
FORSØG OVER DEN MARIOTTISKE LOV1

1 [Se dette Bind P. 285.]

FORSØG OVER LERJORDENS FORBINDELSE MED 
CHLOR OG FREMSTILLING AF DETS METAL2

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER. 1824—25. P. 13—16)

Den med Mariottes Navn betegnede Lov for Luftens Sammen
trykning, at dens Rumfang aftager og dens Spændkraft stiger, 

i samme Grad som de trykkende Kræfter voxe, var hidindtil ikkun 
beviist for smaa Sammentrykninger. De Forsøg adskillige Physi- 
kere, som Sulzer, Robinson o. fl. havde gjort med betydelige Sam
mentrykninger, havde givet ganske andre Forhold, saa at man 
kunde fristes til at troe, at den Mariottiske Lov ikke var strængt 
men kun tilnærmelsesviis rigtig; og det kun endda for smaa Sam
mentrykninger. Prof. Ørsted, Ridder af Dannebrogen og Danne
brogsmand, har i Selskab med Capitain v. Suensson af Artillerie- 
corpset foretaget en nærmere Undersøgelse af denne Sag. Det 
lykkedes dem, i et Redskab af en ny Indretning gradvis at sammen
trykke Luften, formedelst en Qviksølvsøile, der efterhaanden brag
des til en Høide af omtrent 19 Fod. I enhver af de herved iagttagne 
Sammentrykningsgrader fandt de, at Rumfanget forholdt sig som 
de sammentrykkende Kræfter. I intet af disse Forsøg fandt de saa- 
danne betydelige Afvigelser fra den Mariottiske Lov, som deres 
Forgjengere; men tvertimod blot hine smaa Afvigelser, der ere 
uadskillelige fra Forsøgets Natur. Uagtet saa omfattende Forsøg 
allerede syntes at give den Mariottiske Lov den Fasthed, der for
dredes, saa gik de dog videre; de brugte hertil Kolber af Vindbøs
ser, hvori de meget stærkt fortættede Luften ved en Ladningsma
skine. Kolberne vare først udmaalte ved Vand, hvis Mængde man 
dog ikke bestemte ved Maal, men ved Vægten. Ligeledes bestemte 
man ved Vægten Mængden af den indpompede Luft. Hans Majestæt 
Kongen, hvis oplyste Kjærlighed for Videnskaberne altid opmuntrer 
og understøtter deres Dyrkere, havde den Naade dertil at bevillige 
Brugen af sine egne Vindbøssekolber og Ladningsmaskine, saavel- 
som Laanet af en stor og fin Vægtskaal fra Fredriksværk. Det lyk
kedes, i de dermed udførte Forsøg, at bringe Luften til en 110
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Gange større Tæthed end den omgivende Lufts. Ved denne Ledig
hed var der over 101 Grammer Luft deri, hvilket omtrent udgjør 
V4 Pund Dansk Vægt. Ved de forskjellige Fortætningsgrader prø
vede de den til Sperklappens (Ventilets) Aabning nødvendige Vægt, 
og fandt at ogsaa her den Mariottiske Lov, i det mindste indtil 60 
Gange saa stor Tæthed, som den omgivende Lufts, beholdt sin Gyl
dighed. Ved høiere Tryk leed Sperklappen saa meget under Lad
ningen, at Forsøgenes Udfald ingen Stadighed havde. For at op
dage Grendsen for den Mariottiske Lovs Gyldighed, anvendtes de 
Luftarter, som ved et maadeligt Tryk bringes til Draabeflydenhed. 
Da den Mariottiske Lovs Gyldighed for den atmosphæriske Luft, 
selv under meget betydelige Tryk, allerede var beviist, kunde man 
nu anvende denne til Sammenligning. Man brugte hertil tvende 
inddeelte Rør, det ene fyldt med tør atmosphærisk Luft, det andet 
med tør Svovelsyrling, begge spærrede med Qviksølv. Rørene 
sattes i en Cylinder, hvis Bund var fyldt med Qviksølv, Resten med 
Vand, og som foroven var forsynet med en Indretning hvorved 
man efter Vilkaar kunde udøve et mere eller mindre stort Tryk 
paa Vandet. Det forstaaer sig at Vandets Tryk igjennem Qviksølvet 
meddeelte sig til Luftmasserne i de inddeelte Rør; og nu saae man 
begge Luftarternes Fortætning følge hinanden indtil Svovelsyrlingen 
begyndte at gaae over i Draabetilstand. Samme Forsøg gjentoges 
med lige Udfald med Kulqvælstoffet (Cyanogenen). Man seer da at 
Luftarterne, lige indtil de naae Draabepunktet, fortættes i Forhold 
til de trykkende Kræfter. Om Vandet vide vi, efter Forfatterens 
tidligere Forsøg, at dets Sammentrykning følger samme Lov; og vi 
have Grund til at formode at alle draabeflydende Materier ligeledes 
følge den. I saa Fald maatte man da antage, at ogsaa de ved Luft
arternes Sammentrykning frembragte Vædsker rette sig derefter. 
Saa vidt vore Kundskaber gaae, adlyde endeligen ogsaa de faste 
Legemer denne Sammentrykningslov. Det skulde altsaa blot være 
ved Overgangene fra een af disse Tilstande til en anden, at et Spring 
fandt Sted, og Loven ikke gjeldte. Tilkommende Undersøgelser 
ville afgjøre om denne Lov er ligesaa ubegrendset anvendelig paa 
de draabeflydende og faste, som paa de luftformige Legemer.

