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Lihovarnictví.

Ú v o d .

ihovarnictvf jest zajisté průmyslem veledůležitým rovnou takořka měrou 
pro hospodářství polní, pro cukrovarnictví a obchod, tedy pro značnou 
část hospodářství národního.

Cenu a pravý význam jeho v hospodářství polním nahlédneme, 
uvážíme-li, že napomáhá zpeuěžiti plodiny polní v ceně dosti vysoké. 
Mimo to však ve specielní části oboru toho, při chovu dobytka hově

zího, hraje úlohu neméně důležitou. Neboť známo jest, že výpalky výtečným 
krmivém dobytku hovězímu jsou, a právě tyto výpalky dostáváme zpracováním 
plodin škrobnatých.

Prospěch, jež pak lihovarnictví nese v oboru již zmíněném jest co nej
úžeji spojen s prospěchem v oboru cukrovarnictví.

Zpracováním melasy, odpadku to cukrovarniekého, stává se lihovar inte- 
frrující částí jeho a přispívá tím i hospodářství polnímu v míře dosti veliké. 
Poněvadž všechny součásti řepy ani v cukrovaru ani v lihovaru využitkovati 
se nedají, vrací se poli mrvením výpalky skorém vše to, co cukrovka z půdy 
ku svému vývinu spotřebovala.

Kouečný výsledek veškerého snažení a celé práce lihovarníka jest lib, 
jenž v obchodu jest artikulem tak důležitým, že nelze je j nikterak nahraditi, 
tím méně snad postrádati.

Nesmírná důležitost a cena jeho teprve zjevnou se stane, nahleJnerae-li, 
jak veliká jest spotřeba jeho.

Na prvém místě jsou to různá průmyslová odvětví o některé naše potřeby 
pečující, z nichž uveďme jenom: likéruictví, voňavkářství, z řemeslníků pak 
především truhláře, lakýrníka, a mu. j. ,  kteří do roka ohromné množství lihu 
spotřebují.

Dále různé vědy jako živočichopis, lučba, lékařství a j .  rovněž se bez 
lihu obejiti nemohou.

Lili čili alkohol —  výrobek to lihovarnický, ač již dávno znám byl svými 
účinky fysiolojíickými, jichž známkou jest větší živost a čilost tělesní a tím také 
duševní, přece dosti pozdě seznán byl za zvláštní sloučeninu a vlastnosti jeho 
správně stanoveny.*)

*1 Ze suisu nrof. Bélohoubka -Úvahv o droždí vinoDalnickém“ z děiin lihu vviímámef  I  i  •' t f a. v y v  --------

následující:
Destilace či překapováni známo bylo nepochybně již  starým Egyptanům, slynoucím 

vědomostmi přírodními i chemickými, od nichž i je jich  žáci — Řekové a od těch i Ří
mané — některým, nedokonalým ovšem spůsobůra destilace se přiučili, takže tato ve 
stol. IV. po Kr. již  vůbec známa byla. — Když r. 640 po lír . Egyptu zmocnili se Arabové, 
přilnuli s takou horlivosti a láskou ku alchymii, že za nedlouho na to ve spisech ukládají 
své vědomosti, na př. o přípravě „vody života“ (aqua vitae), kteráž prý má moc tělu inla-
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Záhy však již seznáno bylo, že může býti připraven z tekutin cukernatých 
zvláštním procesem, jenž nazván „kvašením liliovým,“ na rozdíl od kvašení 
mléčného, octového atd.

Proto se kvašení —  tomu věnovala ode dávna pozornost značná; jelio po
čátek, průběh, jakož i všecky podmínky, které mohly kvašení podporovat!, 
zdržovati, aneb které je  úplné zamezovaly —  vše to poskytovalo hojného ma
teriálu a obšírného působiště badatelům a to v prvé řadě chemikům.

Héliem času seznalo se, že základem každého kvašení jest tekutina cu- 
kematá, jisté koncentrace, dále že potřeba jest určité teploty, přístupu vzduchu 
a pak, že lze kvašení samo zavést „fenuentemu (kvasidlem). Fenueut že se 
může přidati buď zúmyslné, načež kvašení to „zavedenýntu sluje, aneb se te
kutina cukernatá ponechá „kvašení samovolnéniuu, při němž kvasidlo se vyvi
nuje ze zárodků, jež všude ve vzduchu se nalézají a na předmětech (ovocí, 
víně atd. zvláště při dozrávání) se usazují, načež za příznivých okolností se 
množiti počínají; tak kvasí na př. mošt vinný i ovocné štávy z jablek, švestek 
až dosud.

Chemicky dal by se pochod při kvašení napsati asi takto: 1 molekula 
cukru (přímo kvas.) rozkládá se na 2 mol. alkoholu a na 2 mol. kysličníku 
uhlič. C6H120 6= 2 C 2H50H 4-2C 02. Vidíme, že zde nepřibrala molekula cukru 
kvasnicemi rozštěpeného ničeho —  stalo se tedy jen jakési přeložení prvků 
a utvoření nových molekul, méně složitých, při čemž se zmenšením expanse 
molekulárně čásí je jí jako uvolněné teplo jeví. —

Tyto okolnosti zůstávají stále stejný, at již  cukr pochází z melasy, neb 
ze štáv ovocných, anebo je-li připraven ze škrobu brambor, kukuřice nel> obilí. 
Nám jsou již  všechny podmínky a okolnosti zdárné práce v lihovarnictví dosti, —  
ue-li úplně —  jasny a svědomitý a vzdělaný odborník vede si zde s úplnou ta- 
kořka jistotou.

Ne tak u národu méně vzdělaných; ti posud připravují si oblíbené své 
nápoje lihovité způsoby velmi primitivními. Tak na př. Indiáni jihoameričtí 
strojí prý si své „chica“ tím způsobem, že kukuřici užvýkanou a ve zvláštní 
nádobo iinKhroTnávdňnnn nolóvnií horkou Yílllon načo'/. Riněs til nnnprliávnní 1.VP-v  v  4 «»»> v  V 4 AV/ u  | • v» a i 4 t j * v i  j í v  u  * titv  *4 t« v V «  . y ■ ■ .  v *_/ £* '"* » i l j  » |l ■ »»

šení samovolnému. Sliny zde zastupují diastasu sladovou,*) a za nedlouho jest

dosti a síly dodávuti a život lidský prodlužovati; proto v lékařství se užívala. Známost 
vodyživota rychle mezi alchymisty se šířila, takže ve XIII. stol. alchymisté křesťanští, zejména 
ti, kteří na vysokých školách arabských ve Spanělích se vzdělávali, umí připravovali již
i roztoky lihovité sehnanějši (Alb. Magnus).

V této době se známost přípravy „vody života“ dostala i do Čech, omezena jsouc
však toliko na lékárny a lékaře; více zdomácněla teprv ve století XV. Zatím německý
alchymista Valentiuus, který lili destilaci vína uabvtý, nazývá „duchem vínau (spiritus viní)
seznal, že při výrobě lihovitých nápojů nastává vždycky zvláštní proces, kvašení; i  soudil,
že kvašením uvolňuje se lib v tekutině již  před tím obsažený, jenž procesem tím též ne
čistot všelikých se zbavuje. Ilelmont však tvrdil, že lili teprv při kvašení se tvoří současné
8 plynem, který pojmenoval „plynem víua“ (gas vinorum) a jenž později nazván „plynem 
fixním.“ Ve stol. XVI. se voda života všelijak kořenila i sladila a rozšířila se nad míru 
i v zemích koruny české. O vlastnostech a bližším složeni vody života a při kvašeni vytvo
řeného plynu fkyslič. ublič.) nebylo však ničeho známo až teprv ve stol. XVTII., kdy La- 
voisier, zakladatel nové chemie kvantitativné, ve svých pracích dovodil, že lih jest slouče
ninou uhlíka, vodíka a kyslíku. Procentová čisla jednotlivých prvků však správné neudal, 
poněvadž neměl čistý bezvodý alkohol, plyn fixní však prohlásil zcela správně a určité 
za sloučeninu uhlíka a kyslíka a stanovil zároveň procento obou prvků. O 30 let později
' 1 ’b  C ím e p iie / i l r i l  ti'"  ř»Si*»i«n l»«rl lb ^ l>  cil n b o o l i i f  n i  •<>•/•■ I S a  t i i i i f  a  r b b i  ď ií a a  r» a  *7 0 /i  i i .  u a u ď o u i n u  y n jn  i|j i v, v x. »i u y i a in U iiu i  u u ď iiiU L u i, u i i i i p  £ c  I c i i t u  o n ia u u  d c  £ ť  kiú i l  /q
uhlíka, ze 13‘01%  vodíka a ze 3 l-79% kyslíka. (Zároveň pak tento, dále Thénard a Gay-
Lussac určili, muoholi se tvoří při kvašeui liliu a kolik kyslič. uhlič., Pasteur pak dokázal,
že ze 100 č. cukru štěpí se toliko 96 č. na obé jmenované zplodiny.)

Slavný Lieliig dokázal, že lib jest hydrátem jednomocného radikálu étbylu (C .IL ) ze 
řady par&finův a tím konečně složení jeho na jisto postaveno jest.

*) Na diastatickém účinku slin zakládá se změna požitých pokrmů škrobnatých v látky 
stravitelné.
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kvašení v proudu. Na hotovém vy kvašeném nápoji pochutnávají si s nemenší
zajisté zálibou než civilisovaný běloch na nejlepším likéru.

V Mexiku mimo „chika“, které připravují ze mleté kukuřice, přidavše 
k ní kolárky ananasové, skořicí koření a hotové oslaztijí, vyrábějí ještě zuámý
národní nápoj rj/nlyueu zvaný z rostliny nnynce anu>ikana.u

Tato ajiave teprve v 10. roce vyhání obrovské žlutozelené květy, kte
rýmž, dříve nežli se rozvijí, naříznou domorodci stvol, a hojně vytékající šťávu 
zachycují v listový vnější obal, utvoříce z něho kalich ve způsobe nádržky.

Zachycenou takto a nahromaděnou sladkou šťávu sbírají pak v určitých 
dobách násoskami do zvláštních baňatých džbánků a odnášej í do větších nádob 
kvasných, kdož brzo mění se v opojný nápoj. Ačkoliv -„pulque0 nemá zvláštní pří
jemné chuti, těší se přece značné oblibě a dováží se ve značné míře i do Evropy.

/  těchto ukázek, jichž dala by se uvésti celá řada, zřejino jest, že všude 
cítilo lidstvo potřebu nápojů liliových, jež osvědčují se v dávkách mírných jako 
výtečný prostředek osvěžující ano i léčivý, ve velkých však jako požitek zhoubný, 
zdraví lidskému nebezpečný a na nejvýš škodlivý.

Veškeré lihoviny dle jich složení dají se děliti ve tři skupiny:
1. Piva, kteráž mají liliu od 2 až do 8%, a obsahují mimo to ještě látky

pevné, zbytek cukru nevykvašeného, doxtriny, extrakt ze chmele atd.
2. Vína, obsahující lihu více (a sice od 7% výše, u starších až i 2t% ),

dále tříslovinu, cukr, organické kyseliny a vedle toho zvláštní rozličné vůně, 
obecně buhfam  nazývané.

3. K ořalky, jež jsou alkoholem nej bohatší (od 2<> až do 30% ; likéry 
38— I0n Tr., pálenky 5o° Tr., arak a rum však daleko více až (55— (5H%) 
a jsou ponejvíce pouhou směsí lihu čistého s vodou. Této směsi při jemnějších 
(v likérech, krémech) bývá přidáno něco cukru v podobě syrupu, nižných olejů 
vonných aneb destilátů a tinktur z koření. —

Když v praktickém životě značná spotřeba liliu nastala, zařizovány — sotva 
že lihovarnictví pevnější půdy nabývalo*)— již  záhy v XVIII., u větším však 
počtu v XIX. století (zvláště v 2 . polovici) větší lihovary průmyslové, čímž li
hovarnictví postaveno po bok pivovarnictví a cukrovarnictví.

*) Lihovarnictví jest vedle vinařství a pivovarnictví nejstarším průmyslem; o jeho vý
vinu znenáhlém zejména v Čechách, vypravuje obšírněji známý náš učenec proí. Ant. Bélo- 
houbek — dle starších pramenů v p  svých „Úvahách4*, dle něhož tuto podáváme kratičký přehled:

Dosti rozsáhlá výroba „pálenek1*, jež  sluly tehdy „vínem páleným**, byla ve XIV. stol. 
v zemích vínpin bohatých, především ve Francii a Itálii. Odtud se hiavné vedl čilý obchod 
pálenkou, jež  se též často kořpnila a sladila do Němec a do čeoh. Vinopalnictvi české 
teprve za Karla IV., tedy ve druhé polovině XIV. věkn, kde víno se hojněji pěstilo, nabylo 
značnějšího rozšíření. Poněvadž pak stále spotřeba lihoviny vzrůstala a pálené vino poměrně 
drahé bylo, zařizovaly se větší pálenky (jako v Kutné lloře, kdež hlavními knnsmnenty bý
vali havíři) a současné pálené se připravovalo i z piva; když pak postupem času se se
znalo, že pivu nemusí liýti chmeleno aby destilaci pálenku poskytlo, počaly se vyráhěti, 
obyčejně ovsem ze sladu, první zápary lihovarnické. Ve stol. XV. počali vinopalníci s opravou 
destilačního přístroje, pořídili si již  chladič, ve kterém páry lihové z kotlíku těkající se 
chladily. V té době také zcela dobře již  rozeznati uměli pálenku „silnou4* od „slabé** a sice 
tím, že ji  zapálili na střípku. Shořela-Ii úplné — byla dobrá, ne-li musila se opět destilo
vat!. O néco dovedněji počínali si vinopalové ve stol. XVI.. kde počali také již  více surovin 
uživati; mimo vína, piva a droždí vinuéko „pálilo4* se i obili sladované a nesladované, a též 
různého ovoce používáno za týmž účelem. Destiláty obyčejné se strojívaly různými kořeními 
vonnými a lahodnými. Destilace hleděla se řiditi pomocí zvláštních pícek a tahů (sopouchů).

Kolem r. 1520 rozšířilo se lihovarnictví v Moravě a Slezsku, a sice jak  se zdá nad 
míru; nebnt ku konci téhož stol., když nastala drahota obili, přísné vydávány byly zákony, 
vyhrožiyící tresty všem těm, kdož by obilí k účelům lihovarnickým používali. Zvláštnosti 
pozoruhodnou jest, že slabé pohlaví tehdy rosolek jako líčidel a okrašlovacích prostředků 
užívalo, jak  souditi lze z citátů známého současného lékaře Thadeáše Hájka z Llbinkňv:
„--------------Item muohé z těch vod pálených zvláštní moc mají barvu pěknou tváři dávati
a j i  vyušlechfovati. Pročež i ženy líčidla snbě z nich stro jív a jí--------------nejlepší (ale ’ ze
štavy limonové. Taková voda tvář mladistvou a krásnou činí a vrásky vyhlazuje. Čehož tuto 
nechtěl jsem zatajiti, abych i ženskému pohlaví, kteréž toho nejvíc potřebuje, v tom po

50*
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Všimncme-li si takového lihovaru, jenž tehdy „vinopalnou11 nazývali, z pře
dešlého neb z první polovice století našeho a píirnvnáme-Ii ho k nynějšímu, 
shledáme ve všem všudy rozdíly nemalé, namnoze až obrovské. Jíeboť tehdejší 
přístroje, ať již sloužily ku zpracování surovin, neb ku oddělení lihu ze zápar 
vykvašcných, nedají se vůbec srovnati s přístroji nynějšími, jež dobré svědectví 
vydávají, jak  značného pokroku domohlo se lidstvo v době nedlouhé a jak vy
nalézavý a hluboký je  důmysl lidský.

A rovněž tak i výsledky všeho snažení tehdejšího lihovarníka daleko po
kulhávají za výsledky, jichž nyní lze nabýti. A jinak zajisté ani býti nemohlo! 
Vždyť místo vědy, vědomostí, dobrého porozumění a tím zdravého posudku, 
jež kralují, neb aspoň kralovat! mají v lihovarech nynějších, panovaly ve vi
nopalnách starých nevědomost a naprostá neznalost složitých a tak důležitých 
procesů chemických a fysiolopických a co nejhoršího, že vše to spojeno bylo 
s pověrčivými zvyky úzkostlivě tajenými. A ptáme-li se po příčinách, jež do
vedly tak značný rozdíl ve smýšlení a v provádění práce způsobiti, dostane se 
nám v odpověď: „Věda, ano věda to byla, jež získala zásluh si neocenitelných 
a nepomíjejících, kteráž způsobila úplný převrat též i v oboru tomto,“ a pře
devším to jso u : chemie, fy s ik a  a strojnictví.

Tím totiž, že chemie stanovití dovedla složení látek nejdůležitějších, jež 
v lihovarnictví přicházejí, a podmínky dobrého zdaru, mohly se dále a postupně 
stanovití též podmínky, za kterých daly bv se suroviny lépe a výhodněji zpraco- 
vati a co nejvíce využitkovati. Cestou takto vykázanou kráčela pak mechanika 
stále v před, takže v době posledního necelého dvacetiletí jest nám možno alespoň 
největší čásť prací v lihovarnictví dokonalými stroji s velmi dobrým úspěchem 
prováděti; důležitým činitelem jest též, že se značných úspor na topivu a času 
i mzdě docílí stroji novými a nejnovějšími u porovnání s přístroji starými.

Sestavením dobrého teploměru, cukroměru (či lépe hustoměru *) a zvláště 
drobnohledu**) podala fysika praktickému vinopaluíku pomocníky, kteří věrně 
je j podporují, jestliže průběh práce od počátku až do konce správně kontroluje.

Že pak i v lihovarnictví, v průmyslu to až do nedávná značně zanedbaném, 
můžeme se i v Čechách vykázati nyní dobrými silami a pracovníky, o to hlavní 
a nejpřednější zásluhu má „Spolek pro průmysl lihovarnický v král. Českém" 
a sice tím způsobem, že založil r. 1881 za přispění c. k. ministerstva orby 
„Pražskou školu lihovarnickou u, ***) Spolek tento, jenž založen byl v 1. 1871.

sloužil. Jest tedy pálení vod znamenité, potřebné a užitečné a u všech národů všudy (pro 
již  dotčené potřehy) obyčejné." —

Ve století XVII. výroba páleného sice neklesla, vzdor tomu však neučinilo lihov&r- 
nictví pokroků nižádných. Výroba lihu z obilí zakládala se na přípravě sladu, primitivní 
výrobě zápar a kvašení jich, a v destilaci.

První značnější berní na rinopalníka a prodavače páleného uvalil sněm český 1619; 
prodavači platili jednu kopu, vyrabitelé dvě kopy grošů míšeňských ročně. Stanovisko prosté 
empirické počali vinopalové aspoň poněkud opouětéti teprv ve věku XVIII., kdež veškerá 
práce se zlepšovala. Pro další vývoj průmyslu toho důležito bylo zavedení brambcrů, jako 
nové Suroviny, a později používání napjaté páry vodní.

Posti zajímavo jest, Že v této době blížili se poměrně dosti příhodným temperaturám 
při zapařovánl, ačkoliv za teploměr nejspolehlivější předkům naším sloužil pouhý cit obna
žené a do tekutiny ponořené ruby. Z vykvašených zápar nabývali destilací tak zvané „břečky" 
(lutm), kterou dle potřeby dva i víeeferáte destilovali.

*) Hustoměrv sestrojovány byly již  ve stol. XVIII., teprv však Balling sestrojil ná
stroj, jenž našel záhy značného rozšíření, zejména v pivovarnictví, lihovarnictví a cukro- 
T&rnictví.

**) První, jenž mikroskopu ku zkoumání v lučbě kvasné použil, byl Keitwenliceh, jenž 
zároveň má zásluhu o zdokonalení přístroje toho. Fovaha kvasničných buněk však zjištěna 
mikroskopem teprve v letech třicátých našeho století Cagniard dt Latourem  a později 
i Schwanncm. Nyní jest drobnohled přístrojem velmi dokonalým, v lihovarnictví stal se pak 
nezbytuým a jest nejlepším i spolehlivým průvodcem při veškerém manipulantově počínání.

***J Dotyčných dát poskytl tam veleochotně řiditel „lihov. školy" a „zkušebně stanice" 
v Praze, p. li . Xmis,
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a v němž soustředěni jsou tuším veškeří odborníci a interessenti lihovarničtí, 
koná každoročně výborové a valné schůze a usnáší a radí se v nich o všech 
důležitých otázkách časových lihovarnictví se týkajících.

Vedle lihovaruické školy, na kterou též potřebný náklad vede, získal si 
spolek ten ještě jinou zásluhu založením výzkumné stanice pro průmysl liho- 
varnický a vydržuje ji  podobně nákladem svým. Tato stanice zkušebna podá 
každému, jenž toho jmtřebuje neb si přeje spolehlivých rad a zkoušek, což má 
značnou důležitost zvláště tam, kde není velká laboratoř zařízena a potřebnými 
přístroji a reajtencieini vystrojena.

Pražská škola Iihovarnická vedle podpor spolku pro průmysl lihovarnický 
požívá též subvence státní per 1500 zl. ročně. Itovněž velevydatnými příznivci 
škole té jsou svob. pánové z Ringhofferů, kteří zejména tím neocenitelných si 
získali zásluh, že se vzácnou velkomyslností po celou již  dobu trvání ústavu 
toho poskytují rok co rok chovancům po 2 měsíce příležitost vzdělati se prak
ticky ve vzorném hospodářském lihovaru velkopopovickém. Protírám školy dělí 
se totiž ve vyučování theoretické, jež trvá po 4  měsíce a vyučování a cvičení 
praktické, jež trvá po 2  měsíce, tak že celý běh jeden počínaje vždy prvním 
říjnem, končí se po šesti měsících. —

V osnově učebné zahrnuty jsou následující předměty:
Theorie a prakse lihovarnictví, kvasná chemie, finanční zákon, nauka 

o stavbě a zařizování lihovarů, nauka o parním kotlů a populární mechanika, 
národní hospodářství, statistika a knihvedení. Praktickými zkouškami v labo
ratoři cvičí se posluchači v chemické kontrole práce lihovarnické a zkoušení 
surovin. Vyučování děje se v řeči české i německé a pro přednášky získáni 
jsou vesměs odborníci. Počet posluchačů (mezi nimiž jsou skoro vesměs tech
nikové neb chovanci vyšších hospodářských škol), jest však dosti omezen, aby 
všem se mohlo dostati i praktického vzdělání.

Ze všech dosavadních výsledků lze se nadíti, že výborně vedená škola 
tato v plné míře splní naděje v působení je jí skládané a že v řadách dobrých 
sil, jež vysýlá ku podpoře průmyslu lihovarnického najde se dosti pilných a in
teligentních pracovníků, kteří nejen v praktickém svém povolání dobrými od
borníky budou, ale i chudičkou až dosud českou literaturu lihovarniekou zne
náhla obohatí. —

Oddíl prvý.

O vlastnostech a chemickém složení některých důležitých 
látek, v lihovarnictví se vyskytujících.

Dříve než postoupíme ku líčení jednotlivých procesů lihovarnickýeli. at 
již chemických aneb mechanických, jest třeba zmíniti se aspoň o sloučeninách, 
jež mají pro nás důležitost největší.

1. hátky ku rýrohě lihu sloužící.
Škrob  náleží ve skupinu sloučenin nhlohydráty zvanou. Jest velice roz

šířen v říši rostlin, jmenovitě v semenech, hlízách, kořenech a t. d. Tvoření 
jeho však děje se v listech rostlin, v zrnech chlorofylových, účinkem slunečních 
paprsků z kysličníku uhličitého (C 02), je jž  listy přijímají ze vzduchu. Vytvo
řený takto škrob nezůstává v listech, nýbrž mění se v roztok cukru, jenž dle 
zákonftv o eudosmose a exosmose proniká stěnami jednotlivých bunic a slouží 
bud k výživě rostliny aneb se dopravuje až na místo, kde se ukládá v podobě 
škrobu, v nějž se zde mění.
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Škrob*) tvoří zrnka růzué velikosti a podoby,**) jež vzrůstají iutususcepcí, 
nebo jinak řečeno: nově přibylé součástky neukládají se na povrebu založeného 
zrnka, netvoří novou vrstvu na povrchu, nýbrž vnikají do vnitra a tak přibývá 
nových a nových vrstev.

Ze ve studené vodě škrobová zrnka se nerozpouštějí, jest příčinou tak 
zvaná celulosa škrobová, zejména povrch zrnka tvořící, kteráž roztokem iodn 
žlutě se barví; mezi vrstvami této buničiny nalézá se součást, aranxdosou 
zvaná, jež se dá z rozrušeného zrnka vodou vyloužiti a iodeui modrá. Teplou 
vodou však škrob bobtná a dlouhým varem, zvláště však varem za vyššího 
tlaku páry (tedy při teplotě 125° až 135° C.) se ve vodě rozpouští a mění v maz 
škrobový čili rosol. V této formě pak jest škrob přístupen účinkům zvláštní 
dusíkaté látky, diastason  nazývané a přijetím vody mění se v cukr datlový  
(č. škrobový, maltosa), při čemž se však tvoří i celá řada jiných sloučenin, 
dextriny jmenovaných.

Jakkoliv dle složení***) vychází formule pro škrob C6Hlřl0 5 jest jislo (jak 
zejména Brown aHeron pokusy svými dokázali) dle výše uvedeného rozkladu 
diastatického, že musí míti škrob molekulu mnohem větší, aspoň (C6H,C(Ot)3f>.

Vařením se zředěnou kyselinou sírovou, neb (ještě úplněji a rychleji) 
s kyselinou solnou mění se škrob rovněž na dextriny a cukr, jenž však jest 
zcela různý od dříve jmenované maltosy a nazývá se cukrem hroznovým (dex- 
trosou). Delším vařením mění se skorém všechny dextriny v cukr, zvláště při 
vyšším tlaku parním, při čemž však opět část dříve utvořeného cukru se spa
luje (karamelisuj e).

Dextriny. Při pochodech diastatických, jimiž se mění škrob v cukr, po
vstávají vždy, jak řečeno, i dextriny, jež jsou od sebe rozdílné vlastnostmi 
a chováním se k iodu a alkoholu. Lihem se totiž všechny dextriny vylučují 
v podobě sedlinky, kdežto cukry a nejnižší dextrin (maltodextrin) nedávají ani 
sedliny ani žádného zakalení. Zmíněný maltodextrin barví se iodem žlutě 
a rovněž i achroodextrin. Vyšší dextriny o složitější struktuře a větší mole
kule barví se jodem červeně (eryth.rotle.etrm), aneb modře (am ylodejirin ). Kva
šení dextriny přímo schopny nejsou, a mají-li, jsouce v záparách, bytí využit- 
kovánv, musí účinnou diastasou změněny býti dříve v cukr sladový.

M altosa (Cukr škrobový sladový, f )  Tvoří přechod mez:i dex
triny a dextrosou, a jest posledním konečným členem hydratace škrobu pomocí 
diastasy. Poněvadž se shledalo, že při různých teplotách, při nichž diastasa 
škrob rozkládá, tvoří se různé množství dextrinův a cukru, musí se vždy za
chovávat! pečlivě tak zvaná teplota optimální (48° R.).

Dle Browna aHerona stojí při nejlepším průběhu práce množství cukru 
ku množství dextrinů v poměru jako 4 :1 .

Maltosa jest hmota slabě sladká, snadno rozpustná ve vodě i ve zředěném 
lihu a vodné roztoky je jí dají se kvasnicemi přímo a rychle rozložití v lih 
a kysličník uhličitý.

Plochu polarisační otáčí o úhel 159° napravo, roztok Fehlingůvff) redu
kuje pouze asi 61%  až 62%  mohutností dextrosy.fff)

*) Proudění šťáv v rostlinách děje se tedy nejvíce z jara, kde vytvořený škro"t> vyži
vuje rostlinu a na podzim, kdy se ukládá v plodech.

**) Viz „Kroniku práce“ seš, 51. str. 216.—217.
***) Procentové složení škrobu je s t: C z ; 41*14%, H zz6*17% , O zz 49-39%.

t )  „Kronika práce“ díl V. str. 219. 
t f )  Tekutina Fehlingova jest alkalický roztok seignettovy soli a síranu mědnatého. 

173 0 soli seignettovy a 1*25 g pevného hydrátu sodnatého rozpustí se a doplní při lř*C . na
’/, litru. 34*639 g síranu inéďnatého překrvstalovaného rozpustí se též na l/2 litru tekutiny.
Ke zkoušce vezmou se stejné objemy těchto tekutin a smíchají (na př. po 20 cm1).

j-j-f) Redukce tato spočívá v tem, že za přítomnosti nějaké grupy aldehydové, se kyslík, 
látkám jím bohatým, ubírá, čímž se tyto redukují na kysličníky nižší. Grupa aldehydová se 
však okysličuje na alkohol.
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Tekutinu Barfoeílovu*)nere(lukuje vůbec, Čímž dokázal Barfoed a Mnercker, 
že působením diastasy v maz škrobový netvoří se nikdy dextrosa. (Zíipary 
obilné a bramborové neredukují uikdy tinkturu Iiarfoedovu).

Dextrosa (Glukosa, cukr hroznový) Otif I , J ) b -f-II.O  vyskytuje se v pří
rodě hotova ve šťávě ovoce sladkého, hroznů vinných, v medu, spolu s cukrem 
ovocným, (laevulosoit); při lihovarniekých záparách setkáváme se s ní pouze 
v těch, jež jsou ze škrolmatých látek připraveny, vařením se slabou kyselinou. 
Jest to látka sladká, jež dá se vykrvstalovati z vody i z alkoholu, a tu tvoří 
tvrdé, teprv při 11K>°C. tající krystalky.

Čerstvě připravené roztoky dextrosy otáčejí plochu polarisačnf o úhel 
a  — 104°, stáním se však mohutnost otáčení zmenší skorém o polovici (na 

Soli kyslíkaté za varu rychle odkysličuje, kteréžto je jí  vlastnosti užívá 
se ku analytickému stanovení pomocí Feldingovy tinktury.**) Kyselinám vzdo
ruje, žíravinami se však snadno rozkládá na sloučeniny povahy humusovité. 
Je  přímo a lehce kvasná.

t ia c c h a ro sa  (Cukr třtinový) , přichází též v přírodě hotová
v cukrovce ve třtině cukrové, javoru cukrovém a jinde; pro lihovarníka má 
důležitost jako nejcennější součásť melasy.

Krystaluje při odpaření z voduatých roztoků v soustavě jednoklonné 
s mnohými složkami (plochamy jiných tvarů téže soustavy). Plochu polari- 
sační otáčí na právo a sice o úhel a  — í>(»*t>° (dle Tolleuse); jest nepřímo

*) Tinktura Barfoedova jest roztok ceutrálného octauu iněrfnatéLo, slabé kyselinou 
octovou okyselený.

**) Roztoky cukernaté vylučují z alkalické tekutiny síranu mědiiatého (Fehlingova 
tinktura) kysličník mědiénatý (Co, O), při čeiuž hustota cukernaté tekutiny má značný vliv. 
Této vlastnosti cukríiv užívá se v rozborué lučbé ku stanovení množství jich a sice methodou 
vážkovou (dle Soxhleta a Alliune-ho, k čemuž jsou vypočteny zároveň obšírné tabulky, ze kte
rých dle vyloučeného množství médi přímo množství dextrosv v milligramech se vyčte); aneb 
se užívá wethody kollorimetňcké, kde dle užitého množství Fehlingova roztoku a dle odbar
vení se stanoví množství cukru. K této methodč dal podučt nejprve Reischauer, načež řiditel 
lihovaruické školv v Praze Iv. Kruis, některými změnami metliodu tu zdokonalil, a vypo
čtením zvláštních tabulek k užívání v zymoteclmice přizpůsobil (Bremierei-Zeitung r. 1885). 
Zmíníme se krátce o provedení zkoušky dle této raetbody, jež  zejména svou krátkosti pro 
praktické analysy se hodí. Chemik potřebuje k tomu 6 zkoumavek (eprouvet), jež  jsou čí
slovány a dále 5 násosek odmérných (pipet), velmi jemně dělených a jichž celkový obsah 
sahá od 2 do 6 cm*. Do zkoumavek dá se po 5 cm* zkoušené tekutiny příhodné zředéué 
(nesmi toto množství odbarvovati více Feliliugovy tinktury než C cm*, což předem stanovití 
se musí zkusmo) a k tomu přidává se Fehl. tinktura, tak že dáme-Ii na př. do prvé 1 cm*, 
dáme do každé následující vždy o 0*5cm'4 více; v šesté bylo by tedy 3-5 cm*. Při odměřo
vání musí se vždy částečky tekutiny ua povrchu konce pipety lpící, bedlivé filtračním pa
pírem očisttti. Když se byla veškerá tekutina ve zkoumavkách opatrně promíchala a kru- 
pičky lpéjící výše na stěnách bedlivé spláchiy, vloží se všechny do vodní lázné, živě vroucí, 
v níž se ponechají určitou dobu (při dextr >se 15 až 20 minut, při maltrose 10 až 15 minut). 
Posledních pět minut může býti var volnější, aby částečky vyloučené červené sedlinky na 
duě se usadily. Z této příčiny jest též dobré, mohou-li eprouvety poněkud šikmé položeny 
býti. Po uplynuti potřebné doby 6e všecky zkoumavky vyndají, otrou a do stojánku, kam 
dříve jsme byli vložili pruh bílého papíru, se postaví a v propadajícím světle prohlíží. Jest 
liže jsme zvolili zuačuéjši rozdíly mezi jednotlivými množstvími Fehliug. tinkt., jest reakce 
nad míru jasna i při tekutině značně zbarvené. Ukážeme na příklad, jak  se celá zkouška 
provádí.

Dejme tomu, že jsme zvolili zmíněné již  množství 1-0, 1-5 __ 3-5 cm* a že při pro
hlíženi pozdějším jest eprouveta číslo 3 úplné obarvena, č. 4 však již  namodralá; musí tedy 
v roztoku býti takové množství cukru, jež  stačí zredukovati 2 až 2-5 cm* Felil. roztoku. 
Proto nalejeme do čistých zkoumavek opět po 5 cm* cukernaté tekutiny, a přidáme postupně 
do první 2, do druhé 2 't atd., do šesté 2*5 cui*. Jestliže po ukončené reakci jest opět ě. 3. 
odbarvena, č. 1. namodralá, tedy provedeme ještě třetí zkoušku, kdež vezmeme za krajní 
hoduoty ona množství, jež  odpovídají těmto číslům, t. j .  2*20 první, a 2*30 poslední.

Mysleme si nyní, že č. 2. jest úplné odbarveno, č. 3. však namodralé, pak lze vzíti 
střed obou dotýčných hodnot, t. j .  2-23 cm*; toto množství odpovídá dle tabulek 0,0114131 g 
dextrosy (poněvadž 1000 cm* B’. roztoku odpovídá 5118-0 miligramům dextrosy) v 5 cm* zkoušené 
tekutiny, ve 100 cm* tekutiny té jest tedy 0,?282f52<7 dextrosy. Při konečném výpočtu procent 
cukru v původní tekutině musí býti brán náležitý zřetel ku zředěni učiněnému.
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kvasná, ale slabými kyselinami aneb invertinem kvasnic*) měn! se rychle 
v tak zvaný cukr invcrtní, směs to dextrosy a levulosy. Jest tedy cukr třti
nový vůči kyselinám velice nestálý, vzdoruje však žíravinám snadně i za 
varu, což jest zvláště v cukrovarství velice důležito.

D iastasa. Všechny fermenty v říši živočichův i v říši rostlin hojně se 
nalézající jsou látky bílkovité (dusíkaté), které způsobuji za příznivých okol
ností změnu škrobu v cukr a dextriny (hydratace škrobu). Jednou z těchto 
látek v lihovarnictví veledůležitou jest d iastam  čili diastus. (Dubrunfaut j i  
nazýval maltinem).

Dle Witticha a Mayera nalézá se v malé míře v zrní obilí, kukuřice 
atd.; klíčením však znaa za přiměřené teploty a vláhy se tato diastasa roz
množí na útraty bílkovin zrna v míře značné. Nejbohatší pak diastasou jest 
/klíčené zrno ječmene, čili „slad ječn ý 11**). Praktikové tvrdí, že pro lihovar
nictví jest slad nejzpňsobilejším (má nejvíce diastasy), když jeho p írko  (plu- 
mula) jest as na 4/5 délky obilky vzrostlé, ač jest jisto naopak, že i s méně 
vzrostlým sladem dobře lze pracovati.

Čistou diastasu nepodařilo se dosud připraviti, poněvadž maltosa ani opě
tovaným srážením alkoholem nedá se úplně odstraň i t i ; tímto srážením se však 
porušuje částečně i diastasa.

Brown a Heron pak tvrdí, že sražení (koagulum) diastasy teplem částečně 
již  při 30°R. nastává.

Starší však způsob přípravy je jí  spočíval právé v tom, že čirý, scezený 
roztok sladu se zahříval až na 5tSl,R. Číslice udávající množství škrobu, je jž  
lze jednou částí diastasy rozložití, kolísá proto valné. Dubrunfaut počítá, ěe 
jednou částí diastasy dá se 10.000  částí škrobu (dle váhy) snadně a rychle 
iuvertovati; Kjeldahl pak uvádí, že množství cukru při cukematění škrobu 
utvořené jest přímo úměrné užitému množství diastasy. Výkonem tímto, sacchari- 
fikací, čili cukernatěním škrobu, se vsak diastasa n ijak  nemění, jak  se dříve 
soudilo, co v praksi má velikou důležitost a dá se snaduo tím dokázati, že 
dobrá zápara hlavní, dokvašend, smísíme-li j i  s čerstvým mazem škrobovým, 
ihned tento zcukrnatí s rychlostí nezmenšenou. ***)

Nejvydatnější působeni diastasy ve škrob děje se při teplotě v mezích 
od 40"—-48°R .; optimum tvoření se cukru či nej rychlejší a nej úplnější pře
měna škrobu v cukr jest při 44°— 45° R., kdež se tvoří as 80 částí cukru 
a 20 č. dextrinňv. Nižšími teplotami diastasa sice netrpí, ale inverse se ve
lice zvolňuje, při vyšších teplotách tvoří se více dextrinň zase než maltosy 
(tak ua př. při 52 'R. povstává už jen 41-3 č. cukru a 58-7 č. dextrinňv). 
Konečně při 60°R. ničí se diastasa úplně, sráží se, a  neúčinkuje an i potom  
ve škrob, když snad teplota klesne až  na 45"R. Dále jest jisto, že v řídkých 
roztocích, zvláště jsou-R slabě okyselené, účinkuje diastasa lépe než v hustých. 
Zvláštností jest tedy, že též malé množství kyseliny nerostné podporuje čin
nost diastasy. Tak na př. stanovil Kjeldahl, že se saccharifikace škrobu pod
poruje, obsahuje-li zápara 0*018 “/„ kyseliny solné, 0*024 °/0 kyseliny sírové, 
neb 0*045 °/0 kyseliny mléčné.

Dle všeho toho lze si diastasu mysliti jako albuwinoid, složený z ně
kolika bílkovin, z nichž některé vytvořují erythrodextrin a méně cukru, a mohou 
vzdorovati vyšší teplotě, jiné pak tvoří více cukru než dextrinňv, ale již te
plotou 52°R. se srážejí. Anebo jest to látka, jejíž molekula jest velká, a v tomto

*) V bunicich kvasnic nalézá se též zvláštní dusíkatá látka, invertinem zvaná, kteráž 
velice snadno mění cukr třinový v cukr invertní. Proto jest bez účele cbtíti cukr třtinový 
invertovati vařením se zředěnou kyselinou.

**) O sladu ječném, jeho přípravě, vlastnostech a složení, pojednal obšírně F. Cho- 
dounský v „Krou. prace“ v dílu V., str. 231—290, k čemuž čtenáře odkazujeme.

***) Na tom zakládá se kontrola, ja k  normálního tvoření se kyseliny mléčné VfeVem 
kvašení, tak i správného postupu při zapařování brambor, či při výrobě zádéle bramborové.
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složení jest schopuu tvořiti více cukru uež dextrinův: zahřátí m však ua vyšší 
temperaturu se štěpí na méně složil molekuly, jež vytvořují mnohem více 
dextrinů.

Jako veškeré bílkoviny vůl>ec, sráží se i diastasa silnými kyselinami, 
(oxalovou, sírovou, solnou). To zobojetnění (ueutralisaci) jich však činnost 
diastasy se obnovuje opět. Úplně ji pak ruší kamenec, kyselina arsenová 
a sodnatá je jí sůl, jakož i kyselina snlycilová.

Kdvž bakterie mléčné v tekutině diastasu obsahující přes příliš se neroz- 
množí a pouze přiměřené množství kyseliny mléčné vytvoří, tu j í  nevadí, aniž 
omezují v činnosti, což jest velice důležití) pro kvašení zápar lilavních. Zde 
totiž bakterie mléčné zúmvslně jako záštita proti jiným, škodlivým kvasidlům 
(fennentftin) vyvinovat i a roy.množovati v přiměřeném množství se nechávají.

2. H lavní zplodiny k v ašen í.

L ib  o b e cn ý . (Alkohol aetylnatý C,H5OH). Cukry přímo kvasné v roz
tocích se nalézající za příhodné teploty štěpí se vlivem drobnohledných rostlinek, 
jež jmenujeme kvasnicemi (saccharomyrety dle Keessa) v lili a kysličník uhli
čitý (anhydrid uhličitý CÍL). 1'ochod tento chemicky dal by se napsati takto: 
C;H,2(L — 2 CO, C J 1-OII. Dle složeni molekulániého melo by vznik- 
nouti tedy z cukru 51 • 11 %  alkoholu a 4H-K,,)n0 anlivdridu uhličitého. Pasteur
však dokázal a po něm i jiní to tvrdí, že v praksi neděje se nikdy kvašení
tak hladce, ha ideálně, jak formule nám praví a vždv 4 až <i č. cukru zůstá
vají nevykvašeny.

Proto KM) č. cukru dá vžily jen 4s až 4K\5 částí lihu. bynthetická 
příprava lihu obecného nemá v praksi dosud významu pražádného.

Lili bezvodý jest tekutina bezbarvá, pohyblivá, silně světlo lámající;
specifická její váha (při 15UC.) obnáší <»*7!*T>. bod varu pak leží při 78'4"C.
Chuf má palčivou, s vodou míchá se v každém poměru, pri čemž směs po
někud se zahřívá a objem tekutiny o něco se zmenšuje (kontrakce): na pr. 
z 5< i č. liliu a z 50 ř. vody dostaneme pouze 5»7 částí směsi vodné. Takovéto 
směsi mají především vvšší bod varu i větší specifickou váhu, pročež následkem 
toho lze zvláštním nástrojem (alkoholometr) stanovití množství lihu v tekutině 
voňm té.

Lili bezvodý (absolutní) vodu též dychtivě jiným látkám ubírá, kteroužto 
jeho vlastnost používáme k uchránění předmětů slizných, vodu obsahujících 
(sbírky anatomické, zoologické). Cisty působí v těle. jako jed, zředěný však 
a mfrne požitý občerstvuje a osvěžuje. Zapálen svítí plamenem skoro nesví- 
tivviu. modrým na kysličník uhličitý a vodu.

Poněvadž lili absolutní ani za vysokého tlaku a nejnižšíclt teplot netuline, 
užívá se lio k výrobě teploměrů pro nízké temperaturv. Úplně bezvodý musí 
se připravit) z obyčejného, prodejného, pomocí páleného vápna neb vysušeué 
skalice modré. Lili čištěný, jenž obsahuje obyčejně ještě 3 až 4 %  vodv, bývá 
používán v praktickém životě hojně ku výrobě lihovin (kořalek, likérů), voňa
vek, ku rozpouštění pryskyřic, olejů vonných, mastných kyselin, tuků. Pří
tomnost jeho brání hnití v tekutinách, obsahujících látky organické, (konser- 
vováuí pomocí lihu). Větší jeho množství (12 až 15% ) má vliv i ua kvašení, 
poněvadž ubírá kvasnicím vodu a ničí tak jejich strukturu.

Pozvolným okysličováním inéní se v aldehyd  (C,H40 )  a dalším účinkem 
kyslíku ze vzduchu, tvoří se kyselina, octová (C4H4Oa); obě tyto sloučeniny 
v kvasirnách lihovarů nemají se vůbec, aneb jen v míře nepatrné tvořiti, je 
likož znamená přítomnost jich vždy ztrátu lihu.

(fdu ketu  kyseliny sírové tvoří se* z liliu kyselina aetylosírová, která dále 
se mění v „aether sírový“ čili kysličník aethyluatv [(C.2H-)20 ], jenž jest pro

Kronika prácn Lili V. 5 1
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mnohé látky lepším ještě rozpustidlom než lili sám. Známou vuui po aetheru 
mají kapky Hoffmannské.

Kysličník uhličitý (anhydrid uhličitý C 0?), tvoří se skoro při každém 
pochodu okysličovacíw z uhlíkatých látek: při klíčení, hoření, hnití a jmeno
vitě při kvašení zároveň s lihem, jako hlavní součástka rozkladu cukru. Jest 
to plyn bezbarvý, bez chuti, vůně, hustoty 1'52‘J  (beře-li se hustota vzduchu =  1.) 
Jedovatý, jako kysličník uhelnatý (CO) není, nepodporuje však ani hoření ani 
dýchání, pročež žádný život v něm možný není; i světlo přivedené do ovzduší 
C 02, hasne okamžitě a úplně. Vysokým tlakem, při OnC. dá se zkapaluěti 
a přichází tak v trubičkách zatavený do obchodu. Voda. více však lihoviny 
je j pohlcují ve značné míře. žíravé zemiuy poskytují nerozpustné, bílé uhliči
tany, alkalie též dychtivé se slučují s ním na uhličitany rozpustné- CO .  jest 
slabou kyselinou a lze je j vypuditi ze sloučenin (uhličitanův) snadně silnějšími 
kyselinami.*)

• * V . ffliíM i<|> ift/ i;l!(

3. Vedlejší zplodiny kvašení.

Zde sluší na prvém místě jméno vati „ alkohol a  myl nntý~ ( J In O H , jenž jest 
hlavní součástí tak zvaných „přibovcllin“ (fuselfi). Jak se při kvašení tvoří, nelze 
dosud určitě ř íc i; někteří (Naegeli) tvrdí, že kvašením mohou vzniknoutť různé 
alkoholy dle toho, jakou zvláštní činnost při rozkladu cukru ta která buňka 
kvasničná vyvíjí. Tato hypothesa byla by nejvíce pravdě podobna, jelikož 
v praksi nachází k ní lihovarník dosti dokladů. Jestli-že nemohly se huničkv 
kvasnic vytvořiti dosti zdravé, ilosti hojné at již z příčin jakýchkoli (jsou-íi 
kvasnice špatně vyživovány z nedostatku potravních látek, aneb jsou-li více 
znečištěny vedlejšími kvasidly), pak v záparách hlavních dokvašených nalézá 
se vždy mnohem značnější množství přiboudlin.**) Jiní zase soudí (na př. 
známý český učenec prof. Bělohoubek, Ilrefeld). že přihomlliny tvoří se teprv 
ku konci kvašení, kdy kvasnice již u značnějším počtu odumírají. Bezpochyby 
však má i složení zápar určitý vliv na tvoření vyšších alkoholů, poněvadž víme, 
že v záparách bramborových neb obilných, kdež přece vytvořuje se vždy veliké 
množství buniček kvasuičnvch, bývá především hojuv alkohol amvlnatv a iso- 
amylnatý.

Alkohol amylnatý***) jest tekutina bezbarvá, strašné zapáchající, specifické 
váhy O-825, vře teplem 132°C. a dá se stužiti na tělo pevné při 23"C. Zapálen 
hoří plamenem silně svítivým, a proto se ho v mnohých lihovarech užívá jako 
nejlaciuějšího svítivá v otevřených místnostech, ač odporně zapáchá. Tímto svým 
zápachem stává se nejnechutnější a nejméně vítanou částí prodejného lihu obec
ného, jenž, má-li se ho užiti k výrobě lihovin atd., musí dříve opětovanou 
destilací alkoholu amylnatého zbaven býti. Přítomnost- přihomlliny v lihu pozná 
se zcela jednoduše: lili nalejeine si na dlaň a rozetíráme až k úplnému odpa
ření, jež teplotou ruky se urychlí. Byl-li v tekutině přítomen nějaký vyšší 
alkohol, poznáme hned čichem na dlani, kdež po odpaření alkoholu ethvlnatého 
zbyl. Okysličením (oxydací) alkoholu amylnatého dostaneme aldehyd valerový 
a dále i kyselinu valerovou, dvě to tekutiny zápachu nesnesitelného. Za to 
však octan amylnatý, jenž v obchodu jako olej hruškový jest znám, jest slou
čenina aetherické, příjemné vůně, vroucí 140°C. Připravíme si je j, když alkohol

*) Užívání šumivých prásků zakládá se na této vlastnosti uhličitanův. Z rozpuštěného 
uhličitanu alkalického, vypuzuje se kysličník uhličitý, přidáním kyseliny vinné.

**) Přiboudlinami jmenujeme hromadně i vonné Části různých lihů na př. rumu, ko
ňaku, samožitné pálenky, jež  dodávají zvláštní vůně jmenovaným lihovinám a jsou tudíž 
nejvzácnější jich součástí.

***) Dumáš odkryl je j v letech padesátých.
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amylnatý smísíme se stejným objemem kyseliny sírové, směs nalejeme na octan 
sodnatý a destilujeme. Destilát pak se dobře 8 vodou promíchá a opět přes 
chlorové vápno destiluje.

Jakožto Vedlejší zplodinu, jež při řádném průběhu práce přicházeti nemá 
a nesmí, lze považovati aldehyd octový C2H40 ; tvoří se zejinena při vysokých 
temperaturách dokvašovaných zápar. Čistý jest tekutinou silně světlo lámající, 
je jíž  specifická váha jest 0*8; vře při teplotě 21PC. S  vodou, zvláště však 
s lihem obecným se míchá úplně a dá se od něho z té příčiny dosti nesnadno 
odděliti. Látkám bohatým na kyslík je j ubírá a mění se v kyselinu octovou 
C2H40 2, kteráž jest tedy dalším důkazem nepravidelného kvašení. Zdá se, že 
vznik je jí děje se účinkem kvasidla octového, jehož přítomnost mikroskopem 
snadno dá se dokázati, poněvadž tvoří nápadné růženečkovité tvary. Čistá kyse
lina octová jest tekutinou bezbarvou, silně kyselou, jež vře při Í 1D°C., při 0 ° 
tuhne na hmotu krystalickou, která v obchodu sluje „ledová kyselina octová". 
Specifická váha je jí jest 1*1)03. Zřeďováním však vodou se specifická váha je jí 
zvětšuje (tvoří se hydrát z počátku), a sice až do 1‘079, načež dalším zřeďo
váním pomocí vody specifická váha zase klesá.

Okysličením lihu isomáselného (jenž jest též tekutinou nepříjemně 
páchnoucí, bezbarvou vroucí při 154"C.) tvoří se kyselina isomáselná, kteráž 
v přírodě však nepřichází; za to je jí isomer*), kyselinu mdselnou nacházíme 
na př. v sýru, kyselém zelí, naložených okurkách. Ve stavu zředěném jest 
silně sice, ale dosti příjemně kyselá, nezředěná jest jedem. Ve kvašených zá- 
parách hlavních, při jichž přípravě nebylo dosti bedlivě ku čistotě hleděno, 
anebo kteréž byly pomocí špatného sladu připraveuy, lze záhy pozorovati tak 
zvané bakterie m ásdné, jež pod drobnohledem buď jako tvaiy kulaté (kokky) 
anebo tyčinkovité (bakterie vlastní) sp jeví. Tato kvasidla čítají se mezi fer- 
menty škodlivé (cizí) a jsou příčinou kvašení máselného, jehož hlavní zplodinou 
přímým rozkladem cukni aneb kyseliny mléčné vytvořenou, jest kyselina má- 
selná. Na škodu jest toto kvašení nejen tím, že část cukru se pro vytvoření 
lihu ethvlnatého ztrácí, ale zejmena proto, že kyselina máselná jest největším 
známým škůdcem kvašení lihového, pouěvadž v nepatrném již množství rychle 
a úplně ničí buničky kvasnic.**)

Ve všech kvasících záparách lihovarnických lze mikroskopem pozorovati 
zvláštní kvasidlo mléčné (bacilius lactosus), jenž tvoří jednobuněčné tyčinky 
nejčastěji po dvou spolu spojené a živě se vrtící. Množení jich, jež jest nad 
míru rychlé, za okolností jen poněkud příznivých, děje se příčným dělením. 
Rozkládajíce cukr na kyselinu mléčnou (C3Hb0 3) jsou příčinou t. zv. kvašeni 
mléčného (kysání), jež proto náleží mezi kvašení škodná (vedlejší). Vzdor 
tomu však je  dosuď skoro výhradně nacházíme v lihovarech zúmyslně zavá
děné za tou příčinou, aby vytvořená při tom kyselina mléčná bránila jednak 
vzniku jiných škodlivějších bakterií, a jednak, abychom přítomností je jí nabyli 
zápar slabě kyselých; v takovýchto roztocích cukernatých kvasnice jeví největší 
mohutnost rozplozovací.

Jest tedy kvašení mléčné nutným zlem dosud pro lihovarníka, jež dobře-li 
je  však prováděno a náležitě omezováno úzkostným udržováním čistoty v ná- 
dobáeh i  v místnostech, dobrým jest sluhou a odplacuje věnovanou péči mnoho
násobné. Stane-li se však ze sluhy pánem, nejsouc dostatečně ovládáno, není nad 
ně horšího, a běda takovému závodu, kde bakterie mléčné se z míry rozmnožily.

Kyselina mléčná, pod vývěvou odpařená, tvoří bezbarvý syrup o speci
fické váze 1 31;'); tento syrup rozpouští se lehce a úplně ve vodě, v lihu

*) Isonjerické jsou látky, stejného elementárního složení, ale různé struktury.
**) Podobné též sráží protoplasmu buniček kvasničných i kyseliny: valerová, propi- 

onová, kapronová a kaprylová.
51*
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i aetheru. Dává četné soli, z nicliž nejdůležitější jsou mléčňan ziuečnat.y 
(krystalicky) a mléčňan vápenatý.

Vedle jmenovaných již zplodin vedlejších nalézají se ve yvkvašených 
záparách hlavních ještě alkoholy propylu (propyinatý a isopropylnatý), butylu 
a pentanu (isoamylnatý), jež vesměs zapáchají silně a nepříjemně a musí se 
proto opětovanou destilací z lihu surového odděliti. Pravidelnou součástí ve
dlejší jsou též kyselina jantarová a glycerin.

Oddíl druhý.

