěl prednésti pokusy své v pa
řížské akademii později, a to dne 12. prosince r. 1892, nevěda ničeho o po
kusech Willsonových.

Přednost objeveni karbidu vápenatého dána tím Willsonovi, ale 
Moissanovi proto přece zůstává přednost rozřešení otázky přípravy kar
bidu pomocí elektrického proudu, jakým ž způsobem až do dnes karbid 
vyrábí se pro účely technické.

Tovární výrobu kalcium karbidu, potřebného k vyrábění acetylenu 
pro účely osvětlovací, začala r. 1895 Willsonova aluminiová ■ společnost 
ve Spray. Karbid byl zprvu v mnoha státech patentován.

V Německu, když byla výroba karbidu zbavena dne 16. června 
r. 1898 patentu, hlavně nastala tovární výroba acetylenových apparátů, 
a y  tu dobu datují se také prvni pokusy výroby těchto apparátů u nás 
v Cechách, a chybou bylo, že pokračovalo se tu z různých, příčin bez 
dalšího bádání a bez ohledu na vědu a pokrok v zdokonalování'.

Acetylen může se vyráběti různými způsoby a i z různých karbidů 
kovů zemitých žíravin jako z vápníku, hořčíku, strontia, barya a jiných.
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Pro účely osvětlovací z ohledů drahotníeh vyrábí se acetylen jen 
z karbidu, který se již za studená vodou rozkládá a to z karbidu vápena
tého, chemické značky CaC2, hmoty to barvy šedivé neb namodrale oce
lové, lesklé, krystalické, tvrdé jak  kámen, měrné váhy 2‘,22, tedy více než 
dvakráte tak těžké jako voda. v ohni nespalitelné, ve mnohých kapalinách 
nerozpustné a na vzduchu parami zvětrávající.

Proto musíme býti toho bedlivi, by karbid byl vždy neprodyšně 
uzavřen, jinak se rozpadává a popel jeho nevydá již žádného plynu.

Karbid vápenatý jest sloučenina vápníka (chein. znač. Ca) s uhlíkem 
(chem. znč. C) a připravuje se ze 69 až 75 dílů dobrého suchého koku 
(koksu) a ze 100 dílů dobrého, suchého, páleného vápna, obého na velikost 
krup rozmělněného, v pecích za žáru 3500° až 3800° C pomocí elektrického 
proudu, k terý nepůsobí zde přímo, nýbrž pyroelektricky t. j. teprv po zá
měně v energii tepelnou.

Ze 100 dílů smíšeniny těchto látek dostaneme as 68’/2 dílu karbidu 
vápenatého.

Má-li karbid býti dobré jakosti, t. j. vydatný a acetylen z něho míti 
co nejméně látek znečišťujících, musí býti kok prost látek minerálních, 
obsahujících síru a fosfor, a vápno prosto křemičitanu hlinitého, různých 
síranů a íosfátů.

Odpadků při výrobě karbidu není, neb zbytky míchají se s uhlím, 
rozemílají a znova v pecích pálí.

Reakce při výrobě karbidu dá se vvjádřiti chemickým vzorcem:
CaO -J- 3C =  CaC2 +  CO

56 +- 36 r r  64 4 -  28
87-50 +  56-25 — 100’-  -f- 43'75

kysličník karbid kysličník
vápenatý u 1 vápenatý uhelnatý.

Dle jakosti obsahuje karbid vápenatý 85 až 94°/0 čistého karbidu 
a 6 až 15°/0 látek znečišťujících, jako magnesia, kyseliny křemičité, kyse
liny fosforové, železa, síry atd. Množství těchto  nečistot v  karbidu zá
leží, jak dříve bylo uvedeno, na jakosti látek, z nichž tento jest připra
vován.

Vejde-li karbid ve Styk s vodou, nastává rychlá a silná reakce a utvoří 
se acetylen, vodní páry a hydroxyd vápenatý čili hašené vápno a to buď 
v podobě vápenného mléka, kaše nebo při nedostatku vody v podobě 
šedivého popele.

Z chemického vzorce tohoto pochodu
CaC2 - f  2H20  =  Ca<OH)2 ffjj C2H2

64 - f  36 =  74 -f- 26
karbid Voda hydroxyd acetylen

vápenatý vápenatý J
je  zřejmo, že 1 kg chemicky čistého karbidu vápenatého potřebuje k roz
kladu 0 562 kg vody, se kterou se slouží a dá 1 ■ 156 kg hydroxydu vápena
tého a 0-406 kg acetylenu, odpovídajících 348*9 litrům suchého #cetylenu 
1 při 0" a 760 mm tlaku barometrického).

Ye skutečnosti dává však 1 kg technického karbidu vápenatého 
vzhledem na různé znečišťující látky své jen  280 až 320 litrů acetylenu, 
a průměrně vzato dá v obchodě 100 kg karbidu as 30 krychlových metrů 
acetylenu.

Tento acetylen z karbidu vápenatého připravený chová v sobě opět 
průměrně jen as 0'5% znečišťujících látek, které se tvoří z dříve jm enova
ných nečistot karbidu a to hlavně z fosforu a síry. Ostatních 905%  je 
čistý acetylen.



Karbid ve  s tyku  s vodou. — Svít ivost  a cena.

Acetylen je plyn bezbarvý, průhledný, hustoty 0*91 oproti vzduchu, 
k terý má hustotu 1 a tedy ve vzduchu, jsa lehčí tohoto skoro o Vur 
stoupá vzhůru. Jeden  litr acetylenu váží (při 0° a 760 mm bar. tl.) 1*169 ťjrr 
tedy 855 litrů acetylenu má váhu 1 kg.

Acetylen kapalní tlakem 48 atmosfér při - j - l ° C  nebo při 370 pod 
tlakem 68 atmosfér, a dává tu 1 krychl. metr acetylenu plynného 1*165 litru 
acetylenu tekutého, spec. váhy OAS při 0° 0.

Kritická teplota tekutého acetylenu je  37*05° a kritický bod stla
čení 67 atmosfér t. j. tekutý acetylen přes 37'05° zahřát a přes 68 atmo
sfér stlačen, mění rázem svůj kapalný stav — vybuchuje.

Ponaučeni o nebezpečnosti tekutého acetylenu, který jinde způsobil 
mnohá neštěstí a nese vinu, že dodnes obávají se mnozí acetylenu vůbec, 
nedělajíce rozdílu mezi tekutým  a plynným, nepoužíváme tekutého, a mlu
více o acetylenu, máme vždy na zřeteli pouze acetylen plynný.

Acetylen pohlcován je vodou a to při 15° C jeden objem vody pohl
cuje jeden objem acetylenu. Z toho ohledu odporucuje se, aby nebyly 
zbytečné ztráty plynu, nechávati vypuštěné mléko z vy v i novace usaditi 
a vrchní čisté vody použiti opět k dalšímu rozkládání karbidu, což zvláště 
dobře se dá prováděti u apparátů, kde karbid přichází do vody.

Zápalná teplota acetylenu leží při 480", t. j. předmět 480° horký 
acetylen zapaluje.

Acetylen jest uhlovodík plynný, chemické značky CbH2, t. j. dva 
atomy uhlíku (chem. zn. C) vážou se tu  na dva atomy vodíku (chem. zn. 
H). Nahradíme-li písmena tato číslicemi, znamenajícími jich atomové váhy 
a to uhlík dvanácti a vodík jedničkou, dostaneme 2 X 1 2  =  ^  a 2 X  l — 2 
tedy 24 a 2, což činí 26, molekulární to váhu acetylenu.

Tato molekulární váha praví, že molekula acetylenu skládá se ze,
24 dílů (čili atomů) uhlíku a 2 dílů vodíku a převedeno na procenta, že
100 dílů acetylenu obsahuje 92*31 dílů uhlíku a jen  7*69 dílů vodíku.

Toto velké množství uhlíku činí světlo acetylenového plamene tak
intensivně svítivým oproti světlům jiných plynů a látek svítivých, které 
mají uhlíku méně.

Plamen acetylenu má 20kráte větší svítivost než plamen petrolejového 
světla, 15kráte větší než obyčejný plamen svítiplynu a 3kráte větší než 
světlo plynového hořáku Auerova.

Pouze 0 7 litru acetylenu dává již průměrně svítivost 1 normální svíčky.
V plameni svítí pevné částice žárem plamene rozpálené a to jest zde 

žhavý uhlík, vyloučený tím, že vodík se snadněji a dříve spaluje než 
uhlík. Vodík a uhlík tvoří se tu pouhým žárem v acetylenovém plameni 
jsoucím, kterýžto žár rozkládá acetylen ve vodík a uhlík.

K  posouzení poměru svítivosti a ceny různých materiálů osvětlova
cích, podávám zde tuto tabulku:

100 svíček svítivosti stojí za jednu hodinu u | haléřů

elektrického světla žárového .   24*—
uhelného plynu s obyčejným h o ř á k e m ................................  20*—
p e t r o l e j e .................................................................................................j 12*5
a c e t y l e n u  s o b y č e j n ý m  h o ř á k e m ................................  #*#
uhelného plynu s Auerovým h o řák e m .....................................  5' —
a c e t y l e n u  se  ž á r o v ý m  t ě l e s e m ...................................... 3 3

Kronika práce. X . 15



Stojí dle toho obyčejné plameny nejvíce užívané a t o :
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o svítivosti 32 svíček za jednu hodinu u haléřů

elektrického světla žárového (spotřeba 110 W attů) . . . .  7-7
uhelného plynu s obyč. hořákem (spotřeba 320 litrů plynu) 64
petroleje (spotřeba 100 p ř  p e t r o l e j e ) ..............................  41—
a c e t y l e n u  s o b y č e j ,  h o ř á k e m  (spofcř. 20’8 lit. acetyl.) . 2'8

Plameny se žárovými tělesy jsou lacinější, ač mají větší svítivost než 
předešlé, a stojí plamen:

haléřů

uhelného plynu s Auerovým hořákem (při spotřebě 150 l plynu) 31—1 
a c e t y l e n u  s e  ž á r o v ý m  t ě l e s e m  (při spotřebě 20 l

acety lenu).........................................................................................  2 66 j

Ceny materiálů vzal jsem tu:
1 kg  petroleje z a ........................................................................................ 40 hal.
1 kg kalcium karbidu (300 litrů acetylenu) .   40 „

100 W att elektrické s í l y ................................................................................7 „
1 krychlový metr uhelného p l y n u .........................................................20 „

Jest tedy acetylen vzhledem k jiným světlům tuto uvedeným, tak
jak  v užívání jsou, vůbec světlem nej lacinějším, kdežto elektrické světlo 
žárové nejdražším a pak jest žlutávězačervenalé a rádo si i zabliká.

Ze obloukové světlo elektrické, které je sice lacinější, než žárové, 
nehonosí se v této době způsoby lepšími, nýbrž že privilegované nezpů
soby jeho vůči obecenstvu, kterých by si nemělo jiné světlo dovoliti, po
měrně stoupají s lácí jeho, ví každý, kdo jednou za noci prošel některá 
naše města elektricky osvětlená.