Som bekjendt er det lykket Chemien, især i de nyeste Tider, 
at frembringe Forbindelser af Chloret og de fleste brændbare Stof
fer. Blandt de faa Chlorforbindelser, som endnu stode tilbage var 
Leerærets (Leermetallets). Af de sædvanlige Fremgangsmaader, 
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hvorved Chlorforbindelser tilveiebringes, var her intet at vente. 
En ny maatte forsøges. Over en Blanding af reen Leerjord, som 
holdtes glødende i et Porcellainrør, lededes tørt Chlor. I det Leer- 
jorden herved fik Ledighed til at skille sig ved sin Ilt, forbandt sig 
dens brændbare Bestanddeel med Chloret, og dannede derved en 
flygtig Sammensætning, som let opfangedes i et Forlag, der natur- 
ligviis maatte være forsynet med et Afledningsrør for det uindsu- 
gede Chlor, og den dannede Kulilteluft. Chlorets Forbindelse med 
Leerjordens brændbare Grundstof, Chlorleeræret, er flygtigt ved 
en Varme, der ikke meget overgaaer det kogende Vands; det er lidt 
gulagtigt, maaskee dog af vedhængende Kulstof; det er blødt, an
tager dog Krystalform; det indsuger begjærligt Vand, og opløser 
sig med stor Lethed deri, og med Udvikling af Varme. Opvarmet 
hurtigt med Kaliamalgam, lider det en Adskillelse, hvorved Chlor- 
kaliær og Leeræramalgam dannes. Dette Amalgam adskiller sig 
med en stor Hurtighed i Berøring med Luften, og giver ved De
stillation, uden Berøring med Luften, en Metalklump, som i Farve 
og Glands noget nærmer sig Tinnet. I øvrigt har Forf. baade i det 
erholdte Amalgam og Leermetal fundet mærkværdige Forhold, der 
ikke tillade ham at ansee Forsøgene som sluttede; men med Sand
synlighed love vigtigt Udbytte. Efter den her beskrevne Frem- 
gangsmaade kan man ogsaa erholde Chlorkieselær. Det er meget 
flygtigere end Chlorleeræret. Man kan derfor let ved eet Arbeide 
erholde baade Chlorleerær og Chlorkieselær, naar man nemlig leder 
Chlor over en glødende Blanding af Kulstøv og Porcellainleer. 
Kieselen i denne Jord danner med Chloret en saa flygtig Materie, 
at den maa opfanges i et ved kunstig Kulde kjølet Forlag. Chlorkie- 
selæret er draabeflydende, farveløst, og har efter Forsøg, som Cand. 
Pharm. & Phil. Køster har foretaget, en Vægtfylde = 1,5 gang Van
dets, og sit Kogepunkt ved 50° efter Hundredeels Thermometeret. 
Dets Flygtighed synes at hindre dets Adskillelse ved Kaliamalgam; 
men naar den lykkes tør man ogsaa haabe at see Kieselens brænd
bare Grundstof, der allerede af Berzelius er fremstillet som et Pul
ver, tilveiebragt i sammenhængende, maaskee endog metalglind- 
sende Skikkelse.
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[Blandt H. C. Ørsteds efterladte Papirer (Universitetsbibliotheket, Pakke 72) findes der to 
Manuskripter, der supplerer Meddelelsen om Fremstillingen af Aluminiumklorid og Aluminium 
(»Chlorleerær«). Det ene er en Kladde skrevet med Ørsteds Haand — muligvis til en Del af 
Meddelelsen om Sagen til Videnskabernes Selskab; det andet indeholder Detailler om de ud
førte Forsøg og fremtræder nærmest som en Afskrift med en anden Haand end Ørsteds. De an
føres nedenfor i den her angivne Orden; de findes i en Pakke med Udskrift:]

