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robiqc w rnalych ilosciacb, dla otrzyniania kilku lub kilkunistu fnntow; robiac
w nagL-jcey potrzebie na nz.ytek kraiu , nikt nie bedzte rni»i na caiil 7 \ sk >i ,
kni tez nie mo/.e si£ odsfreczac produkcya saletry, ehociazby nawtt nieiaki«
straty poniesc wypadalo.
Przy fnbrykacyi saletry, nast^puiace sa roboty1.
W'ingowanie ziemi.
2. Rozk^Hci tiigdw.
3.
Odgotowani'e iugow, abv saletra sie skrystälizovvala.

1.

Wytuffowanie zieini.

Celem wvtiignwania ziemi iest zabranie 1 niev wszvsfkich eie»ci. kto
. w odzie r. ■zpuszczac rnogji.
Robota ta odbvv»a sie w kadzinch
Liczba kadzi i ich wielkosc zalezy od iiosei zierni , iak» in» byc higowaria.
^»yvsze, chociazbv nawet nie bardzo wielka ilosc zietni inisl» sie ki»nwx;
brze iest miec przyriaymniey 2. kadzie: bo tsni sposob^ni mbute dogz

Urzadlic moznn.

Kadzie powinriy

bvc ustawione in wvehi-h pod'klndkrh

h

hV

>l>ozna ceber pod nie podstawic: mein on« dna podwome, 7. kforsch iiedi
ruchome i 7. drobnemi dziurkaini; dno to spociswi»
♦ \
V
■Hnatrz w nievaieJkiey 'O de dna pr»wd;.iwegö odbgtosci.
• n*’.
’M
boku, znayduie si^ otwdr, ktöry »ie ciopem nf-.ka.
1 jure jii
khdzie -sie maf» stomiana, okra^t» , 1. cal grob«, kt
t » ; '/*•bv z»s takowdy , przy rntsvpy wntiin i wy itno a auiti
k I * d i. i e
eie na ni^ z wikliny uplecionv kraz»k.

In przyrzadzenie do ijjgowsni» v.ietm >est w’ prawdj.ie b.-rdxo prn«fe., |kcz
gdvby niektdrym O’obom zdawuto sie i’sieze zawlele zacflod 11 p.>', z»■ bu'yce ; tnoZrf’ pnprzestic na pokryciu prawdii«ego dna k-dzi , sloina pro’ta, n» m<*v polozye kawaf msty i obeiaz.r.\CJ _3
kilkotn» kaniieniarni.
l’rzvsposobiwszv tvm spnsoh ejn kidz do tiigowsnis , nisvp'i; 1 P c ’
llO’ll-y.
W tey robocie uwaz.ae nelez.y , »bv n»s pierwsza warst t» ihiii , b 11 * k 9 3. '-«io
grub«, byta moeno ubita ; duhze wsrsztv tloczv s’£ tvlko prrv b <»k •< *' h
k ■>' < /, i ,
napelnia sig do tey wysokosji j aby przynay mniey na 3. cal« niie y brtev u
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kf riz bvt» pro/.n^. Po czem kladzie si$ na wierzeh ziemi wieko pleaione z wiertbiny; na nieiu zas nieco slomy, albo, zamiast tego, kilk» staryeh mietet, lub
gstpki z iedliny. Pokrycie to sluzy iedvnie dU iednostay nego roidx’elrnia wona ziemi , ab? pr*y wiewaniu iey nie tworzyly si$ dziury lub nurlv, VA>da do tego mi^kka, to iest rzeczna, ieieti to tylko byc moze, uzywac sie p< winna',
a z polewanie.u nie trieb» si$ »pieszyc, lecz od czasu do czasu »«trzy m > w»e; r by
z e;ui» ko da doskonUe pnesi^kla. Szczrgdlniey po pierwszem i drugi-'m nalaniu
potrzebz nieco wstrzvmac si^ , abv woda mist« czas do roxpnszczeni» saletry ;
invzey bowiem pr^dko przecieka , »biera sie rui^dzy dnarni, i dla tego zwykie
pi*r<-««y big iest stahy. Dolewa si<» zrazu f le wodv, abv zienria nia byta »upebiiy przeieta, a gdy itiz wiecey nie wsi^ka, kadz si^ dopetni«.
Pa napebiieniu woda zostawia si^ w spoczynku 12. do 18. gndzin , p6dbig
tego, iak powietrze iest ciepieysze lub zimnieysze, aby woda mtaij dossc ezani
do ztbrania saletry. Uzy^ni^c wody goraeey niozneby ia pr^dzey odpuseie otw. rein , u spodu kadzi, ini^dzy dworoa dnarui zrobioir,iu. £.ug z pö«»atkji
w y pl > vv..iijcy iest intjtnv, lecz to nie nie szkod»’, poniewaz drugi ras teste;.« sib* na|»w», i z-dera sit; w cbber, pod otw .rem kadzi ustauiony. Skoro znpebii« odcieete , z»biia «ie czop , zdeymuie pokrvw« ze slomy i gaiazek dl« *rcwi»»nia
zimii , iezeli si^ iakie otwory lub w drazenia porobity: poczem pravkrywa eie
z>.okii i powtimie wodi» zwoliia si<j nalew». Ta drugq r»z:| nalewa si$ ty lw vtodj, o/.eby nie pokrtwala ziemi, lecz röwno z nia st«ta j dia czego zachowui»
6Ur t<c fs're/nosd, wkrotce zubaczyntr.
* •

