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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΓΛ'ωυτόν, υη  πάσα υάΟησ;ς τότε ^ιόνον είναι ό ιαο  
κϋΐς και γόνι^ιος, δταν σπιρίζηται έπι τίίς (ίντούίας 
και αΰτενεργείας τοΟ ΗίιΟητοϋ. Και τοΟγο ίσ^ύει 
η^ν διά πάσαν παίδευσιν, κυρί(.>ς' σμ(ος ιαι\ ιαιτ' έζο- 
χήν διά την στοιχειώδη. Έξ όλων δέ των έπιστηηών 
τίιν πρώτην προς έποπηκην διδασι^αλίαν θέσιν κα- 
τέχουσιν αΐ ^υσικ(ΐ\ όπισταμαι, και {δίως ή Φυσιι;η 
ιστορία. Λιότι διά της* όρεννης των διαφόρων ι^νσικών 
άντικειιιένοιν, φντών, ζωο^ν και ορυΐ'.τώΐ', διεγείοεται 
άφ’ έΐ’δς -μεν τό εΐ’δια^έροΐ’, ά̂ )* έτερου δέ όξύΐ'εται 
τό παρατηρητικόν οϋτως, ώστε ηετά της συνειδήσεο^ς 
του ΰ?ί.ου νά συμπαροηαρτη καΙ ή γνώσις, δτι τό δλον 
τούτο άηοτελεϊται έκ μερών, ών έκαστον έχει ηέν 
ίδιον τρόπον έ\εργείας, όλα δμίος έναρμονίως συνεο- 
γαζύμενα προς ένα και τόν αύτόν σκοπόν τείΐ’ουσιν. 
’Λλλ’ ϊλ’α έπιτευχΟη ό σκοπός ούτος, δέν ώ^ελεΐ η 
άποΟησαύρκιις μόνον γνώ<τεων, άς ύ διδάσκων οός 
διά χωνίου θά προσπαΟη νά έμάάλλη είς τόν νοΟν 
τού μαθητου· έν άλλαις λέξεσιν, έν τιΐ, διδασκαλία 
δέν πρέπει ό μαθητίις νά παριστά πρόσωπον παθη
τικόν, δεχόμενος μόνο\· τιι διδασκόμενα κα\ είτα έπα- 
ναλαμόάνίον κα\ άποστηθίζο)ν αυτά, ά?.λά πρέπει και



Ποόλογος

αύτός ύδ)χγούιιε\Ός νά εργίίζηται έπ’ αυτά τά άνηκεί- 
|ΐενα, περιγ^>ά^(-)\’, ά\·πλύων (ΐύτά εις τά ^ιέοη των, 
ι:(Η έι: των ^ιεοών τύ ολον «νασυνθέτων. 'Ο τρόπος 
οί'τος άγει τ.ατ' εύ^εΐαν είς τίιν αυτενέργειαν τοΰ ιια- 
ΟιιτοΟ, ιίτις είΐ'πι ό κύριος σκοπός τής 5ΐΰασκαλί(ΐς.

Δεν (ίρνχϊ οέ ιιόνιι ιι περιγραίαι των οντο)\', ιιευο- 
ν(.)^ιένων κα\ ίΐύτών καθ' έαυτά θεωρουρ,ένίον δκηι 
και ή περί αυτών γνώσις θά ήτο μόνον γνώσις τού ενός 
άτ<ιμου, ατομικά. ’Λλ?α'ι μετά την γνώσιν των κατά 
μέρος (ΐντικειμέχ’ων έπεται έτέρα του νοϋ ένέργεια, 
ιι (Ινεύρεσις των όμοιοτάτωχ' και διαγορών και τι πρύς 
άλληλα σύγκρισις των ^»υυικών υντων, οιά τής οποίας 
αΐ όμοιό.τπτες και δια^ίοραι καθίστανται καται^>ανέ- 
στεραι. Ατά τής συγνφίσειος οέ των είδών πρός άλ- 
ληλα κατα?.ήγομε\' εις τό συμπέρασμα, δη τά μεμο
νωμένα ταΰτα εΐδιι δννανται νά ί'παχθώσιχ' είς τάξιν 
τιχ'ά, (Ιποτελοϋντα μέρος τού ολου. Ούτω δέ έθίζεται 
<') νους, ώς ο έντεχνος έργάτιις, νά συναρμολογή τά 
διάφορα είδη, τακτοποιών ίΐύτά πρός άπαρτισμόν έχ’ός 
δλον τεχνικού οίνιοδομιιματος. Ή έργασία ομιος αυ
τή, καΟαρώς νοερά ούσα, παρουσιάζει κατιιτύ φαινό- 
μεχον μεγάλας δυσκολίας. Πώς είναι δυνατόν ό μι
κρός παϊς, συγκρίνουν διάφορα είδτι χά σχηηατίση 
την άφηρημένην έννοιαν τού γένους και τής τή
ξεως ; Κα\ όμως η πείρα πολλών άλλων και έηού, 
από δεκαοκταετίας έν τή Εμπορική -χολή Χάλκης 
τάς φυσικάς έπιστιιμας καθ' υλας τάς κλάσεις 
διδάσκοντος, άπέδειξεν, υτι τούτο είναι δυνατόν,
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κατ’ έξοχην ι,ιέν έν τ»ι Φυτολογία, ίίνΟα τά μέ(;)η 
του φυτοΰ καταφανή, οντα δί:ν παρουοιάζουσι δυσ
κολίαν, κατά δεύτερον δε λόγον έν τη Ζωολογία, 
ένθα άπ(ΐιτετται υ,εγαλει,τέρα τού ηαθητού αΝ-άπτυξις’.

Διέγερσις λοιπόν τού ένδια<1)έρο\·τος, έξάσκησις τού 
παρατηρητικού, τής αύτενεργείας κ(ΐΙ τής κρίσεως, 
ταύτα είναι τό τέρρια, προς 6 πρέπει να τείνη »ι 
στοιχειώδης διδασκαλία τών φυσικών επιστημών.

Έκ τοιούτων αρχών όριιώηενος έπεχείρησιι την 
σύνταξιν και έκδοσιν ^ιόλίων ’υ  ρ υ ισ το λ ο γ ία  ς. Φυ
τ ο λ ο γ ία ς  και Ζ ω ο λ ο γ ία ς , είσαγαγών καινοτομίαν 
ώς πρύς τίιν τάξιν τού μαθήματος, τίιι· οποίαν άνιιγ- 
κ,αΐον κρίνο) ενταύθα ΐ'ά δικαιολογήσω. Ώ ς γνιοστίΐν, ή 
διδασκαλίιι της Φυσικής Ιστορίας άρχεται από τών 
ζώων, ριεταβαίνουσα είς τά φυτά και τέλος είς τιι όρυ- 
ι;τά. Και ια ι μέν τό ζώον ο:ς ζών κα  ̂ κινόύμεΐ'ον κινεί 
μάλλον την περιεργίαν τού παιοός, ή περιγραφή τού 
^ίου έι-.άστου ζώου, τών {διοτήτων και τού χαοακτήρος 
(ΐύτού έχει τι τό έ.παγο)γόν καί ενδιαφέρον, άλλ’έ.πειδή 
ίΐψ’ ενός ή περί τών ζώίον διδασκαλία γίνεται κατ’ ά- 
λ'άγκην άπό π ιΐ’άκων, άφ’ ετέρου οέ ή περιγραφή αυ
τών κ(ΐτά τό ποώτον έτος τής διδασκαλίας πρέπει κατ’ 
άνάγιοιν >-ά περιορίζηται είς τιι έξοιτερικά μόνον χα
ρακτηριστικά, διά ταύτα κιιταντα έπι τέλους μονότο
νος, έπιφέροι-σα κόπωσιν κά\ (Ιηδίαν. *Έπειτα δε, διά 
νά γείνη ή σύγκρισις σιι^ιής, πρέπει ή έρευνα νά μή  
περιορίζηται είς τάς έξωτερικάς μόιον διαφοράς, αϊ- 
τινες είς πολλά είναι ήττον υιακριτικαί, αλλά νά είσ-
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^ωρΓι καΐ είς την Εσωτερικήν τοΟ ζώον κατασκενήν. 
πράγηα δυσκατόρ^ωτο^·. ’Λ^’ οϋ  λοιπόν τό "μέρος δεν 
είναι σα^ιές έν τη σι/\'ειδίίσει, πώς οια συγκρίσε6)ς Οιι 
σχηματιαΟη ή ά<|)ηρηρέ\"»ι έ '̂^Όια της τάίεως; Τό ζώοι· 
είναι πολυσννΟετοΐ’ οΐ', έπομέλ’ως και δνσι:ολώτερο\· 
πρός περιγραι|)ΐί\’. Ένεκα τούτωι' προέτίΐία την περί 
των άνοργπνύίΝ’ σωμάτων διδασκαλίαΐ’. μεθ’ ίιν Επον- 
ται ή περί τών ^>ντών και έχαλλαξ μετ’ α-ύτών ι’ι περν 
των ζώο)ν. Τά δέ πλεονεκτήματ(ΐ τίνς τοιαύτης οιατά- 
ξε6̂ ς είναι ότι, πρώτον υέν τόόρνιπόν είναι άπλοΰν διά 
τήν εξωτερικήν περιγρ(κ|)ήν, οις στηριζομένην έπι γνώ
σεων άπλονατάτίον, συ\ ήθων καί προχείρων, έπειτα δέ 
εις τά όρνκτά δεν παρουσιάζεται ανάγκη (ίπόλυτος συγ- 
κρίσεως ά\'απΰ(|»ευκτος ουσα εις τά ^υτά καί τά ζώα. 
Σνμφώνως λοιπό\· πρός τον σκοπόχ’, δι’ όν σννετά- 
χόησαν τά βιβλία ταΰπι, επ ιμενοχ' ητο τά περιγριι^ιη- 
σόμενα άντυ:είμεν«ι νά ηναι ι:αΒ’ ί'/?νην περκορισμένα 
καί ει’’πρ(.σιτα. Διά τούτο (η’τικείμεχα πει ιγρίοίιης έξ- 
ελεξάιηη· έ\’ μέχ' τη Όρυκτολογία όρυιττά εύν.όλιος· 
προσκτώμενιι, έν δέ τίΐ Φυτολογία <|)υτά κατά τό μάλ- 
λο\· καί ηττον γνωιττά, είς τά ιίμέτερα μέρη ^ιυόμενιι. 
προαπαΟήσας \ά διαιρέσω τά μαάήματα κατά τούς 
μάνας, καθ' οί'ς ταΰτα άνΘούσιν, έχο^ν πάχ'τοτε ύη ’ 
οιΙαχ·. ότι έπ'ι τά αντικείμενα αΰτέι πρέπει νά γίνητηι 
ή διδασκαλία.

Πρός διευκόλυνιην της διδασκαλίας προστίθεται έν 
τέλει το"ΰ ^ιόλίου Ι Ι ιιρ ά ρ τη μ α , έν ω έκτίΟετια ήμέ- 
θοΰος τάς διδασκαλίας τώ\’ μαΟημιίτων, ό τρόπος της'
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^ογασίας ν.αι προπαρασκευίίς και ή διενθέτησις και 
χρήσις τών όργάνων. Προσέτι δέ δίδονται και ι^ηγίαι 
ττρός έπέκτασιν τοΰ ί/λικοΰ διά σννχόηου περιγραφής 
ι:α\ άλλων σω^ιάτωΐ’. Οϋτο) δέ νοηίζω, δτι πα- 
ρέ^ο) τοϊς διδάσκουσιν υδηγον ασφαλή, έλπίζων, δτι 
ν.α\ ή δευτέρα αυτή εκδοσις, ^ελτιωθεΐσα πολυτρόπιος. 
θέλει τύχει τής αυτής ο>ς κα\ ή πρώτη έπιδοκιρια- 
σίας. Είδικώς ένταΟΟα παρατηρώ, δτι έκτος τών κυ
ρίως λεγοριένων υρυι;τών περιγρσ^ονται τ.αι σώριατα, 
τά όποια ή έπιστήρη δέν κ.ατατάσσει εις τά όρυκτά. 
Έπειδιι οιιως έπάναγκες είναι νά γνωρίζη ό ηαθητής 
ιδιότητάς τινας τοΰ ΰδατος ν.αι τοϋ άέρος προς κατα- 
νόησιν πολλών φαινομένων ιιετά ταϋτα έξεταζορένωχ', 
διέι τοϋτο έκρινα άναγκαίον νά προτάζο) ώς είσαγω- 
γήν τρόπον τινά τδ περί, ΰ δ α τ ο ς  ν.αι ά ε ρ ο ς . Δεν 
θέλω ϋέ περιορισθή εις απλήν ν.αί ξηράν τών ΐδιοτή- 
τ(·>ν τών όρυκτών περιγρα^)ήν, όλλά δ ι’απλών, προ^εί- 
ρ(ον καί εύκύλίον πειραηάιθ)λ’, γινομένων έπί έκαστου 
ύρυν.τοΰ, προσεπάθησα ά̂ >’ ενός μέν νά διεγείρω την 
περιεργίαν καί τό ένδια<|)έρον, ά̂ )’ ετέρου δέ να ι:ατα- 
στήσω ν.αταληπτάς τάς ιδιότητας καί τά φαινόμενα, 
τά όποια τά όρυκτά παρουσιάζουσιν,
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'Όπον χα ΐ α>* σζρέύίύ^ιεν τό βΜ^ψα 'ίψών, .ταρα- 
τηροϋμε^· εκζο τώι· ζώων κα ΐ Γώ»· φνζών κα ι οΛΛα άν~ 
ζ ικείρενα :ζερικνκ.Ιοϋνζα Ί)μάς. '/δον ζό νδωρ, ζό 
όπο ιο ν  π ίνομεν , ζό μο.ΙνΰδοκύνδνΑον κα ι ι) κρητίς^ 
δ ιά  ζών όπο ιω ν γράφομεν^ τό α,ίαο, δ ιά  ζοΰ όπο ιον  
άρζύομεν ζά'; ζροφάς, ό σ ίδηρος κα ι ζά ιιΑΛα μέ- 
ζαΛΛα, εκ τώ)· όποιω ν τόσα όργανα κα ι άντ ιχε ίιιενα  
κατασκενάί^όνζαι^ τό π:·ζξ>έ.Ιαιον  ̂ ζό όπο ιον  μάς  ^̂ )ω- 
τίζει, οΐ Μθοι, δ ιά  τώ»· όποιω ν κτίζομεν τάς ο ικ ίας, 
κα ι π.ΙεΙστα ά,ΙΑα  ̂ τά όπο ΐα  σονήθως (ίί-’ ενός ονόμα
τος όνο^ιάζομιν  άψυχα σώαατα.

7α π.ΙίΙστα  Γώ>· σωράζων τούτων εζάγει ό ιινθρω- 
πος έχ τ·»·>: σκάπτω/ Ι ό ρ ύ σ σ ω ν )  κα ι Αέγονται
ένεκα τούτον ορυκτά. Δ’π-αι (Τέ ταίτα σώ^ιατα στερεά, 
οΑίγισζα ρινστά^ τά οπο ία  ν ιπ ε τρέφονται^ ούτε α ν - 
Ιϊάνονσιν, οντε π α ρά γο νσ ιν  ορο ια  π ρος  εαυτά, καθώς 
τά ζωα κα ι τά φυτά.
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ΤΔίΙΡ ΚΑΙ ΑΗΡ

Ιί I .  ΥΔίΙΙ*

Το ϋδωρ εύρίσκεταί έν τη γ ^ ιι ι  ώί πηγαΓον, ώς 
•ποτάαιον καί ώς θαλάσσιον ϋδωρ. Αί κυριώταται ιδιό
τητες αΰτοΰ είναι αί έξης :

Πείοα^ια α '. Λααβάνομεν -ποτήρια διαφόρου σχή« 
ματος, άλλα τής αυτής -περίπου ^χωρητικότητας: Εν 
φιαλίδιον σφαιρικόν, Εν ποτήριον κωνικόν καΐ Εν κυλιν
δρικόν ^υνομεν εις τό φιαλίοιον ύδωρ- τούτο λαμβάνει 

σφαιρικόν σχήμα ”οΰ αγγείου, δηλ. σφαιρικόν. Εκ. 
τοΟ φιαλιδίου κενουμεν τό ύδωρ εις τό κωνικόν ποτή
ριον· τό ύδωρ λαμβάνέι πάλιν τό κωνικόν σχήμα τοϊ> 
ποτηρίου. Έπειτα εκκενοΟμεν αυτό εις τό κυλινδρικόν 
ποτήριον τό Οδωρ λαμβάνει τό κυλινδρικόν σχήμα. Εκ 
τούτων συμπεραίνομεν, ότι τό ύδωρ ύέν ε̂ γει 
Τ(ίιθ)', <ΐ.ίνίά .Ιαμβάνει τό σγΠιΐΛ τοΌ- ά)·)·εόου, έ»·τό<ί 
ζοΟ ό.τοίον τίθαται. Τα τοιαΟτα σώματα ονομάζονται 
μ£ΐ5£ΓΓά, και τοιαΰτα είναι, έκτος τού ύόατος, το οινό
πνευμα, τό Ελαιον, τό πετρέλαιον.

Π είοα μα  (?'. Έάν είς ποτήριον πλήρες ύδατος ρί- 
-]/ωμεν λίθον, τό ύδωρ εκχυνεται έκ τοΟ ποτηρίου' 
διότι τήν Οεσιν τού έκχυΟΕντος ύδατος καταλαμβάνει 
δ λίθος. Τά δύο λοιπόν σώματα, δ λίθος και τό εκχυ-



10 "Γοο)θ

θέν ύδωρ, δίν δυνανται σι γ  γρο>·ο̂  ̂ νά κατέ^ω σιν ί η ι  
κα ι τύν αντον  γο.το)·. Τήν ιδιότητα ταΟτην τών σω
μάτων ένομάζομεν άδια^ι^ώρητο^.

Ι1είθ(ΐπ(ΐ γ '·  Εάν εντός κυπέλλου Οέσο̂ μεν ύδωρ 
καί Οερμάνωμεν, το ύδωρ θερμαίνεται, βράζει, επί δέ 
τΫ)ς επιφάνειας αυτοΟ αναπτύσσονται ατμοί. Έάν δε 
έζακολουΟήσωμεν τήν Οέρμανσιν, δυνάμεΟα νά εξατμί- 
σωμεν ολον τό ύδωρ. Έάν ύπεράνω τών άτμών κρατή- 
σωμεν ποτήριον ξηρόν ή πλάκα υάλινον, οί άτμοΙ έπι- 
χαΟημενοι έπϊ τοΟ ψυ/ροΟ σώματος άποτελοΟσι σταγό
νας υδατος. Έκ τούτου λοιπόν διοασκόμεΟα, οτι το 
ύδωρ δ ιά  βεζψάν(ΤΚίΛ(: μεταΟάΑΜ:ται εις  άφουο, οί 
δέ ιϊζ ιιο ι διη ι'-ϋί^εως ρενσζο.Ύοιοϋνται.

ΙΙείο(ΐμ(ΐ ο '. Εάν εντός καθαρού υδατος Οέσωμεν 
άλας ή ζάκχαρι κα! Οεραάνο^μεν ολίγον, τά σώματα 
ταΟτα διαλύονται, τό δέ ύδωρ λαμβάνει γεΟσιν γλυ- 
κεΓαν ή άλμυράν έάν δέ έξατμίσωμεν ολον τό ύδωρ, 
τότε με'νουσιν εις τον πυθμένα τοΟ κυπέλλου τό άλας 
ή τό ζάκχαρι ώς κόνις λευκή. Έάν δέ Οέσωμεν μάρ- 
μαρον εις το ύδωρ ή σίδηρον, ταυτα μενουσιν άδιά- 
λυτα. Εκ τούτων λοιπόν συμπεραίνομεν, οτι τό ύδωρ 
έ/ει τήν ιδιότητα άλλα μέν τών σωμάτων νά διαλύη, 
άλλα δέ νά μή διαλύη. Επομένως τό ύδωρ τών πη
γών χα! τών κρεάτων ό'έν είναι εντελώς καθαρόν, άλλα 
περιέχει διαλελυμένα σώματα· και έάν έξατμίσωμεν 
αρκετόν ποσόν αΰτοΟ, τά έν αυτω διαλελυμένα σώ-



αατα αένουσιν εις τ6ν τυΟίλένα ώς κόνις λευκή. Εάν 
λοπϊον Οέλωμεν νά καΟαρίσωμεν τό Οοωρ άπό τών 
σωμάτων τούτων, τ:ρέ~εΕ νά μεταβάλωμεν αΰτο εις 
ατμούς, τούς οε ατμούς διά ψύξεως πάλΕν εις ύοωρ.

'Η πράξΕς αύτ^, ονομάζεταΕ ά-τοσπι^ις·, τά δε όργανα, 
ΟΕά τών ύποΕ’ων γίνεταί ή άπύσταξις, όνομάζοντα*. ό.το- 
<;τ«>’ηγ^ε^ (Σχ. 1).