CHLORLEERÆR 
FREMSTILLING AF CHLORMETALLER

Det er bekjendt nok, at vort Aarhundredes Opdagelser i Chemien have godtgjort at Jord
arterne ere at betragte som brændte Stoffer, hvori det brændbare endnu er et Metal eller dog et 
Stof, der henhører til samme chemiske Række som Metallerne. Imidlertid var det dog ikke 
lykket at fremstille dette brændbare Stof af alle Jordarterne. Af de æskige, Baryt, Strontian, 
Kalk var det temmelig vel lykket; de mindre æskige eller mere til Surhed heldende Jordarter 
modstode derimod de Fremgangsmaader, hvorved hine havde ladet sig adskille. Først i de se
neste Tider lykkedes det Berzelius at udskille Kieselens brændbare Grundstof, Kieselær(Silicium) 
ved at adskille dets Forbindelser med Flussyren ved Hjælp af Kai i ær (Kalium). Ved denne for
træffelige Chemikers Arbeide blev nu Kieselærets Egenskaber og Forhold saa godt bekjendte, 
som de fleste allerede for lang Tid siden undersøgte Stoffers. Blandt andet viiste han, at Kiesel- 
æret forener sig med Chloret, og dermed giver en mærkværdig, meget flygtig Forbindelse. I 
denne Anledning faldt jeg paa den Tanke, at man ogsaa maatte kunne forskaffe sig denne For
bindelse paa en anden langt beqvemmere og især mindre kostbar Vei.

Som bekjendt har man tilstrækkelige Grunde til at antage at Leerjorden er sammensat af 
et brændbart Grundstof, som kaldes Le erær (Argillium, Aluminium) og af Ilt; men hidindtil 
havde det dog ikke været muligt at fremstille dette brændbare Stof for sig alene. Det er ligeledes 
bekjendt nok at man hidindtil ikke havde opnaaet nogen Forbindelse af Chloret og Leeræret. 
En saadan Forbindelse havde vel været mulig fordi vi ikke havde Leeræret for sig; thi af mange 
Ilter tilveiebringes Chlorforbindelser, blot ved at forene deres Ilter med Chlorbrintesyre (Saltsyre), 
og ved Varmen fraskille Vandet, hvor da Syrens Brint forener sig med Ilten af Iltet og danner Vand, 
som tillige bortgaaer : saaledes giver Chlorbrintesaltet af Kalken (Saltsur Kalk) ved at befries fra alt 
Vand Chlorkalkær. Dette lykkes derimod ikke med Chlorbrintesaltet af Leerjorden. Ved Varmen 
uddrives Syren, og Leerjorden bliver tilbage. Man seer deraf at Leeræret haren større chemiskTil
trækning til Ilten end til Chloret. Det syntes mig derfor rimeligt, at man maatte tilveiebringe en 
Forbindelse af Chlor og Leerær, naar man paa eengang udsatte Leerjorden for Virkningen af Chloret 
og en Materie som tiltrækker Ilten. Det naturligste Middel til dette Øiemeds Opnaaelse var at lede 
Chlor over en glødende Blanding af Leerjord og Kul; hvilket ogsaa ved iværksat Forsøg fuld
kommen svarede til Hensigten. Havde man først faaet Chlorleerær, saa haabede jeg, at det heller 
ikke skulde vorde vanskeligt derfra at skille Chloret paa en saadan Maade, at man endeligen 
erholdt Leeræret for sig.