Užívání žárových těles či punčošek u acetylenu však neodporučuji. 
neb právě velká výhoda acetylenu oproti jiným  světlům jest, že plamen 
jeho nepotřebuje ani punčošek, ani cylindrů, nýbrž jen  jednoduchého, 
obsluhy prostého, lehce Čistitelného hořáku, čímž režie tohoto světla velice 
klesne a při tom přece může míti svítivost až do 100 i více svíček

Uvažíme-li dále, že napájení acetylenových hořáků děje se při každém 
množství světel z jednoho centrálního pramene, totiž z acetylenového 
apparátů, shledáme zvláště výhodu jeho oproti jiným tekutým  svítivům, 
jako petroleji, líhu, gasolinu atd., u  kterých každý jednotlivý plamen 
potřebuje svého samostatného pramene, t. j. nádoby s hořlavinou a tím 
i větší obsluhy s tím spojené, což zvláště se ukáže při větším množství 
plamenů, a dosvědčil by to zajisté každý z venkovských pp. restauratérů, 
hoteliérů a majitelů zábavních místností atd., kteří acetylen kromě jiných 
výhod i v tomto ohledu velmi si chválí a ve prospěch acetylenu dokonce 
i tvrdí, což každý zajisté uzná za pravdivé, že od té doby, co^mají toto 
pěkné osvětlení acetylenové, mají i větší návštěvu svých místností, ano 
že i nálada mezi hosty je  lepší, což pro ně mnoho znamená.

Velké množství v acetylenu obsaženého uhlíku potřebuje při hoření 
svém v plameni též dostatek kyslíku ze vzduchu k svému spálení a musí 
se tedy acetylenu právě tak, jako plamenům jiných látek hořlavých, při
vádět! patřičné množství vzduchu, a to do hořáku, na co nutno pamato- 
vati při výrobě acetylenových hořáků, které mají proto zvláštní kon
strukci.
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Hořáky tyto mají otvory, kterými acetylen vychází, velmi jemné, 
a acetylen, maje tlak 8 až 10 em  vodního sloupce, vychází jimi s jistou 
rychlostí v  tenkém proudu a tím stýká se s dostatečným množstvím vzduchu, 
od kterého přijímá kyslík a spalování děje se v jisté  vzdálenosti od ho
řáku, který  se proto nezačazuje a poměrně málo se i zahřívá. Vzduch při
vádí se k acetylenu i na špičce hořáku a to zvláštními malými otvory či 
kanálky koncem hořáku vedenými.

Neměl-li by acetylen při spalování svém v hořáku dostatek vzduchu, 
vyloučila by se ona část uhlíku, na kterou se kyslíku ze vzduchu nedo
stalo v podobě sazí, které by se na špičkách hořáku usazovaly, a plamen 
by ztrácel na jasnosti.

Ale proto přece ztráví acetylen při osvětlování menší množství 
vzduchu, než svítiplyn, neboť 3’2svíčkový hořák acetylenový potřebuje jen  
20 litrů acetylenu za hodinu, kdežto 32svíčkový plynový hořák potřebuje 
320 litrů svítiplynu, a rozumí se samo sebou, že shořením za jednu hodinu 
320 litrů plynu uhelného ztráví se více kyslíku ze vzduchu než shořením 
za touž dobu 20 litrů acetylenu a tím vydá i plamen svítiplynu více 
vodních par a kysličníku uhličitého než plamen acetylenu.

Spotřeba kysliku na jednu svíčku svítivosti je :

u svítiplynového hořáku Auerova za 1 h o d in u ......................
(tedy asi 16 litrů vzduchu atmosferického) kdežto 

u a c e  t y  l e n o v é h o  h o ř á k u  obyčejného za 1 hodinu je 
(tedy asi 8’8 litrů vzduchu atmosferického).

Z toho je zřejmo, že Auerův hořák svítiplynový potřebuje při hoření 
ještě jednou tolik kyslíku, tedy ještě jednou tolik vzduchu, než acetyle
nový hořák obyčejný.

Množstvi kysličníku uhličitého, jaké vyvine za jednu hodinu svítivost 
jedné normální svíčky jest u

' stearinového s v ě t la ............................................................................ 12 — t
uhelného plynu s Argandovým h o ř á k e m ................................ 115 „

petroleje s plochým h o ř á k e m ...................................................... 9-8 „
petroleje s kulatým h o ř á k e m ...................................................... 5 4  „
uhelného plynu s proříznutým h o ř á k e m ................................
uhelného plynu s Auerovým h o řák e m ......................................

5:2 „

5 05,,
a c e t y l e n u  s obyčejným h o řá k e m ........................................... 2 4 8 ,,

Vyvinuje tedy Auerův hořák dvakráte tolik a petrolej čtyřikráte tolik 
kysličníku uhličitého, než acetylen a kazí dle toho acetylen vzduch nejméně 
ze všech uvedených hořlavin.

Kromě kysličníku uhličitého tvoří se ještě v plameni vodni páry a to 
u světla Auerova hořáku svítiplynového ještě asi dvakráte tolik par, co 
kysličníku uhličitého, kdežto u světla acetylenového hořáku obyčejného 
tvoří se jen asi jedna polovina vodních par co kysličníku uhličitého.

Chemická rovnice pro hoření acetylenu je
C2H 2 +  50  =  2C02 - f  H aO

acetvlen k^ slík kysličiík  v,oda acetylen ^  vzdaohaj uhli5itý  (páry )

Vodní páry tvoří se okysličením vodíku, a kysličník uhličitý oky
sličením uhlíku, který spolu s vodíkem rozkladem uhlovodíku v těchto 
plamenech vzniká.

15*

3'26 I, 

1'79 l
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Z toho všeho tedy plyne, že plamen acetylonový méně znečišťuje 
vzduch tím, že tvoří méně kysličníku uhličitého a méně vodních par a tím, 
že spotřebuje méně kyslíku ze vzduchu.

Množství uhlíku v acetylenu dá se využitkovat! i ve prospěch větší 
svítivosti jiných plynů míšením acetylenu s těmito.

Má-li míti na příklad uhelný plyn vysokou svítivost, jest potřebí 
pripravovati jej z velmi dobrých a tím i drahých druhů uhlí černého, 
čímž však stoupne i výrobní cena jeho, a proto je dobře vyráběti svíti
plyn z horších druhů uhlí, a nasycováním různými uhlovodíky zvyšovati 
jeho svítivost.

Nyní používá se acetylenu k této tak zvané karburaci svítiplynu.
Teplo, které acetylenový plamen svítivý vydá, je dle následující ta- 

tabulky nepatrné.
Plamen velikosti 16 svíček Hefnerových vyvine za jednu hodinu 

následující počet kalorií:

elektrické světlo o b l o u k o v é ...........................
elektrické světlo ž á ro v é .....................................
a c e t y l e n  s o b y č e j n ý m  h o r á k e m  . 
uhelný plyn s Auerovým hořákem . . .
lihové světlo ž á r o v é ................................
petrolejové světlo ž á r o v é ................................
petrolejové světlo s kulatým hořákem Id" , 
uhelný plýn s Argandovým hořákem .
vodní p l y n ............................................................
olejný plyn

18 kalorií 
46 

135 
170 
210 
230 
650 
700 
780 
850

uhelný plyn s obyčejným h o ř á k e m ...........................  900 „

Dle Lewesa je nejvyšší teplota v plameni acetylenovém 900— 1000° 0. 
kdežto v plameni plynu kamenouhelného je  přes 1300" C.

Stojí tedy i v tomto případě acetylen přede všemi jinými hořlavi
nami, užívanými k osvětlování, neboť při svícení nejméně z těchto vydává 
tepla, což důležitost má při osvětlování místností obytných, sálů, restau
rací, nemocnic, škol a jiných.

Acetylen, uměle míšen s větším množstvím vzduchu a spalován ve 
zvláštních, nesvítivých hořácích, které si tuto směs samy tvoří, má pak 
značnou výhřevnost, a při nízké ceně, nač zde acetylen přijde, jak z ná
sledující tabulky jest zřejmo, dá se ho pak s výhodou použiti k ohřívání 
a i k topení v menších rozměrech.

K vyhřátí 1 litru vody do varu jest potřebí:

Množství Ceny materiálu 
v malém

Toto 
vyhíátí stojí

l í h u ........................................... 1 l —  -  -40 K 1-76 hal.
benzinu . . . . . . 20 1 kg - — — ‘80 K 1 6 0  „
p e t r o l e j e ............................... 30 „ 1 kg -  — "40 K 1*20 „
acety lenu  , 8 litrů L m3 1 3 6  K 1 0 8  „
p lynu uhelného . . . 40 „ 1 „ =  — - 2 0 K 0-80 „
uhlí kam enného . . . 200 gramů o o <i

r n tO í w 0'40 „

Velmi vysokého žáru. a to až 2400° C , docílíme pomocí acety
lenu, mísíme-li ho s teplým vzduchem, který umělým tlakem do plamene 
vháníme

U uhelného plynu docílíme tímže způsobem nejvýše 1900° C.
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Co se týče zápachu acetylenu, dlužno si pamatovati, že acetylen při 
hoření svém vůbec nezapáchá, je-li čištěný a je-li spalován v dobrém ho
řáku, ať hoření slouží již k účelům osvětlovacím anebo zahřívacím, nýbrž 
trochu zapáchá, a to po česneku, je-li ve stavu nespáleném, tedy uchází-li 
někde nezapálen, podobně jako též uhelný plyn a jiné, což je mu jen 
k dobru, a nezapáchal-li by, musil by se míchati s nějakou aromatickou 
látkou, by dal se čichem ihned rozpoznat!.

Je-li tedy někde v místnosti nebo venku acetylen po česneku cítiti, 
jest to vždy znamením, že kdesi uchází nezapálen, a zároveň dobrým 
upozorněním na ztráty materielní a při značnějším zápachu i na možné 
nebezpečí při vstupu do těchto míst se světlem, doutníkem, dýmkou nebo 
jiným  žhavým předmětem.

Není-li acetylen vůbec čištěný, páchne i při hoření, a to dusivě, děje-li 
se to po delší dobu v uzavřené místnosti, a sice při špatném karbidu a špat
ných apparátech páchne více, při dobrém karbidu a dobrých apparátech 
méně.^

čištěný  acetylen při hoření svém nikdy nezapáchá, a chemicky čistý 
nezapáchá ani při hoření, ani nejsa spálen.

Acetylen jest tedy v každém případě důležito a nutno Čistiti, a to 
mechanicky, praním ve vodě v hydraulice čili práči (viz obr. 3.), neděje-li 
se totiž toto praní jako u apparátů padacích a utápěcích čili ponořovacích 
již ve vyvinovači samém (viz obr. 8., 9. a 10', a pak v čističích chemi
ckých čili épurateurech (viz obr. 4.), a to buď cestou mokrou nebo suchou.

U nás užívá se skoro výhradně čističů, plněných suchými hmotami 
chemickými, které mají za úkol odstraniti z acetylenu znečišťující látky, 
a to hlavně ty, které jsou zdraví škodlivé. Těchto i dílem neškodných 
látek bývá v surovém acetylenu jen  as 0-5°/0, někdy více, někdy méně, 
dle jakosti karbidu a dle toho, měl-li karbid dostatek anebo málo vody 
při svém rozkladu, a jsou t o :
d u s ík .....................................  (N),
k y s l í k ................................ (O),
v od ík ..................................... (H),
s i r o v o d í k ..................... (H2S ),
fosforovodík . . . .  (Pli3a P 2H4), 
siliciovodík (jen stopy) (SiH4),

arsenovodík (ne vždy a jen
s t o p y ) .................................. (AsH3),

am m o n ia k .................................. (NH;i),
kysličník uhelnatý (as

0 - 0 8 % )  (CO),
benzolové páry (jen někdy) (CfiH (ií, 
kysličník uhličitý (jen někdy) (C02).