Po uptjnienin okolo 8. godzin , odpnszcza si^ powtZrme, lecz »woln«, i
g-’y iuz, nie nie seieka, naehUa si^ k.dz, aby Wszystko, »ly »ozm, ods^eate.
ti lg z pierWMBgo naiania leszcze nie iest dosyc moenv , 1 gdyby go cheiimo
odaotowac, potrzehabv wiffle czt»su , i drzewa stracic; dla tego przed gotnw«ni»m styza si^. Tu si^ wiijc okmiue , o czem ioz. wyidy wspomnisno , Ink kor/.vtnie iest niiec dwi« kadzie, Wtenczas bowiem, kiady pierwsza powtärni«
»if* woda , driigf» tymczasem zostnie przvgotn«ana do tugowanias Po
crem nalewa si$ na nia tilg z pierwszey kadzi odcedzony, » akoro w«i.akni», dodaia si<* natyehniia«t big drugi, ktorv z pierwszytw, takz.e w tym/.e wbsnie wyplywa cz'asi'e. Aby w- ^c ob» te bigi w kadzi drugiey zmisscic si\* mogly, i »iezsb rsly wi. <•/•? rind >. do 4. cali njieysca nad powiarzqhtii^ zi«nn , zastrzezo«o whioie, iz woda d> powtol'nego iugowania kadzi pierws*4y uzyta , powinwa
itac röwno z ziemi.-). • bynnymn'^y nad niij nie wys‘$pow»c: gdyby bowi«os
vri^ -ey iey doiario, lug byiby za »Uby.

Poniewar. «in wvBigowania ziemi w drugiey kadti b^ ’act'v ,' niy”*n j e ni«
Vrnrly ezysley , «le lngu peyvna ilosc saletiy zawier.vacego, J •i'itnawen- drugi
B;g i st iuz n>o«nieyszy ; dla tego, po sciekni^cin pierwszigo lugu drngiev La
tin , n»lei»a si^ wiedro wody i czop pozosdawia wolno , aby znaydnisjcy si<$
i-xtcR« w ziemi roztwdr maiacv asletr^, przez wodf swiez^ byv wypchnifty i
przez to nie wiele sslefrv w ziemi pozostalo.
Skoro pierwszv lug z kadzi drugiey odplynie, pntrzebs probe*”»'-'. czyli
iiij iest dosyc moenym , aby go moz.na odgotovrac.
W Gbrikach dochodzi si«j
tego z» pomoca nari^dzia nazwanego areOlYietreiTf, lecz mozna dnleko pro
st t.ey nz.yc na ten cel proby. Bierze si§ szklank^ Inga i spiele iaio sie wpniaio takowe w wodzie czystev tonie, lecz w iugu, Saletrzanym bedtie ptywac i gruhszyno koncein ieszcz« 1/8. lub ly*b. cala nad powierzchnitj rozcieku
vvystawac. W tvm razie tag pi-rwszy z drugiey kadzi iest dobry do gotowaniß:
n-B m zna wszakze dolewac do ni^go dmgiego Bigu, lecz ter» uzyie S'£ do yvywtycia swier.ey ziemi; w cz^rn zupelnie t»k si<j posf^pnie iak przy pierwszvm
lugu «irugidy kadzi vvskazano. Gdtby zas iaio ton^to w lug”, natenczas potrz "b* </o ieszcze raz na swiezq ziem'£ nalac i tvm spo’obem t^zszym uezynic. Je*
•zelt Big otrzymany ieit nieco mytny, natenczas zleie si§ gö w osobne riaczyni®,
gdzie i rzez ustanie si§ rn^ty op^dna.
Po otrzymaniu Bigu stosownr'v fegoJci nalezy go odgotowac , aby saletr^
otrzymac w igietkach, czyli, aby rao^la si^ skrystalizowac: lecz nim sig wskaze
»poiob iak aig to odbywa, wypada uczynic ieszeze iedn^ uw»g§.
2.

Bozkbd Bugdw.