Když jsme v předešlém krátce hvli seznali důležitější sloučeniny, s nimiž 
při dalším postupu potkávati se budeme, chceme promluvit! nyní o hlavních 
pracích lihovam ických. Tyto dají se děliti ve čtvero:

1. Přípravu zápar hlavních, i i  zádSli.
2. Přípravu hotovíce, neb droždí strojeného.
;í. Kvařeni zápar hlavních nebo kvašeni lihové.
4. Destilaci.
1. Příprava zápar hlavních dějese dle povahy surovin: budpouhým zře

děním pomocí vody (záděl z melasy); neb musíme cukernatou surovinu dříve 
rozkrouliati aneb rozřezat i. načež lisováním neb vyluhováním hmoty této vy
robíme žádanou tekutinu ciikeruatouí šťávu). Nejdelší přípravu vyžaduje zápara 
ze surovin škrulmatých, a tu především z bmmlioiíi. Iíramborv musíme nej
prve očistiti. uvařiti a pak teprv zapařili: to vše děje se ve přístrojích značně 
složitých a důmyslně sestavených, též však dosti drahých.

Ze surovin v lihovarnictví vůbec užívaných jsou pro nás nedůležitějšími: 
brambory a obilí, méně kukuřice, pro větší pak závody též melasa a řepa. 
Obilí však jen potud se používá ku výrobě liliu, pokud chceme nabýti zvlášt
ního druhu lihovin (ze žita a pšenice t. zv. pálenku), nebo za účelem výroby 
droždí lisovaného (žita), anebo ku výrobě sladu (ječmen), poněvadž obilí jako 
potravina má vždy přední důležitost. A jen tedy ve případech výininečných, 
když na př. obilí zrostlo na poli, neb když neobyčejně hojná místní úroda nastala, 
tak že poskytuje surovinu dosti lacinou, používá se i těchto. Za to brambory 
z mnohých důvodů jsou vhodným a zejména v hospodářských lihovarech obecně 
užívaným materiálem škrobuatým. Zeinčatu totiž snadně dají se zpracovati; 
pěstování jich vyžaduje pramálo práce, a vzdor tomu bývá výtěžek žně značný 
při okolnostech jen poněkud příznivých. Poněvadž pak cenná souČásf bram 
borů —  škrob—  pro své vytvoření skorém žádných nároků nečiní ua povahu 
půdy, na jakosť látek v půdě obsažených, dají se pěstovati i tam, kde jiué 
rostliny hospodářské (jako obilí, řepa) se již dobře nedařívají. Dosti platným 
důvodem pro ob liliu zeinčat jako lihovarnického materiálu jest, že vedle lihu 
nabývá se důležitého krmivá, totiž yvpalkv bramborové. Látky dusíkaté spo
třebuje krmený dobytek ku výživě, nerostné pak, oi-ganisinem zvířecím ne- 
ztrávené součásti výpalků vrací se mrvou zpět půdě, ze které vzaty byly.

Bram bory , zemčata, zemáky, (soianum esculentuin) dostaly se z  Ameriky 
do Evropy ve století XVI.. dn Čech však teprv o HK> let později. Většího roz
šíření nabyly ku konci XVIII. století a jako materiál lihovarnický na počátku XIX. 
věku v užívání vešly.*) Nyní jsou zemčata již všude zdomácnělá a ve světě hospo
dářském vyskytuje se značné mnoho odrůd. Hlavní součástí jich jsou: škrob, 
néeo cukru a dextrinů, látky organické (bnničina. bílkoviny, ainidy.organické kyse-

*) Prof. Bětohoubka „Úvahy1*.
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linv) a nerostná (fosforečňany, chloridy, sírany, dusičnany atd .)*); poměr a množství 
jednotlivých těchto látek však se mění zejména dle jakosti půdy, mrvení, potě- 
trnosti atd. Pro lihovarníka hodí se brambory, jež mají aspoň 18*l0 skrobna- 
tostí, poněvadž jinak se práce ztěží vyplácí. Z několikaleté zkušenosti podáme 
zde krátký přehled škrobuatosti některých druhů brainlmr, jež zpracovány bývaly. 
Červenécibul. saské  mívají as 2l*5°/0 škrobu (odpovídá 27’3°/„ sušiny)
Bílé kn o lky  ,  „ 20 -ó°/0 „ „ 2(V3°/0 „

championy „ „ 20- u/0 „ „ 25-8°/„ „
Červené obyčejné „ „ 17' až 19-ň °0 škrobu „ 22-8 až 2:V3V'0 sušiny)
Bílé obyčejné „ „ 15- až 18\i°0 „ „ 20-8 až 34-3°,«, „

Z ukázek těchto jest patrno, že není stejno, z jakého druhu brambor se 
právě zápara robí, a manipulant vždy má a musí hleděti k tomu, aby znal 
jakost suroviny asjwň co do nejdňležitější pro něho součásti. Větší závody mají 
za tím účelem slušně vystrojenou lalmratoř a zkušeného chemika, bez něhož 
nelze si mvsliti za našich dob rationelně pracující lihovar; z menších pak musí 
se podobné práce aspoň občas zasýlati ku analyse v tom přesvědčení, že vydaný 
za tím účelem peníz mnohonásobný vynese užitek.**) Známe-li totiž předem jakost 
suroviny, můžeme snadně zjistiti hned každou ztrátu, jestliže nějaká se stane 
a zavčas dotyčnou vadu odstraniti a škodě předejiti. Aby se tedy mohla sta
novili škrobnatosf co možná často, třeba ne úplně přesné, k tomu spěly povždv 
různé způsoby; z těchto uejkratší a proto i nejoblíbenéjšl jest methoda. kterouž 
stanoví se specifická váha brambor a z té pomocí tabulek i procenta škrobuatosti 
(jakkoli se stává, že tímto způsobem stanovíme škrolmatosť až o 2 ° „větší neb 
menší). K této zkoušce musí především býti brána zemčata zdravá, ueuahuilá, 
nezraněná: jednotlivé hlízy se dobře očistí vodou a opět dobře čistou látkou 
osuší, načež se jich odváží ó kg  na zvláštních (hydrostatických) vahách.***) 
Váhy tyto místu misky pro břemeno mají dva drátěné košíky nad sebou za
věšené, z nichž spodní jest ponořen v soudku vodou, 14°B. teplou, naplněném 
a dosti prostranném a vysokém. Očištěné brambory (i> kg) dají se do košíku 
svrchního a váha se může vvrovnati po případě rozkrojením brambory. Pak 
se to odvážeué množství brambor přendá opatrné a l>eze ztráty vody do košíku 
spodního, jenž se ponoří opět do vody. Závažím (j-) pak stanovíme, mnoho-li 
brambory ve vodě ponořené váží, a z toho. ja k ý  jest je jich  objem  (dle zákona 
Archimedova, poněvadž váha vytlačené vody sě rovná jich objemu). Známe-li 
nyní váhu bramborů ('>000 gr) a jich objem (T>000—a?), lze vypočísti speci

fickou jich váhu (s ~ ) í  anebo můžeme jednoduše dle ]>očtu gr,

jež brambory do vody ponořené váží. vypočísti z přiložených tabulek (dle 
Behreuda, Maerckera a Morgena) přímo specifickou váhu brambor a jich 
škrobnatosf a sušinu. (Viz tabulku na následující stránce.)

Vedle škrobil obsahují brambory též cukr a dextrin (0 0 7  až 1*08 dle 
Morgena). dále vodu (od K5 do 82n,(1). sloučeniny dusíkaté, zvláště bílkoviny 
a tak zvané amidy (0*2 až O d), jež jsou též především výživnou součástí 
výpalkfi. pokud nebyly kvasnicemi upotřebeny; buničiny a látek pektinových 
obsahují brambory 2 až 3 r>° látek mineráínýcb asi 1%  (nejvíce drasel- 
natých a vápenatých).

Složeni brambor dle Koeniga jest následující íMaercker H. Sp.)
Voda L. dusík. Tuk L. hezdusik. Buničina Popel
% % % % % %

6třední hodnota 75-48 f i>5 0*15 20C.9 W75 0'9S
nej větší 82*8fi trai *21-24 1*37 1*45
nejmenší «8*iíít 0*57 0-03 18-75 <»-28 0-53

**) Tato zásada měla bv platjti i pro jiné, občasných analys nevyhnutelné potřebujíc!
látky; tak zejmena: slad, droždí libovarnické, záděl sladkou i záparu vykvašenou.

***) Tyto váhy jsou různé, bud obyčejné neb decimální; nejznámnéjší jsou: Fescova,
Hurtzigova. n nás pak nejvíce v užívání jeBt váha sestrojená Jahnem a Novákem,
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Váka 5000 g 
brambor pod 

vodoq1 ItiilMUj II -UM

*’* . \ -•
Specifická

váha Sušina,
! J l t <  J

Šrob-
ňatosť

Váha 5000 g 
brambor pod 

vodou
Specifická

váha
!»| t

Sušina £rob-
natost

375 1 •< >80 19-7 13-9 535 1*120 28*3
---T-~

22*5
380 1-081 19-9 141 540 1-121 28-5 22*7
385 t-083 20-3 14-5 645 1-123 28-9 23 1
300 1-084 20-5 14-7 550 1*124 2 9 1 23*3
395 1-086 20-9 151 555 1*125 29-3 23*5 i
400 1-087 21-2 15.4 560 1-126 29-5 23*7

T,r  405 ,,, 1-088 21-4 15*6 565 1-127 29-8 24*0
410 1-089 21-6 15-8 570 1-129 30-2 24-4
415 1-091 22-0 16-2 575 1-130 30-4 24*6
420 1-092 22-2 16-4 580 1131 30-6 24-8
425 1*093 22-4 16-6 585 1132 30*8 25*0
430 1-094 22-7 16-9 590 1*133 31-3 25*5
435 1-095 22-9 171 595 1-135 31*5 25*7
440 1-097 23*3 17-5 , 600 11 3 6 3 1 7 25-9
445 1-098 23-5 , 17-7 605 1138 32,1 26-3
450 1-099 23-7 17-9 610 1-139 32-3 26-5
455 1*100 24-u 18-2 615 1-140 32-5 26-7
460 1*101 24'2 18-4 620 1-142 33-0 27-2
465 1 1 0 2 24-4 18-6 625 1*143 33*2 27-4
470 1-104 24-8 19-0 630 1*144 3 3 4 27-6
475 1105 2 5 0 19-2 635 1-146 33-8 28*0
480 1*106 25-2 19-4 640 1147 3 4 1 28*3
485 1107 2 5 5 19-7 645 1-148 34*3 28*5
490 M 09 25*9 20-1 650 1149 34*5 28-7
495 1-110 26-1 20-3 655 1-151 34*9 29*1
500 1*111 26-3 20-5 660 1-152 35*1 29-3

1 1 1 1 2 26-5 20-7 665 1*153 35-4 29-6
510 1113 26-7 20-9 670 1 1 5 5 35*8 30-0
515 1-114 26-9 21-1 675 1156 36 "U 30-2
520 1-115 27-2 21-4 680 1-157 36*2 30-4
525 1-117 
530 ♦ 1*119

27-4 21-6 685 1*159 36*4 30-6
28MJ ,, 22-2

, ■ 'li. ť f í j i i v f f i  z a p ity  z brailJtta ft.

Tak, jak brambory přicházejí z pole neb hrobků, nemohou býti přímo 
zpracovány, poněvadž jsou silně, znečistěný mechanickými přiiuíšeninami a lpící 
na nich hlínou a pískem- lYoto se musí dříve čistili praním .

Toto čistění provádělo se dříve v t. zv. „prádle", jež tvořilo dřevěné 
Koryto; ve vrchní třetině jeho bylo z podélných latí sestavené dno, po němž 
se brambory lopatami od jednoho kouče ke druhému posouvaly a přitékající 
čerstvou vodou očisťovány byly. Nyní se čistění to děje pravidelně v „pračkách", 
buď na pohvb strojní neb ruční zařízených. Obraz 104. znázorňuje nám 
takový přístroj, jak ho na pr.! staví firma „Novák a Jahn" v Praze. Jest to 
plechová (neb dřevěná) nádržka opatřená iitýlni čelnými stěnami, kteráž uvnitř 
ještě jedno dírkované dno má. Itramborv sypou se do pračky po šikmé ploše 
laťkové ua levé straně praékv umístěné, do přední úzké části, ml vlastní pračky 
vyšší plechovou stěnou ve vrchní polovině oddělené. Tím se zamezuje přepa
dávání brambor a tvto posunují 'se spodem do sousední prostory pomocí šikmé 
postavených litých ramen na hřídeli, dle závitnice šroubové upevněných (spira-
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téry). Na dírkovaném dně zůstávají především ležeti kamení,: cihly a podobné 
těžké nečistoty. Za spiratéry na dmliém konci pračky nalézají- se dva prola
mované zevně otevřené koše, které očištěné brambory při otáčeni střídavě 
nabírají a ku okraji pračky zvedají, tak že tyto do vediější prostory se vysy- 
pati musí. Zde je  buď nabírají hned kabele zdviháku (elevatoru), jež je  vy
nášejí až ku zapařováku aneb se sypou po nakloněné! ploše do místnosti zásobní 
pro ně určené. K vidi čistění má pračka v čelních stěnách ve výší dírkovaného

- *7,1 neb mm1>i .

dna průlez, jímž možno kameny utd vybrati; ua aamém clím koryta jest druhý
t i r i l l n '/  U f ň i t lŤ m  í  n  A ItC lA riA U i l r n l  1 »]■«»■ 4  «r n  n í n l r n m  l i ú á A o l .  -1  —- I -  —» —
|« uirt., Rittijm v vjfv/uau or ii3 <t/irii¥ ik<u ,1111111.1}' K J>i«KťIll. l I ltUK VIMiy llťjl1 RfT

na straně u elevatoru, nečistii, nadbytečná voda odtéká poblíže vhozu rýhovitvm 
otvorem. Jsou-li brambory dobře očištěné čili nic*, má později značný význam: 
neboť nejen že živým pohybem pařené luuotv, na niž by lpěl ještě písek, trpěly
by velice stěny pařáku, ale většími nečistotami při vyprazdňování hmoty uvařené
mohl by *e ucpat i rošt pařáku tou měrou, že bv manipulant záparu nemohl
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„vyfouknout!*. Písek obsažený v zápaíe mechanickým tíeuim způsobuje škodu 
jak v zapařovadle a v chladiči, tak i v destilačuíin přístroji, načež ve včpál
kách dobytku nejen že neprospívá, ale spíše škodí.

Je-li pařák naplněn dostatečným lunožstvíiu dobře očištěných bramborů, 
muže se přikročiti ku pařen i nebo vařeni.

Dříve dle staršího způsobu dálo se vaření bramlmrů velice nedokonale 
v dřevěně nádobě, kteráž měla nad spodním dnem ještě jedno dírkovaně. Ve 
svrchním dnu bvl otvor pro vsypání bramborů, ve stěně nádoby nade dnem 
dírkovaným byl otvor pro vyhralmvání Uvařeně hmoty. Tato měkká, rozvařená 
hmota padala do maČkadla, ze dvou válců dřevěných neb kamenných sestáva
jícího. Rozumí se, že práce tato nemohla uspokojivého výtěžku poskytnout i. 
Proto velice dalekosáhlou a důležitou reformou bylo užívání páry za vyššího 
tlaku a Hollefremid získal si nepopiratelnou zásluhu o lihovarnictví zavedeuím 
svého přístroje. Původní aparát II o lle fre u u d ň  v. jeuž pokud víme, zvláště v Če
chách a na Moravě řídkého došel rozšíření a má tudíž nyní jen menší důle
žitost, skládal se v podstatě z pařáku vlastního, ležatého to cylindru, míchadlein 
opatřeného a /. vývěvy. V této se páry vvssáté z pařáku z horké ráparv 
zhušťovaly pomocí sprchy studené vody. čímž se rychle za neustálého pohybu 
míchadla horká záparu schlazovala ke zcukernaténí. Po zeukrnatění však mu
sela býti záparu dochlazována ve zvláštním přístroji, v chladiči a proto hvl 
p ř ís t r o j Rohm ův v kruzích lihovaniických s radostí uvítán. Týž jest sice se
strojen na témže základě, poněvadž však michmllo jeho jsouc duté. slouží /Mínrvpň 
ku chlazení pomoci studené vody lze v něm záparu připravenou schladiti až 
na potřebný ku kvašení stupeň teploty.

Svou jednoduchostí a tím i lácí, jakož i výhodnosti z jiných ohledů, 
rozšířil se v novější době nejvíc sy stém  ile n z e . je jž všichni téměř konstruk
téři přijali za podklad svých strojů. Původně to byla nádoba cylindrická, ve 
spodní své třetině teprv konická (zúžená), později však se hoření válcovitý 
lub více nebo méně zkracoval, -leden u nás nejosvědčenější systém jest pařák 
firmy „Rratří Itmfjhoftěrové" v Praze (viz tabulku MI., obrazec 1.). Týž má 
kónus dosti zkrácený, výška kolmého lubu řídí se dle žádaného obsahu pří
stroje. Na horní jeho části nalézá se průlez a patentovanou zámyčkou uza
vřený, jímž děje se plněni; vedle něho jest pojišťovací zámvčka b a zároveň 
též hrdlo c pro trubičku mnnometrovou. která však spíše má se nalézati na 
trubce parní mo, tak aby dělník tlakoměr stále před očima měl. Průlez d 
rovněž |»evně víčkem uzavřený, slouží k tornu, aby se po vy prázdnění přístroje 
z roštu mohly odstranili nahodilé nečistoty (sláma, proutky, třísky atd.). Srou
bení k  spojeno jest s parním potrubím z kotelny přicházejícím. Zámvčka n 
otvírá páru do trubky l  uprostřed pařáku kolmo jdoucí, a na obvodu dírko
vané. Tato trubička má ten účel. abv pára j í  přiváděná rozdělovala se ve 
mnoho menších proudů, které nedovolují, aby materiál uěkde zůstal parou 
nedotknut, a někde ní zase příliš trpěl. Ystupuje-li totiž pára v silném proudu 
jediným směrem, tu si razí nej kratší cestu nahoru, utvoří se jakési chodby, ve 
kterých škrob bez mála žo se spaluje vysokou teplotou, kdežto ua jiných mí
stech škrob vůbec nebobtuá. Trubka o kouči v přístroji malým olmutým hrdlem, 
které slouží pro vpouštění páry při zahřívání přístroje aneb při vytlačování uva
řených brambor, t jest zámyčka vyfukovací, a sroubení, které spojeno je s t s kádí 
zapařovací. Kolečkem v lze pomocí šroubu otvírali neb zavírati rošť, jenž skládá 
se ze dvou částí, spoduí pevné a vrchní pohyblivé. Obě části složeny jsou ze 
prutů třuiráímýcii (priSuiá) á póšUiliitíiu Vrchní části lže Otvory rošťů Zvětšit! 
či zmenšiti dle libosti. Na těchto hranách tříští se při vytlačování uvařená 
hmota v jemnou kaši, a to tím více, čím prudčeji se „vyfukování" provádí. 
Rod roštem bývá ještě připevněno kohoutkové zařízení, kterým možno při 
početí práce utvořenou vodu kondensačuí odpouštěti, aneb při průběhu vařeuí 
část hmoty na zkoušku vzíti pomocí trubičky, jež v kohoutku se ualézá. Pařáky
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musejí suášeti tlak tri, po případě i čtyř atmosfér a proto jsou podrobovány 
prohlídce zkušební komise a sestrojují se jen dle osvědčených mzměrů. Když 
pak bylo by potřeba většího prostoru zapalovacího, postaví se dvě neb tři 
tělesa vedle sebe.

Ve vedlejším výkresu 195. vidíme pa
řák. sestrojený firmou „Novák a Jahn".
Hořejší cylindrický lub jest mnohem 
nižší, za to však kónus jest značně pro
táhlý. Prřdez pro plnění jest při vl, voda 
vpouští se do apnratu záklopkou /».
I ostatní výstroj jest patrný: Pojištr- 
vací záklopka C, průlez nad rošt /). 
rošt sám ve Bpojcní sc šroubem E.
Rošt tento má prutv čtverliranné. Vv- 
fukovacfiu ventilem F  odchází roštem 
protlačená kaše do zapařovadla. 7/ jest 
kohoutek na odtékání kondensančnf 
vody, ./ jest manometr.

Z německých konstrukcí jest noj- 
známější anejíepší pařák Pauckschův, 
jenž jest úplně konický; rozdělení páry 
jest provedeno tím způsobem, že uvnitř 
vniká pára zámyčkou přivedená do 
kruhové truhičkv, hojně dírkované.

Účelem paření či vaření brambor 
pod vyšším tlakem jest připraveni mazu, 
či rotolu čkroboréhu, tekutiny to, v níž 
jest čJcmh razpmtčn. Zbývající část 
škrobu pri teplotě v přístroji panující 
nahohtnává a tak rovněž účinkům di
astasy přístupnou sestáno. Látky 1110- 
zibuněčné pak (pektinové) rovněž se 
rozpouštějí, čímž pletivo jaksi se rox- 
stoupí. tak že pozdější tříštěni masy 
jest velmi snadné.

Z různých způsobů provádění práce 
té všimneme si blíže jednoho, jak ze
jména při aparatu Rinjíhofferově a .Tali- 
uově se provádí. Z naplněného a všude 
dohře uzavřeného přístroje vypudí se 
pojišťovacím ventilem, jenž se z úmyslu 
odhradí. vzduch dolní parou otevřením 
záklopky n. Pravidelněji však se počíná 
zahřívati přístroj horní parou (venti
lem « ), kdež vzduch prchá dolním ko
houtkem zároveň se zhuštěnou a z bram
bor vy pocenou vodou. Tato voda, jakož 
přirozeno, odnáší s sebou vedle vvplák-
uutého kalu (na bramborách totiž zu- 0br' ,!>5 “  lnim!'ury ° obiU-
stava vzílv něco špíny) téz něco škrobu
z poraněných náhodou brambor; proto se někde voda tato chvtá a nechá usa
dit!, načež se jí používá na záděl a tím se možná ztráta škrobu zamezí. Když 
jsme vrchní parou celý přístroj zahřáli tak, že s vodou zároveň i pára se počne 
ukazovali, zavře se záklopka m a otevře dolejší pára («), aby tlak v přístroji 
vstoupl v době 8  až 12 minut na 2 atmosféry. Pii tomto vaření jest dokázáno,

Kronik* príee. Dii V. 52
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že p á ra  mnohem vydatněji pusolp, jestliže ji  necháme p o j i š ť o v a c í  záklophm  
stále syčetl, poněvadž tehdy (rlle Schustera) hmota v přístroji se nalézá v živeni 
pohybu, čímž spíše veškeré jednotlivé součástky s parou ve styk přicházejí. 
Tentýž účel, jak už podotknutí), má v přístroji tom kolmá trubka /. z jejíž 
jednotlivých dirck vychází mnoho slabších proudu parních, které zmíněný pobyl) 
zajisté jen podporují.

Po uplynutí L5 až 20 minut, kde stále stejný tlak parní (2 atmosféry) se udr- 
žovati musí. odpouští se obyčejně do zapařovadía při uzavřeném roštu >• vvfuko- 
vacfm ventilem /, kondensací páry utvořená tekutina, jež rozpuštěným škrobeni 
téměř jest přesycena. Této tekutině, jejíž teplota sníží se v brzku ua ,V)'It.. 
přidává se v zapařovadle něco mléka sladového, ) aby maz škrobový nestuhl 
ochlazením na pevnou rohovitou látku. „Odpouštěním škrobuě [v praksi říkáme 
„odfouknutím škrobu") usnadní se páře přístup ku zbývajícím, dosud neroz-, 
puštěným a nenabobtnalým součástkám vařeného materiálu a při dalším paření 
docílí se snadněji mnohem úplnější /rosolovatění škrobu. Pára dolní se totiž 
opět otevře a v době 2  až T> minut tlak v přístroji na 3 atmosféry přivede, při 
kteréžto teplotě (asi 1;15"C.) vaří se ještě 2 (> až 2 ."> minut. Nvní jest vaření 
ukončeno, o čemž se můžeme přesvédčiti vyjmutím zkoušky, kteráž se rozředí 
silně vodou a několika kapkami jodové tekutiny se obarví na modro.**) Kapka 
této modře zabarvené zkoušky prohlíží se pod mikroskopem; ve hmotě řádně 
uvařené nesmí se nalézati přílišné množství celých zrnek škrobových. Xa to 
přikročí se ku vyfukování zápary do zapařovnrí kádě neb zapařovadía, v kterém 
nastává proces znpařocdnL

K tomu jestzapotřebí zvláštního stroje, započne ad] n (tah. VII. obr. 2.), v němž 
nalézá se obyčejně též nějaký přístroj rozinélúovací, nesoucí různá jména (des- 
integrator, mlýnek, šroubovité míchadlo atd.j. ač uení-li nějaký za podobným 
účelem sestrojený přistroj již na potrubí vvfukovacíni umístím.

Zapařovadlo samo jest nádobou obyčejně železnou A, kulatou neb hra
natou, a slouží nejčastěji zároveň za ch lad ič ; na dotčeném obrazci na př. vi
díme zapařovadlo i chladič v jedno spojené (od firinv llinghotfcr). Nra vrchu 
nalézá se víko na polo pevně přišroubované, \ druhé polovici však rozdělené 
ua několik dílu, jež jen na šarnýrech zavěšeny jsou. tak že lze je otevřití jako 
okenice a o vnitřním stavu přístroje i zápary se přesvédčiti. Na pevné, při
šroubované zadní částí jest postaven komín l i , určený pro odvádění par ze 
zápary vyvinutých, pomocí exhaustoru C. Tento enhanstor je d  v podstatě své 
slabou trubičkou v komíně vzhůru zahnutou a na obvodu jemné dírkovanou. 
Vpustíme-li parní zámvČkou do té trubičky ostrou páru, nastane v komíně 
rvchle zředění vzduchu, jelikož pára všechen vzduch vzhůru vyhnala, a ná
sledkem toho výpary z horké záděli proudí silně do komínu, a hmota v chladiči 
rychleji se ochlazuje. Dno přístroje zaparovacího jest uprostřed poněkud pro- 
láklé, aby se spíše dala veškerá zápara odpustiti. Na vrchním víku zapařovadía 
spočívá na dvou nosičích (nm) lité těleso /), na němž připevněno jest roz- 
mSlňovadln, či desintegrator, jenž slouží k rozdrcení větších částí vyfouknuté 
hmoty. Hrdlem [. vchází totiž z Heuze-ova pařáku vytlačená zápara a při
chází do dutého konického těla K, v kterém dá se posunovat! kuželovitý článek s. 
Posuuutíiu tohoto článku, jeuž zároveň se hřídelem se otáčí ve svém konickém 
domku E, nechá se zvětšit! neb zmenšiti průchod vyfouknuté hmotě, která se 
tedy zde rozemílá ua jemnější kaši. Hrdlo //. bývá obyčejně zaděláno víčkem 
a lze ním pročistiti náhodou snad zauešeuý prostor kolem hřídele o. Hřídel

*) Mléko sladové připraví sc tím způsobem, že slad syrový či zelený, dobře na mlýnku 
rozmačkaný, rozmíchá se s vodou 20° až 22UK. teplou, na řídkou tekutinu, v kadečee umí
stěná obyčejně nad zapařovací kádí.

**) Tekutina iodová připraví se, roztíráme-li ve třecí misce 1 část iodu s 2 částěuii 
iodidu draselnatého v 50 částech rody. Tekutina se pak ještě rozředí takovým množstvím 
vody, aby měla barvu viua madeirského. Ku zkoušce dostačí několik kapek.
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ten jest ucpán v hrdlo n neprodyšně. Převod z hlavní transmise na hřídel 
kolmý děje se kotoučem e, hřídelem vodorovným d  a ozubenými koly koni
ckými f ,  //• Hřídel o ve své dolejší části spočívá v ložisku r, a nese uvnitř 
kádi zapařovací tři míehadla —  III., IV., V., z nichž každé vyšší, proti nižšímu 
o (>On jest otočeno. V pohyb jsouce uvedena konají za minutu 120až 150 otáček, 
čímž jak patrno, zápara rychle v celé kádi se míchá. Toto má zejména značnou 
důležitost po přidání mléka sladového. K pohybu míehadla jest zapotřebí as 
dvou koňských sil.

Aby zápařka se zároveň v této kádi dle potřeby ochlazovati mohla, k tomu 
slouží tři měděné hady, a, b, c, jichž počátečné šroubení jest na stěnách pří
stroje upevněno. Vby se přítok vody do každého hada zvláště říditi dal, jest
z věnčí na každé přítokové trubce přidělán kohout. Výtok vody děje se na
hoře na opačné straně třemi hrdly, která, zevně přístroje, v jednu trubku
splývají a teplou vodu bud do nádržky aneb do pračky odvádějí. Na všech
třech hrdlech z hadic nalézají se malé nástavky pro našroubování teploměru; 
těmi se pozoruje, jak daleko chlazení zápary ve přístroji pokročilo, načež dle 
potřeby se jednotlivými kohouty přítok vodv repuluje. iTo ten případ, že by 
se zápara vodou prochladila, jest zařízpn do hadů přítok páry, jíž lze záparu 
opět zahřátí na teplotu žádoucí. \by ochlazení bylo intensivnější, bývá ua 
vnější stěně přístroje, asi ve 2/3 výšky, upraven kroužek z měděné trubky, 
který při stěně zapařovadla. resp. chladiče jest drobnými dírkami opatřen, 
tak že studená voda trubkou touto přiváděná spadá ve způsobe sprchy na luh, 
po němž dolů do žiáhku stéká. Přístroj tento působí výborně i jako zapařo- 
vadlo, poněvadž rychlým pohybem dobře rozmělněnou záparu smísí důkladně 
s přidaným mlékem sladovým, i jako chladič; neboť (dle čísel z prakse vzatých) 
20<>o l  zápařky schladilo se ze 43 R. na 13"R. za 11 minut pomocí 3850 l 
vody 3 f,R. teplé.

Jiné zapařovadle, které též zároveň chladičem jest a velmi dobrou práci 
vykonává, jest zupahtvnrí a  <hladící kd<£s míchadlem šroubovým Hruiy „Novák 
a Jalin“ v obr. líMJ. znázorněná. Jest to nádoba ze železného plechu, korytovitá, na 
jejíž čelných stěnách 2 a 2 skřínky vičky uzavřené se nalézají. V těchto skřínkách 
končí mosazné trubky vodní, které se utěsňují pomocí kaučuku a matky šroubové, 
tok že m h le  dají se vyndati, očistili aneb novými nahraditi. Též změnám 
teploty snadně se poddávají. Dostatečná vzdálenost jedněch od druhých do
voluje řádné jich povrchu občasné čistění. Studená voda přivádí se dutou 
nohou v obraze na pravé zadní straně viditelnou, přechází tamtéž zvláštuím 
kolenem do jmenovaných skřínek vzadu, jednou řadou trubek jde vpřed, druhou 
řadou vzad atd.. až konečně vystupuje do spojité trubice, odkud se pryč od
vádí. Na této trubici jest taktéž připevněn teploměr. Aby chlazení co možná 
rychlé bylo, jest v zapařovadle v nej nižším místě koryta zřízeno míchadlo šrou
bové, které v krátkém uvnitř hojně ozubeném hrdle pohybuje se rychlostí 350 
až 300 otáček za minutu. Tím se veškerá zápara následkem síly odstředivé 
metá úžasně rychle na stěny ozubeného hrdla, kdež se děje důkladné rozměl
nění hrubších součástek a rovněž i velmi rychlé proudění tekutiny v celém pří
stroji. Ahv se teplota zápary občas mohla pozorovati, jsou na povrchu kádi 
na několika místech malé okenice. Komín, do něhož ústí potrubí k pařáku, 
lze čistiti rovněž zvláštními dvířky. I zde se používá exhaustoru s dobrým 
výsledkem.

Dříve než počneme záparu z pařáku vytlačovati do zapařovadla, musí se 
sem přidati vždy nčco vody, jejíž množství dle toho. jak hustou záparu míti 
chceme a jak mnoho páry na vodu v pařáku se zhustilo, obnáší 20  až 35 l 
na 100 h j  brambor zapařených. Slaikné mléko přidává se pak buďto všechno 
najednou před vyfukováním  do této vody. s níž se rozmíchá, neb se přidá jen 
část jeho a zbytek teprv později. Nebo konečně se přidává slad po vyfouknutí 
veškeré kaše bramborové. Je-li sladové mléko v zapařovadle. tu se vyfukování

52*
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musí <líti volicí* opatrně, tak aby teplost rozmícháno hmoty pod žádnou vý
minkou nepřestoupila 52 'Ii. Nejlépe pro ten případ jest tedy, deje-li se vyfu
kování ottie  sice. ale n přestávkami, a udržuje-li se teplotíi v zapařovndle kol 
48°, načež teprv před ukončením práce té se temperatura zvýší až ku 51—Ó2‘R. 
Není-li však mléko přidáno, může se zápara vvtlačovati velice ostře, během 
několika minut, vždy však za současného působení oxhaustoru: výhoda při tom 
je  ta, že teplotoiHK) až kterou jiři tom ve jirístroji vždycky dosáhneme.

zničí se všechny fermeuty, j ež snad na zbytcích zaparv v přestávce mezi dvetua 
zapařováními se byly '.usadily a množiti počaly. Nedosáhneme-li nikdy tohoto 
stupné teploty, pak nutno a  nezbytná zapařovadla bedlivě, očistit i  po spuštění 
hotové zápnry do kádi. Vyfouknutá kaše bramlwrová schl ad í se na to pomocí 
chladícího zařízení, je-li slad přidán dříve do zapařovadla, na 45° až 4G°lí., 
poněvadž při teplotě té (44"— 45") děje se zcukeruaténí velice rychle a doko
nale. Není-li však slad přítomen, ochlazuje se horká kaše na teplost, kteráž



.je pro diastasu nejvhodnějši. P ii rozpravě o ni zvěděli jsme, že teplotou, pře
sahující 48 nR.. již poněkud trpí. ne však příliš, je-li již část cukru v roztoku 
přítomna (Brown, Herou. Morris. Kjeldahl. Kruis. 0 ’Sullivan) a proto při 
sladu ideálně čistém volili bychom vády jen nejvýše tuto temperaturu. Jelikož 
však slad i ze čištěného a tříděného ječmene, a co nejsvědomitěji připravený 
nikdy není prost zárodků v plísně a škodlivých organismu (ponejvíce mléčných 
a máseiných). nelze praktikovi spokojili se teplotou výše udanou a musí voliti 
střední cestu: zapařocán i provád í se p ř i  teplotě o něco vyšší (až óO°R.) a obě
tuje se část diastasy. jež musí se však nahruditi větším množstvím užitého 
sladu. Je-li však slad jen prostřední jakosti, musí se přidávat i při teplotě 
ňl°K. a při sladu ještě horším, děje se zapalování těsně při :"i2°R.. abychom 
tak aspoň ncjvětší část sladem přidaných zárodků bakteriových, jež by později 
v kvasirně zhoubný svůj úkol prováděly, hned v zápale usmrtili. Když se 
přidané mléko sladové dobře rozmíchalo se záparou. jež takořka okamžitě při 
procesu tom zřidne, schladí se veškerá směs (kterou vlastně ted teprv plným 
právem r zápanm u zvát můžeme, poněvadž jest to již tekutina rukcrnatá) na
4.')“ noh 43"R. se zřetelem na nižší teplost mimo zapařovací kádě a nutné 
proto samovolné ochlazení zápary. Tato nechává se 1 až I hodinu v klidu 
státi: doba ta nazývá se zvuk* matením  (saceharitikaei). pouěvsulž nyní škro
bová zrnka uahohtnalá, z nichž gnmulosa parou v pařáku rozpuštěná jsouc, 
v roztok přešla a sladem hned v prvním okamžiku po jeho přidání invertována 
byla. mění se účinkem diastasv znenáhla v cukr a dextrinv.

l ‘o uplynutí té doliv musí býti zápara tekutinou sladkou, která jodovou 
reakci svou barvu nemění; pod mikroskopem pak ani sledy škrobu nemají se 
jeviti. V zápaře nefiltrované ovšem nalézají se škrobová zrnka z větší neb 
menší části rozrušená, nemá však celkové množství ucrozložeuého škrobu ob
nášet! více než iK> až I T>° „. K lepšímu takovémuto vvužitkování škrobu má 
se při provádění celé práce vždy lileděti: záp ira musí se co možná prudce 
z pařáku vytlačovati. aby se na. ostrých hranách roštu v jemnou kaši tříštila; 
je-li desiutegrator anebo jiné rozmělňován' zařízení mezi pařákem a zapařo- 
vadlem umístěno, musí v živé činnosti se ualézati po celou dobu. co vyfuko
vání trvá; rovněž i mícbadlo. ať již konstrukce jakékoli, musí pilně a vydatně 
záparou íníchati a to zejména tehdy, když přidáno bylo mléko sladové, aby tak 
diastasa sladu se všemi takořka molekulami zápary ve styk přijití mohla.

Když jsme se tinkturou jodovou přesvědčili, že rozklad škrobu jest dobi v 
a. úplný, schladí se sladká tato ztápara co nej rychleji na temperaturu potřebnou 
ku kvašení, jež za poměru nynějších, při práci zdaněné dle výrobku, bývá 
10 až 1 (pro řidší zápary však 14 až l"iw) a spustí se do kádě kvasué. 
Nesmíme opomenouti ještě ku nesmírné důležitosti dobrého a správného teplo
měru poukázati. jenž vedle dobrého přístroje zapařovacílio a pařáku jest hlavním 
pomocníkem pro úplné vy užitkování surovin. Slušíme se však občas přesvěd- 
čovati. jestli teploměr svůj úkol správně koná: udává-li přesně a dobře i malé 
odchylky v temperatuře.

Hotová zápara bramborová obsahuje pravidelně následující součástky: 
cukr sladový, dextriny (achroodextiinv a inaltodextrin), látky hílkovité při 
vaření pod vyšším tlakem částečně jak se zdá změněné, látky nerostné (po
nejvíce fosforečnany: draselnatý. vápenatý a horečnatý, též sírany) buničinu 
a dřevovinu, zhvtkv zrn škrobových, něco kyselin organických (na LOO c«ts čiré 
filtrované záparv as L až 1 3 n,P  normál, louhu jest zapotřebí) a to nejvíce 
mléčné, ze sladu přicházející. Hustota zápar. jaké v Rakousku nyní obyčejně 
se připravují, bvvá 18 až 22 "/0 saccluromet.ru. Toto procento stanovíme v čiré. 
bavlněným neb lněným, úplně suchým pytlíkem cezené tekutině; první oby
čejné kalné kapkv vrací se zpět. Kdvž pak podstavený válec jest plný filtrátu, 
měříme spolehlivým saccharometrem. jejž jsme dříve dobře ve vodě očistili, 
v lihu oplákli a na vzduchu oschnouti nechali, hustotu tekutiny té. [Ti měření
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musíme lileděti, aby 1)kulma tekutiny v cylindru, jenž jest v poloze úplné kolmé, 
ve stejné výši s naším okem se nalézala: onen dílek ua skále saccharometru, 
jenž s hladinou tekutiny v jedno spadá, bére se za pravý. Číslem tímto, jež 
nám saccharoinetr udává, vyšetřili jsme však pouze množství pevných látek ve 
100 částech tekutiny („sušina"): chceme-]i znáti množství cukru, (jenž toliko 
část těchto pevných látek tvoří) a dextrinů. musíme to stanovití chemickou 
analysou. K tomu i zde velmi dohře hodí se zmíněná již  jednou methoda 
Íteischauer-Kruisova. Odvážené množství Čirého filtrátu invertuje se solnou 
kyselinou a v tekutině takto nabyté, neutralisované a přiměřeně zředěné, sta
noví se dextrosa, jež odpovídá veškeré maltose i dextrinňm. Jestliže jsme, 
s ohledem na menší redukční mohutnost stanovili množství maltosy v jiné 
části původního roztoku, můžeme vypočíst i i procento dextrinů. Za příklad 
uvedeme zkoušku z praksc. Zápara, v níž saccharometr ukázal 10%  pevných 
látek, po inversi obsahovala Ur 1)2% dextrosy. V jiné části stanoveno, že 
obsahovala zápara ta 12‘GK% maltosy, kteráž po inversi bv odpovídala 1.1*H4% 
dextrosy; zbývá tedv na dextriny inversí v dextrosu změněné 11 (1. Poně
vadž však 1 Č. dextrosy odpovídá o p Č. dextrinů, tedy bylo v zápaře ;.P2 2 0 „ 
dextrinů a poměr těchto ku cukni jeví se jako 1 : iJ P, což jest poměr velmi 
příznivý a svědčí o dobrém a správném průběhu práce. Kvocient zápary té 
byl tedy 8 íH>. Jakkoliv uvedená právě zkouška nedá se všude denně prová- 
děti, přece musí se aspoň občas předsevzíti, aby manipulant byl stále v plné 
evidenci předuložitých téeli výkonů zapařovacích.

V lihovarech českomoravských bývá spotřeba sladu na zcukernaténí škrobu 
100 h j  zapařených brambor J  až J ‘7.r> ky, (odpovídá 2 až 2 \>H ky  ječmene) při 
dobrém sladu ze tříděného ječmene dostačí táž úplně 2 '.'» ky, což pouzí1 p ř i  do
konalých přístrojích zapařovacích docílit i sc dá. Ku zpracování 1 * K) ky  bram
borů v (i na zcukernaténí a lovnéž i na přípravu droždí strojeného) užíváno 
bylo (dle zkušenosti víceleté) ;iž 4*2 ky  obilí při výsledcích velmi dobrých, 
ba i výborných. Dalo by se očekávati. že každý jiný způsob, jenž by s to 
byl nahradili drahé dosti zapařování se sladem, rychle a úplné by tento způ
sob z prali.se vytlačil; neboť zvláště sladováním se věc značně zdražuje, mzdou 
sladáků a též ztrátou, kterou utrpíme ua obilí. Vzdor tomu však se methoda 
Wassmusova (Maercker IV.). dle níž invertoval se. škrob brambor kyselinou 
solnou za vyššího tlaku, zřídka v lihovarnictví ujala a dosavadní methodu „sla
dovou" nikterak s to vytlačili nehvla. Výpalkv při zpracování brambor dle 
Wassinusovv inetliody vyrobené, daly se zcela stejně při chovu krmného do
bytka použiti, nákladnost však silného měděného přístroje a nezbytná inteli
gence všech lidí. při této práci zaměstnaných, jsou bezpochyby těmi závažnými 
důvody, které odporovaly zakotvení a rozšíření se této methody.

h) 1‘řípra.ra, zápar kukuřičný'h.

Kukuřice jest surovinou škrobnatou poněkud nám cizí; jelikož ale při
dávání je jí resp. současné její s bramborami zpracování osvědčilo se ve výpal- 
kách jako výborný přídavek živuv, jenž mimo to zamezuje tvoření se „pod
lomil11 u dobytka krmeného dlouho a hojné výpalky bramborovými, tedy nebude 
snad na škodu a bez účele, uěiní-li se aspoň krátká zmínka o zpracování ku
kuřice, způsoby nyní užívanými. V to tím spíše, poněvadž v letech, kdy země 
uherské a poddunajské vůbec oplývají hojnou úrodou kukuřice, lze snadno a po
měrně dosti lacino značné její množství si zaopatřili. Kozdíl mezi zpracováním 
bramborů a kukuřice spočívá především v různém procentu vody. jež obě suro
viny obsahuji.

Jak v předešlém řečeno, mívají brambory průměrné asi 75 %  vody, a škrobu 
asi 18 až 20% ; kukuřice obsahuje však jen I4 7 0 vody, za to ale škrob n (50 až
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<>5°/,,-*) Proto musí se vždy přidat i do přístroje, v němž kukuřice se vaří, at 
již ve způsobe tluči (šrotu), aneb v celých zrnech, něco vody; toto množství 
vody stojí ku množství kukuřice zapařené jako 1*5: 1. Druhdy zvlášt u star
šího zrní a v Uhrách dosud používá se kyseliny siřičité, jež se přidávala vodě, 
ve které se měla kukuřice před vařením několik hodin močiti. To dělo se za 
tou příčinou, aby látky pektinové mezibuněčné uabobtnaly a pletivo poněkud 
rozvolnéno bylo. Kyselinu siřičitou si každý závod připravoval sám spálením 
síry ve zvláštních kamínkách a zachycením kysličníku siřičitého ve studené vodě. 
Procedura máčecí přispívala sice značně ku vy užitkování materiálu a tím ku 
zvětšení výroby (z 1 k<j kukuřice o 2 až 4 litr. ° n). vyrobený takto lili byl však 
méně prodejný následkem přimíšených sturdutýčil aetherít jež se účinkem ky
seliny siřičité utvořily z tuku kukuřice. Tento změnil se totiž v mastné kyse
liny, které při destilaci se slučovaly se zásadami v organické aethery, slouče
niny to vesměs silně a nepříjemně páchnoucí.

Starší způsob práce býval prováděli tak. že jemně rozemletá kukuřice 
ve vodě (v poměru 1 :2 ) , zahřívala se znenáhla na “><) až HO” R. za stálého 
míchání, aby se nentvořily žádné chuchvalce. Teprv po chvíli se hmota „zapa
řila", t. j .  zahřála na 7<> až 7<>" R., načež po uplynutí I hod. schladila se zá
para přidaným ledem, studenou vodou anebo jen pomocí plaváku na T>2 a ž 5 4 °R . 
a přimísilo se mléko sladové. Někdy se přidávala čásf mléka sladového, již 
hned při počátku za)iařování za tím účelem, aby bniota lépe seřídla a snáze 
se roziuíchati dala. lvu inversi veškerého .škrobu bývalo dle souhlasných udání 
starších zajiotřehí as 15°n sladu zeleného. —

Když zaveden byl způsob zpracování skrohuatých surovin za yvššílm tlaku, 
chtěli v Německu pařiti v pařácích tluč kukuřičnou, ale obdrželi tak nepříznivé 
výsledky, jež svůj původ hlavně ve Špatném rozložení škrobu měly, že bylo 
vůbec pochybováno o možnosti zpracovat i kukuřici tímto způsobem beze ztráty. 
Teprv pilný a neúnavný Delbruck ukázal, že surovinu tuto dobře lze zpraco- 
vati a sice v celých zrnech, nemletou, že však při tom manipulant šetřiti musí 
bedlivě jistých podmínek, má-li na sbit i úplné rozpuštění a uahohtnáuí škrobu, 
v kukuřici obsaženého a s tím i dobré yvužitkováni materiálu. Iv těmto pod
mínkám patří především dobře sestrojený pařák na kukuřici, jenž hodí se však 
také ku zpracování obilí (žita. pšenice).

Z českých firem i zde stojí v popředí strojírna „ lira tří Kiii;íhofTorové“, 
jež sestrojila zvláštní jmenovitě pro kukuřici se hodící pařák. Ten jest sice 
podobný prvému (na táli. VII. v obr. I. znázorněnému) jeho luh však jest mno
hem vyšší a vcliod -páry jest zde rozdělen ve čtvero hlavních proudu (na tah. VIL 
obr. 3. pod značkami I. až IV. nakreslených), které ústí do kolmých trubiček 
pndohuě upravených jako v pařáku prvém. Tímto zařízením docílí se. že hmota 
do vody vsypaná nemůže nikde trvale se usaditi. a nalézajíc se v neustálém 
pohybu přijde všude ve styk s parou. Kohout A jest zařízen k tomu. aby se 
mohla občas z přístroje vzíti část' hmoty pařené dle jejíž reakce jodové posu
zuje se postup práce. Kužel kohoutu toho obsahuje- totiž dutinku, která kdvž 
se otočí do vnitř, naplní se hmotou v pařáku se nalézající, jež nato při zpětném 
otočení do podstavené nádobky otvorem v pouzdře proříznutým vypadne.

Rošť při pařáku tomto dovoluje však hmotě uvařené mnohem menší 
průchod než při pařáku na brambory. Není-li v přístroji sestrojeno dobré roz
dělení páry jest nutno ha nevyhnuteluo, aby se nalézalo v něm míchadlo, jež 
pohybem svým udržuje a přivá lí hmotu vařenou do pohybu, tak že tato stále 
od spodu k vrchu se míchá. I tímto zařízením docílí se stejného a brzkého

*) Složeni kukuřice dle Hellriejiela jest následující: škrob 58'(>o%, cukr a dextrin 
!i“2í»%, látkv proteinové WS7%, tuk iH ó% , buničina a dřevovina 4'88%, popel 3*23%, voda
iu-ós%.
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uvařeni kukuřice, neboť pára nikde uemíiže si ra/iti průchody uoj kratší. kolem 
nichž materiál nadbytečnou teplotou by trpěl, aniž mohou z ft stati t. z v. „místa 
mrtvá" t. j .  parou netknutá. Pohyb hmoty v pařáku vydatně těž podporuje va
ření za stálého odcházení nadbytečné páry nadlehčenou pojišťovací záklopkou. 
Paření kukuřice dle ustálených zkušeností, děje se asi následovně: nejprve se 
vaří as 1 hod. ostře při otevřeném vrchním víku: když se pak víko toto bylo 
uzavřelo, vpustí se do přístroje všemi 4 záklopkami (viz obr. 3. tah. VII.) páry tolik, 
aby tlak rychle stoupnul na 2*5 až 3*0 atmosféry, při čemž však po celou ho- 
diuu se stále nechá něco páry syčeti ventilem pojišťovacím. Ku kouči, as na 
>/4 hod. se pojišťovací zákloj>ka obtěžká, aby nesyčela, zvedne se tlak na 3*5 
atmosféry a přikročí ku vyfukování, kteréž proto pod vysokým tlakem a ostře 
díti se musí. aby zápara o ostrohranné pruty roštu jen nepatrně pootevřeného 
lépe se tříštila. 7, téže příčiny ( je-li připojen) desintegrator anebo rozmělňovadlo 
jakéhokoli druhu, musí býti těsněji sevřeno. Aby rychlost proudu vyfouknuté 
hmoty se stupňovala dle možnosti, otvírá se ještě obyčejně ona parní záklopka, 
která při pročišťování roštu přivádí páru na profouknutí jeho.

Ostré vyfukování, dobře sestrojené a dosti jemné záparu drtící rozměl
ňovadlo, jakož i proud páry rychlost při vyfukování zvětšující jsou sto, přispěti 
k využitkování materiálu tou měrou, že lze i paření jeho zkrátiti. To pak má 
velikou dftležitosf při přípravě lihu z kukuřice, poněvadž lili vyrobený ze zápar 
příliš dlouho a při vysokém tlaku vařených obsahuje produkty nastalých při 
tom rozkladu, čímž jeho cena značně může trpěti.

l*o vyfouknutí kaše kukuřičné do kádě zapařovací je  další postup práce 
zcela totožný s tím. jejž jsme seznali při zápaře bramborové. Ku zcukernatěuí 
škrobu kukuřičného musí se použiti sladu mnohem více, pakliže počítáme dle 
váhy kukuřice zapařené. Číslo to však dosti odpovídá množství sladu užitého 
při zapařování bramborů, počítáme-li dle procent škrobu zapařeného. Vezmeme 
na př. střední škrobnatosf brambor 2 0 °/n, škrobnatosf kukuřice pak do" n; i vi
díme, že obě hodnoty mají se k sobě v poměru jako 1 : 3 ;  podobno množství 
sladu při zpracování brambor a kukuřice stojí v poměru jako 1 :4 .

Aby se mohl škrob kukuřičný laciněji využitkovati. navrhl Delhruck uží
vání kyseliny sírové (asi V3 litru obyčejné na linii i litru voilv při zapařování 
užité); lépe by se ovšem k tomu hodila kys. solná, jelikož na škrob účinkuje 
mnohem intensivněji. Do vody okyselené v pařáku se nalézající za varu vsype 
se teprve kukuřice, načež vaří se při vyšším tlaku tak, jak v předešlém po
věděno bvlo. Po vyfouknuti se kyselina v horké zápaře před přidáním mléka 
sladového zobojetní. což však dle nových výzkumů není právě nezbytnou ma
nipulací, jelikož Kjeldahl dokázal, že 0-02" 0 kyseliny sírové spíše prospívá a 
podporuje pochod diastatický.

V Itálii šli v té věci o něco dále a vyrábějí z kukuřice lili úplně beze 
sladu, jenž těžko dobrý a zdravý za panujícího tam teplého počasí připraviti se 
dá. Oni totiž invertují škrob jemné tluče kukuřičné dobře rozmíchané asi se 
4 nás. množstvím vody za přidání 8%  kyseliny sírové, tím že ji  vaří pod vyšším 
tlakem (2 až 3 atiuos.). Celá tato jejich práce a zařízení jest velice primi
tivní ; chlazení hotové záparv, děje se na stocích pomocí hřebel a neuí tudíž 
divuo, že trvá mnoho hodin. Po ochlazení zneutralizuje se nej větší část kys. 
sírové vápenným mlékem, utvořená při tom však sádra zavinu je, že nemohou 
výpalky býti použity ku krmení. Kvašení jednou zavedené přenáší se ua záparu 
čerstvou v ohromných kádích kvasných, pomocí zákvasu, který již as 24 hod. 
yo kvašení nenalézá. Výrobu lihu nH práci teto páčí Macckcr na 2 7 až331.®.. 
z 1 kff kukuřice, neboli 15 až 55 1. °/0 z L foj škrobu. I při této surovině pokusil 
se Wassmus a (lontard o zvláštní lacinější je jí zpracování a skutečně tu a tam 
ujala se tato methoda. Oni totiž kukuřici sladují a poněvadž lib ze sladované 
kukuřice vvrobený prost bvl úplně nepříjemných oněch aetherií, jež stálými 
jeho průvodčími se zdály býti, libovali si někteří lihovarníci v tomto způsobu
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práce vzdor ztrátám, jež klíčením kukuřice nastati musí. Sladování kukuřice 
odchyluje se poněkud od obyčejných pravidel. Močení je jí  trvá obyčejně 4 až 
5 dní, poněvadž kukuřice volněji přijímá potřebné množství vody, na bumně 
pak nechává se rňsti v silných vrstvách a teprv tenkráte, když se hromádka 
zahřála až na 25° počne se přehazovati. Toto nesprávné sladování lze dopn- 
stiti jen z toho důvodu, že se zde nikterak nejedná o vytvoření značnějšího 
množství diastasy.

Ku inversi škrobu v zrnech sladované kukuřice obsažených, dostačí při 
zapařování i to množství diastasy, jež se při tak značné teplotě bylo utvořilo. 
Sladovaná kukuřice rozmačkává se co nejlépe v Lak zvaných mlýnkách na slad 
či válcích a musí se práce tato třeba dva i třikráte opětovati, abychom obdr
želi hmotu dobře rozmačkanou.

Jest samozřejmo, že při zapařování kukuřice sladované musí manipulant 
stále mfti na zřeteli teplotu cukrotvornou a neméně i meze, za kterými tem- 
peratura škodlivě na diastasu účinkuje, o čemž obšírněji při zapařování brambor 
jsme se zmírnili.

c) Z ápary obilné.

Obilí, které původně u nás skoro jediným materiálem lihovarnickým bý
valo z různých důvodů vytlačováno stále a stále, Lak že nyní, jak na jiném 
místě jsme podotkli, nalézá použití pouze v továrnách na lisované droždí, nebo 
ku přípravě lihoviny pitné (samožitná pálenka), anebo konečně v nepatrném 
množství jako přídavek k záparám liolovičným. Poněkud větší důležitost má 
obilí dosud pro lihovary meuší, hospodářské, kdež vedle liliu výpalky značnou 
ba přední mají cenu a lze tudíž v létech, kdv se brambory v malé míře uro
dily, použiti aspoň částečně obilí, zplodiny to vlastuích rolí.