ΆποτελεΓτα: δΐ 6 άποστακτήρ άπο λέ<^ητα σ'δηροΟν,

'Τύωρ · *

ϊ / .  I. Άποβταχτγ,ρ. 
Λίβτ,;. Όΐ'.Ι. Ί’ΐίχτήρ.

οστΕς φέρεΕ άνω το κζίάνος, το 6τ:οΓον συνεχ^εται μετά 
σωλήνος συνεστραμμένου, οστΕς ονομάί,εταΕ Ο
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δφίς εισέρχεται έντος αγγείου "εριέχοντος ψυχρόν ϋδωρ 
καΐ όνοΐΑαζομένου ^·νχτΐφος. Έντος τοΟ λέβητος τί
θεται το πρ6ς άπόσταξιν Οδωρ, το δττοΓον θερααινδμενον 
μεταβάλλεται εις ατμούς, οϊτινες οιερχόμενοι τον εν
τός τοΟ ψυκτί',ρος δφιν καί ψυχόμενοι ρευστοποιοΟνται 
καί ^έουσιν ϊ\ αΰτοΟ έντος τ- ς̂ φιάλης. Τό τοιοΟτον 
ύδωρ είναι καΟαρώτατον, δεν περιέχει διαλελυμένα σώ
ματα, καί ονομάζεται ά.πεσιαχμέκο)· ί’ίϊω().

11εί^»α^ια ε'. Εάν Οέσωμεν έντος πινακίου ολίγον 
ύδωρ, έκΟέσωμεν δ’ αύτό εις τό |̂ εΟμα τοϋ άέρος, μετ' 
όλίγας ημέρας τό ύδωρ έξαφανίζεται μεταβληΟέν εις 
ατμούς, οϊτινες παρασύρονται υπό του άέρος. Τό φαι- 
νόμενον τούτο όνομάζομεν εξάτιασιν. Καί έπί τΫ'̂ ς έπι- 
φανείας λοιπόν τών ποταμών καί θαλασσών σχηματί
ζονται ατμοί, οϊτινες παρασύρονται ΰπό τού άέρος άναμι- 
γνυόμενοι μετ’ αυτού. Εις τον άέρα λοιπόν ν:τά^'^νσΐτ 
π ά ί ζοτε ατμοί νδατος, οϊτινες συμπυκνούμενοι άποτε- 
λοΰσι την όμ ίχ.Ιην, εις ύψος δέ τά νέφη- ψυχόμενοι δέ 
καταπίπτουσιν ώς βροχή ή ώς χιών. Μέρος τού έπί τής 
γής κάταπίπτοντος ϋδατος είσερχόμενον εις τό έδαφος 
συγκρατεΓται ΰπ' αυτού, καί διατηρεΓ αυτό υγρόν.

Η 2 . ΑΗΡ

Περί τής ύπάρξεως τού άέρος πειΟόμεθα διότι τον 
άκούομεν, όταν ώς άνεμος πνέη και συρίζη, καί αίσΟα-
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νόμεθα αυτόν διά τΐ“,ς ά9·ή;. Περιβάλλει δέ ό άήρ τήν 
γί;ν ήΐΑ&ν είτ/ωρών πανταχοΟ καί πλτ,ρών και τους 
άφανεστάτους πόρους τούς ευρισκομένους εντός των σω
μάτων. Έάν ρίψωμεν π. χ . τεμά/ιον ζακχάρεως ή κι
μωλίας εις ύδωρ, παρατηροΟμεν τον εντός αυτών άέρα 
έξερ/όμενον έν εϊδει φυσαλίοος.

ΙΙείοα μη  α '. Έάν λάβωμεν ^ωνίον ύάλινον, κλεί- 
σωυ,εν δ’ αυτό άνω διά φελλού και άναστρέψωμεν 
ύπεράνω λεκάνης πλήρους ύδατος, πιέσωμεν δ αυτό 
μέ/ρι πυΟμένος, παρατηροΟμεν, οτι τό /ωνίον δεν 
πληροΟται ύδατος' οιότι δ έν τώ χωνίω άήρ έμπο- 
δί'ζει τό ύδωρ νά εΐσέλΟη. Έάν όμως ά οαφέσωιιεν τ6ν 
φελλόν, τότε άκούοίΛεν τόν άέτα έξερχόμενον μετά υυ- 
ριγμοΟ, ένω συγχρόνως τό χωνίον πληροΟται ΰίατος. 
Έκ τούτου συμπεραίνομεν, ότι τΰν τόττον, ογ χατέ)~εί 
ό άήρ , άε>· δν ι αζα ι συ;·χρόε·ω(; τά  τύ>· χαταΑύβρ τό 
νάωρ. Επομένως καί δ άήρ είνα ί αδ ιαχώ ρητος.

Πεί^>αΜα ({'. Έάν άνάψωμεν κηρόν, ούτος έξακο- 
λουθεΓ καιόμενος. ”Αν οέ στηρίξωμεν τόν κηρόν επί 
ξυλαρίου τετραγωνικού εντός πινακίου, εις τό όποΓον 
έπιχύσωμεν καί όλίγ'ον ύδωρ, και έπειτα καλύψωμεν 
τόν κηρόν οιά ποτηρίου, ούτος Οά καύσγ] επί ολίγα 
λεπτά, έπειτα ή φλόζ έλαττοΟται καί τελευταΓον 
σβέννυται: διότι δ Οπό τό ποτήριον άήρ, δ χρησμιεύων 
πρός καΟσιν του κηροΟ, έζηντλήΟη, νέος δί άήρ δέν δΟ- 
ναται νά εΐσχωρήσ:^ υπό τό ποτήριον. Εκ τούτου λοί-



π6ν συμπεραίνοιχεν, οτε 6 άηρ  γ̂̂ )?̂ σι̂ χευεί, .τ^ό^ δ ια 
τήρησα· τής καύσεως τοϋ κηροϋ.

ΙΙείοα^ια γ ' .  Εάν έπΙ Οδατος έντ^ί α̂Οεος ποττ,- 
ρίου Ο^σωμεν τον έπΙ τοΟ ξύλου κ/,ρον άνα^Οέντα, έπει
τα δέ καλυψωμεν αυτόν διά τοΟ κλειστού ^ωνίου, 6 
κηρός, κατά το τ:ροηγούμενον ζείραμα, μετ’ ολίγα λε- 
ζτά  σβέννυται. Έκ τούτου ύποπτευομεν, ότι, διά νά 
σζύση 4 κηρός, πρέπει ό έν τω χωνίω άήρ νά έξην- 
τλή6η. Έάν οέ τω δντι εξηντλήθη, πρέπει, άν καταβι- 

ζάσωμεν το ^ωνίον μέ) ρ̂ι τοΟ 
πυΟμένος, νά είσέλΟη έντός αυ
τού ύδωρ και νά πληρώση αυτό. 
Τό πείραμα όμως δεικνύει, οτι 
ολίγον ύδωρ εΐσέρ^'εται, τό δε 
λοιπόν μέρος τοΟ χωνιού, τό πλεΓ- 
στον, κατέχεται άκόμη υπό άέρος. 
Τό έναπομειναν τούτο μέρος τού 
άέρος δεν διατηρεί την καύσιν τού 
κηρού καί ονομάζεται άζωτον. 

Τό έτερον λοιπόν ιχέροζ τού άέρος, τού όποιου την Θέ- 
σιν κατέχει τώρα τό ύδωρ, κατηναλώθη, χρησιμεύσαν 
προς όιατήρησιν τ·?̂ ς καύσεως τού κηρού. Ό  άήρ λοι
πόν, τόν όποΓον έκλείσαμεν υπό τό χωνίον, δεν είναι 
έν τι, καΟ όλα τό αυτό, ά λλ’ άποτελεΓται εκ δύο δ ια 
σύρω)· άερίω)·^ έκ ζώ}· ύττοίων τό μΙί· έ>· διατηρεί 
την καϋσ ιν  τοϋ κηροϋ κα ΐ όϊ*ομά{«Γα6 όξυγόνον, τό
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ΰ ' εζερον, το ^ιη δ ιατηροϋ^ τιρ· χαϋσιν^ άζωτον.
Έάν έκτελεσωμεν το -πείρααα εί; πεδιάοα γ; είί δρη, 

Οά εΟρωμεν τδ αύτδ αποτέλεσμα· όίστε δεν κεΓται τδ 
δ^υγόνον κάτω καί ΰπεράνω αύτοΟ τδ άζωτο·ν, άλλα 
τά δυο ταΟτα αέρια είναι άναμεμιγμένα. Ό  άήρ λοι
πόν, δν άναπνέομεν καί έντδ; τοΟ όποιου ζώμεν, είναι 
μ ίγ μ α  δύο ά«ρίω>- γ ο Ο δζνγόί·ον κα ι τοϋ άζωτου.

Τά δύο ταΟτα άέρια είναι ά/ροα καί άοσμα. Επει
δή δέ έντδς τοΟ χωνίου μένει πλειότερον ποσδν άζώτου, 
έπεται ότι το άζωτον ε ίνη ι ττοΑν π:ε<ιΐ(τσότερον η τό 
οζνγόνον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β '

Α Π Λ Α  Ο Ρ Τ Κ Τ Α

 ̂ 3 .  ΘΕΙΟΝ

Τδ ΟεΓον άπαντά έπί τ·?,ς νήσου Σικελίας (παρά τήν 
πόλιν Γίργεντον), προσέτι έντδς ρωγμών πλησίον τών 
ηφαιστείων δρέων Αίτνης καί Βεζουβίου* επίσης δε έπι 
της νήσου Μήλου μεμιγμένον μετά χωμάτων. Τδ θεΓον, 
όταν ήναι εντελώς καθαρόν, έχει χρώμα κίτρινον, λάμ- 
ψιν στιλπνήν, μεταζΰ δε τών χειρών τριβόμενον άναδί- 
δει οσμήν ίδιάζουσαν είναι σκληρόν, ευκόλως εις κόνιν 
τριβόμενον, άδιάλυτον εις τδ ύδωρ.

Πεέοα^ια α'. Έάν Οέσωμεν τεμάχιον θείου έντδς
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^ οκψ αστηρ ίο ν  καί Οερμάνω,υιεν, τοΟτο τήκε
ται Εχον κατά πρώτον ^ρώμα κίτρινον. Λιά περαιτέρω 
6εριχάνσεως το χρώιχα άλλαασει, γινό,αενον ερυθρόν και 
τέλος ΐΑέλαν. Εάν δε πυρακτώσωικεν ΐτ^υρότερον  ̂ δ 
σωλήν πληροΟται υπδ άτιΛών πυκνών, οϊτινες έπικά- 
Οηνται έπΐ των άνω ψυχρών παρειών τοΟ σωλήνος 
έν εΓδει κιτρίνης κόνεως. Τδ πει'ραικα λοιπόν τοΟτο δι
δάσκει ήμάς, 0τι ΟυνάμεΟα δυά .τ^ρα?ί^ώσεω  ̂ >·ά τή - 
ζω ίίεν τό θείοι-, να μεταβάΑω^ιεν αντό είς άτμονς, 
^ού^ (ϊέ άζμονς δ ιά  ι/τύ ,̂εως ΤΐάΑιν ειο θεΐον.

Επί τής ιδιότητος ταύτης σττ,ριζόμενοι δυνά_υ.εΟα 
νά άποχωρίσωικεν το ΟεΓον άπό τών μετ' αΰτοΟ άνα- 
μεμιγμένων χωμάτων καί ;./ά καΟαρισωμεν αυτό. Γίνε
ται δε τοΟτο ώς έζής [Σχ. 3)· Εντός πλίνθων ύπάρ- 
χει έκτισμένος λέβτ,ς σιδτ,ροΟς, ^̂ ατά μέν τό
άνω μέρος χωνίον, πλαγίως δέ οχετόν, δστις άγει εις 
δωμάτιον Εχον Εδαφος κατωφερές καί φέρον σωλήνα 
κατά τό άκρον, Τό Οειόχωμα τίθεται είς τό χωνίον 
καί τό πΟρ άνάπτεται. Οί πλίνθοι πυρακτοΟντα:, τό 
έντό; τοΟ /ωνίον ΟεΓον τήκεται καί ρέει έντό; 
τοΟ λέβητος, ένω τά ^ώαατα ριένουσιν εις τό ^ω- 
νίον. 'Λ^οΟ ιρθάσ·Τ| τό ρευστόν ΟεΓον είς τόν λέβτ,τα, 
βερμαίνεται ίσχυρώς καί ριεταβάλλεται είς ατμούς, οϊ- 
τινες, εισερχόμενοι είς τό οωμάτιον καί ψυχόμενοι, κατα- 
πίπτουσιν ώς κόνις κίτρινη, τά άνθη τοϋ θείου. Έάν οέ 
ή εργασία έξακολουθή, οί τοίχοι τοΟ σωματίου Οερμαί-
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νονται, ο! ύ ϊ ατμοί τοΟ θειου ρευττοττοίουμενοί καταπί- 
-τουτιν έτ:ΐ ΐοΟ κατωτέρους έοάφους καί ρέουτι οιχ 
τοϋ σωλί'^νος εντός σχηικάτων κυλινδρικών, ξνΟα το 
θεΓον ψυ/εται.

ΙΙΐίοα^ια Καν επί πινακίου, εις τό όποΓον έπι-

Λίβη;

Σ/. 3. Κχθ2^τ.; Οιίο̂ .̂

χέοαεν ολίγον ύδωρ, Οέτωικεν ςΰλον, επ’ αύτοΟ οΙ 
ολίγον ΟεΓον άναφΟίν, τοΟτο καίει μετά φλογός κ,υανί'̂ ς 
καί σχεδόν αφανούς, παράγον ατμούς λευκούς πνιγη
ρούς· εάν δε καλυψωμεν τό καΓον ΟεΓον διά ποτηριού,
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ώστε νά μή εΐσέρ/ζ^ται άήρ, τ6 ΟεΓον σζέννυται. Έκ 
τούτου λοιπον συιχπεραί'νομεν, οτι, δπω; ο κηρός, ουτω 
καί Γ0 £̂ΐθϊ* (5ίά νη χω 'ι ά :τα ιτ ίΙ αέρα χαΐ χνρίως 
ζϋ όζνγόνον α ί'ΐοϋ .

ΙΙεΐοα^ια γ ' .  Εάν ο: Οέλωμεν νά μάΟωαεν τί πα
ράγει τό ΟεΓον καιόμενον μετά τοΟ οξυγόνου τοΟ άερος, 
έκτελοΟι/εν τό έξης πείραμα |Σχ. 4). Εντός σωληνος

ύαλίνου τίθεται τεμά/ιον θειου επί σιοηροΟ ελά
σματος· τά άκρα τοϋ σωληνος έπιπωματοΟμεν διά 
φελλού, φεροντος λεπτότερους σωληνίσκους. Τον μέν 
ένα έξ αυτών συνδεομεν δι ελαστικού σωληνος με
τά φυσητηρος, τον δε έτερον οΓ ελαστικού σωληνος 
μεΟ ετέρου σωληνος ύαλινου, τον · όποΓον χατα^ιβάζο-



θειον 19

,αεν έντός κυλίνδρου. "Κτιειτα θερριαίνομεν τό ΟεΓον, 
ένώ συγ/ρόνω; διά -οΟ ^υστ-?,ρο; δίοχετεύο,αεν βραδύ 
ρεΰμα άέρος. Τό ΟεΓον καίεται, οί δ ΐ ' παραγόμενοί α
τμοί είτέρχονταί έντές τοΟ κυλίνδρου. Οί ατμοί οΰτοΕ 
ειναί πυκνοί καί εχουσεν ότμήν δ’.απεραττικήν προχα- 
λοΟντες β·ί<χα. ΕζακολουΟοΟντες το πείραμα δυνάμεΟα 
νά καύσωμεν δλον τδ ΟεΓον. Έκ τούτου συμπεοαίνοαεν 
δ.ί ζό Οΐ.ΐοί' ?ίίϊί.ομε)'θϊ' μετά γοι3 οζ^ '̂ό ‘̂ον ζοϋ (ΐεμο^ 
Γζαράγεί νέον αέριον^ το δποΓον δέν δμοΕάζει ούτε προς 
τδ θεΓον, ούτε πρός το ό-υγόνον, αν καί άπετελέσθη 
έκ τών δύο τούτων. Το νέον τούτο σώμα όνομάζετα: 
ΰ ίοζε ίδ ίον ζοΰ θειον. 'ΙΙ ένωσις αύττ  ̂ τού θείου υιετά του 
οξυγόνου τοΟ άέρος ονομάζεται χ ιψ ιχ η  ει-ωσις αυτών.

ΙΙετοα^ια ο  « Εάν εις τον κύλινδρον έπι^ύσωμεν 
καθαρόν ύδωρ, καί άναταράξωμεν, οί ατμοί απορρο
φώντας, τό δέ ύδωρ λαμβάνει γεύσιν οξίνον καί όσικήν 
διαπεραστικήν τό ύοωρ λοιπόν εχει ζη^ ίδ ίόζηζα  να  
<ιπ:ορροφΤ. αέρια.

Π είρ α μ α  ε' (Σχ. 5). Έάν εί; τον πυθμένα βα- 
θέος ποτηριού θέσωμεν τεμάχιον ξύλου καί έπ' αύτοϋ 
ΘεΓον άναφΟέν, Επειτα καλύψωμεν τό ποτήριον 0!ά 
ξύλινη; πλακό;, (ρερούσης οπήν, 2[ά τής όποίας διέρ
χεται νήμα, έξ ού έξαρτώμεν άνθη Εγχροα βεβρεγμένα, 
παρατηροΟμεν, ότι μετά ώρας τινάς ταϋτα χάνουτ» τό 
χρώμα των. Εκ τούτου λοιπόν συμπεραίνομεν, δτι τό 
κατά τήν χαΰσιν τού θείου παραγόμενον οιοξείδιον
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τοϋ θείου, άτ:ορρο·^ώρ.ενον ΰτ:ο τοΟ υδατοί, €x\'ρ(^■ι̂ ατ̂ ε̂ι 
Ζ(ΐ άνθη χαΐ ΊενχαίνΗ α\τά.

Τήν λευκαντικήν ταυτην ίοιόττ,τα τοΟ οιοζειδίου 
τοΟ θείου μετα/εφ^ζόμεθα τ:ρ6ς λεύ- 
κανσιν ερίων καί “ττίλων εκ ψίάΟου, 
Έντος δωματίων κρεμώνται έκ δο
κών οριζοντίων τά βεβρεγμένα αν
τικείμενα* ύτ: αυτά δέ τίθενται κυ- 
τ:ελλα μετά θείου, τ6 6ποίον άνά- 
■πτεται. Μετά τήν λεύκανσιν τά 
αντικείμενα έκπλΟνονται δι’ υδατο;. 

Τό θεΓον χρησιμεύει ει; τ:ολλά; 
των άνΟρώτων άνάγκας, τ:. / .  προς θείωσιν των αμ
πέλων καί εις τήν κατασκευήν τής πυρίτιοος.