Poslední dvoje bývají k pozorování jen  u apparátů, které pracují 
s nedostatkem vody. Benzolové páry snižují svítivost plamene a ucpávají
hořáky. Kysličník uhličitý až do 5%, není acetylenu na vadu, neboť ne
zmenšuje svítivosti jeho.

Dle zkoumání karbidu amerického a švýcarského P. Wolfiem ob
sahoval průměrně acetylen z karb idu :

C2H2 PH3 ( H2S r NH;J
acetylenu, iosforovodíku, sirovodíku, ammoniaku 

amerického . . . .  98 87 0'04 0 02 0'06
švýcarského . . . 9987 0 02 — 0'04

Nejhorší ze jmenovaných látek znečišťujících jest ťosforovodík, a to 
nejen svou jedovatostí, ale i možnou explosí, která mohla by snad nastati 
jen u apparátů, úplně špatných, kde teplota ve vyvinovači dostupuje vyso
kého bodu, avšak nikdy u apparátů, které pracují s teplotou nízkou, zvláště 
ne u apparátů, kde karbid se dává do vody. ježto teplota je u nich ne
patrná.

Dle ministerských nařízení nesmí teplota, která se vyvíjí rozkladem 
kalcium karbidu vodou v plynové prostoře generátoru ^vyvinovače) v n i
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žádném okamžiku zplynování přesahovati 50" C, a vyňaty jsou pouze pře
nosné přístroje s jediným plamenem, v kterých jest připuštěna teplota 80" C.

Tento fosťorovodík. který i po spálení svém v hořáku různé nepří
jemnosti by způsoboval, dá se z acetylenu úplně odstraniti, a to důklad
ným čištěním acetylenu v čističi, naplněném čistícími látkami okysličují
cími. jako acaginem anebo puratylenem, v nichž základem jest chlorové 
vápno, dále heratolem, u kterého okysličující účinek záleží v působení 
kyseliny chromové, pak frankolinem, v němž tvoří základní látku chlorid 
mědičnatý a jinými.

čím  méně jest v acetylenu fosťorovodíku, tím menší jest spotřeba 
čistících hmot Jeden kilogramm dobré čistící hmoty vyčistí dle údajů 
výrobců 30 až i 50 tisíc litrů acetylenu.

čistící hmoty má se dávati do čističe vždy v poměru k množství 
plynu, za jednu hodinu v plynovodu spotřebovaného, a má se dle potřeby 
obnovovati vždy as za 1 až 4 měsíce.

Další, acetylen znečištující látky, na které nutno ještě vzíti zřetel, 
jsou sirovodík a ammoniak.

Vznikání ammoniaku vlivem horkých par z nitridu hlinitého a kya
nidu vápenatého, v karbidu jsoucích, není k pozorování u apparátů, u k te 
rých karbid padá do vody, neboť jest u těchto teplota na nízkém stavu. 
Za to je však k pozorování u apparátů, kde nastávají místní přehřátí prů
během rozkladu karbidu vodou, a to u apparátů „voda na karbid“, kde 
malé množství vody přichází na velké množství karbidu.

Druhá část ammoniaku, vznikající z nitridu hořečnatého, za kterého 
se již za obyčejné teploty vodou vylučuje, pohltí se u dobrých apparátů 
(hlavně kde karbid přichází do vody) vodou ve vyvinovači samém.

U  apparátů dříve jmenovaných musí se ammoniak pohlcovati buď 
vodou v práči nebo rušiti čisticí hmotou v čističi společně s fosforo- 
vodíkem.

Rovněž tak pohltí se u apparátů s nadbytkem vody hned ve vodě 
vyvinovače i sirovodík.

Sirovodíku zvláště mnoho se tvoří a uniká, smíšeno s acetylenem, 
u apparátů s nedostatkem vody, neboť tu větší část síry, obsažené v kar
bidu, prchá s acetylenem v podobě sirovodíku, a nutno v tomto případě 
sirovodík odstraňovati opět pomocí vody v práči, nebo chemickou hmotou 
v čističi dříve jmenovaném.

Nečištěný acetylen při delším hoření v místnostech uzavřených způ
sobuje, jak  dříve již řečeno, zápach, k terý  může přivoditi i bolení hlavy 
a dráždění ke kašli.

Světlo nečištěného acetylenu ztrácí na jakosti, mizí jeho sluneční 
jasnost, a kolem plamene tvoří se mlhy, které rozšiřují se později po celé 
místnosti.

Příčinou je tu spálení jmenovaného sirovodíku (H9S) v plameni ne
čištěného acetylenu na kysličník siřičitý (S02), dusivého zápachu po ho
řící síře, a kysličník sírový S 0 3), který přitahuje ze vzduchu vláhu, 
dýmá a tyto mlhy způsobuje. Krom toho tvoří se spalováním sirovodíku 
i vodní páry. ®

Rovněž tak i dříve jmenovaný íosíorovodík (PH,) shoří v plamenu 
nečištěného acetylenu na kysličník íosíorečný (P20 5j, který podporuje 
tvoření se bílé mlhy, zapáchá, způsobuje ucpavávání hořáků a čazení 
plamene.

Dáme-li nad plamen nečistého acetylenu plech, sklo nebo něco jiného, 
usadí se na něm kysličník fosforečný časem v podobě hnědé hmoty, která 
se i v kapky sráží, což k pozorování bývá vždy jen  na stínidlech u světla 
nečištěného acetylenu.
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Toto vše úplně a zcela odpadne, čistíme-li chemicky acetylen v jed 
nom jednoduchém čističi, naplněném některou z dříve jmenovaných hmot 
čisticích.

Vždyť plyn uhelný také se musí Čistiti a zbavovati různých nečistot, 
a to mnohem obtížnějšími a dražšími pochody, než acetylen.

Rovněž tak petrolej a jiné musí se dříve raffínovati t. j. čistiti, než 
užiti se mohou k osvětlování.

Nesmíme však mysliti, připneme-li naplněný čistič k apparátů, že 
plyn již bude jednou pro vždy čistý. Tomu tak není a jest důležité, aby 
majitel apparátů upozorněn býl, jak  často má tento Čistič plniti novou 
čisticí hmotou, má-li vyhovovati svému účelu, a jak  při tomto si počínati, 
neboť různé čisticí hmoty potřebují různých soustav čističe a různého po
chodu práce při plnění tohoto.

Acetylen tak, jak  z vyvinovače vyjde, je dle různé soustavy appa
rátů více nebo méně teplý a obsahuje též různé množství vodních par, 
které tvoří se ve vyvinovači z vody teplem, při rozkladu karbidu vznik
lým, a částečně i vypařováním vody v plynojemu.

Proto nutno acetylen chladiti a odstraniti z něho páry srážením jich 
a vysušováním, sice by rozmočily čisticí hmotu a srážením se v potrubí 
mohly by způsobiti i trhání světlem a konečně zanášely by i hořáky.

U menších zařízení osvětlovacích srážení par z acetylenu i ochlazo
vání jeho děje se přímo v apparátů, a sušení provádí se buď v jedné části 
dříve jmenovaného čističe (viz obr. 4.) nebo ve zvláštní nádobě. Sllšič zvané, 
podobně zařízené, jako je čistič.

U velkých zařízení, hlavně v plynárnách městských, staví se zvláštní 
srážeč par čili kondensátor, a kromě čističů i sušič zvláštní, a před tyto 
dává se ještě chladič plynu.

Jako látky k vysušování acetylenu užívá se hašeného vápna, vypále
ním úplně vysušeného a na kusy ve velikosti ořechů roztlučeného, které 
se klade na síta buď čističe nebo sušiče. Místo vápna brává se též sádra 
a jiné.

Jakým  způsobem počínati si při tom, má povinnost říci nám instal- 
latér apparátů.

Co se týče výbušnosti acetylenu, musím podotknouti, že acetylen, 
vzduchu prostý, není nám při osvětlovacích zařízeních výbušnosti svou 
nebezpečný, neboť pod tlakem menším než dvě atmosféry (t. j. jedna 
atm. přetlakut za přítomnosti žhavého předmětu nevybuchuje vůbec, nýbrž 
kol tohoto předmětu pouze shoří, a ostatní množství zůstává v tomto oka
mžiku netknuto, avšak toliko po stlačení na více, jak  dvě atmosféry, a to 
vždy jen  za přítomnosti žhavého předmětu vybuchuje.

Tlak jedné atmosféry přetlaku (t. j. tlak 1000 em vodního sloupce) 
ve vyvinovačíeh apparátů však nikdy nenastává, nýbrž jen  as 1/U)0 až 
'-/100 atmosféry a jen  v některých vyvinovačíeh, pravidlem horších, bývá 
:t/100 až u/ lon atmosféry, a redukuje se pak tlak tento buď hned plyno
jemem samým nejvýše na Vioo atmosféry, nebo potrvá-li ještě i v plyno
jemu tlak větší, což u některých soustav bývá, musí se pak regulovali 
regulátorem za plynojemem, než vejde do potrubí, kde má býti tlaku nej
výše 8 až J 0 em  vodního sloupce či-li 3/iooo Vioo atmosféry. P ři větším 
tlaku spotřebují hořáky více plynu, aniž by se zvýšila svítivost plamene.

To jsou tlaky tak nepatrné, že není úplně možné, aby způsobily za 
přítomnosti žhavého předmětu rozklad acetylenu čili explosi.

Jinak jest při velkém zahřátí acetylenu, vzduchu prostého. Zahřeme-li 
jej při jakémkoli tlaku na 780“ C, rozkládá se acetylen (GjH^) opět na 
uhlík (C.2) a na vodík (H.2‘, a tím exploduje, neboť acetylen je plynem
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endothermickým t. j. vzniká za utajování tepla, a při rozkladu toto teplo 
okamžitě opět vyvozuje (vznikat tu teplota 2750°).

Teplota 780° C, která tento rozklad by přivodila, je  však tak vysoká, 
že nenastává samovolně ani u méně dobrých, a rozhodně nemůže povstati 
u dobrých apparátů ve v}^vinovacích při vyvinování se plynu, a nebez
pečí následkem tohoto velkého, vyvinutého tepla tedy u apparátů úplně 
odpadá.

Pozoruhodnější jsou smišeniny acetylenu se vzduchem, ovšem také jen 
za přítomností žhavého předmětu nebo za velkého zahřátí a v jiném pří
padě také ne.

Smišeniny vzduchu s acetylenem se 2‘8% až 65% acetylenu explo
dují totiž při teplotě 480" C nebo za přítomnosti žhavého předmětu, a to 
s různou silou dle poměrů smíšení. U apparátů s dostatečným příchodem 
vody, a zvláště u apparátů, kde „karbid přichází do vody“, nemusíme se 
rozhodně ani této nižší teploty nikdy obávati, nebot dosahuje u posled
ních nejvýše 30° C.