Førend jeg skrider til at beskrive Forsøgene bør jeg nævne, at Candidatus Philosophiæ & 
Pharmaciæ Røster har deeltaget i Udførelsen af alle de Forsøg her skulle beskrives. Medens 
mange andre Forretninger ofte bortkaldte mig fra Forsøgene, har denne unge Chemikers Hjelp 
sat mig i Stand til at udføre temmelig talrige Forsøg og de mange Gjentagelser der var nødven
dige, uden at en altfor lang Tid medgik. Det er mig kjært endnu at kunne tilføie, at han baade 
ved Udførelsen af aftalte Forsøg og ved Anslag til adskillige nye tillige har viist at vi af ham tør 
vente selvstændige Arbejder.

Forsøget til at erholde Chlorleerær iværksattes paa følgende Maade: Man dannede med 
Vand en Deig af omtrent 4 Dele reen Leerjord og 1 Deel Kjønrøg. Denne Deig tørredes først i 
Luften og siden yderligere ved at glødes i en Digel. Saaledes forberedet bragdes den i et Por- 
cellainrør, som lagdes i en Ovn, og med den ene Ende forbandtes med en Indretning hvorfra 
det skulde modtage Chloret, ved den anden med de Indretninger der skulle modtage de flygtige 
Stoffer som udvikledes. Chloret ledtes først gjennem et Rør med udglødet Chlorkalk, der kunde 
berøve den al Fugtighed, før det kom i Porcella i nrøret. Det frembragte Chorleerær som er flyg
tigt optoges ved den anden Ende af Røret ved et Forstød, hvortil som oftest endnu kittedes et
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Forlag, med Luftafledningsrør. Under Indvirkningen dannedes der Kulilte Luft, som gik over til
lige med uindsuget Chlor. I et senere Forsøg toges i Stedet for reen Leerjord, Porcellainleer. 
Herved erholdtes vel baade Chlorleerær og Chlorkieselær; men da dette er langt flygtigere end 
hiint, saa skille de sig let fra hinanden. Man maa endog omgive det Forlag, hvori Chlorkieselæret 
skal opfanges, med lis, naar man vil vente at beholde det meste deraf.

Chlorleeræret er lysegult. Det forflygtes ved en Varmegrad, der er meget lidet over det 
kogende Vands. Det har en stor Tiltrækning til Vandet, og opløses deri med betydelig Udvikling 
af Varme. Det befindes da, ikke at være andet end chlorbrintesurt (saltsurt Leer). I Viinaand 
opløses det ligeledes let; men naar man forsøger at afdestillere Viinaanden, saa lider den en 
Adskillelse, som endnu ikke er bleven nøiere undersøgt. Det ryger ved Berøring med Luften. 
Allerede den Omstændighed, at det ved at opløses i Vand forvandler sig til et Chlorbrintesalt af 
Leer, viser at det er sammensat af Leerær og Chlor i saadanne Forhold, at hint behøver saa 
megen Ilt til at forvandles til Leerjord, som udkræves til Mætteisen af den Brint Chloret fordrer 
for at vorde Chlorbrintesyre. Naar Iltens chemiskeTal sættes 16, Leerærets 18, dentil Mætteisen 
af 16 Dele Ilt nødvendige Brint 2, saa er Chlorets Mængde 2X36 = 72. Og efter Vægt indeholder 
da Chlorleeræret 4 gange saa meget Chlor som Leerær.

For paa flere Maader at bekræfte dette bragdes .... Gram Chlorleerær i en Platindigel, 
opløstes i ganske lidet Vand, og adskiltes derpaa med kulsurt Ammoniak. Vandet bortdampedes 
nu, og den under Adskillelsen dannede Salmiak uddreves, ved en fortsat Glødning. Den tilbage
blevne Leerjord veiede .... Gram, hvori maa indeholdes 18/b4 altsaa .... Gram Leerær, hvilket 
meget lidet afviger fra Ve af Vægten, som giver .... Gram.

