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Det forekom mig værdt at undersøge, hvorledes Svovelkul- 
stoffet vilde sorholde hg med Kali og Alkohol. Jeg satte der
for noget af hmt Stof til en alkoholifk Kali-Oplosning; for- 
fulgte i forfkiellige Retninger de fig frembydende Phænomener, 
og var faa heldig derved at erholde Resultater som fikkert ei 
ville findes uintereffante. ,

For med Lethed at kunne domme rigtigt om difTe er det 
nyttigt, at erindre fig nogle Forfog af Berzelius, hvilke havde 
til Henfigt, at bevirke en Forening af Svovélkulftof og Saltba- 
fer; de findes i den vigtige Afhandling af Berzelius og Mar
vet, hvorved det blev afgiort at det vi nu kalde Svovélkulftof 
er en Forening ene af Svovel og Kulflof *).  Förfi derfor no
get om hine Forfög.

*) Afhandlingar i Fy fik Kemie og Mineralogie B. 5. S. 2551 famt i 
Gilberts Ann. B. 48- S. 157.

Berzelius fammenbragte Svovelkulftof og Ammoniakluft: 
der dannede fig en faft gul, pulverformig Malle, fom var flyg
tig, fom ei virkede paa Qvikfölv for Tilkomll af Luft eller 
Vand, men som ei kunde bringes i Luften uden oieblikkeligt
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at henßyde og med det samme give Svovelbrinte. Forenin
gen lugtede af Ammoniak, idet den blev udtaget af det Kar, 
hvori den var frembragt.

Han bragte Dampen af Svovelkul til at gaae over i Kalk, 
Baryt, Strontian, fom hver for fig befandt fig i et Glasror op- 
varmet til henimod Glöclhede. Han iagttog, at Dampen blev 
indfuget af hine alkaliske Legemer og at Temperaturen derved 
fteeg til levende Glödhede, hvilket Phænomen vedblev at reife 
fig, faalænge der soregik Indfugning. Han fandt Mallen i Ro
ret efter Afkiölingen at være overtrukket med en tynd guul 
Skorpe, men indvendig hvid; at den overgydet med Vand ei 
gav Varme, ei oplöftes hel eg holden men langfomt foran- 
dredes til uoplöft Kulsyresalt og oploft Spovelbrintesalt. Ved 
at bringe Kulfvoveldamp i Beröring med nogle Ilter af de tunge 
Metaller, opftod Svovelmetaller.

Han fatte .Svovelkul til en 'vandig Oplosning af Kali og 
lod denne Blanding henftaae i et vel tilproppet Glas. Oplös— 
ningen blev förft gul, friart derpaa stærkt brun. Efter 3 Ugers 
Henltand under gientagen Omryftning var endeel Kulfvoyel op- 
taget af Vædlken. Denne, fkilt fråde uoplöfle Draaber af Kul- 
fvovel, fom holdt üg paa Bunden, var fiildkommen klar. Svo- 
velfyre fat til denne Vædfke frembragte Udvikling, under flærk 
Opbrusning., af Svovelbrinte og Kulfyre, og der fremkom et 
leverbrünt Bundfald. Den blev underfogt med adlkillige Salt- 
oplösninger og gav med

a) Saltsurt Baryt*,  et brandgult flokket Bundfald, fom un
der Formindskning i Omfang, antog en hvid Farve, og 
var da blot kulsur Baryt. * 
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h) Sattsnr Strontian og saltsur Kalk r samme Phænorøener. 
c) Svovelsur Magnesia: intet Bundfald.
dy Alun: et mørkebrunt Bundfald, fom forblivende i Væd— 

fken, efterhaanden antog en lyfere Farve, under Udvik
ling af Kulfyre og Svovelbrinte; ved Behandling med 
Saltfyre tilbageblev en mörkegraae mechanilk Blanding af 
Svovel og Kul, hvilken ei i mindRe Maade lugtede af 
SvovelkuL

e) Svovelsurt Zinkilte hvidt Bundfald, den oyenftaaende 
Vædfke klar..

jf) Basisk Saltsurt Antimonilte overgydet med den omtalte 
alkalilke Vædfke,, antog, en fmuk Pomerantsfarve.

g) Salt surt Tintveilte: lys p omer antsgult Bundfald fom om
nogle Öieblikke blev brunt..

h) . Salpetersurt^ Blyilte: skiönt lyserodt Bundfald lig arte-
rielt Blad; den ovenftæaende Vædlke ufarvet Bundfal- 
det fralkilt og overgydet med concentreret Saltfyre fy ntes 
i Förflningen ei at angribes, men lidt efter lidt begyndte 
Lugt af Kulsvovel og, der dannede lig Saltsurt Blyilte. 
Overladt til sig selv, bliver Bundfaldets Farve efter- 
kaanden morkere, efter 24 Timer var det sort.. Naar 
det i denne Tilstand blev behandlet med fortyndede Sy- 
rer y saa optög. dille Blyilte under Udvikling as Kulsyre 
øg Udskilling af Svovelbly.. Hin rode Forening. opRod 
øgfaa ved at digerere finrevet Blyilte med den alkalilke 
Vædlke,, famt ved at lade Svovelkulßof med nogle Draa— 
tær Vand virke paa Blyilte.. Uden Tilkomfl af Vand fkeete 
ingen Virkning,
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i) Salpetersurt Kobberilte. Morkebrunt Bundfald, som efter 
nogen Tid decomponeredes blev sort, og var da en 
Blanding af Svovelkobber og kulsurt Kobberilte.

h) Qviksolvets Forchloret nylig sældet blev sort.
Z) Qviksolvets Tvechloret: pomerantsfbdt Bundfald, som ei 

oplöfles af Saltfyre, og ei forandredes ved at henligge i 
Vædfken.

zn) Salpeterfurt Sölvilte rodbrunt Bundfald.
I en langt fenere Afhandling af Berzelius, nemlig i den 

om Sammenfætningen af de faakaldte Svovelalkalier, henvifer 
han felv til de anförte Forfög med de Tillæg: i) at man ved at 
fammenbringe Svovelkaliær, eller Svovelkalkær, Vand og Svo- 
velkul hurtigt erholder en meget mörkbrun Oplosning,, som 
med de anförte Agentier giver Bundfald lig dem fom fremkom 
ved at anvende hin alkalifke Oplosning, erholdt ved langvarig 
kold Digeflion med Svovelkul. 2) At naar Dampen af Svovel- 
kulftof ledes over Kulfurt Kali, opvarmet til Glödhede, faa 
opltaaer, under Udvikling af Kulfyre, en brunsort MalTe, som 
overgydct med Vand giver en gröngul Oplosning under Ud- 
Jkilling af Kul.

Af dilTe Forfög folger da, at der ved Svovelkuls Be
handling med Kali og Ammoniak i Forbindelse med Fand 
opltaaer Svovelbrinte og Kulsyre, fremkomne ved Vexelvirk- 
ning mellem Svovelkullets og Vandets Beftanddele, men at dog 
Svovelkullet ogfaa for lig ‘synes at vife nogen chemilk Til- 
trækning til Saltbafer; at der ved Svovelkullets Virkning paa 
törre Metalilter i en forhöiet Temperatur danner fig enten 
et metallisk Carbofulphuret, fom decomponeres ved Tilfætning
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af Vand, eller blot en Blanding af et metalliflc Sulpheret og 
Kul *). ’

*) Sammenlign: Ueber die Zusammensetzung der Schwefelalkalien v. Ber- V
ielius in N. Journ» f. Ch. u. Ph. von Schweigger u. Meinake N. 
R. B. 4. S. 75 o« fl.

Puh Sti. yhys. Skr. I Deel, I Hafte 1821« F f

Endnu maa mærkes, at Svovelkullet hverken for fig, eller 
oploft i Alkohol vifer fur Reaction paa Lakmus, samt at dets 
Virkning paa en vandig Kali- eller Ammoniak - Oplosning, er 
meget langfom.

lovrigt, mener jeg, er der intet bekjendt, fom det her er 
Stedet at omtale; jeg gaaer derfor nu til mine egne Forfog.

I.
Til en nylig tilberedet, usarvet Oplosning af Kali i Alko

hol til omtrent g6° Tralles (Oplosningen var bleven soretaget 
uden Hielp af Varme, og den var ikke mættet), fatte jeg noget 
rectificeret Svovelkulftof. Dette optoges næsten öieblikkeligt, og 
der opltod med det samme en gronagtig gul suldkommen klar 
Vædfke. Den blev henfat paa et kjöligt Sted i et tilproppet 
Glas. En Dags Tid der efter iagttog jeg en ftor Mængde naa- 
leformige Krystaller. Jeg fralkilte diffe og anftillede nogle For- 
fög dermed. Jeg lærte derved fnart at de udgjorde et Salt, 
væfentlig forfkielligt fra ethvert af de hidtil bekjendte. Det var 
neutralt. Jeg tog derfor paany en nylig tilberedet Oplosning af 
Kali i næften abfolut Alkohol: den reagerede paa det meeft 
levende alkalilk. Jeg prövede omhyggeligen mit Svovelkulftof, 
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föm var rectificeret io Gange, den ene Gang fern sædvanligt 
fkeer, med Tilsætning af lidet Chlorinekalkær; det vifte ei i 
mindfte Maade sur Reaction, hverken for lig, eller oploft i Al
kohol, og den alkoholiske Oplosning deraf forblev fuldkommen 
klar, og fuldkommen ufarvet. Jeg gjöd nu lidet af dette Svo- 
velkutstof til hin Oplosning af Kali i Alkohol; tilproppede öie- 
blikkeligt, omryftede Blandingen, og erholdt fom för i Öie- 
blikket en grönagtiggul klar Oplosning. Jeg prövede nu Væd- 
fken ved Curcumapapir og rodfarvet Lakmuspapir, og fandt den 
alkalifKe Reaction betydeligen formindsket. Jeg tilföiede endnu 
nogle Draaber Svovelkul, prövede atter: Vædskeh viste sig 
nu fuldkommen neutral.

En Glasstang, fom jeg havde bragt i Vædlken og derpaa 
henlagt, vifte fig overtrukken efter nogle Öieblikke med en 
færdeles fmuk fiederformig k^yltalliferet MalTe.