Dříve než z obilí zápara se připraviti může jest žádoucno, aby nečistoty 
v nem obsažené (seménka travin, plevele, zárodky různých organismů, prach, 
aťl.) odstraněny byly tříděním a pc případě i propráním. To může se při 
zpracování pod vyšším tlakem provésti při předběžném máčení (bobtnání) obilí, 
kdež první vodou přeplaví se veškerý prach a lehčí uečistotv z kádě vrchem. 
Jako u kukuřice, i u obilí dotkneme se obou způsobil zpracování: staršího 
a nynějšího.

Dříve musily býti žito nebo pšenice*) dobře a jemue rozemlety. Do kádě 
dřevěné, kdež byla připravená voda 30 až 40° R. teplá (a sice na i  část šrotu 
3 /, až 4 '/2 části vody) vystírala se pozvolua jemná tluč obilná, smíšená oby
čejně s tlučí sladovou. Tento způsob zapařování žiLi měl značnou výhodu, že 
zá lěl nemohla při následujícím bobtnání škrobu příliš zhoustnouti a jsouc řidší 
i lépe propracovati se dala. Mezi vystíráním se pilně míchalo bud hřebly neb 
kopistini, kterážto práce ruční nahrazena dosti záhy míchadly strojními, jichž 
sestavení na vedlejším obraze bez dalšího popisu jest patrno. Takové míchadlo 
strojní rozpracovalo záděl mnohem rychleji a zároveň mnohem důkladněji. Práce 
právě popsaná nazývala se „zaděláváním"; potom teprve následovalo „zapařo
vání", jež dělo se při teplotě 50 až 53° R., která se dosáhla pomocí páry. 
Před tím než tato v lihovarech zavedena byla, teplota zapařovací docíliti se 
musila přidáním horké vody, čímž ovšem zápara velice zřídla. Hmota zapařená 
udržovala se i při odpočinku zápary ukryté asi 2 až 2 */4 hod. při 00—53° R . ; 
dobu tu si snadno vysvětlíme, vzpomeneme-li si, že škrob při této temperatuře 
bobtná velice zvolna a těžce. Proto muselo se nahraditi délkou času, co ne-

*) Složení žita dle Schwackhofera: vody 12-90, 1. proteinových 17-36, tuku 2-54, roz
pust. látek bezdušíkatých (škrob, cukr a dextrin) 62.41, buničiny a dřevoviny 2.66, látek 
nerostných 2*10%. Pšenice. Vody 13*65, látek dusíkatých 12-35, tuku 1-75, škrobu a jiných bez- 
dUBÍk. látek 67-91, buničiny a dřevoviny 2-53, popele 1-81.
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smělo býti dosaženo výškou teploty. Z té příčiny velice bývalo doporučováno 
během zadělávání tluče obilné přidávati tluč ze sladu sušeného na 3 až 4kvát. 
Po ukončeném zcukernatění, (klidu) vypustila se zápara, kteráž musila mfti 
barvu nahnědlou a chuť sladkou, na nízkou stoku chladící, kdež se silně hřebly 
míchala. Poněvadž pak práce ta nesměla nikdy trvati příliš dlouho, aby zápara 
při teplotě nižší než 4<>" nepočala silně kvsati. ochladila se přidanou studenou 
vodou nebo v letě ledem rychle na 15" až 18' It. a smísila se s kvasidlem 
v kádi kvasné. Hustota připravené zápary obnášívala 1<> až 18° S. a obsaho
vala : vodu, cukr a dextriny v nejznačnějším množství, dále diastasu. značnou 
někdy část škrobu nerozloženého, bílkoviny, lepek (filutinfibrin a jílutin časem), 
buničinu, kyselinu mléčnou jako zplodinu kysání mléřuého, zárodky vedlejších 
fermentů z obilí neb ze vzduchu pocházející a konečně látky nerostné (zejména 
fosforečnany, rozpuštěné bud úplně neb částečně) a látky kalící (mláto).

Hlavní vada popsaného způsobu práce, nedostatečné rozložení škrobu, po 
zavedení pařáků do lihovarnictví a po zkušenostech s kukuřicí učiněných, zdála

Oúr. 197 Z»p«řov»d]o sturii (ku ípraeuvání ítta  a obili vfibw).

se lehce odstranitelná. Přete však nebyla věc tak snadna, poněvadž zvláště 
žito i při dlouhém vaření za vysokého tlaku, zůstávalo špatné rozmělněno a roz
loženo, poskytujíc zápar více méně klihnvitých.

Delbrůck a Sten<*lein vydobyli si mezi jinými přední zásluhu o stanovení 
jistých výhodných prací přípravných, tile nichž jest třeha, aby obilí, zvláště 
zrostlč, dříve než se vařiti počne, alespoň 12 hod. ve vodě teplé se močilo, (které 
se někdy dle Delbrucka přidává as kyseliny sírové). Této vody používá 
se, poněvadž obsahuje něco rozpuštěného škrobu ku přípravě zápar holovičných. 
Nebo se obilí o 24 hod. dříve, než se z něho zápara připraviti měla, pova
lilo 2 až 3 hod. v otevřeném pařáku s přidaným množstvím vody (na 100 k<j 
150 až 1 8 0 1). Když pak se přikročilo ku paření obilí, tu rovněž jako při ku
kuřici musilo se dbáti, aby veškeré částky jeho v živém se pohybu nalézaly 
po celou dobu paření. Rozumí se, že michadlo dobře sestrojené a pára účelně 
rozdělená konají i zde službu dobrou a mají vliv nemalý, zejména ua dobu 
vaření. Se špatnou by se však manipulant potázal, kdyby se pouze na tyto
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výhody spoléhal, doufaje, že mu úplné dostačí. Nebof uvařená hmota, jež by se 
vyháněla roštem příliš pootevřeným, i za spolupůsobení výborného rozmělňovadla 
neúplně by se diastasou rozložila, nejsouc při vytlačování dostatečně roztříštěna. 
Celé vaření, jež trvá 1 ano i více holin, musí se díti při tlaku nejméně 3'/s 
atm., vyfukování pak docela při 4 '/2 atm.

Postup manipulace jest asi tento. Namočené žito neb pšenice v zrnech 
naplněné do pařáku, v němž se též něco vodv nalézá, vaří se zvolna od spodu 
asi 1 hod., načež když otevřeným víkem počne se silně pářiti, uvede se mí- 
cluidlo do pohybu, víko uzavře a tlak ve přístroji se zvýší na 2 až 2 \  atm. 
P ii tlaku touito nechá se nadlehčenou pojistnou záklopkou pára ostře syčeti 
a teprv za 1 '/.» hodiny se záklopka obyčejným závažím obtěžká a při tlaku 
3 1/, atm. vaří na to ještě \2 neb 1 hodinu. Po uplynutí doby této bývá obili 
úplné provařeno, pára v kónusu se uzavře a za to se horní tlakovou parou 
zvedne tlak v přístroji na 4 až 4 ',2 atm. a přikročí ku vyfukování. Jak  již  ře
čeno musí otvůrky roštu býti docela úzké, desintegrator a míchadlo v kádi 
zapařovací, kdež jest pred tím něco málo vody uchystáno s trochou mléka sla
dového, musí sepohybovati aspoň počtem 2«>ii obrátek za minutu. Mezi vyfu- 
kováuím přidává se do zapařovací kádě mléko sladové po částech, což skorém 
veškeři praktikové jako nejvýhodnějši způsob zapařováuí schvaluji. Teplota vy
fouknuté hmoty však nesmí býti příliš nízká ani zase příliš vysoká; nejlépe 
udržujeme-li ji koleni 45" fi. a teprv před ukončeným vyfouknutím může se 
zvýšit! dle jakosti užitého sladu na 48" až 5 0 '. Při práci té musí zároveň 
exhaustor a dle potřeby i chladič spo.upňsobiti. Po dokončeném zapařování se 
míchadlo zastaví a zápara ponechá asi hodinu v klidu. Poněvadž příliš husté 
zápary (více než 20% S.) bývají pravidelné velmi ldiliovité, v nichž nelze diastuse 
všechen škrob rozložití, přidávají praktikové do zapařovací kádě raději o něco 
vody viee.

Někdy se stává, že současně připravuje se z bramborů a obilí (nebo ku
kuřice) míchaná zápara hlavní, což deje se vždy ze zvláštních důvodů: bud 
byla sklizen bramborů příliš nedostatečná, nebo jest po ruce hojnost starého, 
zrostlého a podobného obilí; anebo konečně chce lihovarník zvýšiti ve výpal- 
káeli procento látek výživných. Cliceme-li z některého z těchto důvodů připra- 
viti si takovou hutnější záparu, tu můžeme cíle dosáhnouti dvěma způsoby. 
Vaříme každou surovinu ve zvláštním pařáku anebo lze věc provésti v jediném 
pouze přístroji. V prvém případě bývá vedle obyčejného ještě malý pařák 
Henzeňv, z něhož do hotové v zapařovadle již zápary bramborové, vytlačuje 
se opatrné z malého pařáčku dobře uvařené obilí. Při tom lze slad buď všechen 
předem pridati, aneb pouze polovinu, načež po vyfouknutí hmoty obilné, přidá 
se při vhodné tewperature zbývající polovina sladového mléka. Při paření obilí 
neb kukuřice současně s bramborami, leží na bíledni, že musí panovati táž opa
trnost a všeclměch že pravidel bedlivě šetřeno býti musí, o nichž jsme ua pří
slušném místě pověděli. To platí zvláště pro kukuřici anebo pro obilí zrostlé, 
jež nezbytně před vařením alespoň 12 hodin niočiti se musí a to bud ve vodě 
slabě okyselené kyselinou sírovou*) (dle Delbriicka), anebo ve vodě teplé asi 
na 40°, kterouž potom lze upotřebiti ku zadělávání.

Máme-li pouze jediný přístroj po ruce, tu radí Delbrůck práci prováděti 
takto: Do spodu pařáku (do kónusu) dá se několik met. bramborův, na ně 
přijde určené množství obilí a na vrch teprve zbývající část bramborů. Při ta
kovéto náplní, lze odpouštěti kondeusovanou vodu bez obavy, že by nastati 
mohla ztráta obilí. Po uzavření víka se přístroj zahřeje horní parou, načež 
tato se uzavře a obsah pařáku vaří se 1 '/2 až 2 hodin při tlaku 3 atm. Vytla-

*) Máčení obilovin ve vodé okyselené sirovou kyselinou praktikové nikterak neschva
lují, poněvadž tím částečné trpí stěny pařáku při vaření: železo se totiž rozkládá na síran 
a vyvinuje se volný vodík, jenž při neopatrném otvírání přístroje v blízkosti světla zavdati 
může příčinu k výbuchu (explosi).
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eování uvařené hmoty tlěje se při tlaku S 1/* atw. a sice tak rychle jak  tomu 
dovoluje teplost, jež v zapařovadlo pan ováti má. Dobrý desintegrator, mlýnek 
aneb jiné jakékoli rozměluovadlo značně vyfukovanou hmotu drtící jest nezbytno 
při práci této, rovněž jako ostrý a pouze málo pootevřený rošt.

Když musí se lihovarník při zpracování bramborů spokojiti druhem méně 
škrobnatým, tu muže s prospěchem značným zaparovati různé laciné škrubnaté 
lá tky ;  tak ze jména zadu i mouku (krmnou —  Fussmebl) odpadky ze škrobáren, 
nebo i mouku žitnou, pšeničnou, jestliže jich cena  z nějaké příčiny jest nízká.

Dři tom postupuje se asi následovně (Maereker, Ilandbueh IV.): v zapa- 
řovadle smísí se přidaná mouka s částkou mléka sladového, načež z pařáku 
vyfukuje se bramborová kaše tak dlouho, až hmota v zapařovadle dosáhla 
tepla (>Ow R. Pak teplota bito sníží se pomocí chladících hadů ua 40u lt., přidá 
se všechen zbývající slad, a zbývající kaše bramborová obyčejným způsobem 
se vyfukuje, jakož všecka následující práce obdobně až ku konci provede.

P říprava zádéli z cukrovky, nebo zpracování řepy na líh.

V novější době krise ctikrovamické, jež měla za následek i poklesnutí 
hospodářství polmho, navrhována častěji než jindy za materiál lihovarnický 
cukrovka, a sice zvláštní je jí druh, tak zvaná „řípa krwná“. Při zpracováni 
cukrovky jakož i melasy, v nichž cukr již přírodou vytvořený přichází (saceha- 
rosa, cukr třtinový) není potřebí zvláštního procesu, je jž  jsme v předešlém 
odstavci zapařovánim nazvali. Zde potřebí toliko ze suroviny jmenované při- 
praviti tekutinu, at již  způsobem jakýmkoliv, v níž obsažená saccharosa inver- 
tinem kvasnic snadně a lehce mění se v cukr kvasný, jenž rozkládá se při 
kvašení v lib a kysličník uhličitý. Cukernatá tekutina při zpracování cukrovky 
může obsahovati v sobě též něco pletiva o bunicícb úplně netknutých, aniž by 
mohla nastati obava ztráty cukru, poněvadž tento pronikáním stěn huuičuých 
přejde snadno do tekutiny je j obkličující (diffundování). Na tomto úkaze v pod
statě spočívá Leplayova  methola. Dle ní připraví se z očištěné řepy řízky as ó  cm 
široké a 5 mm silné, jichž na 100  M tekutiny přidává se 4500 kg do velkých 
kádí, v kterých kvašení na počátku práce zavedeno jest droždím lisovaným.

Poněvadž pak bunice pletiva řízků během kvašení naplní se vodnatou 
tekutinou likovitou, která vnikla stěnami bunic na místo vystouplého cukru, 
tedy se destilují řízky pouze s nadbytečnou částí tekutiny v kádi obsažené. 
Do této přijde pak nová porce řízků, tak že kvašení postupuje nepřetržitě 
a občas jenom částí nově přidaného droždí lisovaného se občerstvuje. Destilace 
vyňatých z kádí řízků děje se ve zvláštním cylindru, jenž uprostřed má kolmou 
pevnou osu, na kterou se navlékají dirkovaná dna, jež nedovolují, aby řízky do 
přístroje přenesené nemohly se slehuouti a parám od spodu přicházejícím tak 
veškerý prostup zameziti. Toto rozebírání destilačního přístroje mívá však za 
následek mnohdy ztráty lihu následkem nedokonalého utěsnění, podobně zde 
nastává ztráta tepla, času a zvýšení mzdy dělnické; pročež celý tento způsob 
ač jednoduchý, přece zřídka vesel v užívání.

Též systém Gontard&v přílišné se netěší oblibě. Dle toho uvaří se totiž 
řepa v pařáku (někdy bývají 3 i 4  tělesa vedle sebe spojena, tak že pára 
z jednoho do druhého přechází a teprv z posledního na kondensaci se odvádí) 
as při 1 ’/2 atm. a vyfukuje se roštem, jehož mezery as 4  mm jsou široké, do 
káde chladící; znacua eást dřevoviny a buniciny zůstává na roštu, jin á neméně 
hojná na zvláštním cedidlu nad kádí upevněném. Dřevoviny této dobře pro
prané lze užiti jako krmivá pro ovce.

Anebo se uvařená řepa vyhrabe větším otvorem a rozmačká pomocí 
„ježku11 (dvou ostnatých válců) na hrubou kaši, která smíšena s vodou a oky
selena asi 0*15%  kyseliny sírové, ponechá se kvašení. Toto však nebývá příliš



dobré, zejraéua proto, poněvadž zápara kvasící tvoří silnou pokrývku z buui- 
ěiny a ostatních kalicích látek a ráda velice pění.

V praksi došla proto rozšíření jedině inetlioda Champonnois-ova*); při ní 
nabývá se podobně jako v cukrovarech šťáva vyluhováním (macerací) řízků, 
jež obyčejné se postříkají zředěnou kyselinou sírovou. Champounois měl tu 
šťastnou myšlenku, že ku vytoužení posledních porcí cukru ze řízků, jež děje 
se mnohem lépe při teplosti vyšší, použil výpalků z clestilačníko přístroje od
tékajících a usazením zčistěných. Poněvadž tyto obsahují vesměs stejné látky 
minerálné, jako buňky řízků, tož na místě vniklé do buněk vody, difunduje do 
roztoku pouze cukr třtinový.

Ku zpracováni řepy dle Champounois (později zlepšeuo Savallem), je  za
potřebí pračky, o něco větší než ua praní bramborů, dále řezačky, jež posky
tuje řízky as 3 mm široké a 2 mm sdné a 3 až (i těles, maceratery zvauýcli 
a mezi sebou spojených. Po ukončeném prvního tělesa naplnění, vede se na 
řizkv teplá voda, kteráž během 2— 3 hod. vyluhovavši část cukru, staue se 
šťávou lehkou. Y mezerách l'y2 hod. plní se maceratéry jeden po druhém. Lehká 
šťáva z prvého tělesa přetlačí se po čase udaném teplou vodou na těleso druhé, 
kdež se řízky stejně dlouho vyluhují.

Na odtokové trubce každého tělesa jest zařízená nádobka ku měřeuí hu
stoty přecházející šťávy. Když tato při prvém tělese saccharometrem stanovena 
jest toliko asi o 2 0,„ hustší než bývají výpalky z destilace odváděné, tu se 
místo vody používá k vyluhování zbývajícího cukru horkých čistých výpalků, 
které se tak dlouho nechají přitékati a jako lehká šťáva i do druhého tělesa 
se přetlačují, dokud jich specifická váha ještě stoupá.

Když se proceuto saccharometru více nezvyšuje, přestanou se nové vý
palky přiváděti, přestupuíkové potrubí se uzavře a lehká šťáva v prvém tělese 
obsažená vyčerpá se do nádržky výše položené, vyluhované řízky z maceratéru 
se vyprázdní a tento opět novými se naplní. Do kádi kvasné odvádí se těžká 
šťáva při hustotě 9*5 až l0*5°/o S. a při teplosti 14*5 až 17*ó"R., kdež po
nechá se kvašení zavedenému kvasnicemi lisovanými (as ,/a h j). Kvašení to 
děje se nepřetržitě. V prvé kádi zakvasí se přidanými kvasnicemi tolik šťávy, 
jež vyplňuje asi V3 obsahu. Za 24 hodin na to poiovina zakvašené záparv od
pustí se do kádě sousedu í a do obou nádob přidá se čerstvá šťáva těžká, tak 
že prvá je  naplněná do -/3, druhá však toliko do V3 obsahu. Třetího due 
z druhé kádi rozdělí se kvasící zápara opět do třetí, kteráž se doplní na */3, 
druhá ua s/3 a prvuí úpluě; tato za dalších 24 h. jest dokvašeua a ku desti
lování hotova. Podobně pokračuje práce dále a jak  patrno, jest zapotřebí aspoň 
čtyř kádí.

Hlavní výhody, jež činí íuethodu tuto způsobilou pro velkou praksi, spo
čívají v tom, že lze takto nabýti šťáčy poměrně dosti hutné, že kvašení lze 
vésti 6 nepatrnými výlohami za droždí, a že čerstvých anebo i starších dobře 
uložených řízků vyloužených, použiti možno za krmivo pro dobytek hovězí. 
Užitím výpalků k vyluhování ušetří se pak zvláště značně mnoho na palivu.

P říp rav a  zádeli melasové.

Melasa jest odpadek cukrovaruický asi 42° B. hutný, obsahující ještě asi 
50°/o cukru, jeuž však žádnou obyčejnou methodou vydobýti se nedá.**) Pří
prava záděli z této lihavaruické suroviny, není nikterak složitá, poněvadž ne
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*) Pokud víme byl zařízen dle této metliody i v Fernhofenu v Rakousích dosti roz
sáhlý závod; výpalků používáno zde bylo ku mrvení polí, po kterých pomocí žlábků přímo 
z lihovaru na výšině stojícího rozváděny bvly. Maceratéry byly dřevěné.

**) Cukr v melase obsažený jest pro lihovarníka uejceunějši je jí  součástí a proto při 
koupi má stanovení jeho vždy přední důležitost. Provádí se obecné známým přístrojem po- 
larisaěnim (polarimetrem), jenž je s t velmi důmyslně sestrojený a složitý. Hlavními jeho čá
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třeba (jako u suroviu škrobuatých) cukr teprve uějakýiu pochodem vytvořiti; práce 
jest dosti pravidelná a dá se riěliti na dvé: 1. Zředění mda&y vodou a při
měřené oteplení záděle, 2 . zobojetnení a lka lick é  re a k c e ,  pochodící od uhličitanů 
alkalických, zbytků vápna, a od látek, jež v řepě svůj původ mají.

Rozřeďování melasy, či příprava záděli melasové, děje se za pomoc [ vody 
ve zvláštních větších nádobách, v nichž dělník (zádélák) pilně hřeblem míchá. 
Rozmíchání toto děje se také a to mnohem rychleji a dokonaleji míchadlem 
strojním anebo ještě lépe parním míchadlem Koertingovýw. Toto jest tak za
řízeno, že slabý proud páry žene se do silné trubky svrchu otevřené, čímž 
způsobuje se rychlý tah vzduchu do vnitř, jenž vycházeje v několika rozvět
vených trubicích do tekutiny tuto prudce rozvinuje a tím rozmíchává. Takové 
dobré a rychlé promíchání má zvláštní důležitost při druhé části práce: při 
neutralisaci melasové záděli.

Neutralisace musí se proto diti. poněvadž v tekutinách alkalických kvas
nice nemohou cukr rozkládati a hynou; kyselinou droždí strojeného pak alka- 
litu tuto aspoň z největší části ohtíti odstraniti, znamenalo by vydati celé kva
šení v plen bakteriím škodlivým, jež by se pak volně, nejsouce kyselinou 
mléčnou hubeny, rozmnožovat! mohly. Záděl z obojetňuje se tedy pomocí ky
seliny sírové, solné anebo (zřídka kdy) též fosforečné a má to býti prováděno 
tak, že alkalita jest právě nentralimvána přidanou kyselinou minerálnou t. j .  
záděl není ani zásaditá, ani kyselá, na papírek lakmusový nereaguje.

Proto musí se práce ta konati bedlivě a ríditi pravidelně pomocí proužku 
modrého papíru lakmusového. Poněvadž v praksi připravuje se obyčejně při
dáním malého nadbytku kyseliny záděl slabě kyselá (aby droždí v tekutině 
nakyslé lépe žiti a růsti mohlo, čímž docílí se čistého a vydatnějšího kvašení), 
tedy musí „zádělák" přidávati kyseliny tak dlouho po částech, až papírek slabě 
cibulově barvití se počne.

Při melasách slabě toliko alkalických musíme se však chrániti i nepa
trného nadbytku kyseliny minerálně, poněvadž melasa taková chová v sobě 
vždy něco solí mastných kyselin, kteréž se přidáním nadbytečné silnější kyse
liny nerostné uvolňují ze sloučenství, a mohou volny strašlivé zpňsobiti škody 
usmrcením buniček kvasničnych. /  předešlého tedy patrno, že stanovení alka- 
lity v laboratoři jest práce značného významu. Obyčejně se provádí tak, že 
odvážených 50 gr  melasy po zředěni se z obyčejné byrety titruje normálním 
roztokem kyseliny sírové (v jednom litru n. kys. obsaženo 49 gr  čistého hy
drátu sírového H3S 0 4). Spotřebované množství cm* n. kys. se zdvojnásobí

stéroi jsou dva křišíálové hranoly (nikoly), z nichž první polarisator, poněvadž obyčejné 
světlo v polarisované mění, druhý pak analysator sluje. Roztok cukru třtinového mezi oba 
hranoly vložený má tu vlastnost, že otáčí plochu, v níž chvění světla polarisovaného se děje 
íplochu polarisační) o úhel fifi-fi" na právo. Aby rovina polarisační přivedena byla ve svou 
původní polohu, musí se tedy o tento líhel otočili na levo. Poněvadž pol&rimetr je s t tak 
sestrojen, že 26*048g  úplné čistého cukru rozpuštěného na 100 cm ' otáčí plochu polarisační 
(při užiti polarisační trubičky 200 mm dlouhé) právě o 100“ na právo, tedy jest patrno, že 
každý stupeň, o který polar. plocha se na právo otočí roztokem 'normálního množství (26*048 g) 
cukernaté látky, na 100 cm* rozpuštěné a ve 200  mm dlouhé trubičce polarisované, značí 
1%  cukru v látce té obsaženého. 1'řipravíme-li si tedy ze 2 6 0 4 8g  melasy, 100cm' tekutiny 
zčeřené, jež  při polarisaci ukáže 49*5", tedy to značí, že dotyčná melasa obsahuje 49'/?% 
cukru. V melase však neuucliází se pouze cukr třtinový, nýbrž i něco cukni invertního, 
pročež pro melasy zkouška polarisaci úplné správnou slouti nemůže. Nejlépe stanovíme-li 
tedy hodnotu melasy inethodou kvasuou, kterouž zároveň zjistí si lihovarník vydatnost ma
teriálu. Zkouška provádí se tak, že z odváženého množství melasy připraví se záděl 18 až 
2o"S.; to dáme do baňky ucpané, zátkou, trubičkami vysušovacimi opatřenou, odvážíme 
celou baňku a podrobíme kvašení. Úbytek na váze po vykvasení záděle, značí množství upr
chlého a vyssátého kysličníku kysličitého a jelikož víme, že 100 částí cukru třtinového dá 
51*56 částí CO,, tedy lze vypočísti, uinoho-li cukru v tekutině se nalézalo a z tohc i pro
cento jeho v melase. Anebo lze 7e vykvasené tekutině destilací stanovití množství vytvo
řeného lihu a z toho množství cukru, poněvadž z \ kg cukru kvašením lze nabýti 67*84 li
trových %  (100 litrových procent rovná se 1 litru bezvodého lihu).
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a číslo tak obdržené násobíme faktorem U’0 4 y ; součin znamená pak g r  lučebně 
čistého hydrátu sírového, jehož jest zapotřebí ku neutralisaci 100  g r  melasy. 
Abychom věc objasnili příkladem, dejme tomu, že na 50 gr  melasy spotřebuje 
se 6-35 cm 1 u. kys. sírové; nalO()<yr tedy jest zapotřebí 12-7 c?«3, neb jinými 
slovy: 0*6223gr  čistého hydrátu sírového musíme užiti, abychom zobpjetněli 
veškerou al kal i tu melasy. Poněvadž však prodejná, 06° 11. hutná kyselina sí
rová, mívá pouze 86 až 00% hydrátu sírového, tedy jest potřebí na 100 č. 
melasy 0-0913 až 0-7236 č. kyseliny sírové prodejné.

Záděl melasová hotová ku kvašení bývá 18 až 22° S. hutná a 12 až 17" R. 
teplá (což řídí se především dle jakosti suroviny t. j .  dle množství cukru v zá- 
děli obsaženého, dle teploty v kvasíme, dle roční doby atd.). Při větší hustotě 
a vyšším kvocientu melasy*) musí bvti volena teplost nižší podobně jako u zápar 
bramborových, poněvadž rozkladem většího množství cukru teplota při kvašeuí 
zvýší se mnohem více.

V záděli melasové shledáváme tyto součásti: cukr třtinový, obyčejně také 
však něco cukru invertního, celou řadu látek organických ze řepy pochodících 
(asparagin, betain atd.), organické kyseliny (jako: citrónová, oxalová atd.) slou
čeniny miueralné zejmena: sírany, dusičnany žíravin a žíravých zemin.

Příprava záděli z tak zvaných melas „nehybných", nebo těžce kvasných, 
neíií tak jednoduchá jak jsme ji právě seznali. Nehybnost takových melas má 
příčinu svou ve značném množství dusičnanů anebo volných mastných kyselin. 
Dlouhým ležením melasy, zvláště v sudech, bezpochyby vlivem různých organi
ckých látek, ve znenáhlém rozkladu se nalézajících, se dusičnany redukují, 
ztrácí kyslík a mění se v dusaný, tyto pak za přidání silnější kyseliny mine- 
rálné se rozkládají a uvolněná kyselina dusíková, známá jako nejkrutéjší jed 
bunic kvasniřnvcii, zamezuje kvašení. Též volné mastné kyseliny, jsou-li 
v melase obsaženy, anebo jich soli po rozkladu kyselinou sirovou, mají na 
proběh kvašení vliv škodlivý. Ahv takovéto melasy staly se vhodnými ku zpra
cování, navrhl Neale neutralisování alkalií v melase obsažených silnější nějakou 
kyselinou, avšak tak, aby tato nikdy nebyla r nadbytku přidáua anebo, aby 
se záděl okyselila slabou nějakou organickou kyselinou, ku př. vinnou. Lépe 
a bezpečněji však se k témuž cíli dojde, jestliže podobnou melasu s nadbytečnou 
silnou íuiuerálnou kyselinou tak dlouho zahříváme na 60'‘ R., dokud ještě jest 
cítiti nepříjemný zápach prchajících škodlivých součástí. Na to se kyselina mi- 
nerálná přidanou křídou plavenou zobnjetní až na nepatrný zbytek, melasa se 
stáhne, hotova jsouc ku zpracování a na dně usazená sádra po promytí se 
odstraní.

2. Příprava holovice neb droždí strojeného.

a) Kvasnice lihovarniclcé.

Kvasnice lihovarnické (saccharomyces cerevisiae dle Reessa) pojmenované 
dle nejobyčejnějšího rodu —  kvasnic várečných, ve droždí pivovarnickém ob
saženého —  jsou obecně užívaným fermentem při výrobě lihu ze zápar cuker- 
natých. Jest to pouhá odrůda jméno váného droždí várečného, od něhož se liší 
větší svojí působností, s kterouž rozklad cukru zahajují a provádějí.

Jsou to rostlinky jednohuničné. slabou blanou či membránou z buničiny 
utvořenou omezené: v každé takové honičce, která představuje vždy samostat
ného života schopného jedince, nalézá se zvláštní dusíkatá látka rosolovitá, • 
průhledná, buď zrnitá nebo pěnovitá, protoplazmou  nazvaná, ve které sem tam 
jsou 2 neb 3 větší bublinky vodní tak zvané vakuoly. Těchto vakuol může býti

*) Kvocient jest číslo, udávající poměr cukru ku veškerým látkám pevným v melase 
obsaženým.
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také více, ale za to jsou drobné. Mimo to lze v protoplasmě pozorovat! též 
hody tukové. Tvar huni řek kvasní čných nej častěji bývá vejčitý neb kulovitý, 
dosti často však i některé jiné tvary se vyskytují, které vzájemným skládáním 
velké množství forem přechodných tvoří. Nejobyčejnější velikost jich bývá pro 
o s i i  hlavní ,rr 8 až 10-8 inikrooiilimetrň, (1 mkrmm -  OOOl mni) pro osu vedlejší 
pak <W3 až \2'(Smkrmiu, průměrně a nejhojněji 8*1 a 9 ’0 mkrmm (dle měření 
vlastního *).

Výživa bimic kvasniéiiých děje se tím, že z roztoku, v němž rostou, pro
nikají membránou do vnitř živné látky, zejména cukr, z kterého především 
hlána se tvoří, dále rozpustné bílkoviny (peptony), schopné endosraosy (vnikání), 
a konečně i látky nerostné, jež pro výživu kvasnic rovněž jsou nezbytné. Z po
sledních ku řádnému vývinu buněk nutný jsou především fosforečnany (zejména 
draseluatv), dále sírany (horečnatý a vápenatý), jakkoliv bez těchto spíše se 
kvasnicím obejiti možno. Též soli amonaté dobře se hodí za výživu, poněvadž 
z nich za přístupu vzduchu kryjí kvasničné buňky svou spotřebu látek dusí
katých.**)

Množení kvasuic za pravidelných okolností děje se vždycky jmčenim, mohou 
se však vytvořovat! též trvalejší výtrusy (jak ua př. ve volné přírodě se děje), 
jež Tleess nazval nxknxpnrami***).

Každá zdravá buniee jest schopna pučení, jež děje se tím způsobem, že 
na některém místě blány buněčné, nej častě ji ve směru dle osy podélné nebo 
příčné (jakkoli se naskýtají i přečetné případy nepravidelnosti), vytvoří se 
malinký nádor, jenž stále vzrůstá a zaškrcuje se posléz v novou buňku dce
řinu. Tato zároveň s podobou přijme i povahu a vlastnosti buňky matečné, 
poněvadž i čásť obsahu vnitřního do nové utvořené buňky přešla, a jest proto 
dokonalým individuem, schopným dalšího množení novým pučením. Při tom 
může se buď od buňky matečné odtrhnouti anebo s ní ve spojení zňstati. V tomto 
případu pak, tvoři li i buňka matečná ještě nové dcery, což zvláště v roztocích 
živnými látkami přebohatých a přiměřeně oteplených velmi hojně a rychle se 
děje. povstávají mnohdy trsy, shluky mnohoělenné (prof. Bělohoubek uvádí, že 
pozoroval trsy čítající 39 ano i 5«> členů, nám se nemohlo podařiti ualézti 
shluky o větším počtu buněk než 13 neb 14, což při čisti snad sluší rozdílu 
živných látek a temperatury). ťhce-li lihovarník vypěstovati si dostatečné množ
ství lmnie kvasminých, aby připravená holoviee později mohla rozklad cukru 
v záparách hlavních úplné a dobře provésti, musí hleděti, aby splněny byly 
jisté polmínkv, z nichž nejdňležitější jsou: musí býti připraven roztok cuker- 
natý, v němž jest obsaženo as 1 i  neb ir>°/„ cukru, dále rozpustné bílkoviny 
(peptony), které mohou blanou huniček difundovati a jichž množství musí býti 
vždy přiměřeno procentu cukru. Konečně musí v roztoku tom i soli minerálně, 
zejména fosforečnany rozpuštěny býti.

Na průběh množení kvasnic má též temperatura značný vliv, vedle jme
novaných podmínek, a sice tím, že při teplosti příliš nízké děje se rozpleme- 
hováuí buuic mnohem volněji a též i nedostatečně. Za našich poměrů (při práci

*) Slovutný učenec český. prof. na vysoké ěk. polytechnické A. Bělohoubek vydal 
v letech 70. „Úvahy o droždí vinopalmckému, jehož nejcennéjěi částí a v literatuře české 
jedinými toho druhu jsou připojené tabulky, na kterých znázorněn jest tvar, velikost po
měrná, vzrůst a změny buniček kvasniěných, jak  se tyto dějí od počátku kvašení až do 
úplného vykvašení tekutiny cukernaté a částečného při tom odumíráni bunic.

**) Složení kvasnic kolísá velmi, zejména co do látek dusíkatých. Ole Naegelibo 
a Lfiwa obsahují as 20% vody; ve 100 c. sušiny obsaženo jest pak (Maercker): buničiny 
37%, látek proteinových 45%, peptonů 2% , tuku 5%, organických sloučenin 4%, látek rai- 
neralných 7%.

***) Ve zmíněném spise dotýká se prof. Bělohoubek způsobu, jakým on spory kvasnic 
lihových vypěstoval. První je  objevil Reess a vypěstoval zároveň, po něm i jiným se poda
řilo askospory z bunic kvasniěných nabyti (Brefeld, Wiesner). Prof. Bělohoubek postup změn 
při pochodu tom názorně vylíčil na tab. 4.
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zdaněné dle výrobku) hodí se k tomu nejlépe teplota od 14 do 20° R., při níž 
vždycky silné převládá pochod fyz io log ický ;  čím více pak teplost kvasící teku
tiny od 23° R. se blíží 24° R., tím více vystupuje v popředí pochod chemický, 
t. j .  buňky kvasniČné se vůbec nemnoží anebo pouze nepatrně i při splnění 
všech ostatních výše jmenovaných podmínek, za to ale více a energičtěji štěpí 
cukr na lili a kyslič. uhličitý. Ostatně snesou kvasnice lihové při opatrném 
stupňování teplotu 30" až 32° R., aniž by příliš trpěly a rovněž i teploty až 
d o 0 ° R., čehož by se dalo upotřebiti ku delšímu jich přechovávání; teplotou 
40° R. ztrácí již na své síle, kterou kvašeni zavádějí a5í»°R . usmrcují se do
konalé —  bílkovina jejich se sráží (koaguluje).

Sražení protoplasmy nastává koncentrovanými kyselinami mineralnými 
i organickými, též soli některých kovů (mědi, stříbra, olova a rtuti) působí na 
ni jedovatě. Antiseptické kyseliny (salycilová a karbolová), v malé dávce pro
spívají, zamezují množení škodných fermeutů, rovněž jako sírová kyselina, ne- 
přesahnje-li je jí  množství 0*03%. Za to ale kyseliny řady mastné (mravenčí 
octová, máseiiui atd.) způsobují úplné usmrcení kvasnic již  ve velmi nepatrném 
množství. Zajímavý v té příčině jsou pokusy Hayduckovy a neméně i Weren- 
skioldovv, kteréž dokazují, že mnohem dříve, než ua průběh kvašení a jakost 
jeho má přítomnost mastných kyselin značuý vliv ua rozplemeňování se bunic 
kvasniřných. Hayduck stanovil vliv kyseliny mléčné a kyselin mineralných na 
kvašení a čísla jeho sestavena jsou v tuto tabulku (Maercker Handbuch, IV .) ;

P ř i procentech kyseliny:

sirové solné fosforečné mléčné

1. Kvašení jest 
podlamováno 0*02 - Ov-H1<M6

T r  v , /% o. 0*1 neoatrně A  M A  » A  - V #1 • V
z. Kvasem trpí irz a

0*18 značně 0*4—u*o z*o neprms

3. Kvašení jest 
zamezeno 0*7 0*5 1*3 ještě zdlou

havě kvasí
4*6 ještě zvolna 

kvasí

Pro kyselinu octovou stanovil Werenskiold tato čísla, vztahující se ku 
množení bunic kvasničných:

Při %  oct. kys. Vytvořilo se z 1 bunic. nových
0*0 4*47
0*1 4*30
0*3 3*00
0*6 1*00

Z Čehož vidno, že množení kvasnic přestává úplné, jestliže v roztoku na
lézá se 0 *6% kyseliny octové.

Při %  kys. máselňé Z jedné buňky vytvoří se 
0*0 10*3 buněk
0*01 8*7 «
0*04 2*2 „
0*05 1*5 „

Tím jest. dokázáno, že množení kvasnic trpí značně dříve účinkem kys. 
máselné, než se je jí  vliv při kvašení počne jeviti. Nebot již  0 *01%  kys. má- 
8elné zmenšuje poněkud rozplemeňování bunic a 0*05 zamezuje množení jich 
úplně, kdežto přece totéž množství dle Márckera a Neale na kvašení lihové
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teprv počíná míti vliv. Tři mléčné kyselině jest vyšetřeno, že 0*5% podporuje 
vzrůst bunicek velice, 1% mu nevadí ani však neprospívá a teprv asi 1*5% 
poškozuje množení.

Žíravinami rozkládá se pvotoplaswa bunic, pročež musí býti zápary, aneb 
tekutiny, v nichž kvasnice žiti a ranožiti se mají, slabě kyselé. Kvašení, *) jež 
jest vždy projevem činnosti živoucí oryanisované protoplasm y, děje se netoliko 
uvnitř buňky, nýbrž i v nejbližším jejím okolí**), a sice tím účinněji a úplněji, 
čím zdravější a čím silněji bmika vyvinuta jest. Slabé nedostatečně vyživované, 
a tudíž i málo vyvinuté, aneb jinak poškozené (vlivem kyselin, bakterií atd.) 
buňky kvasniěné zahajují kvašení volné, lenivé a neúplné, poněvadž musí se 
nejprve samy vyvinouti. Nemohouce pak zaujati hned s počátku celé své další 
působiště s veškerou jim vlastní účinností a živostí, dovolují tak fermentům 
škodlivým, aby se vedle nich usaditi a muožiti mohly. Následek všech těchto 
okolností bývá, že rozklad cukru neděje se pouze v lih a kysličník uhličitý ale 
že tvoří se i neužitečné a nevítané vedlejší zplodiny, zejména vyšší alkoholy 
(přiboudliny), kyselina mléčná, máselná atd.
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*) O kvašení vystavovány byly, dle toho na jakém právě Btanovisku v té které době 
věda chemická se nalézala, různé tlieoric, jichž předním účelem bylo vysvětlili a odúvodniti 
tak důležitý a  ztěži pochopitelný pochod. Tak Schwaigger v letech třicátých tohoto století 
chtěl kvašení vysvětlili theorii elektrochemickou tím způsobem, že kysličník uhličitý pokládal 
za elektronegativný, lih pak za sloučeninu positivnou. Obé tyto látky myslil, že se tvoři 
při rozkladu cukru elektrickým proudem kvasnicemi vzbuzeným. Nevysvětlenou příčinu to
hoto rozkladu pojmenoval BerzeJius katalysou a podobně i Mitscherlich užil pouze nového 
názvu řka, že kvašeni děje se kontaktem nebo pouhým stykem kvasnic s cukrem, v roztoku 
se nalézajícím. Veškerá však poTrchnost, která v theoriích těchto se jeví přestala ihned, 
jakmile Cagniard de Latour mikroskopem dokázal a stanovil, že kvasnice jsou povahy na
prosto rostlinné, poněvadž se množí jako nejnižší rostliny, zejména houby. Od tohoto prvého 
vědeckého výroku k novému, že štěpení cukru v lih a kysličník uhličitý děje se pouze vlivem 
žijících buněk kvasničných, zbýval pak již  pouze malý krok, jenž vsak teprv dosti pozdě 
učiněn byl. A to zvláště z té příčiny, že v době té vystoupil v Německu J .  Liebig, muž to 
vůle pevné a nad jiné duchaplný, jenž vystavil novou theorii mechanickou. Kvašení dle 
Liebiga děje se ovšem vždy kvasidlem, které je  látkou dusíkatou v rozkladu se nalézající, 
čímž snadno se stává, že i lehce pohyblivé molekuly cukru v pohyb jsou uvedeny. To má 
za následek přeložení prvků v jiné grupy méně složité. Než za nedlouho vitální nebo ve
getativní theorie, jež  před Liebigem vystavena byla a jeho mechanické theorii na čas ustou
pili musila, zvítězila opět, především zásluhou Pasteura, jenž r. 1868 nade vší pochybnost 
jasně dokázal, že rozklad cukru v lih a kysličník uhličitý úzce souvisí se životem bim Ic kvas
ničných, při čemž zároveň ze živných látek roztoku tvoří se nové buňky; odumíráním těchto 
kvašení zároveň přestává. Fozdéji Pastem- rozšířil 6voje náhledy na základě mnohých po
kusů a prací a pravil, že i jiné organismy nejnižšíko druhu cukr rozkládati mohou za ne
přístupu vzduchu (rod Mukor), tvoříce rovněž lih a kysličník uhličitý, že však buňky rodu Sac- 
charomyces činí to mnohem intensivněji a rychleji; dále, že za nepřístupu vzdušného kys
líku jsou organismy ty s to, odkysličovati sloučeniny uhlíkaté, vytvorovati nové buňky, a tak 
i na dále žiti. Proti Pasteurovi však v novější dobé K. z Naegeli uvádí theorii jinou, kterou 
pojmenoval týsickomolekularní; on tvrdí, že kvašení jest i tehdy možné, déje-Ii se současně 
s ním silné okysličování vytvořeného lihu (na př. při pozvolném kvašení moštu vinného 
může se za přístupu vzduchu tvořili zároveň aether octový okysličováním lihu). Zkouškami 
svými a vědeckými pokusy shledal, že přístup vzduchu kvašem spíše ještě podporuje. Theo
rie K. Naegeliho v podstatě zni asi takto: atomy, skupiny atomové a molekuly sloučenin, 
z nichž skládá se živoucí protoplasma kvasnic trvají v pohybu určitém, který mohou pře- 
uésti na látku kvašení schopnou; tím poruší se rovnováha pamyící v molekulách hmoty 
kvasivé, tyto rozpadnou se v uove sloučeniny (zplodiny kvašení), protoplasma kvasidla však 
se v původní své podstatě nikterak nezměnila. Jakkoliv pomoci theorie této mnohé výjevy 
na poli lučby kvasné se vysvětliti daji, jest jisto, že ani ona ještě není vrcholem veškerého 
vědeckého badání o životě, vývoji a odumírání kvasničných buněk a rovněž i o souvisícím 
B těmito zjevy rozkladu cukru.

Mezi bystrými a výtečnými badateli novějšími v oboru zymotechniky sluší vzpomeuouti 
především Adolfa Mayera.

**) Naegeli to vysvétliýe tim, že kvašení mysli si jako pohyb jednotlivých molekul, 
jenž děje se vlnitě o nejstejných délkách vln. Když jistá molekula kvasivé hmoty je s t kva
sidlem uvedena v pohyb ve smyslu kvašeni lihového (t. j .  mají-li vlny takové délky, že odpoví
dají kvašení lihovému), tu již  neni schopna vlnění jiného, anebo nerozkládá se ona molekula 
ani v kyselinu mléčnou ani v nějakou jinou sloučeninu, nýbrž v lih a kyBličník uhličitý.
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Aby se buňky kvasničné náležité mohly tvořití a vyvinovati, jest zapo
třebí néjakého ústředí, nějaké tekutiny, která bv obsahovala všechny dříve vy
tčené podmínky. Za tím účelem si připravu je lihovarník tak zvané zápary kvas
ničné čili holovičné a to ponejvíce ze sladu (syrového neb sušeného) á vodv. 
Druhdy se mnoho kupčívalo s různými recepty na přípravu těchto zápar, které 
obyčejně hojné sladu vyžadovaly a slušné honoráře stály, za to ale také skvělé 
výsledky slibovaly a z těchto důvodů vždy jako veliká tajemství v jednotlivých 
závodech bedlivě střeženy byly. Když však později celá ta práce světlem vědy 
ozářena byla a chemickou cestou přesně stanoveny požadavky, jež kvasnice na 
dohrou záparu činí, přestalo veškeré tajeinnůstkářství rázem.

Ku přípravě zápar holovičných ožívá se, jak již řečeno, vždy sladu syro
vého neb suchého, neb obou společně, často pak též tluče obilné (a to nej
častěji žitné nebo ovesné) aneb i otrub; posléze jmenované látky, jichž množ
ství řídí se dle jakosti a dle suroviny, jež má se zpracovnti, zejména proto se 
přidávají, poněvadž obsahují mnohem více fosforečnanů v a látek dusíkatých, 
tedv součástí to značně výživných. Ku přípravě holovičné zápary při zpracování 
brambor užívá se velmi často vedle sladu zeleného též něco sladké zápary 
bramborové, kteráž pak zapařuje se vždy před sladem. Používání zápary bram
borové ku přípravě bolavíce má tu výhodu, že lze ušetřiti značně mnoho sladu.

Poměr výše jmenovaného sypání ku vodě, která ku zapařování slouží, 
jest při použití sladu suchého jako 1 : 2  až 3 při tluři obilné jako 1 : 3  až 4, 
při zapáření sladu syrového pak jako 1 : 1*5 až 1'75. Voda ku zapáření musí 
se voliti taková, která neobsahuje příliš umoho nerostných neb organických 
látek; proto jest k tomu nejvhodnější voda, utvořená zhuštěním páry od strojů 
atd. Sypání nejčastěji bývá voleno tak, že se zapařuje vedle sladu zeleného 
též slad sušený a žito (nebo podobná nějaká látka) a sice v takém poměru 
jako 8 0 : 1 4 : (i nebo 7 0 :1 0 :1 4 ,  čímž ovšem není značný počet poměrů vy
čerpán.

Čísla tato však v lihovarech českých, jak se zdá, nejlépe se osvědčila 
a proto nejčastěji bývají volena. Procento sypání dle váhy, vzhledem ku zpra
covaným na hlavní zápary surovinám, obnášívá v lihovarech našich při bram
borách aneb obilí 1*4 až 1*8%, při melase pak 2*25 až 2-70% (počítáno na 
ječmen). Máme-li výše jmenovaného materiálu ku přípravě zápar užiti, jest 
nezbytno, aby dříve dle možnosti jemně rozemlet resp. rozmačkán byl. Slad 
suchý a žito rozemílají se na obyčejných českých mlýnech, šrotovnících; ua slad 
zelený sestrojeny jsou zvláštní mačkadla, pomocí kterých se slad mění ve 
slabé, jakoby sněhové kotoučky, které při pozdějším zapařování velmi snadno 
s vodou se míchají a v ní rozpouštějí. Jedno takové mařkadlo pro pohyb ruční, 
ze strojírny Novák a Jahnu představuje nám obrazec 198.

Do vrchního koše sype se dobře zrostlý slad syrový, jenž pomocí zvlášt
ního rýhovaného válce dostává se mezi dolní kovové hladké cylindry. Tyto jsou 
zařízeny při stroji jmenovaném tak, že vedle pohybu otáčivého, pohybují se též 
s osou podélně; třením při tom nastalým se slad mnohem lépe rozmačkává 
než se děje při válcích sebe více sevřených, avšak toliko kolem své osy se to
čících. Pro pohyb strojní sestrojila jmenovaná firma tak zv. differencialní ma
čkadlo (obr. 199), kteréž mačká slaď pomocí dvou válců o nestejném průměru. 
Práce ta vykonává sé jednak tlakem a jednak rozetřením, poněvadž povrchy 
obou válců proti sobě jaksi klouzavě se pohybují.

Máme-li potřebný materiál zdrobnělý jak žádoucno, možno přikročiti ku 
přípravě zópařky; toto zapařování děje se bud silou strojní ve zvláštních že
lezných nádobách, kde směs vody a sypání se přivádí za stálého pohybu stro
jovým míchadlem na žádoucí teplotu pomocí páry, kteráž ústí mezi dvojité 
stěny nádoby naplněné vodou. Výhody při tomto přístroji, pozůstávající pře

b) P říprava zápar holovičných.

54*
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devším v tom, že docílíme znamenitého rozmíchání materiálu zapařeného a tím 
dobrého rozpuštění jeho ve vodě, jakož i v tom, že můžeme při zapařování 
dosáhnout! teploty, takové, jaké právě dle okolností potřebujeme, měly za ná
sledek značné jeho rozšíření. Přístroj tento spojen jest na spodu s čerpadlem, 
které hotovou záparu z něho přenáší hned na místo určité.

Aneb dle staršího způsobu se zapařuje někde dosud v kadečkách dřevě
ných, při čemž však jmenovitě nutno setriti některých důležitých pravidel. 
Poněvadž totiž ve vzduchu, na sypání, na povrchu nádoby zvláště v pórech 
a štěrbinách nalézati se mohou přečetné zárodky bakterií, musí se především 
udržovati největší a nejpečlivější čistota v nádobách i v místnostech, kde se

Obr. 108. M.iékftdlo ua zelený sled prů tučni pohyb.

zapařování děje. Bedlivé udržování čistoty ovšem platí neméně i pro všechny 
jiné místnosti ijpro práce, jež v nich se vykonávají, poněvadž zárodky škodných 
fermentň snadně se usazují všude a rychle množí a tím mohou ohromný vliv 
jak na vývin a vzrůst kvasnic, tak i na pozdější hlavní kvašení míti.

Řádný a svědomitý lihovarník z té příčiny dbá ■úplné čistoty lakořkn 
úzkostlivě a jakmile mikroskopem shledal, že obyčejná opatření nedostačují, 
priběře na pomoc především desinfekci nádobí dřevěného (bud vymývá zře
děnou kyselinou sírovou nebo solnou anebo v horších případech dvojsiřiěitanem 
vápenatým nebo sodnatým), dále bíleni místností, jichž stěny hledí aby vždy 
úplně hladké byly.

Není snad potřeba podotýkati, že po vyprázdnění každé jednotlivé ka-
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dečky zapářecf, musí tato býti dobro vymyta, vápnem natřena, dobře vykar
táčovaná a vodou vystříkaná. Čistění to raueí se před počátkem každého za
pařování opětovat i.

Dřevěné kadečky musí býti tak objemné, aby obsah hotové zápary ne
vyplňoval nic více než 2/, nádoby.

Při zapařování přidává se sypání s vodou střídavě do nádoby, mezi čímž 
prořezanými kopistmi čili míchačkami dva neb tři dělníci pilně míchají, aby 
se nenadělaly chuchvalce, a těž aby teplota nově přidané vody rychle s te
plotou zápary se vyrovnala.

O br. 1 99 . O l f le r f n r l í  ni m n fk ď ll.. n a  z e le n ý  rlad  pro p ohyb i t r o jo i .

Uvedeme zde popis práce z jistého závodu. Do kadečky, kdež nalézala 
se voda potřebná 7b" R. horká, vsypalo se žito dobře umleté a rozmíchávalo 
na kaši po lít až lř> minut, načež přidala se nová část vody 62" až 63" R. 
teplá a patřičné množství sladu sušeného též dohře umletého. Když pak i tato 
část sypání se dobře rozmíchala a s dřívější propracovala, tu se poznenáhla 
přidávala voda teplá <55° až 7<>°R. (v zimě i teplejší) a po částech vystíral 
se slad syrový, jemné rozmačkaný. Při tom pilně na zřeteli se mělo, aby te
plota neprestoupla f>2 ", aby však —  nebyl-li slad úplně čistý —  temperatura 
blízko 52° R. před ukončeným zapařováním se nalézala. Jak  již  zmíněno, trpěla 
touto procedurou poněkud sice diastf.sa sladu, tato ztráta však vyvážená jest
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na druhé straně výhodou, že skorém veškeré zárodky fermentů se zničí. Nutné 
následkv toho jsou: zápara úplně nebo skorém čistá a tím též výroba čisté 
holovicé.

Když pak za stálého míchání teplota zápary klesla na 49 až 50° R., za
stavila se práce, stěny kadečky se dobře otřely, nádoba ukryla se plaehetkou 
a víkem a ponechala po 1 až 2 hod. v klidu. Nastával odpočinek čili zcuker- 
natěul, při kterém ze škrobu tvoří se maltosa a dextriny a tu do jisté míry 
cukru tím více, čím úplnější bylo nabobtnání škrobu pomocí teplé vody a čím 
méně chuchvalců, nebo čím lépe veškerá zápara rozmíchána byla.

Po ukončeném zcukernatění mívá zápara teplotu 41 a ž 4 2 °R ., jest chuti 
jemně sladké a obsahuje především: vodný roztok maltosy a dextrinů, zbytky 
zrn škrobových dosud nezměněných, dále látky minerálně rozpuštěné i neroz
pustné, látky dusíkaté rozpuštěné i sražené a konečně i tak zvané mláto (hlavně 
slupky ze siadu zeleného). Tato sladká zápara přenechala se na to zvláštnímu, 
velmi důležitému procesu chemicko-fysiologickému, jejž označujeme jmeuem 
„kysání mléčné" nebo „kvašení mléčné", v praksi krátce „kysání". Kysání toto 
jest tím lepší, má průběh tím dokonalejší, čím lepší záparu jsme vyrobili. Účel 
jeho dlouho nebyl lihovarníkům dosti jasný, teprve v posledním desítiletí uká
zali Pelbriick a Ilayduck, že vytvořená při něm kyselina má dvojí účel: menší 
je jí množství 0*5% podporuje vzrůst bunic kvasničných. Přítomnost asi 0*80% 
kyseliny mléčné zamezuje usazování se a množení škodlivých vedlejších kva- 
sidel, což (dle Hayducka) lze dosíci též přidáním 0*03% kyseliny sírové, která 
však ve větším o něco množství již opět škodí kvasnicím; z té příčiny Hayduck 
navrhoval, aby se zápary holovičué nenechávaly kysati, ale aby hned po ukon
čeném zcukernatění zápara se okyselila přidanou zředěnou mléčnou kyselinou. 
Návrh tento jest zajisté dalekosáhlý, poněvadž by z lihovarů byl vymítěn zlý 
spojenec a pracovník —  bakterie mléčná, —  jenž čeká toliko na malé ochab
nutí bedlivosti, aby se rázem ve zhoubného nepřítele změnil. K uskutečnění 
návrhu toho však bylo by zapotřebí, aby kyselina mléčná nebyla tak příliš 
drahá jako dosud, nebo jinými slovy, aby se příprava je jí  dála nějakým laci
nějším způsobem ve velkém.