.... Gram Chlorleerær opløst i Vand gav med Salpetersurt Sølv .... Gram Chlorsølv, 
hvori altsaa .... Gram Chlor, hvilket af ... . Gram vilde give .... Gram.1

1 [Exempler paa saadanne Analyser findes paa to vedlagte Sedler:]
Tørret Filter med Homsølv 3,61

Filter 1,16
Tør Hornsølv 2,45 deraf 1,175

smeltet paa et Urglas tabte 0,067 gav Rest 1,108
1,175 : 1,108 = 2,45 : 2,31. I 2,31 gr Hornsølv er
0,577 Chlor (Chl. — 36 og Sølv 108)
0,5731 Chlor (Chl. = 35,4 og Sølv 108)

0,855 gule X gav 0,325 Leer hvori 0,1720 Leerær. 855 : 172 = 73 : 14,6
0,146 : 0,577 = 18 : 71,1 0,146 -|- 0,577 = 0,723

0,73 gule X gav opløst og udfældet 2,31 Hornsølv hvori (naar Chlor er = 36 (NB. ig. : 
35,4) 0,577 Chlor.

0,855 gule X gav 0,325 Leer hvori 0,172 Argilium. Altsaa skulde 0.73 give 0,14.
14 : 57 = 18 : 73. NB. omtrent.

Ved en svag Varme lader Chlorleeræret sig sublimere; men dersom man pludseligen ud
sætter det for en stærk Hede, saa smelter det, under Udviklingen af Chlor der fører Leerær med 
sig, og forvandler sig til en sortbrun Masse, der ikke forflygtes i Rødglødheden. Chlorleeræret 
adskilles dog ikke ved Varmen fuldstændigt i den luftformige og den sortbrune Bestanddeel ; 
men en Deel deraf forflygtes uforandret.

Det Chlorleerær vi hidtil have afhandlet er lysegult. Om det maaske skylder sin Farve til 
en ringe Mængde af den sortebrune Materie, der muligen deri frembringes strax under dets 
Dannelse er uvist; dog er det sandsynligt, da ikke alle Dele af Massen er lige gule. Den sortbrune 
Materie er ikke mærkeligt opløselig i Vand. Ophedet paa et Platinblik i Luen af en Vinaands- 
lampe udstøder den en stikkende Lugt, vorder hvid, efterlader Leer, som veier mindre end den 
anvendte Masse. Ved at foretage samme Glødning i et aabent Glasrør viser det sig, at Chlor
leerær forflygtes, saa at en Deel af Leeræret forbrænder til Leer, medens en anden Deel deraf 
danner det flygtige Chlorleerær.

Forsøget paa Platinblikket udførtes med en afveiet Mængde af den sortebrune Materie. 
Mængden var meget ringe, ikkun 0,470 Gran; men da Vægtskaalen var fiin nok til at veie 1/»oo 
Gran, kunde dog en temmelig Sikkerhed dermed opnaaes. Disse 0,470 Gran efterlode paa Pla
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tinblikket 0,285 Gran Leerjord, hvori 9/n eller 0,151 Gran er Leerær, det øvrige Ilt, indsuget af 
Luften. Den forflygtede Masse var da — 0,319 Gran. Hvis denne blot bestod af det flygtige Chlor- 
leerær, saa maatte det indeholde 0,064 Leerær, saa at den hele Mængde af Leerær i den sorte
brune Masse var 0,215; i hvilket Tilfælde der kun blev tilbage 0,255 for Chloret. Men da det 
ved Forsøget i Glasrøret viiste sig at noget lidet Leer afsattes tæt ved det forflygtede Chlorleerær, 
saa kan man med Rimelighed slutte at Mængden af Chlor og Leerær har været lige. Hertil for
dres kun at 0,02 Gran Leerær har været medforflygtet; thi da blev Leerærets Mængde = 0,235, 
og Chlorets ligesaa. Men da nu i det flygtige Chlorleerær 1 Vægtdeel Leer er forenet med 4 Vægt
dele Chlor, saa bør, i Følge den Lov at Sammensætningerne følge de meest enkelte Talforhold, 
hiin Bestanddelenes Ligestorhed antages, hvoraf følger at det sorte Chlore af Leeræret indehol
der V* saa meget Chlor som det gule.