En Portion af denne neutrale Vædlke blev henfat til For- 
dunftning ved meget fvag Varme; en anden Portion blev bragt 
i en koldgiörende Blanding; til en tredie gjöd jeg, Vand.

Med en vis Mængde Vand vifte Vædlken hg melket, ved 
mere blev den fuldkommen klar, under Udlkilling af olielig- 
nende Draaber, fom ret vel famlede fig ved Bunden. Diffe 
vare Svovelkulltof, som var tilfat i Overfkud. Den klare Væd- 
fke blev fraheldet og strax provet; den forholdt-fig i alle Maa- 
der fom en vandig Oplosning (blandet med lidet Spiritus) af det' 
Salt som den förlte Vædlke havde givet ved at henftaae 20 til 
24 Timer. Det nye Salt danner hg altsaa s£r«x; naar Sovel- 
kul, Alkohol og Kali bringes fammen.
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Den Portion af den neutrale Vædfke, som blev bragt i’ 
den koldgjörende Blanding, (dennes Temperatur afvexlede mel- 
lem o° og + 4° C) var, efter omtrent f Times Forlob, fam- 
menlöben til «en hvid, af fmaa naaleformige Kryftaller beftaa- 
ende MafTe. Jeg bragte den ftrax paa Trækpapir og aftrykke- 
de den hurtigt mellem flere Lag deraf. Jeg underfögte ogfaa 
denne Maffe. Den forholdt fig, som nu let var at vente, al- 
deles fom det ved længere Henftand erholdte Salt.

Den til Fordunltning henfatte Portion var hentorret efter 
omtrent i Times Forlob, til et Væv af naaleformige Kryftaller. 
Denne Maffe forholdt lig i det væfentlige, fom det ved Afkiö- 
ling erholdte Salt.

Det nye, paa anforte Maade frembragte Salt inde
holder Kali, Kulstof, Svovel og Brint. Kaliet foranlediger alt- 
faa en Vexelvirkning mellem Svovelkulftoffet og Alkoholen, hvor- 
yed der danner sig en nye Syre, som rimeligviis forholder 
sig til Svovehkulstof fom Qvælflofkulbrintesyren (Blaasyren) til 
QvælkulltofFet (Cyanogenet); og vi forftaae da tilcleels hint Neu
traliserings - Phænomen.

Jeg kalder den nye Syre Xanthogensyre, dens Salte: 
Xanthogensyrefalte, den Deel af Syren fom ikke er Brint: 
Xanthogeti *).  ■

*) Af , guul, og ywawj det udmærker fignemlig ved at give ad
skillige gule Sammenfætninger.Jeg veed meget vel at fætte Friis paa 
den chemiflce Nomenclaturs Grundsætning : ”at benævne Sammenfat
ninger efter deres Bestanddele.” ; Men hvor Benævnelsen efter dette Prin
cip er faa befværlig, fom ved denne Sammenfatning og andre lignen- 

Ff 2
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Xanthogensurt Kali.
Det er ufarvet, har en ftærk Perlemorglands. Det kan 

anlkyde i temmelig lange naaleformige Kryftaller; men, erholdt 
ved pludfelig Udlkilling af dets Oplosning eller ved Indtörring 
deraf, fremftiller det en MalTe beftaaende af yderfl fmaa fam- 
menfiltede naaleformige Kryftaller. Det antager let, fom det 
fynes, ved Luftens Indvirkning, en gandlke fvag gulagtig Farve. 
Det har en frag særegen Lugt.

Bragt paa Tungen frembringer det Kuldefornemmelfe og 
en ftærk færegen, dog noget fvovelagtig Smag.

Det bliver aldeles ikke fugtigt i Luften. Desuagtet er 
det i höiefte Grad oplöfeligt i Vand. Bringer man noget i Be- 
röring med en Vanddraabe, faa lkeer Oplosningen i egentlig 

' Forftand i et Öieblik. Er Oplosningen meget concentreret, 
faa har den en fvag gulagtig Farve, ved liden Fortynding er 
den ufarvet og klar; ved at henflaae noget i Luften, bliver

nende, der troer jeg at man gjör vel i at afvige fra Regelen. Man fo
ler det ifær ved det tydlke Schwefelkolenwasserstoffs'dure; acide hydrocar- 
bosulfurique er noget taaleligere; og maafkee mindst befværlig Svovel- 
kulbrintesyre, men dog er ogfaa dette ubehageligt ved lin Længde. 
Jeg kalder Syren ikke Xantogenbrintefyre, fordi jeg finder det ei 
nødvendigt, faalænge man ikke (kjender baade en Ilte*  og en Brinte- 
Syre af Xantogenet; og Ordet Svovelfyre betegner jo ikke at Svovlet 
er en Syre, men at hin Syre indeholder Svoveh Endeligen maa mær- 

z kes at Syrens Basis rimeligviis iei er en Forening af Svovl og Kulftof-
i det famme Mængdeforhold, fom det i d«t egentlige Svovelkuhiof.

/ r \
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Har Saltet Yæret længe opbevaret i kun maadeligt

%

aldeles ingen Uklarhed.

A-

at angribe det. Det har i udmærket hoi Grad den Egen- 
at efflorescere, især af en alkokolilk Oplosning.
Frifk tilberedet giver Saltet ei mindfte Spor af Brusning 

stærke Syrer, felv ikke ved ligefrem at overgydes med 
Men denne, famt Saltfyre og Phos-

udfkiller deraf den nye Syre, föm en olieagtig næ-

den melket. I Alkohol skeer Oplosningen hverken faa hurtig,' 
eller i den Mængdefom i Vand,*  dog fordres neppe ftort 
mere end 5 til 6 Dele. En Oplosning af dette Salt farver Hu
den gul.
tilsluttede Kar lader Alkoholen lidet hvidt faltagtigt uoplöft; 
det nylig tilberedede oplöses fuldftændigt deri. I Svovelæther 
oplöses det kun langfomt, og i ringe Mængde, ligefom og 
Svovelætheren udfkiller Saltet i rigelig Mængde af en nogenle- 
des mættet fpirituös Oplosning, i Form af fmaa stærkt glindfen- 
de naaleformige Kryftaller. Rectificeret Stenolie, fynes aldeles 
ikke 
fkab

med
concentreret Svovelfyrer 
phorfyre
Ren ufarvet Vædfke, hvorom fkal blive handlet i det folgende.

En vandig Oplosning af det Xanthogenfure Kali forholder 
fig, fom folger med de hosföiede Agentier;

Barytvarid
Saltsur Baryt
Salpetersur Baryt
Saltsur Kalk
Eddikesur Kalk
Sovelfur Magnelia
Alun
Svovelfurt Zinkilte )

„ i hvide Bundfald.Salpetersurt Blyilte )
r



Eddikesurt Blyilte t
Qvikfolv-Tvechio- J Bundfald.

ret i ' •'
Qvikfölv-Cyanuret '
Svovel- (Salt- og )

Salpeter) - surt > et livligen guult Bundfald.
Kobbertveilte S

Antin' nn - Chloret \
Tin - Tvechloret j '
Salpeterfurt Vis- r - •

niuthilte ' > gulagtige Bundfald.
Salpeterfurt Qvik- L 

fölvsorilte 1
Salpeterfurt Solvilte /

Bundfaldene med Salpeterfurt - Qvikfölvforilte og med 
Salpeterfurt^-Solvilte gaae i faa Minuter, ifær ved Lyfets Ind- 
virkning, gjennem brunt i fort: er Oplosningen af Kalif altet 
concentreret, faa fremkommer med hine Vædlker næften öie- 
blikkeligen forte Bundfald. ; .

Zinkbundfaldet antager et fvagt gronagtigt Skiær, ifær 
ved Beröring med Luften. Bundfaldene ved de övrige Salte 
forblive, i det mindfte, i lang Tid aldeles uforandrede faavel 
under Vædfken, fom i fugtig eller tör Tilfland i Beröring med 
Luften.

De give ei mindlte Tegn til Luftudvikling ved at be
handles med Svovelfyre eller Saltfyre.

At anftille Sammenligninger for at giöre opmærkfom paa, 
at dette Salt er væsentlig forfkielligt fra ethvert andet hidtil 
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kjendt, vilde fikkert være overflødigt; det viser sig alt derved 
som særegent, at det ei viser Brusning med stærke Syrer, 
selv hvor der maa finde Opvarmning Sted, ei giver Udskil
ling med Baryt — eller Kalksalte? og dog med Blysalte et 
hvidt, med Kobbersalte et gult Bundfald.

En Oplosning af Xanthogenfurt Kali, især en alkoholisk 
Oplosning, kan holdes et Par Timer i en Temperatur hen- 
imod Kogning uden mærkeligen at forandre Natur, naar det 
fkeer i Kar, hvorved Luftens Tilkomft faa temmelig vel kan
afværges. Giöres Oplosningen alkalifk ved Tilsætning af lidet
Kali, og derpaa opvarmes noget, faa antager den megét snart
den Befkaffenhed at give sorte Bundsald med Blyfalte.

Indeflutter man vel törret Xanthogensurt Kali i et paffen
de Glasapparat *)  (forsynet med Forlag og et i Qvikfölv gaa- 
ende Aflednings—Rör) uddriver en Deel aimofphærifk Luft ved 
at opvarme Apparatet paa Steder hvor Saltet ei befinder fig 
og efter nogen Afkiöling (skrider til gradviis at opvarme Salt- 
massen, faa bemærkes det som folger:

*) Jeg har betient mig af et retortformigt Rör, forbundet med et andet 
Ror, omtrent formet fom et tubuleret Forleg, og dette igjen for 
bundet med et Afledningsror.

Saltet taaler at opvarmes betydeligt over denz almindelige 
Temperatur (nok omtrent til 6o° C) uden at vife Tt gu til 
Forandring^ ved ftærkere Opvarmning begynder det at give en 
hvid Taage, smelter, brufer, begynder at antage en rodagtig 
Farve, giver Luft. Vedligeholder man noget den Temperatur, 
som har bevirket hint, -faa antager Saltet helt igjennem en 
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fmuk lyserod Farve. Dette fkeer beftandigt under stærk Be- 
v æg elfe i Masfen, hvorved der udvikler sig Damp, og i flor 
Mængde Luft.