1·/ημα &. 
ΛΐΟχχνΐΐ; άνΟίω̂

Η 4 . ΛΙ0ΑΝΘ1ΜΞ

Τό σπουδαιότατον τούτο ορυκτόν ευρηται έν Α γ 
γλία, έν Βελγίω, έν Αμερική, αποτελούν στρώματα 
έντός τής γής, Ι/οντα πάχος ενός δακτύλου μέ/ρις 
ένός ποδός. Ό  λιΟάνΟραζ έχει χρώμα μέλαν καί λάμ- 
ψιν λιπώδη· άναφΟείς καίεται ώς 6 ξυλάνΟραξ, καταλεί- 
πων τέφραν λευκήν. ’Ά ν όμως καλύψιομεν διά ποττ,- 
ρίου τον καιόμενον λιθάνθρακα, ουτος σ^έννυται ώς ό 
κηρός καί τό ΟεΓον. Καί ό λιΟάνθραζ λοιπόν ΐνα  χαη  
ό.ταίΓεΙ άέρα χαΐ χνρίως οζνγόνον τοϋ άέ̂ ιο .
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Πείρα^ια ο ' 6). Έάν Οελωαεν νά έζετάσω- 
;χεν -ι τταράγεί ό λι6άν0ραξ καιοίΑενς,; μετά τοΟ οξυγό
νου τοα άέρος, έκτελοϋμεν τό εξ?,; πείραμα- Έντος 

συσκευί^ς, εΐί ην έκαύσαμεν τό ΟεΓον, τίθενται τε
μάχια λιΟάνΟρακος. Λαμβάνομεν επειτα τον υάλινον 
κυλινορον, εΐ; τον όποΓον καταβι^άζομεν κηρόν άνημ- 
μένον, προσηρμοσμένον εις το άκρον σύρματος σιδηρού. 
Ό  κηρός καίει έντ6ς του κυλίνδρου, οπερ πείθει ημάς, 
οτι έντος αύτοΟ ύπάρχει 
άήρ. Έξάγομεν έπειτα τον 
κηρόν καί εισάγομεν εις τον 
κύλινδρον τον ύάλινον σω- 
λ·?/;α τ-̂ ,ς συσκευ-τ,ς. Μετά 
ταύτα πυράκτοΟμεν ΐσχυ- 
ρώς τον λιθάνθρακα, διοχε- 
τεύοντες βραδύ ρεΟμα άέρος.
Ό  λιΟάνΟραξ καίεται, τό οέ 
παραγόμενον τ/,ς καύσεως 
εισέρχεται έντος τοΟ κυλίν
δρου. Εάν δέ μετά τινα 
λεπτά κατα^ιβάσωμεν τον 
κηρόν, δ κηρός σβέννυται. Έκ τούτων συμπεραίνομεν,. 
ότι εντός τοΟ κυλίνδρου εΐσ?/θεν άέριον ά/ρουν παρα- 
χΟέν έ . της καύσεως τού λιΟάνΟρακος, τό δποΓον έχει 
την ιδιότητα νά μή διατηρη τ·̂ ,ν καύσιν τοΟ κηροΟ. Τό 
νέον τούτο άέριον ονομάζεται όιο^,εΐόίον τοϋ άι·θ()σκος^
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Έάν 2έ έντος δευτέρου κυλίνδρου καταβίζάσωικεν 
άνημμένον κηρόν |Σχ. 7), λάβωμεν δέ καί τον πρώτον 
κύλινδρον, τον “λήρη ανθρακικού όξέο;, και άναστρέ- 

ψωμεν αυτόν Οπεράνω του πρώτου, 
6 κηρός σβέννυται. Έκ τούτου συμ- 
περαίνομεν, δτι τό διοζείδιον τοΟ άν- 
Ορακος έ/ύΟη έκ του άνω κυλίνδρου 
εις τον κάτω, έπομένως είναι βα - 
ι̂ντ£ξ>ον τοϋ άέ^)ος.

Ό ταν λοιπόν ό λιΟάνΟραξ καίη- 
ται καί ©αίνηται εις ημάς εξαφα
νιζόμενος, σχηματίζει μετά τοΟ οξυ
γόνου τοΟ άέρος το διοξείδιον τού 
άνθρακος, τό όποΓον ώς αέριον ά/ρουν 

'· διν φαίνεται. Το αυτό συμβαίνει, όταν
καίηται ό ξυλάνΟραξ καί το ξύλον.

ΙΙε{(^>ίΐ ι̂α (^χ. 8). Έάν εντός δοκιμαστηρίου 
σωληνος, φέροντος φελλόν καί λεπτόν σωλήνα, πυρα- 
κτώσωμεν μικρά τεμάχια άνθρακος, εξέρχονται άτμοί 
πυκνοί, οίτινες πληροΟσι τόν σωλ·?̂ να καί άναπτόμενοι 
καίονται. Έάν δέ, άφαιρέσαντες τόν φελλόν, κλίνωμεν 
τόν σωλήνα καί Οέσωμεν υπό τό στόμιον αΰτου πο- 
τήριον, ρέει έκ τοϋ σωληνος μελανή πίσσα. 'Ρ]ξακο- 
λ ο̂υΟοϋντες δΐ την πυράκτωσιν, ουνάμεθα νά έξαγάγω- 
μεν όλα τά αέρια καί όλην την πίσσαν εντός τοϋ 
σωλήνος μένει άνθραξ σπογγώδης, οστις ονομάζεται
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ψζ>νκτάνθιαί (κόκ). Τό τ.ίίρΛμα λ ο ιζ ίν  τοΟτο δίδα
σκε ε 'Γ,αας, δτι έκ τών λιθανθράκων διά ΐϊυρακτώσεωί 
αυτών δυνάιχεθα νά ζαραγάγωιΛεν αέρια εύφλεκτα, πίτ
σαν .καί ^ρυκτάνθρακα. Καί τά ίλέν άε'ρ'.α ^ρτ^σιμεύουσι 
προς φωτισα,δν, άποτε- 
λουντα τδ καλούι^ε- 
νον /κριό̂ /^ω̂ , έκ δέ 
ττ',ς πίσσης παράγουτί 
διάφορα σώματα /ρτ,- 
σιμα εις τήν βιομη
χανίαν, 6 δΐ έναπομέ- 
νων φρυκτάνθρα^ χρη
σιμεύει πρός καΟσιν.

Έπΐ ταύτης λοι* 
πδν της παρατηρήσεως 
στηρίζεται καί η παρα-

/̂Υ,μχ 8.
ΙΙυράχτωσι; λιΟχνΟρχχων.

γωγη του αεριόφωτος, 
διά τοΟ όποιου φωτί
ζονται αί πόλεις. Εντός κλιβάνων σιδηρών καί κυλιν- 
δοικ.ών έκτισαένων εντός πλίνθων τίθενται οί λιΟάν- 
Οοακες, οί δΐ κλίβανοι κλείονται καί πυρακτουνται. Τά 
έξερ/όμενα άέρια καί η πίσσα διά καθέτων · σωλήνων 
είσέρ/ονται εις όριζόντιον σωλήνα σιδηρουν καί έκειθεν 
κατέρ/ονται πρός τά κάτω. Ή  μίν πίσσα ρέει εντός 
δεξαμενής κειμένης κάτω, τά δΐ αέρια διά σωληνος 
εΐσέρ/ονται εις τον ψυκτήρα, δωμάτιον φέρον καθέ-
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τουί σωλ?^νας, οιά τών έποι'ων διαρρέει ψυ/ρον ϋδωρ, 
ένθα χαΐ ψύχονται. Έκ τοΟ -^υΜΤ-ηρος εισέρχονται εις 
τον .Ύ.ΙυνζΓψα, τ:ύργον πλήρη ^ρυκτανΟράκων έκ του 
άνω αύτοΰ μέρους ρέει ύδωρ, διά τοΟ 6ποίου τά αέρια 
πλυνονται. Έκ τού :χ.Ιν^ζΤιρος εισέρχονται εις τον 
χαθαρτΤφα^ δωμάτιον ^έρον ττατώματα, έπΐ τευν 6τ:οίων

στρωννύουσιν άσοεστον, ρινίσματα ξύλων καί άλλα σιό- 
ματα, διά τών 6ποίων τά άέρια καθαρίζονται. Έκ του 
καΟαρτήρος εισέρχονται τά άέρια εις το καλούμενου άε- 
ριοφν.Ιάκιο^, έκ τοΟ οποίου διοχετεύονται εις τά διά
φορα μέρη τής πόλεως. Το αεριόφως, καθαρόν όν, καίε- 
ται ήρέμα* μετά τοΰ άέρος όμως μιχΟέν και άναφΟίν 
άνάζτει μετά πατάγου και διαρρηγνύει τούς σωλήνας. 
Επίσης δ1 δύναται νά γείνη πρόξενον βλάβης, όταν
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έν δωαατίω έκχυΟη αεριόφως τ, έκ ρωγμών τών σωλή
νων, ή όταν ή δίχλείς άφεΟή άνοίκτή. Έάν εις τοιοΟ- 
τον δωμάτίον, ττεριέχον άερεόφως, εΐσαγάγωμεν φώς, άνά- 
ζτεε το μΓγμα μετά πατάγου επι-ρέρον καταστροφήν.

ΙΙείοα^ιη γ ’. 'Ίνα έννοήσωμεν τώς παρήχΟησαν 
ο( λιθάνθρακες, εκτελοΟμεν το εξής ::είραμα· Έντος σι- 
δηροΟ κυπέλλου Οέτομεν τεμά/ια μικρά ξύλων, κα- 
λυπτομεν τό κΰπελλον, καί έπειτα πυρακτοΟμεν αυτό. 
Έκ τών ξύλων εξέρχονται ατμοί καί άέρια, τά 6ποΓα 
άνάπτουσιν. ΈξακολουΟουμεν τήν πυράκτωσιν, έως ο5 
σζύσωσι τά αέρια· μετά τήν ψοξιν παρατηροΟμεν, ότι τό 

• πλεΓστον τών ξύλων έμεινεν έν ειδει άνθρακος. Εκ. 
τούτου λοιπόν συμπεραινομεν, ότι .τ'ϋ^α;ίΓθ·ι^με)'α τά 
^ί\1α, ά.τοκ./ειομέΓΟί’ τοϋ  άέμος, (λταν^ρα^ουίται, 
:τ{ψάγοντα συγ^()όνω(: άέ('ία ενφ.Ιεχτα. Τήν τοιαύ- 
την πράξιν όνομάζομεν ά:τανθράχω σιν ζών 
Τοιουτό τι Οά συνέβη καί έν τη γή ήμώ ν τά μέρη οηλ. 
έκεΓνα, εις τά δποΓα σήμερον εύρισκομεν τους λιθάν
θρακας, έκαλύπτοντο εις παλαιάς τής γής έποχάς (δηλ. 
πολύ προ τ·?,ς έμφανισεως του ανθρώπου) ύπό δασών 
πυκνότατων. ΤαΟτα κατεχώσΟτ^σαν Οπό χωμάτων καί 
ούτω άπεκλείσΟη δ αήρ. Ένεκα δΐ τής μεγάλης πιέ- 
σεως, τήν όποιαν έπήνεγκαν τά στρώματα τών χωμά
των, άνεπτύχΟη Οερμότης, ήτις έπήνεγκεν ολίγον κατ’ 
ολίγον τήν άπανΟράκωσιν τών ξύλων, τά δέ κατά ταύ- 
την παρα/Οέντα άέρια έμειναν άπερροφημένα Οπό τών
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λιθανθράκων τ; ζερικεκλεισμένα εντός κοιλοτήτων αυτών.
Ία  ιαίρη, ίνθα 6 άνΟρωτ:ος σκάπτων έξάγει τούς λι- 

ίίάνΟρακας, ονομάζονται άνθρακοψν^ίΧα^ τά δτοΓα άπο- 
τιλοΟνται άπό στοάς άνοιγομένας έντος τής γής. 
ΤοιοΟτον άνΟρακωρυχεΓον είναι τό τής Νέας Καστέλ- 
λτ,ς έν Α γγλία, ένθα εργάζονται περί τάς .30,000 έρ- 
γάται, παράγοντες κατ’ έτος περί τά 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
στατήρας λιθανθράκων. Ή εξαγωγή τών λιθανθράκων 
συνοδεύεται καί ύπό κινδύνων. Πολλάκις άναγινώ- 
σκομεν, δτι εις άνΟρακωρυ/εΓόν τι συνέβη έκπυρσοκρό- 
ττ^σις, κατά τήν δποίαν πολλοί έργάται έφονεύΟησαν. 
Τό δυττύχτ^μα τούτο προέρχεται εκ τής έ'ν;; αίτιας· 
Κίπομεν, οτι τά εύφλεκτα άέρια έμειναν άπερρο^τ,μένα 
εντός τών λιθανθράκων. Κατά τήν εξαγωγήν τών 
τεμαχίων τών λιθανθράκων τά άέρια ταΟτα χύνονται 
εντός τών στοών καί άναμιγνύονται μετά τοϋ άέρος. 
Εάν δε εΐσέλθη τις είς τοιαύτ/,ν στοάν, τά άέρια άνα- 

9-λέγονται μετά πατάγου, κατακρημνίζουσι τήν στοάν 
καί οϋτω καταθάπτονται οί έργάται. ΙΙρός αποφυγήν 
τοΟ τοιούτου δυστυχήματος μεταχειρίζονται οί εντός 
πών άνΟρακωρυχείων εργαζόμενοι τήν ΐισ<ραΜστικΊΐϊ· 
. ίν χ ν ία ν  (Σχ. ΙΟ) τοϋ άγγλου Δαίβυ. Λύτη άποτελεΓ- 
ται εκ μεταλλίνου οομείου, περιέ^οντος έλαιον καί περι- 
«οαλλομένου Οπό λεπτοΟ οικτυωτου χαλκίνου πλέγμα
τος. Οταν ό εργάτης είσέλθή είς στοάν, είς τήν δποίαν 
ύπάρχουσιν εύφλεκτα άέρια, παρατηρούνται εντός τού
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*πλέγαατο; μικραί φλόγες έκπυρτοκροτοΟταί. Τότε “ ρε- 
τ ,ίΐ ό εργάτης νά σβυση την λυ/νιαν καί νά άττομα- 
κρυνΟη ταχέως· διότι εάν ριείνη εκεί, τό -τλέγίλα θά 
ττυρακτωθή καί θά άνάψη τά έκτος άέρια.

Οί λιθάνθρακες είναι ή ψ' /̂.ή 
έα“ ορίου καί της βιοικη/ανίας· άνευ 
αυτών ούτε τά άτρ-οτλοια οϋτε οί σι
δηρόδρομοι ούτε αί μηχαναί Οά έκι- 
νοΟντο, οί δ έ ’Ά γγλοι όνομάζουσιν αυ
τούς {ΐέΑανα χς ινσον  της χώρας των.
Χρησιμεΰουσι δε τροσέτι καί “ ρός Οέρ- 
μανσιν των οικιών, καιόμενοι εντός θερ
μαστρών. "Οταν δέ καιωσι, γνωρίζομεν, 
ότι ταράγεται το διοξείδιον του άνθρα- 
κος, το ότοϊον μετά τοΟ ρεύματος του 
άέρος συμτ:αρασυρόμενον φέρεται οιά 
τών σωλήνων τρός τά άνω. 'Όταν 
ΐμως τυ*/η νά κλείση η δικλείς, τότε το ρεΰμα τοΟ 
άέρος δ:ν είναι ισχυρόν, τ:αράγεται έτέρα ένωσις άε- 
ρώδης του άνθρακος καί οξυγόνου, ήτις, έκχεομένη εκ 
της θερμάστρας, ττληροΓ το οωμάτιον. Οί εντός του 
δωματίου άνΟριοποι αισθάνονται κόπωσιν καί υτνον, καί 
τελευταΓον άτΐοθνησκουσιν έξ άσφυςίας. 1 ο αΰτο ούνα- 
ται νά συμβη καί όταν εντός κλειστού δωματίου εΐσα- 
γαγωμεν ξυλάνθρακας ημιανημμενους.
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II Ολτ,, έζ ή ί ά-οτελοΟνταί τά μολυβίοκόνουλ»,
ί,αοιάζε! πολύ πρό; ι^.όλ·^ζίη■ ριικρά 6ι/ω; παρατήρτ,σ;; 
πείθει ή μ χ ;, ότι Οέν είναι μόλυβδος, διότ: 6 μέν μόλυ
βδος τήκεται θερμαινόμενος, ένω τό μολυβδοκόνδυλον 
μένει άττ,κτον, κα: οιοτι τό μεν μολυβδοκόνδυλον τρί
βεται εις κόνιν, ένώ δ μόλυβδος πλτ,ττόμενος έκτείνε- 
ται καί πλατύνεται. Τό ορυκτόν, έξ ού καταακευάζον- 
ται ταΟτα, όνομάζετα: γρ α ψ ίτης^ '6σ':ις εϋρίσκετα! έν- 
τός τής Τβν» χυρίως παρά τήν πόλιν ΙΙασσάω τής 
Ιίαυαρίας καί έν Ιιζηρία. Έ/_ει χρώμα μολυβδόχρουν, 
καί λάμψιν μεταλλ,ικήν, είναι λίαν μαλακός, ώττε 
επί χάρτου ρερόμενος άρίνει ίχνη, Πυρακτούμενος δ ’ ί- 
αχυρότατα εντός κυπέλλου αιδηροΟ δέν τήκεται.

ΙΙεί^χι^κι. Εάν όμως θέσωμεν τεμάχια αύτοΟ εντός 
τιδτ,ροΟ σωλήνος, δμοίου μέ τόν τοΟ λιΟάν'θρακος, καί πυ- 
ρακτώσωμεν αυτόν ίτχυρώς, διοχετεύοντες ρεύμα άέρος, 
τότε καί δ γραρίτης καίετα! καταλείπων όλίγν,ν τέρραν 
μελανήν, καιόμενος δέ μετά τού οξυγόνου τού άέρος παρ
άγει τό διοξειδίου τού άνΟρακος, όπως καί δ λιθάνΟεαξ. 
Εκ τούτου αυμπεραίνομεν, ότι δ γραρίτν,ς καί δ' λι- 

ΟάνΟραξ, εΐ καί διαρέρουσιν έξωτερικώς, πρέπει κατ' ου
σίαν νά 'ήναι £ν καί τό αύτό σώμα, διότι καί τά δύο 
καιόμενα μετά τού οξυγόνου τού άέρος, παράγουσι διο- 
ξείδιον τού άνθρακος.
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Ό  καθαρός γρανίτης χρητίαεύει -πρός κατασκευήν 
τών καταχρηστικά; όνοααζοικενων ιιοΑνΰδοκονόύΑων. 
Τό όρυκτόν τρίβεται ει; κόνιν και μιγνύεται μετά λε- 
■ττή; κόνεω; καθαρα; άργί>.λου. ΛΓ έηχυσεω; ϋδατο; 
καί άναμίξεω; άποτελεΓται ζύμη, την δττοίαν ξηραί· 
νοντε; εισάγουσιν έντό; των όπών τών ξύλων. Έκ τοΟ 
-τοσοΟ τή; άργίλλου καί τού βαθμού τή; θερμοκρα
σία;, καθ’ ήν ξηραίνεται ή ζύμη, προέρχεται ή μαλα- 
κότη; ή ή σκληρότης τών μολυβδοκονδύλων. Προ; 
κατασκευήν τών έγ^τρόων μολυβδοκονδύλων προστί- 
0-νται καί διάφοροι /ρωματιστικαί ούσίαι, έρυΟραι, κυα- 
ναΓ. Μετά πηλού μιγνύμενο; ό γρανίτη; χρησιμεύει 
καί εις κατασκευήν κυπέλλων, τά όποΓα άντέ^ουσιν 
εΐ; μεγάλην θερμότητα. Έ τι οΙ χρησιμεύει ή κόνι; 
τού γρανίτου εί; έπάλειψιν σιδηρών αντικειμένων προ; 
προ^ύλαξιν αυτών από τήν σκωρίασιν.

β . ΛΔΛΜΛΐ

’Γό πολυτιμότατου τούτο όρυκτόν ευρίσκεται έντό; 
τή; άμμου εΐ; τά; Ινδία;, εί; τήν Άιρρικήν καί εί; 
τήν Αμερικήν, έχον χρώμα λευκόν εύρίσκονται όμω; 
καί άδάμαντε; έχοντε; χρώμα ερυθρόν, κίτρινου καί 
τινε; καί μέλαν. Ό  έν τή φύσει εύρισκόμενο; αδάμα; 
(Σ /. 11) £/ει σ /ή μα  κανονικόν, παρουσιάζον πολλά; επι
πέδου; έπιφανεία; καί κόχα; ένεκα τή; τριβή; άπο-
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/ωρί;

στρογγυλωΘεισας, ώστε το ο'/ί'^μα «υτοΟ είναι σχεδόν 
σδαφικόν. Έντο; σιδ/,ροΟ ΐγδίοι> 
πλτ,ττόμενος τρίβεται, ώ; και ·/; 
Οαλοί, είς κόνιν. 'ϋ άδάμας /αράσ- 
σει τήν ύαλον καί ίίλα τά ορυκτά, 
επομένως είναι σκ.Ινρότατον  ορυκτόν. 

Ο άδάμας πυρακτούμενο; μένει 
V - , .  άτηκτος· έάν δε είσανάνωαεν πε-

Κρύσταλλος άδοίμαντο;. ■̂ '̂ ?“>^"ωμένον άδάμαντα εντός καΟα- 
ροΟ οξυγόνου, καίεται σπινΟηροβολών 

καταλ/πη τέ;ρραν, παράγων τό γνωστόν αέ
ριον, τό διοξείοιον τού άνΟρακος, αυτό, το 
δποΓον παράγει και δ γραοίτης καί ό λιΟάν- 
Οραξ. Εκ τούτου συμπεραίνομεν, ότι δ άοά- 
μας, δ γρανίτης καί δ λιΟάνθραξ, τά δποΓα, 
καιόμενα μετά τού οξυγόνου, παράγουσι καί 
τά τρία διοξείδιον τοΰ άνθρακος, πρέπει κατ' 
ουσίαν νά ηναι τό αυτό σώμα, διαφέροντα 

μονον έςωτερικώς. ί]ς εκ τούτου λοιπόν ένούμεν τά τρία 
ταΟ.α ορυκτά ύπο £ν όνομα καί δνομάζουιεν αυτά 
όρνκζα τοΰ ά}’θρακος.