Síla výbušnosti smišeniny acetylenu se vzduchem stoupá, a to od 
2'8% do 31*1% acetylenu ve vzduchu a od 31*1% do 65% opět klesá, 
až úplně mizí.

Z toho plyne, že musíme se vystříhati, do nebezpečných smíšenin 
vzduchu s acetylenem přijiti se světlem, ohněm, doutníkem, dýmkou nebo 
vůbec žhavým předmětem, což platí však také o smíšeninách jiných hoř
lavých plynů, jako svítiplynu i o vzduchu, nasyceném parami jiných hoř
lavých, těkavých látek.

Nárazem acetylen (ani tekutý) neexploduje.
Uvádím zde tuto část o acetylenu zúmyslně, a to abych naznačil 

i meze této vlastnosti jeho a tím různé názory přivedl na pravou míru 
a ukázal, že u apparátů, i méně dobrých, explose samovolně při chodu 
apparátů nemůže nastati, a není nám tedy, jsme-li se světlem opatrní, 
nebezpečnou.

Ale pamětlivi buďme dříve řečeného, nap ř ík lad  uchází-li někde ace
tylen při různých pokusech s acetylenem (které je nejlépe ponechat! od
borníkům) při různých manipulacích se světlem aneb ohněm v dílnách, 
kde apparáty se plynem zkouší, při různých opravách na apparátech, kdy 
při sekání nebo jinak mohou vzniknouti jiskry, nebo používáme-li páječe 
(kulmy), dále při opravách na rourovodech, při uchovávání karbidu a jiném.

Acetylen má oproti všem jiným světlům a látkám svítivým, právě 
jmenovaným, i oproti elektřině tu velkou výhodu, že má rozsáhlé pole 
působnosti, na kterém může býti levně a v každém rozsahu využitkován, 
a to s úplnou bezpečností, zacházíme-li s ním tak, jak toho každá hořlavá 
látka, tedy i hořlavý plyn, vyžaduje.

Jako látky svítivé dá se acetylenu použiti v každém rozměru, počí
najíc jedním světlem, které může míti svítivost od čtyř svíček se spotřebou 
3 litrů acetylenu za hodinu, což representuje nepatrný obnos 4/,„ haléře, 
až do 100 svíček při použití obyčejného hořáku, ano i 150, 200 i více 
svíček se spotřebou 30 až 40 litrů acetylenu při použití žárového tělesa, 
což representuje 4 až 5 hal. za jednu hodinu, a to k jednotlivému i cen
trálnímu osvětlování veškerých místností uzavřených jako obydlí, škol, re
staurací, divadel, nemocnic, kostelů, továren, kasáren a jiných a i otevře
ných míst, jako ulic, náměstí, parků, cest, nádraží a lodních přístavišť. 
Proto možno acetylenu užívati i k centrálnímu osvětlování měst a může 
se tu  směle říci, že nemůže v této době býti pro město pohodlnějšího, 
bezpečnějšího a lacinějšího způsobu osvětlovacího nad acetylen.

Dále užívá se acetylenu k účelům fotografickým, k promítání obrazů.
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v praxi lékařské, k osvětlování obrazáren a malířských síní, neboť světlo 
acetylenové tonu barev nemění, kdežto veškerá jiná světla tak činí.

Dále k vrhání světla do dálky pomocí reflektorů, a to až do vzdále
nosti 2000 m  u přímořských majáků zhusta užívaného, neboť acetylenové 
světlo jest prolínavější, zvláště mlhy i dým proniká mnohem lépe, než 
elektrické i petrolejové, kterého dříve na majácích užíváno bylo. a nyní 
všeobecně ustupuje acetylenu.

P ak  k lampám pro povozjr, k přenosným lampám a apparátům  ruč
ním pro horníky, hasiče, hospodáře, kde koná službu při podzimním sklí
zení řep, při chytání mšic, v rybářství při chytání úhořů atd. Mimo to 
při stavbách nočních anebo podzemních, u vojska k signálům světelným, 
k osvětlování stanů i cest, kde dle zpráv časopisů osvědčil se znamenitě 
ve válce angloburské v Africe při nočním hledání raněných a dále k osvětlo
vání železničních vozů míšením s plynem olejným, jak  hlavně v Německu 
se děje.

Jako látky teploplodné užívá se acetylenu v laboratořích chemických 
a lékárnických u zahřívačů a při Bunsenových kahanech, kde značnou 
teplotu vyvine, ač světelný plamen acetylenu, jak  dříve bylo řečeno, má 
nepatrnou výhřevnost.

Dále k topení v kuchyňských vařidlech, k ohřívání žehliček, k vy 
tápění kamen a v dílnách k letování, spájení, tavení a k hnáni acetyleno- 
vých motorů (až do 20 koň. sil), kde na jednu koňskou sílu potřebí je 
180 až 220 lit. acetylenu za hodinu a v jiných a jiných případech, zkrátka 
acetylenu dá se s výhodou použiti v každém oboru.

Z dříve uvedeného o acetylenu a smišeninách jeho se vzduchem plyne, 
že jest velmi důležité u apparátů pro výrobu acetylenu, aby vyráběly plyn, 
vzduchu prostý, neboť jen  tehdy není plynojem nebo vyvinovač v pří
padě neopatrného zacházení se světlem a při požáru tak nebezpečným, 
obsahuje-li acetylen vzduchu prostý, poněvadž tento, jak  dříve bylo řečeno, 
jen shoří, avšak neexploduje.

Mimo to má vzduch v acetylenu též špatný vliv na světlo samo, 
které ztrácí na svítivosti a dostává dle množství vzduchu přimíšeného 
různé zabarvení, v nejhorším případě žluté, slabě svítící, pak namodrale 
bílé se žlutým okrajem, až konečně jasnější naČervenalé, a krom toho tvoří 
se saze, které usazujíce se na otvorech hořáků, je  zanášejí.

Plam en vzduchu prostého a čistého acetylenu jest jasně bílý, velice 
svítivý, klidný; hořáky se nezanášejí.

Po shasnutí plamenů zabarvených pozorujeme, že v místnosti utvo
řily se tmavé, neprůhledné mlhy, což neděje se nikdy po shasnutí pla
menů bílých.

Je  tedy dle všeho dříve uvedeného důležito voliti apparát . u kterého 
neděje se vyvinování plynu za veliké teploty nebo velkého tlaku, který 
vyrábí a odevzdává plynovodu acetylen, vzduchu prostý a chladný, zba
vený dříve jmenovaných, znečišťujících jej látek, tedy vyčištěný a konečně 
prostý vodních par čili vysušený.

Těmto podmínkám krom jiných ještě, které jsem vzadu po probrání 
jednotlivých apparátů uvedl, každá soustava apparátů zúplna nevyhovuje, 
a spíše můžeme říci, že málokterá z těch, které jsou i nejvíce v oběhu, 
zvláště ze soustav starších, kde voda přichází na karbid.

Acetylenové apparáty lze roztříditi několika způsoby, a t o :
D le  s o u s t a v y :
A. Na apparáty, u nichž přichází voda na karbid, které rozdruženy 

jsou opět dle principů v třídy, a to na:
1. kapací a proudové čili srčkové (obr. 1., 2. a 3.),
2. potápěcí (obr. 4.),

Kronika práce. X .  1 6
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3. podmáčecí (obr. 5.),
4. zaplavovací a přetékací (obr. 6. a 7.).
B. Na apparáty, u nichž přichází karbid do vody, a tyto dělíme zas:
1. Da utápěcí čili ponořovací (obr. 8.) a
2. na padací a vhazovací (obr. 9. a 10).
D le  v ý k o n n o s t i :
A. Na apparáty automatické čili samočinné (obr. 2., 3 , 4., 5., 8. a 9.) a
B. na apparáty ruční (obr. 10.).
Automatické apparáty dělíme o p ě t :
1. Na kompensační, a to jsou ony, u nichž řídí se výroba plynu po

hybem plynojemu t. j. stoupáním a klesáním tohoto (na př, obr. 2., 3., 
4., 8. a 9.) a

2. na differenciální, u kterých změnou dvou rovin vodních řídí se 
vyvinování plynu. Tato změna rovin, totiž klesání a stoupání, je závislá 
opět od většího nebo menšího napjetí plynu ve vyvinovači (obr. 5.).

Vzhledem k plynojemu roztřidu- 
jeme apparáty :

A, Na apparáty s plynojemy (po
hyblivými) (obr. 2., 3., 4., 6., 7., 8., 
9., 10.) a

B. bez plynojemů (obr. 1. a 5.). 
Aby bylo zřejmo, jak rozličně vy 

hovují různé vyjmenované soustavy, 
proberu je  a poukáži na jejich vady 
nebo výhody.

U apparátů kapacích a proudo
vých čili srČkových jest princip (obr. 1.): 
V jedné nádobě karbid buď v patrone, 
koši nebo v truhlíku, a ve druhé ná 
době výše umístěné voda, která kape 
nebo teče na karbid.

Při malých apparátech této sou
stavy pro jedno nebo dvě světla a 
u lamp stačí, pak-li voda na karbid 
pouze kape (obr. 1.), avšak u větších, 
při více světlech, je též spotřeba plynu 
větší, a tu nestačí kapky vody k vy
vinování dostatečného množství plynu, 
nýbrž voda musí na karbid téci m a

lým proudem, tedy srčkem, od čehož dostaly apparáty této soustavy své 
jméno (obr. 2. a 3.)

Teče-li voda přímo na karbid nebo ne, nebo teče-li horem anebo 
spodem, soustavu tuto nemění, avšak proto přece výhodnější je  příchod 
vody do spodu karbidu než na vrch, neboť horem (obr. 1. a 2.) přicháze
jící voda na k a rb id ' prosakuje se rychleji a déle karbidem, a může tím 
přivoditi u těchto apparátů nadbytečné a i větší dodatečné vyvinování 
plynu.

Příchod vody děje se u apparátů těchto většinou automaticky, a to 
pravidlem stoupáním anebo klesáním bubnu, čímž uzavírá neb otvírá se 
kohout vodní nebo ventil (obr. 2.).

V poslední době, ježto kohouty a ventily neosvědčily jisté a bez
pečné uzavírání vody tím, že se zanášejí, užívá se násosky čili lieveru 
z rourky mosazné (na obr. 3.), která jest upevněna na plynojemu a stále 
naplněna vodou. P ři klesnutí plynojemu násoska vodu táhne a pouští na

X Z L
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Obr. 1. (Princip .)
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karbid a při vystoupnutí plynojemu vystoupí z vody a přestane vodu 
vpouštěti.

Však ani tato násoska nepracuje úplně jistě, neboť vyskočí z ní Často 
voda buď nárazem anebo zanesením se nečistotou z vody. Tím přestane 
vodu táhnouti, a nastává i skasnutí všech světel najednou.

Někdy užívá se též pryžové hadice, jejíž jeden konec je  upevněn 
na bubnu, a druhý na reservoiru. Tato vykonává funkci spojitých nádob. 
Při klesání bubnu snižuje se v hadici rovina vodní oproti reservoiru, 
a voda vtéká ke karbidu, kdežto naopak při stoupání bubnu přestane téci.