Dampen fortætter fig i Forlaget til en Vædlke, fom al- 
deles har Udfeende af en gulagtig, klar Olie.

Den rode Masfe forbliver uforandret ved Afkiölingen, 
naar den har været fuldkommen udelukket fra Beröring med 
den atmofpliæriske Luft.

Bringer man paa ny den rode Masfe til en noget höiere 
Temperatur, end den, hvormed den blev frembragt, faa smel- 
ter den paa ny, kommer i heftig Bevægelse, antager en brun- 
fort Farve, giver den olieagtige Vædlke, og Luft. Vedligehol- 
der man noget deeste höiere Grad af Varme, men lader den 
ei naae egentlig Glodhede, faa gaaer hele den rode Masfe over 
i en brunfort, og ved et vift Punkt viser den fig i en rolig 
flydende Tilftand.

Har man ftandfet med Opvarmningen, netop da der vifte 
sig en rolig flydend brunsort Masse og da overladt den til rolig 
Afkiöling, faa befindes den meget tydeligen deelt i to sorfkiellige 
Lag. Det nederfte er tydeligen kryltallintk, næften metallisk 
glindsende, har en graaagtig Farve. Det överfte viber ei Tegn 
af Kryfiallifation.

Skrider man atter til at ophede denne Masfe, £aa kom
mer den paa ny i Flus, giver ved fligende Hede Ledt i ringe 
Mængde, men nu intet af den olieagtige Vædlke, Snart op
horer Luftudviklingen aldeles. Ved en Temperatur nær Glod- 
hede, fynes at vife fig Ildudvikling i Masfen; har man holdt 
den nogen Tid i flærk Rödglödhede og derpaa overladt den til 
Afkiöling, saa haves en sort næften glandslös Masse.
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Vi ville nu giöre os noget nærmere bekiendt med det 
luftformige og det flydende Product, samt med den rode, den 
graa-, brunagtige ikke glödede, den forte glödede Masse.

Luften, som udvikler sig ved Saltets Destruction for- 
niedelst Karme, har helt igjennem en særdeles flærk log
agtig (ingenlunde fvovelbrinteagtig) Lugt. Den angriber Qvik- 
fölvet under Opsamlingen til de flefte Tider yderft svagt, 
ofte aldeles ikke, naar clette er suldkommeni tort. Er der 
derimod Vand tilftæde, faa vifer det lig snart temmelig ltærkt 
-angrebet, især, naar dette Vand indeholder et Alkali oploft.

Vand virker indsugeijde derpaa, men langfomt. En for- 
tyndet Kalilud indsuger den hurtigt, og til de Hefte Tider al
deles.

Kalkvand indsuger den ved nogen Bevægelfe temmelig 
rafkt, og ligeledes i. de Helte Tilfælde fuldflændigen. Enhver 
af dilTe Vædfker antager derved en lögagtig Lugt. Kalkvandct r
bliver meget ftærkt uklart; naar Mængden deraf ei er ftor, for- 
fvinder Uklarheden ved Ryftning med Luften, og kommer atter 
frem ved Tilföining af mere Kalkvand; Uklarheden forkvinder 
ved Tilfætning af gandfke lidet Saltfyre.

Dn Oplosning af Salpetersurt Blye indfuger en Deel af 
Luften, lader en fanden Deel uindfuget; Oplosningen bliver i 
Öieblikket flærk fort, og der fremkommer i flor Mængde en 
kort Udlkilling med Udfeende af Svovelbly, erholdt ved Fæl- 
ding; den ikke indfugende Luft flukker et deri bragt brænden- 
de Legeme. '

En uklar Kalk-Vædlke fom havde indfuget en Deel af 
Luften, blev filtreret. Det filtrerede var förfl fuldkommen ufar- 

Tid. Sei. phys. Skr. I Deel. I Hafte 1821. G g 
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vet, men antog i saa Minuter en fvag gulagtig Farve, havde 
uden mærkelig Forandring den flærke Löglugt, vifte kig kun 
fvagt alkalinlk. Ved Tilsætning af concentreret Svovelfyre frem
kom Svovelbrintelugt, ved Tilfætning af Salpeterfyre til 35° B. 
opltod en fvovelmelkagtig Uklarhed og ligeledes Svovelbrinte- 
lugt, men meget fvagere. Den gav med Saltsur Kobbertveilte 
et brunt Bundfald,, fom förft var temmelig lyft, men i faa 
Öieblikke blev mörkt; med Salpeterfurt og Eddikefurt Blyeilte 
ftrax et fort Bundfald;, ved Blanding med Saltfurt Antimonilte 
fremkom et gult Bundfald, fom fnart gik over i det brunagtige; 
alle diffe Bundfald fremkom i ftor Mængde;, om Vædlken blev 
anvendt for eller efter Overgangen i det gulaglige, giorde ingen 
kjendelig Forfkieh Barytvand fat til Vædlken gav intet.

Kalllud,, fom havde inclfuget en Deel Luft, forholdt fig 
meet Aletaloplosningernc fom den filtrerede Kalkvædfke? kun 
med den Forfkiel,. som kunde tilfkrives den der tilltædeværende 
Kulfyre.- Kaliluden har i flere Uger beholdt Löglugten ufor- 
a udret., Vand, fom havde indfuget af Luften gav fort Udfkil- 
ling med Salpeterfurt Blye, men kun fvagt. Barytvand som 
var blevet stærk uklart ved at indfuge Luften,, blev i Öieblikket 
klar ved Tildrypning af lidt Saltfyre.

Alkohol til 94° Th. indfugede, ifær ved Omryflning, en 
flor Mængde af Luften (over det halve efter Maal) Alkoholen, 
antog &evNe&Svovelbrintelugt • gav rigeligen, fort Bundfald med 
Eddikefurt Bly; brunagtigt Bundfald med Saltfurt Kobber; den 
blev ei mærkelig uklar ved Tilgydnipg af VanL Den tilbage- 
blivende Luft havde ei tabt al Löglugten»
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Luften vifer de anförte Belkaflenheder, til hvilken Tid 
under Operationen den end er famlet (forftaaer sig efter at den 
atmosphærifke Luft aldeles er uddreven) blot med den Undta- 
getse at den, fom faaes henimod Slutningen ofte indeholder 
i ringe Mængde en Luftart, fom ei indsuges af alkalifke 
Vædfker, og fom er brændbar; men det turde vel være at 
denne Luft hidrører fra nogle Papirflokker som, i sorreften 
ubetydelig Mængde, saalet kommer i Saltet ved dets Tor
ring formedelst Aftrykning mellem Papir.

Naar Lugten fraregnes forholder fig altfaa den Luft, fom 
fremkommer ved det Xanthogensure Kalis Destruction formedelft 
Varmen , fom en Blanding af Kulsyre og Svovelbrinte. Lug
ten af den Olie, som tillige danner fig, har vel nogen Lighed 
med Luftens Lugt,, men denne Lighed synes mig ei ftor nok 
til at jeg tor antage, at blot medreven Oliedamp nr Aarkag til 
Luftens Lugt. Det maatte da være at en Blanding af Oliens 
Lugt og den af Svovelbrinte giver Löglugten. At Alkohol i 
Forbindelfe med Luften ftrax antager Svovelbrintelugt, taler for 
at i det mindfte noget af Luften er Svovelbrinte.

Jeg har næret den Formodniug, der i Blandingen be
fandt fig en luftformig Forening af Kulltof og Svovel i et eget 
Mængdeforhold, og foreflillet mig at denne ifær ved Indvirkning 
af vandige alkalifke Oplosninger forandrede lig til Kulfyre og 
Svovelbrinte. Jeg har endnu ei havt Leilighed til at behandle 
Luften med Tin i en forhöiet Temperatur.

\ Olien erholdt ved Saltets Destruction under Ophed-
ning. For med eet Ord at kunne benævne denne, kalder feg 
den her Xanthogenolie. Den er fuldkommen giennemsigtig;

Gg 2
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har en gulagtig Farve; en meget ftærk, krydret, maafkee lidet 
lögagtig Lugt; en ftærk, krydret, noget fodagtig Smag, den er 
temmelig flygtig, men vift ikke i den Grad kom Svovelkulftof- 
fet. Den lader sig let antænde, den brænder med en blaae- 
agtig Lue, uden at afsætte Sod', den giver stærk Svovelsyr- 
Ung-Lugt ved Forbrændingen', holdes et Cylinderglas over 
Luen', saa beslaaes det stærkt med Fugtighed.

-Den er lettere end Vand. Vand synes at kunne forene 
hg med en meget ringe Mængde cleraf. Alkohol optager den 
med Lethed og i flor Mængde; felv med meget fortyndet Al
kohol kan den forene fig; men sætter man noget Vand til en 
Oplosning af lidet Xanthogenolie i ftærk Alkohol, Baa bliver 
Vædfken uklar, indtil man faaer tilfat efter Maal omtrent lige- 
faameget Vand som man havde alkoholisk Vædfke; naar dette 
er fkeet, bliver Vædfken atter klar. Xantho genolien virker 
hverken paa Lakmus- eller Curcumapapiret, hverken for sig 
eller forbunden med Alkohol. Med op lost Salpetersurt Bly 
visej' den ingen Forandring y med Saltsurt Kobber giver den 
intet Bundfald *).  -

De faste Producter ved det Xanthogensure Kalies De
struction. Det er ©i let at faae Saltet helt igiennem forvandlet 
____________

*) En Blyfukkeroplosning fat til Olien har givet mig en gulagtig Ud- 
fkilling; ved at fætte Saltfurt Kobber til Xanthogenolien, og der- 
paa tilgyde Alkohol, erholdt Jeg foift en gulagtig Vædfke, ved 
Tilfætning af mere Alkohol en klar grøn Oplosning. Sort Kob- 
bsrilte owrgydtt mtd XanthongiMolie, viser ingen Forandring. 
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til den rode Made, uden at noget begynder at gaae over i det 
brunforte. Jeg har sögt at opnaae dette ved at udbrede Saltet 
i et noget böiet, i den ene Ende tilsmeltet Glasror, og, efter 
Uddrivning, af atmofphorifk Luft, at opvarme, en Deel efter en 
anden. Det er paa denne Maade lykket ret godt. Paa fam- 
me Maade har jeg med Lethed bragt det paa det Punkt, hvor 
det ved Afkiölingen deler fig i det kryftallinlke og. det ikke 
krystallinske Lag.

