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Den physiske Classe.

Som Fortsættelse af de Undersøgelser om Chromets chemiske og the— 
rapeutiske Egenskaber, hvormed Prof. Jacobson i flere Aar har sysselsat sig, har 
han meddeelt Selskabet nogle Iagttagelser om Chromsyren.

Chromsyren afgiver med megen Lethed sin Ilt, saa at Quiksölv, der 
sættes til concentreret eller fortyndet Syre og rystes med samme, hastig for
vandles til et Ilte. Det samme viser sig ligesaa hastig, naar Forsöget foretages 
med en concentreret Oplosning af surt chromsurt Kali. Ogsaa med det neu
trale Salt viser det sig, men langsommere.

Det samme finder Sted ved Indvirkningen af Phosphor, hvorved et 
smukt smaragdgrönt phosphorsurt Chromsalt dannes, der deliquescerer i Luften.

Phosphoren decomponerer ogsaa Syren i det sure og neutrale chrom- 
sure Kali, og udskiller Chromilte af forskjellig Grad.

Ved denne Egenskab er det at Chromsyren destruerer de blaae og rode 
Plantefarver næsten i samme Grad som Chlor.

Syren kan derfor og decomponere Hydrojodinsyre, og Prof. J. har 
benyttet den ved Undersøgelsen af Urinen af Patienter, der bruge lodsalte, og 
finder den beqvemmere dertil en Chlor.

I vegetabilske Substanser, der ere gjennemtrængte af concentreret eller 
fortyndet Chromsyre, fremkommer og vedligeholdes, naar de tændes, en stærk 
og stadig Glödning, der dog ikke er saa stærk og jævn som den, det neutrale 
chromsure Kali frembringer.

Çhromsyrens Indvirkning paa Alkohol er betydelig, skjöndt endnu ikke til- 
strækkeligen undersögt. Sættes concentreret Syre til Alcohol, da udvikler sig en 
stærk Varme og der danner sig et voluminöst Magma.

Naar Sjren ved en forsigtig Afdampning, for at den derved ei decom- 
poneres, bringes i Pulverform, da frembringer den, ved at drysses til Alcohol, 
en saa stærk Varme, at Alcohol-Dampe udvikles, ved hvis Berörelse Pulver 
kommer i stærk Glödning. Denne Iagttagelse er gjort af Hr. Apotheker 
Wolf, der tillige har overbeviist sig om, at ingen Æther dannes ved denne 
Proces.

Til at forebygge Forraadnelse af animalske Dele viser Chromsyren samme 
Egenskab som det chromsure Kali, og kan derfor i meget fortyndet Tilstand 
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med Nytic anvendes ved anatomiske Arbcidcr og til i længere Tid deri al 
opbevare anatomiske Gjenstande. Alen da Syren indgaacr nogen Forbindelse 
med fibröse og albuminoso Bestanddele af de (Friske Organer gjör den dem 
noget haardagtige.

Denne Egenskab har Prof. J. benyttet ved anatomiske Undersøgelser 
af blöde Organer og ¡særdeleshed af Oine. Disse Organer aidage ved at 
gjennemtrænges af Syren en saadan Consistens, al man kan gjennemskære hele 
Oiet og derved bedre end hidindtil undersøge de forskjcllige Deles Leie og 
Forbindelser*).  Ved at opbevare i længere Tid (Friske Substanser i Chroni- 
syre eller i Oplosninger af Chromsalt, har Prof. J. fundet, at Beensubstantsen 
bliver blaaagtig, hvilket fremkommer ved en Decomposition af Chrømsyren. Da 
den Farve Beenjorden derved antager ligner nogen Turkisen’s eller mere det 
Fossils, som man ogsaa giver denne Benævnelse (Turquoise odønlholithe), og da 
det ¡særdeleshed findes i nogle Egne, hvor Chrom forekommer, henleder Prof. 
J. Chemikernes Opmærksomhed paa samme.

*) Til at præparere de Dele af det dyriske Legeme, der skulle undersöges med Microscopet, 
er det af Dr. Hannover med Nytte hieven anvendt. J. Müller Archiv fiir Anat. und 
Physiologie 1810 p. 549.

Ilvad de therapeuliske Egenskaber af Chromsyrcn angaaer, da har 
Prof. J. fundet at den udvendig anvendt er deels et fordelende deels et cor- 
roderende Middel, som han med Nytte anvender ved liere Arter af Inflammatio
ner, Bylder, Ringorme og ondartede Saar.

Indvortes kan det gives i større Dosis end det neutrale chromsure 
Kali, forvolder da Qvalmc, stundom Brækning, men angriber ikke Alaven og vi
ser sig som et styrkende Middel, der med Nytte kan anvendes ved Svækkelse i 
Fordöielsesorganerne, ved Nervesvækkelse og ved en hcclisk Tilstand.

Professor Forchhammer har forelagt Selskabet en Oversigt over Resul
taterne af hans i 1810 fortsatte geognosliske Undersøgelser af Danmark. Det 
ligger i Sagens Natur, at den bedst kjendte Deel af Danmarks Formationer,
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