Οι μικροί άδάμαντες χρησιμεύουσι προς τΐΑ^τιν 
τ̂ »·* υάλου, ή δε χόνις αυτών προς κατεργασίαν τών 
μεγαλητέρων άοαμάντων, εις τούς οποίους δίδουσι 

«τχή,αατα. Τό πρώτον (Σχ. 12) είναι άποτετ,αη- 
(Λίνον άνω χαί κάτω, τό 5έ ίεΰτερον (Σχ. 13) άπο-
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λήγει κατά το Εν άκρον εις όξύ· εις δε τά πλάγια . 
^έρουσι πολλά; επιφάνεια; διαφόρου σ/ήαατο;. Ό  τοι- 
οΰτο; κατειργασριένο; άοάικα;, προ; τό φώ; κινοήΐΑε- 
νο;, ακτινοβολεί, παρουσιάζων λαμπρότατα χρώματα. 
Των μεγάλων άδαμάντων ή άζια είναι μεγίσττ^, τοιοϋ-

ϊ/7,αα 13.

τοι δ εύρίσκονται εί; τά Οτ,σαυροφυλάκια τών κρα
τών Εχοντε; και ονόματα· π. 6 ί\ο^ινονζ> (= όρ ο;  
φωτό;) έν Λγγλι'α, ό Οζ>Λώφ έν 'Ρωσσια, δ ΦΛωζ>εντι- 
ν'ος άδάμα; κίτρινο; εν Αυστρία, τδ 'Άσζρον τοϋ νό τον  
έν Βρασιλία κ.τ.λ.

7. λΡνΣ<»£

Ο χρ'νσδ; άπαντα εί; τήν φ·̂ σιν αυτό; καθ’ εαυτόν, 
ονομαζόμενο; ιλτνρο^ χζ^νοόζ, έτι δέ και μεμιγμένο; 
μ ετ’ άργυρου καί μετά χαλκού. Ευρτ,ται δέ εγκατε
σπαρμένο; έντό; στρωμάτων τή; γή; εΐ; τήν Κρεμνί- 
τσαν, έν Ουγγαρία, έν Χιβτ^ρία, έν Καλλιφορνία και 
Αυστραλία, εΐ; τά; άμμου; τών χρυσοφόρων ποταμών
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χαι έντ6; κοιλάδων, τταρασυρΟείς υζο τΓον ύδάτων. Ό  
φυσικό; χρυσό; άζαντά ύτ:ό σχ·?̂ ΐΛα φυλλαρίων λεπτών 
ή καί τριβών, 2τι δε εί; κόκκου; αικροΟ; και σπανίω; 
κατά όγκου; ^άρου; 200 δραιχίων.

'Απο/ωρίζεται δε δ ^ρυσό; εκ τών ^τωιχάτων καΐ 
των άιχιχων ώ; 
έξ·?,;· Κατά πρώ
τον τρίβεται τό 
όλον εί; κόνιν λε
πτήν, ήτι; τ ί
θεται επί κατω
φερών επιπέδων, 
π.1νντϊ}ξΐίων -δνο- 
ίχαζοιχένων (Σ /. 
1 4 ) ,  ?<■ ών χύνε
ται ύδωρ, τό δ- 
ποΓον παρασύρει 
τήν άαιχον, άφί- 
νει δε τόν χρυ
σόν, ώ; βαρύτε- 
ρον. Έπειτα λαιχ- 
βάνεται δ χρυ

σό; και μιγνΟεται μεΟ ΰοραργύρου· καί 6 μέν γζυσ'οζ 
διαλύεται έντο; τοΟ ΰοραργύρου, ώ; τό άλα; έντό; τοΟ 
υδατο;, τά δέ χώματα πλέουτιν έπ' αύτοΰ καί άφαι- 
ροΟνται. Ό  υδράργυρο; υποβάλλεται εί; άπόσταζιν.
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καί αύτοί ιχεν εξατμίζεται, μένει δι δ χρυσό;. Ό  /ρυσδ; 
^χεί ΧΡ^ί^* κίτρινον, λάμψιν ίσχυράν καί μεταλλικήν. 
Εκτιθέμενο; εί; τον αέρα καί εί; τήν υγρασίαν δεν άλ- 
λοιοΟται. Είναι τοσοΟτον εκτατό;, ώστε διά σ^υρηλατή- 
σεω; δύνανται να κατασκευασθώσι λεπτότατα ιρύλλα, 
διά τών δποίων έπιχρυσοΟνται βιβλία καί άλλα άντι- 
κείμενα. Έάν διά τοιουτου φυλλου παρατηρήσωμεν προ; 
τδ ηλιακόν φώ;, τό φυλλον δια^έγγει έχον χρώμα πρά
σινον. Επίση; οέ δύνανται έκ τοΟ χρυσοΟ νά κατασκευ- 
ασΟώσι σύρματα τόσον λεπτά, ώστε Η 6  μέτρα αύτοϋ 
βαρύνουσι μόλι; τό ’/̂ ι, δραμίου. Ό  χρυσό; είναι
λίαν μαλακό;· συντηκόμενο; όμω; μετ’ άργύρου, ή 
μετ άργύρου καί χαλκού, αποτελεί μίγρ^α σκληρόν, άν- 
τέχον εί; τήν φθοράν καί διατηρούν τό ώραΓον του χρυ
σού χρώμα. Τά τοιαΰτα μίγματα ονομάζονται χ ρά - 
^ιατα τού χρυσοΟ.

§ 8 . ΑΡΓΓΡΟΣ

I Έν Γερμανία καί Αυστρία, ιδίω; εν Νορβηγία, έτι 
' δε έν Μεξικω καί ΙΙερουία ευρίσκεται άπυρο; άργυρο; 
; έχων σχήμα τριχών καί συρμάτων, ή καί κλαδώοε;, 

ώ; μικρόν δένδρον. Ό  καθαρό; άργυρο; εχει χρώμα 
\ λευκότατου καί στίλβον, συνήΟω; ομω; άπαντα μεμι- 
: γμένο; μετά ολίγου χρυσού, χαλκού, σιδήρου ή μετά 

θείου, έκ τών δποίων εκκαθαρίζεται. Τό χρώμα τού

I 3
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άργυρου δεν άλλοιοΟται Οπο του άέρος, μελανίζιι όμως 
εις μέρη, ένθα σή-ονταί όργανικαί ούσίαι (ώά σεση- 
ζότα). Ό  άργυρος είναι λίαν εκτατός, δυνάμενος, οτως 
και ό χρυσός, να σφυρηλατηΟη εις λεπτότατα ^ΰλλα 
καΙ σύρματα, επίσης λίαν μαλακός, μιγνυόμενος όμως 
μετά /αλκοΟ αποτελεί κραμα σκληρόν, διατηρούν το 
λευκόν του αργύρου χρώμα.

 ̂ ». Κ ΙΆ Μ Α ΙΆ . ΝΟΜ15Μ ΑΤΑ

Λ'ρά(<α:α λέγονται τά μίγματα δύο η πλειοτέρων 
μετάλ) >ων. Τά κράματα έ/ουσι τάς έ^ης σπουδαίας 
ιδιότητας· α') Είναι σκληρότερα παράτα μέταλλα, εξ 
ών παρ·Γ,χΟησαν [ϊ') ’Αντέχουσι πολύ πλειότερον εις την 
έπίδρασιν τού άέρος- γ') Τήκονται πολύ εύκολώτερον ή 
τά μέταλλα, εξ ών παράγονται.

Έκ των κραμάτων τοΟ χρυσού μετά τοΟ αργύρου 
καί χαλκού, και άργύρου μετά χαλκού κατασκευάζον
ται τά χρυσά καί άργυρά σκεύη καί νομίσματα ώς 
έξης· Ατού κατασκευασΟή τό κράμα εντός αγγείων 
σιδηρών, άναταρασσόμενον συνεχώς, 'ίνα ή μίξις γείνη 
τελεία, χύνεται εντός σιδηρών σχημάτων έχόντων Οή- 
κας κυλινδρικάς. Εκ τών κυλίνδρων τούτων κόπτονται 
δίσκοι έχοντες βάρος ολίγον περισσότερον τού άπαιτου- 
μένου. Εργάται δέ οιά ρινών ^ινίζουσι την πλατείαν 
επιφάνειαν, δίδοντες εις τούς δίσκους τό άπαιτούμενον
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βάροί, 6ρ:ζό,αενον 2̂ ά τ·?,ς ζυγοΟ. 'ΛροΟ ϊι:ειτα οί οίσχοι 
χαΟαριτΟωτι καλώ;, τίθενται μεταξύ 8ύο σφραγίϊων έ ί 
χάλυίο;, έρ' ών είναι έγκε/αραγαίναι έτί μέν τγ·,; μιέί; 
τό έγγεγλομμένον πρόσιοπον τοΟ ήγεμόνος, έτί ϊ ί  τΥ·,; 
έτέρα; τά έγγεγλυμμένα γράμματα καί ή άξια το5 
νομίαματο;. Μεταξύ τών σρραγίϊων πιέζονται οί 3ί- 
ακο! ίαχυρώ; 2ιά με,χανζ;, καί οΟτω άποτυποΟνται 
έπ' αυτών έξέχοντα τό πρόαωπον, τά σημεία καί τά 
γράαματα.

Κ Ε Φ Α Λ Α 1 0 Ν  Β '

Σ Γ Ν Θ Ε Τ Α  Ο Ρ Τ Κ Τ Α

ΙΟ. ΚΊΛΛΑΒΛΡΙ κ α ι Υ Δ ΡκΙΡΙΎ ΡΟ Σ

Κ ιννά (ίίΐρ ι. Τό κίννά^Ιαρι εύρίσκίται κυρίω; έν Ι 
σπανία κατά φλέβας, άαορφον, κοκκώδες καΙ γαιώδες, 
έχον χρώμα ερυθρωπόν, ξυόμενον δ1 παρουτίάζεί χρώμα 
καί κόνιν αίματόχρουν.

ΙΙετραρα  α' {Σγ. 15).
Έάν έπ! ςυλάνΟρακος Οέ- 
σωμεν όλί'γην κόνίν κίν- 
ναβάρεως καί πυρακτώ- 
σωμεν αυτήν διά τοΟ φυ- 
στ^τήρος, εξαφανίζεται αϋ- ^
τη ολίγον κατ ’ ολίγον, άναδί’δουτα οσμήν καίομένου θείου,
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ές .«ν ·̂ ί̂*τ:εραένίέ'ΐχ6ν: δτι το χ ιννάβαρ ι :τεριέ'\^ει θείον.
. Μεί^<··|>ί<Γ·3': 'Εδρ/δΐ έντδς οοκΕαασττ^ρίου -τωληνοί 

0έ7((ΐρ. ν̂Γ χ'ΐνιν'^ναβδόρεω; μιμιγμένην μετά λε^ττ·,; 
>ς?̂ ν5ω;:κ|̂ η̂ Εδ5;. χαέ/ '^ύραχτώτωαεν τ6 ,αΓγαα, έζίκά- 
^^ντ2« ΛΤ{ί ^ Ο τ κ .παρειών τοΟ σωλ?,νο; λευκαΙ 
καί μικρά: σταγόνεςΜ̂ ι̂ ραΐτ̂ ^Ορου. Έκ τούτου συαπεραί· 
νο^Μ,.-ιδτί,-τό κ«7ά£α3ίτ.\-Γί(» ;̂χ;£ΐ κα ΐ νδράργνρον . Το 
^τ^<^0α^ΐι^,ίαιρ^ί\:ί.1:κτ3ναύί^^ έκ θείου κα ΐ νδραρ- 
’̂ΐί̂ νοΐ'. II κονις τοΰ καθαρού κίννα^άρεω; ^ρτ,οΊαεύει 

ώς /^;ωίκατ[στ[κή υλη. έκ τοΟ κιννα^άρεω;, -υ -
ρακτουμένου έν χαίου-ένου τοΟ θειου
ριετά τού οςυγόνου τοΟ άέοοί  ̂ιταρά'̂ ε̂ ταΕ ό

'Υ<"ί><ι<)γνοο^.'!'·'*0'’ι%^,'ϋ^!;-'^έΚχ! σίόάα ρευ-
στον, χρώαατος άργυροΟ, ε$ ού καί το ονορια αύτοΟ' Οερ- 
,ααινό^ενοΓ'·/2έ^ ;̂€45ί έ̂ :̂ίΓ· ε̂ί;^"^^^  ̂ 3ε καί

Τ'5’'' ; !^?μΐ'^“3·Ε̂ ν'!παρί̂ 'Ε<ν!ίθϋ:άτμΛ:(1. ύδραρ-
είί ύγ^ε^νν, Έάν τρίψω- 

μεν ,νώ|Λίσμ!̂  -χρυτΐΟν^ ::ί“ρΦ5ον, καΟαρισΟ-ν
δ( οίνοτ:νεύρ.ατο; 'γ̂ οια χυριοΟ λε(χ̂ γίρν}̂ :μ&Τ« ύδρα^γύ- 

ταθ7Λ έπιχ^λυπτονταΕ ΰκ^ΐ στ|1ώμί6τίς· - Μψκΐ ρ̂,

■'^Ι^ίΙ; ?έν έξϊ^ ϊ’ί^ίέ·*'»■.'·’Αι:ε··!έλ^4'
I  τοΟ μί·-χχ\Χ'.»,σ-^γΑ.^ί^^ί^ΐ 
|οΛ·α((α^ Εάν :,ίέ σ·)τ»|}*ΐ!(ίι̂

.........................  V̂ '‘>  ̂ ('5?̂ =?)̂ νρ5Ί έί« ί^ & τβ(.
χ«ί (χίνει ό7«> .χίί ή,ϊ/.ρυσός, -ο Λ -ν τ

,ν; ί·?1\’.^ί;ν^??τν^^χίίΨ?ί?:ένίλ^?';?»ί
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τ:τά 'ζΐ'χά/ί'χ αργύρου ή χρυτοΟ και άρήσωμεν αυτά 
έττΕ αρκετήν ώραν, τά μέταλλα διαλύονται έντος τοΟ 
υδραργύρου, ώς το ζάκ/αρι καί το άλαί εντός τοΟ ΰδα- 
τος. Έάν δέ έζατμισωμεν τον ύδράργυρον, μένει τό 
μέταλλον. Έπί τούτου σττ,ρίζεται ή ύοραρ-
γύρου εί; παραγωγήν του χρυτοΟ, ώς εΓδομεν.

Ό  υδράργυρος είναι λίαν βαρύς, ώστε καί σιδηροΟν 
άντικείμενον πλέει επ’ αύτοΟ. Έάν λάβωμεν φιαλίδιον 
καί ζυγίσωμεν αυτό κενόν, έπειτα δε πληρώτωμεν αυτό 
υδραργύρου καί έκ νέου ζυγίσωμεν, άταιρέσωμεν οε άπό 
τό δεύτερον βάρος τό βάρος τοΟ κενού φιαλιδίου, τότε 
έμομεν μόνον τό βάρο,- τοΟ υδραργύρου, τό όποΓον ΐστω 
135 γραμμάρια. Εάν δε πληρώσωμεν το ^ιαλίδιον υδα- 
τος καί ζυγίσωμεν αυτό έκ νέου, έπειτα άφαιρέσωμεν 
τό βάρο,' του φιαλιδίου, τότε έμομεν τό βάρος μόνου τού 
υδατος, το δποΓον έστω 10 γραμμάρια. Έάν συγκρίνω- 
μεν τό βάρος τού υδραργύρου 1 35 γραμμάρια πρός τό 
βάρος τού ϋδατος 10 γραμμάρια, εύρίσκομεν οτι ό 
ύδράργυρος είναι δεκατ()εΙς κα ί ίψ ισ υ  ή
Ισος δγκος νδατος.

Ό  ύδράργυρος μρτ,σιμεύει εις τήν ιατρικήν όχι 
μόνον αυτός, αλλά καί μ ετ’ άλλων σωμάτων ένούμενος. 
'Όλαι δέ αυται αί σκευασιαι τού υδραργύρου είναι δτ- 
λητηριώδεις. Έ τι δέ χρησιμεύει είς τήν έπάλειψιν 
τών κατόπτρω ν.
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ύί’ ϋοατ

§ I I . Ο Ρν ίί'ΓΑ  ΙΙΔΜ Ι‘01*. 1 ΙΔΙΙ1Ό Σ .

>ιι:ΐ’ΐ·:ιιι*ΓΜΐ2: χια ιιρο ϊ

Ε?; τιν« μέργ; αιχροί χ ϊί  (χεγάλοι
δγχοι σι3ήρο'  ̂ βάρου; πολλών στατήρων, έχοντες γω- 

νιας άττεστ^ογγυλωμένας. 
Εάν έτ:ι τειχα^ ί̂ου τοιου- 

του κατασκευάσωριεν έτι- 
φάνειαν λείαν καί ίτζιγύ- 
σωμεν έζ· αυτ-ςς οξύ τι 
(νιτριχόν ό'ύ), έπειτα οέ 
πλΰνωμεν τήν επιφάνειαν 

, ·ι:*?αττ,ροΟ[Λεν έπ αυτή; οιαιρόρου; γραριιχά;, 
^“λούμενα σχή μα τα  τον Ι ΐίψ α ν α τα ιτ  (Σ/_. 10). 

Κπειίή οέ δ σίδτ,ρο; ούτο; εύρίσχεται ιός έπί τό 
τιλεΓστον έπί τή; έπιρανεια; τή; γή;, χαί ^^*ρτυ- 
ριαι ίστορικαι περί τή; πτώτεω; αύτοϋ έχ τίύν άνω 
ύπάρχουτι, πειΟόμεΟα, ότι εύτος 5έν είναι όρυχτόν τή; 
γή;, ονομαζόμενο; μτττι,.μίτμί; αΙόημοζ. Τό 1751 τή 
20 Μαίου τό εσπέρα; χατέπεσε μετά μεγάλου πατάγού 
εν Αγράμγ), πόλει τή; Κροατία;, δγχο; σιοήρου 23  
οχαοων βάρου;, όστι; φυλάττεται εί; τό μουσεϊον τή; 
Βιέννπ,;· έπίστ,; 2έ τό 1817 χατά τήν Η  Ιουλίου 
^^Ειλεσία χατέπεσεν δγχο; σιδήρου 21 όχάδων. Καί 
έν Αμερική δε άπαντώσιν όγκοι μετεωρίτου σιδήρου 
βάρου; 2 0 — 30 στατήρων, έτι δέ έν Μεζιχώ, έν ΙΙερουία 
χαί έν Βρασιλία. Ό  δέ γνωστό; θαλασσοπόρο; Ν'όρδενΙ
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<τ/ελδ ευρεν έτ:ι νήσου Δίσκου έν Γροιλανδία δγκον 
|κετεωρίτου σιδήρου βάρους 375  στατήρων καί έτερον 
14?. Έ~ίσης δέ άπαντα σίδτ^ρος ριετεωρίτης έντο; άε- 
^ο.ΐίθων  τινών, οίτινες αποτελούνται κατά το πλεΓστον 
έκ γαιωδών ουσιών. Τά τεαά/ια τοΟ αετεωρίτου σιδήρου 
διατηρούνται εις τά μουσεΓα, τό δΐ μουσεΤον τής 
Βιέννης έχει πλουσιωτάτην συλλογήν μετεωριτών.

Ό  άνθρωπος τον σίδηρον, τον όποΓον μεταχειρίζεται, 
παράγει έκ διαφόρων ορυκτών, περιε/όντων σίδηρον 
τούτων τά κυριώτατα είναι τά εξής·

1. Έ ρνΟ ρο(ίιδη{>{της ή καί Λ ίμ α τ ίτ η ς  ή καί 
Φ ν ιίικ η  ίίκ ω ο ία . Ά παντα εις διάφορα μέρη άμορφον, 
Ιχον χρώμα έρυΟρομέλαν καί κόνιν επίσης ερυΟρομελα- 
νήν. 'Όταν ήναι μεμιγμένον μετά πηλού, είναι λίαν 
μαλακόν, καί επί χάρτου φερόμενον άφίνει ερυθρά ίχνη, 
καλούμενου μίΑτος, χρήσιμος ώς χρωματιστική ύλη καί 
προς κατασκευήν τών ερυθρών γραφιτίδων προς γραρήν 
καί ιχνογραφίαν.

2. ϊ ι δ η ο ο π ί 'ρ ίτ η ς .  Ά παντα εντός φλεβών καί 
εντός λιθανθράκων, Ιχων χρώμα χρυσίζον, διακρινόμενος 
τού χρυσού, διότι είναι σκληρότερος καί διότι ή κόνις 
αύτου έχει χρώμα μέλαν. Ο σιδηροπυρίτης έχει σχήμα 
κύβων ή απλών ή καί διπλών, δπότε δ είς κύβος 
είναι ενσφηνωμένος εντός τού ετέρου. Προς χάλυβα 
κτυπούμενος άναδίδει σπινθήρας καί οσμήν θείου, δι ο 
καί τό όνομα σίδηρο:τν()ίτης.
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ΙΙε!(>»ιια <Γ Έπί άνδρ»χος -^ο
ιτυρ«χτούμενος καίει μ ε τ ά  φλογές κυανί',ς, άναδίδων 
εαμήν καιοικένου θείου- έξ ού συριπεραίνομεν, ό-ει περι
έχει βείοκ, Οπολείπεται δέ μάζα μελανή ή έρυβρομελανή. 