Jeg har imidlertid ikke stolet paa dette Forsøg alene, men anfører det blot, som det, hvor
ved Sammensætningen først viste sig, og som et i øvrigt nu ei mere sjeldent Exempel paa den 
ringe Mængde af et Stof, der er tilstrækkeligt til at finde dets Bestanddele.

FORSØG FOR VED CHLORENS HJÆLP AT AFILTE JORDARTER, AT 
DANNE CHLORFORBINDELSER MED DERES METALLISKE GRUND
LAG OG ATTER AT FREMSTILLE DISSE FOR SIG VED AT LADE 

BRINDLUFT STRYGE OVER DE NÆVNTE METALCHLORER

Tørret Chlor over glødende Talkjord; langsom Indvirkning; tilsyneladende Sublimation af 
et hvidt Pulver; ved endt Operation viste der sig ved Opløsning noget saltsur Talkjord dannet.

Reen udfældet Leerjord, blandet med Kjønrøg, blev glødende i et Poreellainrør udsat for 
en Strøm af tør Chlorluft. Der viste sig i de forelagte Glasrør en flygtig Masse efterhaanden at 
fortætte sig og danne en gul Skorpe; opløselig i Vand under Varmeudvikling, dampende i Ath- 
mosphæren. Opløsningen gav Bundfald med salpetersur Sølv, liig Chlorsølv og med kulsur 
Amoniak et der forholdt sig som Leerjord. Opløsningen afdampet til Tørhed udstødte Saltsyre
dampe; da disse ophørte var Massen uopløselig i Vand, men opløselig i Syre; Giødet gav Massen 
en svag Farve som af Kul. —

En større Portion af denne gule Masse tillavet ved at lade Chlor stryge over en Blanding 
af Porcellainsjord (240 gram) med */< Kjønrøg. En betydelig Mængde samlet i et Forstød. For
holdende som den tidligere Portion. Forsøgt at sublimere den for at erholde den uden Farve; 
ved svag Varme ubetydelig hvid Hinde paa de koldere Dele af Glasset; ved stærkere Varme for- 
flygtigedes en Deel, og satte sig igjen ei langt fra det opvarmede Sted, en anden Deel decompo- 
neredes, udviklede en Luft som ikke syntes at angribe Qviksølv (:?:) indsugedes ubetydelig af 
Vand, noget mere af Alkohol, som derpaa udfældte Sølv og med kulsur Am: gav svagt Bundfald. 
Efter Glødning blev i Røret tilbage en sort porøs Masse og paa Siderne en sort Hinde. Massen 
overhældt med Vand gav smaa Luftbobler; med Saltsyre og Svovlsyre ligesaa, dog svag Indvirk
ning; Opløsningen gav Bundfald med Amoniak. Den sorte Masse brændte hvid ved stærk Glød
ning. Indeholdt dog endnu enten Chlor eller noget udecomponeret Masse, derfor stærk giødet 
i en Strøm af tør Brindluft; blev sort; en Hinde paa Glasset blev i Luen hvid paa Overfladen. 
Massen indeholdt Leer (Metal? Kul og Chlor?)

En Luftmasse der befandt sig i et Cylinderglas hvori Forstødet endte sig, indsugedes lidet 
af Vand, lidt mere af Alkohol, reagerede først svagt surt, men afblegede endelig ganske Papiret 
(: maaske iblandet Chlor fra Giennemstrømningen :) udfældte Kalkvand (ei ganske som kulsur 
Kalk?) Bundfaldet opløstes af Saltsyre udfældedes atter af Amoniak (:Mon en egen Kul-Chlor- 
forbindelse, eller en Argilium Chlorluft hvis til Leer iltede Basis Kalken udfældtes i Forbin
delse med).
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28,28 gram X opløst i Vand udfældet med kulsur Amoniak Leerjord paa Filtret — Væd- 
sken med Sølvnitrat, Chlorsølv. Noget ledet i Dampform over glødende Platin medens der gik 
Brint over samme. Afsat en mørk Hinde som tildeels brænder rød i Lampeluen. Aftørret med 
Papir blev dette rødbrunt og fugtet med Saltsyre og Jerncyankali blaat. — Altsaa er Farven 
sandsynlig af Chlorjern som her var bleven reduceret paa Platintraaden.