U  lamp kapací soustavy (obr. 1.) je  v  jedné nádobě"karbid 4a ve 
druhé voda, která kape pootevřením kohoutku nebo ventilku na karbid 
stále, pokud se svítí. Chce
me-li shasnouti lampu, za
vřeme ventilek vodní, čímž 
přestane příchod vody na 
karbid, a světlo za chvíli 
nedostatkem plynu samo 
shasne. Ruční lampy tyto 
pohyblivého plynojemu 
nemají, u stolních lamp se 
však někdy vyskytují.

U  apparátů těchto 
soustav dává se při ma
lých rozměrech karbid do 
jedné nádoby (obr. 2.) a 
vkládá se s touto do ko
mory vyvinovací čili vy- 

vinovaČe (generátoru).
U větších (hlavně prou
dových) dělá se komor 
s nádobami několik, a i 
nádoby samotné rozdělují 
se na více přihrádek (obr1.
3,), aby voda tekoucí do £ 
komory, nepřišla najed- sfrz  
nou do styku s celým 
množstvím karbidu, k te
rého bývá u velkých ap- Obr. 2. (Princip.)
pařátů v jednom truhlíku 
někdy až i 30 kg i více,
nýbrž aby postupně a částečně navlhčovala vždy jen nanejvýš takovou 
část karbidu, z níž vyvinutý plyn stačí plynojem pojmouti.

Za tím účelem mají nádoby či truhlíky po straně stupňovitě za sebou 
otvory (obr. 3.), kterými postupně vtéká voda ke karbidu, a tento navlh- 
čuje. Vody vtéká do vyvinovače a tedy i ke karbidu vždy jen  malé množ
ství za sebou, ač je  v něm velké množství karbidu, neboť při větším pří
chodu vody nestačil by plynojem těchto apparátů pohltiti všechen vy
vinutý plyn.

Y případě, kdy 30 kg karbidu jest v jednom truhlíku, rozděleném 
na pět dílů, je v jedné přihrádce 6 kg karbidu, a kdyby se tato přihrádka 
najednou zaplavila, jak mnohý myslí při pohledu na apparát tento, musil 
by plynojem pojmouti nejméně 1800 litrů plynu.

Dále není u těchto truhlíků vůbec možné úplné zaplavení jedné při
hrádky za druhou, protože voda počne vtékati do přihrádky otvorem nej-

16*
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nižším, a kdyby se měla tato přihrádka úplně zaplavit!, musili by se ne- 
vyhnutelně zároveň zaplaviti i přihrádky druhé.

Totéž platí i o apparátech této soustavy, kde jsou vyvinovače venku 
(obr. 2.), a místo truhlíku jsou nad sebou děrované košíky, voda teče 
do nicli buď horem anebo ze spoda a opet, jako dříve, malou čast karbidu 
vždy navlhčí,

Jak  jest v samém základě i vzhledem na samo či nný^chod..tato vábivá 
soustava ideálně jednoduchá, tak má mnoho vad.

Jsou to zprvu ztráty plynu.
Přitékádi málo vody ke karbidu, nemá tato dosti času karbid, zvláště 

kusový, řádně proniknouti a rozložití, ježto zliltána jest najednou velkým 
množstvím karbidu, avšak jen  na povrchu jeho. Mezitím utvoří se tolik 
plynu, že plynojem vyzvedne, a voda přestane téci. Po chvíli, při větší

spotřebě plynu, klesá opět buben 
a propouští znova vodu, a neroz- 
ložená jádra karbidu, která jsou po
tažena jaksi kůrou, zůstávají stále 
pozadu s rozkladem, a při vyndání 
truhlíku nebo koše za účelem no
vého naplnění, vidíme vystupovati 
nejen hned, ale i po další dobu 
ještě bubliny z vylitého kalu.

Je-li apparát světly přetížen, 
zůstanou i celé pecky karbidu ne- 
spracováného a nerozloženého.

To jest ovšem do měsíce a 
do roka značná ztráta plynu, ne 
hledíc ani na to, že ucházející tu 

\ y  plyn mísí se se vzduchem a může 
býti při neopatrném zacházení se 
světlem nebezpečným, a to buď 
hned v místnosti, kde apparát se 
nachází neb i venku po vylití kalu.

Dáme-li v domnění, že tuto 
vadu odstraníme, u těchto apparátů 
příchod většímu množství vody na 
karbid, jest to zase totéž, protože 
karbid, zvláště kusový, potřebuje 
jistou dobu, než se úplně vypra
cuje t. j. rozloží, a zde při ukva
peném příchodu vody nestačí tak 
rychle pracovati, a po vytáhnutí 

truhlíku uzříme, že ač poslední přihrádky nejsou úplně vypracovány, 
přece plynojem klesal a připouštěl vodu na další karbid. To jest tím. že 
množství pomalu se vyvíjejícího plynu nestaČuje napájeti plynovod, a buben 
tedy klesá.

Odpomoci tomu tím, že užívali bychom drobného karbidu není možné, 
neboť bylo by při drobném karbidu prudké vyvinování za velké teploty 
a velké dodatečné vyvinování plynu

Jmenované vady se zmírní, užíváme-li velkých apparátů pro méně 
světel, avšak naopak zase se zvětší, pracuje-li apparát ukvapeně, totiž je-li 
na malý apparát mnoho světel, a tím tedy musí se vyvinovače častěji plniti.

Tyto apparáty proudové nazývají někteří také apparáty zaplavova- 
cími, avšak je  to pojmenování chybné, jak  při apparátech zaplavovacích 
seznáme, neboť zde se zaplaví úplně jednotlivé oddělení i celý vyvinovač

Í-vuaÍi.cI

Obr. 3. (Princip.)
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až tehdy, když karbid jest již vypracován, tedy pozdě, a nemá zde voda 
jiný  úkol než vytlačiti plyn z vyvinovače, aby při otevření vyvinovače 
za účelem nového plnění plyn neunikal do vzduchu.

Kdyby ani dříve jmenovaných případů nebylo, je  vadou těchto appa
rátů předčasné i dodatečné vyvinování acetylenu následkem rozkládání se 
karbidu vlhkostí ve vyvinovaČi vůbec, dále vodou, kterou karbid táhne 
z navlhčené již vrstvy, nebo vlivem vodních par, které se sráží na karbidu.

P ar  v těchto vyvinovačíeh, (zvláště kapacích) obzvláště mnoho se 
tvoří, neboť při rozkladu karbidu za malého množství vody vznikne 
velká teplota, za které se voda vypařuje, a nezabrání tomu ani voda okolo 
nádob s karbidem jsoucí, jak  tomu je u proudových, nýbrž naopak teplem 
se také vypařuje a v celé kapky sráží na stěnách nádob a z těchto stéká 
pak do karbidu.

Přestaneme-li svítiti a vedení uzavřeme, poznají se teprv účinky do
datečného vyvinování, a není-li plynojem dostatečně velký, nebo byl-li 
při zhasnutí světel náhodou vystouplý, totiž plný, nemá plyn v plyno
jemu více místa a uniká mimo plynojem.

Není-li u apparátů pojišťovací roura nebo ventil, uniká plyn do 
místnosti, kde apparát se nachází, a nastává tu případ nebezpečí i ztráty 
plynu, nebo uniká-li pojišťovacím zařízením do ventilace, je  tu případ jen 
značné ztráty plynu, o které konsument mnohdy ani neví nebo na ni ne
pomýšlí, ano chlubí se ještě, že má u apparátů patentní pojištění, kterým 
mu plyn nadbytečně vyvinutý sám do vzduchu uniká.

J in ý  opět, vidí-li, že buben má přeběhnouti, otevře zkrátka kohoutek 
a Část plynu z bubnu vypustí do místnosti, kde se apparát nachází,

Toto dodatečné vyvinování je  tedy příčinou, že mnohdy přes noc 
buben plynojemu vystoupne do nejvyšší své polohy, a i plyn uchází.

U lamp a kapacích apparátů bývá teplota ve vyvinovačíeh tak velká, 
že popel rozložením karbidu vzniklý jest úplně suchý, neboť karbid vlastní 
teplotou vypařil veškeru vodu, která k němu přišla. Je-li tento popel 
žlutý, jest to svědectvím, že byl ve vyvinovači příliš velký stupeň teploty, 
a jsou tu znatelný pak i stopy současně vyvinutého benzinu a dehtu.

A pparáty kapací a proudové potřebují celkem malé, každému snadno 
pochopitelné obsluhy, což je  příčinou tak velkého jich užívání; pracují se 
stejným tlakem, pokud totiž mají plynojemy, neboť plyn nepřemahá než 
zvednutí plynojemu, který nutno mnohdy i zatížiti, abychom dostali po
třebný tlak 80 nebo 90 m m  vodního sloupce.

P lyn  nedávají nikdy vzduchu prostý, a to proto, že ve vyvinovači 
komoře po novém naplnění této karbidem, je vždy vzduch, který s vy
vinutým plynem do plynojemu vzchází, a pracují (zvláště kapací) sp značnou 
teplotou (oproti apparátům „karbid do vody“).

J iná  vada jejich krom dříve uvedených je, že vyvinovače bývají 
pravidlem uzavírány gumovým těsněním a utahovány šroubem. Toto 
těsnění časem teplem ve vyvinovači a vápnem ztvrdne, rozmačká se, a na
stává pak unikání plynu, které může míti i vážné následky.

K plnění těchto apparátů dle velikosti lze užiti karbidu velkého nebo 
drobnějšího.

Jakost plynu zlepší se u těchto i ostatních apparátů „voda na karbid“ 
použitím práče, čističe a sušiče.

Soustavy proudové mělo by býti užíváno jen k osvětlovacím zaří
zením s malým množstvím plamenů a kapací jen  pro jeden anebo dva 
plameny.

Další soustavou je soustava potápěcí (obr. 4,).
U této soustavy je nádoba s karbidem připevněna uvnitř plynojemu. 

Y občasném potápění se karbidu do vody při klesání plynojemu a opět
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ném rychlém vystoupnutí jeho z vody, když plynojem stoupá, vytlačován 
jsa okamžitě se vyvinuvším plynem, spočívá samočinné působení. P lyn 
vyvinuje se tu bez dostatečného ochlazení vodou, a stává se, že celé 
množství karbidu, v  nádobě jsoucí, je  rozpáleno vzniklou velkou teplotou, 
a možno pak páry dehtové, vodík, různé úhlovodíky a páry benzinové 
v acetylenu těchto apparátů nalézti.

Svítivost takovéhoto nečistého acetylenu je malá, a nastává zanášení 
se hořáků až i ucpávání jich otvorů

Může se krátce říci, že apparáty potápěcí, ačkoli jsou svou konstrukcí
nej jednodušší, jsou méně odporučitelné než apparáty prvé, totiž proudové, 
neboť u těchto voda na karbid přišlá zůstane na karbidu, kdežto zde u po

tápěcích po rychlém vynoření se nádoby 
s karbidem z vody, karbid rychle oschne 
a rozkládá se za velké teploty.

Rovněž dodatečné vyvinování se
plynu je zde poměrně větší, neboť působí 
zde na karbid dosud nerozložený páry 
z veškeré vody v plynojemu a i páry, 
z navlhčeného karbidu velkou vnitřní
teplotou tohoto vypařené.

I obsluha těchto apparátů je horší 
a nepohodlná, a jsou při naplňování vy- 
vinovace ztráty  plynu.