Nejlepší průběh kysání mléčné má při teplote 40° R., kdež děje se sice 
poněkud volně, za to ale jest skorém čisté. Jest tedy nutno, aby v „kysárně" 
(kde kysání se děje) stále panovala teplota co možno výše řečené nejbližšl. 
Kysání samo zavedeno jest zvláštní bakterií (bacillus lacticus) tvaru tvčinkovi- 
tého, kteráž dosti živě a neustále se pohybuje, čímž lze rozeznati pod mikro
skopem živá individua od mrtvých. Mléčnou kyselinu tvoří přímým rozkladem 
cukru.

Zajímavo je  mikroskopem v určitých dobách pozorovati množení se těchto 
bakterií a zároveň zkouškami sledovati přibývání vytvořené jimi kyseliny mléčné. 
Za 2 až 4  hod. po zcukernatění, obsahuje tekutina pouze nepatrné množství 
kys. mléč. a ozbrojeným okem lze ve zkoušce pozorovati jen tu a tam nějakou 
bakterii mléčnou, z nichž některá již  množí se příčným dělením. Při dosta
tečném zvětšení lze pozorovati, jak v některém místě podlouhlá ta bunička se 
počne příčkou ve dvé děliti bud uprostřed neb v */3 délky; nově utvoření je 
dinci nejčastějí zůstávají pospolu. Postupem času však bakterií těch přibývá 
a s těmi i množství kyseliny mléčné, které za 12 až 16 hod. bývá teprv asi 
0 5 % . Od té doby procento kyseliny mléčné stoupá mnohem rychleji a za 18 
až 20 hod. jest j í  vytvořeno dostatečné množství. Aby se další kysání zame
zilo, přikročí se ku rychlému ochlazení zápary, které zvláště přes temperaturu 
nebezpečnou, od 24° do 35° R. sahající (nebezpečná proto, že při ní nejrychleji 
a nejlépe se množí škodné bakterie, zejména iuáselné), rychle provésti se musí.

Chlazení to děje se pomocí hada měděného, jímž protéká studená voda, 
aneb plováku ledem naplněného, za pilného míchání záparou. Při tom veškerá
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tekutina chlazená přichází v hojný styk se vzduchem, jimž se nasytí, a to je  
zvláště dftležito pro vzrůst kvasnic.

Stupeň schlazení řídí se dle okolností rozličných (dle teploty matky, dle 
hustoty zápary, dle roční doby atd.) a sahá od 16 do 22° R. Po té je  zápara 
hotova a mívá 21 až 22" S. a 0 ’8 až 1% kyseliny mléčné. Kyselost zápary však 
správněji udává se počtem cm3 uorm. louhu, jež při titraci na 100  cm3 čisté 
filtrované zápary se spotřebují,*) poněvadž v tekutině zkoušené vedle kyseliny 
mléčné i jiné součásti, jež louh zobojetní, přítomny jsou. Chceme-li v zápaře 
stanovití množství ostatních kyselin, jež jsou těkavými (mastné), tu pokraču
jem e následovně. Při 15° C. odměřené množství filtrované zápary, zředí se na 
porculáuové misce vodou a vaří po jistou dobu ve vodní lázni. Rozdíl, který 
obdržíme, odečteme-li počet cm3 u. 1. při titraci této zkoušky spotřebovaných, 
od čísla při titraci původní tekutiny nabytého, udává nám množství kyselin, 
jež při vaření prchly.

Na počátku kampaně obyčejně se stává, zvláště jsou-li veškeré místnosti 
nově vybíleny a dřevěné nádobí pečlivě vydrhnuto a vypáleno, že v prvních 
několika záparách kysání mléčné velice slabě a zároveň nepříliš čistě bývá 
zavedeno. Této nesnázi dá se lehce odpomoci (dle Delbrůcka), když dva dny 
před vlastním počátkem práce uděláme malou, pouze několik litrů měřící zá- 
paru, kterou vystavíme vlivu vzduchu na místě dosti teplém. Záparou tou 
občas zamícháme a po 24 hod. část je jí  přimísíme ku podobné nové malé zá- 
pařce; s touto podobně nakládáme po uplynutí 24 hodin, načež, když jsme si 
byli pravidelnou velkou záparu připravili, po ukončeném zcukernatění přidáme 
k ní 2 až 3 1 oné kyselé zápařky a dobře promísíme. Výsledek jest zcela jistý, 
normální kysání mléčné nastává úplně pravidelně a tím jsme zabránili škodě, 
jež vzniká nepříliš dobře a silně vyvinutou holovicí v kvasírně.

c) P říprava droždi lihovarnického nebo-li holovice.

Záparu připravenou tak, jak jsm e právě seznali, lze již  přímo použiti 
ku přípravě holovice („nasazení11), tím, že ji  smísíme s kvasidlem, fermentem. 
Na počátku kampani, kdy není vypěstována ještě matka („kvásek") zavádí se 
kvašení to v málu vlažné vody rozpuštěným droždím lisovaným, jehož se na 
l hl zápary přidává 1*3 až 2 kg. Nasazení holovice děje se ve zvláštních ka- 
dečkách kvasniěných, kam se ochlazená zápara přenese a s kvasidlem smísí; 
obsah těchto nádob bývá dle velikosti hlavních kádí kvasných volen a sice 
asi Vso Vid obsahu jejich. Při smíšení kvasidla se zápařkou musí praktik 
dbáti, aby směs měla asi 15° neb 16" S. a 13° neb 14” R. byla teplá. Lze 
ovšem voliti hodnoty, jak pro teplotu, tak i pro hustotu holovice nižší nebo 
vyšší, jmenovaná však čísla zachovávána bývají v nynějších poměrech takořka 
výhradně v lihovarech česko-moravskýeh, osvědčujíce se v praksi velmi dobře.

Vyšší teplotu ueradno vůbec voliti (jen výminkou při příliš řídkých zá
parách, které velmi málo by se tedy zahřály během kvašení) z té příčiny, aby 
cukr ve hmotě kvasící obsažený příliš rychle se nespotřeboval, nevykvasil, neboť 
by potom buuičky kvasničné se nemohly více množiti, třeba měly v roztoku 
dostatek látek dusíkatých a minerálných. Druhý důležitý důvod proti použití 
vyšší teploty jest, že by tato později přílišně vystoupila a  tím množení buněk 
kvasniěných nebezpečnou se stala. Při příliš nízké teplotě čerstvě nasazeného 
droždí zakvašovalo by toto velice zdlouha a rovněž tak by se i buuičky mno
žily, což ovšem nikterak s prospěchem není ani ku množství buniček hledě, 
ani ku jich síle kvasivé.

„Nasazené droždí" přikryje se na chvíli víkem, aby se možné vypařování

*) Normalné roztoky louhů ku titraci upotřebov&né, obsahuji v jednom litru buď 56 gr 
čistého žíravého drasla, nebo 4 0 gr žíravého nátronu.
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tepla (zvlášt v zimé) zamezilo a ponechá se kvašení, při kterém se především 
buňky kvasničné mají rozmnožovali, vyvinovali a růsti; jest ovšem jisto, že 
též něco lihu současně se tvoří.

/dravou a dobrou liolovici lze poznati dle toho. jest-li za nedlouho po 
nasazení vytvoří tak zvaný „bochánek" nebo „pokrývku" ; nastane-li totiž hned 
živé kvašení a množení se buněk, tu prchající bublinky kyslič. uhlič. unášejí 
s sebou na povrch veškeré hrubší součásti tekutiny, čímž povstane jmenovaná 
pokrývka. Mimo to musí býti patrno znenáhlé stoupání temperatury, tak že 
za 12 až 14 hodin se tekutina oteplila o 4-5° až 5.5° R., při čemž naopak 
stupeň S. o polovinu se zmenšil. V době té nalézá se množení buuicek kvas- 
ničných v největší síle, děje se nejlmjněji a tu říkáme, že „holovice dozrdlau.

Lihovarník, který nemá ku kontrole celého tohoto pochodu jiného přístroje 
leč dobrý teploměr a saccharometr, nechává tékntiuu prokvasit! o O l až O-2° S. 
pod polovinu původního údaje saccharoinetrického, čímž nabývá jistoty, že lio- 
lovice není nedozralá. Okolnosti této třeba jest vždy bedlivě šetřiti, poněvadž 
„nedozralé’u droždí ztiaihená tolik, ja k o  nedobře vyvinutě a  to p a k  nemůže 
hlavní kvašení nikdy s takovým prospěchem provésti, jako holovice normální. 
„Zralá", dobrá holovice má býti tekutinou bělavou neb slabě nažloutlou, chuti 
příjemně kyselé, vůně osvěžující. V 1 trém* tekutiny bez mláta, nalézá se za 
normálního průběhu celé předchozí práce 250 — 350 tisíc buniček (středem asi 
200  tisíc).

Z této tekutiny oddělí se nyní především část (0*1 až 0-2 obsahu veškeré 
holovice) co možná čistá, bez mláta, jež nazývá se „matkou" neb „kváskem" 
a uloží se stranou, obyčejně do měděného hrnce v kádi se studenou vodou neb 
ledem se nalézajícího. Ochladiti se matka musí proto, aby se kvašení je jí uvolnilo, 
jinak by buničky kvasničné po úplném ztrávení všech živných látek ochably, 
vymíraly a konečně z tekutiny vymizely. Této ochlazené „matky" bývá použito 
ku nasazení nové pozdější lioknice. Po odebrání matky zbylé droždí se „omladí" 
čili „odmladí", to jest jinými slovy: přidá se mu něco sladké zápary hlavní 
(melasové nebo bramborové atd.) přiměřené teplé (1tí až 18° R.) nebo někdy 
i něco podobně teplé, kyselé zápary holovičné a to za tím účelem, aby so až 
dosud utvořené buňky novým množením ještě dále rozplemenily a sesílily. 
Množství omladu a tím i doba* omlazování droždí řídí se především hustotou 
zápary hlavní; čím hustší tato jest, tím déle musí omlazení trvati a tirn více 
omladu se použiti musí. Ze zkušenosti můžeme sděliti, že rozmnožení buněk 
způsobené omlazením holovice bývá v době 2  hod. jako 1 : 1*3 anebo 1 :  1‘5, 
t. j .  ze 1<X) buněk původních povstane jich za 2 hod. 130— 150. Pravili jsme, 
že při odebírání matky (teplota asi 18° až 20 R., saccharometr pak 7-5— 8%) 
jest holovice ve stavu nejbujnějšího kvašení, a přece i zde nalézá se něco 
mrtvých buněk, které pod mikroskopem prozrazují se zcela určitou, silnější 
membránou, která jest oddělena od vnitřní, v jediný kavalek stažené proto- 
plasmy. Tvar takových bunék liší se ostře od jiných, poněvadž jest velmi změ
něn, stal se ostrohranným (druhé stadium); dále obrysy jednotlivých těchto 
buněk stávají se stále wlhovitějšími (třetí stadium) až konečně vymizí úplně. 
Procento všech mrtvých jedinců v dobré matce nemá však nikdy býti větší 
než čtyry.

Po omlazení za 2 až 4 bod., což jak  řečeno řídí se dle hustoty a jakosti 
zapař hlavních, když spec. váha snížila šě tak, že rovná se té, kterou jsme 
při odebrání matky stanovili, jest droždí strojené úplně připraveno s dobrým 
zahájiti výsledkem kvašení hlavni nebo lihové.

Poněvadž buňky kvasničné během času ztrácí ua své síle rozplemeňovacl, 
jakož i jich blány příliš sesílené, 3távají se úplně neschopnými rychlé a úplné 
difuse látek rozpustných, jest nutno v době 3 až 7 dnů osvěžiti nebo sesíliti 
kvasnice, přidáním části droždí lisovaného. Množství přidaného droždí musí 
však býti přiměřené (asi 0 3 — 0 5  kg  na 1 hl tekutiny holov.), aby značný nad
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bytek spíše uškodil uež prospíval protože nadbytečný počet kvasničných buněk 
zbytečně část cukru ku svěuui vývinu spotřebuje.

Někdy se stává, zvlášť v závodech, které tlosiul dobrého lučebníka, slušné 
laboratoře a drobnohledu postrádají, že vzdor bedlivé práci a úplné čistotě 
přece konečné úspěchy a výsledky nejsou takové, jaké býti by mohly a měly. 
Tu nutno příčinu přičísti nej častěji mikrooryanismůrn (plísním nebo bakteriím), 
které snad hned ve sladovně svůj Stánek rozbily; nebo vysilme, přílišně ochla
zované neb překvašené, anebo jinak umrtvené mater. V tomto případu nezbývá, 
uež věc od počátku a základu napraviti t. j .  novou matku vypěstovati. Nebo 
konečné též voda  dalekosáhlé účinky a velký vliv na přípravu holovice jeviti 
inftže. bud! že příliš mnoho vápenatých látek obsahuje, nebo dusičnatých, nebo 
hnijících části orynnických těl, což lučebním rozborem stanovití se dá. Mnohdy 
závadám v tom ohledu odpomůže zařízení cedidla na vodu (obyčejný eud na
plněný nahoře na povrchu hrubým oblázkem a kusy cihel, dole čím níže, tím 
jemnějším pískem a na dírkovaném dnu opět hrubším oblázkem); jindy, zvláště 
při vodě hnijící, musí lihovar o jinou, lepší se postarati.

3. Kvašení zápar hlavních nebo lihové.

Zápara hlavní přiměřeně teplu (10 až 18°) a hutná smíchává se v kádi 
kvasné 8 kvasidlera, nejčastěji s omlazenou holovicí, které zde nastává vlastní 
velký úkol: rozklad cukru v zápaře obsaženého v lih neb cdkohol a  kysličník  
uhličitý, jakkoli část cukru (dle 1'astenra 4°/„ veškerého) mění se ve vedlejší 
zplodiny kvašení (glycerin, kyselina jantarová, vyšší alkoholy atd.).

a ) Kvašení zápar bramborových.

Při kvašení tomto rnňže se luluviti o různých jeho druzích, jež i zevně 
rozdílný od sebe jsou ; příčinou těchto různých způsobů může býti bud mate
riál (jsou-li brambory méně škrobnaté, nevyspělé a pod.), aneb ja k o s t  záparu  
sainé (dle toho je-li hustší t. j. obsahuj e-li více hrubších částí, nebo jemnější), 
anebo konečně horší jakost holovice, což bývá jednou z příčin závadných 
v míře největší.

Holovice, jež byla špatné vypěstována, at již  následkem jakýchkoli okol
ností, zavádí v kádích kvasných tak zvané „kvašení p od  pokryvkouu, které 
předem již zřejmým důkazem špatného výsledku jest. Vysvětlení dostane se nám 
snadno: nedokonalé droždí zavede v kvasíme volné a tak slabé kvašeni, že 
drohninké bublinky prchajícího kysličníku uhličitého, pozvednouce hrubší kalící 
částky v tekutině obsažené na povrch je jí utvoří pokrývku, skrze kterou stačí 
stále do vzduchu ucházeti. Napraviti zlo dá se částečně hned z počátku; po- 
zorujeme-li, že takovéto kvašení počíná, jest třeba, abychom přidali ještě něco 
droždí, po případě dobrého várečného.

Jiný lepší druh kvašeni pojmenovali praktikové nm laskavým u anebo „kva
šeni s odbojem a  příbojem 11. Nejčastější příčinou jeho bývá hutná zápara  při
pravená z brambor škrobem chudých. V takovéto zápaře jest ovšem značné 
množství hrubších kousíčkňv, jež nebyly dobře při práci přípravné rozdrceny. 
Na tyto částečky zachycuje se prchající kysličník uhličitý, jehož bublinky při
jímáním nových menších stále se zvětšují, čímž zvětšuje se opět objem zápary 
a to tak značně, že povrch je jí  mnohdy o několik cm  výše vystoupne. Když 
pak značnější ty bubliny plynu uhličitého tlakem tekutiny puknou a plyn ze 
zápary prudce ucházeti počne, vyluzuje při tom zvláštní zvuk ndaskavý, zmenší 
se zase objem zápai7 , která klesá do původní své polohy, aby za nedlouho 
zjev ten opět se opakoval. Výsledky takového kvašení bývají dosti uspokojivé, 
zvlášť při nynějším způsobu ztlanění práce, kde jedná se o využitkovánl ma
teriálu a nikoli kvasné prostory. Totéž platí i při následujícím způsobu kva-

Krcftlke práce. DU V. 5 5
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šení, jež dle zevnéjšího úkazu „pěnivým? nazýváme. Čím je s t  taková pěnění 
zaviněno anebo podmíněno, není dosnu úplně jasno ; zdá se však, že především 
opět material hlavní toho nese vinu. Většina praktiků aspoň shoduje se v tom. 
že pěnivé kvašení vystupuje tukořka pravidelně při zpracování brambor, špatné 
vyzrálých, z čerstvě mrvené půdy aneb z „ novinky“ (půdy z bývalé louky neb 
lesa připravené). Stane-li se pěnění v kampani příliš silné, tu lze užiti velice 
jednoduchého prostředku, který nám v praxi již několikráte posloužil. Zápara 
holovičná nechá se méně zkysati. načež při kvašení hlavním zavedeném takto 
připravenou méně kyselou liolovicí pěnění bud více se neobjeví, anebo jen 
v míře nepatrné se ukáže. Výtěžek lihu z 1 kg  škrobu zpracované suroviny 
bývá při tomto druhu kvašení velmi dobiý.

Nejlepší však způsob, jenž svědčí, že veškeré přípravné práce dobře jsou 
provedeny a žádoucí podmínky vesměs vyplněny, je s t „ k v a š e n i  v á liv é11 čili 
„krouživén. Toto hned od počátku intensivně sice, ale nikoliv rychle postu
puje, a živě při tom prchající kysličník uhličitý uvádí záhy veškerou tekutinu 
v pohyb krouživý, jenž děje se uejčastěji v podobě hvězdy, od střetlu ku 
stenám nádoby v několika směrech se rozbíhající. Při kvašení takovém zápara 
pravidelně se zahřívá a specifická váha poměrné klesá, zvětšování pak objemu 
zápaiy děje se mírně a znenáhla. Celá doba kvašení zápar bramborových dá 
se rozdělit! ve tři hlavní otl sebe vnitřními i zevnějšími úkazy rozdílná ob
dobí: kvašeni počátečn é(zakvašování), hlavni (bouřlivé) a konečné (dokvašování). 
O těchto jednotlivých fásích chceme si promluviti, všímajíce si při tom též 
procesů prostým  okem neviditelných.

Hned po smíchání holovice se záparou, jež se též „nasazením záp ary u 
nazývá, obsahuje směs 16 až 18 S. a 12 až 13° R . ; při tom není pozorovati 
žádnou zvláštní změnu vyjma tu, že na povrchu směsi utvoří se pokrývka, 
vrstva to složená z hrubších součástí zápary, zejména ze slupek bramborů 
a mláta sladového. Za nedlouho však počne již slabé vyvinování se kysličníku 
uhličitého, jež i čichem pozorovati se dá. Tento počáteční oddíl období prvního, 
kdy zápara jak se zdá nehybně v kádi trvá, slově „zakvašovánímil, a trvá asi 
2  neb 4  hod. Mikroskopem pozorovaná však tekutina ukazuje, že buničky 
kvašničné, jichž dosavadní množství nedostačilo by nikterak ku rozložení ve
škerého v zápaře obsaženého cukru, uvrženy jsouce do tekutiny chladnější než 
prvotní jich ústředí, počínají se zvolna dále množiti novým pučením. Nastává 
zde tedy pochod  skorém čistě fysio loaický , k čemuž přispívá velice značné 
množství látek výživných v zápaře obsažených. Pod drobnohledem jeví Be 
skorém veškeré bunice o tenkých blanách, jemně zrnité prostoplasmě a malých 
vakuolácb, tedy vesměs m ladé a  zdravé; tyto bunice jsou bud ojedinělé (těchto 
bývá nejméně) nejčastěji však v podobě dvojic a shluků troj- až čtyřčlenných. 
V 1 mm3 stanovili jsme 50 až 70 tisíc bunicek, mezi nimiž nalézalo se asi 2 
až 3%  mrtvých.

Množení buněk kvasničnýcb postupuje pak dál s rychlostí zvolna rostoucí 
po celou dobu přípravnou, kterou nazýváme „kvašením počátečnúmu. Toto 
období, dle jehož průběhu soudí praktik již  na průběh kvašení celéno, prozra
zuje se pozvolným stoupáním teploty a tvořením se drobných bublinek plynu 
uhličitého na povrchu zápary. Též hustota zápary se béhem kvašení počá
tečného o něco zmenší.

Proč lihovarníci rychlému a živému kvašeni počátečnému takový význam 
přikládají, můžeme se poučiti pomocí drobnohledu. Při zdravém a dobrém 
kvašení počátečném vidíme, že většina buněk v době 2  až 4  hod. po nasazení 
tvoří a nebo počíná nový pupen tvořiti, při čemž ovšem také volný rozklad 
cukru na obě hlavní zplodiny se děje. Je st tudíž vyvinující se kysličník uhli
čitý oku neozbrojenému vždy určitým přízn akem  života, kvasnic  v zápaře obsa
žených a dosvědčuje, že tyto zaujaly p ln ě  celé působiště  jim  vykázané a ne
dovolí nikterak tvoření a vyvinování se fermentů jiných. Je st ovšem viděti tu
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a tam ve zkoušce hakterii mléčnou, jež v holovici svůj původ má. Jestliže 
však droždí bylo úplně aneb značně prosto jiných škodných fermentů; jestliže 
kvasnice nalézaly se v nejbujnějším svém vývoji, tak že nyní ne dříve sfliti, 
nýbrž ihned po nasazeni množiti se započnou; a bvla-li holovice přiměřeně 
omlazená: tedy zavede ihned po smíšení se záparou hlavní kvašení lihové 
(ovšem v míře dosud malé) a jednotlivé buňky počnou se dále množiti. Přímý 
následek toho je , že se ani přítomné bakterie mléčné příliš nemohou množiti 
a cukr v kyselinu mléčnou rozkládati v té míře, že by škodlivý je jí účinek 
zejména ku konci celého procesu se objevoval.

Aby se čisté takovéto zakvašovánf udrželo, jest nezbytno nejen v nádo
bách kvasných, ale i v celé kvasírně pečlivou čistotu zachovávati, což jest 
velmi důležitou podmínkou zdaru a úspěchu veškerého konání lihovarníkova. 
Zvláště zbylých částeček starší zápary na stěnách nádob, na podlaze, na stě
nách místností neb stropě se nalézajících, užívají zárodky škodných bakterií 
ku svému zahnízdění a množení.

Kvašení jednou započnutépostupuje stále intensivněji, při Čemž’zápara „čpí“ 
víc a více následkem prchání C 02, až po uplynutí jisté doby (16 až 20 hod.) 
nastane tvoření větších bublinek kysličníku uhličitého, jenž rychle uniká; te
plota tekutiny kvasící počne stoupati mnohem rychleji a stupeň sacharometru 
za to značněji klesá. Říkáme, že nastalo kvašení hlavní, nebo bouřlivé, poně
vadž mnohdy skutečně bouřlivým jest; nové toto období trvá nejčastěji 10 až 
14 hodin. Při něm se následkem zvýšené teploty a většího množství prcha
jících bublin plynu uhličitého zvětšuje též objem zdpary, pročež musí býti 
v nádobách kvasných vždy ponechán nprostor volnýu cili „vide11, jenž obsahuje 
asi 7 až 8 °/„ objemu veškeré zápary. Přítomná v roztoku maltosa snadně di
funduje tenkými membránami buniček kvasničných a především se rozkládá. 
Mezi tím však diastasa  stále invertuje dextriny na cukr tím více, čím maltosa 
více mizí z roztoku; o důležitosti tohoto jaksi dodatečného účinku diastasy 
v dextriny zmíněno s dostatek při zapařování. Kdyby diastasa již tehdy te
plotou poněkud porušena byla, tož by při kvašení hlavním záhy nastal ne
dostatek cukru v zápaře, následkem čehož kvasnice by ochably a staly se ne
schopnými dalšího rozkladu jmenovaného uhlohydrátu. Poněvadž teplotou rozklad 
dextrinů se aspoň částečně podporuje, jest výhodno, že ku konci kvašení hlav
ního teplota značně vystoupne.

Y tomto období drobnohledem v zápaře uvidíme nápadnou změnu. Pře
devším pozorovati lze značné množství buněk, které se během kvašení počá
tečného (tedy za 16 až 20  hodin) vytvořilo; rozmnožení to bývá na počátku 
kvašení hlavního jako 1 : 4 , často však též i větší (v některých případech kon
statovali jsme zvětšení až i jako 1 :4 1 1 ) .  Dále jest viděti, že buničky tvoří 
Rkoro vesměs vícečlenné shluky (8 až Očlenné). Buničky ty jsou pravidelné, úplně 
zdravé a procento mrtvých kleslo v této době na minimum. Poněvadž během 
kvašení hlavního stanovené rozmnožení buněk bývalo dosti malé, jest jasno, 
Že vlastní množení kvasnic sp ad á  do období prvního, kterážto okolnost ostatně 
již  značně dávno jest známa*).

Procento saccharometru, které ua počátku kvašení hlavního obnášelo 10 
až 12° S.. zmenšilo se během těchto dalších 10 až 14 hodin na 2*5 a 3% , 
teplota pak ze 16*5 až 18 5 zvýšena asi na 23 až 23*5° R.

Čím více teplota ve kvasící zápaře se blíží 24° R., tím více zmenšuje 
se fysiolopická činnost kvasnic, až konečně při dosaženi jmenované tempera- 
tury, buničky přestávají se takřka  úplné množiti, za to aie počín ají jnnohem

*) M aercker, spisovatel v lihovarnictví na slovo vzatý, jehož názory úplně vytříbené 
vlastními i mnohých jiných odborných chemiků zkouškami a pokusy uloženy jsou ve IV. vy
dání znamenité a často zmíněné knihy jeho „Handbuch der Spiritusfabrikation“, náhled tento 
vyslovil již  ve III. vydání spisu toho.

55*
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rychleji cukr štěpit i. Z této příčiny musí se voliti při nasazovaní zápary hlavní 
díle je jí hustoty nejvho lnéjší temperatura, kteráž nesmi býti ani příliš nízká, 
ani naopak vysoká; touto přispívalo by se ku rychlejšímu zakvašení zápary. 
Ježto však bčhem kvašeuí počátečného a ještě více během hlavního kvašení 
příliš rychle by teplota tekutiny dosáhla 2 4 ' R., nezbylo by kvasničným buňkám 
dosti času ku rozmnožení popřáno. Na úkor tohoto procesu fysiologického p ře 
vládl by při kvašení příliš záhy proces chemický, cukr by se mnohem dříve 
rozložil, následkem čehož kvasnice by odumíraly, nemajíce dostatek látky ku  
tvorbě membrány potřebné, rředcasným porušením kvašení lihového pak zavi
něno by bylo též nojné vyvinování se. kvasidel škodných, jež by záhy opano
vala pole, kvasnicemi opuštěné. —  Další nehoda z neopatrně volené teploty 
vyplývající je , že rychlým tím rozkladem cukru v krátké době kvašeni blav- 
uíbu zvýšila by se teplota zápary tak značně, že by nastala ztráta  též ná
sledkem hojného vypařování lihu do vzduchu. Mimo to jest známo, že buničky 
kvasničné teplotou 2(5° R. pozbývají své síly, kterou cukr rozkládati mohou, 
a i to jest tedy pro výviu bakterii příznivou okolností, poněvadž tyto od 24 
do 35° R. nejlépe se množí. Za teplot vyšších ještě ta nepříznivá okolnost 
dosti citelnou se stává, že tvoří se mnohem více přiboudlin  v zápaře, než za 
okolností lépe volených a řízených.

Vše pak v jedno spojeno, přimlouvá se za to, aby temperatura ani ku 
konci celého procesu kvašebního nestoupla výše, než asi na 24 neb 2b'1 R. 
a pokud víme, hledí se všude v lihovarech českomoravských touto teplotou 
spokojí ti.

V Německu ovšem konečná teplota při kvašení zápar bramborových bývá 
26° ano i vyšší zejména proto, poněvadž zápary kvasící mají 22 až 2 4 'S . 
Maercker přimlouvá se horlivě za dodržeuí této temperatury a odůvodňuje to 
tím, že tak zvané „ztravovdniu (involuce) kvasnic *) teprv tehdy nastává. Proti 
tomu bylo by možno snad namítnouti, že involuce nastati tedy nikdy nemůže 
v případech, kdy zápara během kvašení hlavního (při 22 až 23 ’ R.), pomocí 
kovových hadů vodou se ochlazuje, následkem čehož nikdy teplota výše do- 
stoupiti nemůže než na 23 neb 23’5" R. a přece při kvašení, s chlazením spo
jeném dosahují lihovarníci němečtí většího výtěžku na lihu, než za okolností 
obyčejných (což ovšem zejména zamezeným vypařením lihu se vysvětluje). V ra
kouských lihovarech při dobrém řízení práce v kvasírně není chlazení zápar 
dokvašujících tak nutnou ba nezbytnou podmínkou lepšího výsledku, poněvadž, 
jak  již  podotknuto, nedosahuje konečná teplota příliš značné výšky.

Když byla se nej větší část cukru již rozložila, tak že kvasnice štěpiti 
mohou ponejvíce jen  maltosu, připravenou rozkladem dextrinů, nastane v b  prů
běhu kvašení jakési ochabnutí: zápara počne opět zvolna klesali do původního

*) Ztravováni kvasnic (involuce) nastává dle Pasteura a Liebiga za nedostatečného 
přístupu vzduchu a současného již nedostatku potravy, jmenovité cukru při teplotě vyšší 
(aspoň kol 27° R.). Tu prý kvasuice rozkladem svého těla samy tvoří lih a kysličník uhličitý, 
vylučujíce při tom látky dusíkaté do roztoku. Toto vysvětleni nestačí však Ňaegelimu; on 
praví, že lih za zmíněných okolností se sice tvoři ale za pomocí zvláštních bakterií (jichž 
jsoucnost však vědecky dokázána neui), které rozkladem membrány bunic kvasniěných tvoří 
cukr kvasný, jenž pak zbylými kvasnicemi se štěpí v obě hlavni zplodiuy kvašení. —  Kdyby 
nezbytnon podmínkou involuce byla tedy temperatura od 26" R. výše, pak by v našich liho
varech nikdy nenastalo stravování kvasnic a tím přírůstek lihu, poněvadž dotčené teploty 
zápara zřídka aneb vůbec nedosahuje. Jestliže však přece nastává, tož uáhled Naegeliho 
spíše by vysvětloval involuci, jež  při temperatuře kol 21" R. pak diti by se musila. Z vlastni 
zkušenosti můžeme pověděti tolů, že, překroči-li temperatura v zápaře 24" R. o 2 až 
3  stnpně, množství bakterií vůbec se zvětší; pří tom v počtu čím dále tím hojnějším při
bývá zejména škodlivých kvasidel. Z nich některé pak mohly by Bnad Naegelim naznačený 
rozklad  provádéti. Pozorováni ntše platí pro zápary bramborové, obilué a melasové, a dalo 
by se zároveň tím vysvětliti větší množství přiboudlin, jež  v záparách při vyšších teplotách 
(26—27® R.) dokvašovaných pravidelně přichází.
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objemu a rovněž i bubliny kysličníku uhličitého, které jmenovitě ku konci 
kvašení hlavního tak rychle se vyvinovaly, že celou tekutinu mocně rozvlnily, 
jakoby tato varem vřela, zmenšuji se stále, tak že posléze živě sice ale úplně 
drobné bublinky plynu ze zápary unikají. Období toto pojmenovali jsme n k v a -  

šením konečnýmu, jehož trváuí dle okolností zaujímá čas 28 až 36 hodin. Te
plota zvyšuje se toliko nepatrně o 0-5 až 1" R . ; saccharometr zmenší se ještě 
o 2 až 2*5“ S., kteréžto procento odpovídá přibližně množství při zápařce utvo
řených dextrinň. Kdyby se tedy stalo, že by diastasa nepotrvala až ku kva
šení konečnému ve své neporušené sile invertní, ať již  následkem nepřiměřené 
teploty anebo nezdravé a nečisté holovice aneb zápary, tedy by rozklad dex- 
trinů díti se nemohl a procento škrobu, které jim odpovídá pro vytvoření lihu 
bylo by ztraceno.

Při mikroskopování pruhy ze zápary v dokvašování se nacházející pozo
rujeme, že čím více kvašení ku svému konci se blíží, t. j .  čím méné kvasných 
utilohydrátů v zápaře se nalézá, tím hojněji objevují se mrtvé buničky kvasnic, 
znatelné snadno po tlustší membráně a po obsahu buňky v jeden kavalek sra
ženém. Tím ovšem nikterak není řečeno, že značný počet buněk zdravých 
a schopných tudíž cukr rozkládati až ku konci procesu zůstává; tyto usmrcují 
se teprv při destilaci. Nápadnou změnou v zápaře dokvašované jest hojněji se 
vyskytující bakterie mléčná, čemuž odpovídá též i větší procento kyseliny 
mléčné ; je jí množství zvětšuje se jmenovitě před samým ukončením kvašení 
zvláště rychle, tak že se vzhledem ku počátečné kvantitě téměř zdvojnásobí.
Procento kyseliny mléčné při normálně kvašených záparách bývá 0*4 až 0*5r/.».

Jak  již  výše řečeno, zachovávají v Německu při dokvašení teplotu 26 
ba i 27° R. Ve prospěch této teploty přimlouvalo by se především to, že di- 
fuse cukru membránami bunic kvasničných, zvláště ve zředěném již  roztoku, 
děje se vždy snadněji, čím jest tento teplejší; rovněž účinek diastasy v dex- 
triny jest tím lepší, čím více blížíme se 4ó° R. I tyto výhody odpadly by však, 
jestliže kol 23° R. počne se schlazením kvasící zápary a teplota je jí-li se udržuje 
stále na též výši. Větší výtěžek při chlazení spočíval by pak jedině v té
okolnosti, že se při nižší té teplotě (23 až 23\,*0 mnohem méně anebo žádný
lih nevypařuje.

Když po uplynuti prvé jmenované doby z povrchu zápary žádné bublinky 
kysličníku uhličitého se nevyvinuji (vyjma těch, které uvězněny jsouce kdesi 
v tekutině, teprv te l  na povrch vystupuji) a specifická váha  je jí když více 
se nezmenšuje, jest kvašení ukončeno, zápara  jest dokvašen a; praktikové ji  
pak nazývají dosti často ndilem u. Toto dílo přenáší se Čerpadlem  (čerpá) na 
destilaci. Jedno takové pro pohyb ruční zařízené čerpadlo znázorňuje nám 
obr. 200 . Tohoto nástěnného čerpadla možno použiti ku přenášení vykva- 
šenébo díla z kádi do přístroje destilačního (periodického) neb do nádržky, 
ze které teprv bez přestávky na destilaci se čerpá (destilace kontinuirní). 
Čerpadlo toto jest velmi výhodné, poněvadž při snadné a rychlé práci (buď 
silou strojní neb ruční) zaujímá místo velmi nepatrné a jsouc solidně prove- 
vedeno z kovu (téhlice a píst z mosazi) jest též vytrvalé. (Obr. 200.)

Káď kvasná po vyprázdnění se musí dobře vodou vystřikati, aby se ze
jména tu a tam zbylé částečky zápary, hlenu a nečistoty vůbec odplavily; pak 
se stěny i dno celé nádoby dobře hustým mlékem vápenným nabili a důkladně 
kartáči vydrhnou, opět silným proudem vody ostříkají a rmutu veškerého 
zbaví. Nádoba takto očištěná, připravena jest ku novému plnění záparou, která 
zde za dalších 60 až 72 hodin vykvasí. Poněvadž však během času jmenovitě 
v pórech dřeva víc a více organismů (zejména škodlivých) se usazuje, musí 
Se občas kvasné, kádě „desinjikovoti,u t. j .  vymývají se nějakou tekutinou, která 
veškeré, ty fermenty a jich zárodky ničí. S dobrým prospěchem se k tomu 
používá zředěné kyseliny sírové, neb solné, ve zvláště zlých případech též dvoj- 
siřičitanti sodnatého neb vápenatého.
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K vůli lepšímu přehledu celého právě popBaného pochodu kvasného při
pojujeme následující tabulku, ve kteréž prohrán a sledován jest celý pochod 
z prakse vzatý od přípravy zápary holovičné. až do ukončení kvašení lihového 
a připojena jsou zároveň pozorování mikroskopická (na str. 43P.).

O b r.;200 . ijfrpadlo ku přinrtSeui ■In íh ýd i 1 vjrhvM řnyeh í< p *r ( pro pohyb m in i)-

Veledůležitý pochod v kvasíme jest ovšem nutno často mikroskopem 
sledovali; vedle toho však infižeme dobrou kontrolu o celém průběhu práce 
té vésti pomocí spolehlivého »archn.roinct.ru (hustoměru, dle Balinfía) a teplo
měru. Tímto stanovíme přírůstek teploty v zápaře, prvým přístrojem pak 
úbytek na specifické váze kvašené tekutiny. Oba jmenované instrumenty musí
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býti dříve co do spolehlivosti zkoušeny, abychom plnou jim víru přiložiti mohli, 
a vinou jejich někdy na zcestí svedeni nebyli. Zvláště teploměr, jehož se po 
delší dobu užívalo, jest nutno opět a opět zkoušeti, poněvadž snadno se může 
státi, že trubička skleněná, rtufový sloupec obsahující, občasným nárazem 
o něco níže se sešine, zvláště když bavlnka trubičku tu utěsňující vypadla 
a nebo se vymočila.

Zkoušení a měření zápar kvašených v praksi děje se obyčejné ve Ihůtáck 
2 až 4  hodin; teplota měří se jednoduchým ponořením  teploměru do tekutiny. 
Abychom určili stupeň saccharometru, musíme si hustou, hrubšími částečkami 
zakalenou tekutinu zcediti podobným cedidlem úplně suchým a Čistým, jak 
jsme o něm se zmínili při cezení sladké zápary bramborové. Když jest pod
stavený válec skleněný neb plechový dle potřeby vysoký a dostatečně široký, 
naplněn čirou a  čistou tekutinou, odměříme je jí hustotu pomocí čistého saccha- 
roraetru. berouce ten dílek za pravý, kteiý spadá v jedno s hladinou tekutiuy. 
Je-li při sacharometru připevněn zároveň teploměr se škálou a „opravou41 
stupňů saccharometrických, netřeba žádných zvláštních tabulek. Neuí-li však tato 
„korrekce“ saccharometru přidána, musíme míti po ruce tabulku, která nám 
potřebnou opravu pro jednotlivé stupně teplosti udává. Je-li totiž tekutina stu
denější, stává se poměrně hutnější, poněvadž se obsah je jí  stahuje a těleso 
do takové tekutiny ponořené potopí se méně než v téže, ale teplejší tekutině, 
kdež při stejném svém objemu a váze více tekutiny vytlačí. Proto se musí 
při měření tekutin teplejších než 12"5°R. jisté číslo procentu saccharometrera 
stanovenému přičísti, při tekutinách chladnějších než 12-5" R. pak odečísti. Tato 
čísla o něž se saccharometv zvětšiti neb zmenšiti musí, sestavil Pohl ve. zvláštní 
tabulku, kterou tuto přepočtěuou pro teploty dle R. podáváme.

% S . při 
12-5° R.

Oprava %  SI. 
pro 1e F .

% S . při 
12-5-R.

i
Oprava %  S. 

pro 1“F.
% S při 
12-.VF.

Oprava %  8. 
pro 1*R.

1 0-020375 8 0-024875 15 0-034(525
2 0-020750 9 0-025875 10 0-037000
3 0-021250 10 0-020875 17 0-041025
4 0-021875 11 0-028000 18 0-044625
5 0-022500 12 0-029375 19 < 1*049625
ti 0-023125 13 0-030875 2il 0-055750
7 0-024000 14 0-032025

Měla-li na př. zkoušená zápara teplotu 24" R. a saccharometr — 1%, tedy 
bude skutečný stupeň tekutiny té obnášeti 1*23% S. ( =  1 -f-11 ’5 x 0  020375).

Specifická váha zápary bramborové hlavní dobře a úplně vy kvašené s&ccharo- 
metrern neb pikuometrem v čistém filtrátu stanovená bývá nej častěji — l*004o6, 
což odpovídá 1% S . ; nezřídka však při dobrém vedení práce dosaženo bývá 
0*6 až 0 -8%  S., někdy naopak zase pouze 1*5%. Poněvadž však tekutina 
taková obsahuje v sobě vždy zároveň kvašením utvořený lih, jest specifická 
váha je jí pouze zdánlivou a neodpovídá nikdy skutečnému množství látek 
pevných v roztoku obsažených. Přece však měření takovéto má svojí důležitost 
zejména pro srovnávání různých případů. Pravé procento sušiny v tekutině 
takové mohli bychom stanovití pouze tehdy, když bychom odměřené množství 
čirého filtrátu vařením lihu zbavili, zbytek na původní objem vodou doplnili a 
specifickou váhu takto nabyté tekutiny stanovili. Tato specifická váha (S) rovná se 
původní specifické váze zápary lihovité (S ,), zvětšené o specifickou váhu vody ( ~  1), 
od které však odečísti musíme specifickou váhu (s) vodnaté tekutiny lihovité, která 
obsahuje právě tolik lihu, jako ona zápara (poněvadž jsme v zápaře lih vodou
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nahradili). 15 =  S ( - f - ( l  —  s). Abychom příkladem věc objasnili, mysleme si, 
že saccharometr ve filtrátu okazoval 1%, odpovídá, =  1*00406; tekutina že 
obsahuje 8*5 volum. %  lihu, odpovídá s =  (>'08864.

Tedy S =  1*00406 - f  ( l  —  0-98804)
=  1*01542, což dle tabulky 
— 8-73% S.

Ve skutečnosti může se přibližně vzíti, že v zápaře bývá tolik necukrfl, 
o mnoho-li přítomny lib procento 8 zmenšuje. V našem případě bylo by tedy 
2*73% necukrů (organických i minerálních) a 1% cukru a dextrinů, jež se ne
změnily v liti. Na základě rovnice, kterouž jsme prvé vystavili, vypočtena jest 
následující tabulku obsahu jící přehled iiejpotřolmějšíeh a ucjéftstějěfcb hodnot, 
kterou jsme rozšířili pro 6%  vol. *).

Zdánlivý
saccharo-

m
etr

Skutečné vykv&šeuí při množství lihu v 
vých % udaném

objemo-

G 7 8 9 10

0*4 247 2*85 3* 15 3*45 3*75
0*6 2*67 8.05 3*35 3*65 3*95
0-8 2-87 3'25 3*55 3*85 4*15
1-0 3*07 3*45 3*75 4*05 4*35
1-2 327 3*65 3-05 4*25 4*55
1-4 3*47 3-85 4*15 4*45 4*75
1-6 3'67 405 4*35 4*65 4*95
1-8 3-87 4-25 4*55 4*85 5* 15
2-0 4*07 4-45 1*75 5*05 5*35
2-2 4-27 4* 65 4-115 5*25 5*55
2-4 4-47 4*85 5*15 5*45 5*75
2-6 4-67 5-05 5*35 5* 65 5*95
2*8 4-87 5'25 5*55 5*85 6-15
3-0 5-07 5*45 5*75 6*05 6*34
3-2 5-27 5*65 5*95 6-24 6*54
3'4 5-47 5*85 6*15 6-44 6*73
3-6 5*67 6*05 6*34 <5*63 6*93
3-8 fr 87 6*24 6*54 6*83 7*12
4*0 6*i>7 6*44 6*73 7*02 7*32

Lih v ztípnřc /lokna šr né stanoví se nejlépe a nejjednodušeji úplným, od- 
drutHováiiim přesně odměřené dotyčné záparv ((>-25 až o*5 litru), kterouž jsme 
vodou ku vvpiáknutí baňky použitou poněkud rozředili v destilaéním přístrojku. 
Za takový sloužiti muže bud jcduoduchá baňka nebo retorta, nejlépe se však 
k tomu hodí malý (zákonem dovoleny) přístrojek z mědi**), poněvadž nádoby 
skleněné při destilaci husté zápary bramborové rádv pukají bud nárazy anebo 
tím, že část lmioty vařené se přichytí na dnu.

*) Dle Maerckera „flamlbuch** IV.
**) Din vzoru obyčnjnčlio jednoduciiěho přístroje periodicky pracujícího, rnkfifikacL 

a deHegmatorein však db’ novějšího způsobu opatřeného, sestrojili jsme pro laboratoř naši 
takový uparatek, jenž s dobrým svědomití ku podobným účelům doporučili můžeme. Na 
přístrojku tom třebas d e s t i lo v a l i  toliko polovinu původního objemu zápary (tedy 0*1:25—0*25 l)f 
aby veškeren lih z tekutiny vařené r destilátu se nalézal.

Kronik* práce Díl. V. 56
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Destilát (jenž pravidelně bývá bíle zakalený následkem poměrné malého 
množství lihu a tvoří t. zv. břečku  neb lutr) na Í 2 ° R  ochlazený a destilovanou 
vodou stejné teploty na původní objem doplněný, zkouší se na to buď pikno- 
metrnn (čímž stanoví se peeifická váha jeho), aneb přesným lihoměrein (od 0 ° 
do 1< >° Tr na desetiny děleným), čímž se určí objemová procenta lihu v desti
látu. Abychom vypočetli procenta lihu dle objemu nebo dle váhy v zápaře 
šatné, k tomu slouží nám srovnávací tabulka, kterou jsme pomocí vkládání 
(interpolace) vypočetli při 12° R pro hodnoty od 2 až do 10% dle objemu.

Specifické váhy destilátu pak a zápary mají se k sobě opačně, jako objemová 
procenta lihu v obou tekutinách (poněvadž jsme v destilátu hutnější tekutinu 
vodou nahradili), ze kteréžto úvahy vyplývá tato srovnalosť:

S : S , = x :  g, kde x znamená hledané procento lihu dle váhy v zápaře.
g „ pravé „ „ „ „ v destilátu.
S „ specifickou váhu destilátu,

a S, „ „ zápary.

Z toho pak x — ^
fei

Vezměme si zvláštní příklad. V destilátu z 0T> /

dokvašené zápary o specifické váze — 1-0046 (— S ,) připraveném, a na 12° H 
ochlazeném udává alkoholometr 4*4%, což dle tabulky vedlejší odpovídá 3-52% 
dle váhy (— g) a specifické váze — 0-993G2K (= : S). Pomocí těchto čísel dá

0993028 x  3*52 _ Ao0/ „
se x vypočísti. x ==  ̂Q04I5-------  — 3*48% dle váhy, což odpovídá dm

tabulky 4*35% objemovým. Poněvadž pak toliko <>5 l ku destilaci vzato bylo, 
tedy jest v i ř  zápary obsaženo 8-70% lihu absolutního (v 1000 ci» 3 jest 
87 cm3 lihu bezvodého). Známe-li celý objem zápary dokvašené, můžeme si 
vypočísti snadno absolutní lih v litrových procentech, jež při destilaci obdržeti 
musíme, což jest zejména dobrou kontrolou, že během destilace žádná ztráta 
nenastala. Objem zápary na př. byl 100 M ; destilací dostaneme tedy 870000 ř% 
lihu, a poněvadž přístroj destilační poskytuje lih 94%ní ( := %  dle Trallesa), 
tož počitadlem (zákonem předepsaným) protéci musí 925 až 920 litrů lihu.

Tabulka

ku stanovení procent dle objemu, dle váhy a specifické váhy slabě liliovitých 
tekutin (kterou jsme pro 12° Ř. vypočetli interpolací).

Specifická 
váha 

při 12° R.

Procenta lihu Specifická 
váha 

při 12" lt.

Procenta lihu

dle
objemu

dle
váhy

dle
objemu

dle
váliy

0-997000 2-00 1-60 995423 3-10 2-48
996856 2 1 0 1-68 995283 3-20 2-56
996712 2-20 1-76 995144 3-30 2-04
996568 2-30 1-84 995005 3'40 2-72
996424 2-40 1-92 994866 3-50 2-80
996280 2-50 2-00 994727 3*60 2-88
996136 2-60 2-08 994588 3-70 2-96
995992 2-7C 2-16 994449 3-80 3-04
995848 2-80 2-24 994310 3-90 3-12
995704 2-90 2-32 0-994170 4-00 3-20

0-995562 3-00 3-40
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Specifická 
váha 

při 1*2° K.

1’rocenta liliu Specifická 
vália 

při 12" K.

Procenta lihu

dle
objemu

dle
váhy

dle
objemu

dle
váhy

,JL- ir* i

0 " 5 >5)4033
f

4-10 3-28 990151 7-10

"i ----  -

5-70
5)5)385)7 4-20 3-36 990027 7-20 5-78
5)5)3702 4-30 3 4 4 9895)03 7-30 5-86
5)93028 4*40 3-52 5)89779 7-40 5-94
993494 4-50 3-00 98965)3 7-50 6-03
993301 4-00 3-08 989533 7-60 6-11
5)93228 4-70 3-76 989411 7-70 6-19
5)9305)0 4-80 3-84 5)89289 7-80 6-27
95)2904 4-90 3-92 989108 7-90 6-35

095)2832 5-00 4-00 0-989047 8-00 6-43

992700 5*10 4-08 988920 8-10 6-51
992509 5-20 4 1 0 !>88806 8-20 6-59
95)2438 5-30 4-24 5)88686 8-30 6-67
902308 5-40 4-32 5)88566 8-40 6-75
992178 5*50 4-41 5)88447 8*50 6-84
95)2049 5*00 4*49 988328 8-60 6-92
991920 5-70 4-57 988209 8-70 7-00
991792 5-80 4-05 988091 8-80 7-08
991004 5-90 4-73 987973 8-90 7-16

---- --- — 0-5)87855 9-00 7-24
0 991536 6-00 4-81

0-991409 6-10 4-85) 0-987737 9-10 7-32
4’97 087^90 q*9() 7-A(\it i

991155 0-30 5*05 987503
J  AJ\J
9-30

Í ~T\»
7-49

991029 6-40 5-13 5)87386 9-40 7-57
990903 6-50 5-22 987270 9-50 7’65
990777 tí-OO 5 3 0 987154 9-60 7-73
5 >5 >0051 0-70 5-38 987035) 9-70 7-81
990526 6-80 5-40 986924 í)-80 7-00
5 »5 K >4<) 1 6*5)0 5‘54 966805) 9-90 7-98

0-990276 7-00 5* 02 0-986694 10-00 8-06

Množství vyrobeného lihu, nebo krátce výroba se dříve víibec a v menších 
lihovarech ještě dosud stanoví dle váhy zpracovaných bramborů a sladu resp. 
obilí. Jak jest takovéto počítáni výroby nevhodné a nespolehlivé, nahlédneme 
snadno když uvážíme, že ze suroviny, která jest o 2 až 4% méně škrobnatá, 
vypadá značně malá výroba i při práci celkem velmi dobré; při bramborách 
s větší škrobnatost.i naopak stanovíme počtem takovým výrobu dosti vysokou, 
třeba material nebyl daleko tak zužitkován jako v případě prvém. Proto jest 
mnohem rozumejší, počítáme-Ii výrobu ze spracovaného množství škrobu. To 
však má svůj háček. V obyčejných závodech nelze totiž vždycky složitými a 
značnou zručnost vyžadujícími zkouškami analytickými stanovití škrobnatost 
surovin anebo množství maltosy a dextrinů v zápaře a dosud v ní se nalézající 
škrob nerozložený.

Přístroje nějakého, jimž by se zkouška krátce a přece přesně dala pro- 
vésti (jako na př. v eukroviirnictví polariinetrem stanoví se množství cukru

50*
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třtinového) lihovary dosud postrádají a zdá se, že ještě dlouho postrádat! budou. 
Z té příčiny velmi uvítán bývá každý návod ke kratšímu stanovení výše udaných 
hodnot; podobně i Kulisová luethoda, kterouž pojmenoval, kon tro lou  satlm ro-  
v n ir icko u  *) a která spočívá v tom. že ze známé hutnosti zápory sladké, ze 
známé škrobuatosti bramborů (přibližně aspoň vahou od „Nováka a Jahna" 
stanovenou) a ze známého obsahu zápary v litrech při 14° li udaného, pomocí 
čtyř tabulek stanoví se v tíha v csh n -h o  škrobu  v zápaře obsaženého. Tabulky 
ty jsou následující:

Tab. I.

1 1 zápary bramborové

411
48
47
4(5
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34

měří při 
14* R  cm*

0-9833
9840
9847
9853
9859
9865
9871
9877
9844
9890

0-9896
9902
9907
9912
9917
9922
9925

Ztratí ochla
zením ua 

14® R. cm*

10-7 
1(5-0 
15-3 
14-7 
141 
13*5 
12-9 
12-3
11-6 
11-0 
10-4

9-8
9-4
8-8
8-3
7-8
7-3

1 l zápary bramborové

R.

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23,
22
21
20
10

1

měří při 
14° R, cm*

9933
9938
9942

0-9946
9950
9954
9959
9963
9967
9971
9975
9978
9981

0-9984
1-0007 
1-0009

Ztratí ochla
zením na 
14#R. cm*

(i-7
6-2
5-8
5-4
5-0
4-6
4-1
3-7
3-3
2-9
2-5
2-2
1-9
1-6
0-7
0-9

Tab. 2.
~ i n ■■

v® ÍT 5O' N fc°  torc — gP P ^ 2  r. ~i E a 2
F 1

Váží 1 1 ne- 
filtr ováné 

zápary při 
14® R.

g r

Při 
% Saceh.

Váží
g r

-- gf
o íi

s S• řt» Oi

Váží 1 1 ne- 
filtrov&né 

zápary při 
14° R.

g r

Při 
% Sacch.

