


Вам відомий склад морської води? На 1000 г припадає
96,5 % чистої води, 2 % хлористого натрію. Далі в невеликій
кількості хлористий магній і хлористий кальцій,
сірчанокислий магній, сульфат і вуглекальцієва сіль. Ви
бачите, що хлористий натрій міститься в морській воді в
значній кількості. Ось цей натрій я виділяю із морської води і
живлю ним свої елементи.

Жуль Верн 
«20 тисяч льє під водою»





Вам відомий склад морської Н2О? На 1000 г припадає
96,5 % чистої Н2О, 2 % NaCl. Далі в невеликій кількості
MgCl2 і CaCl2, MgSO4, CaSO4 і CaCO3. Ви бачите, що NaCl
міститься в морській H2O в значній кількості. Ось цей Na я
виділяю із морської Н2О і живлю ним свої елементи.

Жуль Верн 
«20 тисяч льє під водою»



Здобувши азотну кислоту, Сайрес Сміт підлив до неї
гліцерин, попередньо згустивши його випарюванням на
водяній бані, і отримав кілька пінт жовтуватої
маслянистої рідини.

Жуль Верн 

«Таємничий острів»
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«Таємничий острів»

Азотна (нітратна) кислота (HNO3) – хімічна сполука азоту
(нітрогену) з киснем (оксигеном) і воднем (гідрогеном).

Гліцерин ( ) – триатомний спирт, солодкий на смак.
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Випарювання – процес перетворення рідини в пару.

Водяна баня - пристрій для нагрівання речовин, коли
необхідна температура, яка не перевищує 100 °C при
нормальному атмосферному тиску.
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«Таємничий острів»

Пінта – одиниця виміру рідин і сипучих речовин в Англії і
США, що дорівнює приблизно 0,56 л.

Тринітрогліцерин (нітрогліцерин) – жовтувата
масляниста рідина.



Смола там в пеклі клекотіла
І грілася все в казанах,
Живиця, сірка, нефть кипіла;
Палав огонь, великий страх!
В смолі сій грішники сиділи
І на огні пеклись, горіли. 

Іван Котляревський 

«Енеїда»
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Смола - темна в'язка з неприємним запахом органічна
речовина.

Казан – металева, переважно округлої форми, посудина для
варіння їжі, кип'ятіння води тощо.

Живиця – густа прозора рідина, що виділяється з стовбура
хвойного дерева і складається з скипидару та смоляних кислот.
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Сірка – легкозаймиста речовина блідо-жовтого кольору.

Нефть (нафта) – мінеральна рідка масляниста горюча
речовина, темно-бурого або чорного кольору.

Огонь (вогонь) – розжарені гази, що виділяються під час
горіння й світяться сліпучим світлом.

Пектися – надмірно грітися.

Горіти – піддаватися дії вогню.
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