ΙΙείραιια  [Ι'Έάν έντόί λεπ·:οΟ ύαλίνου σωλτ,νίακο'υ 

πυρακτώσωμεν μ ι
κρόν τεμά^Εον σι
δηροπυρίτου πρώτον 
διά ζΫ,ς φλογόζ, έ
πειτα δέ διά ζοΟ 
φυσητ/',ρο;, παρατη- 
ροΟμεν, δτι έπί του 
άνω μέρους του 
σωληνίσκου έπικά- 
Οηται κιτρίνη κόνις 
θείου, έξ ού συμπε- 
ραίνομεν, δτι ά- 
,τ.ί Γ|ς· .■τ■υρα;ίζ’ώσεω^ 
ό ν η φ εά α  νά έ^α- 
γάνωμε)' το ε̂ΐο>* 
έκ τοϋ  σκ^ηρο.τυρί- 
τον. Ώς έκ τούτου δ 
σιδηροπυρίτης χρη

σιμεύει προς παρα
γωγήν θειου. Εκ τών ορυκτών τούτων καί εξ άλλων πα- 
ράγεται δ σίδηρος έντος όρΟοκαμίνων ώς έξής·'Π κάμινος
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 ̂ υψο; εως 30  “ οδών, κατά μεν το μέσον
είναι εΟρεΓα, κατά οέ τά άνω καί κάτω στενή, φέρουσα 
άτϊήν, ’Λ̂ τίζ κλείεται διά πλακο^. Κατά τήν βάσιν ττ'̂ ί 
καμίνου είσφυσάται διά μεγάλων, φυσητήρων ρεϋμα συν
εχές ΟερμοΟ άέρος. Αφ ου κατασκευασΟή ή κάμινο; και 
τό τΟρ άναφθή είς τήν έστίαν, ^ίζτουσιν έκ των άνΐι> 
οιά χειραμαξών εναλλάξ έν στρώμα φρυκτάνΟρακος καί 
έν στρώμα ορυκτου τοΟ σιδήρου, καί ουτω πληροΟταε 
6 κλίβανος. Καί δ μίν σίδηρος, έκ τών ορυκτών αυτοί> 
άτιοχωριζόμενος, καταρρέει τετηγμένος συναθροιζόμενος 
είς τήν ίστίαν, τά δέ άλλα μίγματα τοΟ σιδήρου, ώς 
ελαφρότερα, τλέουσιν έτ:’ αυτού καί έκρέουσιν έκ πλά
γιας ό“ής τής εστίας. ’ΑφοΟ δέ συλλε^^θή αρκετόν πο- 
σόν σιδήρου είς τήν έστίαν, άνοίγεται ή κάτω οπή, ό 
οέ τετηγμένος ,σίδηρος έκχύνεται έντος σχημάτων. 'Ο 
τοιοΟτος σίδηρος ονομάζεται γτΓοσί^ηρος, περιέχων ώς 
μΓγμα άνθρακα. Ό  χυτοσίδηρος ή Ιχει χρώμα στίλ- 
βον λευκόν καί υφήν φυλλώδη, ή Ιχει χρώμα μέλαν 
καί υφήν κοκκώδη. Έκ τού σιδήρου τούτου, τηκομένο»> 
έκ νέου εντός μικρών κλιβάνων καί χυνομένου είς σχή
ματα, κατασκευάζουσι κιγκλίδας καί θερμάστρας. Διά 
νέας τήξεως τού χυτοσιδήρου (έντος κλιβάνων πλαγίων) 
καί διά καύσεως τού άνθρακος αυτού μετά τού όξυγόνοι> 
τού άέρος παράγεται δ μαλακός σίδηρος, οστις είναε 
δ καΟαρώτατος σίδηρος, περιέχων έλάχιστον ποσόν άν- 
Ορακος, λίαν μαλακός, εύκαμπτος και λίαν έκτατός.
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Έ ξ αΰτοϋ κατασκευάζονται σύρματα καί ελάσματα 
λεπτότατα. Το τρίτον ειδο; τοΟ σιδήρου, το κυριώτατον, 
ίϊναι δ ^̂ νί./ΐΊ.'·, όστις είναι σίδ ,̂ρος περιέ/ων ώρισμέ- 
νον ποσόν άνΟρακος, χρώματος λευκού έκ λεπτότατων 
κόκκων άποτελούμενος. Ό  /άλυψ δεν είναι ούτε πολύ 
μαλακός ώ; δ μαλακός σίδηρος, ούτε σκληρός ώς δ 
χυτοσίδηρος, !/ω ν τάς μεσαίας ιδιότητας τών δύο άλ
λων είδιον. Έάν */άλυψ πυρακτωθείς ψυχΟή αμέσως έμ- 
€απτισΟεΐς είς ψυ/ρόν ύδωρ, γίνεται σκληρότατος, χα- 
ράσσων τήν ύαλον. Έζ αΰτου κατασκευάζονται βελόναι, 
πρίονες, ρΓναικτλ.Έκ τοΟ /άλυπος κατασκευάζονται όλα 
*τά έργαλεΓα καΙ όλα τά μέρη τών μηχανών. Έν γένει 
δέ ό σίοηρος είναι τό σπουδαιότατον καί αναγκαιότατου 
εις τόν άνθρωπον μέταλλον, χρησιμεΟον πρός κατα-

πλοκωτάτων μηχανών.
Ο σίδηρος, εκτιθέμενος εις τήν υγρασίαν καί εις τόν 

άέρα, καλύπτεται ολίγον κατ’ ολίγον ΰπό στρώματος 
κίτρινης κόνεως, Γκωρίας όνομαζομένης. Έάν δε διά 
μα^^αιρίου άραιρέσωμεν τήν κόνιν ταύτην, παρατηροΟ- 
μεν ύπ’ αυτήν τό στίλβον τοΟ σιδήρου χρώμα. "Ινα έμ- 
-ποδίσωμεν τήν σκωρίασιν, άλείφομεν τόν σίδηρον δι’ 
ελαιοχρωμάτων ή διά κόνεως γρα^ρίτου.



Βειϊκος σίοίΐοος 43

§ 12. Θ Κ Μ -Κ Ο Ϊ  ΣΙΔ ΙΙΡΟ Ϊ

Ίό σώμα 'τοΰτο, "ιό όποΓον εύρΕσκε'Γαι καί ώς 
ορυκτόν, σ/ηματίζεταί εντός ιταλαίών μεταλλείων τοΟ 
σίδτ^ροτϊυρίτου διά τ̂ ς̂ έπενεργείας τοΟ υοατος καί τοΟ 
άερος. Ί ο  αυτό δέ “ράττει καί δ άνθρωπος, παράγων έκ 
τοΟ σιδηροπυρίτου Οειϊκόν σίδηρον ώς έζί'̂ ς· Ό  σιδηρο
πυρίτης κατά πρώτον φρυστεται προς έξαγωγήν μέ
ρους τοΟ θείου, έπειτα δε ά^ίνετα. εις τήν άτμόσται- 
ραν ίνα μετα^ληθη άφ έαυτου.

ΙΙεί^α^ια. Λιαλύομεν αρκετόν ποσόν αύτοΟ εις ύδωρ 
θερμόν, τήν θερμήν δ̂  διάλυσιν έπιχυνομεν εις ποτη
ριού καί άφίνομεν αυτήν νά ψυ/Οή άνευ διαταράξεως. 
Μετά ώρας, ή το πολύ μετά ήμεραν, παρατηρουμεν 
εις τον πυθμένα τοΟ ποτηριού σώματα χρώματος πρα
σίνου. Εάν έκχύσωμεν το ύδωρ καί έξαγάγωμεν τό εις 
τόν πυθμένα στερεόν σώμα, παρατηροΟμεν, οτι άποτε- 
λεΓται έκ μικρών σωματίων, τά δποΓα δεικνυουσιν 
έπιφανείας επιπέδους, στιλβουσας καί κανονικάς. Τήν 
πράζιν ταύτην όνομάζομεν Λ'ρυσΓά.λ/ωσι»·, τά δέ κανο
νικά ταΟτα σώματα χρυστά.Ι.Ιονς.

Ό  Οειίκος σίδηρος ί/ ι ι  χρώμα πράσινον |καί κοινώς 
,Ύράσινη .τετρά ονομάζεται). Εις τόν αέρα εκτιθέμενος 
καλύπτεται υπό κόνεως κιτρινωπής, υπό τήν όποίαν 
άνευρίσκομεν τό πρώτον αΰτοΟ χρώμα. Εάν πυρακτώ- 
σωμεν κρύσταλλον εντός δοκιμαστηρίου σωλήνος, δ σω- 
λήν επικαλύπτεται ΰπό άχνης ύδατος, τό δέ σώμα,
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άτ:ολέσαν υοωρ, αεταβάλλεται είς κόνιν λευκήν. Τ6 
τοιοΟτον Οδωρ, τ6 εντός τών κρυστάλλων -περιε/όριενον, 
ονομάζεται χρνστα.ϊΜ κόν  ί'ΐ̂ ω̂ ). Έάν εις οιάλυσιν θειί- 
χοΟ σιδήρου, έπιρρίψωμεν κόνιν κτ,κίδων καΙ θερμάνω- 
μεν, ή διάλυτις γίνεται μελανή, χρΓ^σιμεύουσα εις τήν 
βασικήν. Ό  Οειϊκος σίδηρος χρησιμεύει προς καταστρο
φήν τών μιασμάτων καί τής κακής οσμής.

 ̂ η .  ΟΙ*νΚΤΑ .ΜΟΛΥΒΔΟν ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Μ ολν<>Γ>ογηληνίτης. Απαντα εντός φλεβών κατά 
ογκους μεγάλους ώς επί το πλεΓστον άποτελούμενον έκ. 
πολλών μικρών κύβων, ευκόλως διά πλήζεως άποχωρι- 
ζομένων. Εϋρηται δ επίσης άποτελούμενον έκ λεπτο- 
τάτων κόκκων. Τό χρώμα αΰτοΟ είναι ώς τό τοΟ μολύ- 
βοου, στίλβον, έξ ου καί τό όνομα γα .Ιη ι-ίτης’ διαφέρει 
όμως τοΟ μολύβδου, διότι είναι σκληρός, καί τρίβεται 
ευκόλως, μή ών εκτατός ώς δ μόλυβδος.

1Ιεί(^>α(ΐα. Κόνις αυτοΟ Οερμαινομένη διά τοΰ φυση- 
τήρος έντος κοιλότητος άνΟρακος τήκεται άναδίδουσα 
άτμοΰς καιομένου θείου. Εντός δέ τής οπής μένει σφαιρι- 
οιον μεταλλικόν, οπερ ευκόλως διά μα^ταιρίου κόπτεται, 
όιά πιέσεως πλατύνεται, καί 0περ ευκόλως άναγνωρίζο- 
μεν, ότι είναι μόλυβοος. Εκ τούτου συμπεραίνομεν, ότι 
δ μολυβδογαληνίτης περιέχει μόΑνΰδον καί θεΐον.

Έκ τοΟ μολυβδογαληνίτου παρά̂αγεται 6
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Μ όλιτίίοος ώ; έξτ;;· ’Κντέ; πλαγίων κλιβάνων (Σ /. 
18), αίτινες φέρουσιν άνωθεν χωνίον, ρίπτουσι τον ρ.ολυ- 
βδογαληνίττ,ν εί; τήν κοίλην έστίαν, το πΟρ άνάπτεται, 
ένω αί κατά τά πλάγια ενριτκόριεναι θυρίδες μένουσιν ά- 
νοικταί. ΤοΟπυρ6ς αί φλόγες, υπό τοΟ ρεύματος τοΰ άέρος 
-^ερόμεναι, πίπτουτιν επΙ του όρυκτοΟ, τό όποΓον αρχίζει 
νά τήκηται, όπότε καί 
μέρος τοΰ θείου μετά 
όζυγόνου τοΟ άέρος 
καιόμενον άπομακρυ- 
νεται δά  των μακρών 
καπνοδό/ων. Έπειτα 
α( θυρίδες κλείονται,τό 
πΟρ ένισχύεται, καί 
ούτως εξέρχεται καί ~'̂ ··
τό υπόλοιπον θειον επίσης καιόμενον, μένει δε τετη- 
γμένος μόλυβδος.

Ό  μόλυβδος είναι μαλακός, εύκαμπτος, εύτηκτος 
καί λίαν βαρύς. Διά μαχαιρίου κοπτόμενος παρουσιάζει 
επιφάνειαν λάμπουσαν καί άργυρίζουσαν, ήτις μετ ολί- 
γας ημέρας έξαφανίζεται καί άμαυροΟται. Ό  μόλυβδος 
είναι σπουδαιότατον μετά τόν σίδηρον μέταλλον, χρηστ- 
μεΟον εις πλείστας τοΟ άνΟρώπου άνάγκας. Έξ αύτοΟ 
κατασκευάζονται σωλήνες διά τά ΰδραγωγεΓα. Επειοή 
όμως ύδατά τινα περιέχουσι καί σώματα, τά δποΓα δια- 
λύουσι τόν μόλυβδον καί συμπαρασύρουσι τό διαλυθεν
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μέρο; μεΟ εαυτών, 2ία τούτο το τοιοϋτον ύδωρ ε?ναι 
έπιβλαβέ;· οιότι ή διάλυτις τοΟ μολύβδου, εισερχόμενη 
εΐ; τον οργανισμόν ημών, έ-ενεργεΓ δηλητηριωδών. ΓΙρός 
τουτοις κατασκευάζονται έκ τοΟ μόλυβδου καί τά σφαι
ρίδια (σκάνα) διά τά πυροβόλα ώ; έξγ;ς· Έπΐ ξύλων 
τίθεται άγγεΓον μέ -πολλά; όπά; λεπτά;, ύποκάτω δέ 
λεκάνη πλήρη; ϋοατο;. Ρ̂ πί τού άνω αγγείου /ύνεται 
τετηγμένο; μόλυβδο;, οστι; διαρρεε- διά τών όπών κατά 
σταγόνα;, αίτινε; _εω; ου φΟάσωσιν ει; την λεκάνην 
λαμβάνουσι τό σφαιρικόν σ/ήμα, το δποΓον ψυχΟεΓσαι 
ύπό τού υδατο; οιατηροΟσιν.

§ Η. 01·νκΤΑ ΧΛΛΚΟν. ΧΑΛΚ05
1. "Λπι-ρον χ α λ κ ό ς . Έν Ευρώπη, έν Σιβηρία και 

κυρίω; έν Αμερική άπαντα εϊ; σχήμα συρμάτων, πλα
κών καί κατά όγκου; χαλκό;, έχων χρώμα αμαυρόν καί 
πρασινωπόν τούτου δ άφαιρουμένου, παρουσιάζεται τό 
γνωστόν χρώμα τού χαλκού.

2. Χ α λκ οπ υρ ίτιις, Τό ορυκτόν τούτο είναι συνη- 
Οέστατον, ευρισκόμενον εί; όιάρορα μέρη κατά φλέβα; κα: 
έγκατετπαρμένον έντο; άλλων πετρωμάτων. "Ε ε̂ι /ρώ- 
μα άρειχάλκινον, λάμψιν ΐσχυράν μεταλλικήν, * όμοιά- 
ζον κατά τι προ; τον σιδηροπυρίτην. Έπί άνΟρακο; διά 
τού φυσητήρο; πυρακτούμενο; άναδίδει οσμήν καιομένου 
θείου, έπί δέ τού άνΟρακο; μένει μεταλλική μαζα δύσ
τηκτο;, εκ χαλκού καί σιδήρου, έξ ού συμπεραίνομεν,
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δ*:{ -το ορνκτον τοϋζο :τεριέ^εί θεΐον^ \αΛχον καί 
ολίγον -ποσον σίδηρον.

Λ Ιαλα χίτης. Ονομάζεται οΟτω διά το πράσινον 
αΰτοΟ /ρίόμα, τό δποΓον δμοιάζει προς το /_ρώμα των 
φύλλων τ·?̂ ς μαλάχης. Ευρίσκεται ακτινοειδής ή καί 
συμπαγής εις πολλά μέρη, κατ’ έξο/__ήν δέ εις τά 
μεταλλεΓα τοΰ χαλκοΟ'τής Αΐκατερινουπόλεως έν Σι
βηρία. θερμαινόμενος 6 μαλα/ίτης εντός ΰαλίνου σω
λήνας μελανιζει, άναδίδων ατμούς ύδατος. Έπΐ άνθρα
κας διά τοΟ φυσητήρας πυρακτούμενος καταλείπει μά
ζαν έκ /αλκοΰ, έξ ου ενάγεται, ότι 6 μα .Ιαχ ίτης  .τερι- 
έχ ε̂ί κα ι χ^α.Ικό»·. Ό  κοινός μαλα/ίτης /ρησιμεύει εις 
τήν παραγωγήν τοΟ /αλκοΟ. Εκ δΐ των ωραίων καί 
μεγάλων τεμα/ίων κατασκευάζονται κοσμήματα, ταμ- 
βακοΟήκαι, πλάκες διά τραπέζας καί πλάκες, δι ών 
έπιστρώνουσι τούς τοί/ους δωματίων.

Χ<ιλ.ι:<>ς. Έκ των ορυκτών τούτων παράγεται 6 
^α.Ικΰς όπως και 6 σίδηρος. Ό  /αλκός ε/_ει χρώμα ερυ
θρωπόν και λάμψιν ϊσχυράν μεταλλικήν, μετά χρόνον 
άμαυρούμενος ώς καί ό σίδηρος, δνεκα ένώσεως μετά τοΟ 
οξυγόνου του άέρος· μετά καιρόν δε επικαλύπτεται υπό 
στρώματος πρασίνου, όπως τούτο παρατηρουμεν εις άρ- 
/αΓα νομίσματα καί εις παλαιά χάλκινα σκεύη. Εντός 
όζους τιΟήαενος ό χαλκός μετά χρόνον πολύν καί κυ
ρίως μετά Οερμανσιν διαλύεται ολίγον χρωματίζων αυτό 
πράσινον, τό δΐ όζος λαμβάνει γεΰσιν πικράν, μεταλ-
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λιΧΓ,ν καί είνο-1 ΟΓ,λητηιιώϊες. Έπίο-τ,ς έάν έντ6ς ν« λ -  
Χίνων σχευών ,αή έ π ιγ χ ν ω α ίν ω ν  ί.χτηρήσω,οιεν τροπήν, 
ή  καί πάχη, παΟτα ίιαλύουτ! ( ίέ ίο ; τοΟ χαλχοΟ, δατίς’ 
«ιαερχό,αενο; εί; πέν ατδ;χαχον, έπ.^ίρει ίηλητηοίασιν, 
χαί θάνατον, άν το ποαον ήναι αρκετόν.

ο χαλχοί είναι έπίαη; σπονοαίότατον (χέταλλον. 
»ύτοΟ χατασχενάζονταί αύρ,αατά 8,ά τον; τηλεγράτους’ 
τιλαχε; 8,α τον; «ώραχα; τίόν πλοίων, φύλλα, χάλχ>- 

αγγεία χα. αχενη πρό; παρατχενήν τίόν τροφών 
Ταοτα δ;χω; πρέπε, να ί.χτη,ώντα, χαΟαρά χχί 
^ α ,  χα< πρό; τούτο,; να έπ,γανώντα, 8,* χατα,τίρον 
4ατ<; παραχ,ολύε. τήν άαεαον επαφήν τών τροφών αετά 
του χαλχου. II χνρ,ωτάτη χρήτ,; τοΟ χαλκού είνα, 8,ά 
την χατααχευήν 8,αφόρων χρα,αάτων. Έάν αυντήξωυεν 
«Ο ,αίρπ, ψεν8αργύρον χαί 20  ,αίρη χαλχού, άποτελεΓ- 
τα, 6 ορείχαλκο; (προΟντζο;), ίχων χρώ,υα χρυτόξανΟον
χα, χρησ,,αενων ει; κατασκευήν πλείστων όσων άντι- 
κειαενων καί οργάνων.

 ̂ ϋ ί. Θ Κ Ι·| ·Κ 0 Ϊ  Χ ,ΙΛΚΟΕ

Τ4 σώ^α τούτο φίρεσα. εί; τό έυ,πίρ.,ν ύπό τό όνο
μα ν,αα,·,, .τεε^α, ενεχα τού κυανού αυτού χρ,όυατο- 
ν . ε .  γεύσ,ν στυφήν καί .αεταλλ,χήν, 8,αλυό,αενο; εί; 

^όωρ βερ,αον ,αί ο,αλύσωυεν εί;
ε,-,αον υοωρ πολύ ποσόν Οε,ίχού χαλκού σχηματ,-ζον- 

τα,,αετα την ψύ ,̂ν κρύσταλλο, χρώ,υατο; χυάνΓύ. Έάν
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χρατήσωίΑεν ένα κρύσταλλον ύπεράνω φλογός  ̂
νά ξηρανΟϊ  ̂ έντελώς, γίνεται ©αιύς.