Den rode Masse bliver fnart fugtig i Luften, dog ei faa 
hurtigt som den brunagtige. Den giver med Vand en klar Op- 
losning': Oplosningen fkeer med megen Lethed og fuldstæn
digt. Den reagerer ftærkt alkalinlk. Vædfken'har förft en rod 
Farve, men bliver i faa Minuter brungulagtig.

Denne Oplosning giver:

«) med Salpetersurt og Eddikesurt Blye: et livligt lyse
rodt Bundfald i rigelig Mængde, fom efterhaanden, i 
nogle Tilsælde efter faa Minuter, i andre förft efter 6 til 
ro Timer, bliver förft brunagtigt derpaa fort, hvad enten 

* det forbliver i Vædfken, eller udtages deraf. Det fom 
fremkommer med en endnu rodfarvet Oplosning holder 
fig i Almindelighed længere, end det, fom faaes ved at 
anvende den efter Overgangen i det brunagtige. Ved at 
fætte en Oplosning af den rode MalTe, næften i samme 
Öieblik som den var dannet til Salpetersurt Blye, har jeg 
erholdt et Bundfald, som hurtigt bragt paa Filtret, af
valket paa famme fotdi med Vand, derpaa med Spiritus, 
og da hurtigen törret ved Aftrykning mellem Trækpapir, 
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har beholdt den rode Farve i det mindfte i nogle og tre- 
dive Timer. Det som faaes med Eddikefurt Blye foran- 
drer fædvanligviis hurtigere Farve.

h) med Svovelsurt og Saltsurt Kobberiveilte: et fortebrunt 
Bundfald. ,

c) med Qviksolv - Cyanuret: förft en gulbrun Farve uden 
Bundfald; Farven gaaer hurtig over i sort, og efter nogle 
Timer haves et fort Bundfald (med Qvikfölv Tvechloret 
har. jeg erholdt et gult Bundfald i rigelig Mængde, som 
efter nogle Timer blev graahvidt).

d) Ved Tilgydning af lidet af den oplöfte Made til en Op- 
lösning af Salpetersurt Baryt, antog denne ftrax en 
gul Farve, uden at blive uklar. Förft efterat Blanclin- 
gen havde henftaaet noget, vifte lig et' gulagtigt Bund
fald i ringe Mængde.

e) En Oplosning af Saltsur Baryt antog ikke denne Farve
med den oplöfte Malke; men tilfattes desuden noget Sal- 
peterfurt Baryt, faa fremkom den ftrax. Heller ikke vifte 
lig Uklarhed med den. Saltfure Baryt, i det mindste ikke 
ftrax efter Tilgydningen.

/*)  Ved at overgydes med Saltsyre eller Eddikesyre, giver 
den rode Malke meget stærk Opbrusning, og en Lugt, fom 
blandt andet ligner den af Svo velbrinte og af S vo vel kul
stof: der udfkiller fig noget olieagtigt, men aldeles intet 
svovelmélkagtigt. Ved at holde et med en Blyeoplös- 
ning befugtet Stykke Papir over den brufende Malle, har 
jeg erholdt en rod og fort Anlöbning mellem hinanden. 



239

g) Af Alkohol angribes den kun langfomt. Alkoholen an
tager efterhaanden en gulagtig Farve, Matten taber den 
rode Farve, og der viber sig tillidft noget hvidt saltagtigt, 
fom synes uoplöfeligt.

Ved at henligge 5 til 6 Timer i Luften y sorandrede 
den rode Malle ikke mærkelig Farve; men efter længere 
Tids Forlob gik den meer og meer over i gult.

Den graaagtige krystallinske Masse faa temmelig 
vel, men ei fuldkomment, fep areret fra den ikke kryftal- 
liferede brunforte Deel< henflöd meget hurtigt i Luften; 
var alkalilk; Vand syntes at oplöfe den helt og holdent, 
der fremkom en brunfort Vædfke, fom vel var uigien- 
nemfigtig i concentreret Tilftand, men vifte ved Fortyn
ding ikkun lidet af mechanifk indblandede Dele. Ved at 
henftaae i Luften og ved ftærke Syrer bliver den uklar. 
Syrerne uclskilte imidlertid kun lidet Svovelbundfald: 
der fremkom 'Svovelbrinte - Lugt.

Den glodede Masse henflöd meget hurtigt i Luften, 
antog derved Svovelbrintelugt reagerede ftærk alkalinfk. 
Ved at overgydes med Vand giver denne Maße öieblik- 
kelig en oplost og en uoplost Deel (felv om Vandet til- 
fættes i det samme Öieblik, at Mafien kommer i Beroring 
med Luften). Den uoplofte Deel er sorte kulagtige Flok
ker. Deres Mængde er temmelig betydelig. Naar diffe, 
ei længe efter Vandets Tilfætning, lkilles ved et Filter 
fra det oplöfte , faa erholdes en fuldkommen klar gröngul 
Vædfke- Denne taber ved at henftaae i Luften aldeles 
fin Farve, under Afsætning af et Svovelmelk lignende
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Bundfald i temmelig stor Mængde. Dette Bundfald gi
ver den ogsaa öieblikkeligen i stor Mængde ved Tilsæt
ning af Svovel- eller Saltfyre; kort — den glödede Mafic 
forholder sig som en Blanding af en Art af Svbvelka- 
liær og Kul.

Den kryftallintke ikke glödede Maße fyn.es det mig 
ei urimeligt, at betragte, som en fand Forening af Ka- 
liær og en Art af Svovelkiil.

Om Samrøenfætnings-Befkaffenheden af den rode Maffe 
har jeg endnu ei kunnet danne mig en tilfredsstillende 
Forestilling. Jeg holdt den i Forftningen for en afiltet 
Malle; men den har givet mig Kulfyre, efterat alt syn
tes at være forandret til den rode Maffe.

Det Xanthogenfure Kali vifer et gandlke mærkeligt 
Phænomen, ved at bringes i Spidfen af en Lyslue. Det 
afbrænder derved under Udsprudning af stærkt ly
sende Gnister. Man iagttager dette ved at lægge noget 
deraf paa Enden af en lille Kniv, og derpaa bringe det i 
Luen. Der fynes at vife fig, faa at lige to Epocher ved 
denne Afbrænding. Naar det nemlig antændes og der- 
paa bringes ud af Luen, faa brænder det med Udbprud- 
ning af nogle faae Gnilter, og fmelter med det samme 
til en rodbrun Maffe; bringes nu denne paa ny i Luen, 
faa lkeer Fobrændingen med ftorre Heftighed og rigeli- 
gere Udsprudning. Gnisterne ere sandsynligviis livli- 
gen brændende Kulßokker, som afsondre sig og' ud
kastes ved de Luftarter, som danne sig under For
brændingen. Ved at kalte Saltet paa glödende Glas, har 
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jeg ei kunnet bevirke hin Ildsprudning, men kun en al- 
mindelig Afbrænding med blaaagtig Lue; hvortil Aarba- 
gen rimeligviis er den, at der til hint Phænomen fordres 
en meget ftærk, SaltmafTen hurtigt giennemtrængende 
Hede, og at det glödende Glas ei har naaet Luens Tem
peratur.

Blandt de Phænomener, fom jeg har fremsat i Begyn- 
detsen af denne Undersögelfe, (paa en Maade som Ind
ledning dertil), ere de Maader, hvorpaa det Xanthogen- 
fure Kali kan erholdes, kortelig ble ven omtalte. Nu, da 
dette Salt vel har tildraget sig nogen Intereffe, vil jeg 
omltændelig fremsætte dets Tilberedningsmaader.
Man lade en vilkaarlig Mængde Alkohol til 97 a 98° Tr. 

(eller om man vil, absolut Alkohol) i 4 til 5 Timer ved 18 til 
200 C, under meget hyppig Omrystning, være i Beroring med 
en overflödig Mængde vel udglödet Kali. Den faaledes erholclte, 
meget ftærkt alkaliske, men uf arvede Væclfke, lade man hur- 
tigt lobe gjennem et rent, med 'Alkohol gjenncmvædet Filter, 
og begive sig nu strax til at neutralisere den *),  (thi ved nogle 
Timers Henftand bliver den brun). Til den Ende gyde man 
i et paffende tort Glas, saa meget reent Svovelkulftof, at dette 
i Henfeende til Maal, belöber sig til omtrent sk af den Mængde 

*) Anvender man en Oplosning betydelig mere rig paa Kali, end den 
fom erholdes ved anförte Fremgangsmaade, faa indtræffer det un
dertiden, at der ftrax ved Sammenblandingen med Svevelkullet, 
fremkommer en fammenlöbet Mafle, og jeg har ved dette Tilfalde 

ct Par Gange fundet Spor af Svovdbrinte i Saltet»
Vid. Sei. phy s, Skr. 1 Deel, I Hafte 1821.
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alkalilk Vædfke, som man agter at anvende, og tilsætte nu 
af denne paa eengang sörfl noget mere end det halve, tilslutter 
GlafTet med en Glasprop , omryfter Blandingen i et Par Minu
ter (hvorunder man især denne Gang har at forebygge, at 
Proppen ei udkaftes af Svovelkuldampen) og tilföie nu paa sam
me Maade lidt efter lidt, faameget af Kalioplosningen, at den 
nye Vædfke begynder at vise lig ydérft svagt alkalinflk. Der— 
paa tilföies atter Svovelkulftof, indtil den alkalilke Reaction er 
forsvunden. Jeg tilföier desuden gjerne lidt Svovelkul i Over- 
lkud: at (dette er fkeet, erfares let ved til lidet af den nye 
Vædlke at gyde en ftor Mængde Vand; det overflødige Svo
velkul famler sig da snart som ufarvede olieagtige Kugler ved 
Bunden.