Váži
gr

12
13
14
15
16 
17
1 O

1053-6
1058-1
1062-6
1067-0
1071-5
1076-0
1 í\Of\. A

]................
i 0-1

0-2
0-3
0-4
0-5
0-6 
i*l. *7

0-4
0-9
0-3
1-8 
2-2 
2-7O. 1

20
21
22
23
24
25

1089-4 0-9 
1093-9 —  
1098-3 —  
1102-8
1107-3 —  
1111-7 —111 Í*.L\

4 0

i

-  i
__ i

io
19

1VOV w- i
1084-9 0-8

I i, i

Ol
3-6

zn u ir r z  —

i

*) Jíeditef lihovarnické školy a zkušebně stanice v Praze p. K. Kruis uveřejnil tuto 
*»oji met hodu v časopise „Oest. Ilncnucrei-Ztg.u 1888.
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Gramy slupek v 1 1 zápary 
(14° R). při bramb.iacch. 20-24% 16—20% 13—1CP/

28 34-2
27 32*9 — ---
26 31-7 35-4 ---
25 30-5 34-0 ----
24 29-3 32-6 ----
23 28-1 31-3 ----
22 26-8 29-9 31-7
21 25-6 28-6 30*2
20 24-4 27-2 28-8
19 23-2 25-8 27-4
18 22-0 24-5 25*9
17 20-7 23-1 24-5
16 19-5 21-8 23-0
15 18-3 20-4 21-6
14 17-1 19-0 20-2

o*
CO9o
Cstr

Gramy slupek v 1 Z zápary 
(14"R.) při bramb.

20—24% 16—20% 1 3 -1 6 %

13 15-9 17-7 18-7
12 14-6 16-3 17-3
11 13*4 15-0 15-8
10 12-2 13-6 14-4

o-i (1*1 0 1 0*1
2 0 2 0 3 0 3
3 0-4 0 4 0*4
4 0 5 0 5 0 6
5 0 6 0 7 0-7
6 0 7 0 8 0 9
7 0-9 1-0 1-0
8 1-0 1-1 1-2

0-9 1-1 1-2 1-3

Tab. 4.

%  škrobu 
zapařov.

: bramborů

Kvocient 
škrobnatosli 
zápary bo

tové

% škrobu 
zapařov.

bramborů
_ .  _!

Kvocient 
škrobnatosti 
zápary ho

tové

% %
26 82-8 19 78-6
25 82*2 18 78-0
24 81*6 17 77-4
23 81-0 16 76-8
22 80*4 15 76-2
21 79-8 14 75-6
20

1

79-2 13 7 5 0

Z prakse dle těchto tabulek probereme přiklad, jak  jsme je j skutečné 
počítali. Veškerá zápara do jedné kárli připravená byla na dvakrát, první část 
její smíchala se s kvasnicemi, druhá část pak přidala se po 2 , nejdéle po 
4 hodinách. Saccharometr prvé zápary byl 18‘4%, škrobnatosť brambor upo
třebených = : 18’4%.

ary při 44° R  b y l o .................................................................. 4731'4 l
12*9 ciíi3! celkem 61 ■() 1Dle tabulky 1 z tra tila  ochlazením  ( !  1,

Objem je jí zmenšil se tedy ochlazením na . . .
Váha této zápary dle tabulky 2 . obnášela . . .
V ní nalézá se slupek (v 1 1 25 gr  dle tabulky 3.)
Čistá zápara (nezkalená) váží t e d y .......................
Sušiny obsahuje (ye 100 č. 18*4 č.) celkem . .

4670-4 l  
5054-3 kg 

126-3 kg  
4028-0 kg  

806-7 kg
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Tři biumboi ácli 18% nich jest (dle tabulky 4 .)kvocient škrobnatosti — 78*0 
Při „ 19%ních pak „ „ „ „ „ zz 78*6
I bude tedy při 18*4%ních „ „ „ „ „ zz 78*2
t. j .  ve 100 č. sušiny obsaženo jest 78*2 č. škrobnatosti.

Veškerého škrobu v oné sušiné bylo tedy . . — 030*8 ky
Nerozloženého škrcbu slupky obsahují ještě 1% =  0*0 ky
V prvé zápaře bylo tedy celkem škrobu . . . 030*8 kg

Druhá zápara připravena byla z bramborů 18*3% 
škrob. Hutnost je jí pak stauovena saccharo- 
metrem na 18*6%.
Při 43“ R  objem tekutiny r r .............................  5000*01
Při 14° R  „ „ ......................................... 4938*51
V á ž i l a ..........................................................................  5348*8 ky
S l u p e k  124*9 %
Čisté z á p a i* y   5223*9 kg
Sušiny « h o v á ...................................................................... 971*6 ky
Škrobu o b sa h u je   758*8 kg

* ve slu p k ách ...................................................  7*5 ky
„ ú h r n e m ..........................................................................  706*3 ky

Veškerá zápara v kádi obsažená měla škrobu . . . .  1403*1 ky
Kvasnicemi přidáno do k á d i   52*0 „
C e k e m   14551 ky

Poněvadž ze zápary té vyrobeno celkem 859951 %  lihu ( ~  859*951 
absolutního lihu), což úředním počítadlem odměřeno bylo, vypadá výrobci z 1 ky 
Škrobu =  59*09 /%, což jest 82*5% výroby theoretické. Pro praktika, jenž by 
ani popsaným právě způsobem nemohl svou výrobu stanovití, hodí se, tušíme, 
velmi dobře tabulka dle Toppentbala (Zeitsclirift f. Sptind.), kterou jsme pře
početli pro kvocienty 80 a 82, jež v lihovarech česko-moravských nejčastěji 
přicházejí. Z ní možno snadně si vypoČísti výrobu lihu (v Z%) v nádobě kvasné 
obsaženého, když známe obsah „díla vy kvašeného “ (volnou prostoru v to po
čítaje) a saccharometr sladké zápary bramborové.

S tí w. n <1 N K

E? S £? §
© £  E r.• P-

V 1 Z kvasné 
prostory 
(i s vůlí) 

obsaženojest 
škrobu v kg

\ ýroba 
theoretieká 

V l %

so% 82%
výroby theretické 

(výr. skutečná) 
v 1 %

15 0*1060 7*589 6*071 (>*223
16 0*1135 8*126 6*500 6*663
17 0*1211 8*670 6*936 7*109
18 0*1287 9*214 7*371 < *555
19 0*1367 9*773 7*818 8*014
2 0 0*1442 10*324 8*259 8*465
21 0*1521 10*890 8*712 8*929

Ve příkladu našem bylo by tedy v celé kvasné prostoře (i „s vftlí“) celkem 
1459*7 ky  škrobu obsaženo, z něhož pro kvocient 80 vyrobilo by se 83550*5/%, 
při práci lepší (kvocient 82) pak 85629*5 Z% lihu, což celkem prvému výsledku 
konečnému dosti odpovídá.
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h) K v ašen í z a p a ř  ku ku řičn ých .

Průběh i způsob kvašení těchto zápar neliší se v ničem oil předešle 
popsaného při bramborách. Množení buněk kvasničnvch děje se podobně v prvním 
období, vytvořená maltosa štěpí se v lih a kysličník uhličitý při kvašení hlavním, 
diastasou na cukr invertované dextriny během kvašení konečného se rozkládají. 
Poněvadž kvocienty zápar kukuřičuýcli bývají větší (asi 91*5 střední) než při 
záparách bramborových, tedy jest přirozeno, že při vykvašení oněch procento 
Haccharoiuetru jest ještě nižší, než při vvkvaáené zápaře bramborové. Lih 
v tekutině zkoušené obsažený zmenšuje, jak víme, specifickou váhu, a zápara 
jest vždy teplejší než 14" R, pročež ukazuje sacclmrometr pravidelně méně 
než O" S. Celé kvašení trvá rovněž 60  až 72 hodin a lze jmenovitě při do- 
kvašení zápar kukuřičných nabyti též oleje, jenž ze zru kukuřice pochází 
a mezi kvašením na povrch tekutiny vyplul. Když totiž zápara jest již skorém 
dokvašeua, sebere se plochými lopatami dřevěnými uejsvrchnější vrstva, 
vylisuje, se veškerá ta hmota a propere dohře horkou vodou. Olej s vodou 
protlačí se látkou cedící, pevné látky vrátí se do kádi a olej, jenž plave na 
povrchu /cezené vody, sebere a přečistí se. Lze je j dobře zpeněžili jako ve
dlejší výrobek do mvdláren a p. Čísla výrohv se týkající v praksi značně 
kolísají, poněvadž, jak jsme při přípravě zápar seznali, závisí dobré vy užit
kování škrobu a následkem toho větší výtěžek lihu n a  okolnostech  mnohdy 
na oko n epatrn ých  a přece z n a čn ě  důležitých.. Ze kukuřice dá se vv-
těžiti asi HO až 33 l lihu absolutního, což by odpovídalo 4ti až 51 Z% lihu z 1 k a  
škrobu.

c) Kvašení zápar obilných,

jmenovitě ze žita připravených, děje se úplně stejně jako v případech pře
dešlých. Nejlepší způsob kvašeni jest i zde t. zv. kvašení krouživé, které 
vždycky svědčí o dobré práci. Po smíchání s droždím se zápara pokryje řídkou, 
bílou pěnou, kterou nazývají „zápraší“ ; tato pěna zanedlouho (po 2 hodinách) 
zmizí a na povrchu utvoří se dosti mocná pokrývka, která heliem 1ti neb 
2(> hodin se protrhává na četných místech, kudy vyráží bílá pěna. povstalá 
prcháním kysličníku uhličitého. Dělníci zjev tento nazývají tvořením se „beránků.u 
Zároveň specifická váha poznenáhlu klesá a teplota přiměřeně se zvětšuje. 
Kvašeni hlavní ovšem mívá průběh velmi bouřlivý, poněvadž i tyto zápary 
obsahuji značné množství živných látek, rozvoji kvasnic příznivých a trvá nej
častěji 1 0 — 14 hodin. Celkové zahřátí kvašené zúparv obuášivá 9 — 12" R. 
takže konečná teplota bývá 22 —  25° R. Při kvašení tomto tvoří se vedle 
jiných zplodin, též zvláštní jakási sloučenina, která lihu destilací nabytému 
zcela různé vůně i příchuti charakteristické dodává (přiboudlina liliu obilného).

/  vedlejších zplodin tvoří se především amvlalkohol, který hned při desti
laci dá se dosti snadno odděliti.

Výrobu z 1 h j  zpracovaného obilí resp. žita lze očekávali 33*8 až 34*5 /%, 
nebo z 1 %  škrobu 56 až 59 /%. Zcela různý však musí býti způsob práce 
při výrobě npáU nkyu uebo „v o d k y u ze žita. Při tom totiž záleží vyráhiteli 
více na vůni a chuti výrobku, než na množství jeho. poněvadž to jsou vlastnosti 
ku prodeji nezbytně potřebné. V Anglii na př. kvašení zápary obilné, z které 
vyrobiti se má pálenka (Wliiski —  Stammer) trvá až 9 dní, na Rusi 4 —  5 
dní. Nejvíce užívanými surovinami jsou žito a pšenice; slad se používá nej
častěji sušený a sice hodně mnoho (3 0 — 33%), poněvadž se zjistilo, že liho
vina má tím lepší vůni a jemnější chut, čím více sladu upotřebeno hvlo. 
V Belgii vyrábí t. zv. ženyevr (geniěvre), a sice ze 10 )A;j škrobu zpracova
ného dostávají 59 —  6 1 1 iihoviny 4 9 — 5 T 'uní (což odpovídá 29 —  3 )  l  abso
lutního lihu dle Stammera).
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d) Kvašení zápar nielatsových.

Kdežto při předešlých rozeznávali jsme zcela určitě tři období kvašení, 
shledáváme při záparách mclasových nanejvýše kvašení počátečné (se zakraso
váním) a kv a šen í h lavn í. Poněvadž při hutnosti 18 až 20° S. v záděli melasové 
není tolik cukru obsaženo, jako v jiných záparách, tedy musí býti počátečná  
teplota při nasazeuí volena větší a sice 1G až 18° R., což řídí se zejména dle 
jakosti melasy. Záděl připravená z melasy cukernatějšf nasazena musí býti 
tedy při stejné koncentraci o něco chladněji, než méně cukernatá. Poněvadž 
při současném smíšení holovice s veškerým muožstvým do kádi patřící záděli 
melasové zakvašování a množení se buněk kvasničných postupovalo by velice 
zvolna, tak že by sc bylo obávati též množení kvasidel vedlejších, dává se 
obyčejné s počátku do kádi pouze '/4 nebo '/3 veškeré záděli a zároveň s drož
dím strojeným (připraví se „zákvas44, jichž zvláště při zdanění paušálním se 
všude užívalo) určité množství droždí várečného buď soudkového nebo liso
vaného („pytlového14). Tato menší část směsi zakvašuje mnohem lépe, rychleji 
a zdravěji; po nasazení asi za 1 hodinu pokryje se zápara vrstvou z mláta 
sladového, která však záhy bývá proražena na mnoha místech prchajícím kyslič
níkem uhličitým, jenž tekutinu zpění ua „beránky.14 Klesne-li tato pokrývka 
během 4  až 6 hodin, jest to zlé znamení, že kvasnice zahájily slabé kvašení 
a nezbývá, než abychom přidali novou část droždí. Když saccharometr asi o '/3 
prokvasil, přidá se zbytek zádéle buď najednou nebo na dvakráte. Tímto roz
dělováním dá se konečná teplota zápary jaksi říditi, poněvadž dle teplosti 
zápary prokvašené připraví se nová záděl k doplnění chystaná teplejší neb 
studenější. Poněvadž zápara melasová neobsahuje tolik živných látek jako na 
př. bramborová, nemohou se kvasnice v takové míře rozinnožiti, aby vlastní 
bouřlivé kvašení zavedly. Kvašení proto má průběh takořka od počátku až ku 
konci stejně pravidelný. Z pičátku ubývá specifické váhy pouze znenáhla, 
později jmenovitě při teplotě 2.4 'R .. kdv se cukr nejrychíeji rozkládá, klesá 
saccharometr mnohem rychleji. Kvašení konečného, při zápaře melasové po
strádáme úplné.a není to nikterak s podivem, jestliže si vzpomeneme, že do
kvašování jest podmíněno znenáhlým rozkladem dextrinů v cukr. V záděli 
melasové obsažen jest však toliko cukr třtinový, který štěpí se snadno v cukry 
kvasné (hroznový a ovocný), i není tudíž potřeba, aby buuičky kvasničné teprv 
ua nově vytvořený cukr čekat i musily. Když Unito vymizel ze zápary v té míře, 
že nemůže více uastati žádná diťuso membránami bunic kvasničných, přestane 
veškeré kvašeni skorém náhle.

Záděl melasová obsahuje vedle cukru značné množství pevných látek 
(G až 8%) mineráluých i organických, a neiuužc tedy při dokvaáení procento 
saccharometru tak klesnouti, jako jsiue pozorovali při záparách předchozích. 
Jestliže tedy skutečné vy kvašení obnáší ’/» původní hutnosti, pak jsme dle 
praktických dokladů dosáhli úspěchu dobrého a uspokojivého. Bvla-li na př. 
zápara 2Uti stupňová a po vvkvašení stanoveno procento saccharometru na 
H-‘> až G‘4% 8 . možno nám se s výsledkem spokojiti.

Ze 1<)0 h j  melasy, která průměrné obsahuje asi 5<t%cukru lze oěekávati 2 G 
až 28 litrů, z melasy pak cukernatejší a při znamenité práci docíliti se muže 
až 20 litrů absolutního liliu *). Nebo což lepší a rozumnější způsob počítání 
jest, za okolností nynějších může svědomitý manipulant vyrobiti z 1 kg  cukru 
5 0  až HO ln/o  lihu.

*) Praktik ovsem brává veškeren lib vyrobený při zpracování 100 kg tnelasv, tedy 
lib ze cukru zápařky bolovičné pockodíci a počítá tudíž výrobu celkovou okolo 29—30 I 

absolutního líbu.
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e) P říprava lihu kvašením cukernatých tekutin ze řepy nabytých.*)

Když jsme mluvili o zpracování řepy bylo řečeno, že záděli ze řípy 
(resp. šfávy) obsahují množství látek dusíkatých (zejména asparagin, betám a 
bílkoviny) i mineralných; to jest především tedy příčinou, že nastává při 
kvašení tomto vždycky značné pěněni, kteréž vyžaduje mnoho prostory volné. 
Utvoří se totiž po smíšení kvasidla se záděli takové množství nových buniěek 
kvasniěných  v době nedlouhé, že nastává velmi rychlé, ano bouřlivé kvašení, 
při kterém tekutina silně se zpění. Mimo toho zavinují pěnění takové zvláštní 
látky organické (bílkoviny), které, zvláště byla-li záděl připravena vařením 
řepy, změní se ve své podstatě a způsobují i při zdanění dle výrobku ob
tížné a často ku ztrátám vedoucí pěnění. V tomto případe musí býti záděl 
silně zředěna , nedostačuje však mnohdy přece ani 20% prostory' volné. Též 
malé okyselení kvašené záděli zředěnou kyselinou sírovou mívá prý vliv na 
zmírnění pěnivosti. Štáva nabytá macerací (systém Champounois-Savalle) kvasí 
též bouřlivě, ale nikoliv již tak prudce a pěnivě, jako při kvašení štav neb 
záděli ostatních.

Při zpracování cukrovky na lih naskýtá se značná úspora  následkem 
malého nákladu na holovici. Kvašení tekutin cukernatých zavádí se totiž pouze 
na počátku nepatrným poměrně množstvím droždí lisovaného (na 100 hl záděli 
asi 5 ky) anebo odpovídající tomu částí dobrých kvasnic várečných. Do kádi 
kvasné napustí se při započetí práce záděl, která obyčejně 8 až 10%  cukru 
obsahuje (těžká šťáva při maceraci) a 18° R. teplá je  a sice toliko \3 obsahu 
celé kádi a přidá se výše řečeué množství kvasidla, dobře rozmíchá a ponechá 
kvašení. Kvasnice počnou se rychle ve směsi té množiti, tak že během 24 hodin 
veškerá záděl v nejbujnějším se nalézá stadiu kvašení. Nyní se polovina to
hoto zákvasu potrubím za tím účelem zařízeným přetlačí do sousední prázdné 
kádi, do které přidá se potom tolik záděli čďstvé, aby směs celkem vyplňovala 
zase 1 j  obsahu nádoby. Po dalších 24 hodinách naloží se s touto směsí podobně jako 
s prvým zákvasem, čímž kvašení se přenáší opět a opět do záděli nově při
puštěné, aniž by bylo zapotřebí nějakého kvasidla přimícliávati. Jen v pří
padech takových, kde by kvašení snad poněkud ochabovalo následkem jakých
koli příčin, sesílí se kvasnice přidáním malé dávky droždí lisovaného.

Všimněme si nyní, jak se nakládá se zbylým „zákvasem*1 v kádi prvé. 
Po rozdělení tekutiny nechá se přitéci tolik sladké záděli, aby obsah tekutiny 
zaujímal asi \8 neb 2/3 celé nádoby; tato veškerá směs za dalších 24 hodin 
prokvasí tak dalece, že se doplní kárf čerstvou záděli nadobro, načež veškerá 
tato tekutina dokvasí úplné za dalších 24 hodin. Celkem tedy kvašení zápary 
v jedné kádi trvá 72 hodin, než muže kátí na destilaci býti vyprázdněna, pro
čež jest zapotřebí ku práci takovéto nejméně čtyř nádob; obsah jedné vyčerpá 
se ua destilaci, druhá káď se doplňuje nadobro, třetí jest do */2 neb ’/3 na
plněna kvasící tekutinou a ve čtvrté nalézá se zákvas, který po vyprázdnění 
prvé kádé se rozdělí.

Pro hospodářské lihovary zpracování cukrovky mctliodou poněkud jen 
příznivou mělo by tedy slušné výhody; nebot vedle řízku obdrží ekonom též 
výpalky, které následkem malé své hutnosti nejčastěji za mrvivo mu slouží. 
Někdy však také může jich použito býti ku krmení a sice tím způsobem, že 
suchá píce (jako řezanka, plevy) polévá se jimi. Potravu v této podobě dobytek 
prý rád požívá, a tak vyhovuje řípa krm ná  i co rostlina pícní v plné míře poža
davkům, hospodářem jí  kladeným. Vedle toho ale sloužíc zároveň za material

*) Stručný tento odstavec uapsan dle zprav p. ředitele Všetečky, dle Savalleova 
popisu, dle Maerckerovy „Handbuch IV.- , dle Uibrichta a Wagnera často jmenované 
„Handbuch der Spiritusfabrikation".
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lihovam ický  zastupuje cukrovka současné i surovinu škrobnatou (brambory neb 
obili) a užitek ze stejné plošné míry role byl by v tomto případu poměrně 
zajisté větší. A poněvadž při zpracování řepy nikdy takové ztráty nastati 
nemohou (ua př. následkem neopatrného zacházení g teuipcraturou), poněvadž 
dále celé zařízení, jež práce ta vyžaduje, neuí příliš nákladné, tedy lze dou- 
fati, že cukrovka v lihovarnictví vůbec, zejména však v lihovarech hospodář
ských v dobe nejblíže příští, kde rationelní zdanění bude, zaujme příslu šn é j í  
místo pinč.

Pravili jsme, že průměrná hustota záděli řepové bývá 10 až 1:2% S. 
(v čemž obsaženo 7 až 9% cukru a 3%  necukrů) a proto vykvašené dílo má 
vždy velmi nízkou specifickou váhu. často menší než jedna, následkem pří
tomného lihu. Dále řečeno též, že tekutiny tyto obyčejně silně pěni; proto 
vypadá střední výroba lihu z prostory kvasné poměrně malá, obyčejně 4 — 5 vol.%. 
Dle Lintnera lze obdržeti z 1 kg  cukru 47 3 1 % , nebo ze 100 kg cukrovky 
o střední hodnotě 430— 4 8 0 1 % ; čísla ta však následkem různých jakostí řepy 
kolísají mezi 300— 5 7 0 1 %.

4. Destilace ři překapování zápar vykvašenýchc).

Abychom ze zápar vykvašenýeli nabyli lihu, musíme je j odděliti od  pev
ných součástek a částečně též od vedlejších zplodin kvašení v zápaře obsaže
ných, nebo krátce: musíme vykvašené rlílo podrobiti destilaci. Tato práce spo
čívá v tom, že pomocí tepla přemění se těkavější součásti záparv (především 
lili, voda, vyšší alkoholy, těkavé kyseliny a jich aethery) v páry, které při
vedeny jsouce do jiné zvláště ku octila/ování jich zařízené nádoby, zlíušfují se 
ua tekutinu lihovitou „destilát* mu zvanou. Zbylá ve přístroji tekutina obsahuje 
vodu a veškeré látky pevné zr zápary pocházející a sluje * výpalky''; dle po
vahy zpracované suroviny slouží výpalky budza krmivo (bramborové, kukuřičné, 
obilné, které musí zvláště dobře při destilaci zbaveny býti přiboudliny, dobytku 
škodlivé), nebo hnojivo (výpalky z melasy), nebo konečné změní se další prací 
na surovinu nro iiná odvětví nrůinvsbi ímtřehnou évérnha surové, nebo čištěnéa j  ----  ------- r   ------ j ------ i -------------- ---------  -------- -----

potáže pro sklárny, mydlárny atd.).
První destilát jednoduchým překapováuím obdržený obsahuje tedy veškeré 

těkavé (výše jmenované) látky pohromadě a slově „břečkou , “ a musí se, 
má-li upotřeben býti v obchodu a průmyslu, ještě nové a nové podrobiti 
destilaci, při které vždy přecházejí páry lihem bohatší, kdežto ve přístroji 
destilačním zbývá tekutina bez lihu, ale za to obsahuje nejvétší část nečistot 
z předešlého destilátu **).

450 Lihovarnictví.

* ; Pojednání tomuto se stánoviska theoretického sloužil za základ oddíl VIII. Ulbriclita 
a z Wagneruv „Handbuch der Spiritusfabrication.u

**) Při destilaci řídí se dělení lihu aethylnatého od ostatních látek těkavých pře devším 
dle bodu varu, jaký ta která součást má, též však dle toho, jak  snadně je s t v lihu buď roz
pustná, aneb jak  se míchá s lihem nebo vodnatým jeho roztokem. Vytkneme si body varu 
nej důležitějších při destilaci těkajících látek.

Íjeho polymery však paraldehyd a metaldehyd, 
ve které tento’ snadno přechází, mají body varu 
mnohem vyšší, metaldehyd je  tělo pevné.

Alkohol aethylnatý „ „ 78‘4°C.
„ isopropylnatý „ „ 82-8'C.

V o d a ........................  „ „ 100-0 ° C.
Kyselina octová . „ „ 118“ C.
Alkohol amylnatý „ „ 132° C.

Zdálo by se tedy, že vyjma ísopropylalkohol, který následkem blízkého bodu varu 
těžko se odděluje od lihu obecného, všechny ostatní jmenované látky snadno se při destilaci 
dají odloiiciti od lihu. Tomu ale tak není, poněvadž zde padne zároveň velmi na váhu to, 
jak  ta která součást s lihem se mísí. Acetaldehyd rozpouští se v lihu úplně a míchá se 
s ním taktéž v každém poměru, proto vzdor nízkému bodu varu přechází s alkoholem nethyl-
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Tak na př. z 1 0 0 0 1 zápary, jež cliová as 10° Tr. lihu, obdržíme teprv 
po čtvrté opětovanou destilací 125/ tekutiny 80° Tr. silué; ještě dalším opě
továním práce lze si připravili lih 04— 05° Tr. V přístrojích prvotních na přímé 
topení zařízených musili tedy „břrčkyu nabyté destilací zápary aspoň dvakráte 
ještě překapovati, aby nabyli „páh n ky u asi 50° Tr. silné.

Použitím pávy v lihovarnictví ku destilaci nastal ovšem též značný obrat 
na prospěch celé práce, pouěvadž t(m uspořilo se na řase a topivu a mimo to 
i jakost výrobku  se zlepšila; neboť mimo jiné výhody zápara v kotli se ne
mohla více připalovati.

Abychom principům a zákonům při destilací panujícím náležitě poroz
uměli, jest nezbytno dříve objasuiti si některé nejdůležitější pojmy fysické.

„ Jedničkou tepelnouu nebo nkaloriíuu nazýváme ono množství tepla, jehož 
jest zapotřebí, aby se 1 kg vody zahřál o 1" C. Ku zahřatí na př. 1 kg  vody 
10° C. teplé až k bodu varu ( 1(X)°C.) jest třeba 90 kalorií, nebo obecně : ku 
zahřátí 1 kg  vody t.°C . teplé až do varu potřebujeme ( 100— t) kalorií.

Ono množství tepla, které je  zapotřebí, aby se teplota 1 kg  nějaké te
kutiny (neb těla pevného) zvýšila o 1°C ., slově „specifickým tepíemu dotyčné 
tekutiny (neb hmoty vůbec). Jedna kalorie jest teuv specifickým teplem vody. 
Specifické teplo lihu aethylnatého jest 0'6i.r>.

„K apacita tepelná“ nějaké hmoty jest ono množství tepla, které hmotě 
té přivedeno býti musí, aby se jeho temperaturu zvýšila o 1°C. a vypočte se, 
když počet kg  hmoty dotyčné násobíme specifickou jeho teplotou. Fro 100  kg  
lihu jest tedy kapacita tepelná 01*5 kal., pro 1 0 0 %  vody pak 100 kalorií.

„Teplo utajťwP* (latentní) jest ono, které v á ž e  se aneb uvolňuje při zrněné 
skupenství, způsobujíc změnu ve spojení nejmenších částeček hmoty. Jestliže 
totiž voda vařící mění se v páru, tu se jistý počet kalorií váze; když pak zase 
pára zkapalní, uvolní se ono utajené teplo a přechází na sousední hmoty, za
hřívajíc je . —  „Teplo volnéu (sensibilní) dá se teploměrem měřiti. Obě tepla 
tato slují též „8kupenskými“.

Má-li se tekutina nějaká odpařiti, musí se přiváděti nadbytek tepla, 
které kapalina ta zdánlivě pohlcuje a které přilnavost nejmenších součástek 
(molekul) tekutiny přemáhá teprv tehdy, je-li v dostatečném množství přivá
děno; toto teplo, které je  s to 1 kg vody t ° 0 .  teplé v páru t°C. teplou změ- 
niti, sluje teplo „výhřet néu nebo „cdpařovací.u Množství jeho v kaloriích může 
se stanovití z rovnice*):

C =  58 9 — 0-3997. t — 000124(512, která platí až pro t =  2 0 0 .

Ku vytvoření 1 kg  páry 100° C., z vody 100° C. teplé, jest dle rovnice 
této zapotřebí 530*5 kal. a jest vlastně teplem utajeným, poněvadž při změně 
páiy této v kapalinu 10o°C. teplon se opět uvolní.

Veškeré množství kalorií (T.) páry t° teplé možno vypočísti z formule:

T =  589 +  0*600031 —  0*001240, t2.

Pro páni 135° C. teplou (přetlak =  3 atmosférám) jest T =  647*4 kal. 
Kdyby se pára tato změnila ve vodu 100° C. tepla, tedy se veškeré latentní

natým vždy značná část acetaldehydu. Totéž platí o vodě, je jíž  poslední část (4—5% ) od 
lihu při destilaci víihec odděliti se nedá, jak  v prvém oddílu stati této jsme podotkli. Zato 
alkohol amylnatý opětovanou destilací poměrné dosti snadno se odděluje, zvláště obsahuje-li 
destilovaná tekutina značně mnoho vody, ve které se alkohol tento nerozpouští, podobně 
jako ve slabých líhovitých tekutinách. Směs vody a lihu 50” Tr., přidaným a dobře s ni 
protřepaným amylalkoholem, zakalí se mlékovitě, jelikož tento rozděluje se následkem 
prudkého pohybu v nepatrné krnpičky. \ takovémto stavu nalezá-li se v tekutině, vypařuje 
se mnohem volněji, než když ve zpfisobě vrstvy na povrchu tekutiny vyloučen pluje.

*) Dle Schwackhčferovy „Technologie,“ Tflbrichta „Handbuch.“
57*
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teplo je jí  (= 5 4 7 *4  kal.) uvolni při tom a je  s to (dle rovnice JReguaiJtovy) 
zahřátí 5*476 kg vody 0° C. teplá až ku bodu varu. —  Ku odpaření 1 kg lihu 
0° C. v páry 78*4° C. teplé jest nutno 257*2 kal. (48*2 kal. ku zahřatí z 0° 
až k bodu varu a 209 kal. ku odpaření 1 kg  alkoholu, 78*4° C. teplého).

Vaříme-li směs lihu a vody v nějaké uzavřené nádobě, vyvinují se páry, 
jež obsahují více procent lihu, než pňvodní kapalina měla. Při odvádění utvo
řených par pozorujeme, že delším vařením lihovitosti jich ubývá a podobně 
i procento lihu v tekutině se zmenšuje, za to ale stoupá stále je jí bod varu. 
Tyto vzájemné poměry mezi bodem varu, lihovitosti par a množstvím lihu 
v tekutině podléhají určitým zákonům, které Donitz vyslovil takto*):

1. Bod varu jisté směsi vody a lihu jest odvislý od množství obou sou
částek; pakliže během destilace tento poměr v tekutině se změní, zvyšuje se 
bod varu tak dlouho, dokud v tekutině nezbývá pouze jedna látka (voda) o vyšším 
bodu varu. (Věta tato musí rozšířena býti pro více těkavých součástí v teku
tině se nalézajících tak, že bod varu se zvyšuje dotud, dokud v kapalině ne
zbývá pouze ta látka, je jíž bod varu jest nejvyšší.)

2. Množství jednotlivých součástí ve směsi lihovitýcli par závisí na mno
hosti jich v tekutině. Je-li tato stejná, nemění se bod varu. není-li však 
stejná, tu nalézá se v páře více té součásti, jejíž vyvalováním z kapaliny zvy
šuje se bod varu.

3. Bod varu jest vždy vyšší nežli teplost, při které počet napjetí jednot- 
tlivých par jest roven tlaku vnějšímu; může však býti i vyšší, nežli bod varu 
tekutiny, která při tlaku atmosferickém vře teplotou největší.

Těchto zákonů při vaření tekutiny lihovité panujících, použil Groening ku 
sestavení tabulek, které Donitz rozšířil a Ulbricht a z Wagnerů doplnili. Ta
bulku tuto zde podáváme**).

Rozšířená a doplněná tabulka Groeningova.

L II. IIT. IV. V. VI. VIL Vlil.

Procento lihu 
v tekutině

I
» 1 ifické teplo

co
E H
§^•3
o ° ®j

Teplo 
pro 

odpaření

Bod
varu Procenta lihu 

v páre

Dle
objemu

Dle
váhy v kaloriích ř kal. v kal.

I
“C. Dle

objemu
Dle

váhy

0 o 1 0 - j- 0*001101. 0 530*5
1

100*0 0 0
1 0*80 1*015 135 1*0 ' 533 89*0 13*0 10*51
2 1*60 1*025 155 1*0 ! 531 98*2 28*0 23*50
3 2*40 1*030 105 2*0 •528 97*4 35*0 28*99
4 3*20 1*035 175 2*4 525 90*0 39*9 33*30
5 4*0 1*040 185 2*8 ! 523 95*9 43*4 30*40
6 4*80 1*045 190 3*1 ‘520 95*2 40*7 39*46
7 5*62 1*050 190 3*5 i517 94*5 49*8 42*33
8 6*42 1*055 195 3*8 '515 93*9 52*3 44*70
9 7*24 1*055 195 4*2 ! 512 93*3 54*5 40*80

1(1 8*05 1*000 200 4*5 '509 92*0 57*2 49*43
11 8*87 1*000 200 4*9 ‘500 92*1 59*0 51*20

*) Zeitschrift fiir Spiritusindustrie.
**) Vyňato ze zmíněné od UJIriohta a z Wagncrů vydané knihy.
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L 1L III. "iv-1 V. VI. VII. v in .

Procento liliu
Cfl 1

|-*o £*
Qj L_J£7 < tri Procenta lihu

v tekutině ?>pecmcfcé teplo  ̂ *5 
2.

se ̂  42
9  o D °

Se g'
p & v páře

Dle
objemu

Dle
váhy v kaloriích v kal. v kal.

1
•c. Dle

objemu
Dle
váhy

12 9*09 1*00)0 4-0*002001 5*2 503 91*5 60*8 53-00 ‘
13 10*51 1*000 200 5*0 501 91*1 62*4 54*59
14 11*33 1*005 205 5*9 498 90*6 64*0 56‘23
15 12*15 1*065 205 6-3 495 90*2 65*4 57-66
10 12*97 1*005 205 6*6 492 89*7 66*8 59‘12
17 13*80 1*005 205 6*9 489 89*3 68*0 60*38
18 14*02 1*005 205 7*2 487 89*0 69*2 61*64
19 15*44 1*005 205 7*4 484 88*6 70*3 62*82
20 10*28 1 *005 205 7*7 481 88*3 71*3 63-90
21 17*12 1*005 205 8*0 478 97*9 72*1 6)4-76
22 17*95 1*005 205 8*3 475 87*9 73*0 65*73
23 18*79 1*00)0 205 8*5 472 87*4 73*7 66*50
24 19*08 1*000 205 8*7 470 87*1 74*4 67 27
25 20*40 1*000 205 7*9 467 85*9 75*1 68*04
20 21*30 1*000 210 9*1 464 80*7 75*8 68*81
27 22*14 1 *0 0 0 210 9*2 461 86*4 76*4 69*49
28 22*99 1*055 215 9*3 458 86*2 77*0 70*17
29 23*84 1*055 215 9*4 455 86*0 77*6 70*85
30 24*09 1*055 220 9*4 452 85*7 78*1 71*44
31 25*55 1 055 2 2 0 i 9*5 450 85*5 78*7 72*11
32 20*40 1*050 225 9*5 447 85*3 79*2 72*67
3 3 27*20) 1050 230 9*6 4 4 4 85*1 79 7 73*24
34 28*13 1*050 230 9*0 441 85*0 80*1 73*70
35 28*99 1*045 235 9*6 438 84*8 80*5 74*17
30 29*80 1*045 240 9*6 435 84*7 80*9 74*64
37 30*74 1*040 240 9*0 432 85*7 81*2 74*99
38 31*02 1*040 245 9*6 429 84*4 81*6 75*46
39 32*50 1*035 245 9*0 427 88*2 82*0 75*91
40 33*39 1*035 250 9*6 424 84*1 82*3 76*27
41 24*28 1*030 250 9*5 421 83*9 82*7 76*74
42 35*18 1*025 255 9*4 418 83*8 83*0 77*09
43 30*08 1*020 255 9*3 415 93*7 83*3 77*45
4 4 30*99 1*020 255 9*2 412 83*5 83*6 77*81
45 í 37*90 1*015 260 9*1 409 83*4 83*8 78*05
40 38*82 1*010 200 9*0 406 83*3 84*1 78*41
47 39*73 1*005 205 8*9 403 83*1 84*3 87*65
48 40*00 í-o o o 205 8*7 400 83*0 84*6 79*01
49 41*59 0*995 205 8*7 497 82*9 84*8 79*25
50 42*52 0*990 270 8*4 494 82*8 85*1 79*62
51 43*47 0*985 270 8*2 301 82*7 85*3 79*87
52 44*42 0*980 270 8*1 488 82*0 85*5 80*11
53 45*37 0*975 275 7*4 385 82*5 85*7 80*36
54 40*32 0*970 255 7*8 382 82*4 86*0 80*74
5 5 47*29 0*960 275 7*6 379 82*3 86*2 80*98
5 6 48*20) 0*955 f  0*00280 t 7*4 375 82*1 86*4 81*23
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*• 1 n. m. IV. V, VL VII. VIII.

Procento liliu 
v tekutině Specifické teplo

Teplo
pro

sm
ícháni

a  H 
*2*0 £3*2.
S ® G  P -

Procenta lihu 
v páie

Dle
objemu ̂

Dle
váhy v kaloriích

- i
v kal.

1
v kal. •c. Dle

objemu
Dle
váhy

* 57 49*23 0-950- f  0-002801 7-3 372 82-0 80-0 81-47
58 50*21 0-945 280 7-1 309 81-9 80-9 81-83 i
;>9 51-20 0-940 280 0-9 300 81-8 87-1 82-07 1
CO 52-20 0-930 285 0-8 303 81-7 87-3 82-32
Cl 53-20 0-925 285 0-6 300 81-0 87-5 82-50
02 54-19 0-920 285 : 0-4 350 81-5 87-0 82-09
C3 55-21 0-915 290 i 0-2 353 81-4 87-8 82-93
04 50-23 0-910 290 o-i 350 81-3 88-0 83-19
05 57'25 0-900 290 5-9 340 81-2 88-2 83-45
00 58-29 0-895 290 5-7 343 81-2 ‘ 88-3 83-57
07 59-33 0-885 295 5-0 340 8 M 88-5 83-88
08 00-38 0-880 295 5-4 330 81-0 88-0 83-90
09 01-43 0-875 295 5-2 333 80-9 88-8 84-21
70 02-49 0-805 295 5-0 330 80*8 89-0 84-40
71 03-57 0-800 300 4-8 320 80-7 89-1 84-59
72 04-05 0-855 300 4-7 223 80-0 89-3 84*85
73 05-73 0-800 300 4-5 319 80-5 89-4 84-98
74 00-83 0-840 300 4-3 310 80-5 89-0 95*24
75 07-93 0-830 300 4-1 312 80-4 89*8 85‘50
70 09 04 0-825 300 3-9 309 80*3 9 0 0 85-70
77 70*17 0*815 300 3*7 3! >5 ftn-9 90-1 85‘89
78 71-30 0*810 300 3 0 302 8 0 1 90-3 80-15
79 72-45 0-800 305 3-4 298 80-0 91-4 80-78
80 73-58 0-795 305 3 2 294 79-9 90-0 80-54
81 74-75 0-785 305 3-1 291 79-8 90-8 80-18
82 75-91 0-775 305 3-0 287 79*7 91*0 87-00
83 77-09 0-770 305 2-8 283 7 9 7 91-1 87-19
84 78-29 0*700 305 2-7 280 79-0 91-3 87-40
85 79-50 0-750 310 2-0 270 7 9 5 91*5 87-72
80 80-74 0-740 310 2-4 272 79-4 91-0 87-85
87 81-95 0-735 310 2-3 208 79*3 91-8 88-12
88 83*19 0-725 310 2-2 204 79-2 92-1 88-51
89 84-40 0-715 310 2-1 200 79-2 92-3 88*77
90 85-70 0-705 310 1-9 250 791 9 2 0 89-17
91 87-00 0*095 315 1-8 252 7 9 0 92-9 89*57
92 88-38 0-085 315 1‘7 248 79-0 93*2 89-95
93 89-71 0-075 315 1-0 244 79*9 93-8 1)0-79
94 91-08 o-ooo 315 1-4 239 78-8 94*5 91-77
95 92*40 0-050 320 1*3 234 78*8 95-4 93-02
90 93-89 0*035 320 1-2 239 78-7 — —
97 95-30 0-625 325 1*0 225 78-0 — —
98 96-84 o-oio 330 0-8 220 78-5 — —
99 98-39 0-595 335 0*6 215 78-5 — ---

100
1

100-00 0-580 - f  0-003401 0 0 209 78-4 100-0 100-0
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Abychom princip dešti llace pončkud objasnili, chceme provésti následující 
výpočet pomocí této tabulky a formule Dnnitzovy *).

Zahříváme-li 1 k g  vodnaté tekutiny 7*24% lihu obsahující až do varu 
(93*3° C.), vytvoří se páry lihovité 46*8%ní. Dalším varem jest jisto, že lihu 
ubývali bude v tekutině stále, bod varu se neustále zvýšuje a nově vytvořené 
páry taktéž méně lihu obsahovali budou; jestliže dosáhla temperatura varu 
95-2° C., bude v tekutině toliko 4-8%  a v parách 39*46% obsaženo. Mysleme 
si nyní, že nádoba tato, ve které tekutina vře (I.), spojena jest s nádobou 
jinou (II.), kdež nalézá se 5 k g  voduaté kapaliny lihovité, 7*24%nf30uC. teplé. 
Je-li podobné tekutiny v nádobě I. dostatečné množství, tedy lze předpoklá- 
dati, že páry po jistou dobu vyvinované stále budou obsahovati 46-8% lihu. 
Dejme tomu, že 1 kg  této páry přejde do nádoby II., i chceme stanovití ně
které vztahy mezi parou a tekutinou, zejména mnoho-li pára ta kalorií odevzdá 
při svém zhuštění oněm 5 kg  kapaliny lihovité. Veškeré teplo v kaloriích 1 kg  
této lihovité páry jest (dle Dbnitzovy formule):

T =  380-5 +  1 [(0-963 +  0-002745 . —g— )  . 93-3 — 7 -7 ]=  474-5 kal.

Teplota 1 kg  tekutiny druhé bude obnášeti:

1 [(1-055 - f  0*00195^-) 30 —  4*2] =  28*34 kal.

1 k g  páry 46*8%uí obsahuje lihu 0*468 kg , v 5 k g  tekutiny II. (7*24%ní) 
jest 0*362 k g  lihu. Po zhuštění oné páry v oddělení II. povstane tedy 6 kg  
kapaliny lihovité, v níž jest obsaženo 0-83 k g  lihu, t. j .  jinými slovy: tekutina 
ta bude raíti 13'83% lihu; bod varu takovéto tekutiny musí tedy se rovnali 
(dle tabulky Groeningovy) 89*2° C. a páiy, které by se varem z této nádoby 
druhé vyvinuly, měly by 00 '8%  lihu.

Veškerá teplost 1 k g  této kapaliny lihovité ve varu se nalézající (při 89*2°) 
byla by pak;

wfi.O\
1 [(1*005 -j-  0*00205 . - . 89*2 —  7*04] =  96*11 kal.

Každý kilogr. tekutiny v oddělení II. spotřeboval by ku zahřátí až k bodu 
varu 96*11 —  28*34 =  67*77.

Parou do oddělení II. přivedeno celkem 474*5 kal., a poněvadž 1 k g  te
kutiny 89*2,J C. teplé ochlazením páry utvořené chová 96*11 kal., tedy zbývá 
ku zahřátí ostatních 5 k g  kapaliny 378*4 kal., které dostačí ua zahřátí 5*57 kg  
tekutiny.

Z toho plyne, že, převedeme-li 1 k g  dotyčné páry do 5 k g  směsi vody 
a lihu, jehož obsahuje 7*24%, stačí ji uvolněné teplo latentní nejen do varu za
hřátí, ale ve varu po jistou dobu těž udržeti.

Ze všeho, co jsme právě číselně uvedli a dokázali, můžeme učiniti vše
obecně platné závěrky a sice:

1. Pii destiílaci lze kapalinu libo vitou do varu uvésti parami liliovými 
varem z jiného, nižšího oddělení přístroje vypuzenými.

2. V oddělení II. po zhuštění přivedené páry povstane lihem bohatší 
tekutina, která varem poskytuje opět páry lihovitějši, než byla pára prvá.

Dle všeho toho, co jsme nyní řekli, lze si vysvětliti, pi*o * při destilaci 
pomocí přístrojů jednoduchých spotřebovalo se takové množství topiva, které 
z velké části se ušetřilo u přístrojů dvě (staré periodické aparaty) neb více 
oddělení čítajících (novější kontinuirní přístroje deštil.).

+) Dle z Wagnerá a Uibrichta.
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Tyto okolnosti platí v praksi vůbec, jakkoliv čísla uvedená nesouhlasí 
úplně, poněvadž ve skutečnosti nastává ztráta tepla vysáláním  a vyzařováním  
stěnami přístroje, jakož i následkem většího spec. tepla destilovaných zápar; 
konečně též proto vyžaduje destilace tepla více než tlieoreticky stanoveno jest, 
že v tekutinách destilovaných přítomny jsou i vedlejší různé zplodiny  kvašení 
o různých bodech varu, jichžto směsi tedy nepravidelné destilují.

Celý ten proces, běžně destilací nazývaný, jako býval kdysi jednoduše 
prováděn a častým opětováním doplňován, jest nvní velmi složitým pochodem 
a možno je j rozděliti ve 4 různé, spolu zároveň souvisící oddíly:

1. Vyproštění lihu z d íla vylevašeného.
2. Sesilování a  Čistění p a r  lihových (rektifikace).
3. Sesilování p a r  lihových pom ocí částečného zhuštění (deflegmace), a
4. chlazení zbývajících p a r  lihových.
Podotkli jsme již, že původně v užívání byly přístroje prajeduoduché, 

jako na př. dosud při zpracování ovoce tu a tam stávají.

Z nádoby (zhotovované nejprve z hlíny polévané, později z kovu, zejména 
mědi), ve které pomocí přímého ohně vykvašená zápara do varu uvedena byla, 
odváděny párv trubicí spojenou s chladícím hadem; tento byl umístěn v sudě. 
kamž od vrchu stále studená voda přitékala, tak že páry hadem procházející 
na tekutinu lihovitou se ochlazovaly.

Destilát takto obdržený musil dříve býti „sehnánu (koncentrován a vy
čištěn), aby mohlo se ho použiti za nápoj. Při tomto přístroji zejména jest 
patrno, že veškeré teplo libovými parami z vyvařovače odváděné ve způsobě 
teplé vody skorém úplně ztraceno bylo.

Značný pokrok znamenalo tudíž zavedení tak zvaného „ohřívače11 nebo 
„předhřivače“ zápary, kde aspoň část tepla parami prchajícího mohla se ku 
předběžnému zahřatí díla použiti.

Obrazec 201. znázorňuje nám takový nejjednodušší přístroj. Otvorem h 
napouštělo se vykvašené dílo do prostory kolem tělesa abed, když dříve nalé
zající se zde zápara při předešlé destilaci ohřátá, kohoutem g  do vyvařovače 
se odpustila. Páry lihové z vyvařovače do klobouku vystupující vcházely trub
kou e do prázdného tělesa ftbcd, obyčejně z plechu měděného zhotoveného. 
Prostřednictvím kovové této stěny odevzdávaly horké ty páry značnou část svého 
tepla okolní zápaře, která, aby spíše na veškerých místech se zahřála, pilně 
zvláštním míchadlem, v obraze dobře viditelným se míchala.
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Ochlazením , způsobeným chladnějším okolím, zhustila se zde část liho
vých p a r  na tekutinu lihovitou, která pak s ostatními parami trubicí/do chla
diče přecházela, aby u k  jako destilát, lihovitý vytékala.

Abychom porozuměli, proč část par těchto se sráží v tekutinu, část jich 
však zůstává a zápara proč až do varu ohřáti se musí při práci té, sáhněme 
ku theoretickému výpočtu a mysleme si, že v ohřívači na místo zápary na
chází se 100 kg 25° C. teplé vodnaté tekutiny, 10%  lihu obsahující. Do vnitř
ního tělesa abcd, představme si, že vcházejí páry lihové 46-8%ní.

Kdyby nenastala při celém pochodu žádná ztráta tepla, musily by páry 
lihové veškeré svoje kalorie utajené odevzdati prostřednictvím kovové stěny 
tekutině v zahřivači obsažené; tím ovšem zhustily by se páry lihové na horkou 
(03 3° C.) tekutinu, v které by rovněž 46'8%  lihu obsaženo bylo.

Teplota veškeré 2 5 ° C. teplé tekutiny v zahříváku obnáší:

100 [(1 -064-0-002  ~ \ .2 5  —  4-5] =  2262-5 kal., 

teplota téže kapaliny lihovité (1 0 0 kg) až k bodu varu (92 6° C.) zahřáté je s t: 

100 [(1-06 -}- 0-002 . 92-6 — 4 5] =  10223 kal.

Proto musí býti horkými parami přivedeno 7960*5 kal. do ohříváku,
aby tekutina tam obsažená počala vříti. Dle zadní tabulky vidno, že odpa-
řovací teplota lihových par 46*8%ních jest 512 kal., z čehož plyne, že bychom 
tedy musili do ohříváku za účelem prvé vytknutým přivésti 15*54 kg  oněch 
par, aby var skutečně nastati mohl.

Veškeré latentní teplo 1 kg  tekutiny 46*8%ní (kondensací přivedených 
par povstalé) rovná se :

512 - f  1 .  [93*3 . (1*055 -j- 0*00195 . — 4*2J =  5 1 2 - f -102*7 =  614*7 kal.

a jelikož z tohoto tepla pouze 512 kal. odevzdáno bylo tekutině lihovité,
zbývá každému kg p a r  zvyvařováku přivedenému ještě 102*7 kal., nebo jinými
slovy: p á ry  ty jsou  dostatečné horky , aby dále tekati mohly. Podobné okol
nosti nastávají ve spodní části sloupce čisticího (rektifikačnlho) našich přístrojů 
de8tilačnlch; páry nejprve sem při
cházející z oddělení výpalkového zhu
šťují se na tekutinu lihovitou tak 
dlouho, dokud veškerý prostor i te
kutina nenabudou takovou teplotu, 
aby nově přicházejícím parám po
necháno bylo dostatečné množství ka
lorií a tím i možnosť, aby výše těkati 
mohly.

Ve sloupci rektifikačním nastá
vá na to pochod nový: sesilovdní a  
čisténí p a r  lihových, nebo jinak ře- °br. n*« p^r kolony rektuikasai.
čeno, procento lihu v p arách  prcha
jících stále se zde zvyšuje, procenta  pak vody a jiných těkavých látek (při
boudlin) stále ubývá. K vysvětlení poslouží nám dobře přiložený obrázek 2 02 .

Mysleme si, že do oddělení C,*) kapslemi d  během pravidelné destilace 
vstupují páry lihovité, které následkem menší zde panující teploty na tekutinu 
lihovitou se srážejí.

*) Takové oddělení slově prvek neb element rebtif. kolony; bývá jich 30 i více, všecky 
pak tvoří sloupec čistící.
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Nové páry stále přicházející mohou tedy do prostory C  tak dlouho volně 
vstupovati, dokud vrstva kapaliny nezatopí spoduí okraj klobouku (kapsle). Pak 

ovšem musí páry ty prockázeti tekutinou, mají-li výše vystupovati, a tím na- 
stává tentýž pochod, jaký jsme si již jednou při přecházení par lihovitých do 
tekutiny lihovité zodpovídali a vysvětlili. Páry ty rovněž zhustí se na tekutinu; 
tím prvé přibude lihu a kapalina všechna bude lihovitější. Nové přibýva
jícím však teplem přivedena jest veškerá kapalina ta do varu, v kterém pak 
během celé destilace udržována je s t; nutný následek toho musí býti vyvino
vání par lihem mnohem bohatších, které by pak vcházely hrdly e pod kapsle 
do oddělení B . V elementu C vytvoří se konečné tolik tekutiny, že výška je jí 
rovná se výšce přečnívajícího nástavku c (resp. b, a ), načež kondensací par 
přibylá kapalina nástavkem tím do oddělení nižšího přeteče. Podobně má se 
věc v oddělení B , A atd.

Příkladem se pochod ten ještě více objasni. Dejme tomu. Že z kolony 
výpalkové (když práce již v běhu se nalézá) vyvinují se páry 51-2%ní a pře
cházejí do prvního (nejspodnějšího) oddělení rektifikace, kdež nechť se nalézá 
„flegma" (lihovitá tekutiua kondensací par povstalá) 8 -8%uí (.ml 1%  vol.).

Víme, že bod varu tekutiny této jest 92*1° C\; přivedeme-li do ní páry, 
zkoudeusují se spočátku též v „břečku,“ aby ua to nově přibyle páry veškerou 
tekutinu do varu uvedly, při čemž ona poskytne lihové páry opět i»l'2%uí, jež 
přejdou do oddělení (elementu) vyššího. Kdyby zde nalézala se tekutina 9'G9%ní 
( =  12% vol.), jejíž bod varu jest pouze 91*5®C., musila by ihned vříti zmí
něnými parami následkem rozdílu obou teplot. Vytvořené páry měly by však 
již  53‘0%  lihu. V oddělení třetím tekutina 1051% u( (13% vol.) do varu jsouc 
uvedeua parami z oddělení druhého, vytvoří nové páry 54'8%ní atd., takže 
v oddělení třicátém na př. vytvořené páry obsahovaly by 7(i'27% lihu.

Tou měrou, jak se páry  lihem obohacují, zmenšuje se jich  bod varu a 
zároveň procento ostatuích těkavých součástí, což jest nejvlastnějšíin úkonem 
rektifikace. Tato (dle náhledu Painpeho) jest tím dokonalejší, čím větší plocha, 
ve které se pára lihová se „břečkou" nebo „výstřelkem“ stýká, poněvadž při 
určité teplotě* v jedničce času a plochy odpařovací se z této do volné prostory 
oddělí stejně mnoho molekul. Zvětšením plochy i počet molekul liliu ze sku
penství tekutého v plynné proměněných se zvětší.

Čím hojnější a drobnější bublinky páry fiegmatem prostupují, tím též jest 
rektifikace živější a účinnější. Bublinky ty ve vnitřku svém totiž představují 
také plochu odpařovací. Je -li tedy při stejném množství od spodu přicházející 
páry utvořeno více bublinek, jež tekutinou procházejí, jest tíin zvětšena plocha 
odpařovací a účinek rektifikace jest mocnější. Této myšlénky ve velké praksi 
nejprve použil Savalle, jenž sestrojoval jednotlivá oddělení sloupce rektifikačního 
bez kapslí (klobouků); pára procházet! musila jemnými dirkaini ve dnech jed
notlivých prvků utvořených, nadbytečný kondensat lihovitý přetékal také po
dobnými nástavky níž a níže. — Způsob ten však dosti záhy vytlačen byl z uží
vání, poněvadž napnutí páry ve přístroji, odpovídající značnému sloupci teku
tiny, je jž  jaksi držeti v koloně musila, bývalo značné, ba až na škodn celé 
práci. Za to však sloupce rcktifikační sestavené střídavě z oddělení kapslo- 
výeh a „dírkovaných" jsou dosud od mnohých inženýrů užívány*).