A pparáty  tyto pracují s větším a 
nestejným tlakem, neboť plyn musí nésti 
nejen plynojem, ale i celou zásobu karbidu, 
jejíž váha se po dobu chodu apparátů 
mění, a neodpomůže tomu zcela ani proti
závaží plynojemu.

P lyn  nedávají také vzdu- 
chuprostý a zapáchají, neboť 
voda, ve které plove plynojem, 
je  znečištěná kalem rozlože
ného karbidu.

K arbidu lze upotřebiti dle 
velikosti apparátů, buď kuso
vého nebo drobného.

Nejspíše dá se principu 
potápěcího užívati k malým 
apparátům, hlavně přenos

ným, pro jedno nebo dvě světla; pro více světel však by se užívati ne
měly. Řečené vady nejeví se však jen  u apparátů potápěcích, ale i u těch 
apparátů, u kterých voda ze spoda na karbid přichází, tento smočí a vy 
vinutým plynem jest zase ihned od karbidu pryč vytlačena, tak že karbid 
zůstane jen  navlhčený.

Apparáty tyto šlovou dle toho podmáčecí čili smáčecí (obr. 5.) a jsou 
buď bez plynojemu nebo s plynojemem. ^

U těchto prvých apparátů bez plynojemu (obr. 5.) příchod vody na 
karbid řídí si pouze tlak plynu ve vyvinovaČi, a to tím, že voda, jejíž 
sloupec je  ve vedlejší nádobě vyšší, než vrstva karbidu ve vyvinovaČi, 
pootevřením kohoutku vo.dního spodem proudí na karbid a vyvine plyn, 
který, dosáhnuv jistého tlaku, vodu od karbidu opět samočinně vytlačuje 
zpět do druhé nádoby, a to se opakuje až všechen karbid je vypotřebován.

Apparáty tyto pracují s vysokým a nestejným tlakem, neboť závislý 
je na sloupci vody ve vedlejší nádobě. Mají-li plynojem, řídí si příchod

Čistič
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Obr. 4-. (Princip .)
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vody tento plynojem, spojen jsa pákou nebo jinak s kohoutkem, připouště
jícím vodu z vedlejší nádoby ke karbidu.

A pparáty této podmáčecí soustavy, zvláště s plynojemem, jsou oproti 
apparátům potápěcím nejen co do konstrukce složitější, avšak mají i více 
vad, a byl u nich pozorován kromě stop po vzniklých produktech dehto
vých i rozklad acetylenu, z čehož lze souditi na velkou teplotu při vyvino
vání, a to rozhodně vyšší, než u obou soustav, dříve jmenovaných, neboť 
je  ještě podporována velkým tlakem plynu u těchto apparátů stávajícím.

Je  tedy vysvětlitelno, že u světla plynu apparátů smáčecích je k po
zorování čazení, zanášení i ucpávání hořáků a jiné, což způsobují hlavně 
produkty dehtové, které se pevně usazují.

Dodatečné vyvinování plynu je  tu také, avšak není tak povážlivé, 
je-li dostatek vody pod karbidem, kterou utvořený plyn může vy- 

s j  tlačiti a její místo zaujmouti, aniž by ušel do vody mimo vyvi-
j  1 novaČ a z této do vzduchu. P lyn  nedávají také vzduchu prostý.
'Lh  Chybné by bylo, chtíti u těchto apparátů zmírniti tlak tím,

že bychom užili méně vody, poně
vadž nastala by nedostatkem této 
temperatura ještě vyšši a nebez
pečnější.

K  větším zařízením osvětlova
cím nemají apparáty tyto rozhodně 
býti přípustný.

Krokem k lepším soustavám 
jest soustava zaplavovaci a přetékací 
(obr. 6. a 7.) o které jsem se u appa
rátů proudových zmínil, že totiž 
chybně a neprávem jméno toto ně
které apparáty jproudové si při
vlastňují.

U zaplavovaci soustavy (obr. 6.) 
stoupá voda ze spodu výš a výše a 
postupně vždy úplně zaplavuje je d 
notlivé stejně velké karbidové ná
doby, určitým množstvím karbidu 
naplněné, a karbidu je vždy jen 

x  tolik v jedné nádobě, aby všechen 
z něho vyvinutý plyn postačil plyno- 

Obr. 5. (Princip.) j em najednou pojmouti.
TJ přetékací soustavy (obr. 7.) 

jsou nádoby též stejně velké a odměřeným množstvím karbidu naplněné, 
avšak jsou za sebou stupňovitě nebo při zvláštním uspořádání v jedné 
rovině vedle sebe, a voda teče horem do prvé nádoby, tuto úplně za
plaví, pak přeteče do druhé, kterou zase úplně zaplaví, a to se opakuje, 
až karbid všech nádob je  vypotřebován.

U apparátů těchto množství vody, na karbid přišlé, stačí nejen k pa
třičnému rozkladu jeho, avšak i k částečnému ochlazení teploty, při roz
kladu  ̂vzniklé, i k ochlazení vyvinutého plynu.

Cím méně je  karbidu v jednotlivých nádobách a Čím více vody, tím 
příznivější je vyvinování a menší teplota při něm a tím i plyn chladnější 
a čistší, než u apparátů předešlých soustav, a nenastává tu čazení světla 
a zanášení hořáků.

Z těchto dvou apparátů jest apparát zaplavovaci lepší než přetékací, 
neboť u prvého voda obklopí nádobu s karbidem a tím ji ochladí, načež 
přeteče do nádoby, zaplaví ji úplně, a nově přitékající čistá a chladná
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voda stoupá k následující nádobě, kdežto u apparátů přetékacíeh nádoby 
nebývají vždy obklopeny vodou, a tato teče stále do nádoby prvé, tam 
se zahřeje, znečistí kalem a pak teče do nádoby druhé, z druhé do třetí 
atd., až všecky zaplaví. Krom toho objemným nabýváním karbidu při roz
kladu jeho a tvořením se bublin, které kypí, může nastati samovolné ne- 
včasné přetékání kalu do vedlejší přihrádky či nádoby, a tím i předčasné 
vyvinování plynu.

Dodatečné vyvinování, ač ve mnohem menší míře, než u apparátů 
předešlých, a to vlivem vodních par, hlavně teplem, při rozkládání kar
bidu vzniklých, je  i u těchto apparátů k pozorování, neboť karbid, k terý  
nebyl dosud rozložen a na řadu přijde teprve později, není ani tu proti 
vlivu par nikterak chráněn.

Obr. (i. (Princip.)  Obr. 7. (Princip.)

Tyto přetékací a zaplavovací apparáty pracují se stejným a dobrým 
tlakem v plynojemu, plyn však nedávají také prostý vzduchu. K  plnění 
jich je  lépe užívati karbidu velkého než drobného, a to, aby se předešlo 
příliš bouřlivému vyvinování plynu a tím i většímu tlaku ve vyvinovaČi.

Samočinný chod způsobuje tu plynojem, k terý  řídí vtékání vody na 
karbid různými způsoby, z nichž některé vyjmenovány byly u apparátů 
kapacích a proudových. Používati lze jich i pro větší množství světel.

Další třídou jsou apparáty utápěcí či ponořovací (obr. 8.), patřící již 
do soustavy „karbid do vody“.

Mezi těmito nalezneme opět mnoho různých dobrých i méně dobrých 
konstrukcí apparátů, a to buď ručních, kde nádoby s karbidem ručně se 
vpravují do vody, čímž se sice zjednoduší konstrukce, avšak na úkor
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malé obsluhy apparátů, nebo samočinných (obr. 8.), kde pohyb nádob do 
vody řídí si plynojem, ušetřuje tak práci ob sluho vači.

Samočinné apparáty tyto bývají složité, plyn nedávají prostý vzduchu, 
a karbid, dříve než přijde do vody, rozkládá se předčasně parami, což od
padá u ručních.

U obou nádoba s karbidem zůstává tak dlouho ponořena v nadbytku 
vody, až veškeren karbid v ní je  rozložen, a proto není tu vyvinování 
plynu za tepla, a plyn je  po projití vrstvou vody ochlazen i částečně vy 
čištěn, neboť zbavuje se sirovodíku a ammoniaku. k terý  pohlcován je vodou.

Obr. 8. i Princip .)  Obr. 9.

Při novém plnění vyndají se nádoby i s vypracovaným kalem z vody 
vyvinovače, a voda zůstane tím déle k potřebě.

Aby získala se větší zásoba plynu, dělávají se u ručních apparátů 
vetší plynojemy, a to hlavně při velkých centrálních zařízeních, což se 
však neodporučuje při zařízeních menších.

Další třídou apparátů na principu „karbid do vody“ jsou ony appa
ráty, u kterých karbid v určitých dávkách do vody padá, ať děje se to 
ručně (obr. 10.) nebo samočinně pomocí plynojemu (obr. 9.).

Appparáty tyto šlovou padací.
Ruční jsou pravidlem dobré, a užívá se jich i při zařizování centrál 

městských, neboť nejsou nikterak omezovány, avšak nemůžeme to říci 
o všech konstrukcích apparátů samočinných.

Kronika práce. X. 17



130 Acetylen a upotřebení jeho v praxi.

U samočinných apparátů padacích děje se padání karbidu do vody 
buď automatickým otevíráním, překlopováním anebo posunováním jedno
tlivých nádob s karbidem, které obsah svůj vpustí do vyvinovače, a' lze 
mezi těmito nalézti nejlepší apparáty, nebo nalézá se karbid v trychtýřo
vité nádobě, a pomocí ventilku (obr. 9.), šoupátka, klapky nebo lopatko
vého kolečka nebo jiným způsobem automaticky děje se vypadávání kar
bidu po částkách do vody.

Samočinnost působí buď plynojem anebo v jiném horším případě 
plovák, který stoupáním roviny vodní ve vyvinovaČi při ubývání tlaku 
plynu stoupá též a otvírá uzávěrku karbidu a naopak při klesání vody, 
způsobeném tlakem vyvinutého plynu, klesá též a uzávěrku uzavírá. Tato

soustava plováková je bez 
plynojemu pohyblivého.

J iná  konstrukce appa
rátů padacích je ta, kde 
plynojem řídí otáčivý po
hyb šnekového transportéru 
nebo posunování rovinného 
transportéru, které dopra
vují karbid do vyvinovače.

Tyto nejsou nejlepší, 
ač konstrukce je jnákladná, 
a samočinnost bývá na 
újmu stejnému tlaku plynu 
v plynojemu.

Výhodou apparátů pa
dacích je, že malá dávka 
karbidu přichází vždy do 
nadbytku vody, a ‘tím kar
bid se zcela vypracuje za 
teploty úplně nízké, a dále, 
že skoro všecky dávají plyn 
prostý vzduchu, propráním 
vodou ochlazený a zbavený 
ammoniaku i sirovodíku. 
Dle různých konstrukcí 
užívá se karbidu buď vel- 
kého kusového, menšího 
nebo drobného granulova
ného.

Výhodnější jsou appa
ráty, u nichž užívá se karbidu kusového, neboť karbid granulovaný nejen, 
že je dražší, nýbrž i méně plynu následkem snadného zvětrání vydává. 
Soustava padací a dříve jmenovaná soustava utápěcí, hlavně ruční, jsou 
jediné, které možno odporučiti pro osvětlovací zařízení v každém rozměru, 
kdežto apparáty ostatních soustav vzhledem na své vady hodí se jen  pro 
menší počet plamenů a k větším zařízením neměly by vůbec býti p ři
puštěny.