Man bringe nu ftrax den neutrale Vædlke i en koldgjö- 
rende Blanding, hvis Temperatur ei behöver at være under o°; 
er Vædlkens Mængde ei ftörre, end at den kan rummes i et 
12 Lods Glas, ,faa haves den sædvanlig efter omtrent f Times 
Forlob i en fammenlöbet Tilftand; for at Kryftallerne kunne 
fæftne flg defto bedre, er det imidlertid goclt, at lade Vædlken 
forblive omtrent | Time i Kulden. Man bringe nu Maden paa 
et Filter *).  Efterat noget er fralobet, lægger man Filtret mel- 
lem flerdobblet, vel törret Trækpapir, omskifter hurtig dette 
nogle Gange, bringer derpaa Saltet paa nyt Papir og fortfæt-

*) For let at kunne faae den fammenlöbne MatTe ud, og- dog faa tem
melig at holde den, under Afkjölingen, fra BerÖrelfe med Luften, 
betjener jeg mig til Blandingen fædvanligt af den Art Sukkerglas, 
fom ere forfynede med vel indflebne Glaspropper.
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ter Aftrykningen. Tilfidft er det godt at fuldende Törringen 
under Klokken paa Luftpumpen med Svovelfyre.

Sætter man noget Svovelæther til den ved nogen Afkjö- 
ling fammenlöbne Made, og derpaa frafiltrerer og aftrykker, faa 
faaer man Saltet dels i nogen ftörre Mængde,-dels hurtigere i 
tör Tilftand. Den lave Temperatur, hvori Saltet holdes under 
Aftrykningen, formedelst Ætherens hurtige Fordunftning be- 
virker, at derunder ei atter oplöfes faa meget som ellers. Og- 
faa kan man ved en tilstrækkelig Mængde Æther, uden fore- 
gaaende Afkjöling udfælde en ftor Mængde Salt.

Som for bemærket, kan Saltet ogfaa erholdes ved Af
dampning; men denne maa fkee ved en lav Temperatur, dog 
jo hurtigere jo bedre, og faa lidet fom muligt i Beröring med 
Luften. Det forftaaer fig altfaa, at dette bedft opnaaes ved 
Hjelp af Luftpompen. Jeg har derved tilberedet adlkillige Por- 
tioner, og i faa Timer indtörret temmelig betydelige Qvanti- 
teter.

Jeg gyder Oplosningen i en flad Glasfkaal med lodret 
opitigende Sider *),  fætter denne paa Luftpompen under en 
rummelig Klokke, förft uden Ab fo rbti onsmiddel, og udpum- 
per henved å Time. Derved bortgaaer förft det overflödige 
Svovelkulstof med en Deel Alkohol. Derpaa indbringer jeg en 
Skaal med Svovelfyre, og fortfætter Udpumpningen, indtil jeg 
mærker at Fordunftningcn begynder at gaae langfomt for fig.

*) Benyttes en almindelig Afdampningslkaal, faa drages Saltet, for. 
medelft dets overordentlig flor« Tilböielighed til at efflorefeere, let 
op over Kanten.

Hh 2
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Da ombytter jeg den varmblevne Svovelfyre med en nye Por
tion og faaledes videre. Sædvanligen flandser jeg, naar Op
losningen er afdampet til en grødagtig Made, bringer da denne, 
enten uden videre, eller efter Tilfætning af lidet Æther paa 
Papir, aftrykker, og fuldender Törringen atter under Luft-, 
pompen. • . . ■

Vil man foretage Indtörringen uclen Hjelp af Luftpom- 
pen, faa or det bedfl at bringe Oplosningen i meget flade Kar, 
og ltill,e ditTe paa et af Solen stærk opvarmef Sted. Man faaer 
da Saltet temmelig fnart i fuldkommen tör Tilftand, men fom 
ofteft har noget deraf antaget en temmelig stærk gul Farve, og 
giver en noget mælket Oplosning med Vand. Aed Fordunlt- 
ningen ved Hjelp af Luftpompen kan vel hænde fig, at lidet an
tager den gule Farve, men det er da kun lidet af den Deel, 
som udgjör den yderlte Kant af det, fom har trukket fig op 
paa Siderne, og det kan fölgelig let og uden fynderligt Tab 
fra{killes.

Saasnart Saltet er tort, bringe man det i et Glas, og 
holde dette vel tilfluttet.

At den nye Syre indeholder Brint som væfentlig Beftand- 
dcel er vist, thi behandlet med Jodine, giver den, bom det fol
gende fkal lære, Jodinebrintfyre, og ophorer derved at være 
hvad den var, (ligesom og Kalisaltet ved Behandling med Jo- 
dine giver Jodinebrintefurt Kali og en olieagtig Vædfke, helt 
forfkjcllig fra den, som erholdes ved at clecompere Saltet med 
Svovelfyre eller Saltsyre) — og at den foruden Brinten ene 
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indeholder Svovel og Kulftof'er saa sandsynligt, at det paa det 
nærmefte grændfer til Vished. Men hvilket er tla det Legeme, 
hvorfra Svovelkulftoffet, formedelft Kaliets Mellemvirkning dra— 
ger Brinten, og hvad bliver der af dette Legeme, efter at det 
har miftet Brint?

Det maa ftaturligviis vel betænkes, at Kali er et Hydrat;: 
ikke at tale om det Vand, fom kan lindes i den anvendte Al- 
kobol. Det er altfaa ikke nodvendigt at antage, at den egent
lige Alkohol leverer Brinten, men det er muligt, at den kun 
tjener til at optage Vandets Ilt og derved fölgelig hindrer denne 
fra at kafte lig paa den ene af Svovelkulftoffets Beftanddele 
(naar Kali og Vand ene virke paa Svovel Kulftoffet, faa, fom 
vi vide, forener Ilten fig med Kulstoffet, i det Brinten forener 
fig med Svovelet). Paa den anden Side, er det tænkeligt, at 
Svovelkulftoffet, (maafkee under Frafkilling af noget Svovel) 
baacte optager Brint og Kulftof af Alkoholen. Men hvorledes 
opftaaer den brungrongule Farve, fom fremkommer i det Öie- 
blik Syren dannes ?

Af de, fom jeg troer, til dette Punkt af Underfögelfen hen- 
horende Erfaringer, hvilke jeg hidtil har havt Ledighed til at 
famle, vil jeg anföre folgende. * •

Jeg har ei fundet nogen mærkelig Forfkiel mellem Kali
faltet, hvad enten det var tilberedet ved Afkjöling, ved Udfkil— 
ling formedelft Æther, eller ved Indtörring formedelft Luft- 
pompen, Kun fynes det paa fidfte Maade erholdte, ved Op
varmningen at give nogle lydeligere Spor af Vand, end det, 
fom er bragt i saft Tilftand paa en af de to andre Maader. 
Thi ved Dcflructionen af det förfte7 har Olien i Begyndelfen 



viilt fig noget mælket, længere hen under Operationen er denne 
Uklarhed ved Forögelfen af Oliens Mængde atter forfvunden y 
det ved Æther erholdte, fynes blot noget tidligere, end det paa 
en af de to andre Maader, at gaae over i den Tilfland, at det 
ei oplöses fuldstændigt af Alkohol.

Den Vædlke fom bliver tilbage, naar Saltet er udfkilt 
formedelft Æther har ved Prove med forlkjellige Reagentier, 
ftrax efter at den var erholdt, ei viift fig kjendelig forlkjellig 
fra en Oplosning af Xanthogenfurt Kali i en Blanding af Al- 
koliol og Æther kun forurenet, fom ofteft, af noget Svovel- 
kulftof.

Men henftaaer denne Vædike i et tillluttet Glas, saa viser 
den fig efter nogle Timers Forlob temmelig ftærk uklar, og i 
nogle Dage famler lig i ei ubetydelig Mængde et hvidt salt— 
agtigt Bundfald. Jeg har samlet en Deel af dette Salt, og 
afvalket det gjentagne Gange med Alkohol (hvori det ei fynes 

- op låseligt).
Det beftod af fmaa utydelige Kryftaller, som havde ftorre 

Haardhed end det Xanthogensurc Kali, og manglede dets Glands. 
Det vifte fig temmelig let opløseligt i Vand, men dog langt fra 
ikke saa hurtigt oplåseligt, som Xanthogensyresaltet. Op— 
losningen gav ei det gule Bundfald med Kob hers altene, men 
kun en lkiden grönagtig Uklarhed. Med Salpetersur og Salt
sur Baryt gav den Bundfald i stor Mængde; det forsvandt 
ei ved Tilgydning af Saltfyre. Med Saltsur Kalk blev den 
uklar. Salpetersurt Blye gav et hvidt vandagtigt Bund
fald. Salpetersurt Solv et hvidt Bundfald, fom ei forfvandt 
ved Ammoniak. Saltet brusede stærkt med Saltsyre og Syo- 
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velfyre; Jeg kunde ei fydeligen derved bemærke Svovelfyrling- 
Lugt. Det lod sig ikke antænde i Lysluen, men smeltede 
deri tilfidfl til en uigjennemfigtig kugleformig Mafle. Denne 
forholdt sig som Svovelsurt Kali. Noget af Saltet blev bragt 
temmelig langt ind i et, ved den ene Ende tilfmeltet Glasror, 
og deri opvarmet. Der vifte lig fnart nogen Taage; ved en 
ftærkere Varme (fom endnu var temmelig langt fra Glödning) 
blev det fortagtigt, og der samlede sig Svovel i den mindre
opvarmede Deel af Roret. Da Heden var nær ved Glödning 
fmeltede det; da ftærk Glödning indtraf fyntes det at brufe no
get og tabte den fortagtige Farve. Efter Afkjöling havdes en 
Maffe, som beftod af hvide og gulagtige Dele. Den forholdt 
fig, fom en Blanding af Svovelsurt Kali, og Svovellever.

Dette Salt forholdt lig altfaa i det hele taget meget ligt 
Svovelfyrlingfurt Kali. Forfkjelligheden fynes at burde tilfkri— 
ves en Forurenelfe. Det er aabenbart hverken, et Under- 
fvovelfyrefalt, eller' Vinfvovelfyrefalt, heller ikke et Under- 

 fvovelsyrlingfalt.
Den ætherholdige Kædske , hvoraf hint Salt havde ud

skilt sig blev filtreret; en Portion deraf blev underkastet en 
Destillation, en anden blev henfat i et ftort Uhrglas til For- 
dunstning ved Solvarme, med en tredie Portion foretog jeg 
folgende. Jeg tilgöd en vis Mængde Vand; der famlede lig paa 
Overfladen et Lag, fom havde Udseende af en Blanding af 
Æther og noget olieagtigt. Den derunder ttaaende, temmelig 
vandrige Vædlke blev frafkilt ved Hjelp af en Skilletragt; der 
vifte fig fnart paa Overfladen af denne Vædlke nogle brunag- 
tige Flokker, men den gav med Kobberfalte det fædvanlige
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gule} med Blysalte det sædvanlig hvide ag med Saltsur eller 
Salpetersur Baryt intet Bundfald.