Ve přístroji, s nimž jsme měli příležitost, některé zkoušky vykonati, z od
dělení třicátého (rektif. kolony) vycházejí páry lihové 80-8 až 88\5%ní, z čehož 
dá se souditi, že fiegma ještě více lihu obsahovalo, než za základ jsme 
brali. —

Z předešlého jest jasno, že v každém jednotlivém elementu sloupce rekti
fikačního stálým tím vyvařováním konečně by ubylo lihu do té míry, až by 
pravidelný pochod rektifikace veškerým zákonům se vymknul a posléze nadobro

*) Viz na př. přístroj F. Ringhofíera na tab. II. v obr. Z.
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přerušen byl. Tomu odpomáhá „deji^gmaceu, pomocí které jistá  část z rekti
fikace do „ deflegmatoru u (hustíce) přešlých par lihových zhušťuje se ua teku
tinu. Tato vrací se do uejvrchnějšího prvku rektifikačního sloupce a odtud 
pomocí známých nástavků nadbytečná níž a níže všechna oddělení doplňuje 
a žádanou tekutinou lihovitou zásobuji.

Deflegmator jest rovněž nádoba vložená mezi výpalkový přístroj vyvařo- 
vací a mezi chladič (podobně jako sloupec rektifikační). První, který jakéhosi 
deflegmatoru používal, byl C. Adams; myšlénky jeho použil a dále j i  rozvedl 
i zdokonalil Němec Pistorius, dle něhož pojmenované „talíře Pistorickéu dlouho 
byly a zde onde dosud v užívání jsou.

Základ procesu deflegmačuího spočívá v tom, že páry v rektifikační ko
loně vyčištěné a sesíleué v nádobě dotyčné opět částečně se srážejí a kondensat 
tak povstalý zase znovu ae odpařuje, čímž ovšem musí nastati opětné a vy
datné sesílení par lihových, do chladiče přecházejících *).

Při tom možno rozezuávati tři způsoby defiegmování (dle Donitze): de- 
flegmaci ideální, defiegmaci, kde utvořený kondensat současně pryč odtéká  
a defiegmaci v uzavřené prostoře.

Myslíme-li si, že páry lihové procházejí vzhůru silnou kovovou trubicí 
svisle postavenou, musí tekutina ochlazením par povstalá po stěnách stále dolů 
sestupovati. Při tom dá se zcela dobře mysliti, že v jakémkoli příčném prů
řezu má tekutina i pára teplotu stejnou. Když tedy tekutina na své cestě 
dolů přijde do průřezů přiměřeně teplých, nastane opětné je jí  odpařování a 
musí při tom mezi tekutinou a parami lihovitými panovali vzájemué poměry 
zákonům vytčeným tabulkou Groningovou odpovídající.

Při takovéto ideální deflegmad, kde veškeré ztráty tepla i lihu jsou 
vyloučeny, musí nezbytně množství lihu parami přivedené (P) rovnati se součtu 
obou množství jeho v parách i po částečném sražení dále těkajících (P^, tedy 
sesílených, a v tekutině ochlazením utvořené (T ):

p  =  p t _j_ T

A pro x kg  par původních, G kg  par sesílených z deflegmace do chladiče od
vedených, jest množství utvořené tekutiny (x —  G) kg.

Hořejší rovnice dosazením váhy bude tedy zuíti:
xP =  GPj -f- T (x — G ).

•i l \ i n x(P —  T)Z toho pak G =  p  fj-r •

Jestli tedy na př. do takového deftegmatoru vstoupí v určité době IQOOkg 
páry lihové 8P46%uí, bude dle výše uvedené theoretické formule

r, _  1000 (8 4 -4 6 -6 2 -5 0 )  __ not n j 
~  88-77 —  62-50 “*  J  pdl

88-77%ních, které přejdou z detíeginace do chladiče a poskytnou úplným 
ochlazením 835*9 kg  lihu, 92*3° Tr. Do rektifikace zpět vrátí se flegma 02\5%ní, 
jehož množství za týž čas obnáší 164 kg.

Zcela jiný způsob defiegmování nastaue, když utvořený kondensat ihned 
z deflegmatoru pryč se odvádí. Donitz má za to, že pára v nádobě takové 
znenáhlým ochlazováním o teplotu ( t— t , ) w sesiluje se opět a sice úplně dle 
poměrů zmíněnou tabulkou stanovených. Odtékající zhuštěním povstalé flegma 
jest tím bohatší lihem, čím lihovitější jsou páry do chladiče odcházející, a 
množství lihu v tekutině utvořené při malém ochlazení teploty (pro číslo

*) Dle našich pozorování, učiněnjch při kontinuirním přístroji (od Riughofra 
▼ Praze), pomáhá deflegmator ve spojení s ohřívačem, jenž zároveň za hustíc (kondensátor) 
zde slouží, z výši ti procento lihu v destilátu asi o 4—5% vol.
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[t —  t,] 0 velmi malé) rovná se procentům lihu jakési tekutiny, která by měla za 

bod varu arithmetický střed obou těchto teplot ~2~ 0 *

I  pro tento případ deflegmace, nenastane-li během je jí žádná ztráta tepla a 
lihu, musí platiti základní naše rovnice P P, -|- T.

Dejme tomu, že do takovéto nádoby deflegmační v jisté době vstoupí 
páry původní P%ní x k g ;  tu bude1par sesílených P,%ních G k g ;  a koudensací 
utvořené tekutiny T%ní musí býti (x —  G) kg. Z toho pro x kg  par původních

dá 8e Btanoviti G =  Xf f -

Kdyby x =  1000 kg  86*28%ní páry (P), které se ochladí v jisté době z 80*1 
na 79*9° C., tedy se musí pára tato sesíliti na 86*54%ni, má-li se celý pochod 
dle známého nám zákonu díti. Arithmetický střed obou teplot jest 80° C. 
a tekutina lihovitá při tomto ochlazení utvořená musí býti tedy 72*45%ní. Dle

, , . . . . n  100  (86*28 —  72*45) nQ1 K , uarAo/  <i
předchozí rovnice jest G =  -----£5 .5 4 —72*45—  — 981*5 kg  par 86-54/oUÍch

a tekutiny 72*45%ní se utvořilo 18*5 kg, která odtekla současně při deflegmo- 
vání zpět do rektifíkační kolony.

Tímto způsobem pro různé hodnoty P a P, ínožuo stanovití celou řadu 
hodnot G a všecka ta čísla dají Be sestaviti v tabulku, jakou na př. Ulbricht 
a z Wagnerů ve své knize vypočítali. Pro větší rozdíly obou teuiperatur T 
a T ,, při kterých ochlazování par počíná a končí, nelze bráti arithmetický střed 
obou hodnot ku vypočténí procent lihu v tekutině kondensované obsažených, 
nýbrž musí se vypoČítati číslo toto z rovnice j in é :

T  - G P  —  G «P I
1 x —  G , ’

kde G, značí kg  sesílené páry P^/oní a kde ostatní hodnoty ve svém významu 
se nezměnily. Jest na př. otázka, mnoho-li par sesílených přijde do chladiče, 
a ranoho-li tekutiny lihovité (kondensatu) se. utvoří, když 1000 kg  páry 49*43%ní 
z 92*6° C. se ochladí až na 7 9 1 ° C.

Jestli jsme pro postupné dvě a dvě sousední hodnoty si stanovili pří
slušná G a při tom zároveň (1000 —  G), lze nám pomocí řady těchto čísel 
danou otázku snadno zodpovídati. V našem případě by se tedy 433*8 kg  páry 
49*43%ní ochlazením při deflegmaci na 79*1° C. sesílilo na 110*3 kg  89*17%ní 
páry a protož z 1000 kg  páry původní též 49*43%ní přešlo do chladiče 254*2 kg  
89*17% lihu obsahující. Tekutiny lihovité zpět do kolony rektifíkační odteklo 
by 745*8% . Procent lihu v této tekutině (T ,) dle dřívějšího bylo by:

433*8 X  49*43 —  89*17 x  110*3 „ B r „ 0/T i _  —  -----    ^ = l o * 5 6 % .

Leží však na bíledni, že čísla tato, která především pouze ten účel mají, 
aby ukázala, jaký asi fysikální ty pochody při destilaci, rektifikaci i deňeg- 
raaci mají průběh, neplatí nikterak pro praksi bez odchylky; spíše následkem 
různých a různých okolností se stává, že všechny ty procesy vymykají se více 
méně zákonu Groningovu tím spíše, poněvadž nikde nebrali jsme zřetele ku pří
měsi přiboudlin, těkavých kyselin atd. V té příčině vyslovili zejména Pampe, 
Donitz a Ilges, kteří destilací vůbec, rektifikaci a deflegmaci pak zvláště pilné se 
zanášeli, některé myšlénky a názory pro praksi velmi důležité (uveřejněné 
v „Zeitschrift fůr Spiritusindustrie“). Náhledy Pampeho o rektifikaci pcdali 
jsme již dříve, nyní zmíníme se o jeho výrocích deflegmace se týkajících.

„Páry na Bvé cestě deflegmatorem,u praví Pampe, „mají se stýkati s plo
chami stále chladnějšími, kondensovaná při tom tekutina pak má z místa 
chladnějšího stékati na místa člm níže teplejší, aby se opět odpařiti mohla.“
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Pohyb par prostorou defleginačnf má se (liti toliko zvolna a proto má 
míti prostora tato značný prftřez. Deflegmator má rafti dostatečně velké plochy, 
na kterých páry se ochlazuji. Teplota ploch těch však má býti skoro tak velká, 
jako teplota par proudících. Mezi množstvím lihu v kondensatu a množstvím 
lihu v parách má býti vždycky značný rozdíl.

Chceme se nyní všiinuouti blíže některých přístrojů destilačních. jedno
duchých starých i novějších, periodických i nepřetržitě pracujících.

Měli jsme již příležitost poznati prajednoduchý přístroj destilační, jaký 
před Pistoriem  vůbec v užívání byl. Teprv tento muž, jenž získal si o liho
varnictví zásluh neocenitelných, zdokonalil zahřivač a na dobu svoji velmi dů
myslně dovedl použiti myšlenky C. Adainsovy. Talíře jeho dlouhá léta jako 
odsvědčené defleginatory všude stavěny byly, až konečně deflegmatory novější 
ve spojení se sloupci čisticími teprv na dobro z lihovarů větších je  vytlačily. —

Obr. 208. CUtorifiv desl. priitroj ( i  přímým topením)

Jednoduchý přístroj „pistorický,“ ohřívačem a talíři opatřený, vidíme v přiloženém 
obrazci 203. I)o nádob A a B  načerpala se zápara vykvašená, která mezi 
vařením raíchadly F F t pilné míchati se musila, aby se přímým ohněm nepři- 
pálila. Páry vytvořené v A *)  přestupovaly trubicí G do nádoby f í  a dle zá
konu, jehož platnost prve jsme dokázali, obsažená zde tekutina uvedena byla 
do varu. Z nádoby B  se tedy vyvinovaly páry lihem bohatší a ubíhaly trubicí 
L  a N  do nádoby třetí M, tak zv. „ohřívače.u Nalézala se zde totiž kovová 
příčka rrr, která spodní prostor a úzký věnec kolem vnějších stěn celé nádoby 
od vrchního, vykvašenou záparou naplněného prostoru TTTX oddělovala. Lihové 
páry přibylé trubicí N  a hrdlem S, procházeti musily zvláštním kapslovým 
nástavkem, což dělo se tak dlouho volně, dokud neutvořilo se ochlazením par 
tolik tekutiny, že kapsle ta zatopena byla. Nové přicházející páry musily

*) Ve výkresu tomto je s t  přístroj zařízen na destilaci pomocí přímého topeni, pročež 
nádoba A  je s t  nízká o velkém prfiřezu, aby teplo ohně lépe se využitkovalo. Když pozdéji 
počaly se připravovati zápary hutnější a jnusilo tndiž užito býti páry, aby vzdor míchání 
v přístroji se nepřipalovaly, byl tvar nádoby A  proměněn tak, že při menším prfiměru hle
děla se zvětšiti výská tekutiny.
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kapalinu tuto ve var uvésti, a tlrn nastávala zde vlastné rektifikace. Poněvadž 
horké páry značnou část tepla odevzdávají prostřednictvím kovové stěny rrr  
v prostoře T T T l obsažené zápaře, byla tato mnohdy až ku bodu varu zahřáta, 
čímž docílena úspora paliva. Sesílené páry «e zahřivace odváděny trubkami 
v vw do talíře Pistoriova, kdež zvláštním kloboukovitým štítem přinuceny byly 
procházeti dále kolem vodou chlazených stěn talíře bb, hrdlem S  trubicí P  
do chladiče F, v němž vesměs se shustily na tekutinu, která výtokem i  jako 
lili (spiritus) vytékala. Na mísu bb přiváděna trubkou i  a kohoutkem m stu
dená voda, částečné zhuštováuí par v talíři (deflegmatoru) způsobující. Flegma 
stékalo z talíře trubkou w a vv zpět a stýkalo se na své cestě stále s horkými 
parami, čímž nastávalo částečně opětné jeho odpaření a tím i sesítení par. 
Nadbytek kondensovaué tekutiny lihovité z nádoby M  občas trubičkou x  ko
houtkem y  „stáhl seu (nechal se odtéci) do nádoby B .  Když bylo dílo v nádobě 
A úplně lihu zbaveno (což dalo se poznati tím, že trubicí D  přes kohoutek d  
část vyvinutých par převedla se do chladiČku k  a povstalá zde tekutina zkou
šela se, je -li lihu úplně prosta), přerušilo se topení a tekutina z A  vypustila 
se do nádržky jako výpalky. Po vyprázdnění vpustilo se do ní opět dílo z B , 
do této horké dílo z M  a sem načerpala se čerstvá zápara vykvašená, která 
měla se příště ohřáti-

Poněvadž při aparátech takových musela nastati vždy přestávka, aby 
vypuštění výpalků a načerpám nové zápary na destilaci se provedlo, — poněvadž 
pracovalo se tedy občasně, periodicky, pojmenovány přístroje takové periodickými. 
Jsou namnoze až dosud v užívání všude, kdekoli se nejedná o lih surový 
s malým  procentem vody ;  toliko místo talířů spatřujeme zde nové zařízení, 
t. zv. sloupec čistící (rektifikační) a deflegmator (hustič) zvláštní. Ostatní pod
statné díly přístroje zdokonaleny jsouce, zůstaly.

Takový dobrý destilačnf nparat jednoduchý, zejména pro menší závody se 
hodící, můžeme viděti na tah. II. v obr. 1. *) Válcovité těleso A  jest vlastní 
vařič, pozůstávající ze dvou oddílů, spodního, kdež se „dílou vyváří parou při
cházející záklopkou z do potrubí vnitřního (dle potřeby též však možno zá
klopkou r  páru do vnitř vpnstiti) a vrchního, kam vnikají trubkami I., 2., 3., 
4., lihovité, dole vytvořené páry a záparu, zde se nalézající, rovněž do varu 
přivádějí. V oddělení tomto utvořené páry lihovité unikají kloboukem k  a trubkou 
l  do nádoby f í ,  která čističem, (rektiíikatorem) sluje. Nad rektifikatorem nalézá 
se rektifikační sloupec C  a páry lihové zde vyčištěné a sesílené vycházejí 
hrdlem s spojovacím potrubím do hrdla t, jež ústí do deflegmatoru D. Jak 
víme, sráží se část par v nádobě této na tekutinu lihovitou, která zároveň 
s parami zbývajícími uniká hrdlem M  do rozdélovatele E, kdež následkem své 
tíže trubičkou P  kapalina lihovitá (flegma, lutr) zpět do sloupce C  se vrací. 
Páry pak unikají dále potrubím N  do chladiče hadového F, v nčmž ztmstují 
se všechny na tekutinu, lihem surovým  zvanou, která hrdlem n vychází. Aby 
čistění nádob A & B  občas prováděti se mohlo, jsou zařízena víka/; okénka I I  
slouží k pozorování varu, a výšky tekutiny uvnitř obsažené. Když některá nádoba 
se vyprázdňuje, nastalo by vždy v dotyčném oddělení zředění vzduchu, což 
však zamezují samočinné záklopky II I ,  které vzduch ihned si otevře, jakmile 
v nádobě nastal menší tlak. Čerstvé dílo vykvašené čerpá se do přístroje ko
houtem x, do spodního oddělení se zhora odtéká částečně vyvařená zápara 
trubicí to. Výpalky vypouštějí se kohoutem y  do nádržky a výstřelek vyvařený 
kohoutem IV  do stoky kalové.

Práce ve přístroji pokračuje následovně. Mysleme si, že v oddělení spodním 
nádoby A, nalézá se horká a částečně již  lihu zbavená zápara se shora sem 
připuštěná, zde pak, že načerpáno je  dílo čerstvé. Z rektifikatoru B  vypustil

*) Vzorné provedeni obrazů na tab. I. i II. umístěných děkujeme laskavosti p. inže
nýra J .  Greinera, jenž po ochotném svoleni sl. firmy Fr. Riughoffer nám je  dodal.
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se do stoky kalové tak zvaný lutr (výstřelek) poslední části lihu úplně pomocí ostré 
páry zbavený, tvořící tekutinu vodnatou, znečistěnou všelikými těkavými, z va
řiče A vypuzenými látkami. Záklopkou z přivádí se do vařících trubek pára 
ostrá, která brzy uvede veškerou tekutinu do varu, což sklem I I  dobře viděti 
jest. Prchajícími parami počne se z počátku v hořejším oddělení zápara pozne
náhlu ohřívati, až konečné v živý var uvedena jest. Přestupníkem l přicházejí 
páry lihové do rektifikatoru t í  a zhušťují [se nejprve na horkou tekutinu 
lihovitou, která zanedlouho též vříti počíná. Zde se vyvinující lihovité páry 
jsou mnohem silnější t. j .  hlaví bohatší a přestupují kloboukem a  (kapslem) 
výše, kdež částečně na tekutinu se kondensují, která když nove přibylými pa
rami vříti počne, poskytuje opět páry lihem bohatší. Nastává tedy známý proces 
rektifíkační, který v každém oddělení sloupce C  se opětuje, tak že páry lihové 
hrdlem t do deíiegmatoru uniklé, jsou mnohem silnější a zároveň čistší t. j .  
jiných těkavých součástí ponejvíce zbaveny. V deflegmaci D  nastává nové 
konečné sesilování par lihových dle zákonů, které jsme seznali při rozpravě 
o deflegmaci. Poněvadž voda přiměřeně teplá v deflegmatoru postupuje od spodu 
hrdlem K  nahoru a páry lihové od zhora^dolů k hrdlu M, tedy jest vyhověno 
nezbytné podmínce deflegmační, dle které slabší (méně lihu obsahující) páry 
stýkati se musí s plochou, kolem níž proudí voda teplejší a páry silnější s plochou 
resp. vodou chladnější. V rektifiknčnfm sloupci C  utvořená tekutina lihovité. se- 
silována a rozhojňována jest při práci lutrem (flegmatem) z rozdělovatele E  při
cházejícím a nadbytek tekutiny té stále klesá nástavky odpadními až do vrchní 
části nádoby l i  a odtud nástavkem /3 i do spodu. Přístroj právě popsaný, firmou 
F. Ringhoffer stavěný osvědčil se v praksi dokonale.

Podobný, a rovněž jednoduchý periodický přístroj vidíme na obrázku 
204. (Novák a Jahn), z kterého bez dalšího popisu jest celé zařízení patrno. 
Střední válcovitá nádoba jest vařič ua vykvasenou záparu, který spojen jest 
potrubím s rektifikatorem, nad nímž umístěna jest deflegmace. Přístroj tento 
vyznačuje se předně svou jednoduchostí a tím i lácí, dále malou spotřebou 
paliva a vody. Zmíněné právě přístroje sloupcové bývaly všude rozšířeny, dokavad 
dovoloval tomu způsob, jakým daň vybírána byla. Při vyváření dokvašené zápary 
vytékal z chladiče z počátku lih asi 88° Tr., ku kouči však, když spodní od
dělení vařiče obsahovalo záparu již skorém úplně vyvařenou, přecházelo z pří
stroje do chladiče mnohem více vody s lihem namnoze až fHt%. Proto musilo 
se záhy, když nový způsob zdanění aneb vůbec potřeba lihovitější suroviny 
nastaly, pomýšleti na to, aby přístroje periodické jinými nahrazeny byly. Přední 
v té příčině zásluhu má Francouz Savalle, který sestrojil první přístroj ne
přetržitě pracující (kontinuimí). I tyto přístroje záhy velmi se rozšířily a různými 
vynálezy doplňovány a zdokonalovány byly, tak že nyní pomocí jich nabýti lze 
jedinou destilací liliu 94 až 96%ního.

Velmi krásný a zároveň veškerým praktickým požadavkům dobře vyhovující 
destilační přístroj kontinuimí, jenž s každým domácím i cizozemským výrobkem 
toho druhu v zápas vejiti může, znázorňuje nám obrazec 2. na tab. II. Z hlavních 
částí, které jsme seznali u kolonových přístrojů periodických, nalézáme zde 
sloupec rekťifikační J ,  deflegmator K, dělitel lutru L  a chladič N, jenž však 
jest trubkový, nikoliv tedy hadový.*) Mimo to jsou zde ještě některé různící 
se části a tu především t. z v. ohřívač nebo kondensátor M, ve kterém procházející 
vykvašená zápara horkými parami lihovými se ohřívá. „I)ílo“ to tlačí totiž 
čerpadlo bez přestání zvláštní trubicí, která spirálou se vine v dutém válci 
vzhůru, načež trubicí « a hrdlem y do odpařovacího sloupce končí. Horké lihové

*) I  sloupec rektifikaěni Be poněkud různí; v něm totiž nalézají sě dělící dna, v kte
rých json jem né četné dírky (jak vidíme v detailu na příl.), tak že pára, je ž  vzhůru pro
niká, musí v drobných krůpějích tekutinou procházeti. Tím (dle Pampeho) nastává zvlášt 
vydatná rektifikace. Je s t  zde však přece vara a sice ta, že jmenované otvňrky se dosti záhy 
zvětšují.



páry v onom dutém cylindru stálo proudící ohřívají znenáhla hadem zmíněným 
postupující zápaiu, tak že tato do sloupce B  již ohřátá až na ĎěAiť přijde. 
Dále jest zde sloupec B  odpařovací nebo vyvařovací, na jehož spodu nalézá 
se vlastuí vyvařovač A, (1 ,2 , 3,). Z vyvařovače A x výpalů lihu zbavené od
tékají regulátorem C, jenž stále samočinně odtok ten řídí. Podobně regulátor ér 
nalézá se u sloupce výstřelkového 11, jenž vypouští vyvařený výstřelek do stoky 
kalové. Aby mohlo se posouditi, zda při vaření nenastává žádná ztráta lihu
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Obr. 104. Odprforaol »p* i i t  kotlorý ■ jediným reřlíetn .

Tento odpařovací aparát předči ostatní toho druhu bvou jednoduchostí, malou spotřebou 
vody a páry, rychlým odpařováním díla, vysokostupňovým výrobkem jakož i poměrnou láci.

Vařič téhož jest bud ze dřeva, litiny, nebo médé a jest tak veliký, že obaah kádě 
najednou do téhož se vpustí. Aparát sestává z vařiče, kolony rektitikační (soustavy Savally) 
a deflegmační a uzavřeného chladiče lihu ze železného plechu.

v odtečených výpalkách nebo výstřelku, jest postaven chladič p ,  v kterém 
pomocí malých hádků chladí se páry unikající ze spodní části sloupce B  a H ;  
tekutina vytékající z hádků zkouší se Často jemným a spolehlivým, na desetiny 
děleným alkoholometrem (lilioměrem) se škálou od O do 1%. Ježto při stejném 
přibývání v zahřivači M  oteplené zápary do sloupce B  jest zapotřebí, aby 
i přítok páry stále byl stejný, jest připojen i regulátor páry D. *) V hořejší 
části jeho nalézá se plovák spojený s pákou dvojramennou, v dolejší jest naplněn 
tekutinou až po trubku, která spojena jest b vyvařovačem A3. Jestliže tlak ve 
sloupci B  vystoupil o něco výše následkem většího přítoku páry do přístroje,

*) Tento má zvláštní důležitost zejména tehdy, když používá se kn vyváření záparv 
též páry zpáteční (retourni; od strojft do skřínky (retour ďeau) svedené. Para taková musí 
se však prováděti vždy hadein, aby značné množství kondenaované z ni vody výpaljcy příliš 
nerozředovalo. Je st však mylno, oomníváme-li se, že poskytuje zařizenitoto nějakou zvláštní 
výhodu a užitek; nebot má li prcspívati v přístroji, musí se páry ve skřínce nashromážditi 
vždy tolik, aby měla ješté  teplota as 120°C. a n&pjetí 1 atm. V tomto případě však zase 
působí tlak tento zpět na píst pirního stroje, který může pracovati toliko přetlakem ostré 
páry, t. j .  2 ' ' j— 3 atmosférami. Nejlépe tedy pára zpětnou upotřebit! Jkn  vytápění místností 
aneb ku odpařováni4(na př. výpalkfi).
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vytlačí se v regulátoru I) tekutina střední trubicí do vrchního oddělení a plavák 
se tím nazvedne; pákou však v pohyb uvedenou přivře se parní záklopka, 
následkem čehož méně páry do vařiče A 2 vstupovati může a tlak ve sloupci 
B  opět klesá. Přílišnému snížení jeho však zabraňuje regulátor pohybem 
opačným, jenž způsobuje otevření záklopky parné.

Pára, i shuštěním v prostoru A2 povstalá voda odtékají do automatu E, 
kdež i zbývající pára se kondensuje na vodu, načež používá se j í  bud ku na
pájení kotlů nel)o ku přípravě zápar.

Všimněme si blíže, jak destilace v přístroji tomto pokračuje. Je-li práce 
již v proudu, tu přichází do kolony B  hrdlem y, v ohřivači M oteplená zápara, 
která přetéká nástavkem t do oddělení (elementu) nižšího, což opětuje se stále, 
až tekutina dostane se do spodní části vařiče At . Na této své cestě však 
potkává se všude s parami od spodu přicházejícími, které kapslemi uebo klo
bouky a  přicházejíce, tekutinou procházeti musí a j i  tedy do varu přivádějí. 
Tím se stává, že zápara jest úplně vyvařena, ve výpalky změněna, dříve než 
klesne do oddělení A3. Vyvozené při varu tom páry obsahují v nejhořejším 
prvku obyčejně 50—54% lihu a přicházejí potrubím r  do prostory «, vrchní 
to části výstřelkové kolony H, odkudž většinou vystupují do rektifikačního 
sloupce «/, zde se sesilují a čistí známým pochodem a na to vedou trubicí v, 
do ohřívače M. Ten skládá se z dutého cylindru, v němž vine se had koloně B  
záparu přivádějící; tento válec vsazen jest do jiného, v kterém proudí od de- 
flegraatoru K  přiváděná rourou de teplá voda, která zároveň s chladnou záparou 
přispívá ku defiegmování par lihových. Flegma zde utvořené odvádí se potrubím «• 
do hořejšího oddělení sloupce £ř, zbývající páry pak přestupníkem x  do defleg
matoru K. Odtud vycházejí lutr i sesílené páry lihové a dělí se v L  jednak 
zpět do sloupce J  trubicí z, jednak do chladiče N  trubicí g. Flegma a vý
střelek v koloně I I  vyvařuje se zvláštní parou do vyvařováku F  záklopkou 
zevnější přiváděnou.

Aby zkapalnělý lih vytékal co možná chladný, připojen jest ještě hadový 
chladič O, ve kterém se destilát chladí studenou vodou. Voda do chladiče 
trubkového přichází hrdlem «, odchází pak z něho oteplena as na 50° C. 
nahoře trubkou bc do deflegmatoru K  a z toho trubkou de do ohřívače M. 
kdež parami lihovými se ohřívá as na65— načež potrubím / d o  zvláštní
uádržky se odvádí a při práci v závodu opotřebuje (bud v kotelně, ku na
pájení neb ku přípravě záděli, zápar a pod.).

Při sdestilování (zpracování) 1<X>/ vykvašené zápary melasové na podob
ném přístroji spotřebováno bylo průměrně dle větších zkoušek:

vody . . . 10)5-2 i, jež se ohřála o 88— 42° R.,
uhlí . . . 4 3 0 —4*55 kg.

Při zápaře bramborové spotřebováno však uhlí o uěco více (4'57 až 
5*04 kg), poněvadž jednak vysalovdnim zmařeno neco více tepla (práce konána 
v měsících zimních), a je Inak zápara sama. jsouc hustší, vyžaduje o něco více 
páry čerstvé.

Jiný, předešlému velmi podobný nepřetržíte pracující přístroj jest zná
zorněn v obraze 205. Vykvašené dílo přivádí se pomocí čerpadla na pravé 
straně obrázku umístěného potrubím do ohřívače, ze kterého vrchem vychází 
ohřátá; odtud do kolony vyvarovací se odvádí. Liliové páry z vyvařovacího (vv- 
palkového) sloupce těkají silným přestupníkem do spodního oddílu vedlejší ko
lony rektifikační, pod níž nalézá se kolona výstřelková. Po obou stranách 
těchto sloupců jsou regulátory na výpalky a vyvařený lutr, uprostřed vidíme 
pak chladiček, v kterém ochlazuji se páry ze jmenovaných sloupců odváděné 
za tím účelem, aby manipulant se mohl přesvědčiti, že ohč tekutiny (výstřelek 
i výpalky) jsou dobře lihu zbaveny. I ohřívač a deflegmator nalézá se zde, 
podobně i chladič k úplnému ochlazeni konečných sesílených par sloužící ;

Kronika prie*. V. 59
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zde pak též vidíme nákres počítacího přístroje, jehož hodinový stroj udává, 
jak mnoho lihu za jistou donu (na př. za den, za měsíc) počítadlem proteklo. —  
Uvnitř totiž nalézá se jako hlavní čásf celého přístroje huben na vodorovné 
ose své volně se otáčející následkem tíhy přibývajícího lihu Když pak jedno 
oddělení bubnu jest plno, otočil se mezi tím buben tak daleko, že počne se 
bez přestání z chladiče přitékajícím lihem plniti odčlení druhé, kdežto z prvého 
současně se kapalina vylévá a dále (do skladiště) odtéká. Tak se vystřídají 
veškerá čtyry oddělení za sebou. S osou bubnu jest. spojen stroj hodinový, 
který na ciferníku udává množství lihu protečeného v litrech. —  Zboží po
skytuje deštil, přístroj Jahnův 93—95%ní.

Zmínili jsme se mimochodem o čerpadle, které záparu vykvašenou 
neustále do přístroje destilačního přenáší, výkon takového čerpadla jest dosti 
důležitý, ač se mu málokde větší váha přikládá.

Vzpomeneme-li si, že při destilaci v přístroji panuje určité napnutí, že 
tento tlak udržuje v každém jednotlivém elementu kolony rektifikační malý 
sloupeček tekutiny, vysvitne nám zřejmě nutnost pravidelného výkonu čerpadla. 
Kdyby se totiž náhle stalo, že by zápara mnohem méně do vyvařovací kolony 
v jistém okamžiku přibývala, tedy by při stojném tlaku páry, následkem 
zmenšeného odporu přibylé tekutiny, vystupovalo do spodní části rektifikačního 
sloupce mnohem více par, které by brzy též méně lihu obsahovaly. Tím by 
porušen byl pravidelný postup rektifikace, tak že by do deflegraatoru přichá
zely páry znečistěnější, než při práci pravidelné. Anebo když by čerpadlo 
v jistém okamžiku zase více díla do přístroje natlačilo, zmenšil by se tlak 
a tekutina v rektifikační koloně počala by klesati níže a níže, což by i na 
detiegmator jistý, pro práci nepříznivý účinek mělo. V obr. 206. jest celé 
zařízení takového čerpadla jasno, tak že netřeba je  popisovati.

Oddíl třetí.

Čistění lihu surového nebo rafinace.

Výrobek lihovarnický— vlastní to ovoce a výsledek Činnosti manipulanta—  
lih surový nemůže býti používán hned ku rozličným potřebám denním jak 
je j obdržíme destilací zápary. Neboř destilát z menších přístrojů pocházející 
mívá značné množství přiboudliny a též dosti vody, z větších především část 
přiboudlin, které přece Činí ho nezpůsobilým ku spotřebě jemnější. Proto 
musí podroben býti je š tě  jed n é  destilaci, při které zbaví se veškeré přiboudliny 
a rovněž i vody do jisté míry. Čistění lihu provádí se v podobných přístrojích 
periodických, které však postrádá vedlejší vyvařovač A. Myslemi si, že v obr. 1. 
tab. II. vyvařovač A jest úplně odstraněn a nádoba C  přiměřeně zvětšena, 
i máme představu o přístroji ku čistění lihu upotřebovaném. Do nádoby této 
načerpá se lih surový k čistění určený, k čemuž přidá se něco vodv, neboř 
zkušenost ukázala, že lih takto lépe se přečisťuje, poněvadž zmenšením obje
mových procent lihu zvýší se bod varu. A než počne více vody v páiy se měniti, 
jest již  největší část lihu aethylnatého vyvařena. Parou, hadem r obyčejně 
procházející, uvede se tekutina do varu a ucházející páry lihové čistí a sesilujf 
se ve sloupci rektifikařním a v deflegmatoru. Pravidelně při celé práci roz
děluje se vytékající z chladiče tekutina ve tři čá6ti zvlášfť za tím účelům za
řízenými kohouty: z prvu odtéká tak zvaný „předek,u kterýfobsahuje především 
nejtěkavější látky (acetaldehyd, některé těkavé aetheiy, vodu a něco alkoholu 
aethylnatého) a bývá, je-li ho dostatečné množství nastřádáno, opětné destilací 
podroben, aby lih z něho se oddělil. Střední Část obsahuje především úplně 
přiboudliny zbavený lih, jenž sluje rafinadou a mívá toliko 3 —4%  vody. Když

59*
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lih z největsí části se z přístroje vyvařil, nastane v utni vyšší teplost, kterou 
též přiboudliny jsou v páry změněny a poskytují destilát již  zapáchající, jenž 
třetím kohoutem do zvláštní nádržky se odvádí. I  tento „dotoku bývá znova 
rektifikován, při čemž oddělí se ku konci všechuy přihomlliny ve způsobe te
kutiny olejovité a plní se do sudů; užívá se jich pak bud jako svítivá 
v místnostech vedlejších a otevřených, jež osvětlují se lampami za tím účelem 
zvláště zřízenými, aneb se prodávají ku výrobě „ovocných vouavek.u Nej- 
většího však množství, jak se zdá, spekulanti angličtí a zámořští používají ku 
porušování petroleje.

Obr. 206. Čerpadlo na vykvaoanou lipani (pro pflitroj kootlnulrnl).

Oddíl čtvrtý.

A l k o h o l o m e t r i e .

Líh prodejný , surový nebo čištěný obsahuje ještě něco vody, jak  jsme 
zvěděli a musí se tudíž v obchodě vždy stanovití množství čistého alkoholu 
bezvodého (absolutního), jenž v kapalině prodávané neb kupované jest obsažen. 
Jak se to provádí učí nás alkoholometrie, která zakládá se na určitém poměru,
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ve kterém stojí množství liliu absolutního \e vodné směsi obsaženého ku spec. 
váze je jí. Za tím účelem sestrojeny jsou tak zvané alkoholom etry  (lihoměry), 
které zákonití* stanoveuy a zkoušeny bývají. Tyto lihoměry neukazují ponořeny 
jsouce do vodnaté tekutiny lihovité je jí spec. váhu, nýbrž nejčastěji objemová 
procenta lihu (t. j .  kolik jedu otek objemových lihu ve 100 objemech směsi 
vodnaté jest). V čisté vodě pak ukazují 0 °. U nás v užívání jest alkoholometr 
dle Trallesn, jehož každý stupeň značí 1% lihu dle objemu. Jeduičkou pro 
počet jest jedno litrové procento (— 10 rvu8 absol. lihu); cena počítá se v ob
chodu vždy za 10.0 0 0 /% (= ; 1 0 0 / absol. alkh.).

Chceine-li výše jmenovaným přístrojem měřiti směs vody a lihu, musí 
lihomér především úplně čistý a suchý býti; občas jest radno je j dobře mydlin
kami celý očistiti, čistou vodou opláknouti a čistým ručníkem osušiti, aby 
kapičky vody na něm nepíiscldy. Pii měření musíme pak vzíti alkoholometr 
vždy až na samém konci škály neb docela nad ní. aby stouek potem prstů zne
čištěn nebyl. Též nesmíme tento nikdy níže pouořiti, než jak sám státi zůstane, 
poněvadž by částečky tekutiny zůstávaly výše na stonku lpěti a nástroj by 
mylné následkem větší té tíže více lihu bezvodého ukazoval, uež v kapaliuě 
skutečné jest. Zkoušená lihovina ualeje se do skleněného dosti prostranného 
válce, & přibrouseným okrajem; teplota je jí má se vždy rovuati teplotě místnosti, 
ve které měřena jest.

Nej důležitější okolnost, ku které třeba rníti hlavní zřetel při měření 
takovém, jest teplota tekutiny. Specifická váha směsi vody s lihem nem ění se 
toliko při teplotě, -j- 12° R. {— -j- 15° C.), kteráž Rlnje pak „n o rm á ln íu a platí 
co taková pro celé mocnářství Rakousko-uherské. * )  Zvýši l i  se  z příčiny nějaké 
tep lota  kapaliny lihovité. zm enší se její spec. váha , kapalina jaksi seřídne, za 
to se však objem je jí zvětší; měříuie-li ji při takové vyšší teplotě, tedy se musí 
uutné lihomér více pouořiti a ukázat i větší procento lihu (hoduotu zdánlivou), 
než jsme v téže tekutině stanovili při teplotě normální. Při temperatuře nižší 
uež -j- 12*’ R. stanoví se nástrojem dotčeným zdáulivé lihu méně, jarněvadž zde 
nastává opak výše jiovéděuého: obsah  kapaliny lihovité se tentokráte zm enši,
m n / n  n o t/  ú  ITÚ lin  c> ď\ t t n b  » itA 4 t íí  n l ib n tk iA i*  «I/V m / n A  á  (m i l  v u i k i  o ř  j i i i n  n v c t m  a  l i i t m u i r i  o t '  u i r i i r  j i u t a p i .

Ku měření lihovitvch kajialiu v obchodu se za účelem spolehlivosti užívá 
vždy toliko úředně, schválených  a zkoušených a lkoholom etrúv , jichž těžítko 
v nořidle tvoří rtuť tep lom ěru  dle Kéaumura, skutečnou teplotu kapaliny udá
vající, a jimž připojeny jsou c. k. komisí cejchovní ve Vídni sestavené a vy- 
počtěné důkladné alkoholometrickě tabulky, **) jež slouží za basis, na které 
strana kujmjící s prodavačem vzájemně se dohoduje.

Za základ pro výpočty řečené bére se sp ec ifick á  v áh a  vody  jiři - j-  12°R. 
rovna Jed n ič c e , spec. váha lihu liezvodého jiak rovna 0 -7 9 5 0  při téže teplotě 
normální. ***)

V praksi se tedy vždy stanoví p r a v á  hodn ota  (skutečná) nějakého lihu
prodejného při jiné než normální teplotě měřeného jiomooí těchto tabulek,
které podáváme na str. 484 až 488, (tab. a , b). f)

Jako vůbec, tak i v tomto případu začasté užívá se met hody zkrácen é, 
které si nejprve tedy všimneme. Při tom platí pravidlo: odečítej stu pně celé  
a ze zlomků pouze p id u .  Neukazuje-li alkoholometr půl stupně docela spolehlivé, 
vynechá se zlomek a béře se toliko nejblíže n ižší celý  stupeň. Jestliže čárka 
jistého celého  stupně není zatopena aneb nespadá-li aspoň s hladinou tekutiny 
v jedno, béře se toliko nejblíže nižší celý stujieň, zvětšeny  o V*0- Při odčítáni

*) V Německu jest teplota nonnalní = . 12%* R .= : 15-ó*C.
**) Tabulky tyto vyšly nejnověji ve Vídni 1886 pod názvem: „Reductionstabellen.*1

***) Nejnověji stanovena však specifická váha lihu absolutního Mendělejevem na 0*79567 
při -ř 15* C., pro specifickou váhu vody — 1 při -f 4CC. V. Wagner a Ulbrichta Handbuch, 

t )  Podáno dle právě zmíněných ňReductlons-Tabellen.“
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temperatury béle se vždy o celý stupeň více, jakmile sloupeček rtuťový jen 
o vlásek nad  Čárku jistého stupně vystoupil. Dejme tomu, že lihoměr udává 
94-75° Tr. a teploměr - f - 13*2 R . ; dle našich pravidel počítá se tedy pouze 
94’5° Tr. při 14° R., což dle tabulky a (str. 488.) se rovná: 94° při +  14° R.
=  93-4 

0*5 — 93*9° Tr., t. j .  ve 100 objem ech lihov ité  k a p a l in y  této obsaženo

jest 93‘9  objem u lihu  absolu tn ího. Neméně často však přichází v životě ob
chodním případy, kdy musí použito býti přesn ého  v y p očítán í sku tečné hodnoty  
lihu  bezvodého v kapalině, jakož i p r a v ý  je jí  obsah . Pravá hodnota lihu (v pro
centech objemových) jak se stanoví, pověděti a ukázati chceme na příkladu 
následujícím. V lihu surovém, je jž kupci odevzdati máme, ukáže nám alkoholo- 
metr zdánlivou hodnotu) 90 ,/4°T r . pii teplotě -}- 183//R. V tabulce a  

(str. 488.) vyhledáme si, že:
při - f - 1 8 °R. pro zdáni, hodnotu 90° jest 88*0° pravou hodnotou;
„ -t-1 9 ° R . » ,  _ * 90° „ 87-7° „

Rozdíl Čtvrtině stupně R. odpovídající jest tedy =  0-075° Tr., a proto při 
-f- 18’/4° R. jest pro zdáni hodnotu 90° pravá hodnota = : P,

P, =  88-0 —  3 X  0-075 =  88-0 —  0-225 
P, r r  87-775° Tr.

Podobně stanovíme ze zdánlivé hodnoty lihu 91° Tr. pravou jeho hodnotu.
Při - j-1 8 ° R . pro zdáni. hodn. 91°T r.jest 89-1°Tr. pravou hodo.

„ -+ 1 9 ° R . » » ___ 9 1 °Tr. „ 88 -8° Tr. „ _  , ________
Při -4 -183/4°R . tedy jest pro 91° Tr. skutečná „síla“ lihu P2 ==

P2 — 89‘1 —  »/. rozdílu =  89-1 —  0-225 
P , -  88-875° Tr.

Z takto nabytých čísel P. a P2 určíme sinyní při teplotě 183/4DR. sku
tečnou hodnotu lihu P, odpovídající zdánlivé 9 0 V °T r .
Buď: 1) P =  87-775 +  »/4 rozdílu P2 a P j

=  87-775 +  =  87-775 +  ™  =

P — 88*05° Tr. ( =  %  objemových);
3-30

2) P ~  88-875 —  3/4 (P2 —  P ,) =  88*875 —  =

V -  88-05%.
Kdyby při vypočteném P vyšlo též třetí desetinné místo náhodou, tož se 

vynechá; někdy ani na druhé místo desetinné ohled se nebeře, zvláště je-li 
menží než pět. Je li však větší, počítá se za jedno číslo druhého desetinného 
místa (za 0 -J).

V našem případu můžeme tedy také bráti P  — 881%  nebo pouze 
P — 88-OCf/o.

Z tabulky b  (na str. 489—492.) stanovití se dá p r a v ý  objem  jistého množství 
tekutiny. Máme na př. lih o sku tečn é  hodnotě 93‘0% v sudu, jenž dle úřed
ního měřeni obsahuje 750 i (kteréž číslo jest do dna sudu vypáleno). Teplota 
přejímané kapaliny té jest - j - 1 6 ° R . ; proto dle naznačené tabulky nenlvplném 
sudu obsaženo 7 5 0 1 lihovité kapaliny 93"5%ní, nýbrž j)ouze

O =  750 —  0.5 x  7-5 =  746-251 
(poněvadž dle tabulek pro naznačenou hodnotu lihu a teplotu hořejší musí se 
od každého sta litrův odečlsti 0 -5 1.)

Můžeme býti jisti, že v nejblíže příští době, kdy v platnost vejde zákon 
o lihovarnické dani konsumní (dle spotřebovaného lihu zapravovaná *), tabulka

*) Nová, dle spotřeby libu placená daň zavedena byla v říši Rakousko-Uherské dnem
1. září 1S««.
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tato zejména pro vyměřeni dávky konsumní, státu odváděné, nabyde svého 
pravého významu a upotřebení. Nebot při prostém stanoveni Z% lihu bez ohledu 
na obsah poškozen byl by v zimě (kdy lih jest chladnější než - f - 12° R.) aerar, 
v lé tě  však konsum ent, poněvadž tehdy objem bývá zdánlivě větší, než jest 
skutečný.

Chceme ještě probrati složitější jeden případ, jenž vyžaduje zároveň obou 
dosud užitých tabulek. —  Sud dle vypáleného čísla pojme 746 Z a lih v něm 
obsažený při gradaci stanoven jest n a 9 5 % T r při -j-15 '/4°R . Máme vypočísti 
při ceně 28 zl. za 1 hl absolutního lihu ( =  10.000  /%), mnoho-li peněz za to 
utržíme ?

Pravá hodnota'flihu [přesně jako v případu hořejším vypočtena jest =  
94*12° Tr. =  94*1%:

Po několika dnech na př., kdyby měl se lih odeslati, doplňoval se, k čemuž 
upotřebeno ještě 6*8 l téhož lihu; takto stanoveno jest, že původní zdánlivý 
objem byl 739*2l. Dobře rozmíchaná kapalina v sudě pak měla teplotu -f- 20° Ř. 
Dle tabulky b musíme pro tuto teplotu od každých 100 litrův lihu 94%nílio 
odečísti 1*0 0 1.

Pravý objem lihu při normální teplotě měřeného jest tedy:

O =  739*2 —  7*4 x  1*0 =  731*8 l.

Ve 1 0 0 1 kapaliny této jest 94* 1 litru absolutního lihu, takže v sudu 
onom celkem odesláno bylo 688*771 lihu čistého ( =  68877 í%). Při výše 
naznačené pak ceně utržili bychom zaň .

I za 10.000  Z% 28 zl. i
192 zl. 85'/, kr. { „ 68.877 „ x „ }.

I x =  192*855 zl. I

Kdybychom lih prodávali d le  váhy, kterýžto způsob jako mnohem výhod
nější a spravedlivější pro kupce i prodavače bez pochyby záhy do obchodu
zaveden bude, museli bychom při počtu užívati tabulky c (str. 493 a 494). V ní
shledáváme, že vedle specifické váhy, procent lihu čistého dle váhy a dle objemu, 
též i v á h a  jed n o h o  litru  kapaliny lihovité (pro údaj procent od 0  až do 100) 
vypočtena jest. *

V našem příkladě by tedy čistá váha lihu byla 599*12 kg  (poněvadž 
l i  tekutiny lihovité 94*l%ní váží 0*8187% ). P rocen to  lihu  d le  váhy  znamená 
pak jedničku čistého bezvodého lihu ve 100 jedničkách kapaliny lihovité (1 kg  
ua př. ve 1 0 0 % ).

Souvislost mezi procenty lihu dle váhy a dle objemu vysvitne* nám i  ná
sledující úvahy:

Specifická váha vody =  1, lihu pak =  0*7950.
Smísíme-li stejně mnoho obou tekutin, n* p*\ 50 i, bude sm;s váži t i :

50 x  1 = 5 0  %
50 x  0*79» = 3 9 *7 5 0 ^ ,

89*75 % ,
takže ve 1 0 0 %  je jí obsaženo bude 44*28 %  lihu bezvodého ( =  44*28% lihu 
dle váhy). Ježto ale při smíchání lihu a vody nastane stažení objemu (kon
trakce), které možno stanovití dle tabulky d  (str. 494 a 495.) na 3*4 litru, tedy 
povstane toliko 96*51 tekutiny. V té jest pak obsaženo 50 i lihu absolutního, 
pročež ve 100  objemech jest tedy 51*81% lihu absolutního, což odpovídá 
44*28% lihu čistého dle váhy. Tabulka d  u lává nám především spec. váhu 
lihových kapalin, dále objemy lihu i vody ve 100 objemech směsi a zm in šen i 
objem u  (kontrakci), jež při smíchání nastává a jež v litrech jest vyjádřeno.
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D od atek .

1. Zužitkování výpalků.

Tekutina ve přístroji destilačním po vyvaření lihu zbylá —  výpalky —  ještě 
dle osoblivé povahy suroviny obsahuje mimo značného podílu vody i něco 
pevných látek rozpustných a nerozpustných. Při výpalkách ze surovin škrob- 
natých jsou to především kvasné uhlohydraty, pokud ovšem během kvašení 
rozloženy nebyly, rozpustné peptony, které kvasnice ku své výživě nespotřetmvaly, 
bílkovin)', amidy, buničina a dřevovina, látky mineralné rozpustné i nerozpustné 
a konečné i něco škrobu nerozloženého a tuk. Jsou to tedy veškeré látky, 
které v zápaře jsme příležitost poznati měli. *) Ve výpalkách ze surovin cuker- 
natých obsažen jest především nadbytek různých solí zejména draselnatých, 
sodnatých, horečnatých a vápenatých (buď sirany neb chloridy, dle toho jaké 
kyseliny minerál, ku neutralisaci alkality použito bylo) : proto dají se lépe vv- 
užitkovati ku přípravě hnojivá a ku mrvení přímému anebo strojí se z nich 
ve velkém tak zv. potaž surová. Jako krmivo mají cenu poměrně malou, jak 
koliv část amidů při kvašení mění se v peptony rozpustné, které procento 
rozpust, látek bílkovitých se sladem do záděli přidaných zvětšují (Behrend a 
Morgen). Naproti tomu mají výpalky. ze surovin škrobnatých pocházející při 
stejné hustotě látek inineralných, tudíž organismem nestravitelných, mnohem 
méně, za to však procento látek stravitelných jest v nich značnější. Výpalky 
ty upotřebí se vždy ke krmu dobytka zejména hovězího. Při tmu však jest 
dosti důležito znáti složení výpalků ke krmení opotřebovaných, poněvadž ze
jména při různém procentu vody zmenšuje neb zvětšuje se značně procento 
výživných látek a tím i cena výpalků jako píce. Jakost a tedy i vyživnost jejich 
závisí především na složení suroviny samé; nebot při zpracování brambor 
škrobnatějších bude ve výpalkách poměrně méně výživných látek obsaženo, 
než v jiných, které ze zápary o stejném obsahu, stejném saccharoinetru. ale 
z brambor škrobem chudších pocházejí. Pále velmi na váhu padá to, jaký 
kvašeni melo průběh. Jest-li že proces chemický —  tvořeni se lihu —  bvl 
špatný, rozloží se méně uhlohydratů, které potom výživností výpalků zvětšují. 
Pie van Calcara (Maercker IV. vyd.) má na jakost výpalků vliv i způsob, 
kdy a jak se zápara destiluje. Jest-li že výpalky pocházejí ze zápary, která 
před destilací nebyla úplně dokvašená, tedy může býti vyrabitel jis t, že 
při krmném dobytku účinkem takových výpalků záhy objeví se známá 
nemoc, kterou nazývají „zá p a l p o k o ž k y  k o n č e t i n hospodáři pak rpodlomy“

*) K vfilj přirovnám uvedeme zde rozbory některých výpalků (Maercker IV.).
. „ „ rozpustné
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nebo zapáleninou (Němci r Schlempcmaukeu) a která se jeví na dolejších částech 
končetin, na pokožce, kůži neb i kostech. Nemoc ta se výpalky tedy může 

p n á p o rov a ti  nebo i způsobit i. Zřejmo jest dále, že není jedno, jest-li procento 
užitého sladu ku zcukernaténí škrobu jest vetší neb menši, nebo jest-li jakost 
holovice jest uspokojivá a množství je jí přiměřené; vaření suroviny v pařáku 
a tedy také je jí  rozložení může též značně působiti na vydatnost výpalků jako 
krmivá. Že konečně ani sestavení destilačního přístroje není v té příčině 
lhostejno, o tom ani v nejmenším nedá se pochybovati, poněvadž zde mohou 
se výpalky přímým přiváděním ostré páry značně zřediti, podobně jako svá
děním vyvařeného flegmatu zpět do kolony výpalkové.

Když pak tolik okolností v jednom a stejném smyslu má vliv, nedivno, 
že lze stanovití nějakou střed n í hodnotu  vydatnosti výpalků jako krmivá jen 
s ohledem na veškeré ty podmínky.

Mějme tedy na zřeteli zvláštní případ a hleďme vypočísti jakési střední 
procento výživných látek. Přístroj, ve kterém destilace d obře  v y kv ašen é  zápary 
se prováděla, bvl tak zařízen, že zdrojem tepla byla jednak pára ostrá, přímo 
do tekutiny uváděná a jednak pára zpětná (retourní), která hadem měděným 
procházejíc, záparu na mnoze sama stačovala vyvářeti. Poněvadž výstřelek 
všechen vyvařil se ve zvláštním sloupci výstřelkovém, nebyly výpalky ani tímto 
zřeďovány, tak že procento jich obnášelo 110 nejvýše 115%.

Dle Maerckrových vývodů přijde z bramborů do zápary středem procent:
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Při vypočítávání výroby shledali jsme, že lze z 1 k y  škrobu nabyti 58 až 
6 ' • /%, nebo jinými slovy, že ze 100 č. zapařeného škrobu rozloží se nejvýše 
asi 85 —  90%. Při dobré práci tedy ve výpalkách zůstává 10% nerozložených 
uhlohydratň; při práci střední 15% a při špatné až 20%, ačkoliv, přísně vzato, 
jistá část škrobu ve způsobe cukru stává se kořistí vedlejších fermentů.

Nyní můžeme dle předeslaných těchto dat vypočísti určité hodnoty. Do 
kvasné prostory 1< m > hhtvé zapařeno bylo 65 q bramborů 19 až 20%  škrobnat. 
Užitého obilí ve způsobe sladu bylo celkem 3*9%, lihu 58*8 až 59-3 /%, nebo 
středem 59*0 /%, dle čehož nerozloženýeh uhlohydrátů ve výpalkách bylo as 1< >%.

Dusík.
látek Tuku Škrobu Bezdns.

látek
B u d ič ,  a  
dřevov.

Nerostu.
látek

V (5500 kg  brambor 
Ve 260 k y  obilí . .