Probrav jednotlivé soustavy, musím ještě připomenouti, že u všech 
vyjmenovaných apparátů může různou buď lepší nebo pochybenou kon
strukcí, dobře nebo nedokonale provedenou, nastati buď zlepšení nebo na
opak zase zhoršení jich výkonposti, tak že vady jejich se zmírní nebo 
zvětší, a řekneme-li všeobecně o některé soustavě apparátů, že je  dobrá, 
nesmí se tím ještě mysliti, že každý apparát této soustavy je tím snad 
již dobrý.
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Byl by  to velice pochybený důsledek, neboť jisto je, že i některé 
konstrukce apparátů „karbid do vody“ nevyhovují veškerým požadavkům, 
na dobrý apparát kladeným.

Maje na zřeteli zájem celého odvětví acetylenového, nepoukazuji na 
určitý apparát, o kterém možno říci, že je  dokonalý, avšak zároveň upo
zorňuji, že acetylenový apparát není tím ještě ideální, když z obchodního 
zájmu tak výrobce o něm vyhlašuje a v cenníku píše, nýbrž tenkráte je 
appará t  ideálně dokonalý, jestliže:

vždy odměřené a stejné množství karbidu dle potřeby v pravý čas 
do vyvinovače, větším množstvím vody naplněného, přijde, neboť jen  
tehda je vyvinování za chladna;

byl-li karbid před tím hermeticky uzavřen, by nepodléhal ani parám 
vody vyvinovače, ani parám ze vzduchu;

dále, není-li v žádném případě možné upadnutí většího množství 
karbidu do vyvinovače, než jest potřeba nebo snad i náhodou více od
měřených dávek tohoto najednou;

je-li chod apparátů samočinný a pravidelný; 
není-li samočinnost na újmu stejného tlaku ve vyvinovači; 
dá-li se užiti kusového karbidu, a je-li využitkování tohoto úplné; 
pakliže plyn dává v každém případě úplně vzduchu prostý, ochla

zený, vodou propraný, chemicky čistý a suchý:
není-li dodatečné nebo předchozí vyvinování plynu; 
ani ztrát plynu unikáním tohoto při novém plnění karbidem anebo 

při vypouštění kalu z vyvinovače;
může-li se i mezi chodem stroje tedy i při svícení, doplniti zásoba 

karbidu ve s tro ji;
dá-li se tato zásoba lehce kontrolovati, 
je-li obsluha lehká, pohodlná a bezpečná, 
a konečně pracuje-li s malým tlakem.
Dříve uvedené některé vlastnosti acelylenu, objevující se tehdy, ne- 

zacházíme-li s acetylenem tak, jak  toho vyžaduje, nebo užíváme-li ap
parátů nedokonalých, odpadnou úplně při centrálních zařízeních měst 
ských, kde obsluhovač apparátů je vždy osobou spolehlivou, věcí znalou, 
a apparát na dobrém základe (pravidlem „karbid do vody“) stavěný, 
a zbývají pak jen  mnohé, velké výhody acetylenu oproti jiným světlům, 
čímž centrály acetylenové předčí mnohé jiné, zvláště zastaralé centrály 
uhloplynové a drahé centrály elektrické.

Acetylenové centrály jsou jediné, na které musí v prvém případě 
každé město i menší obec, s duchem času pokračující, pomýšleti, chce-li 
s nej menším nákladem moderní osvětlovací centrálu si postaví ti, neboť 
jen  v tomto případě má již předem zajištěné světlo krásné, efíektní a laciné, 
nevyžadující častých oprav a stálých dodatečných vydání za různé osvět
lovací předměty, jako žárová tělesa, cylindry, různá skla atd.

Tímto, jakož i následkem nepatrné obsluhy acetylenové plynárny 
i osvětlovacích předmětů, objeví se malá režie, kapitál zařizovací v brzku 
se umoří, načež k radosti konsumentů možno pak i cenu acetylenu snížiti 
tak, by výtěžek stačil pouze na krytí malé režie acetylenové plynárny.

Ze nejsou to pouhá slova, nýbrž, že acetylen užíván při centrálním 
osvětlování mest, i tu vítězně a rychle pokračuje, jest vidno z toho, že 
zařízeno těchto centrál acetylenových během tří let, a to do r. 1900 v Ně
mecku třicet a tři, ve Francii šestnáct, v Americe čtyřicet a v ostatních 
zemích čtrnáct.

První centrála acetylenová uvedena v činnost r. 1897 v Totisu 
v Uhrách.

17*
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Vyjmeme-li veškeré důsledky z látky, tuto probrané, shledáme, že:
1. acetylen je dle svítivosti a ceny světlem nej lacinějším, a jeho síla 

svítivosti je mnohokráte větší než petroleje, svítiplynu i elektrického světla 
žárového;

2. acetylen zapáchá jen  tehdy, když uchází nespálen a ne tedy při 
svícení. Jen  nečištěný částečně je cítiti i při hoření;

3. čistý acetylen, spalován, není zdraví lidskému nikterak nebezpečný, 
nekazí vzduch a nemá škodlivého vlivu ani na květiny, jak  činí jiné látky 
a plyny svítivé.

4. Dokázáno je, že silné osvětlení až i oslňující světlo, je-li totiž stejno
měrné a klidné, i při delším působení na oko nikdy nezanechává tak trva
lých změn na oku, jako naopak špatné osvětlení, při kterém oko hlavně 
při práci nuceno jest mnoho se namáhati, a proto je  acetylen světlem pro 
oko lidské ze stanoviska zdravotnického nejpříjemnějším a nejlepším, neboť 
nejvíce podobá se světlu slunečnímu, je  bez zabarvení a hoří se zářící jas
ností úplně klidně a stejnoměrně ;

5. acetylen čistý, vzduchu prostý, není nebezpečný, není-li zahřát 
na 780" C nebo není-li stlačen na více jak  dvě atmosféry za přítomnosti 
žhavého předmětu;

6. smíšeniny acetylenu se vzduchem v jisté mezi jsou více nebo 
méně nebezpečné jen  tehdy, když vlastní neopatrností zjednáme jim pří
stupu k žhavému předmětu, ačkoliv jsme zápachem vždy v čas upozor
něni na nebezpečí, nebo kdybychom připustili zahřátí směsi této na 480° C ;

7. ani při méně dobré soustavě apparátů nenastává samovolný vý 
buch při chodu apparátů zahřátím nebo přetlakem, a při dobré soustavě 
jest to absolutně vyloučeno;

8. acetylenu dá se použiti ke všem možným účelům osvětlovacím
v každém rozměru a i k zahřívání, topení a hnaní motorů;

9. zbytků po rozložení karbidu, totiž karbidového kalu vápenného, 
lze po rozmělnění s dobrým účinkem užiti k mrvení polí a luk a při pra
cích zednických k připravování malty a k bílení;

10. acetylen není svou jedovatostí ani svou výbušností, uchází-li pouze 
hořákem anebo následkem špatného těsnění, tak nebezpečný, jako plyn 
uhelný, a snáze se ventilací odstraňuje, než tento.

Y místnosti rozměru 4 m X  & m X  ^ m můžeme čtyřmi velikými ho
řáky (po 30 lit. za 1 hodinu) po celou noc (12 hodin) nechati acetylen 
ucházeti nezapálený, aniž by to mělo vlivu na zdraví člověka nebo za
vdalo __ to příčinu k výbuchu.

Utvoří se tu  směs jen  s l ‘8°/0 acetylenu, což je  daleko ještě pod 
hranicí explose, a ani otrava tu nemůže nastati, neboť dle Grréhanta je 
acetylen nebezpečný organismu lidskému, počínaje přimíšením 40(’/0 jeho 
do vzduchu. Yertész, zkoušeje acetylen z tohoto stanoviska, vdechoval ho, 
a nedostavily se u  něho žádné příznaky.

11. acetylen rozvádí se železnými rourami jako uhelný plyn, avšak 
vzhledem na malou spotřebu acetylenu v hořáku (neboť jeden uliční svíti
plynový hořák Auerův potřebuje za 1 hod. 150 litrů svítiplynu, kdežto 
jeden uliční hořák acetylenový potřebuje jen  20 lit. acetylenu, tedy 7'/., krát 
méně), možno k rozvádění acetylenu užiti rour o polovinu menších prů
měrů, než u plynu uhelného.

Velká výhoda tohoto hlavně z ohledů finančních, zvláště se objeví 
při zařizování osvětlení měst, kde síť rourová pro acetylen přijde mnohem 
levněji, než pro plyn uhelný.

12. Z téže příčiny stačí plynárně acetylenové i mnohem menší zá
soba acetylenu, a tím i menší plynojem, než plynárně uhelné.
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Menší náklad 11a plynovod i plynojem jsou příčinou, že celý náklad 
zařizovací na plynárnu acetylonovou značně je menší, oproti nákladu na 
plynárnu uhelnou.

13. Světlo acetylenové hoří, i nechráněno jsouc sklem, na sebe větším 
větru a nepotřebuje ani cylindrů, ani žárových těles, nýbrž jen  prostého, 
jednoduchého, trvanlivého hořáku, kterému ani nárazy neuškodí.

14. Čištěný acetylen nepůsobí rušivě na železo, ani je-li pozinkované 
nebo pocínované, a rovněž nepůsobí na jiné kovy, jako nikl, aluminium, 
cín a zinek. Na olovo působí jen  pranepatrně.*!

Oproti tomu jest dbát! každému majiteli acetylenového zařízení osvět
lovacího, má-li toto vyhovovat! k úplné spokojenosti a býti zcela bez
pečné, následujícího:

Udržujme apparát V čistotě a nechme jej obsluliovati jen  osobou 
spolehlivou.

Držme se předpisu, který u každého apparátů musí býti vyvěšen.
Nenechme apparát zamrzávali a v případě rozmrazování užijme jen 

teplé vody a nikdy ohně.
Plňme apparát ve dne a ne za noci a ne v poslední chvíli, když 

již světlo jeho dodělává.
Nechoďme se světlem k apparátů, ani tam, kde je  cítiti ucházející 

plyn, nýbrž provětrejme dříve tuto místnost.
Zkoušejme několikrát za rok (a to vždy za dne) plynovod, je-li 

vzduchotěsný a neporušený tím, že uzavřeme všechny kohoutky u ho
řáků a pak, když zatížili jsme ptynojem (třeba cihlou), poznamenáme 
výšku, kde stál, a necháme tak plyn po několik hodin pod tlakem v rouro 
vodě. Při tom je  ovšem kohout od apparátů do plynovodu stále otevřon 
a nesmí se v té době ve vyvinovaČi žádný plyn tvořiti.

Je-li vedení bezvadné, neprodyšné, neltlesne plynojem při této 
zkoušce pod dříve učiněné znamení.

Pří hledání vadných míst na rourovodě neužívejme světla, nýbrž 
roztoku mýdla ve vodě. Roztok tento po natření chybného místa štětcem 
tvoří bubliny, jichž příčinou je  plyn, ucházející v těch místech.

Plňme občas dle potřeby čistič novou čisticí hmotou, jinak je zby
tečným přívěskem.