Det ved Fordunftningen af den anden Portion erholdte, 
vifte lig allerede ved det glindfende, ftraalede Udfeende og ved 
den paafaldende hurtige Oplöfen i Vand fom Xanthogenfurt Kali, 
og Oplöningen deraf forholdt lig med Svovelfurt Kobber, Sal- 
peterfurt Bly, Salpeterfur og Saltfur Baryt hermed overen
stemmende; heller’ ikke fremkom nogen kjendelig Opbrusning i 
det den indtørrede Malle blev overgydet med. concentreret Salt- 
fyre, eller med concentreret S vo velfyre.

Destillationen af den treclie Portion fkete i en lille Re- 
tort med temmelig vel duttende Forlag. Varmen ftecg af og 
til nælten til Kogning af Vædfken. Denne vifte fig temmelig 
fnart uklar. Da omtrent f var fradeßilleret blev Operationen 
ftandfet. Faa Öieblikke derefter havde paa Bunden af Retor
ten famlet fig en Saltmads, i Henfeende til Udfeende, lig den, 
som Vædfken alt havde givet ved Henftand i den sædvanlige 
Temperatur, men desuden havde nu dannet lig nogle sorte 
kulagtige Qran, som vare blandede med hin Salimaffe. Jeg lod 

' Vædfken henftaae et Par Dage i Retorten uclen at fratage For- 
laget; der dannede lig i den Tid endnu en flor Mængde faavel 
af Saltet fom af de sorte Gran; En Deel af Saltet havde her, 
fom fædvanligt ved hint Salt-fæltet lig til Glaflct. Jeg fepare- 
rede derpaa Vædfken ved Filtret fra det Udlkilte, og efterat 
have afvalket dette med flærk Alkohol, oplöfte jeg det paa Fil
tret ved Vand; herved tilbagebleve de forte Gran; men de vare 
i for riuge Mængde til at kunne underkastes en Underfögelfe. 
Den Vædlke, der var lkillet formedelst Filtret fra den Malle,
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fom havde udfat hg, dels under Destillationen, dels ved den 
derpaa folgende Henftand var i Hen beende til Farven nælten 
uforandret, men dens Lugte var anderledes: den forekom mig 
at ligne Lugten af den Olie fom produceres ved Kalifaltets De
composition sormedelst Varme; den var ftærk. Vædfken blev 
ltærkt uklar ved Tilsætning af lidet Vand; ved mere Vand 

' forfvandt Uklarheden for ftorlte Delen. Den vandige Vædlke 
gav urene Bundfald med Kobber og Blyfalte.

Den fradeftillerede Vædfke vifte lig ved Tilfætning af 
Vand, fom en Forbindelfe af Æther, og en i Henfeende til 
Conciftencen olieagtig Vædfke, kanfkee Svovelkulftof; forfkjellige 
anvendte Metaloplosninger tilkjendegave intet.

Jeg har oploft .nylig tilberedet Xanthogenfurt Kali i Al- 
kohol til 97 pC., og opbevaret Oplosningen i et vel tilflnttet 

, Glas: efter nogle Dages Forlob, vifte lig paa Bunden af Glas- 
fet en Udlkilling, fom havde Udfeende af det ovenfor befkrevne 
Salt. Samme Udfeende har det, fom det i nogen Tid opbevarede 
Xantliogenftire Kali lader uoplöft ved Behandling med Alkohol.

Det vilde juft ci være vanskeligt at udtænke et og andet, 
fom kunde fynes at tjene til Forklaring af hine Phænomener; 
men jeg troer det rigtigft at tilbageholde Meninger desangaaen- 
de indtil denne Deel af Underfögelfen ved et ftörre Antal af 
Erfaringer bedre, faa at lige, saaer afrundet fig.

Vid. Sti. phys. Skr. I Deel, I Hafte 1821. I i

i
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Jeg har frembragt Xanthogensurt Natron og .Ammo
niak paa en Maade lig den, hvorved det Xanthogensure 
Kali erholdes og Xanthogensurt Kalk og Baryt ved andre Frem- 
gangsmaader. Men hidtil har jeg anvendt for liden Tid paa

1

ditTe Saltes Unclersögelfe til at kunne befkrive dem paa een Gang' 
med Korthed og Beftemthed. Kun vil jeg bemærke at Ammo- 
niakfaltet giver Phænomener, fom fandfynligviis i flere -Hen- 
seender ville blive lærerige. Om de Bundfald fom adfkillige 
Salte af de tunge Metaller give med Kalifaltet, maa jeg deri- 
mod her anfore noget men agter ogfaa herover færfkilt at ined- 
dele udforligere Undersøgelser.

II.
.1 ■ ■ ■

De Bundfald, fom opftaae i det en Oplosning af det 
Xanthogenfure Kali fættes til et oploft Kobberfalt, Blyefalt, 
Qvikfölvoxidfalt m. 11. ere rimeligviis Foreninger af Kobber &c. 
med det af den nye Syre fom ikke er Brint. Da jeg nu har 
kaldet hint Xanthogen saa bliver Benævnelse for de anförte 
Bundfald, i det mindfte indtil videre, Xanthogen - Kobber, 
Xanthogen - Bly e, Xanthogen - Qviksolv.

Xanthogen-Kobber. Det har en fmuk gul Farve, er alde
les uoplöfeligt i Vand; , det fynes ei at kunne oplöfes af Alkohol. 
For at erholde dette Product gyder man Xanthogenfurt Kali oploft i 
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10 til 12 Dele Vand til en meget fortyndet Oplosning af Svo- 
velfurt eller Saltfurt Kobbertveilte, helft med deii Forfigtighed, 
at lidet af det oplöfte Kobberfalt forbliver udecomponeret. Det 
fynkeiv langfomt tilbunds fom ftörre og mindre Flokker. Man 
fragyder, afvafker nogle Gange i Karret; bringer Bundfaldet paa 
Filter; afvafker atter med Vand indtil det Gjennemlöbne ei re- 
agerer for Kobber med Svovelbrinte-Ammoniak, eller Blaafurt 
Jérnkali. Det faaledes erholdte Xanthogen - Kobber har ftedfe 
en temmelig ftærk, urteagtig, men færegen Lugt. Holder man 
det fintfordeelt i nogen Tid i Beröring med Alkohol under gjenta- 
gen Omryftning, derpaa frahelder Vædfken, tilfætter en ny 
Portion, og faaledes nogle Gange, faa taber det betydeligt af 
Lugten.

Den brugte Alkohol bliver melket med Vand *). Ved 
at afvafke en Portion faalænge med Alkohol, at denne fragy- 
det, efter nogen Tids Indvirkning, ei blev fynderlig uklar med 
Vand, har jeg erholdt Xanthogen-Kobber, fom næftejl var 
uden Lugt. Svovelæther syntes endnu at være virksommere i 
denne Henseende. Farven synes at vinde i Livlighed ved denne 
Udvafkning, forudsat at Xanthogenkobberet ei bliver for længe 
i Beröring med Alkoholen. I det folgende er Talen i Alminde- 
lighed om Xanthogenkobber fom för fuldendt Törring er ble
ven afvalket noget med Alkohol.

*) Denne Uklarhed forfvinder o’ieblikkeligen ved Tilfætning af lidet Svo- 
velbrinte-Ammoniak; derimod ikke ved Ammoniakvaedlke,

li 2
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Xanthogcnkobberet kan opbevares længe, saavel i fugtig, 
' som i tör Tilfland uden mærkelig. Farveforandring *).  Seope/- 

syre og Saltsyre virke lidet eller intet derpaa. Jeg har over- 
gydet noget med höift concentreret Svovelsyre, efter forud [at 
have tilfat et Par Draaber Vand. Der opftod formedelll Til-*  
flædeværelsen af Vandet ftærk Varme, men ingen Brusning. 
Efter 10 til 12 Minuter tilfatte jeg noget Vand; lod Blandin- 
gen henftaae i henved f Time, under ftærk Omrystning. Den 
overftaaende, kun gandfke lidet uklare Vædfke, blev filtreret og 
overmættet med Ammoniak: denne Vædfke vifte hverken ved Svo- 
velbrinte-Ammoniak eller ved Blaasurt Jernkali mindfte Tegn 
af Kobber. Ved en lignende Behandling med concentreret 
Saltsyre antog den ammonialkalfke Vædfke ved Tilsætning af 
Blaafurt Jernkali en meget fvag carmefinröd Farve. Der vifte 
sig i övrigt hverken Brusning eller Farveforandring i Xantho- 
genkobberet. Salpetersyre til 55° B. virkede derimod ftærkt 
derpaa. Der opftod en temmelig ftærk Opbrusning, det gule 
forsvandt under Udfkilling af en fedtagtig uigjennemligtig Masfe, 
fom förft havde en fortagtig Farve, men blev i faa Minuter 
gulhvid; den klare Oplosningen var grönagtig. Xanthogenkobbe- 
ret angribes kun meget fvagt af Ammoniak i den almindelige 
Temperatur. Jeg indefluttede noget med en mættet Ammoniak- 
vædlke i et tilproppe^ Glas, og fögte at befordre Virkningen

*) Naar det forbliver uden at være afvafket i den Vædfke, hvoraf det 
er. fældet, faa vifer det fig efter nogen Tids Forlob med fortagtige 
Pktteiv
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ved Oinryftning. Forft efter en Times Forlob begyndte Væd- 
fken at antage en svag grönblaa Farve, og selv efter flere Ti
mers Forlob fyntes Mængden af det fafte nælten ikke formindsket: 
kun et Par Korn havde antaget en fortagtig Farve, Retten var 
naeften uforandret guult. Man kan fammenrive Xanthogentkob- 
beret med en ftærk Kalilud, og lade denne Blanding henftaae 

r *
i Luften indtil ftorfle Delen af Vædfken er borttörret, uden at 
den gule Farve lider nogen betydelig Forandring. Men opvar- 
mes det med Luden, saa bliver det brunsort. Denne For
andring fynes dog ikke at begynde förend Temperaturen er 
Regen til omtrent ioo° C: men da fkeer den og meget hurtigt. 
I Svovelbrinte- Vand beholder Xanthogenkobberet temmelig 
længe den gule Farve; men i en Oplosning af Spov elbrint eb ali 
bliver det næsten öienblikligen lort.-—Xanthogenkobberet hæfter 
lig meget vel til Linned, Bomuld, Uldent, (fikkert ogfaa Silke). 
Jeg har farvet Strimler af hine tre Töiarter ved lord at holde 
dem noget i en tynd Oplosning af Saltfurt Kobber, derpaa, efter 
nogeir Aftrykning, i en ligeledes tynd Oplosning af Xanthogen- 
furt Kali, og endelig, efterat de havde været heri en halv Ti
mes Tid, at udvafke dem fiærkt i Vand. De antoge derved 
en meget ftærk og faft gul Farve, 'fom nogle Gange blev ud- 
mærket livlig og fmuk.