1430
26-0

13-0
5-98

1267-5
164-8

45'5 45-5
2 2 1

7 1 -3 %  
3-9 „

Celkem v zápaře . 1690 18-98 1432-3 45*5 67-6 75-4 %

Během kvašení vymizelo z těchto všech látek pouze 90% škrobu =  1289-0 kg  
a poněvadž z 10.000/ zápary vyrobeno bylo 11.500/ výpalků, tedy ve 100/ 
výpalků bylo:

K ronik* prác*. Dii. V. ( 5 0
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Dusík
látek
1-40

tuku
0-10

škrobu etc. 
1/24

lát. Lezdusík.
0*39

bunič. a 
dře?.

u-r>8

miner.
látek
0 0 5

t. j .  1 ’CJ3 kg vlastni potraviny.
Nemá-li knuení dobytka výpalky bramborovými, na místo k užitku, ku 

škodě a nezdaru věsti, musíme nad míru rozumně a opatrně si u věci té 
počínati.

Především víme, že výpalky obsahují značně mnoho vody (íkj až 95%) 
a proto nesmí se krmenému dobytku podávati jich přílišné dávka, poněvadž 
nadbytečnou vodou v organismu zvířecím zřeďuje se příliš krev a je jí množ
ství nepřiměřené zvětšuje. Ku přenášení její a rozvádění po celém těle musí 
zvíře čásť potravy, kterou by jinak ku vývinu a ztučnění obrátiti mohlo, obě- 
tovati, abv potřebná větší síla hybná se vyvodila. 'Jež vypočti je  a vydýcliává 
takovým krmivém vyživovaný organismus- vždv mnohem více vodních par. 
k čemu rovněž zapotřebí jest část i požitých uhlohy drátu a proto i tím procento 
látek výživných potravou přijatých se zmenšuje. Aby výpalky teprv v těle na 
útraty teploty krve ohřívány býti nemírnily, bvlo by nejlepší, kdyby teplota 
jich obnášela 3<Kr>" 1{. Tato teplost však jest tak zv. „nebezpečná" a zavdala 
by snadno příčinu, že by v tekutině výpalkové všeliké fermentv množiti se 
počaly, které jednak zplodinami svého života jednak i tím, že by v zažívací 
rouře dobytka se usazovaly, snadno zavinit i mohly nemoc dobytka (suéf sle- 
zinnou). Proto se obyčejně výpalky horkými polévá bud řezanka nebo plevy 
a tíui nabýváme jistoty, že i na těchto hustších jaksi potravinách lpící zá
rodky mikroorganismu při dosti vysoké teploto směsi se zničí. Ze sku
tečnosti pak každý hospodář nám poví, že dobytek každou takovouto ]>otravu 
tmnolidv třeba jen horkou vodou spařenou) rád a mnohem více požívá než 
nespařenou. Nemoo.e dobytka při krmení vňliee, při používání výpalků zvlášť, 
může zaviniti a pravidelné i zavinuje nečistota z důvodů veimi na snadě 
ležících a proto je  rudno, veškeré midobv, v nichž se výpalky přechovávají 
nebo přenášejí, jakož i žlaby o Ik -a s  bedlivě navápniti a kartáčem vydrbnouti 
a vodou vystři kat i.

Dle předešlého soudíce, můžeme zredováuí výpalků vodou připustiti jen 
tehdy, jsou-li tyto velmi husté, používáme-li vody horké a konečně při dobrém 
racionelném krmeni, při němá s dostatek potravy stébelnaté a jiné vydatnější 
(plev, otrub, poknitin atd.) se používá. Mladému dobytku hovězímu, nvcíiu, 
dobytku tažnému a to zejména koním nikdy nemají se výpalky podávati. 
Totéž platí i pro plemenice březí. Střídmé používání krmivá dotyčného 
při krmení krav dojných dle souhlasných zpráv malých i větších hospodářů 
jest užitečuo; na jeden kus vystačí denně 25 až 35 l. Voli krmení na maso 
dostávají více, 35 i 50 Z, jen ve případech výminečných prý i 70 Z (V). Za tako
vých však okolností musí se dobytku dávati též řádné množství sena, slámy 
a otrub.

Na ukázku uvedeme poměr jednotlivých potravin, jak jsme to meli pří
ležitost blíže ve skutečnosti poznati.

Dobytek rozdělen byl ve 2 odděleni, v prvém zvykal si jaksi teprv na 
neobvyklou potravu —  výpalky — , ve druhém již  dálo se krmení v pravidelné 
míře. Na 1 kus bylo určeno:

V 1. oddělení 
- 2.

Sena

*Í7
D5

Slámy
krmné

Šrotu
kukuř.

Po-
krutin

ky kg kg
6-5 2*5 1

Otrub

%
l

20
45

O
0 5



V předešlém zmínili jsme se také, že mnohdy z neznámýeh dosud příčin 
výpalky bramborové mohou způsobili ošklivou nemoc: „zápal kůže na konče
tin ách  anebo t. zv. vpndlomyu. Nemoc ta dá se vyléeiti, pokud víme, jen 
ztěží a nejlépe jest dobytek takový, je-li již  dosti tučný, prodali řezníku. Aby 
zvířata tím způsobem neouemocněla, dává se jim obyčejně jen nejvýše dovo
lené, zkušeností stanovené množství výpalků, anebo tyto vyrábějí se ze směsi 
brambor a  kukuřice (jak na příhodném místě podotčeno bylo), je jíž  odpovída
jící muožství se zároveň s bramborami zapařuje. Výpalky z takové směsi ne
bývají prý nikdy anebo jen ve případech velice osamělých příčinou podlomň.

Následkem malého procenta látek dusíkatých vůbec (bílkovin a amidů) 
a stravitelných zvláště používány bývají výpalky melasové zřídka za krmivo; 
spíše se hodí pro své součásti minerálně ku mrvení anebo zpeněží se jinak.

Přední místo mezi látkami nerostnými zaujímají sole drasd n até  a  sodnaté 
(fosforečnany, sirauy a chloridy) a jest tedy přirození), že záhy byl hlavní zřetel 
průmyslu obrácen ku zpeněžení těchto solí. Výpalky melasové se tedv především 
odpařují do houštky syrupu (asi 20—;*0 ° fí.) a takto zhuštěné napouštějí do 
Porionových pecí spalovacích, kdež hmota ona po odpaření větší části přítomné 
ještě vody počne sama hořeti. Spálením organických sloučenin vytvořuje se kyslič. 
uhličitý, který „ve stavu zrodu“ slučuje se se zásadami alkalickými na uhliči
tany (především draselnatý a sednutý); vyhořelá hmota (uhlí z výpalků) vy- 
hrabuje se z pecí na železná kolečka, a odváží do vvzděnvch jam, kdež nechá 
se ochladnout! a kdež během L až 2 měsíců „vyzraje" na surovou potaž  (nečistý 
uhličitan dras.). Chceme-li připravit! si z této surové potaž čištěnou, nanese 
se surový produkt do soustavy vvluliovacích kádí, připraví se louhy určité 
hutnosti, vedlejší sole nechají se v klidu vyloučili, Čímž nabýváme jako vedlejšího 
výrobku siran a chlorid draselnatý; zbvlý louh odpařuje se v pánvích odpařovacích 
do sucha, načež hmota tato nažloutlá, vyžíliána jsouc dohře v kalcinační peci, 
změní se v látku čistě bílou, dle jakosti práce více méně čistý uhličitan dra- 
selnatý obsahující.

Tato potaž mívá as následující složení (dle vlastních zkoušek):

uhličitanu draselnatéhn . . !»1-47 až t>4*27% 
uhličitanu soiinatého . . . 2*05 „ 0*75 „

O výrobě droždí lisovaného. 475

síranu draselnatéhn . . . m*S',i „ 0 7 4
chloridu „ . . .  4*42 „ 4*10
v o d v ................................ 0*48 „ 0*4<>
n erozp u stn ých ...............í>10  „

yy
r>

Z pece spalovací při práci vylíčené přijde na zmar veškerý d u s ík  ve yv- 
palkách obsažený, poněvadž tvoří se amoniak a sloučeniny jeho, které s uchá
zejícími plyny, hořením povstalými, zároveň do komínu prchají.

Z té příčiny v Německu (způsob Masswitzuv) a ještě více ve Francii 
(methoda Vincentova!) se. zhuštěné výpalky napouštějí do retort a destilují za 
nepřístupu vzduchu. Vyvozené plvny jímají se v několika chladičích, kdež 
z největší části na tekutinu se zhušťují; nezkondensované hořlavé plyny odvádějí 
se odtud pod rošt, čímž sosilujn se žár ku destilaci potřebný. Tekutiny v chla
dičích obsahují především sole aim nuté (zejména uhličitan a sulfhydrat), dále 
lih  dřevěný, ch lo r id  tri methylům inu, i  něhož a m o n ia k  opětnou destilací a ch lorid  
n vtyh in tý  se připraví.

2 . O výrobě droždí lisov an éh o .

Že při kvašení tekutin cukernatých tvoří se množství kvasnic, jest v pivo
varech již pradávno známo, poněvadž bylo patrno po dokvašení mladiny, že 
zbylo na dně usazeného droždí vždy více, než původně se ho přidalo. Ježto 
zápary v lihovarech připravované obsahují veškeré podmínky k utvoření nových
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bunic kvasničných nezbytné, není příčiny, proč by i zde buňky kvasničné ne
mohly se rozmnožovati. Že se tak i zde děje, zpozorovalo se však přeee velmi 
pozdě, čehož přední příčinou jest větší hustota zápar a přítomnost látek kalících; 
následkem toho není patrna nikdy vrstva po kvašení usazeuého droždí.

Značné to množství kvasnic várečuých nedalo se však přece dříve dobře 
zužitkovat!, ani pekař, cukrář atd. nemohl jich jako kvasidla používali, poněvadž 
obsahují hořkou pryskyřici chmelovou, která nedá se odstraniti úplně ani opě
tovaným proinýváním vodou. *) Z té příčiny musilo záhy se powýšleti na zvláštní 
výrobu droždí lisovaného, jež zejména pro jem nější pečivo jest nezbytné a jehož 
lze nabýti z každé kvasící tekutiny, která ve stadiu nejbujnějšího kvašení se 
nalézá, anebo po kvašení ukončeném. V tomto případě musí však cukematá 
tekutina kvašení podrobená se zcediti, aby hrubší součástky z kapahny se 
vyloučily; po dokončeném procesu chemickém pak droždí na dnč nádoby ve 
způsobe sedlinky se usazuje a snadno od tekutiny odděliti se může. Vrchní, bez 
mála kvasnic prostá tekutina, stáhne se čepem v příhodném místě se nalézajícím, 
osazenina pak, když několikráte p rop ra la  se studenou vodou, procedí se hustým 
filtrem a droždí v cedidle zbylé zbaví se nej větší části vody nějakou podložkou 
porézní (cihlou, deskou sádrovou a pod.).

Nyní připravuje se droždí lisované v lihovarech ve velkém, při čemž dlužno 
rozeznávati způsob dvojí: bud jest lih zplodinou hlavní, anebo vedlejší. V prvém 
případu možno obilí též v pařáku za mírného tlaku uvařiti, aby výroba lihu 
se zvětšila, v druhém vsak se pařáku nepoužívá nikdy. V některých závodech 
bývala, ba namnoze i dosud chována jest výroba droždí jako veliká tajnost a 
líčí se nejvýše nesnadnou a obtížnou; od té však doby, co rouška, tajnost tuto 
zakrývající, stala se průhlednou, jest známo, že celý proces ten jen spočívá 
na základech velmi jednoduchých. Když zachováváme v nádobách používaných 
svědomitou a úplnou čistotu a rovněž i v místnostech a když pečlivě dbáme, 
aby teplota při zadělávání a zapařování vždy b y lí sprdn ia , lze vždy s jistotou 
se nadíti dobrého a hojného výtěžku. Ten však, kdo celou práci řiditi má,
musí nezbytně ze zkušenosti zuáti jisté okolnosti (zejmeua na př. dobu, kdy
se s oddělováním droždí v kádích kvasných počíti má atd.), které jakost vý
robku a množství jeho zlepšiti nebo zhoršiti mohou.

Dobré droždí lisované musí býti hmotou plastickou, bělavou neb slabě 
nažloutlou, silné a zdravé kvašení zavádějící. Zkušenost učí, že takové zboží 
poskytuje nejspíše směs tluči žitné a tluči ze sladu sušeného, jenž také odpo
vídajícím množstvím sladu zeleného nahradí ti se dá. Pšenice pro množství 
lepku méně za surovinu se hodí, poněvadž poskytuje zápary klihovité, ze kte
rých brníky kvasničné těžko se oddělují. Hrambory obsahují sice dosti výživ
ných látek proteinových, přece ne však tolik, aby dostačily ku vytvoření nad
bytečného množství bunic kvasničných. Mimo to bývají tvto ještě promíchány 
sliznatou hmotou (látky pektinové), která se rovněž těžko vymyti nechává. 
Výhodným označují praktikové ku zápařce žitné, přimíchání trochy škrobu  pše
ničného nebo bramborového**); zápara tím nikterak nezhoustne a přece obsa
huje mnohem více cukru, než kdyby žito samo zapařeno bylo.

*) Pryskyřice tato slučuje se v roztoku uhličitanu ninouatéhu ua rozpustnou ve vodě 
látku, a tak (dle Stammera) dá se potom vymýváuim vodou od droždí odděliti, jakkoliv toto 
poněkud trpí na kvasivosti. Tímto způsobem v posledních letech mnohé firmy, zejména 
Vídeňské (Weiner a Synové atd.), ze skoupeného droždí várečného připravují droždí lisované, 
též úplné skoro bílé, jehož zejména pekaři ku kvašení těsta na pečivo méně jeinné upotřebím. 
Rozumí se ovsem, že vlastnímu droždí lisovanému, zvláště pro obchod ze zápar obilných 
připravenému, vyrovnati se nemfiíe ani co do kvasivosti, ani co do složení.

**) Mnohé závody, z nichž některé z vlastního názoru známe, používají těž dosti kuku
řice, a velmi si v té příčině libuji. Tak na př. dává se: kukuř. 43-7%, žita 43-6% a sladu 
suš. 12*7%. — Není-li škrob tak změněn, aby ani zbytečku ve zboží prodejném po néra 
nezbylo, pak lze vždy mikroskopem dokázali znalci surovinu, které po užito bylo ku výrobě.
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Další požadavek pro dobrý výtěžek zboží prodejného jest, aby se bunky 
kvasničné snadně a hojně od zápary dělily, na povrch vystupujíce; zápary do
tyčné připravují se proto mnohem řidší (10— 14° S), než jak  jsme se naučili 
znáti při zpracování surovin na lih a k vůli větší pohyblivosti přidává se jim 
(na dochlazení) něco Hřistěné tekutiny výpalkové nebo z důvodu stejného ne
chává se hotová zápara něco málo zkusati. Mléčná Kyselina při tom utvořená 
mnohdy nahražuje se též zředěnou kyselinou sírovou (asi 0 3 %  váhy šrotu) 
nebo fosforečnou, což lze spíše schvalovati, poněvadž tato buňkám kvasničným 
mnohem méně škodí i ve větším množství než kyselina sírová. Okyselování 
sladké zápary způsobem jakýmkoli má, tušíme, též zvláštní účel: fermentům 
škodlivým odejme se tím možnost vy víjení se a množení v záparách těch.

Zito a kukuřice, které chceme upotřebiti ku přípravě zápařky, nejprve 
se jemně rozemelou, podobně i slad sušený, jehož se přidá * 4 až '/* dle váhy, 
obé se smíchá a v ká li zapařovací zadělá s vodou 48— 5 0 1R. teplou, dobře 
rozmíchá, aby v řídké kaši té nebyly žádné chuchvalce a zapaří pak horkou 
vodou neb parou až na teplotu 50—52° R. Na to se zápara přikryje a nechá 
3 hodiny v klidu státi. Následující chlazení neděje se rychle, nýbrž během
4 —O hodin, aby nastalo slabé kysání mléčné, načež zbývající teplota sníží se při
dáním studené vody („zápara se dochlazuje“) na 20 až 23° R. dle ročního času.

Dochlazení zápary, která nebyla podřízena slabému kysání mléčnému, 
se provádí vodou, smíšenou s určitým procentem kyseliny sirové neb fosforečné, 
anebo scezenou tekutinou z výpalků. Takto připravená zápara nasadí se v kádi 
kvasné buď všechna, nebo pouze část dobrým droždím lisovaným anebo holo- 
vicí, připravenou tak, jak  jsme již byli seznali. Droždí beře se na UK) č. 
šrotu zpracovaného 1 čásť; to rozdělá se s vlažnou vodou na mlékovitou teku
tinu a přidá buď veškeré zápaře do kádi kvasné anebo pouze části do zvláštní 
nádoby, jinými slovy: připraví se malý zákvas. Teprv když v tomto zákvasu 
buňky se živě muožiti počaly, přenese se do hlavní kádi kvasné a smísí se 
záparou ostatní. Nádoby kvasné mívají obsah nejvýše 50 A/ a jsou buď ze 
dřeva aneb ze zdivá hladce vycementovaného.

Následkem vysoké teploty při nasazení (18— 20° R) počne záhy silné kvašení 
a zápara při tom též více stoupá (volná prostora musí obnášeti až 20%  celého 
objemu). Aby však teplost sáláním z nádoby rychle se neodváděla, přikrývá se
tato buď na jednu až dvě hodiny (v zimě i na 10 hodin) víkem. Po 10 až
12 hod. nastane k v a šen í m jb u jn ě jě í ,  na povrchu tekutiny kvasící vytvoří se 
mlékovitá bublinatá p ěn a ,  která stále víc a více houstne a především z buněk  
kvasn ičn ých  sestává . V tomto období přikročí se ku sbíráuí pěny té pomocí 
ploských," ua konci přiostřených lopatek; vrchnější vrstva tekutiny t. j .  nově 
utvořené kvasnice oddělují se od ostatní zápary, v které ještě s dostatek fermentu 
zbývá, aby kvašení dokončeno býti mohlo. Sebraná část slévá se do džberů aneb 
se svádí zvláštním, na okrajích ká lí upevněným žláhkem do místnosti vedlejší, 
kdež nalézá se celá řada nádob vymývacích ku další práci určených. Jemnými 
sýty odděluje se tekutina od hrubých součástek, které p > promytí zpět do kvasíruy 
se vrací. Zcezeuá tekutina, která obsahuje veškeré droždí v kvasíruě sebrané,
nechá se po jistou dobu v jiné nádobě státi a když droždí na dně se usadilo,
stáhne se s vrchu čistá, načež používá se j í  pravidelně ku přípravě nové zápařky. 
Bélavá, mazavá hmota na dně usazená proiuývá se pak opět v jiných kádích 
velmi studenou vodou a v době co možná nej kratší, aby nenastalo seslizovatěn í 
droždí, jelikož toto se pak těžko lisuje a, pokročil-li rozklad dále, vůbec pro 
obchod se nehodí. Dobře proinyté slisuje se ua to droždí v podobných lisech, 
jako jsou v užívání na cezeni saturované šťávy v cukrovarech. V rámech že
lezných mezi dvěma plátynky zůstává tlakem v desky sforiuované „ lisovan é d ro ž d íu 
v podobě hmoty tuhé plastické, která ještě asi 4 )%  vody obsahuje. Byl-li 
však pravidelný průběh práce něčím porušen, musí se droždí před lisováním 
rozmíchati s částí bramborového čistého škrobu, aby lisování lépe se dařilo;



ve zboží v obchodě se nalézajícím můžeme pravidelně tedy konstatovat! 10  až 
20%  škrobu. V některých továrnách však z úmyslu výrobek svůj škrobem po
rušují, poněvadž tento jest mnohem lacinější. V každém případě však, obsa- 
huje-li droždí prodejné větší procento škrobu, jsou odběratelé poškozeni. Výroba 
při dobré práci páčí se prý při 100 kg Šrotu na 10— 1.3% droždí lisovaného, 
pro obchod připraveného (čistého tedy asi jen 8 nejvýše 12%) a 29 až 31 •?>/ 
lihu (pro 100 kg  škrobu pouze 48— 50 l absol. lihu).

3. Yýroba pálenky z ovo^e.

Použití ovoce ku přípravě lihoviny pitné, obyčejně 50° Tr., která j  iž dále 
se „nesesiluje" opětovanou destilací, a jež vptílenkouu se nazývá, mívá přede
vším důležitost místní. Ve větších závodech nedá se ovoce dobře použiti z té 
příčiny zejména, že material tento podléhá mnohým vlivům, z nichž především 
povětrnost mívá platnost' největší. Víme ze zkušenosti, že rovnou měrou škodí 
úrodě ovocné jarní mrazíky, zejména pozduější, květnové, které květ z nej
větší části hubí, jako letní hojné a časté deště a podzimní větry, jež oklátí 
často ovoce nedozralé se stromů. Tím se stává, že mnohdy po létech úrodou 
ovocnou oplývajících, kdy surovina bito nad míru byla by laciná, následují 
roky, kdy za velkou ani cenu není možno dostatečných zásob si zaopatřiti ná
sledkem úrody malé. Lépe se tedy ovoce hodí jako surovina pro menší liho
vary („pálenky11 nebo „vinopalny"), vystavěné bud na pozemcích velkostatků, 
jež skorém pravidelně množstvím ovocného stromoví oplývají, neb při usedlo
stech rolnických, ve kterých se pak vždycky „pálí" toliko pro vlastní a svého 
domu spotřebu ). V takové „vinopalně" bývá vše nad míru prostičce a jedno
duše zařízeno; kotel destilainího přístroje jest pouze malý (na 2 hl vykvaše- 
ného „díla") a na přímé topení ohněm zařízený. Uvnitř asi 8— 10 cm od 
spodu jest pevně zasazeno dírkované dno nebo husté sýto ze silného měděného 
drátu, jímž se zbraňuje těžším částím vykvašeného díla, aby se neusadily na 
dnu vlastním a zde ohněm se mezi destilací nepripálily. „Dílo" do kotlíku 
naplněné má se míchati však přece bez přestání, dokud teplota jeho nedo
sáhne skorém bodu varu; pak teprv se „klobouk" (helrn) nasadí a utěsní 
a s chladičeui spojí. Z tolio všeho vysvítá, že výtěžek lihu na přístroji 
takovém není příliš valný ani co do jakosti ani co do mnohosti; nebot značná 
část jeho se vypaří do vzduchu mezi mícháním a tím nastává jedna ztráta. 
Dále se stává velmi často, že vzdor dlouhému míchání se něco řídké tekutiny 
na dnu připálí, následkem čehož destilát nabývá chuti horší. Tu maně pak 
naskýtá se otázka, nehvlo-li by lépe. zvláště tam. kde se jedná o prod ej  vy
robené lihoviuv, zaríditi malou společnost několika takových menších „vino
palů," která by postavila větší pálenku, lépe zařízenou a lépe tedy pracující, 
tak aby celek i výroba moderním odpovídaly požadavkům průmyslu  a trhu.

Tím způsobem, možno, dala by se opět jistá část suroviny rolníku našich 
lépe zpeněžiti, a poněvadž i obnosy, putující nyní do ciziny za rozličné ty 
„Kirschwassry" atd. zůstávaly by doma. přispívalo by se tím ku zvýšení blahobytu 
domácího měrou zajisté nemalou.

A ještě jeden dobrý následek by podobný krok měl. Ty stráně, stezky atd., 
které v některých krajinách navzdor hlasům napomínajícím dosud jseu holy 
a beze stínu, zazelenaly by se snad přece znenáhla stromovím ovocným, jehož 
plodv by Šlv více a lépe na odbyt! — Dle toho. jaké se ovoce v různých kra-
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*) Nevyrobi-Ii se v takové „pálence" ročuě více uež 100 l  5o%uí pálenky (^=60001%), 
poskytuje vyrabiteli zákon výhodu tím, že nevyžaduje žádné dané. Jinak podléhá dani, 
která se vybírá obyčejné dle velikosti deštil, přístroje.



Výroba pálenky z ovoce. 470

jinácli duří, různé se připiavují pálenky. Tak vline, Že výhonu' Mrv via: (sreinské) 
vlastí jest Slavonie, nepřekonané horn ičky tatranská SlovaČ, světoznámý koňak  
(cognac) ve Francii a pálen ka  třeš/mní (Kirschwnsser) ve Švýcarech že se ze
jména připravuje.

Ovoce, jehož se ku přípravě „sladkého ilíla" (cukernaté kuse neb šťávy) 
používá, má býti vždy dohře dozralé, aby procento cukru bylo poměrné čd 
nejvyšší. Nedozralého a zkaženého ovoce nelze ku práci té hrát), poněvadž při 
kvašení jest příčinou zvláště složitých rozkladů, jichž zplodiny dodávají výrobku 
chuti odporné a začasté i barvu jeho mění. a proto mají se vždy plody nahnilé 
neb napiesnivélé bedlivě odstrauiti a od zdravých odděliti. Též stopky otrhají 
se a oddělí pečlivě. Za kvasné nádoby v nej jednodušším případu slouží nby» 
čejný čistý soudek (objemu 1— 2 hf), v pálenkách větších používají k tomu 
však nádob zvláštních, dole o něco širších a nahoře tak upravených, aby při 
kvašení vnitřek nádoby úplně od vnějšího vzduchu víkem odděliti se dal. Sku
linky zbylé kolem okraje kadečky umažou se pak ještě jílem.

Toto víko na nádobě zůstává pravidelně po celou dobu kvašení a jen v říd
kých případech, když kvašení jest příliš bouřlivé, sundává se ua chvíli. Aby 
pak vytvořený při kvašení kysličník uhličitý mohl vidné ucliázeti, nechává se 
několik menších skulinek; anebo ještě lépe: ve víku prořízne se otvor, který se 
ucpe dobře zátkou korkovou "). l>o této zátky zastrčena jest zahnutá hubička 
skleněná, jejíž kolénko ponořeno jest do nádobky vodou naplněné. Světlost 
trubiček (vnitřní průřez kolmý) řídí se dle velikosti nádoby kvasné. Takovým 
zařízením jest umožněno sice plynu uhličitému ucházení z nádoby do vzduchu, 
tento však nemůže nikdy clo nádoby proudili, a zárodky plísní a bakterií s sebou 
tam zanášeti, takže kvašení úplně před nevítanými těmi bostv chráněno jest.

Někdy uvnitř kadečky kvasné bývá upevněn dvojitý okraj pro vsazení 
dírkovaného dna, jež má udržovat i pod povrchem tekutiny některé hrubší čá
stečky (slupky, dřen atd.), plynem uhličitým stále a stále vzhůru vynášené a 
pokrývku na povrchu tvořící. Na pokrývce této pak při delším kvašení snadno 
plíseň se usazuje a proto, kde není zmíněné dno upevněno, má se občas veškerá 
kvasící tekutina zamíchali: k tomu přimlouvá se též ještě důvod jeden. Nej- 
hořejŠÍ vrstva této pokrývky jest vždy nej teplejší a ta tvoří též jaksi plochu, 
z níž se část lihu odpařuje a s kysličníkem uhiič. těká. Je-li zmíněná kolen- 
kovitá trubička ua víku, tu lib ovšem se zadrží v nádobce, do které trubičkou 
ústí, voda tato pak se přidává ku „ilílu“ do deštil, kotlíku.

Nesahá-!i v kádi kvasné čistá tekutina mul podotčenou mřiž, přileje se 
na vrch čisté v»dv (as na 2— ,-J<■>»). nejlépe vlažné. Místnost, ve které kvasné 
nádoby se nalézají, má býti >mrhá, čistá a spíše cldaán á  než teplá! Nejvý- 
hodnější v té příčině temperatura byla bv asi okolo 14° R„ pouěvadž tehdy 
jest možnost ztráty vypařením lihu a vzácných vonných látek těkavých nejmenší.

Z ja b lek  i hrušek připravuje se v Čechách zřídka lihovina, poněvadž se 
ve spoustách suší ve velkých i malých sušárnách, načež bud do obchodu při
cházejí (známé ,,křížaly“) anebo ku výrobě „fíkové kávy“ (!) velmi mnoho se 
upotřehují. Tím více však v Německu, v Helfni a severní Francii se jich za 
jmenovaným účelem spotřebuje. Zde ovoce bud se rozkrouhá na kaši, která přímo 
samoiohiéiuu kvašení v nádobách popsaných se přenechává; anebo z kaše vyli
suje se šťáva, zbylá dřeň dobře s vodou rozmíchá a opět vylisuje, načež teprvé 
šťáva s trochou kvasidla  se smíchá a kvašení podrobí.

Jinde opět, zejména v Belgii a ve Francii, kde vyrábí se do roka slušné 
množství moštu jablečného  neb hruškového (Zieder), ze šťávy vylisováním kaše 
ovocné obdržené, používá se výtlačkh dřeni (ovšem vodou nepropíranýeh) ještě 
ku výrobě pálenky. Výtlačky ty se totiž rozmíchají s vodou ve kvasné nádobě

•) Dle Waguera & Ulbricbt* „Hautlbtieh,1*
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a smes tato ponte za krátko tíž  kvabiti. Cestou touto nabyti lze prý lihoviny, 
jež  ničeho si nezadá před jinou, z nevvlisované kaše ovocné vyrobenou*).

Aby se výtěžek pálenky zvětšil, přidávají ve jmenovaných zemích clo 
hmoty kvasící něco syrupu ze škrobového cukru připraveného **).

Kvašení ponechaná látka cukernatá vykvasí při ovoci dobře zralém a 
dosti cukernatém za 3 až (» dní; mnohdy se však pochod v kvasírně prota
huje na 2 až 3 neděle.

Konec jeho poznává praktický „vinopal** zevně dle toho, že žádný plyn 
uhličitý neprciiá z nádohv. Falším důkazem o dokonaném pochodu chemickém 
jest mu chuf; neltof nyní nesmí tekutina okoušená chutnati sladce, nýbrž 
spíše slabounce nakysle a pak i příchuť lihovitou má býti cítiti. Na to při
kročí se ku destilaci, jež děje se z počátku za stálého míchání, jak  z předu 
již pověděno bylo.

Výtěžek lihoviny ze 1<X) ky  jablek dobrého druhu a dobře uzrálých páčiti 
se dá na až 4f>OZ%, z téhož množství hrušek pak o něco více.

Máme-li třem i ku přípravě pálenky ***) použiti, musíme je  nechati dobře 
dozráti a při tom voliti vždy takové druhy, které nejvíce cukru mají. Proto 
používá se obyčejně malých černých třešní (jež mají asi 9% cukni), méně 
obyčejných větších černých; srdcovkv a višně k tomuto účeli se vůbec nehodí.

Lihovina ze třešní vyznačuje se zvláštní charakteristickou vůní a příchutí 
po hořkých mandlích; vlastnosti té příčinou jest organická sloučenina, kyano
vodíkem  (ONU) jmenovaná. Je  to tekutina, která nezředěna v malé již  dávce 
(i na povrchu těla) působí jako krutý organický jed, jenž jest s to, člověka 
v krátkosti usmrtiti, v nepatrném však množství užíván jest v lékařství co 
prostředek konejšivý (sedativum). Vedle něho nachází se ve zmíněné pálence 
ještě tak zvaná silice hořkomandlová. Obě ty sloučeniny vytvořují se při kva
šení ze zvláštní látky amyydalhm, jenž jest v peckách ovoce f )  obsažen, a 
jenž za přítomnosti vody štěpí se na cukr hroznový, kyanovodík a silici hořko
mandlovou. Cukr vykvasí na lih a 00a , obě poslední jmenované zplodiny roz
kladu toho však při destilaci přejdou do „břečky."

Poněvadž v peckách celých nerozložilo by se dostatečně mnoho amygda- 
linu a lihovina chovala by pak toliko málo kyanovodíku, roztlouká xe. ř á d  
pecek  (asi */5, nejvíce \4) ovoce použitého.

V peckách zároveň obsažen jest jakýsi mastný olej, jenž posud dobře 
prozkoumán není, o němž však je  zjištěno v praksi, že velice zdržuje kvašení, 
a že mší je  ve větší míře na dohro; zato však kvasící hmota bývá jím chráněna 
před plesnivinou. Z té příčiny se roztlučené pecky málo kdy smíchávají s ostatním 
materiálem a nechávají se spíše na povrchu veškerého díla v nádobě.

Při piáci počínali bychom si asi takto: Ovoce pečlivě stopek zbavené 
a zdravé, buď celé neb na mlýnkách rozmačkané f f ) ,  dá se do nádoby kvasné f f f )  
a lehce se širokým pístem přitluče. Na to se nádoba ta přiklopí víkem a dobře, 
jak již pověděno, před přístupem vzduchu ochrání. Kvašení, jež záhy počíná, 
trvá nejčastěji více dní (10 až 14, jsou však dosti obyčejny též případy, kde 
teprve za 20  dní bylo ukončeno), při čemž rozhoduje zejména teplota kvasírny, 
dále i to, zda byly třešně rozmačkány všechny neb jen jejich část. —  Prak-

*) Dle Stammera.
**) Z téže příčiny odporoučí se těž povařeni ovoce, které tím stane se sladčí, což 

každá hospodyné venkovanka z vlastní zkušenosti ví.
***) Pálenku ze třešni jmenují Němci Kirschwasser.

-O Též se nalézá však v hořkých mandlích, v jádrech jablek, hrušek, atd. 
f f )  V tomto případu se kaši třešňové přidává něco syrnpu z cukru škrobového, čímž 

zvýší se výroba značně, aniž tím prý jakost výrobku nějak by trpěla (Stammer). Délají to 
však pravidelně jen  ti, kdož „nepálí" pouze pro svou potřebu ale též pro trh.

-H-+) Mnohdy takovou nádobou jest obyčejný čistý soudek, jehož vrchní dno se vyndalo, 
aby po naplněni zase na své místo vloženo bylo.
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tikové se snaží, aby netrvalo ani příliš dlouho, poněvadž pak značně mnoho 
tekutiny vykvašené ky rá , ani příliš krátce, jelikož je  zjištěno, že pak obdržíme 
pálenku ka ln ou .

Šťáva vy kvasí obyčejně ze 12 až 18" S ua 1 až 3 ° S * ) .
Vykvašené „dílo" přenese se do kotlů destilačníbo, a musí ihned býti 

„odpáleno," neboť prakse učí, že prodlením, byť ne dlouhým, obdrží destilát 
nepříjemné příchuti **).

Vyváření „díla" trvá dotud, dokud, ještě destilát chutná lihem: některý 
„páleník" pak již z prakce, které se drží ve všem svém počínání, zná dobu, 
za kterou vytěžil z kotlů všechen lih.

„lířeřka," kterou touto první destilací („pálením") nabýváme, podrobujte 
se, poněvadž bývá jen málo lihovitá (2b—3<>% objemu), ještě druhé destilaci 
v tém/.H přístroji; když totiž má „páleník" dosti takové „břečky" navařeno, 
sleje ji  zpět do prázdného kotlů, přidá obyčejně též trochu vody***) a desti
luje tak dlouho, dokud lihovina neobsahuje méně než b<)" Tr. liliu absol.

Tehdy se práce přeruší a ku vroucímu zbytku přidá se tolik vykvaše- 
nélio „díla-" nmoho-li se ještě do kotlů vejde, načež vařením úplné všeho lihu 
se zbaví, neb krátce: pokračuje se ve výrobě „břečky."

Popsaným právě způsobem možno ze 1<M) ky  dobrých sladkých třešní vy- 
robiti 7*<> až 8*5 litrů lihoviny, což by odpovídalo asi 330 až 431)2% lihu 
absolutního ý).

Do obchodu přicházející „pálenka třešňová" má okolo 50% lihu, jehož 
]) rocen to se ležmím  zvyšuje a zároveň i vhuf a vůnň příjcninřjší stává. Pálenka 
bito obsahuje totiž vedle kyanovodíku (asi 0 *0 1 %, někdy i více) a silice 
hořkomandlové ještě volné kyseliny organické (asi 0*03 až (1*05% ba i 0 *1%), 
jež při destilaci zároveň s liliem přešly a nyní s částí jeho na aetherické dou,- 
a n in y  jvonnv  se spojily.

Svodky  kvašením poskytují lihovinu, jež pod jméuem „slivovice“ světo
známá jest. Vlastní domovinou je jí jest Slavonie a, tušíme, Chorvatsko, —  
vyrábí aneb může se vyráhěti ale všude, kde švestky dobré dobře se daří, 
na př. v Cechách.

Skorém vše, co jsme prvé řekli o pracích přípravných při výrobě pálenky 
třešňové, platí doslova i zde.

Cím na př. více pecek (do jistých ovšem mezí) rozmačkáme neb roz
tlučeme, tím silnější aroma slivovice má, za to ale „dílo" tím volněji kvasí. 
Kvašení, jehož počátek značně se zrychlí, jestliže přidáme „dílu" něco vlažné 
vody, jest při švestkách vůbec zdlouhavější, trvá často až několik měsíců fy ). 
Hlavní kvašení totiž bývá nejdéle v době jednoho měsíce ukončeno, dokvašo 
vání však, jež je  velmi volně, při kterém se ale přece procento lihu zvyšuje, 
trvá mnohém déle. Není však radu o, dle novějších zkušeností, proces ten 
příliš roztahovat!, poněvadž nastává vždy vypařování lihu a větší neb menší 
kysání, jmenovitě tehdy, nebylo-li po ukončeném kvašení hlavním („silném") 
užito zmíněné trubičky na odvádění plynu uhličitého.

*) Hle Htamwera „Braimtweiubroiiuereiu.
**) Zdá se, že děje se při tom složitý rozklad orgumckých»těl, jehož výsledkem jsou 

zplodiny těkavé, lihovině nepříjemnou příchuť dodávající,
***) Velejemné chuti, tvrdí se, že dosáhneme, když se ku „břečce“ přidá také něco 

vykvašeného „díla“.
j )  Podobna, o něco vsak vyssi cis!a podává rii&iiiiuer ve sve knize „Branní wein- 

hrenuerei**.
fý) Stainmer na př. vypráví o Badensku, kde pálenku ze švestek ve značném připra

vují množství, že tam kvasí až rok, ba i 5 let, sudy že však musí býti dobře uzavřené, aby 
nenastala ztráta lihu. Dále tvrdí, že prý lihovina měla chuť tím lepší, čím déle „dílo“ kva
silo. Podobné vypráví Behrend, jenž v tomto ohledu velmi se známým učinil, o Siemensovi.

Kioníka prftce. bil V. 61
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Při tom má ovšem sud úplně a dobře zabedněn, aneb víkem dobře při
léhavým a jílem kol krajň omazaným opatřen býti. Šfáva ze švestek mívá 
dle Ballinga asi 16 až 19° S (v němž je  14 až 15% cukru), dle Behrenda asi 
16 až 2 2 u S, po kvašení ukončeném měřena, udává sušiny asi o %  méně, t. j .  
5 až 6° S.

K vůli většímu výtěžku na lihu se někdy rovněž přidává něco syrupu 
z cukru škrobového (asi '/4 až ,/6 dle váhy ovoce). —

Ze 100  kg  pouhých, dobře uzrálých švestecli může „páleníkw nabýti 
8'5 až 10*41 pálenky, slivovice, 50® Tr, což by se rovnalo asi 420— 520 /%*). 
Destilace, kterouž ze „břečkvu nabýváme slivovici čistou, musí se mnohdy 
opakovali až tř ik ráte .

N ejlep ší destilát plní se pak přím o do lahví, méně jemný (později te
koucí) dává se do sudů. Když slivovice dlouho v sudě leží, shnědne tak, že 
ji  barva tato při prodeji na škodu jest. Dle Stammera (rovněž i dle někte
rých chemiků jiných) lze však vadě té odpomoci jednoduchým „ z čeřen m u liho
viny. Něco klihu neb francouzské rosoliny rozvaří se v trošce teplé vody, 
kteráž do sudu zbarvenou slivovicí naplněného se naleje a dobře rozmíchá. 
Jmenované čeřidlo zaobalí jaksi barvivo (pochodící od sloučeniny třísla) a když 
jsme byli lihovinu plstěným cedidlem procedili, vidíme, že nabyla původní 
své kráisné barvy.

Jakkoliv pálenka z m alin , j a h o d , ostružin  a pod. lesního ovoce dosti 
hledána a placena jest, přece zejména u nás v Čechách nepoužívá se jmeno
vaných plodů ku výrobě lihoviny, z příčiny na snadě ležící. Uměle se totiž 
rostliny dotyčné nepěstují a lesňv, vlastních to jejich nalezišf, stále ubývá a 
mění se v pole, kdež ovšem pěstují se jiné důležitější plodiny.

Spíše se malé jich úrody v lesnatých krajinách používá k výrobě šfávy 
(malinové, jahodové).

Y krajinách ja lo v c em  oplývajících, na př. v karpatské Slováci, „pálíu se 
z bobul jalovcových**) známí vb o r o i ič k a .u Manipulaci přípravy borovičky 
známe však toliko povrchně. Dle toho se bobule rozmačkají, vyluhují a tento 
cukernatý roztok uvede se ve kvašení troškou droždí várečného; anebo se ta 
kaše veškerá zředí poněkud vlažnou vodou a ponechá kvašení samovolnému. 
O velikosti výroby neumíme ničeho pověděti.

K o ň a k  (Cognac) nebo „tiancouzská páleuka,“ mnohdy i za lék vyhlašo
vaná, a proto ještě častěji padělaná, připravuje se ve velkém ve Francii desti
lací vykvašené šfávy hroznů. Mnohdy i vylisováním šfávy zbavených slupek i se 
stopkami užívá se ku kvašení a výrol>ě pálenky, jež koňaku ovšem pravému 
vyrovnati se nemůže.

Zbytky na vinicích po vylisování se totiž shromáždí v podobné kvasné 
nádobě, ve které později mříž upevniti se dá, aby slupky ponořeny zůstaly a 
dobře s vodou rozmíchají, načež směs v luzku kvasiti počne. Vykvašené ta
kové „dílou destiluje se a destilát slouží ku přípravě padělaného koňaku, po
něvadž hlavní jeho součástí jest olej íurfurový, význačné aroma koňaku 
tvořící.

Chceme-li nabyti pravého, dobrého koňaku, tu není snad jedno, kdy 
kvasící víno se destiluje. Arcma pálenky tc vytvořuje se totiž patrně jen 
v jistém období kvašeni viného, načež po uplynutí jisté doby zm izí jaý a 
j in ý m  zam ěněno  jest.

*) Dle NVagncra a Uibrichta „Handbuch11 však i 550 /%.
**) Tyto bobule dozralé mívají až 13%  cukru.
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Pravá tedy chvíle při kvašení musí se jaksi vyČfhati, a továrnici 
koňaku jezdí za tou příčinou po krajinách, kde víno se připravuje, zdestilují 
z nabídnutého ku prodeji kvasícího moštu malou část a dle destilátu posuzuji, 
hodí-li se jim zboží kupované či nic. Jinými slovy, oni se přesvědčují, na- 
lezá-li se v tom období, k d y  d es tila c í tekutiny k v a šen é  obdržeti m ohou d obrý  
k o ň a k .  —  U nás, bohužel, nepěstuje se nyní vinařství v takovém rozsahu, 
jako za starších dob samostatnosti a slávy České, a není tudíž ani možno, aby 
koňak se vyráhěti mohl.

Ku konci celé stati, kteráž vňbec dle možnosti kratince a stručné psána 
jest, připojujeme vedle čtyř tabulek alkoholometrickvch též ještě dftležitou 
tabulku srovnávací, z níž dle stupňft saccharometru stanovití se dá specifická 
váha aueho naopak.

61*



484

Tabulka a) ku stanoveni skutečných hodnot lihu ze zdánlivých ve 
vodných jeho sinčsích (pro 12° R.).

Te
pl

ot
a 

ve 
* R

. 40 41 42 43 44 ! 45
f.

46 47 48 49 50

Skutečné hodnoty procent volumových

—  10 50-5 51-4 52*3 53-2 541 55-0 55*9 56*8 57-7 58*6 59*5
9 50-1 5 1 0 51-9 52-8 53-7 54-5 55-4 56*4 57-3 58*2 j 59*1
8 49-7 50-5 51-4 52-3 53-2 541 55-0 55*9 50-8 57*8 58*7
< 49-2 50-1 51-0 51-9 52-8 53-7 54-6 55*5 56*4 57*4 ! 58-3
6 48-7 49-7 50-6 51-5 52-4 53-3 54-2 55-1 568 » 56*9 57*9

— 5 48*3 49-2 50-1 51-0 51-9 52-9 53*8 54*7 55*6 56*5 57*5
4 47-8 4«-7 49-7 50-6 51-5 52-4 53*3 54*3 55*2 56*1 57*0
3 473 48-3 49-2 50-1 5 1 0 5 2 0 52*9 53*8 54*8 55*7 5tí-tí
2 46-9 47-8 48-7 49-7 50-6 51-6 52*5 53*4 54-3 55*3 56*2

—  1 46-4 47-3 48-3 49-2 50-2 51 1 52*0 53< > 53-9 54*9 55*8

0 45-9 46-9 47-8 48-8 49-7 50-7 51-tí 52*5 53-5 54*4 55-4

+  1 45 4 40-4 47-3 48-3 49-3 50*2 51*2 52*1 53*1 54-0 54-9
2 45-0 45-9 46-9 47-8 48-8 49-8 50*7 51*7 52*6 53*6 i 54-5
3 44-5 45-4 4 6 4 47-4 48-3 49-3 50*2 51*2 52*2 53*1 54*1
4 44-0 44-9 45-9 46-9 47-8 48-8 49*8 50*8 51*7 52*7 53-tí

+  & 43-5 445 45-4 46-4 47-4 48-3 49*3 50*3 51*3 52*2 53*2

6 4 3 0 44-0 44-ti 45-9 46-9 47-9 48*9 49*8 50*8 51*8 52*7
7 42-5 43-5 445 45*4 46-4 47-4 48*4 49*4 50*3 51*3 52*3
8 42-0 43-0 4 4 0 44-9 45-9 46-9 47*9 48-9 49*9 50*9 51*8
9 41 *5 42-5 43-5 445 45-5 46-4 47-4 48*4 49*4 50*4 51*4

+  10 41-0 42-0 43*0 440 45-0 46-0 47*0 48 "0 48*9 49*9 50*9

11 40-5 41-5 42-5 43-5 44-5 45-5 46*5 4 7 5 48*5 49*5 50*5
+  12 40-0 41 0 42-0 43-0 44-0 45-0 46-0 47-0 48*0 49*0 50*0

13 39-5 40-5 445 42-5 43-5 44-5 45*5 40-5 47*5 48*5 49-5
14 39-0 40*0 410 42-0 43-0 4 4 0 45*0 46-0 47*0 48*1 49-1

+  15 3 8 5 39-5 40-5 445 42-5 43-5 44-6 45-6 46*6 47*6 48-6

16 38-0 3 9 0 4'VO 41-0 42-0 431 441 451 46*1 47*1 481
17 3 7 5 38*5 39-5 40-5 41-tí 4 2 6 43-tí 44-6 436 46-tí 47-6
18 37-0 38-0 39-0 400 41*1 4 21 43-1 441 43-1 4tí*l 1 17-2
19 36-5 37-5 38-5 39-5 40-6 41-6 42*6 43*6 44*6 45*7 46*7

+  20 3 6 0 37-0 3 8 0 39-0 401 41-1 42*1 431 44*2 45*2 46*2

21 35-5 36-5 3 7 5 38-5 39-tí 40-6 41-tí 42-7 43*7 44*7 45-7
22 3 5 0 36-0 37-0 38-0 391 40-1 411 42-2 43*2 44*2 45-2
23 34-4 35-5 36-5 37-5 38-6 39-6 40-6 41-7 42*7 43-7 44*8
2 4 33*9 3 5 0 36-0 37-0 38-1 391 40*1 41-2 42*2 43*2 44-3

+  25 33-4 34-5 35-5 36-5 37-6 38-6 39*7 40-7 41*7 42*8

]
43*8

,

*
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5  cd
-2 oo.a. v
H ►

51 52 53 54 55 56 57 58 59 00
.

61

Skutečné hodnoty procent volumových

—  10 GO-4 61*3 02-3 03-2 64-2 6 5 1 60-1 07*0 071) 08-9 69-8
0 G(.H> G0-9 01-9 02-8 03-8 04-7 05-7 00-0 0 7 0 08-5 09-4
8 5 9 0 G( )-5 01-5 02-4 03-4 04-3 05-3 00-2 07-2 08-1 09 1
7 59-2 60-1 01*1 02-0 03-0 04-0 04-9 05-9 00-8 07-8 68-7
(í 58-8 59-7 0( >7 01-0 02-0 03-0 04-5 05-5 00-4 07-4 08-.3

—  5 5 8 4 59-3 00-3 01-2 02-2 03-2 04-1 05-1 00-0 07 0 07*9
4 58( I 58-9 59-9 0O-8 01-8 02-8 03-7 04-7 05-7 00  0 07-0
3 57*0 58-5 59-5 00-4 OL-4 02-4 03-3 04-3 05-3 00-2 07-2
2 57-2 58-1 5 9 1 OO-o 01-0 02-0 02-9 0.3*9 04-9 05-8 0(5-8

—  1 5 0 7 57-7 58-7 59-0 0(H) 01-0 02-5 0.3-5 04*5 05-4 (5(5-4

0 50-3 57-3 58-2 59-2 00-2 01-2 02 1 031 041 05-0 0(5-0

+  l 55*9 50-8 57-8 58-8 óll-S Oo*7 01-7 02-7 03-7 0 4 0 05-6
2 5 5 5 50-4 57-4 58-4 59-3 00*3 01-3 02-3 0.3-3 04-2 05-2
3 55-0 50-0 57-0 57-9 58-9 59-9 0 0 9 01-9 02-8 0.3-8 04-8
4 5 4 0 55-0 50-5 57-5 58-5 5 9 5 00-5 01-4 02-4 0.3-4 (54-4

4" 54-1 55 1 5 0 1 57-1 58-0 59-0 00-0 Ol-o 02-0 0.3(1 04-0

o 53'7 54 7 55-7 50-0 57-0 58-0 59-0 oo-o 0 1 0 02-0 03*5
7 53 v* 5 4 2 55*2 50-2 57-2 58-2 59-2 00-2 01-2 0 2 1 03* 1
8 52-8 53-8 5 4 8 55-8 50-8 57-8 58-8 59-7 00-7 01-7 (527
9 52 4 53-4 5 4 3 55-3 50-3 5 7 3 58-3 5 9 3 00-3 01-3 Í52-.3

+  10 5L-9 52-9 53-9 54 9 5i'r9 50-9 57-9 58-9 59-9 00-9 01-9

11 52*;) o3-4 5 4 4 55-4 50-4 5 7 4 58 4 59-4 00-4 Ol 4
4 -1 2 5 1 0 52-0 53 < > 54*0 55rO 5(5-0 57-0 5S-() 59-0 00-0 0 1 0

13 rx i-5 51-5 52 5 53-0 5 4 0 55-0 50-0 57-0 58-0 59-0 0O-0
14 50-1 51-1 5 2 1 53 l 54 1 55-1 50-1 57*1 58 1 5 9 1 €H>1

4 -1 5 49-0 5o-0 5 1 0 52-0 53-7 54 7 55-7 50-7 57‘7 58-7 59*7

10 491 5( (-2 51*2 52-2 53-2 54-2 55-2 50-2 57 2 58-2 59.3
17 48:7 49-7 50-7 51-7 52-7 .53-8 54-8 55-8 50-8 57-8 58-8
18 48-2 49-2 50-2 51-3 52*3 5-3-3 54*3 55-3 50-4 5 7 4 58*4
Lil 47-7 48-7 49-8 50-8 51-8 52-9 53-9 541) 55-9 50-9 57-9

+  20 47-2 4 83 49-3 5i 1-3 51-4 52*4 53*4 54-4 55-5 5(5-5 57-5

21 40-7 47-8 48-8 49-9 5 0 9 51-9 53-0 54-0 55-( 1 56-0 57*0
22 40-3 47-3 4 8 4 49 4 50-4 51*5 5 2 5 5 3 5 5 4 5 55*0 50*0
23 45-8 40-8 47-9 48-9 rx w i 51*0 52-0 53-1 5 4 1 55*1 50-1
24 4 5 3 40-3 47-4 48-4 49-5 5 0 5 51*6 52-0 5.3-0 54*7 55 7

+  25 44-8 45-9 40-9 4 8 0 49-0 5 0 1 51 1 5 2 1 53-2 5 4 2 5 5 2
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*  PÍ ® .
S* 0>
H ►

62 63 64 65 (56 67 68 69
H

70 71 72

Skutečné hodnoty procent rolumových

—  10 70-7 71*6 72-6 73*5 74-4 75*3 76-3 77-2
T

78-2 79-1 8 0 0
9 703 71-3 72-2 73-1 74* 1 7 5 0 75-9 76-9 77-8 78-8 79-7
8 7 0 0 7 0 9 71-8 72-8 73-7 74-6 75-6 76-5 77-5 78-4 79-4p-i 69-6 7 0 5 71-5 72-4 73-4 74-3 75-2 76-2 77-1 78-1 7 9 0
« 69-3 70-2 711 721 7 3 0 73-9 74-9 75-8 76-8 77-7 78-7

—  5 68-9 69-8 708 71*7 72-6 73-6 7 4 5 75-5 76-4 77-4 78-3
4 68*5 69-4 7 0 4 71-3 72-3 73-2 74-2 75-1 76-1 77*0 7 8 0
3 68-1 691 7 0 0 7 1 0 71-9 72-9 73-8 74-8 75-7 76-7 77-7
2 67-7 68-7 69-6 70-6 71-5 72-5 73-4 74-4 75-4 76-3 77-3

—  1 67-4 68-3 69-3 70-2 71-2 721 7 3 1 7 4 0 7 5 0 7 6 0 76-9

0 6 7 0 67-9 68-9 6 9 8 7 0 8 71-8 72-7 73 7 74-7 75-6 76-6

+  ^ 66*5 67-5 68*5 69-5 70-4 71-4 72-3 73.3 74-3 75-3 76*2
2 66-1 671 681 69 1 7 0 0 7 1 0 7 2 0 72-9 73-9 74-9 75-9
3 6ó-8 66-7 67-7 68-7 69-íí 7 0 6 71(5 72*5 73-5 74-5 75*5
4 65-4 66-3 67-3 68-3 (59-2 7 0 2 71-2 7 2 2 731 7 4 1 75*1

64-9 65-9 66-9 67*9 (58 8 (59-8 7o-8 71-8 72-8 73-7 74-7

6 6 4 0 65*5 66-5 67-5 68-5 (59 4 7o-4 71-4 72-4 73-4 74-3
7 (»41 65* l 661 67-1 681 69-0 7 o o 7 1 0 7 2 0 7 3 0 7 4 0
8 113*7 64-7 65-7 6(5-7 (57(5 (58-6 (59-6 7 0 6 71-6 72-6 73*6p»4» r>9 6.3*3 64.3 65*3 66-3 (57-2 (58-2 69-2 7 02 <1'Z IÓ"Z

+  10 62-9 63-8 64-8 65-8 (568 (57-8 68-8 69-8 70-8 71-8 72*8

11 62-4 63-4 64-4 6 5 4 6(5*4 67-4 68-4 69-4 7 0 4 71-4 72-4
+  12 6 2 < > 6 3 0 6 4 0 6 5 0 6 6 0 6 7 0 6 8 0 6 9 0 7 0 0 7 1 0 72-0 i

13 61*6 62-6 63-6 64*6 <55-6 66(5 67*6 68-6 69-6 7 0 6 71-6
14 61*1 621 63-1 64-2 65-2 66-2 67-2 68-2 69-2 7 0 2 71-2

+ 1;) 6 0 7 61-7 62-7 6.3-7 (547 65-7 66-7 (57-8 68-8 69’8 7 0 8

16 60-3 61-3 62-3 63-3 64-3 653 66-3 67-4 (58-4 69-4 7 0 4
17 59-8 <508 61-8 (52-9 6.3-9 64-9 (559 (5(5-9 6 8 0 6 9 0 7 0 0
18 59-4 6 0 4 61-4 (52-4 6.3-4 64-5 (55-5 66-5 67-5 68-6 69*6
19 5 8 9 6 0 0 61L 6 2 0 631) 6 4 0 65-1 (5(5-1 6 7 1 68-2 69-2

+  2 0 58‘5 5 9 5 6 0 5 61-6 6 2 6 63*6 (54(5 65*7 66-7 67-7 68-8

21 58-1 59*1 60*1 61-1 62-1 63-2 64-2 (55-2 66-3 67-3 68*3
22 57-6 58-6 59-6 (507 61-7 62-7 (53-8 (54-8 65-8 66-9 67*9
23 5 7 2 58-2 59-2 6 0 2 61-3 62-3 63-3 64-4 65*4 66*5 67*5

AM -4
24 56-7 57-7 58*8 59-8 (50-8 61-8 62-9 63*9 6 5 0 6 6 0 b/-l

+  25 56’2 57-3 5 8 3 59*3 6o-4 61-4 62-4 63-5 64-5 65-6 66*6

i
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Skutečné hodnoty procent volumových

—  10 81*0 81-9 82-8 83-8 84*7 85-6 86-5 87-4 88-3 89‘2 90-1
9 80-6 81-6 82-5 83*5 84-4 85-3 86-2 87*1 8 8 0 88-9 89-8
8 80-3 81-3 82-2 83-1 84*1 8 5 0 85-9 86*8 87-7 88-6 89*5
7 8 0 0 80-9 81*9 82*8 as-7 84-7 85-6 86*5 87-4 88-3 89-2
6 70-6 80*6 81-5 82*5 83-4 84-3 85-3 86*2 87-1 8 8 0 8 8 0

—  5 79-3 80-2 81*2 82-1 83-1 8 4 0 85-0 85*9 86-8 87-7 88*6
4 7 9 0 79-9 80-9 81-8 82-8 83-7 84-6 85*6 86-5 87'4 88*3
3 78-6 79*6 80-5 81-5 82-4 83-4 84*3 85*2 86*2 87-1 8 8 0
2 78-3 79*2 80-2 81-1 82*1 8 3 0 8 4 0 84*9 85-9 86-8 87-7

—  1 77-9 78-9 79-8 80-8 81*8 82*7 83-7 84*6 85-5 86-5 8 7 4

0 77-6 78-5 79*5 80-4 81*4 82*4 83-3 84*3 85-2 86*2 87*1

+  1 77*2 78*2 79-1 80-1 81-1 82*0 8 3 0 I 8 3 0 84*9 85*8 86*8
2 76-8 77*8 78-8 79-7 80-7 81*7 82*6 83-6 84-5 85-5 80 4
3 76*5 77-4 78-4 79-4 80*3 81*3 82-3 83*2 84-2 85-2 86*1
4 76-1 77-1 78-0 7 9 0 80*0 8 1 0 81-9 82*9 83-9 84-8 85-8 !