Kaliumamalgam i et lukket, krumt Glasrør; derpaa noget af Massen og opvarmet sammen. 
Rask Indvirkning Sublimation af en brun Masse. En Deel af Substansen blev uden videre For
andring staaende over Qviksølvet, flydende grønlig i Varmen, crystallinsk stivnende ved Afkjø- 
ling. Chlorkalium? — Qviksølvmassen som havde været i Berøring med Legemet fraskilt derfra 
og dette opløst under Luftudvikling og tilbagebleven et sort Pulver. Qviksølvkuglerne me
talblanke først, overtrak sig snart i Luften med en Hinde af et kulsurt Pulver, som brændtes 
noget rødt, (opløstes(?) af Saltsyre), brændt blev det med salpetersurt Kobalt blaa i Luen (Leer). 
Naar Massen X pludselig opvarmes forflygtiges Noget men en Deel bliver tilbage som en sort 
Masse, der giødet stærkt, endnu ved Udludning giver Reaction for Saltsyre og Leer. Det afVand 
ikke optagne brændes hvidt (svagt rødgult) og viser sig som Leer ved Kobaltopløsning.

(Analyse af 2,828 gram X gul gav 1,313 Leer og 8,285 Chlorsølv —0,695 Aluminium og 2,071
l1/»

Chlor (?) 2 A + 3 Chi. 18 + 54 i Vægt).
Lavet en ny Portion gul Masse ved Chlor over en Blanding af Porcellainsjord med halvt 

Kjønrøg. Efter Forlaget fulgte en Flaske med lædsket Kalk for at optage Chlor og den derved 
rensede Luft viste sig som Kulilteluft. I Flasken med Kalk og Røret derefter samlede sig en 
overordentlig let, sneehvid, fnokket Substans, behandlet med Vand, reagerede sur, lod 
Kiesel uopløst, i Vædsken Saltsyre, iøvrigt Intet(?) Af Massen gule X opløstes 0,68 gr i Vd. i et 
Glasrør og Amoniak tilsattes, det hele afdampedes og giødet gav Leer 0,28 deri 14,7 Argilium 
0,68—0,147 giver 0,533 Chlor. 147 : 533 — 18 : 65. Heden altsaa ikke stærk nok til at drive den 
sidste Deel Amoniak bort. 0,855 gr X i Platindigel med Amoniakcarbonat, giødet gav 0,325 
brændt Leer hvori 0,172 Argilium. 855—172 giver 683 Chlor 172 : 683 — 18 : 71,6 altsaa 1 Atom 
Arg. med 2 At. Chl. En Analyse for Chl: med Sølv giver endnu dette uøiere for at ikke Vand- 
gehalt kan giøre uvis om 2 eller 1V» Atom.

OM DE FORSØG, DER ENDNU BURDE UDFØRES OVER 
LEGEMERNES SAMMENTRYKKELIGHED

OM EN FORBEDRING AF NOBILIS ELECTROMAGNE-
TISKE MULTIPLICATOR

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER. 1825—26. P. 15-17)

professor Ørsted, Ridder og Dannebrogsmand, har forelagt
A Selskabet en Afhandling over de Forsøg, der endnu fortjente 
at udføres over Legemernes Sammentrykkelighed. Han gik ud fra 
de Forsøg han allerede tidligere havde forelagt Selskabet over Van
dets og Luftarternes Sammentrykning, og som i det sidste Bind af 
Selskabets Skrifter ere bekjendtgjorte. Han viiste at alle de Forsøg, 
man hidindtil har havt over Vandets Sammentrykning ved store 