I et Apparat, som det der er omtalt ved Kalifaltet, blev 
noget Xantho genkobber udsat for en stigende Karme, efterat 
en Deel atmophærifk Luft var bleven uddreven. Det gav förlt 
uden Farveforandring lidet, af en olieagtig Vædfke; derpaa be- 
gyndte det at fortne, gav nu i rigeligere Alængde Olie, og til- 
lige Luft; da Temperaturen var flegen temmelig nær til Glod- 



hede var hele Massen sort. Selv efterat det havde glödet no
gen Tid gav det Luft; men i det Hele taget ei i ftor Mængde. 
Jeg anvendte kun en lille Qvantitet af Xanthogenkobber til 
dette Forfög; erholdt derfor en for ringe Mængde Luft til at 
kunne faae fikkre Refultater angaaende dens Belkaffenhed ; dog 
maa mærkes, at dens Lugt var omtrent fom Lugten af den 
Luft, fom Kalifaltet giver. Af den sorte i Roret tilbagebliven- 
de Masfe blev noget glödet i aaben Luft; det antog dprved for 
en Deel en mat kobberröd Farve?

Noget forunderligt ved Xanthogenkobberet, er den fær- 
egne stærke Lugt, som det besidder, især forend det er afva- 
fket med Alkohol. Det kunde fynes rimeligt at udlede den af 
et Overflkud af Syre i det Kobberfalt, hvoraf Xanthogenkob
beret blev udlkilt. Alen faavel det Svovelfure fom det Saltsure 
Kobber, som jeg anvendte til fortkiellige Tider havde Jeg sögt 
at befrie for al overflödig Syre ved gientagen Omkryttallifering 
og ftærk Törring: heller ikke synes Lugten af Xanthogenkob- 
beret at ligne Lugten af Xanthogenfyren.

Det Xanthogenfure Kali er et meget hint Reagens for 
Kobber, thi faavel Kobberoplosningen, fom Oplosningen af Ka- 
lifaltet kunne være faare meget fortyndede, og dog give en 
flærk gul Uklarhed ved Sammenblanding. Xanthogenkobberet 
har megen Tilböielighed til at antage Skikkelfe af Flokker. Ere 
de fammenbragte Oplosninger ei meget sortyndede, faa viser 
det fig ffrax som ltore oftagtige Masfer. Ere de flærkt for
tyndede faa fynes det förfl at være pulveragtigt, men inden det 
naaer Bunden sammenløber det flokkeagtigt. — Naar der blev 



tilfat mere Xanthogenfurt Kali til Kobberfaltet, end der beho- 
vedes til Udfældingen, faa gik Vædfken uklar gjennem Filtret.

Xtintliogenblye. Dette forskaffede jeg mig ved Anven- 
delfe af Salpeterfurt Blye, paa lamme Maade fom Xanthogen- 
kobberet. Behandlingen med Alkohol er imidlertid her over-
flodig. Det er hvidt*)  med ét graaligt Skiær, har nogen Per- 

*) Blander man en meget stærk Oplosning af xanthogenfurt Kali, med en 
ftærk Oplosning af §alpeterfurt Blye, faa fremkommer der en noget 
gulagtig Udlkilling.

lemorsglands, synes at beltaae af yderft fmaa ligefom noget 
kryftallinske Korn, fom loft ere sammenhobede til en Plante- 
uld-lignende Made, og det forekommer derfor befynderlig let;
kan törres ved almindelig Stueovnsvarme uden Farveforandring^ 
lider ingen kjendelig Forandring ved at opbevares i længere 
Tid; har faa godt som ingen Lugt; synes uoplöfeligt i Vand; 
derimod lidet oplöfeligt i Alkohol; thi Vand, fom i nogen Tid 
havde været i Be.röring med Xanthogenblyet antog ingen sort 
Farve med Svovelbrinte - Vand og ingen gul Farve med Salt- 
surt Kobber; Alkohol derimod, som var ryftet noget med hint, 
gav en hvid pulverformig Udlkilling med SvoveRyre og antog 
en svag fort Farve med Svovelbrintevand, men det er uvift i 
hvilken Tilltand det holdes oploft as Alkoholen. Naar Xantho- 
genblye i flere Dage holdes overgydet med Alkohol, saa be
gynder det deri at antage en fortagtig Farve.

Xanthogenblye blev overgydet med Saltsyre: der vifte 
lig en temmelig rafk Virkning uden Luftudvikling; Vædlken 
blev melket og der udfkilte lig snart af Oplosningen en Deel 
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olieagtige gjennemligtige Draaber, som for Lugten, ©g ved Prö- 
ver med fort Kobberilte og Saltsurt Kobber sorholdt sig lom 
Xanthogen fyre.

Til Xanthogenblye blev fat SeopeZsyre fortyndet med om
trent i D. Vand, og Blandingen blev vel omryftet: ingen Luft- 
udvikling. Efter Tilfætning af noget Vand og Henltand i om
trent J Time havde det fafte endnu næften uforandret Xantho— 
genblyets færegne Udfeende (havde ei antaget U<lfeende af et 
tungt pulverformigt Legeme, fom fvovelfurt Blye). Den oven— 
ftaaende Vædfke var imidlertid lidt melket, og gav (dog yderft 
fvagt) en gul Udlkilling med Saltsurt Kobber; men olieagtige 
Draaber iagttog jeg intet Sted.

Salpetersyre til 35° B. oplöfte hurtigen Xanthogenblyet; 
der vifte lig Lustudvikling, og der udlkilte hg en galagtig, 
uigjennemfigtig fmöragtig Made, fom ei gav det gule Product 
ve4 at sættes i Forbindelfe med sort Kobberilte

Xanthogenbly lagt i en Oplosning af Svovelfurt, Saltsurt 
eller Salpetersurt Kobber antager i faa Minuter en gul Farve 
tildels meer og mindre lys end Xanthogenkobberets. I Salpe- 
terfurt Kobber fkcer Forandringen hurtigft. Opvarmes Xantho
genblyet noget i den S vo velfure Kobber oplosning faa fremkom- 
mer den gule Farve noget hurtigere end ellers.

Xanthogenbly blev bragt i et retortformigt Rör med For- 
lag; noget atmofphærisk Luft blev uddreven. Maden blev der- 
paa gradvis opvarmet. Ved fvag Varme vifte fig en faare ringe 
Taage i Roret, uden nogen Farveforandring i MalTen. Förft 
da Heden var Itcgen temmelig höit begyndte Xanthogenblyet at 
antage en fort Farvej med det famine opfteg en stærk olieag
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tig Taage, °g der udviklede hg nogen Luft. Ved end mere at 
foröge Varmen kom Mafien förft i Flus, brufede, gav i bety- 
delig Mængde den olieagtige Vædlkc og nogen Luft, men blev 
derpaa atter faft. Forend Glaffet begyndte at glöde fyntes der 
at vife fig Ildudvikling inde i Maden. Endnu medens den glø
dede fremkom nogle Luftblærer. Men Luftudviklingen var i det 
Hele taget ei betydelig. Luften havde den lögaglige Lugt. Den 
blev opfamlet i Kalkvand over Qviksolv: nælien al Luften blev 
indfuget af Kalkvandet, (det ikke indfugede var kanlkee atmo- 
fphærifk Luft) Kalkvandet var kun i faare ringe Grad blevet 
uklart. Qvikfölvet, hvorover Kalkvandet ftod fyntes noget an- 
löbet. Da Apparatet blev taget fra hinanden bragte jeg hurtigt 
Mundingen af Afledningsroret i en Oplosning af Salpeterfurt 
Blye: derved opftod en rod Udlkilling, lig den, fom den rode 
Maffe af Xanthogenfurt Kali bevirker, naar den fættes til hin 
Oplosning, men det rode var her blandet med fort. Det fam- 
me vifte fig i det jeg bragte et Stykke Papir vædet med en 
Oplosning af Salpeterfurt Blye i Mundingen af Forlaget. Det 
anvendte Kalkyand gav kun et hvidt Bundfald med Salpeterfurt 
Blye: Svovelluften var rimeligviis bleven fortæret af Qvikföl- 
vet, hvorover Kalkvandet havde besundet sig. Den Olie, som 
havde samlet fig i Forlaget lignede, i det mindfte ved Udseende, 
Lugt og Smag den ovensor befkrevne Xanthogenolie.