+  & 75-7 76*7 77-7 78-6 79-6 80-6 81-6 82-5 83*5 84*5 85*4

6 75-3 76-3 77-3 78-3 79*3 80*2 81-2 82-2 83-2 84*1 85-1
7 74-9 75-9 76*9 77-9 78*9 79*9 80-9 81-8 82-8 83-8 8 4 8
8 74-6 75*5 76-5 77-5 78-5 79-5 80-5 81*5 82*5 83*4 8 4 4
y 74-2 75*2 76-2 77-1 78-1 79-1 80-1 81-1 82-1 a3-i 841

4 - 1 0 73*8 74*8 75-8 76-8 77*8 78-8 79-7 8 07 81-7 82-7 83.7

n 73-4 74-4 75*4 76-4 77-4 78*4 79*4 80-4 81-4 82*4 83*4
14-12 7 3 0 7 4 0 7 5 0 7 6 0 7 7 0 7 8 0 7 9 0 80-0 81*0 8 2 0 8 3 0

13 72-0 73*6 74-6 75-6 76*6 77*6 78-6 7 9 0 8 0 6 81-6 82*6
14 72-2 73*2 74*2 75-2 76*2 77*2 78-2 79-2 80*3 81-3 82*3

4 -1 5 71-8 72*8 73-8 74-8 75-8 76-8 77-9
I

78-9 79-9 8 0 0 8 1 0

10 71*4 72-4 73-4 74-4 75-4 76*5 77-5 78-5 79*5 80*5 81*5
17 7 1 0 7 2 0 73-0 7 4 0 75*1 76*1 77-1 78-1 79*1 80*1 81*2
18 70-6 71*6 72*6 73-6 74-7 75*7 76-7 77-7 78-7 79-8 80-8
19 70-2 71*2 72*2 73*2 74-3 75-3 76-3 77-3 7 8 4 79-4 80*4

4 - 2 0 09-8 70-8 71*8 72-8 7 3 0 74-9 75*9 76-9 7 8 0 79-0 80*0

21 09-4 70-4 71*4 72-4 73*5 74-5 75*5 7o*» 77-6 78-6 79 0
22 68-9 7 0 0 7 1 0 7 2 0 73*1 741 75-1 76-1 77-2 78*2 79-3
23 08-5 69-6 70-6 71-6 7 2 0 73 7 74-7 75-7 76-8 77-8 78 0
24 68-1 69*1 70-2 71-2 72-2 73-3 7 4 3 75-3 7 0 4 7 7 4 7 8 -fi>

4 -2 5 07*7 68*7 69-7 70-8 71-8 72-9 73*9 74 0 7 6 0 7 7 0 78*1



488

|rf
a57 « 
H **

10
í)
8
7
(i

o
4

:í  
1

0

+  1
2
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6
i
8
9

+ 10

l i
f  12

13
14 

+  15

10
17
18 
lil+ 20

84

O lo
90-7
90*4
9 0 1
89-8

8 i i - r »

89-2
88*9
886
88*3

88*0

87*7
87*4
87*1
86*7
86*4

86*1
85*7
85-4
85*0
84*7

84*4
8 4 0
86*6
83*3
8 2 9

82*6
82*2
81*8
81*4
81*1

2 1
'>■>

i 8(1*7
I 80*3 |

79*9
24 79-5

791

il85 86  87 88 89 í 90 91 92 93 94 95

Skutečné hodnoty procent volumových

91*9 92*7 93*6 94*4 95*3
91*6 92*4 93*3 94*2 95*0
91*3 92*2 93*0 93*9 94*8
91*0 91*9 92*8 93*6 94*5

91*6 92*590-7 93*4 94*3

90-4 91*3 92*2 93*1 94*0
90*2 91*1 9 2 o  92*8 93*7
89*9 90*8 91*7 92*6 93*5
89-6 90*5 91*4 92 :5 93*2
89*3 90*2 91*1 92*0 92*9

891) 89*9 90*8 91*7 92*6

88*7 89*6 90-5 91*4 92*4
88*3 89*3 90*2 91-1 92*1
8 8 0  891) 89*9 !H)-8 91*8
87*7 88*6 89*6 90-5 91*5
87*4 88*3 89*3 90*2 91*2

87*0 881) 891) 89*9 90*9
86-7 87*7 88-6 89*6 90*6
86-4 87*3 88*3 89*3 90*3
«<W» «7-n ftft-o «<w» <MWI
85*7 86*7 87*7 88*7 89*6

85*3 
851) 
84*6 
84*3 
83*9

86*3
86*0
85*7
85-3
85*0

87*3
87*0
86 7
86.3
86 i)

88*3
88*0
87*7
87*3
87*0

89*3
891)
88-7
88*3
88D

83*6 84*6 85*6 86*7 87 7
83*2 84*2 85 3 86*3 87*3
82*9 83*9 84*9 86*0 87*0
82*5 83*5 84*6 85*6 86*7
82*1 83*2 84*2 85*3 86 3

81*7 82*8 83*8 84*9 861)
81*4 82-4 83*5 84*5 85*6
8 1 0  821) 83*1 84*2 85*2
8<)i; 81*7 82-7 83*8 84*9
80*2 81*3 82*3 83*4 84*5

96*1 96*9 97*7 98*6 99*4
95-9 96*7 97*5 98*3 99*1
95*6 96*5 97*3 98*1 98*9
95-4 96*2 97*1 97*9 98*7
95*1 96*0 96*8 97*7 1)8*5

94*9 95*7 96*6 97*4 98*3
94*6 95*5 96*3 97*2 98*1
94*3 95*2 96*1 971) 97*8
94* l 951) 95*9 96*7 97*6
93*8 94*7 95*6 96*5 97*4

99*9
99*7
99*5
99*3

93*6 94*5 95*4 96*3 97*1

93*3
9 3 0
92*7
92*4
92*1

94-2 
93*9 
93*6 
93*4 
93* l

95*1
94*8
94*6
94*3
941)

96*0
95*7
95*5
95*2
951)

96*9
96*6
96*4
9 6 1

99*1
98-9
98*7
98*5
98-2

98-0

91*8 
91*5 
91*2 
90*9 
1K)(»

92*8
92-5
92*2
91*9
91*6

93*7
93*5
93*2
92 9 
1)2*6

1)4*7 95*6 
1)4-4 95*4 
1)4*1 9 5 1
93-9 94*3 
1)3*6 94*6

97*6
97*3
97*1
1)6*8

90*3 91*3 92*3 
901) 1)1*0 1)21 ) 
89*7 90*7 91*7 
89-4- lM)-4 91*4 
85H) Hol í»l*l

1)3*3

1)2*7
92*4
921

94*3 
1)4*')
93* 7 
93*4 
93*1

96*6
96*3
1)6 - 1
95*8
95*5

1)5*3 
9 5 0  

, 94-7 
1)4*4 
94-2

88-7 89*7 !M>*8 91*8 1)2*8
88*4 89*4 90*5 1)1*5 92*5
8 8 0  89*1 1HI-1 91*2 1)2*2
87*7 88-8 89-8 90*1) 91*9
87*4 88*4 89*5 90*6 1)1*6

93*9
1)3*6

9 3 0
92*7

87-0 88*1 89*2 90*2 91*3 92*4
86-7 87-7 88*8 89*9 9 1 0 1| 921
86*3 87-4 88*5 89*6 90*í 91*8
8 6 0  87 1 88*1 8D-2 9 0 4  
85*6 86*7 87*8 88*9 1)0*0

Dl-5 
91*2
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Srovnávací tabulka b.
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Skutečné hodnoty („ptává síla") lihu

40 41 42 4; 5 44 4r> 4G 47 48 49 50 51 52 53 54 H

10
9
8
7
0

- 5
4
3
>■»

0

+  1
2
3
4

+  5
<;
7
8 
9

-j~ 10

11
12
13
14

+~ 15

ir,
17
ix
19

4 -2 0

21
*>•>

' 53
24

i 4 - 25
2tí
27
28 
29

-f- 30

1-7 
1-0 1 
1-5 1 
1-5 1 
1*4 1

V7

1-3 1 
1-3 1 
1-2 1 
l-l 1 
1 0  1

1() 1

1-8 1-8 
O 1-7 17

1-8
1-8

tí 1-tí 1-7 1-7 
5 1-5 1-tí 1-tí 
4 1-5 1-5 1-5
4 1-4 1-4 1-5 
3 1-3 1-3 14 
2 1*2 1-3
1 1 2  
1 1 1

1-3 
1-2 1 2  
1 1  1 1

O VO i-o l-l

0 9 0-9 0 9 1-0 1-0 
0-8 0-8 0-9 0-9 0-9 
0-7 o-8 0*8 0-8 o-8 
0"7 0-7 0"7 0*7 0 7 
o-tí O-tí o-tí O tí o-tí

0*5 0-5 0*5 0-5 0'tí 
0*4 0*4 0-5 0*5 0*5 
0-4 0*4 0 4 0-4 0-4 
0-3 0 3 0*3 0-3 0-3 
0-2 0-2 0*2 0*2 0-2

O l 0-1 0 1  0 1  0-1 \ 
0 *o o o CVO 0-0  o-o 
0-0 0  0  0*0 0 1  0-1 
o-i o i o i o-l o-i
0-2 0-2 0-2 0*2 0*2

0-3 0*3 0*3 0-3 0-3 
0-4 0 4 O"4 0-4 o-4 
0*5 0*5 0-5 0*5 0-5 
o-tí O-tí O-tí O-tí O-tí 
O-tí 0*7 0-7 o-7 0-7
0*7 0*7 0*8 0*8 0 8
0-8 0-8 0 8 0-9 0*9 
0*9 0-9 0 9 10 10
1-0 1*0 1-0 1*0 11 
11  11  1*1 1*1 1-2

1-2 1-2 1*2 1*2 1-3 
1-3 1*3 1*3 1*3 14 
1-4 1-4 1-4 1-4 1-5 
|-5 1*5 1*5 1-5 1*5 
1-5 l-tí ltí 1tí 1-tí

1*9 19 1*9 2 o 2 0 
1-8 P8 19 1-9 1-9 
1-7 1-7 1*8 18 1-8 
l-tí 1-7 17 1-7 17 
l-tí l-tí l-tí l-tí 1-7
1-5 1*5 1*5 15 l  tí 
1 4  14 14  1*5 1*5 
1*3 1-3 14  1-4 1-4 
1-2 1-3 1*3 1*3 1-3 
1*2 1*2 1-2 1-2 1*2

11 t-l I I  l- l  1-1
1 0  1-0 1 0  1-0 1-0 
0-9 0-9 0-9 0*9 1-0 
0-8 0-8 0-8 0-9 0*9 
o-7 0-7 0-8 0'8 0-8 
0-7 <1-7 o-7 0-7 0-7
0 ‘tí o-tí O-tí O-tí O-tí 
0*5 0-5 0-5 0 5 0*5 
0-4 M-4 0*4 0*4 0*4 
0*3 0-3 0*3 0 3 0*3 
0*2 0*2 0*2 0-2 0'2

o-l o-l o-l o-l (rl 
0*0 0*0 o o o-o o-o 
0*1 0-1 o-l 0 1  o-l 
0 1  0*1 0-1 0*2 0*2 
0*2 0-2 0*2 0-2 0*2

0-3 0*3 0-3 0*3 0*3 
0*4 0-4 0*4 0'4 0*4 
0*5 0 5  0 5  0*5 0*5 
O-tí o tí O-tí Otí 0*6 
0-7 0-7 0-7 0*7 0-7
0-8 0 8  0-8 0 8  o-8 
0 9  0 9  0-9 0-9 0-9 
1*0 1*0 1*0 1-0 1*0
1-l 1-1 l-l l-l l-l 
1*2 1-2 1*2 1*2 1-2

1-3 1*3 1*3 1*3 1*3 
1*4 14  1*4 1*4 1-4 
I -5 1 *5 1-5 1 -5 1 -5 
l-tí l-tí l*tí l  tí l-tí 
1-7 1.7 1*7 17  1*8

2 0  2 0  2 1 2 1  21
1-9 1*9 2-0 2-0 2-0
1-8 19 1-9 1-9 1-9
1-8 1-8 1-8 1-8 1-8
1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
l*tí l-tí 
1-5 1*5
1-4
1*3
1*2

1-4
1*3
1-3

l-tí l-tí 1-7 
1-5 1-5 l-tí 
1*4 1*5 15 
14 1*4 1-4
1-3 1*3 13

1-2 12 1*2 1-2 1*2

1*1 11 l-l 1*1 1-1 
1-0 1-0 1-0 1-0 1 0
0-9 0 9  0*9 0*9 0 9  
0 8  0-8 0-8 0-8 0-8 
0-7 0-7 0-7 0 7  0*7
O-tí O-tí O-tí O-tí o-tí
o*5 0*5 0*5 0 5  0 5  

| 0 4  0 4  0*4 0 4  0-4 
1 0 3  0*3 0*3 0-3 0-3 

0 2  0 2  0-2 0*2 0-2

0*1 0*1 o-i o-i o-i 
0*0 OO 0*0 0*0 OO 
0-1 0*1 O l O l o-i 
02 0-2 0-2 0-2 0-2
0 3  0-3 0-3 0-3 0-3
0’4 0 4  0'4 0 4  0*4
0 4  < yb 0 5  0-5 0*5 
0*5 O-tí O-tí O-tí 0 6  
otí 0*7 0*7 0-7 0-7 
0*7 0 8  0-8 0-8 0-8
0-8 0.9 0-9 0*9 0*9
0-9 10 1-0 1*0 10  
1*0 1 0  l- l 11  1*1
1-2 1*2 1-2 1-2 1*2 
1*3 1-3 1*3 1*3 13

1-4 1*4 14  1-4 1-4
1*5 1*5 1*5 1*5 1*5 
l-tí l-tí 1-tí l-tí l*tí 
1*7 1*7 1*7 1*7 1*7 
1*8 1-8 1-8 1-8 1-8

s
*«<•

$>•

S-c

P -4-J
wmmt

O ^
X  Ss

lc'c

ci
cL

Š   ̂
s  %

c
<Lcr.
O
t .

oa-ec
X

Din „linduklious-Taljdleu*, ťcslgnslnllt vou dnr k. k. Noniml Aiťhuugs Cornrnission 
in Wieu, Apríl 18S6.
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Skutečné hodnoty („pravá síla“) lihu

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

—  10 
9 
8 
7 
6

—  5 
4 
3 
2

—  1

0

+  1 
2
3
4

+  &

6
7
8
9+ 10

11
12
13
14

+  15

16
17
18 
19+ 20

21
22
23
24

-f-25
• % /> 

Zb

27
28 
29

+  30

2-1 2-1 2 1  2*2 2-2 
2*0 2 0  2 1  2 1  2 1  
1-9 2-0 2-0 2-0 2 0
1-8 1-9 1*9 1-9 1-9
1-8 1-8 1 8  1-8 1-8

1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
1-5 1 5  1-5 1-5 1-5
1-4 1-4 1-4 1-4 1-4
1-3 1 3  1-3 1-3 1*3

1-2 1*2 1*2 1-2 1-2

1-1 1 1  1 1  
1-0 1 0  1 0  
0-9 0-9 0-9 
0-8 0-8 0-8 
0-7 0-7 0-7

1 1  1-2 
1-0 1 1  
0*9 1 0  
0-8 0*9 
0-7 0-8

0-6 0 '6  0-6 0-6 0-7 
0-5 0-5 0-5 0-5 0-6 
0"4 0"4 0*4 0"4 0*4 
0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 
0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

0 1  0 1  0-1 Crl 0-1 
o-o o-o o-o o-o o-o 
0 1  o-l 0 1  0 1  o-i 
0-2 0.2 0-2 0-2 0-2
0  3 0  3 0-3 0.3 0  3

U*4 0-4 0*4 0*4 0 '4
0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 
(>•6 0-6 0-6 0-6 0-6 
0-7 0-7 0  7 0-7 0-7 
0 ’8 0-8 0-8 0*8 0-8

0-9 0-9 0'9 0  9 0-9 
1 0  1-0 1 0  1 0  1 0  
1 1  11  1 1  11  1-1
1-2 1 2  1-2 1-2 1 2  
1-3 1-3 1-3 1-3 1-4
1 I 1 . 4 4 J  « P < "L-4 1 4  i '4  i ‘o l  o 
L-5 1-5 1-6 1-0 1-6 
1-6 1-7 1-7 1-7 1-7 
1-7 l-b 1-8 1 8  1-8 
1-9 1 9  1-9 1-9 1-9

2-2 2-2 2*2 2-3 2 3
2-1 2 1  2 1  2-2 2 2
2-0 2-0 2 0 2 1 2 1
1-9 1-9 2 0 2 0  2 0
1-8 1 8  1-9 1 9  1-9

1-7 1-7 1*8 1-8 1-8 
1-6 1-7 1-7 1-7 17  
1-5 1 6  1 6  1*6 1-6 
1-5 1 5  1-5 1-5 1-5 
1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

1-3 1 3  1*3 1*3 1-3

1-2 1*2 1-2 1-2 1-2 
1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 
0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 
0-8 0-8 0-8 0-8 0-8

0-7 0  7 0-7 0-7 0-7 
0-6 0-6 0*6 0-6 0-6 
0-5 0-5 0-5 0-5 0*5 
0-3 0*4 0*4 0-4 0-4 
0-2 0-2 0-2 0-2 0-3

0-1 0*1 O l 0 1  0.1
o o  o-o o-o o-o o-o 
o-l o-l 0 1  0 1  0-1 
0-2 0-2 0-2 0*2 0-2 
0-3 0-3 0-3 0-3 0-3

l)-4 0*4 0*4 0*4 u*4 
0-5 0 ‘5 ()-5 0*5 í >*5 
0-6 0-6 0-6 0-6 0*6 
0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 
0-8 0-8 0-8 0-8 0-8

0-9 0-9 0*9 0*9 1-0
1-0 1 0  1‘1 1 1  1 1  
1 1  1-2 1 2  1-2 1‘2 i
1-3 1 3  1*3 1-3 1-3 
1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

1-5 i ‘5 1*5 1*5 1*5 
1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 
1-7 1-7 1-7 1-7 1-8 
1-8 1-8 1-8 1*9 1 9  
1-9 1*9 2 0  2*0 2 0

2*3 2 3 2-3 2-3 2 3 
2-2 2-2 2-2 2 2 2 2 
2 1  2 1  2-1 2 1  2*1 
2 0  2-0 2-0 2-0 2-0 
1-9 1-9 1-9 1*9 1-9

1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 
1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 
1-6 1-6 1-6 1*6 1-6 
1 5  1*5 1 5  1 5  1-5 
1*4 1-4 1*4 1-4 1-4

1-3 1*3 1*3 1*3 1-3

1*2 1*2 1-2 1-2 1-2 
11 11 11 11 11 

i 1 0  1-0 1-0 1-0 1-0
0-9 0-9 0*9 0 9  0'9 
0-8 0-8 0-8 0-8 0-8

0-7 0-7 0*7 0*7 0-7 
0-6 0*6 0*6 0-6 0-6 
0*5 0-5 0*5 O o 0*5 
0*4 0-4 0 ‘4  0*4 0 ‘4 
0-3 0-3 0-3 0-3 0-3

Ú l 0 1  0-1 0 1  0*1 
0*0 0*0 0-0 0*0 0*0 
0-1 0-1 0-1 0 1  o-i 
0*2 0*2 0*2 0-2 0*2 
0-3 0*3 0-3 0-3 0-3

U"4 0"4 0 ‘4  0 ’4  0*4 
0*5 0*5 0*5 0*5 0-5 
0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 
0  7 0-7 0-7 0  8 0*8
0-8 0-9 0-9 0-9 0-9

#

1-o 1*0 1-0 10  10  
1-1 1*1 0-1 1*1 1*1 
1-2 1-2 1*2 12 1-2 
1-3 1-3 1*3 1*3 1*3 
1-4 1-4 1-4 1-4 1-5
4 P 4 . ?  1 ./• 4 .1 *  1 .1*
JL*Í> 1 * 0  1 * 0  1 * 0  1 * 0

1-7 1*7 1-7 1-7 1-7 
1-8 i-8 1-8 1-8 1-8
1-9 1-9 1*9 1*9 1 9
2-0 2-0 2 0  2 0  2-0

e£Jo
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.
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H,3<X> o,H ►

Skutečné hodnoty („pravá síla“) lihu

7<) 71 72 78 74 75 76 77 78 79 80 81 82 88 84

— 10 
9 
8 
7 
6

—  5 
4 
3 
2

—  1

O

+  1
2
3
4

-h 5

6
7
8 
9

-h io

11
12
13
14 

+ 1 5

16
17
18 
19

-(-20

21
22
23
24 

+ 2 5

27
28 
29

4-30

2*4 2*4 2*4 2*4 2*4 
2*3 2*8 2*3 2*3 2*3 
2*2 2*2 2 2 2*2 2*2 
2 1  2*1 2*1 2*1 2*1 
2 0  2*0 2*0 2*0 2*<»

1*9 1*9 1*9 1*9 1-9 
1*8 1*8 1*8 1*8 1*8 
1*7 1*7 1*7 1*7 1*7 
1*6 1*6 1-6 1*6 1*6 
1*5 1*5 1*5 1*5 1*5

1*3 1*4 1*4 1*4 1*4

1*2 1*2 1*3 1*3 1*3 
1*1 1*1 1*1 1*2 1*2 
1*0 1‘0  1*0 1*0 1*1
0*9 0 9  0*9 0*9 o-9 
0*8 0 8  0 8  0 8  0*8

0*7 0 7  0 7  0 7  0-7 
0 6  0*6 0*6 0*6 0 6  
0*5 0 5  0*5 0*5 0*5 
0 4  0 4  0*4 0*4 0 4  
0 3  0*3 0 3  0 3  0 3

0*1 O l O l 0*2 0*2 
0*0 0*0 0 0  0-0 OO 
O l 0*1 0*1 O l O l 
0*2 0*2 0 2  0*2 0 2
0 3  0*3 0*3 0 3  0*3

0 4  0*4 0*4 0 4  0 4
0 5  0*5 0 5  0*5 0 5  
0*6 0*7 0 7  0*7 0*7 
0*8 0*8 0*8 0*8 0 8  
0*9 0 9  0*9 0 9  0*9

1*0 1*0 1*0 1*0 1*0 
1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 
1*2 1*2 1*2 1*3 1*3 
1*3 1*4 1*4 1*4 1*4 
1*5 1*5 1*5 1*5 1*5

<■8 i*fíJI O  JI U

1*7 1*7 
1*8 1*8 
1*9 2*0 
2*1 2 1

1 -r  1 -p i -a
i  O  x  u  i  o

1*7 1*7 1*7 
1*8 1*9 1*9 
2*0 2*0 2*0 
2*1 2*1 2*1

2*4 2*4 2*5 2*5 2*5 
2*3 2*3 2*3 2*4 2*4 
2*2 2*2 2*2 2*3 2*3 
2*1 2*1 *2*1 2*2 2*2 
2*0 2*0 2*0 2*1 2*1

1*9 1-9 1*9 
1*8 1*8 1-8 
1*7 1-7 1*7 
1-6 1*6 1*6 
1*5 1-5 1-5

1-9 2*0 
1*8 1*9 
1*7 1-7 
1*6 1-6 
1-5 1*5

2*5 2*5 2*5 2*5 2*6
2*4 2*4 2*4 2*4 2*4
2*3 2*3 2*3 2*3 2*3
2*2 2*2 2*2 2*2 2*2
2*1 2*1 2*1 2*1 2*1

2*o y-o 2*o 
1*9 1*9 1*9 
1*8 1*8 1*8 
1*6 1*7 1*7 
1*5 1*5 1*6

2*0 2*0 
1*9 1*9 
1*8 1*8 
1*7 1*7 
1*6 1*6

1*4 1-4 1*4 1*4 1*4

1*3 1-3 1*3 1*3 1*3 
1.2 1*2 1*2 1‘2 1*2 
1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 
0*9 li) l i )  1*0 1*0 
0*8 0*8 0*8 0*8 0 9

o-7 0 7  o-7 0*7 0 7  
0*6 0-6 0 6  0*6 0*6 
0 5  O-;') 0  :5 0 5  0*5
0 4  0  4 0*4 0 4  0 4  
o*3 0 3  0 3  0 3  0 3

0 2  0-2 0 2  0*2 0-2
0 0  OO 0*0 0-0 OO
01  Ol 0*1 0*1 Ol
0 2  0 2  0-2 0-2 0 2  
0*3 0 3  0*3 0-3 0 3

0-4 0 4  0 4  0 4  o*4
0 5  0*6 0*6 0 6  0*6 
0 7  0*7 0*7 o*7 o*7

| 0*8 0-8 0*8 0 8  0 8
0-0 0 9  0*9 0*9 0*9

1*0 1*0 1*0 1*0 1*0 
1*1 1*2 1*2 1*2 1*2 
1*3 1*3 1*3 1*3 1*3 
1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 
1*5 1-5 1*5 1*5 1*5

1 - f í  1 - R  1 <R 1 - 7  1 - 7
i .  u  i  J  x  U  i  i  i .  t  

1*8 1*8 1*8 1*8 1*8 
1*9 1*9 1*9 1*9 1*9 
2*0 2*0 2*0 2*0 2*0 
2*1 2*1 2*1 2*2 2*2

1*4 1*4 1*4 1*4 1*5

1*3 1*3 1*3 1*3 1*3 
1*2 1*2 1*2 1*2 1*2 
1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 
1*0 1*0 1*0 1*0 1*0
0 9  0 9  0 9  0 9  0*9

0 7  o*7 o*7 0 8  0*8 
0*6 0*6 0*6 0*6 0 6  
0 5  0*5 0*5 0*5 0*5 
0 4  0*4 0*4 0*4 0*4
0 3  0 3  0 3  0*3 0 3

0*2 o 2  o*2 0 2  0*2 
0*0 OO 0*0 0*0 0 0  
0*1 0*1 O l 0*1 o l  
0*2 0 2  0*2 0*2 0 2  
0*3 0 3  0 3  0*3 0*3

0*4 0*4 0*4 o*4 0*5 
0*6 0 6  0*6 0*6 0*6
0 7  0*7 0 7  0*7 0*7
0 8  0 8  0*8 0*8 0*8 
0 9  0*9 0*9 0*9 0 9

1*0 1*0 1*0 1*0 1*0 
1*2 1*2 1*2 1*2 1*2 
1*3 1*3 1*3 1*3 1*3 
1*4 1*4 1*4 1*4 1*5 
1*5 1*6 1*6 1*6 1*6

1 - 7  1 - 7  1 - 7  1 - 7  1 - 7
1 - B  1 >  J L B  1  I  i  ■

1*8 1*8 1*8 1*8 1*8 
1*9 1*9 1*9 2.0 2*0 
2*1 2*1 2*1 2*1 2*1 
2 2  2*2 2*2 2*2 2*2
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C  ?
Skutečné hod noty („pravá sflatt) lihu

<1> <L
H ► 85 80 87 88 89 'JO 91 92 93 94 95

10 2-6 2*0 2*0 2*0 2*0 2*7 2*7 2*7 2*7 2*7
9 2-5 2*5 2*5 2*5 2*5 2*5 2*0 2*0 2*0 2*0 2*0
8 2-4 2*4 2*4 2*4 2*4 2*4 2*4 2*5 2*5 2*5 2*5
7 2'2 2*3 2*3 2*3 2*3 2*3 2*3 2*3 2*4 2*4 2*4
0 2 1 2*1 2*2 2*2 2*2 2*2 2*2 *-* —i 2*2 2*3 2-3

—  r> 2-0 2*0 2*0 2*1 2*1 2*1 2*1 2*1 2 1 2*1 2*2
4 1-9 1*9 1*9 1*9 2*o 2 0 2*0 2*o 2*0 2*0 2*0
•»O 1*8 1*8 1*8 1*8 1*8 1*9 1*9 1*9 1*9 1*9 1*9
2 1-7 1*7 1*7 1*7 1*7 1*7 1*7 1*8 1*8 1*8 1*8

—  1 l-tí 1*6 1-0 l-tí l-tí i-« 1*0 1*0 1*7 1*7 1*7

0 1*5 1*5 1*5 1*5 1*5 1*5 1*5 1*5 1*5 1*5 1*0

4 -  i 1*3 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4
2 1*2 1*2 1-2 1*3 1*3 1*3 1*3 1*3 1-3 1*3 1*3
3 1*1 1*1 l-l 1 1 1*1 1*1 1*2 1*2 1*2 1*2 1*2
4 1*0 1*0 1 0 1*0 1*0 1*0 1*0 1*0 1*0 1*0 1*1

+  5 0*9 0*9 0*9 0*9 0*9 0*9 0*9 0*9 0*9 0-9 0-9

6 0*8 0*8 0*8 0*8 0*8 0*8 o-8 o*8 0*8 o*8 0 8
7 0*6 0*0 o-« 0*7 <>*7 0 7 0*7 0 7 0*7 0*7 o*7
8 0*5 0*5 0*5 0*5 0*5 0*5 0-5 0-5 0*5 0*5 0*5
9 0*4 0*4 o*4 0*4 0*4 0*4 0*4 0*4 0*4 0*4 0-4

+  10 0*3 0*3 0*3 0*3
í v

0-3
/i

0*3 0*3 0 3
rt ft

0 3

■k . \
0*3

. .-Li
0*3
I >. .v

11 yj"z 0 2 0*2 U*2 o*2 i rz vrz vrz vrz V ' vrz
12 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 o o o*o 0*0 0*0 OO OO
13 0*1 0*1 0*1 0*1 0*1 O-l 0*1 O l 0*1 0*1 o-l
14 0*2 0*2 0*2 0*2 0 2 0-2 (V2 0*2 ■0*2 0*2 0 2

+  15 0*3 0*3 0*3 0*3 0*8 0 3 0*3 0*3 0*3 0*3 0-4

16 0*5 o-5 0*5 u*5 0*5 0 5 0 5 0*5 0*5 0 5 0*5
17 0*6 0*6 <H» 0*6 o*6 0*0 o-O 0*0 0*0 0*0 OO
18 0*7. 0*7 0*7 0*7 0*7 0*7 0*7 0*7 0*7 0*7 0 7
19 0*8 0*8 u*8 0*8 0 8 0*8 0*9 0 9 0 9 0*9 0*9

+  20 1*0 1-0 l-o 1*0 1*0 1*0 1*0 1*0 1'0 L*0 l-o

21 1*1 1*1 1*1 1 1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1
22 1*2 1*2 1.2 1*2 1*2 1*2 1*2 1*2 1*3 1*3 1*3
23 1*3 1*3 1*8 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1*4 1 l *4
24 1*5 1*5 1*5 1-5 1*5 1*5 L*5 1*5 1*5 1*5 ' 1-5

+  25 1*6 1*6 1*0 l-tí 1-6 1*6 1*0 1*0 1*7 1*7 1*7

26 1*7 1*7 1*7 1*7 1-7 1*8 1*8 1*8 1*8 1*8 1*8
27 1*8 1*9 1*9 1*9 1*9 1 9 1*9 1*9 1*9 1 9 1*9
28 2*0 2*0 2*0 2*0 2*0 2*0 2*0 2*0 2*1 2*1 2*1
29 2*1 2*1 2*1 2*1 2*1 2*2 2*2 2*2 t>..jZd U 2*2 2*2

+  30 2*2 2*3 2*3 2*3 2*3 2*3
1

2*3 2*3 2*3 2*3 2*3
II
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S ro v n á v á n  ta b u lk a  c) pro smčs vody a liliu při 12" R.

403

Speeif.váha.I!o, o l- Procenta 
dle váliv i

1 l teku 
tiny váží Specii*. váha %  obje- Procenta 11 l teku 

tinv váží
kginovánebo 

Rtupné dle
■ n i n o i í  n olm (IIP VtlllV

Dle „Alit- J j|
Dle „Mit- stupué dlethpilungen 

der k. k. Trnllps 1 Ue „Saninilung von tbeil. der k. Tralles
C.liein. Fysi- 
nlog. Ver- 

suchsstation“

alkoholounetr. lle- k. Cheui. lne rbanimmng von

°T r.
dnktions- 11. Ililfg- Fysiol. Ver- alkoh. Redukt. ii.

i  ■ ■ i r  g% %

tftfeln" suchsstationu 0 Tr. llilfátnfeln“

0*99847 1 (*-80 • i*99GG (1*04388 45 37*90 0*042(»
99700 o 1*150 9951 94211 4(5 38*82 9403
99550 • » 

• i 2-40 9937 94030 47 30*74 9385
OH417 4 3-20 9923 93846 48 40*66 936(5
00283 5 4*(K> 9910 93659 49 41*50 9348
00152 (5 4-81 089G 93469 50 42*53 9329
00025 7 5 6 2 9884 93275 51 43*47 9309
08001 8 6*43 9871 93076 52 44*42 0280
08781 9 7-24 0859 92874 53 45*37 02(50
08(5(54 10 8-OG 9848 92(569 54 4(5-33 0240
08550 11 8-87 9830 92461 55 47*20 0228
08438 12 9*69 0825 92250 5(5 48*2(5 0207
08320 13 10*51 9814 92037 :.>< 40*24 9185
08222 14 11*33 9803 91821 58 50*22 9164
0811(5 15 12*15 9703 91(503 59 51*21 9142
08012 16 12*98 0783 91383 (50 52*20 9120

j 07010 17 13*80 0772 91161 61 53*20 9098
07808 18 14(53 07(52 901 >37 (52 54*20 9075
07707 19 15*4(5 0752 90710 63 55*21 9053
07(507 20 IG*29 9742 90481 64 56*23 9030
07307 21 17*12 9732 00249 (55 57*26 0006
0740(5 22 17*9(5 9722 90015 (5(5 58*29 8083
07305 23 18*79 9712 89778 (57 59*33 , 89(50
07204 24 11H53 9702 89537 (58 (50*38 ' 8036
07102 25 20-47 9*592 89292 (59 61*43 8911
0G008 2(5 21*31 9G81 89044 70 (52*50 888(5
0(5803 27 22* 15 9673 88793 71 (53*57 8861
0(578(5 28 23*00 9(560 88541 <2 (54*65 883(5
0(5*575 20 23*85 9(549 8828(5 73 (55*74 8811
0(55(52 30 24*70 9(538 88029 74 (56*8.3 8785
1X5445 31 25*55 OI52G 87769 75 67*93 8759
0(5325 32 2G*4l 0(514 87506 76 (59*05 8733
0*5201 • l i l

• l > ) 27*27 0(502 87241 77 70*17 8706
9(5073 34 28*14 0580 86973 78 71*30 8679
05042 35 29*00 057(5 86703 70 72*44 8652
95805 3*5 29*87 0562 8(5429 80 73*50 8(525
05(5(55 37 30*75 0548 86151 81 74*75 8597
9552* > 38 31*G3 9534 85870 82 75*92 8569
05371 39 32*51 0510 85585 83 77*10 8540
05218 40 33*40 0503 85295 84 78*20 8511
95060 41 34*29 0487 85001 8f>

86
79*50 8482

04808 42 35-10 0471 84701 80*72 8452
04732 4)1 3G-O0 0455 84395 87 81*95 8421

0-945(52 44 3(5*90 0*0438 0*84083 88 83*20
1

0*8391
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Sproif. váha %  obje
mová 
noho 

stupně 
dle 

Tralles

% dle 
váhy

1 1 teku
tiny váží 

kg

Specif. váha % obje
mová nebo 
stupně dle 

Tralles

0 Tr.

j % dle ! 
1 váhy

1 l teku
tiny váží

ty
Dle „Mit- 

theil.derk.k.
Dle „Mit- 

theil.derk. k. 
Chem. Fysiol. 
Versuchssta- 

tion.u
-

Cheni. Fysiol. 
V ersuehssta- 

tion.“

Dle „Sainruluug 
von alkoh. Redukt. 

n. Hilfstafeln.44

Dle „Saminlung 
von alkoh. Redukt. 

u. Hilfstafeln.“"T r .

0*83765 89 84-47 0-8358 0*81661 95 92-49 U-8149
834*18 90 85-75 8320 81268 96 93-91 8109
83103 91 87-05 8292 80858 97 95-37 8068
827(10 92 88-38 8258 80429 98 96-87 8026
82495 93 89-72 8223 79977 99 98-41 0-7980

0 *8 2 0 4 0

1,4

9 1 -0 9 0 -8 1 8 7 0 *7 9 5 0 0 1 0 0 1 0 0 -0 0

n

Sro v n áv ací ta b u lk a  <1, dle níž ve směsi liliu a vodv stanoví se objem obou 
součástí, jakož i nastali při smíchání k o n tra k cr  (dle Maerckera III.).

100 objemfi obsahují 
Specifická (v jedničkách objem.) Zmen

šení
objemu

S. *  iSpt-nt.
váha

100 objemfi obsahují 
(v jedničkách objem.) Zmen

šení
objemuv 0,11.1

lihu vody lihu vody

1*0000 0 loouOU o-ooo 09677 28 74-521 2-521
0-9985 l 99-055 055 9666 29 73-617 617

9970 2 98-111 111 9655 30 72-712 712
9956 • > .> 97-176 176
9942 4 96-242 242 9643 31 71-797 797
9928 5 95-307 307 9631 32 70*883 883
9915 6 94-382 382 9618 33 69-958 958
9902 < 93-458 458 9605 34 69-034 3-034
9890 8 92-543 543 9592 35 68-109 109
9878 9 91-629 629 9579 36 67-184 184
9866 10 90714 714 9565 37 66-250 250

9550 38 65-305 305
9854 11 89-799 799 9535 39 64-361 361
9843 12 88*895 895 9519 40 63-406 406
9832 13 87-990 990
9821 14 87-086 1-086 9503 41 62-451 451
9811 15 86-191 191 9487 42 61-497 497
9800 16 85-286 286 9470 43 60532 532
9790 17 84-392 392 9452 44 59*558 5589780 18 83-497 497 9435 45 58-593 593
9770 19 82-603 603 9417 46 57-618 , 6189760 20 81-708 708 9399 47 56-644 644

9381 48 55*669 669
9750 21 8081.3 813 9362 49 54-685 685
9740 22 79-919 919 9343 50 53-700 700
9729 23 79-014 2-014
9719 24 78119 119 9323 51 52-705 ,705
9709 25 77-225 225 9303 52 51-711 ‘ 711
9698 26 76-320 32<> 9283 53 50-716 716

0-9688 27 75-426 2*426 0-9263 54
i

49-722 3-722
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Specif.
váha

1(r/ objemů obsahují 
(v jedničkách objem.) Zmen

šení
objemu

Specif.
váha

luu objemů obsahují 
(v jedničkách objem.) Změn

šení
objemulihu vody lihu vody

i

0-9242 55 48-717 3-717 0-8693 78 24-951 2-951
9221 56 47-712 712 8665 79 23-877 887
9200 57 46-708 708 8639 80 22-822 822
9178 58 45-093 693
9156 59 44-678 678 8611 81 21-747 747
9134 60 43-664 664 8583 82 20-673 673

8555 83 19-598 598
9112 61 42-049 649 8526 84 18-514 514
9090 62 41-635 635 8496 85 17-420 120
9067 63 40-610 610 8466 86 16-325 325
9044 64 39*586 586 8436 87 15-230 230
9021 65 38-561 561 8405 88 14-125 125
8997 66 37-526 526 8373 89 13-01L 011
8973 67 36-492 492 8339 90 11-888 1-888
8949 68 35-457 457
8925 69 34-423 423 8300 91 10-753 753
8900 70 33-378 378 8272 92 9-014 614

8237 93 8-472 472
8875 71 32-333 333 8201 94 8-318 318
8850 72 31-289 289 8164 95 0-153 153
8825 73 30-244 244 8125 96 4-968 0-968
8799 74 29-190 190 8084 97 3-764 <04
8773 75 28-135 135 8041 98 2-539 539
8747 76 27*080 080 7995 99 1-285 285

0-8720 77 26*016 3-016 0-7946 100 O-00O m m o

Srovnávací tabulka
specifické váliy od 0-00 až do 1*12 se stupni saccluiruiuetru (procenty <lle váhy)

při normální teplotě 14" U. =: 17-5" C.

: ■«J

a. ► 
Cl, 02

k cm ťt
u f—  Um7? a
x

"3S
£  X

<L > d.X

k áG» 
c £ 
S-8 Sp

ec
ifi

ck
á

vá
ha

tO  ̂
X  -C
tr  x
»-D C 
C. 1

M
tě * .*5 J=O VSÍ ►C-
Xi

ú C x -CIX o*
■ai S
sS
cp “ Sp

ec
ifi

ck
á

vá
ha

t- ^x £</: ^
KU |
a £ £X Í2

J i  »

1-0000 0-000 1-0022 0-550 l-' KJ44 i-loo PU006 l'65o 1-0088 2*2(«>
2 0-050 24 600 46 150 68 700 1-0090 250 i
! 100 26 650 48 200 1-OoTO 750 92 300
6 150 28 7( KJ im n >50 25o <2 80*1 94 35o
8 200 1 0030 750 52 300 74 85o 96 ion

1-ÍHI10 250 32 800 54 350 76 900 98 450
12 300 34 850 56 400 78 950 POKUJ 500 |
14 350 36 900 58 450 pooho 2-000 2 55<»
16 100 38 950 POOGo 5(K) 82 050 4 60"
18 150 1 (KllO 1-000 62 550 84 100 6 6.50

1(1020

1

(ř500 1-0042 i -urm 1 *0061 P600 l'H>86 2-150 i 0108 2-7ÍK)
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1-0110 2-750 1-0204 5" 1 (0 1-0298 7-413 1-0392 9-700
12 800 (5 150 1-0300 4(33 94 750
14 8.50 8 200 2 512 90 804
16 900 1-0210 250 4 500 98 853
18 950 12 300 (3 609 1-O400 901

1-0120 3  "(XX) 14 350 8 057 2 9"950
22 050 1(3 400 1*0310 70(5 4 10-000
24 100 18 450 12 750 (5 047
2(1 150 1-0220 500 14 804 8 095
28 200 22 550 10 853 1-0410 142

1-0130 250 24 (500 18 901 12 190
32 300 26 (350 1-0320 7 950 14 238
34 350 28 700 22 8-000 1(5 285
30 400 10230 750 24 048 18 333
38 450 32 800 2(5 097 1-0420 381

10140 500 34 850 28 14(5 22 428
42 550 3(5 900 1-0330 195 24 470
44 (100 38 950 32 244 2(5 523
40 (550 1-0240 (5-000 34 292 28 571
48 700 12 048 3(? 341 1-0430 (519

1 0 150 750 14 097 38 389 32 000
52 800 1(3 14(5 1-0340 438 34 714
54 85<> 18 195 42 488 30 701
50 900 1-O250 244 44 536 38 809
58 950 52 292 4(5 584 1-O440 857

1-01(50 4-000 54 341 48 033 42 904
02 050 50 389 1-0350 (581 44 1.0-952
04 100 58 438 52 731 40 11-000
66 150 1-02(50 488 54 780 48 047
68 200 (52 530 50 828 1 0 4 5 0 095

1-0170 250 (54 584 58 877 52 142
72 300 (5(5 (53.-5 1-03(50 925 54 190
74 350 (58 (581 (52 8-975 50 238
70 400 1-O270 731 04 9-024 58 285
78 450 72 780 (50 073 104 0 0 333

I-OIHO 500 74 828 (58 122 (52 381
82 550 7(5 877 10370 170 04 428
84 (500 78 925 72 219 (50 47(5
80 (550 10280 (3975 74 208 08 523
88 700 82 7-024 70 310 10170 571

10190 750 84 073 78 305 72 019
92 800 8(5 122 1 0380 113 7 4 ‘ (50(5
94 850 88 170 82 103 70 714
9(5 900 10290 219 84 512 78 701
98 950 92 2(58 8(5 500 1 0 4 8 0 809

1 0 2 0 0 5-000 94 31(5 88 009 82 857 - 1
1-0202 5 0 5 0 1-029(5 7-305 10390 9(557 1-0484 t i  901
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1-0486 11-052 1-0576 14-005
88 12-000 78 142

1-0400 047 1-0580 190
9a 005 82 238
04 142 84 285
06 100 86 333
08 238 88 381

1-0500 285 1-0590 428
2 333 02 476
4 381 94 523
6 428 96 571
8 476 08 619

1-0510 523 1-0600 666
12 571 2 714
14 619 4 761
16 666 6 809
18 714 8 857

1-0520 761 1-0610 904
22 809 12 14-952
24 857 14 15-000
26 904 16 046
28 12-952 18 093

1-0530 13-000 1-0620 139
32 047 22 186
34 005 24 232
36 142 26 278
38 190 28 325

1-0540 238 1-0630 371
42 285 32 418
44 333 34 464
46 381 36 511
48 428 38 557

10550 476 1-0640 604
52 523 42 650
54 571 44 697
56 610 46 744
58 6 66 48 700

1-0560 714 1.0650 837
62 761 52 883
64 809 54 930
66 857 56 15-976
68 904 58 16-023

1-0570 13-952 1*0660 070
72 14-00< > 62 116

1-0574 '14-047 1-0664 16-162
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1*0066 16-200 1-0756 18-272
68 255 58 318

1-0670 302 1-0760 363
72 348 62 409
74 305 64 454
76 441 66 499
78 480 68 545

1-0680 534 1*0770 590
82 581 72 635
84 627 74 681
86 674 76 726
88 721 78 772

1-0690 767 1-0780 817
92 814 82 863
94 860 84 908
96 907 86 18*954
98 16-053 88 19-OtX)

1-0700 17-000 1-0790 045
2 045 92 091
4 090 94 136
6 136 96 182
8 181 08 227

1-0710 227 1-0800 272
12 272 2 318
14 318 4 363
16 363 6 400
18 409 8 454

1-0720 454 1-0810 499
22 499 12 545
24 545 14 500
26 590 16 635
28 635 18 691

1-0730 681 1-0820 726
32 726 22 772
34 772 24 817
36 817 26 863
38 863 28 909

1-0740 908 1-0830 19-954
42 17-954 32 20-000
44 18-000 34 044
46 045 36 089
48 091 38 133

1-0750 136 1-084O 178
52 182 42 222

1*0754 18-227 1*0844 20-266

Kronika práce. Dii Y . 63
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1*0846 20*311 1*0936 22*311 1*1026 24*282 1*1116 26*213
48 355 38 355 28 325 18 256

1*0850 400 1*0940 400 1*1030 369 1*1120 298
52 444 42 444 32 412 22 341
54 488 44 488 34 456 24 383
56 533 46 533 36 499 26 426
58 577 48 577 38 542 2$

1*0860 621 1*0950 621 1*1040 586 1*1130 511
62 666 52 666 42 629 32 554
64 710 54 710 44 673 34 590
66 755 56 755 46 726 36 639
68 799 58 799 48 769 38 682

1*0870 844 1*0960 844 1*1050 813 1*1140 724
72 888 62 888 52 856 42 767
74 932 64 932 54 900 44 809
76 20*977 66 22*977 56 944 46 852
78 21*022 68 23*022 58 24*988 48 895

1*0880 067 1*0070 005 1*1060 25*021 1*1150 937
82 111 72 108 62 064 52 26*979
84 155 74 152 64 106 54 27*021
86 200 76 195 66 149 56 064
88 244 78 239 68 192 58 106

1*0890 289 1*0980 282 1*1070 234 1*1160 149
92 333 82 325 72 277 62 192
94 377 84 369 74 319 6)4 234
96 422 86 412 76 362 66 277
98 466 88 456 78 405 68 319

1*0900 511 1*0990 499 1*1080 447 1*1170 362
2 555 92 542 82 490 72 405
4 599 94 586 - 84 532 74 447
6 644 96 629 86 575 76 490
8 688 98 673 88 618 78 532

1*0910 733 1*1000 725 1*1090 660 1*1180 575
12 777 2 769 92 703 82 618
14 812 4 813 94 745 84 660
16 866 6 856 96 788 86 703
18 910 8 900 98 831 88 745

1*0920 21*955 1*1010 944 1*1100 873 1*1190 788
22 22*000 12 23*988 2 916 92 831
24 044 14 24*022 4 25*958 94 873
26 089 16 065 6 26*000 96 916
28 133 18 108 8 043 98 958

1*0930 178 1*1020 152 11110 085 1*1200 28*000OO 1 HF. 1 1
1*0934 22*266 1*1024
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24*239
X.ÍJ

1*1114
1.AU

26*170
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Oprava stupňů saccharometru,
stanovených při teplotě od 10 do 30° C. (vypočetl B. Haas).

<8 * 
a?o*v (D

Saccharo metrické stupně dle Ballinga

0  l 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 E-
<<Do<ť'! *

Musf se od % S odečísti.

f 10 ) 0-20 0-21 0-22 0*24 0 25 0‘20 0-27 0-27 0*28 0'28 0-29 0*30 0-31 0'3i 0*33 
11

h
13
14
15 
IC 
17

3
18 19 2 0  21 22 23 24 2 4  25 25 26 26 27 27 28 S’8
1 6  17 18 18 19 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 9-6
1 4  15  16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 10-4
12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 1 1 2
09 09 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 12*0
06 06  06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09  09 12-8

0-02 0-02 0-02 0-02 0-02 0-02 0 0 2  0 0 2  0 0 3  0-03 0 0 3  0 0 3  0 0 3  0 0 3  0  03 13 6

Musí se ku % S přičísti.

18 0 0 2  0-02 0 0 2  0  03 0 0 3  0 0 3  0-03 0-03 0 0 3  0 0 3  0 0 3  0-03 0 0 3  0 0 3 0-03 14-4
19 06 06 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 15-2

20 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 16-0
21 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 16-8

22 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 17-6
1 23 27 28 29 30 31 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 13-4

24 32 33 3 4 36 37 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 19-2
| 25 37 38 40 41 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 £ v c

26 43 44 46 47 49 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56 20-8
27 49 51 52 54 55 57 58 59 59 60 61 61 62 62 63 2.L-6

28 56 58 59 61 62 64 65 66 66 67 68 68 69 69 70 22-4

29 63 65 66 68 69 71 72 72 73 73 75 76 76 77 77 23-2

30 0*70 0*72 0-73 0  75 0-76 0-78 0-79 0-80 0 ‘89 0-81 0-82 0-83 0-84 0-85 0-86 24-0

63*
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c d  a ;

H ► 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
< D  —

i|

10

Musí se

0-33 0-34 0-34 0*35 0 3 5  0.36

od % S odečísti 

0-37 0 3 7  0 3 8  0-38 0-39 0 4 0  0-40 0-41 3
11 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35  35 8-8
12 24 24 25 25 2G 20 27 27 28 28 2y 2y 30  30 0-0
13 21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 25  25 10-4
14 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20  20 11-2
15 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 120
L6 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12-8
L7 0*03 0 0 3  0 0 3  0 0 3  00 3  0 0 3  0 0 3  0 0 3  0 0 4  0-04 0 0 4  0*04 0 0 4  0 0 4 13-6

18

Musí se ku % S přičísti. 

0 0 3  0 0 3  0 0 3  0 0 3  0 03  0 0 3  0 0 3  0 0 3  0 0 3  0 0 3 u-03 0-03 0-O3 0 0 3 14-4
19 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 15-2
20 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 16-0
21 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 2o 25 16-8
22 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 17-6
23 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 3!) 39 18-4
24 43 43 43 44 44 44 44 45 45 46 46 46 46 46 19-2
25 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 53 54 200
26 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 60 60 60 61 208
27 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 68 68 21-6
28 70 70 71 71 72 72 73 74 74 75 76 76 76 76 22-4
29 78 78 78 79 79 79 80 81 82 83 84 84 84  84 23 -2
30 0-87 0-87 0-87 0-87 0-87 0-87 0-88 u-89 0-90 0-91 0*92 0-92 0  92 0-92 24-0