Gdy ziemie wzi^te z mieyso na poczatka wymientonych, imiace wydnd aa
le tr§ , wodq wylngtiia si^, i gdy otrzvmane Bigi , be» zadnego innego przyspo»ob<ei ia, byda «i$ gotowac ; chociazbysmy uzyli i navtezszego hrgn , nie otriimnmy iedn/kz.e prawdniwey saletrv, iaka si^ w aptekach lob sklepach kupuie ;
al« inn^ adl , ktdra wprswdzie pokaie tez s»n>e iawiska , iakie przy prdbovranii»
•*l«try bvly wymienione , iednakowoz bydzie zupeinie niezdatnjj do robieni«
pr chu. Gofuiac Big nieprzysposobiony , mozna go zrobic g^stvni i»k syrop albo
■J'<<d , a przeciez ostudzai^c go, nie otrzymaihy krysxhlkdw albo igielek, iaki*
na prawdziwev saletrze widzimy. Potrzeba wi^c poznHC sposoby zatnienienia g»letry nieprawdziwdy na prawdziwq, a to dweiako nastapic mozs.
lod. Dodaiac do Bigu , w kt<>rym tnayduie »ie saletr» nieprawdzivra, potaza
w wodzie rozpnszczonego, albo tez itfgu z popiotu.
2r».
Mieszaiac ziemi^ aaletrzansj z pöpiolem.
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Le cs potrzeba ta wiedziec, ile dolad wody z potazem Iub z wymocienia
popioiow pochodza«4y, do Inga saletrzanego; albo, ile domie9Z»c popiotu do
zietai saletrzan£y. Dia poznania tego stosunku robi sic doswiadczenie tynj sposoheru: bierze si^ ziemi, ktdra powinna byc dobrze przerobiona, ahy wsz^dzie
byta iednostaynie zmieszana, np. garniec; wsypuie w naczynie iakie iest na dor^czu i nalewa wod^ ciepttj tak, aby po wsiaknieniu ieszcze na 2. cal< zieniig
przykrywata. Zostawiwszy to wszystko w spoczynku przez kilka godzin, mieszaiac od czasu do czasi] , przccedza sig nast^pnie przez g^ste plotno, zbierniac
rozciek , ktöry praechodzi; ziemia pozostata na pldtnie wklad* sie napowröt do<
naczynia i anowu woda nalswa; gdy tak przez 2. Iub 3. godziny btjdzie zosta- j
wiona i czasami mieszana, odcedza si§, ziemia si<^ wyrzuca, a tug zostawuie
W spoczynku dla wyklarovvanis.
Na ten s»tn sposdb iak lugowano zietnie, potrzeba takz« zrobic log z popiotdw, lecz wziasc tylko polow§ iiosci,' iaka si^ wzi^to ziemi saletrzaney , a
gdy »iy lug popiotowy «klarowal, trzeba go przemierzyc. Rowniez. i lug aale-trzany zlewa si^ czysto, a poteni dodaie do niego iugu popiotuw»*go dopdty ,
dopoki tylko cokölwiek s?£ oddziela , czyli , dopiki lug salatrzany przez dolanie iugu popiotowego staie si«j m^tnym.
Gdy m^ty bist« opadna, i za dolaniem matey iiosci Iugu z popiolow nie <
pokazuiq sie iuz nieczystosci, odmierza si§ , ile pozo9talo Iugu popiotowego,!
aby wiedziec, ile go uzyto do zamienienia saletry nieprawdziwey na prawdziwa^/Viedzan ile uzylismy ziemi do zrobienia iugu saletrzanego, tudzieä , ile po
trzeba by to dodac iugu popiotowego do zamienienia saUlry na prawdziwij. wiadomo teni simeiu b^dzie, ile dodac naleiy Iugu popiotowego rfo cilkowitey iio
sci Iugu saht’ zanego z eat*v ilos<-i ziemi otrzv manego, albo, wiela domieszac
popiotu do ziemi saletrZaney , iez,»li od razu w kadziach chcemy t^ zamian^
wykoe.sc Przxklad naylepi^y tu obissni..
Prz-> p<i>ciw zv, ze mamy 300. g «rncy ziemi: skoro wzielistny z iedney
stronv I. g irn ec ziemi i mamv z niego 2. k«»rty iugu saletrzanego, a z drugiev uzvlsiny 1/2. garnca pop olu i otrzymali 1. kwart^ tugn popiotowego; na
zarnian^ zas saletry ni^praw dzi» ey na prawdziwq spotrzebowalismy np. kwaterke
tugn poointowego; iezeli wi^c z tvch 300. garncy ziemi bedziemy rnieli 150.
garncy log» ; na »rohienie z ni‘*go saletry prawdziwdy potrzebowac b^dziejny
\Ji. Iugu popiotowego; gd'7. 1. kwaterk» iest 1/8. dwdcti kwart iugu saletrza
nego, przez ing popiotowy na saletry zamieniontgo, a zatem potrzeba b^dzie
150/8-—18.3/4. garnca.
(Dalszy. ciag nast^pi W Nrze- 5. I). W.)
DODATES.