Π είοα^ια . Έάν εις διάλυσιν ΟείίκοΟ χαλχοΟ Οέσω- 
μν^ ήλοα; έκ σιδήρου, παρατηροΟμεν, δτι αμέσως δ σί
δηρος επικαλύπτεται ύπο κόνεως έρυθράς έκ χαλκού. 
Εάν δε άφήσωμεν τον σίδηρον άρκετάς ώρας άνατα- 

ράσσοντες έκ διαλειμμάτων, ολος δ χαλκός καταπίπτει 
ώς κόνις έρυΟρά, ή διάλυσις λαμβάνει χρώμα πράσινον, 
τα δέ τεμάχια τοΟ σιδήρου έν μέρει διαλύονται. Τδ 
πείραμα λοιπδν μας δεικνύει, οτι δ σίδηρος διαλυθείς 
έξετόπισε τον χαλκόν, δστις ήτο έν τώ Οειϊκώ χαλκω. 
Διά τοΟ τρόπου τούτου δυνάμεΟα νά παραγάγωμεν έκ 
τού θειϊκοΟ χαλκού καΟαρώτατον χαλκόν.

ΙΙείοα^κι α ' Έάν έζατμίσωμεν εντός κυπέλλου θα
λάσσιον ύδωρ, έπειτα άρήσωμεν αυτό νά ψυχθή, παρα- 
τηρούμεν είς τον πυθμένα τού κυπέλλου (ή καί έπί ζύλου, 
τό δποΓον Οίτομεν έντός τής διαλύσεως) μικρά σωμάτια 
λευκά, τα δποΓα εις καθαρόν ύδωρ ^ιπτόμενα διαλύον
ται, παρέχοντα είς τό ύδωρ τούτο γεύσιν άλμυράν. Τό 
σώμα τούτο είναι τό γνωστόν ά.1ας. Τό ούτω παρα- 
χθέν άλας ονομάζεται θα.Ιάσσιον ί ί ΐα ς .  "Οπως δε ήμεΓς 
παρηγάγομεν τό άλας έκ τού θαλασσίου ύδατος, τοιου
τοτρόπως παράγεται κατά μεγάλας ποσότητας τό θα-

4
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λάσσιον άλας, τό όποΓον εις -ςά ,αέρη ήι/ών (Λετα/ει- 
ριζόμεΟα. Εις θερμά μέρη, π./_. εις τήν Φώχαιαν, εις τήν 
Ελλάδα, Μασσαλίαν, Ιταλίαν, Ισπανίαν έχουσε παρά 
τάς άχτάς της θαλάσσης περιφράγματα, τάς χαλοαμένας 
ή.ίιζάς, διηρημένας εις μέρη, ών τό έδαφος χαλύπτου- 
σ[ διά πηλοΟ. Εντός τών άλιχών είσάγουοΊ θαλάσ
σιον υοωρ, έκ τοΟ όποιου διά τ·?,ς Οερμότητος τοΟ ή- 
λίου και τών άνέιχων έξαταιζοαένου καταπίπτει τό 
άλας. Είς τινα δ; μέρη, π. ■/. περί τήν Άγ/_ίαλον, 
εξέρχεται έχ της γ-ης θερμόν ΰδωρ, περιέχον πολύ πο- 
σόν άλατος. Λί τοιαΟται πηγαΐ χαλοΰνται 'ΐ.Ιοπηγαί^ 
έχ τών ίτΛ'Μ'/ παράγεται επίσης άλας.

Είς άλλα δέ μέρη εΟρίσχονται εντός της γης όλόχλη- 
ρα στρώματα άλατος, έχοντα πάχος άρχετίν. ϊ ό  τοιοΟ- 
τον άλας ονομάζεται ϋρνχζυν  ά./οις, τά δΐ μέρη, ένθα 
τούτο εξάγεται, ονομάζονται ύ.ΙατωρνχεΙα. Ιίερίφημον 
είναι τό άλατωρυχείον της Βιλίτσχας, πόλεως της Γα- 
λιχίας έν Αυστρία. Τούτο άποτελείται έχ τριών πατω
μάτων έν τη γη μετά πολλών στοών, τών οποίων δύο 
είναι γεγλυμμέναι έντός χαθαρωτάτου άλατος. Τό όρυ- 
χτόν άλας, χαθαρόν ον, έχει χρώμα λευχόν ώς έπί τό 
πλεΓστον όμως είναι μεμιγμένον μετά χωμάτων χαί άλ
λων ουσιών, ότε τό χρώμα αυτού είναι έρυΟρόν, χυα- 
νοΟν χαί μέλαν. Τό όρυχτόν άλας ή χαί άλας θαλάσ- 
σιον έχει σχήμα χανονιχών χύθίων περιοριζομένων ϋπό 
έπιπέόων έπιφανειών* τά σχήματα ταΟτα όνοιεάζονται
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Σ χ .  19.

χρναζα ,ΙΜ . Τό άλας λο.^όν, εΰρίσ.ετα; ώς όρ.- 
χτον είτε τ,μζϊ; ί,αλύαεω; χρυαταλλώαωμεν α^τό 
λαριδάνε! ττάντοτε τό αύτό 
<ζχΐ,μχ τοΟ χύζου. Εις τούς 
χρυστάλλους τοΟ άλατος τα- 
ρατηροΟριεν τά έξ?·,ς (Εχ. ) 9 ).

« )  "Εξ έτΓιχέίους έπιρα- 
νεί«ί, όνομαζοχένας Ιίρας.

β') Τό ,χίρος, ϊνΟα συνερ- 
χοντα! ούο έδραι, όνοαάζε- 
ται ρίο'^τς τοΟ χρυττάλλου· έχε. 5; ό χύδος χόψε.ς ίώϊεχα, 

γΊ ϊά ς δ ;  όχτώέξοχάς, αϊτ.νες σχτ,,χατ.ζοντα. ύπό 
τριών έοριΌν,όνοαάζοχεν σεερεάς γοη-Ια^ τοΟ κρυττάλλοο.

Πεί^>αιΐ(ΐ 6 ' Εάν Οερχάνωχεν χρνττάλλους ρι.χρούς 
«λατος εντός δοχ.,ααττηρίου ύαλίνου σωλί^νος, ούτο. 
δ.αρρήγνυντα. ,χετά τατάγον έάν ί ί  -χραχτώτω,αεν 
ίίτχυρίΰς, παρατηροΟ,χεν, δτ. εις τά έσω ,αέρτ; τοΟ άω- 
λ·ί·,νος έπίχάΟητα. άχνη ΰδατος· τό Οδωρ τοΟτο τερ.ε.'- 
χετο έντός τών κρνττάλλων καί όνοιχάζετα. έτίσης 
>(ρΐΌ{α.υί^6ν νι^ίύρ.

Εάν Οέλω̂ ίΐεν νά μάΟωμεν πώ; το όρυ/.τόν άλα^ 
ενοίΟη έν τϊ] πρίζει νά λάζωμν^  ύττ’ οψ'.ν τό ττει- 
ραμοί τζς κρυτταλλώσεως αΰτοΟ έκ τοΟ Οαλαττίου ί1- 
δκτοί. Τά ί έ̂ρη έκεΓνα, ίνΟα σήρΐ-ερον εύριο-κοαεν τό 
ορυκτόν άλα^, έκαλύτττοντο άλλοτε ΰ-ό Θαλασσών 
και λί^ανών αλατούχων, λίετά τήν έζάτριισιν το3 υθα-
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το; ο̂ ά τί*,; Οιριχότητο; τοΟ ήλιου, το άλα;, κατακαΟί- 
ζον εί; τον ·πυ9ιχένα αυτών, έα/ τ̂ υ̂-άτιζε στρώματα, τά 
6τ:οΤα έζϊΐτα κατεκαλυρΟησαν υτ:ο /ωμάτων. Έάν 
δ: ϋδωρ εΐσ/ωρήση μέ/ρι τών στρωμάτων τοΟ άλατο; 
καί έπειτα έ̂ ΓλΟη πάλιν εί; τήν επιφάνειαν τή; γή;, 
άποτελοΟνται αί χαλούμεναι αΛο:τηγαί.

Έάν τό άλα; οίν ήναι καθαρόν, άλλα μεμιγμένον 
μετά χωμάτων, υποβάλλεται εί; καθαρισμόν. Σκά- 
πτουσιν έντο; τών άλατωρυχείων λάκκου;, ένθα είσά- 
γουσιν ύδωρ, το όποΓον διαλύει το άλα;, ενώ τά χρώ
ματα ώ; άδίάλυτα κατακαΟίζουσι· το άλατοΰχον τοΟτο 
ύδωρ εςάγεται έκεΓΟεν καί φέρεται δι’ άντλιών εΐ; τάε^α- 
ΓμΐίΤΓ/ήοια 'Σχ. 20). ΤαΟτα είναι πήγματα ύψγλά, φέ- 
ροντα άνω οχετόν μ'· όπά; πολλά;, κάτι» δ: δεξαμενήν 
ξυλίν^^ν· μεταξύ δΐ τοΟ οχετού καί τή; δεξαμενή; τίθεν
ται φρύγανα ξηρά. Τό έν τώ οχετώ κατά σταγόνα; πΓπτον 
άλατοΟχον ύδωρ διασκορπίζεται έντο; τών φρυγάνων, 
έω; ού εί; τήν χάτω δεξαμενήν, τό πλεΓστον
τοΟ ϋ3*το; έ-ατιχίζεται ύ-ό τοΟ άε'ρν; χαί τής Οερ- 
(χόττ,το; τοΟ ήλιου. ΆροΟ δΐ κατά τόν τρόπον τού
τον έξατμισΟή το πλεΓστον ποσόν τού υδατο;, φέρουσι 
τό συμπυκνωΟίν ά.Ι ιτοΐ^^οΐ' έντο; μεγάλων καί
άβαΟών σιδηρών δεξαμενών, ένθα διά Οερμάνσεω; έντελώ; 
εξατμίζεται. Τό άλα; είναι χρησιμώτατον διά τόν άνΟρ ω· 
πον άρτυμα· είναι δέ έπίση; άπαραίτητον διά τήν ζω'ήν 
πολλών ζώων καί ίδίω; τών μηρυκαστικών. Έ τι δε
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χ^η'Τίαεύεί προς ταρί/ευσιν τοΟ κρέατος καί κυρίως τών

20.

ί/Ούων, έμποοίζον τήν σ7,ψιν αυτών διότι το άλας έχει 
τήν ιδιότητα νά άφαιρή τό ύδωρ, τό όποΓον είναι 6 κύ
ριος αΐ'τιος ττ',ς σήψεως.



Μάρμορον

§ 17. ΟρνΚΓΛ ΓΠ Α.ΜΐΟν

1. >Ιάρμ(ΐ{,ον. Τό μάραοφον ότποτελεΓται εκ κόκκων 
στενωί συνεχομένων ίχει χρώμα συντ,Οω; χιονόλευκον, 
ίτι οε και ^αιόν, άτιαντών κατά μεγάλα ποτά καί άπο- 
τελοΟν όρη δλόκληρα, ΤοιοΟτον χιονόλευκον μάρμαρον 
άπαντμ έν Πεντέλη ττ-,ς Άττικΐ·,;, έπί τηε νήσου Πά
ρου καί έν Καρράρα, πόλει τής Ιταλίας. Εκτός τοΟ 
λευκοΟ μαρμάρου άπαντά καί μάρμαρον λεπτόκοκ- 
κον, Εχον̂  χρώμα ^κιίν, ρέρον ΟΜρόρους έγχρόους φλέ- 
οσς κυανας, έρυβράς, όνομαζόμενον .τοικι,ίομιίρμαρο)· 
ευρισκόμενον καί έπί τής νήσου Μαρμαρά, Έτ< 8έ εΰρη- 
ται κα: ολως μέλαν ένεκα λεπτοτάτής κόνεως άνΟρα- 
*ος, όνομαζόμενον ά, θραχάΗθοζ. Τό 8έ φαιόν καί λε
πτόκοκκον μάρμαρον καλείται τη α η .Ι ιθ ο ς  ή άαβεσζό- 
■Ιιβος. Οί. τιτανόλιθοι άπαντώσι μεμιγμένοι μετά -ηλοϋ 
χ*ί άμμου, Εχοντος χρώμα μελανόραιον ή Ερυθρωπόν, 
και καλούνται έρχ^βροζίίανοι, οϊτινες οιασαΟρούμενοι 
παραγουσι χ_ρώμα ερυθρωπόν, μελανωπόν ή καί κιτρι
νωπόν. Οί τιτανόλιθοι άποτελοΟσιν Εκτεταμένα στρώ- 
μ*τα γής καί δρχ, συχνότατόΐ παρ' ήμίν ευρισκόμενοι.

Ι ΐε ίρ ιιΐια α · Έάν πυρακτώσωμεν Επί άρκετήν ώραν 
τεμάχιον μαρμάρου Επί άνΟράκων καί έπιρρίψωμεν τό
υπολειρΟέν σώμα μετά τήν ψοζιν εις ΰοωρ, 'τοϋτο άνα-
βραζει σχηματίζον λευκόν πολτόν. Τό σώμα τοΟτο είναι 
ή γνωστή «αβίΐΤΓος, παραχΟεΓσα Οιά' πυρακτώσεως
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Πείζ>αμη [ί' "Ινα έξετάσωμεν τήν άλλοίωσίν, τήν 
δποί'αν Οπέστη τό πυραχ':ωθίν μάρμαρον^ πυρακτοΟμεν 
-τεμάχια αύτοΟ έντό; σιδχροΟ σωλϊ^νο; (Σχ. 21), ^έρον- 
•το̂  φελλόν και σωλτ^- 
να άπαγωγόν εΐσαγό- 
μενον εντός κυλίνδρου.
Εάν μετά τήν πυρά- 

κτωσιν καταβιβάσωμεν 
εις τον κύλινδρον κχρόν, 
ούτος σβέννυται. Εκ 
τούτου συμζεραίνομεν, · /·
δτι έκ τοΟ πυρακτουμένου μαρμάρου εξέρχεται διοξείδιον 
τοΟ άνΟραχος. Τό λοιπόν δ ιά  .τνρακτώσεως
άιχοσνγτίθετα ι εΐ^ άσβεστον κ α ί δ ιο^είδ ιον τοϋ άνθ(>α- 
κοο, διάφορα καί προς άλλχλα καί προς τό μάρμαρον, 
έκ τοΟ δποίου παρήχθησαν.

Τό χιονόλευκον μάρμαρον χρησιμεύει εις κατασκευήν 
στηλών, άνδριάντων καί άγαλμάτων, τό δε ποικιλομάρ- 
μαρον και ό άνθρακόλιΟος διά πλάκας έπιτραπεζίους, ό 
ύ ί τιτανόλιθος προς οικοδομήν καί παραγωγήν τής 
■άσβεστου.

2. Κ ρητχς ϊ'ι Κ ιμ ω λ ία . Αυτή άποτελεΓται. έκ 
λεπτοτάτων κόκκων, ευκόλως διά τοΟ δνυχος άποχωρι- 
ζομένων. Τό χρώμα αυτής είναι λευκόν επί ξύλου ή 
άλλων άντικειμένων φερομένη άφίνει Γχνη άποτελού- 
μενα έκ τών ευκόλως άποχωριζομένων κόκκων. Ά παν



Τιτανοκρυσταλλος

τα ή κρητίς, άποτελοΟσα δλόκλτ,ρα στρώματα γ·?̂ ί, 
έν Α γγλία , Γαλλία καί έπί τί-,ί νήσου Κ ψώ .Ιου, έξ 
ής καί σό Ι κ μ χ  κψω .Ιία . Πυρακτουμίνη 8έ παράγει 
έπίστ,ί άσβεστου, ένω τό οιοζείίιον τοΟ άνθρακος'έ'έρ- 
χεται. Είναι λοιπίν ή κρητίς τό αΟτό σώμα, ώς καί τό 
μάρμαρον, ίιαφίρουσα αύτοΟ κατά τήν σκληρότητα.

Ή  κρητίς χρησιμεύει πρόί γραφήν έπί τών πινάκων. 
Επειίή όμως ή φυσική κρητίς δέν είναι τόσον μαλακή, 

διά τούτο πρώτον τρίβεται εις κόνιν, ήτις εντός δεξα
μενής άναμιγνύεται με ϋοωρ καί άφίνεται ήρεμος. Τότε 
τά σκληρότερα καί βαρύτερα μέρη καταπίπτουσιν εις 
τόν πυθμένα, έιι' αυτών δέ κατακάΟηται ή λεπτή κόνις 
τής κρητίδος, τήν όποίαν άφαιροΟντες ξηραίνουσι καί 
συμπ^έζδυσΕν είς σ^^ήαατα,

3. Τ ιτα νοκ ού(< τα λλ .ος. Εχει χρώμα συνήθως λευ- 
κδν ή κιτρινωπόν καί λάμψιν ύαλώξη. ΚαΟαρώτατος 
τίτανοκρύσταλλος άπαντ?;έπί τής νήσου Ισλανδίας, 
έξ ής καί ονομάζεται επίσης Ίσ.Ιω-δίΜος κρύστα,Πος.

Ο τιτανοκρύσταλλος |-/ει 
σχήμα κανονικόν (Σχ, 23), 
περιοριζόμενον Οπό επιπέ
δων έπιρανειών, εις τόν 6- 
ποΓον διακρίνομεν τά αυτά 
μέρη, άτινα εΓδομεν καί είς 
τό άλας· διαφέρει όμως τών 

κρυστάλλων τοΟ άλατος, καθότι αί εδραι δεν είναι όλαι
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κάθετοι, άλλα κεκλιμέναι, επομένως το 'Τ/'̂ ί',μα αύτοϊ> 
δεν είναι κύβος. Πληττόαενοι διά σαύρας οί μεγάλοι 
κρύσταλλοι άποχωρίζονται είς μικρότερους, οϊτινες δει- 
κνύουσιν επίσης επιπέδους έπιφανείας. Το φαινόμενου 
τούτο όνομάζομεν κυνοίχρίϊ^κ τοΟ ορυκτού σ χ ισ τό τη τα .

Οί διαφανεΓς κρύσταλλοι τοΟ τιτανοκρυστάλλου δει- 
κνύουσι καί τό έξ·?̂ ς περίεργον φαινόμενον Έάν έπί 
γαρτου λευκού σχηματίσωμεν γραμμάς άπλάς καί Οέ- 
σωμεν επ ’ αυτών τον κρύσταλλον, ή άπλη γραμμή φαί
νεται διπλή (—χ. τό φαινόμενον τούτο ονομάζεται
διπΛοθ.Ιασηί(ότ)}(:, ό δΐ κρύσταλλος δ ι- 
τζ.ΙοθΜίοτίκος κι,ύστα.ΙΑος.

Ό  τιτανοκρύσταλλος πυρακτούμενος 
άποσυντίΟεται είς διοξείδιον τού άνΟρακος, 
τό δποΓον έξέρ^εται^ καί είς άσβεστον. Εκ 
τούτου λοιπόν συμπεραίνομεν, ότι καί δ τι- 
τανοκρύσταλλος πρέπει νά ήναι κατ’ουσίαν 
τό αυτό ορυκτόν, ώς ή κρητίς καί τό μάρ· 
μαρον, διαφέρων μόνον κατά τό εξωτερικόν αυτού σχήμα.

ϋ Ι _
~1Γ"

18, Α Σ Β Ε 2ΤΟΣ

Ή  άσβεστος παράγεται διά πυρακτώσεως μαρμάρου 
ή τιτανόλιθου εντός των άσβεστοκαμίνων, καθ ήν εξέρ
χεται τό διοξείδιον τού άνθρακος. Τά τεμάχια τής ά- 
σβέστου είναι πορώδη, λευκά ή φαιά, έχοντα γεΟσιν 
καυστικήν. ΤΙ άσβεστος, έκτιθεμένη είς τον άέρα, άπορ-
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αΰτοΟ ύγρασιαν, μεταζαλλοίΛένγ) εί; κόνιν. Έάν 
έττί άσδέσ του έπίχυσω,αεν ΰ5ωρ, τούτο άπορροφ&ταί ύπ’ 
αΰτ/,ς ιχετά συριγμοΟ, Οερ̂ υιαίνεταί ί^έ/ρΐί άναβρασρ,οΟ 
■καί τελευταΓον άποτελεΓταί ττολτος λευκός, ή εσβεσ^ιέ- 
ν η  άσβεστος. Αϋτη ίγ ν . καυστικήν έπΐ τοΟ δέρματος 
ήμών ενέργειαν, μετ άμμου δέ μι^ΟεΓσα άποτελεΓ τήν 
άμμοκονίαν, χρησιμευουσαν εις τήν οΐκοδομίαν προς 
α-υγκράττ^σιν τών πετρών και προς έπί/ρισιν των τοίχων.