Při plnění čističe uzavřme kohout před i za čističem.
Aby nám čisticí hmota při otevření kohoutu nezaprášila potrubí a 

nezanesla hořáky, dejme na vrch čisticí hmoty kus vaty nebo plsti.
Na noc zavírejme vždy kohout od apparátů do vedení.
Cisťme občas hořáky, a to nejlépe jehlou, pak namočením do benzinu 

a pro fouknutím, načež po vyschnutí jsou opět dobré.
Hořáky nešroubujme nikdy braním za rozvidlenou část jejich, nýbrž 

za kovový spodek, neboť se tím mohou zkřiviti i zlámati.
Hořáky natočme vždy širší částí plamene v ten směr, kde chceme 

míti více světla, neboť úzká strana má o 35% menší svítivost nežli 
strana širší.

Užívejme jen  hořáků dobrých, které mají dostatečný přístup vzduchu 
zvláštními otvory ve hlavičkách a které se příliš nezahřívají, neboť jinak 
brzy se zanášejí, a světlo ztrácí na sluneční jasnosti,

Trhají-li sebou plameny, a není-li původ toho v apparátů samém, 
je tu příčinou usazení se vody někde v potrubí, buď v záhybu nebo pro
hnutí, a nutno tuto vodu odstraniti. Toto objevuje se u plynu těch appa-

*) O médi. stříbře a rtuti pojednáno je dále.
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rátů, u kterých nesuší se acetylen dříve, než vejde do potrubí, a zvláště 
brzy se to objeví, není-li rourovod správně kladen.

Hoří-li plamen Čistého acetylenu slabě, bliká-li, nemá-li ostrého obrysu 
a je-li načervenalý, ač hořáky jsou dobré, čisté a nezanešené, je tu pří
činou malý tlak plynu, a to bud’ hned v apparátů nebo v potrubí, a nutno 
plynojem zatížiti, až dostaneme u hořáků tlaku 8 nejvýše 9 em vodního 
sloupce. Plynojem nemá při tom býti zatížen tak, aby tlak u nejbližšího 
hořáku byl přes 9 em vod. sloupce, nebot spotřebuje pak hořák při stejné 
svítivosti plamene mnohem více plynu. Nepomůže-li toto, je potrubí 
slabé, nebo je na něm mnoho světel, a nepřivádí proto hořákům dosta
tečné množství plynu s určitým tlakem potřebným. Tuto vadu, která n e 
objeví se při správně provedeném ronrovodě, je  nejlépe odstraniti pře
děláním potrubí a nikdy ne zatěžkáváním plynojemu.

Při volbě výšky plamene nad zemí a vzdálenosti světel buďme pa
mětlivi tóho, že světla (každého) ubývá se čtvercem vzdálenosti, t, j. 
ve vzdáleností 2 metrů je světlo 4kráte menší, ve vzdálenosti 3 metrů je 
světlo 9kráte menší atd.

Dle P icteta a (xerdesa nedává prý acetylen za okolností, za jakých 
jej k osvětlování používáme, žádné acetylenomědi, která je  třaskavou 
sloučeninou mědi s acetylenem, avšak proto přece neužívejme mědi a 
hlavně ne rtuti a stříbra na různé části, se kterými acetylen anebo 
karbid ve styk přichází.

P ři tom připomínám, že vymyšlené povídání o jakýchsi napatrných 
částkách, které p rý  acetylen vůbec tvoří na hmotách, se kterými po delší 
dobu je  ve styku, na př. na železe a jiných, a které prý  v případe tření 
nebo nárazu explodují, je vymyšleností a naprostou nepravdou.

Ze patřičné zacházení se zařízením acetylenovým a hlavně pozornost 
se světlem a ohněm v místnosti, kde se apparát nachází, je  první pod
mínkou bezpečnosti, viděti je z toho, že, ač mnoho velkých i menších 
acetylenových plynáren městských po celém světě pracuje, dosud ani je 
diný výbuch takovéto plynárny není znám, a doufejme, že časem bude 
to platiti o všech zařízeních acetylenových.

Má-li býti acetylenové zařízení osvětlovací řádně provedeno, míti 
všechny výhody a býti prosto veškerých vad, pak nehleďme při zařizo
vání na lacinější nabídku a na to, která firma nám levněji čítá metr rour, 
nýbrž hleďme především a hlavně, jaké soustavy má dotyčná firma ap
parát, je-li provedení jeho patřičné a bezvadné, a pak zárukou nám buď 
technická vyspělost a spolehlivost firmy, která zařízení má prováděti.

Doporučuje se tu  poraditi se dříve se znalcem apparátů acetyleno
vých a nedati na vychvalování mnohdy i pochybného apparátů, které 
v cenníku výrobce obyčejně vyznívá v ten smysl, že dotyčné apparáty 
dlouho již vyrábí a mnoho jich prodal, což prý  je  důkazem, že jen  tyto 
apparáty a žádné jiné jsou osvědčené a nejlepší.

To je nepravda, neboť nebyl by pak vůbec pokrok v zdokonalování 
možný a nemohlo by nikdy býti nic lepšího a modernějšího, kdyby mělo 
býti vždy jen  to dobré, co již po delší dobu v oběhu je a o čem výrobce 
sám z osobních ohledů tvrdí a mnohdy i různými, pro reklamu sehnanými 
dobrozdáními dokazuje, že není nic lepšího, a to proto, že skutečně neví, 
nebo z různých příčin nechce věděti, že něco lepšího může býti.

Poukázal jsem dříve na mnohé výhody acetylenu oproti jiným  zdro
jům  světelným a na rozsáhlé pole, na kterém acetylen může působiti, a 
tvrdím vzhledem k tomu, že nebojí se acetylen nových a nových konku
rentů, vyskakujících naň s velkým rámusem, jako rytíři na divadle, které 
impressario na provázku drží a za ně hřmot a mnoho řečí dělá.
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Tak r. 1898 psalo se o novém konkurentu karbidu vápenatého a tím 
i acetylenu, nebezpečného tomuto svou lácí — o karbolitu totiž, ze k te 
rého vyvíjí se účinkem vody plyn, ethylen zvaný, podobné svítivosti
jako acetylen, a v Americe stavěla p rý  se téhož roku továrna na tuto 
náhražku karbidu, avšak proto dodnes veřejnost zde o karbolitu ničeho 
neví, a tím méně je  tedy karbolit konkurentem karbidu, a ethylen 
acetylenu.

J in ý  konkurent acetylenu objevil se loni na obzoru, a bylo to tak 
zvané světlo Pampeovo, jež jest směsí plynů lihových a uhlovodíko
vých a připravuje se pochodem vypařovaeím, přehřívacím a rozkládáním 
v pecích za vysokého žáru. J is tý  zpravodaj psal před časem z berlínské 
výstavy, že prý  světlo toto je vážným soupeřem osvětlení plynového a 
acetylenového, avšak světla toho také dodnes nikdo u nás nepoznal a 
neviděl.

J a k  velkého nákladu by vyžadovalo zařízení takovéto stanice osvětlo
vací a mohl-li by si poříditi každý jednotlivec na venkovské samotě,
jako apparátů acetylenového, pan zpravodaj nenapsal.

Úplně neškodným soupeřem acetylenu je  plyn vodní, který hlavně 
z ohledů hygienických má velkou vadu, přímo zabraňující všeobecnému 
používání jeho k účelům osvětlovacím, a to jes t značné množství velmi 
jedovatého kysličníku uhelnatého (chem. zn. CO) ve vodním plynu ob
saženého (30—50%), k terý  při dosti nepatrném ucházení vodního plynu 
uniká do vzduchu a po krátkém vdechování může přivoditi otravu, neboť 
je známo, že již 0 1 %  kysličníku uhelnatého ve vzduchu má za následek 
objevení se příznaků otravy.

A tak jsou všechna světla tato i s plynem olejným, k jehož vý
robě je  potřebí rovněž drahých a složitých zařízení, o nichž může se říci
totéž, co o přístrojích na výrobu světla Pampeova, a kterýžto plyn olejný 
udržuje se jen  tím, že se pomocí acetylenu karburuje tak, jako plyn 
uhelný, a i ještě mnohá jiná stále nová světla, praslabými konkurenty 
acetylenu, a platí to i o svítiplynu, k terý  se dá vyráběti pouze na veliko, 
a to v nákladných plynárnách, ne však tak snadno a rychle v jednotli
vých apparátech, jako acetylen, a kromě toho plamen svítiplynu potřebuje 
do roka spoustu drahých punčošek, které chválí jen  jich vyrabitelé a pro
davači, avšak nikdy konsumenti, a to vzhledem na stálou drahotu jejich 
a velkou pozornost při stálé obsluze. Užíváme-li při svítiplynu jen  hořáků 
obyčejných bez žárových těles, je pak světlo toto žlutočervené, plamen 
kmitá a znečišťuje velmi značně vzduch kyselinou uhličitou i jinými ne
zdravými splodinami hoření a vydává mnoho tepla.

Dále platí to i o drahé elektřině, které se sice nesmí upírati bu 
doucnost, avšak v oboru osvětlování není dosud na žádoucí výši dokona
losti, ač vyžaduje zařizování a udržování její velkého nákladu, které může 
si málo kdo a málo kde poříditi, a k užívání v každém i sebe menším 
rozměru jako acetylen se rozhodně dosud nehodí a také nepoužívá.

A konečně elektřina i při nejlepším zařízení nezaručuje naprostou 
jistotu, že rázem nevypoví služby, čehož příčinu nutno pak i zkušeným 
odborníkům mnohdy i delší dobu hledati, nežli osvětlení opět lze v čin
nost uvésti.

Dalšími zdánlivými soky acetylenu jsou i pří hoření páchnoucí ga- 
solín a líh se svými věčně rozbitými a začazenými punčoškami a cylindry 
v erbu, a konečně petrolej, k terý ztrácí ve prospěch acetylenu den ode 
dne půdy pod nohama, jako kdysi se stalo lojové svíci a oleji, a nepo
může mu také obléknutí se do punčošek a do cylindru, ani mu nepo
mohou jeho baroni, kteří nepravdivým rozšiřováním poplašných zpráv
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o acetylenu v časopisech i mezi lidem chtějí petrolej na čas zachrání ti 
mezi tím, co rychle hledají a vynalézají jiná pole, na kterých by mohl 
petrolej pokročilému lidstvu prokázati ještě svých služeb po vypovězení 
ze služeb osvětlovacích.

A jsou tedy všechna světla tato v tuto dobu tak slabými soky po 
našem venkově oblíbenému acetylenu, kde má svou zajištěnou budoucnost, 
že marně ještě po dlouhou dobu budou lámati kopí svá i s těmi, kteří se 
teprv rodí k jich posile, o lesklý a zářivý štít acetylenu, jenž dosud ran 
útočníků velkomyslně přijímal, avšak neodrážel, neboť svezly se samy po 
tvrdém krunýři jeho, až znaveni zbytečnou námahou ustanou.

Nevyvracím zde veškeré nesmyslné báje a lantastické pověsti o ace
tylenu, které ústně i tiskem nevědomými a mnohdy i zúmyslně rozšiřo
vány bývají, neboť laskavý čtenář po přečtení tohoto spisu sám posoudí, 
mnoho-li pravdy obsahují a na jakém základě psány jsou.