ΠείοΗΐια α ' Εάν ί̂ίψωαεν τεμά^ιον ασβέστου εις 
πολύ ποσόν υδατος καΟαροΟ, και άναταράςωμεν, τότε 
αποτελεΓται γαλάκτωμα· τοΟτο καλΰπτοντες ά^ίνομεν 
γκρεμόν καί ά^αιροΟμεν μετά τήν κατακάΟισιν τό άνω 
καθαρόν και διαυγές ϋδωρ, το δποΓον ί γ α  γεΟσιν στυ
φήν και καυστικήν, μέρος δέ αΰτοΟ έζατμιζόμενον κατα- 
λ.είπει κόνιν, έξ ού συμπεραίνομεν, ότι μέρος τής ασβέ
στου όιελύθ'ί; εις τό ϋδωρ. Τό τοιοΟτον ύδωρ καλείται 
<̂ <̂ 6̂ (̂ Σθΰχον ΰιίωρ, διά τοΟ όποιου έκτελοΟμεν τά έξής 
πειράματα.

Π είο α μ α  [5 Εαν λάβωμεν τήν συσκευήν, είς ήν 
καίοντες άνθρακα παράγομεν τό διοξείδιον τοϋ άνΟρα- 
κος, καί εισαγάγωμεν τόν σωλήνα έντός ποτηριού, είς 
τό δποΓον έπιχύσωμεν ολίγον άσβεστοΟχον ύδωρ, τό εισ- 
ΐρχόμενον διοξείδιον τοΰ άνθρακος επιφέρει Οόλωσιν τοΟ 
«αθαροΟ καί διαυγοΟς άσβεττούχου ϋδατος, είς δέ τόν 
πυθμένα τοΟ ποτηρίου κατακαθι·ζει μετά χρόνον τινά 
κόνις λευκή. Τό άνω ύδωρ δεν έχει τήν καυστικήν γεΟ-
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σιν, τήν ^ ο ία ν  πρότερον ε ιχεν  έπουιένω; ή τ.ρότερον 
έν αύτω δίαλελυίΛέντ  ̂ άσβεστος δεν Οττάρ/ει. Ή  σ/τ^- 
ριατίσΟεΓσα κόνις έξεταζομένη άποδείκνυταε, οτι είναι 
μάρ^ίαρον, το δποΓον έσ/ημ.ατίσθΓ, εκ τγ*̂ ; ένώσεω; τοΟ 
εΐσαγομένου ό ιο ζε ιΰ ίο ν  τοϋ άνθρακας μετά τή ς  εν τώ 
ν δ α τ ι νπ:αρ^ού(Της διαΜ .Ιυμένηζ ασβέστου. "Οτ:ώς 
λοιπδν διά τυρακτώσεως άτιοσυνθέτοαεν το μάρμαρον 
εις διοξειδιον άνθρακο; και άσβεστον, οϋτω καί τουναν
τίον, φέροντες εις συνάφειαν άσβεστον καί διοξείδιον άν- 
θρακος, δυνάμεθα να τταραγάγωμεν μάρμαρον. Τήν πρώ- 
τ ψ  πράξιν όνομάζομεν άττοσόνθεσίν, τήν δΐ οευτέραν 
σύνθεσ ιν . Κατά τήν σύνΟεσιν ταυττ,ν ενουνται δυο 
διάφορα σώματα, τταράγοντα τρίτον, το δτοΓον, άν καί 
ττεριέχη καί τά δυο, δέν ομοιάζει όμως πρόί έκεΓνα, έξ 
ών παρή*/0η.

Π είρ α μ α  γ '  Έάν λάβωμεν σωλήνα ύάλινον καί δΓ 
αϋτου είσφυσώμεν έντδς καθαροΟ άσβεστού/^ου υδατος 
έν ποτηρίω ευρισκομένου, τδ άσβεστοΟχον ύδωρ ΟολοΟται, 
ή δε κόνις κατακαθίζει εις τον πυθμένα του ποτηρίου, 
ώς καί εις το προηγουμένου πείραμα. Διά να Οολώση 
τδ άσβεστο’υ/ον υοωρ, πρέπει, ώς άνω είδομεν, νά είσέλ- 
Οη εις αΰτδ διοζείδιον άνΟρακος. ”Λρα ήμεΓς είσφυσώντες 
διά του στόματος είσηγάγομεν διοξειδίου τοΟ άνθρακος· 
έπομένως δ άνθρωπος κατά  τψ· έκ.Ύνθ7μ· παράγετ διο~ 
^είδ ιον τοΰ άνθρακος.

Ι1εί(>α(ΐα δ ' Έντδς ποτηρίου θέτομεν άσβεστοΟχον
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ΰοωρ χ»ί άρινομεν αυτό εί; τέν άέρ*· μετά μίαν τ4 
πολύ ήμίραν παρατηροΟμεν εις τόν πυθμένα αύτιΟ ώς 
καί έπί τν̂ ς έπι^ανείας χόνιν λεπτήν, τό ίποΓον ε̂ίθεΕ 
ήμάς ότ: εις τό άαβεατοΟχον ΰ8ωρ είσήλΟε Οίοζείδιον 
τοΟ άνΟραχος. "Λρα 6 άήρ έρίΓ̂  ̂ ό^υ^ονου καί άίο)Γου 
.τεριί^'ει. και ϋ.ίί]*ο>· :τ()(70>· δ ιο ζη ό ίο ν  τοϋ άνθρακος. 
Διά τοΟτο λοιττόν, όταν σβυσωσι τήν άσβεστον, θέτουαιν 
αυτήν έντος λάκκων καλύπτοντες διά ^ώαατος, διότι 
άλλως αυτγ; απορροφά έκ τοΟ άέρος διοζείδιον τοϋ άν- 
Θρακος και {χεταβάλλεταΕ εΐς ικάρίΛαρον, Καί ή άσβεστος 
δέ, διά τής δποίας έτη̂ ^̂ ριοιχεν τους τοί^^ους, ά~ορρο^ώ- 
σα ανθρακικόν όξύ, γίνεται μάρμαρον.

§ 1». (¥»ΕΟΚΊ»ΥΣΤΑΛΛΟ ϊ

λ-υχνά έπί τοΟ εδάφους άτταντώμεν τον γνωατόν λ ί
θον, τόν καλούμενον ^ά.Ιικα^ όστις θραυόμενος παρου
σιάζει οψιν χαλάζης, έξ ού καί τό όνομα χη .Ιαζ ία ς . Τά  
τεμάχια αύτοΟ, “ροστριβόμενα έν τώ σκότει, άναδίδουσι 
σπινθήρας. Ο χαλαζίας είναι λίαν σκλχρός, χαράσαει 
τήν ϋαλον, οιά χάλυβος προστριβόμενος άναδίδει έπίσχς 
σπινθήρας- οιά τοΟτο μεταχειρίζονται αυτό ώς μέσον 
πρός άνάφλεξιν πυρίτιδος καί εναΰτματος (κοινώς !:σκα^). 
Ο χαλαζίας άπαντί εις τεμάχια μικρά καί μεγάλα με

μονωμένα, έτι δέ καί κατ' όγκους μεγάλους ώς πέτρωμα. 
Τό αυτό ορυκτόν εΟρίσκεται κρυσταλλωμένου εις πρί-
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σματα εχοντα οξείας κορυ^ά;, δτε χαλεΓται ο^^οκ^ύ- 
οζα ,υ ,ο ς  η 6(^ει^ΰς κι^)νσζιιΜΙος. Οί κρύσταλλοι κεΓν- 
ται (Σχ. 24) πολλοί πλησίον άλλήλων έπί μιας βά· 
σεως, έ/ουσι χρώμα 
λευκόν, εΐσι κατά τδ 
μάλλον καί ήττον δια- 
φάνεΓς καί λάμποντες 
ίσχυρώ; ώ; άδάμαν- 
τες. Ό  ορεοκρύσταλλος 
είναι σκληρός ώς καί 
6 χαλαζίας, παρουσιά- 
ζων τά αυτά φαινόμε
να. Τό αυτό ορυκτόν,
Οπό μορφήν όμως λε
πτών κόκκων στρογ
γυλών, άπαντα ελεύθε
ρον εις τάς οχΟας των 
ποταμών καί εις τάς 
άκτάς τής θαλάσσης Οπό τό γνωστόν όνομα άμ
μος* προήλθε δε ή άμμος έκ διασαΟρώσεως πετρωμά
των περιεχόντων αύτήν^ παρασυρΟεΓσα δε υπό τών Οδά- 
των κατετέΟη εις τά μόρη εκείνα. Έάν οί κόκκοι τής 
άμμου συνεχωνται πρός άλλήλους διά μαρμάρου ή πη
λού, τότε άποτελούνται ο( ^-α^ψόΜβοί^ άποτελοΟντες 
είς διάφορα μέρη Ολόκληρα στρώματα, όχοντες χρώμα ή 
φαιόν ή έρυ9ρωπόν, καί άφήν τραχείαν. Οί ψαμμόλιθοι,
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καΙ μαλιττα οί ϋκληροί, χρτ,σι,αεώουσιν εί; οίκοϊοαίαν, 
άντικαΟϊστώντες, ίίτεου είίρΕσκον'ταί, το μάρααρον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ'
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Α  Ο Ρ Γ Κ Τ Α

δ 20. ΙΙΛΕΚΤΙ>η.>

Κατά τά παράλια τ7,ί Γεριααν«·?;ς Οαλάτατ,ς εΰρίακε- 
ται τό ήλεκτρον, ύπό τών κυμάτων έκριπτόμευον, εί; 
τεμάχια άπεατρογγυλωμένα ίια^ίρου μεγέθους· προσέτι 
οε ανασύρεται διά δικτύων έκ τοΟ πυίμένος τ^,; θα- 
λάτσχ;. I ό ήλεκτρου Εχει χρώμα μελιτώδες, κχρώδες ή 
και κίτρινου ώ; τό τοΟ λεμονιού· είναι διαραυές, ήμιδια- 
φαυές καί άδιαίανές. Τριβόμενου δι' έριούχου άναδίδει 
οσμήν ευώδη, άποκτών καί τήν δύναμιν νά' έλχύη μι
κρά τεμάχια χάρτου καί τρίχας- τήν δύναμιν ταύτηυ 
ονομαζομεν έκ τοΟ ήλέκτρου ί φ η ρ ι σ μ ό ν .  ΆναίθΕυ 
καίει μέ ^ϊλόγα άναδίδουσαν ευώδεις ατμούς, καταλεΓ- 
πον τέρραν μελανήν έζ άνΟρακος άποτελουαένευ

Είς τινα τεμάχια ήλέκτρου παρα
τηρούνται έγκεκλεισμένα φύλλα πευκώυ 
καί έντομα διαφόρου είδους (Σχ. 25). 
Αί ιδιότητες αύτοΟ καί τά έν'αύτώ  
λείψανα τών φύλλων καί εντόμων πει^ 

Σχ. ?.ό. *= ήλεκτρου είναι
ρητίνη, έκρεύσασα έκ διαφόρων κωνο

φόρων δένδρων προκατακλυσμιαίων καί κατασταΟεΓσα
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συιχπαγτ,ς ενεκα τγ",; ττ 
τασκευάζονται διάφορα 
κοαβία κλπ.

^σεω;, Έκ τοΟ ήλέκτρου κα- 
αντικείμενα, καπνοσύριγγες^

§ 21. ΙΙΚΤΡΕΛΑΙΟΤν

Τό πετρίλαιον έκπηγάζει έκ ^ωγμών γί'̂ ς μεθ’ 
υδατο; καί άνευ αύτου* π. χ . εις το ΠακοΟ (παρά τή> 
Κασπίαν θάλασσαν), εις τήν Βαυαρίαν, κυρίως όμως έν 
Αμερικγ, καί Καναδά. Τό καΟαρώτατον πετρέλαιον, τό.

/.ρδ>μ3ΐ λευκόν, ονομάζεται νάφθα^ σπανίως έν τν̂  
φύσει άπαντώσα· ώς έπί τό πλεΓστον £)τει ^ ώ μ α  κίτρι- 
νον. Εΐ; τον άέρα έκτιΟέμενον τό φυσικόν πετρέλαιον 
μελανίζει γενόμενον παχυρρευστον καί τέλος στερεόν ώς 
πίσσα. Ενεκα μεταβολών τινων των συστατικών αύ- 
το’3 δι έπενεργείας του όζυγόνου τοΟ άέρος. Τό έν τή. 
φύσει άπαντών πετρέλαιον καΟαρι'ζεται δι' άποστάξεως. 
Καί κατά πρώτον άποστάζεται ρευστόν ά/ρουν λίαν ευ- 
φλεκτον, ή νάφθα· ύψουμένης τί',ς θερμοκρασίας, άπο- 
στάζεται τό πετρέλαιον τοΟ Εμπορίου, χρησιμεΟον, ώς 
γνωστόν, προς φωτισμόν.

Τό πετρέλαιον άναφΟέν παράγει φλόγα καπνίζουσαν, 
ήτις σβέννυται, έάν καλύψωμεν αυτήν διά ποτηρίοι> 
Οαλίνου. Έκ τούτου δέ συμπεραίνομεν, δτι τό πετρέ- 
λαιον προς καυσιν .άπαιτεΓ όξυγόνον, όπως καί οί άν
θρακες καί 6 κηρός. Τό πετρέλαιον άπαιτεΓ προς τε
λείαν καΟσιν πολύ ποσόν οξυγόνου· διά τούτο αί λ υ -
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χνίαΕ τοΟ τετρελαίου φέρουσί κάτω έπά; πολλάς^ δι’ 
ών διέρχεται 6 άήρ, κα! κύλινδρον ύάλινον, ώστε νά 
διατηρ?,ται συνεχές ε̂Ομα άέρος. ΤοΟτο άττοδεικνύεται, 
έάν κρατήσωριεν υπεράνω τοΟ κυλίνδρου λεπτήν ται
νίαν χάρτου 6 χάρτης άναπηδά' άν δέ καλυψωμεν άνω 
τον κύλινδρον οιά χάρτου, ή φλ6ξ, άιχέσως καπνίζει 
καί τέλος σβύνει.

§ 22. ΠΕΡΙ Φ ΛΟ ΓΟ Ϊ

“Ινα σπουοάσωυ,εν καλώς τά φαινόμενα, τα όποΓα πα
ρουσιάζονται κατά την καΟσιν τοΟ πετρελαίου, έζετάζο- 
ριεν ώς εΰκολώτερον τήν φλόγα τοΰ κηρού, εις την δ- 

ποίαν παρατηροΟι;.εν (Σχ. 26) 
τά έξης-

α') Κατά τήν βάσιν τής θρυ- 
αλλίδος δ κηρός τήκεται, τδ δέ 
τετηγριένον ιχέρος αΰτοΟ ανέρχε
ται διά τής Ορυαλλίδος. Πέρι  ̂ αυ
τής παρατηρεΓται τό σκοτεινόν 
ιχέρος τής φλογός. 'ΡΙάν εις τούτο 
κρατήσωμεν σωλήνα υάλινον έκα- 
τέρωΟεν ανοικτόν, δ σωλήν πλη- 

' ' ροΰται πυκνών άερίων, τά δποΓα
δυνάμεθα κατά τό άκρον τού σωλήνος νά άνάψω- 
μεν. Έκ τούτου συμπεραίνομεν, ότι ϊκ  γ ο Ο άνερχομέ- 
νον χηροΰ .’ταράγοντα ι κατά .τρώΓοτ αέρια εν̂ ^̂ >.ιεκτα,
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β} Πέριξ τοΟ σκοτεινοΟ μέρΜζ τ ,̂ς φλογό,' κεΓται τό 
φωτεινόν (5). Έ ϊν  εις ςςΟτο χραττ,τωμεν ψιι/_ρ6ν τι άν- 
τιχειριενον, π. χ. πλάχα ϋάλινον, έπιχάΟηται έη' αύτί;ς 
λεπτότατη χ ο ή ς  άνθριαχος, ϊ ά  μιαρότατα ταϋτα τε
μάχια τοΟ άνΟραχος :τυρακτούμενα φεγγοΰο.Ιοϋσιι·.

γ ) Έάν 8ΐ ύπεράνω τ·ί<ς φλογός (εις τό γ) χρατ-η- 
σωμεν ξηρόν^ποτήριον, τοΟτο έπιχαλύπτεται ύπό άχνης 
0?*τος· έάν οέ εις τό ποτήριον έπιχύαωμεν άσβεστοΟχόν 
ϋϊωρ, τοΟτο Οολοΰται, Έ χ τούτου συμπεραίνομεν, ότι 
τά τελιχά παραγόμενα τ?;ς φλογός είναι ό λ φ  χα ίΑ ο-  
ί̂ εί(ίιο>· τοί5

Οταν λοιπον 6 χηρός καί τό πετρέλαιον χαίωνται, 
παράγουσι πρβτον περί τήν Ορυαλλίοα εϋρλεχτα άέρια’ 
τά όποΓα μετά τοΟ οξυγόνου τοΟ άέρος χαιόμενα παρά- 
γουτιν ύδωρ χαί οιοξείδιον τοΟ άνΟραχος. Τό δέ ρεγγ-οίο- 
λ°ν τί·,ς φλογός προέρχεται έχ μικρότατων τεμαχίων 
άνθρακος πυραχτουμένων έν αυτή.

§ 23. ΓΕ.ΜΚΙ1 Τ11Ν ΟΡΤΚΓ11Ν ΕΠ ΙβΕ Ο Ρ ΙΙΙΙΕ

Έάν ήδη έξετάσωμεν τά μέχρι τοΟδε περιγραοέντα 
ιςώματα, παρατηροΟμεν ότι άλλα μέν είναι αέριά, ώς 
ό άήρ, τό διοξείδιον τοΟ άνθρακος, τό διοξείδιον τοΟ θείου· 
άλλα δέ ιόευττά, ώς τό ϋδωρ, τό πετρέλαιον, 6 υδράργυ
ρος· άλλα δέ κατά τήν συνήθη θερμοκρασίαν είναι στε
ρεά, διά πυραχτώσεως τηκόμενα, ώς τό θεΓον, ό μόλυ-

Ιί
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βδο;, 6 χαλκός, δ σίδηρος, δ χρυσός, δ άργυρος.
'ϋς προς τήν σκληρότητα τών ορυκτών παρατηροΟ- 

ιχεν, ότι τινά είναί τόσον μαλακά, ώστε ευκόλως διά 
τοΟ δνυχος /αράσσονται, άλλα δε είναι λίαν σκληρά. 
Τδ σκληρότατον πάντων είναι δ άοάμας.

Έκ τών σωμάτων καί τών ορυκτών τινα διαλύονται 
είς ύδωρ θερμόν, ώς τδ άλας, δ θειϊκδς σίδηρος, δ Οειϊ- 
κδς χαλκός, δΓ έζατμίσεως δε τοΰ ύοατος σχηματίζον
ται κρύσταλλοι κανονικώτατοι.

Ός προς τδ σχ·?,μα, τα ορυκτά ή δίν ίχουσι σ/τ',μα 
κανονικόν, δπότε λέγονται «μορ|^α, ώς ή κρητίς, τδ μάρ- 
μαρον, ή εύρίσκονται έχοντα κανονικόν, περατουμενον 
ύπδ επιπέδων επιφανειών, καί λέγονται χρνσζαΧΙοί.

Πολλά ορυκτά, π. / .  τδ κιννάβαρι, δ μολυβοογαληνί- 
της κτλ., διά πυρακτώσεως αποσυντίθενται εις δυο διά
φορα σώματα. Τά τοιαΰτα ονομάζονται σύνθετα. "Αλ
λα δέ, ώς τδ ΟεΓον, δ χρυσός, δ άργυρος, δ υδράργυρος, 
δεν αποχωρίζονται εις άλλα, άλλά μένουσι τά αυτά, 
επομένως άποτελουνται έκ μιας καί τί'̂ ς αύτης ουσίας 
καί ταΰτα ονομάζονται ά.τ.ίίΙ σώριαζα.
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ΟίΗΓΙΛΙ ΠΡΟΣ 4Ι1ΑΣΚΑΛΙΛΝ ΤΗΣ ΟΡΤΚΤΟΑΟΓΙΑΣ

ΆνχγΛΧϊίτχτον ^ιχ τ/,ν «' .̂̂ Χ'Τ/.χ'λίαν τνί; ’Ο^υκτολογίχ; 

ίίνχι κχΐ 'Λ ποο'τπόρισι; ό^υκτών και απλών ό ;̂γάνων, τά ό

ποια ι ΐς  |λετριωτά·ίτ,ν 

παρά το ί; έκ^ότα·.;.

τιατ,ν και

ΆπΑα όργανα.

Τά όργανα είναι: 1,'Α πλά όργανα. 2. Κυλινδρικόν. 3. Φια- 
λίδιον σ'ραιρικόν. 4. ϋιδ’Λροο; τρίπου;. 5 . Πλέγικα σιδ'ΛροΟν. 
Π. ^ ·'λ  κύπελλα έκ πορσελάνα,;. 7. Λυ/;ηα οινοπνεύ[Λατο;. 

8 . 'Τάλινον γωνίον. 9. ΙΙοτ'Λρνον βα6ύ. 10. Πέντε δοκιΐλα- 
βτικοΐ σωλί,νε;. 11 . -\αβί; σιδτ,ρά.. 12 . Μικρό; φυστ,ττ,ρ. 
13 . Ίόλαττικοί -τωλ/.νε;. 14. Άπαγωγοι σωλτ,νε;. 1*>. -ω ·  
λ ’όν ύάλινο; εύρϋ; καΐ δύττ/.κτο;. 10. Ίγδίον εκ πορσελάντ,;. 
17. Λύο ύάλινοι ραβδίσκοι. 18. Αύο 'ΑίκροΙ ύάλινοι κύλινδροι. 
19. ΐ;ύρ|Αα |Αετά κηρού. 2 0 . Μικρόν σιδηρουν κύπελλον. 2 1 . 
Τρίγωνον «ιδτ,ρούν. 2 2 . Φυτητηρ όρει/άλκινο;. 23 . Φιαλί- 
διον. 2 4 . 'νά λ’.νοι σωληνίσκοι. 2 5 . ί.ωλην σιδηρού;. 20 . Φιά
λη (Α.ετ’ έπιπώ^εατο; διά τό άσβεστού/ον ·ϋδο)ρ. 2 7 . Ιωλην 

ύάλινο; εκατέρωθεν άνο/ικτό;.
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Ό()νκτά κα ι αώ^ιατα.
1. ΘιΙον. '2. Νίτρον. 3. ΛιΟάνΟραξ. 4. Γραφίτ/,ς. 5. Κιν- 

νάβαρι. 6. 'ν^ράργυρο;. 7, ΈρυΟροσιίγιρίτη;. 8. 2'.^·/;5οτ:υ· 
ρίττ,;. 9. Η£ΐϊ>.ό; σίίτρο;. 10. Μολυβί^ογαλγ^νίττ,;. 11. Χαλ- 
κοττυρίτγ,;. 1 ί. Μαλαχΐτ'/ις. 13. Χχλκουν συραα. Η .Η ίΐϊκ ό ζ  
•/Λίν/ις. 15. Κρυτταλλο; άΧατ');. 10. Μάρμαρον Χιυκίν. 
17. Μζρμαρον τ:οΐ/'.·.λ^χρουν. 18. Κργ,τΙί 9’̂σιί4·<ί. 19. Τιτανο- 
κρΰττζλλο;. 20. ΌρβοκρΟσταλλο;. 21. ΧαΧαζία;. 22. Ιΐυρί- 
τ / ,;  λίδο;. 23. Ψκμυ,ΑιΟο;. 24. ΊΙΧεχτρον.

Ά '̂^Ο πρώτον ό ίιίάσκων εκτεΧέση τά εν τώ  βιβλίφ 
7ΐειρά|λατα τοΟ |ΛαΟ·Λΐί.χτο; προί άοκτ,ονν, είτα τοποθετεί 
κα τχ  τάξνν τά ^ιά τό μάΟγριχ δργχνχ επί ι^ιαιτερχί τραπε- 
ζνΐ;, ώστε νά τ.ναι κ«0’ όλα έτοιμα. ΚαΙ όσων μεν ή ίι^ρυσι; 

τών οργάνων είναι άπΧ/,, αυτ·/ΐ περιγρά^εται μόνον έκει ίε , 
ενθ* ή συσκευή είναι ολίγον πολύπλοκο;, προστίθεται καί 
είκών αυτή; εν τω βιβλίψ, ε$ ή ; ό ίι^άσκων όιϊτ,γούμενο; 
^ύναται εύκόΧω; νά ι^ούση τό πείοαμα.

Μετά τήν εκτΑεσιν ενά; πειράματο; καί τήν άνάζτυςιν 
αύτοΰ πρέπει ό ^ι^άσκων νά εΐκονίζγ} αυτό επί τοΰ πίνακο;, 
οί ^8 μαθηταί νά άπεικονίζωσιν αυτό εί; ΐ^ιαίτεοον τετοά- 
5ιο.ν, σ/,μειούντε; υπό έκαστον σγήμα τήν σεΧίι^α του βι
βλίου, τον αριθμόν τοΰ πειράματο; καΐ τον σκοπόν αύτοΰ. 
II. χ. εΐ; τό ΙΜω ,̂ πίΐ^σ^ια α ' πρέπει νά γράψωσιν υπό τήν 
εικόνα οί μαΟγ,ταΙ τά  έξή;·

«Χελ. 1. Ι /ί ί^ α μ α α ', δ ι'ου  άποί^είκνυτχι, οτι τό υ^ωρ 
λαμβάνει τό σγήρα τών αγγείων, έν ι ί ;  τίθεται»,

Ουτω <̂έ τό πράγμα κάλλιστα έντυποΰται, καί ή έπανά- 
λχψι; τά  μάλα έπιβοηθειται.
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ΙΙ|;θί συνίΰγα-ιίαν των μαθγ,τών χρέ^ίΐ τ·  ̂ βο-Λθβίχ καί 
όίϊ,γίκ τοΰ τκάλου αύτοι νά ΐςαγάγωσιν ές «κάττου 
ιζ ί'.^ά υ .χτο ς  το τυιχπίραορ.α.

”Υ Γ ιω ο , ^βλ. 2. Πα'οαμα ΰ '. Το προ; πυράκτω^ιν κόττίΧ- 
Χον τίΟίτζι «πΐ τον <τι<̂ /.ρον πλδγ;ΛΖ7θ;.

Ι ίλ .  3. ίΐΗ ^αμα ι'.  Ιί,ό; τζχ ίία ν  ΓκτίΧετ-.ν τοΟ πειράμα- 
το; ΰετορ-ίν οΧίγον ·!1̂ ωρ. 1Ι;ό; άτίίίδίξιν, 6τ·, το πϊ,γαίον 
0)5ωρ πβρίί/δΐ ίιαΧδΧυαδ'νζ στερεά σώ|/ατα, πρεπει προ του 
{Ααθ·Λ|κατο; νά βυ|ζπυκν(ϋ6·^ ποσόν τι αότου (εω; 200 γραα- 
[λάριχ) και επειτα ενώτιον των ρχΟ/,τών νά εκτεΧεσθή ί| 
έντεΧά,ί ίξάτριισι;.

ί ί ε ϊ ο ν ·  —εΧ. 8. ^οxιμαΰτιxο<: σω./ί}>· είναι ύάΧινος σω- 
Χτ-,ν κΧειστό; κατά τό εν άκρον. ΊΙ 0ε’ρ(/.αν5ΐ; γίνεται άΐλε- 
σω; ^ιά τ·?,; -ρΧογό;, κ:ατου|ζίνου του «ωΧήνο; νΐ ^ιά ττ,; 
χειρό; η ί ι ά  τή ; σιίηρά; Χαβί^ο;.

2εΧ. 9. Τό ι̂ .'.κρόν τεαά/ιον του θείου τίθεται έπΙ τε[Αα- 
χίου σιίτ,ροΟ έΧάβ{λατο;, το όποΐον κατά πρώτον κοιλαίνο- 
|Λεν ί ιά  συστροφγ;; καί επειτα εΐσάγο'Λεν εί; τον ύάΧινον σω
λήνα, τόν όποιον προσ< ε̂'νθ|λεν 5ιά σύρίλατο; επί τοΰ σι^τ,- 
ροϋ τρίποδο;. Ά ^ ' οΰ ό κύλινδρο; πλνιρωθγ διοξειδίου τοΰ 
θείου, έπικαΧΰπτορ.εν αυτόν δι* ύαλου.

Λ ιΟ ά ν Ο ρ ο ^ . ^ελ. 14. Ι Ιη ^α μ α  η '. ’Κπειδή ό Χιθάν- 
θραξ πρό; καΰσιν απαιτεί [ΑεγάΧτ,ν Οερρ.όττ,τα, διά τούτο 
παρεκκΧίνορ.εν ριικρόν Οέτοντε; τεμάγια κοινού ξυΧάνθρακο;. 
Δοκι^;,άζοαεν δε', εάν ό κύλινδρο; επΧ-Λ,ρώΟτ, διοξειδίου τού 
άνθρακο;, καταβιβάζοντεί τόν άν/ΐ|Αΐχε'νον κ’Λρόν εί; τόν κύλιν
δρον. Κί; τό ριε'ρο;, ένθα ό κν,ρό; σβε'ννυται, εω; έκεϊ άνήΧθε 
πό άνθρακικόν ό;ΰ.



70 Παράρτημα

ϊ ί λ .  19. Ιίίίζαμα  γ ' . Το σι̂ ·ηρο·3ν κυπίλλον τίΟίται ίπ ΐ 
τοΟ 9ίί'/5!5θ0 Τίίΐγώνου, κ*1 τοΰτο ιπ ι του τ,-ίπο^ο;.

" Α ρ γ ΐ’{>ος. Ιελ . 29. "Α^νζος ά^γυ^οζ. "Α.-τυζα λ ίγ ο ν  
ταν XX χη\9. |^.^ταλλ*, τά  άπαντώντα έν τ·^ (ρυτίΐ ώ; 
ορυκτά, ω ; αν; πκρα/Οίντα ί ιά  του τυρός.

Ι ιλ .  30. Νομΐΰ^ιατα. ΊΙς τχράδειγι^.α πρό/£ΐρθν ττ.ς 
ίκτυτώσεως των νο|Λΐτυ.άτων ίΰνκται ό ^ν^άσιί(ον νά μετχ- 
χειριτΟ·  ̂ τ-ρραγίι^α καΐ κ/.ρόν, ·λ 'ΐΊτανικόν κτ.ρόν. Ή βφρα- 
γις τχριβττά τά  (ΐ^>·ηζιχά στι'Λεΐ* τά  εγκε/αραγαίνα, τά  
ότϊΟί* επί του κτηροΟ αναφαίνονται εζ^χοντα .

2ελ. 31. //#ί'ρη/<α α '. Φνΰΐ)η)^ είναι τωλάν [ζεταλλικό; 
κεκαααε'νος, ^ιά του ότοίου είτφυτώντες εί; τ/,ν φ'λόγα ττ.ς 
λυχνίας παράγθ|χεν 'αεγάλγ,ν Οερ{αότϊ,τα. Γίνεται 8ϊ '/ι /.ρ'Λ ι̂ς 
αύτου ώς ές·75ς· Κίς τ/,ν άριστεράν χεϊρχ κρατοΰ|Αεν τον ξυ
λάνθρακα, ετΐ του ότοίου θ^τουεν όλίγ/ιν κόνι> κινναβάρεως, 
(5ιά^ε τής ίεξιάς/ειρός κρατούντες τον φυττιτ/,ρα, εΐαφυτώ-
[λεν 5ι* αύτοΰ ο /ι πολύ Ισ/υρως ^ιευΟΰνοντες τ/,ν φλόγα τής 
λυγνίας έτΙ τής κόνεως.

Τά τε|αά/ια τοΰ ξυλάνθρακας τρετει νά /ναι ετοψ.α. 
’Κκλε'γθ|/εν ώς τοιαΰτα όσα ^έν φερουσι σχισ|/άς, 5ιά 
ρ.α}(̂ αιρίου ξυοιχεν αυτά, ώστε νά σ)^/;Λατισθ/, έτ' αυτών επι
φάνεια επίπεδος.

Ιελ. 32. Πείραμα β'. ΙΙρέτει κατά τρωτόν ό ^οκΐ|λαστι- 
κός τωλήν νά /ναι ξτ,ρος. Άφου <̂έ είσαχθ-ρ τό [Αίγ(λα, κα- 
Οαρίζομεν αυτόν 5ιά πτεροΰ εκ τής Ιτ ι των ταρειών του 
τοοσκεκολλ/αέν/ς κόνεως.

2ελ. 34. λ ’άνο.χζρα: 'ίαΰτα κατασκευάζοντ3ΐι· ώς εξής· 
Έ τί τής ύαλίνγις τλακός άτλουται λεττόν φ’Λλον κασσιτέ-
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0̂'̂ , ίκ ' αύτοΰ επι/ύνετχι βταγών υδραργύρου, ο-ττι; διά 
στυπίου 6'ατ:Χουται δττί τού κατοιτίρου. 'Ο 'ύδράργυρο? άπο- 
τίλιϊ (χίγ̂ λα ΐλίτά τού καοσιτιρου, τό οποίον ίπικολλάται 
επί ττις ύάΧου.

2«λ. 34 . Ν ιτ ^ ιχ η ι -  ϋ ζ ι· ιιναι σώαα ρευβτύν, όνου.άζεται 

αοίιΐβ ηίΐνϊ^αβ (η άκουα '^ύρτί), ίύριοκύΐΛίνον πρίχίΐρον «ις 

όλα τά  φαρίΛακΓια.
ϊ ίλ .  35. ΛίίΤίωρΐηις σΐι^7ίζθ(ΐ. ΠβρΙ τής καταγωγής τού 

|Λδτεωρίτου ίπνκρατβί νύν ή «;ής γνώ{λ/,· Ίπάρχουσι |Αΐκρά 
σώαατα ουράνια έκ σιδήρου αποτίλθ'υ|Αενα. Ιαύτα, πίρι^ερό- 
/̂.βνα εις τό διάσττ.αα, φθάνουσι πλτ.σίον τής γής, ελκυόαενά 

δε φε'ρονται προς αυτήν |Αδτά καταπλτ,κτικής ταγγύτγ,τος. 
Ηΐσελθόντα εις τήν άταοσφαιραν ήριών ΐνεκα τής {χετά τού 
άίρος τριβής πυρακτούνται, αί εςογαΙ αυτών συντ/,κόυ.εναι 
άποστρογγυλοΰνται, φαίνονται δε εις τον ουρανόν ως σφαΐραι 
πύρινοι φερουσαι πολλάκις καί ουράν. Οταν δε πλ/,σιάσωσι 
προς τήν '̂ 'ήν, ή πίπτουσι σύσσω]Λα τ, θραυονται 'Αετα *λεγι· 
στου πατάγου εις τε|χάγια.

Ιελ. 39. Προς άπόδειξιν ότι ό χάλυψ θερ[λαν6δίς καΐ αΐ- 
φνιδίως ψυ/6εϊς γίνεται σκλτ,ρός, πυρακτού{/.εν βελόνγ,ν πλε
χτικήν κατά τό εν άκρον αυτής, καί επειτα έαβαπτίζοίλεν 
αυτήν άαίσως εις ψυχρόν ύδωρ.

ϊελ.. 40. θ ίίϊχοζ  σί(̂ 7}^ος. Προς κρυστάλλωσιν αυτού δια- 
λύοΐΑΐν εντός αγγείου σιδγρού ή πήλινου θειίκόν οίδγρον θερ- 
ΐΑαί'νοντες αύτόν, τήν δέ θεραήν διάλυσιν διαχερώ[/.εν δ ι’ ύ- 
'φάσ[/.ατος λινού ή άλλου πυκνού (ΐνχ άφαιρεσω[;.εν τά [λή 
διαλυθέντα [λέρτ, καί τήν κόνιν) εντός ποτγρίου βαθεος. 
Ό(λθίως θά γείνη καί ή κρ'Λτάλλωσις τού θειϊκου χαλκού.
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*’Α λ α ς ·  2 ίλ . 4 9 . Ι ΐα '^ α μ α  α ’. Ί'ό Θαλάσβιον ΰδ'ωρ -καί· 

ΤΓίΐ προ του μαΟ·/,ΐΛατο; νχ <ϊυαπυχνωΟ·|ί ίντό; αικρού λίβ/,το; 
0βρ{Λχιν6ΐΛίνθν, καί βττβίτα ίνώπιον των |̂ .αθ·Λτών να {κτβλι- 

<τ0·̂  '/Ι τ ίλ ίία  6^άτ|κι<ιι;. Κΐ; τά [χ̂ ρνι δ|/.ωί, ίνΟα <ίΐν ύπάο- 
χ ιι Οχλάιτιον υ^ωο, πρίπιι ό ίι^άτκαλο; νά παρασκίοάτη 

5ιάλυ τιν άλατος, ως καΐ ίίς τον θίΐϊκον (?ί<ϊ/,5θν.

Μ ή ο ^ ια ο ο ν . - ίλ .  56. Π ί ί ^ μ α  β ' .  ΙΙρ6 τοΰ |λαθ·/,(αατος 
πυρακτοΟνται τί|κάχια ΐΑαρίΛάρου ίντδς άν/ιααβνων άνθδάκων,

Ζίλ. 57, ΤιτανόΑιθοι «ίναι τά  κοινώς μά^μαξα  λίγδ- 
|λΐνα, παντα^οΰ πρ4/ιιρα.

2ίλ. 60. Το πιίρααα τής πυρακτώτίως του τιτανοκ:υ· 
βτάλλου πρίπίΐ μόνον νά πιριγραφ·^.

Ι ίλ .  61, ’Άαβεατος, Ίίν π ίριπτώ τίΐ, καΟ’ ήν δίν κα6α5ΐ- 
ζ ίΐ τό ·δ^ωρ το (ίιαλύταν τήν άο^ίοτον, (ϊιαη:ώα«ν αΰτο 
ώς καί ιΐς τον θίΐϊκον σίί·/)ρον ^ ι’ ύράτματος πυκνοΰ, ή ^ιά 
οτυποχάρτου.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡνΚΤυ.νΟΓΙΛΣ
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'Δ Ε Π Δ Σ Τ Δ  -ΣΦ ΥΡΑ - ΓΕΡΔΡΔΟΥ
Ί̂··ν Γ<ιλητ<1 Κων)ττυλι:ω(.> Χάνιον 8&ίηΙ ΡίέΓΓθ, Λ». 11» 
(Κα-;(ΐ«{τιιι·α Λοωιιν Λ»’'τοΐίο. 'ΟΟωιι. 'ίγκίΛίξιις).

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΚ

ΡΑΛΛΙΙ Μ., ο ο, ΦΓ<ί»ογοα<)ία, 7 ϊ ρ · « τ ω ν  *<ϊτ ι- 
χών, έλλτ,νίχών σ/ολί(ων κχι 'Π7ρ0ίνζγι·)γίίων.

Βιβλίον Λ ’(Ι» ΐ’κ ·:ολογί(ΐ, αετα ϊ-ί π·νάχ(αν κχι όί/,-

γιίΤιν 7ϊ5ρ\ την Ο’οασκαλίχν, ®ελ. ......................γρ. 3 .?0
ΙΙιβλιον Β': Φ ΐ'το λ ο γ ίί ΐ,α ε τα  δΟίίκόνων,β.ιξ'-ΙΟ'ι ι-' ^.2ΐ· 
Βιβλίον Γ ': Ζ ο)θλογία , αετζ 93 εικόνων, <τ. ^ '? 2 3  » 8. 
Βιβλίον Λ': 'Ο  ίΤν0οο>35θς, ί,τοι Χτοι^^ΓΪα Σ ω ιιιιτο - 

λ ο γ ία ς ,  ;/-ετχ ΙΟ'ι εικόνων κκι ενός χρω;Αατογρζ^η;Αε'νου 
ττίνκκο; των οργάνων της κυκλορορίκς του άνήριόπο >
« λ .  ε ' - ? 0 7 ................................................' ............................γρ. 10.

ΒΛΛΛΙΙ Μ ., 5. ο , Φ ΐ 'ΐ Ι ικ η ς  ΊΟ το ρ ίιις  3ιβλίον Α ': '/ωο- 
Λ ογία« ΐτρός ^ρν,τιν των γυανκ-τίων και πρός ίδιαν υ.ελε'την 
αετζ 194 εικόνων και ένός./ρων.ζτογραιρηΐΛε'νου πίναχος των 
οργάνων τ η ; κυκλοφορίας του ανΟριόπου, σβλ. 3 5 1 , γρ. 15.

0 ^  Π ζί εκδόσεις ή|ζών εγενοντο υ.ετζ π&λλν,ς της επι- 
υ.ελείχς καί φιλοκαλία;· κζ'ι η δ ε ΐα  τ ο ν  Α ΐ· τ ο χ η α τ ο ^ ιχ ο 7  *?- 
ττοχ'ΫγεΙον χη<; //ηί<ίίί«ς,υπο[^ληΟεΤσζι δε κα' εί; την ΑννΓρί3Τ//ν 
Έ -(Τ Μ ΐ^€νΐΐχ 'ι,ν  Έ .τ ί  τραττην  εαίν IIατρ^αρ^€ίΜ ^'. ε'νεκρίΟησαν 
χζι χατΐ/ωρίσΟησχν εν τω ε'πιοήαιυ αύτης Κατ<ιλόγο>, ό'π(·>; 
άχ*·ιλύτο»; είςάγωντχι εί; τα άνζ την Λύτοκρατορίζν έλλην. 
σ^ολεΤα.