Af den forte tilbageblevne Maffe, som let flap Glaffet, 
blev noget overgydet med Salpetersyre til 35° B; der opltod en 
livlig Luftudvikling, især ved nogen Opvarmning, og der ud- 
fkilte sig kulagtige Flokker tilligemed Svoyelfurt Bly; men Væd- 
fken gav rigeligt hvidt pulverformigt Bundfald med Svovelfyre, 

FzJ. Sei. fhys. Sky I D«»J. I Haftt 1821. K k 
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og rigeligt fort Bundfald med Svovelbrinte. Concentreret Salt- 
fyre angreb ogfaa ftærkt, især ved Opvarmning, den sorte 
Maffe; hvorved der udviklede fig Svovelbrinte - Luft. Noget af 
den forte Maffe blev ophedet meget ftærkt i et Glasror aabent ved 
den ene Ende: den smeltede og vifte sig efter Afkjöling med en 
lyfere Farve; denne Ma(Te gav ved Behandling med Salpeterlyre, i 
Hor Mængde Svovehurt Blye, men, iltedet for den forte Udfkil- 
ling, en lys gröngul Maffe, som var feig og blöd, brændte noget 
mere levende end Svovel og lignede idethele meget den Malle, 
som tilbagebliver, naar man rectificerer Svovelkulltof. Den 
Salpeterfure Vædfke gav Bundfald med Svovelfyre og Svovel- 
brinte, men ei faa rigeligen, fom den fra den ikke paany glö- 
dede Maffe. Concentreret Saltfyre virkede o g fa a paa den atter 
glödede Made, udlkilte noget fort, og srembragte Svovelbrinte- 
lugh

Xanthogenqvikso/v. Dette kan faaes ved at fælde med 
oploft Xanthogenfurt Kali enten oploft Tvechlorine-Qvikfölv*  
eller Cyanogen -Qvikfölv: man faaer det letteR uden Lugt ved 
at anvende det fidtle. Ere Oplosningerne som sammenblandes 
meget fortyndede, faa udfkiller Xanthogenqviksölvet lig forti i en 
£aa fintfordelt Tilftand, at det ei lader lig srafkille ved Filtret j 
men naar den ved Sammenblandingen frembragte uklare Væd- 
fke har henflaaet nogle Minuter, faa vifer der fig ligesom en 
Sammenlöbning til ftörre og mindre, noget glindfende Skyer: 
nu kan Vædlken klares ved Filtrering, ligesom ogsaa Xantho- 
genqvikfölvet selv let föger Bunden i Form af fmaa, noget 
kryflallinfke Korn. Gyder man oplölte Cyanogenqvikfölv til en 
stærk Oplosning af Xanthogenfurt Kali faa opllaaer vel forti en
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Udfkilling, men ved at fore denne noget om i Vædlken forsvin
der den atter; jo mindre fortyndet den Xanthogenfure Kali- 
Oplösning er jo længere vedbliver dette Phænomen at vife fig.

Xanthogenqvikfolvet er hvidt, har et sandagtigt Udfeende, 
kan opbevares i det mindfte flere Uger, uden kjendelig For- 
andring, men synes dog efter flere Maaneders Forlob at an- 
tage en gulagtig Farve.

Udsættes det for en forhöiet Temperatur paa den ved de 
andre Xanthogenforbindelfer angivne Maade, saa iagttages det, 
som folger: Ved fvag Opvarmning bliver def gult, derpaa 
fortagtigt, og ved en Temperatur, fom nok kun lidet overfli— 
ger Vandets Kogepunkt, smelter det med flærk Bevægelse; giver 
Olie i temmelig flor Mængde, og nogen lögagtigt lugtende Luft. 
Naar derpaa Udviklingen af diffe har ophört og Heclen har naaet 
en vis Styrke, begynder der at vife fig et mörkegraat Sublimat 
i Hvælvingen af Roret, fom i nogen Tid foröges. Naar intet mere 
hæver fig, saa ligger tilbage et fort, let, flokket (ofte netformigen 
fainmenvævet) Legeme. Sublimatet har temmelig stærk Sam- 
inenhold; fkrabes deri, £aa fremkommer en röd Streg; finrives 
det, faa vifer det lig med en rod Far ve undertiden ly fere, un
dertiden mörkere (rimeligviis efter den forlkiellige Varmegrad 
hvorfor det har været udfat); deter altkaa fandfynligen Cinober, 
eller muligen en egen Art af Svovelkulqviksölv. Det ildbeflan- 
dige korte Legeme, forbrænder gandlke som Kulßokker, og jeg 
har derved ei bemærket nogen Lugt af Svovelfyrling.

Kk 2
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Xanthogen - Zink .1
Det Bundfald, som kan erholdes ved at sætte Xantho- 

gensurt Kali til et oplöfeligt Zinkfalte er sandsynligviis Xan- 
thogensurt Zinkilte, indtil videre vil jeg imidlertid betegne 
det ved det overlkrevne Navn.

■ /

" Til en temmelig fortyndet Oplosning af Svovelfurt Zink- 
ilte giöd jeg noget oploft Xanthogenfurt Kali: der fremkom 
strax en hvid, pulverförmig Udlkilling; men i Forllningen for- 
fvandt denne ved at fores om i Vædfken, og da der havde 
dannet fig faa meget at dette ei længere lkeete, blev Vædlken 
dog aldeles klar blot ved Tilsætning af en vis Mængde Vand.

En uklar Vædfke, erholdt ved Sammenblanding af Svo- 
velfur Zink og en tilstrækkelig Mængde Xanthogenfurt Kali, gav 
ved at henstaae 10 å 12 Timer, et Bundfald, fom beftod af 
noget kryftallinlke, fandskornagtige temmelig tunge, og haarde 
Korn, hvilke havde en fvag grönagtig Farve. Bundfaldet blev 
bragt paa et Filter og afvafket indtil det fralöbende ei gav Bund- 
fald med Saltfur Baryt. Dette indtraf temmelig fnart. Derimod 
vedblev Afvafkningsvandet at give det gule Bundfald med Kob- 
berfalte, det hvide med Blyefalte, det gulagtige i sort hur
tigt overgaaende med Salpeterfurt Sölv: alle di (Te Bundfald 
opftode i temmelig rigelig Mængde, og vifte fig ligefaa rige- 
ligen i det ved den fenere Paagydning erholdte. Vand, somi det 
der tidligere fralöb; ogfaa gav Vandet et hvidt Bundfald med 
Kulfurt’ Kali. Ved derpaa at overgyde det med Alkohol be- 
mærkede jeg at heraf blev optaget en endnu llörre Mængde, 
at den alkoholiske Oplosning ei j mindste Maade blev uklar med 



Vand, men blandet dermed gav en Vædlke, fom med Reagen- 
tierne for et Xanthogenfurt Salt, forholdt fig fom en Oplosning 
af et faadant.

Jeg afbrod derfor lnart Afkalkningen hermed og törrede 
hvad jeg havde tilbage. Ved Behandlingen med Alkoholen tabte 
det næflen aldeles den grönagtige Farve, men den kom lidt 
efter lidt igjen ved Törringen.

Noget af dette Xanthogen - Zink holdt jeg en halv Times 
Tid i Beröring med Alkohol til 97 ° Tr., under nogle Ganges 
Omryflning: alt blev derved opl'öß\ Oplosningen var fuldkorn- 
men klar. Jeg indtørrede en Portion ved temmelig rafk Var- 
me, og erholdt derved en hvid næften uigjennemfigtig, tem- 
melig haard Masfe. Noget af denne lagde jeg i oploft Svovel- 
furt Kobber; der opftod hurtigt Xanthogen - Kobber, en anden 
Portion overgjod jeg med Vand; Vandet viste fig tydeligen, 
efter Indvirkning i en Times Tid, fom en Oplosning af Xan- 
thogenfurt Zink; en tredie blev overgydet med Alkohol: her- 
yed gik Oplosningen rafkere. Noget af den förfte alkoholiske 
Oplosning henfatte jeg i et Uhrglas til frivillig Fordunftning: 
der vifte fig ingen Kryftaller, men tillidst en Masfe lig den, 
som erholdtes ved hurtig Indtörring, kun var den ligefom 
sammenløbet til £maa Perler.

Noget af det indtørrede Xanthogen - Zink blev opvarmet 
ftærkt paa et Glasfkaar. Det fjneltede, gav Taage, og rimelig- 
viis ogfaa Luft, under heftig Bevægelfe i Masfen; antog en 
ftærk gron Farve og blev atter falt, fkjöndt Varmen blev 
stærkere. Ved foröget Hede begyndte det atter at fmelte^, og 
antog en sortagtig Farve; hift og her i Masfen vifte sig noget 
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med metallifk Udßeende; ved fortsat Ophedning forsvandt 
næften alt.

Til noget, fom var forandret til den grönne Masse satte 
jeg noget Saltsyre: der fremkom en heftig Luftudvikling; Luf
ten havde vel Lugt fom Svovelbrinte, 
Lugt; et overholdet Stykke Papir,

men dertil en særegen 
befugtet med Salpeterfurt

Blye, anlöb fort og rödt mellem hinanden *).

*) Men herved fortjener imidlertid «t mærkes, at man af Blyefaltene ei 
fjeldent faaer et rödt Bundfald, blandet med det forte, naar der 
tillige med Svovelblye ogfaa danner fig Saltsurt Blye»

III.
Xanthogensyren.

Den ved Vexelvirkningen mellem Svovelkulftof, Alkohol 
og Kalihydrat dannede nye Syre kan erholdes i fri Tilstand-. 
det er den olieagtige Vædlke, fom udskiller fig naar man fætter 
Svovelfyre eller Saltsyre til Kalisaltet. Jeg omhandler den 
efterat have talt om dens Sammensætninger, fordi man her 
bedft kan domme om de Phænomener fom den frembyder.

Xanthogenfyren er ved den almindelige Temperatnr en 
saa godt somufarvet, gjennemfigtig Vædfke, fom aldeles haren 
Olies Udfeende; den optages ikke asVand, den er tungere end 
Vandet. Ved at være i Beröring med Lusten overtrækkes den 
hurtigt med en uigjennemfigtig Skorpe; denne Forandring lider 
den ogfaa ved at befinde fig i Vand, men meget langfommere og 
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defto mere langfomt jo lavere den Temperatur er, som Vandet 
har. Ved længe at være i Berøring med Vand deftrueres den 
aldeles under nogen Luftudvikling. Udfkilles den af en meget 
fortyndet Oplosning af Xanthogenfurt Kali ved en fortyndet Syre,, 
altfaa i en meget fiintfordelt Tilfland, saa samler den sig van
si: el igen til een Masse, og destrueres ofte meget hurtigt, juft 
fordi den frembyder faa mange Berøringspunkter med Vandet. 
Den er flygtig; men ved en Temperatur, lavere end den hvor- 
ved Vand koger, deftrueres den.

Tilberedningsmaaden for Xanthogenfyren er i Folge de 
anförte Egenfkaber denne:

Man bringer noget Xanthogenfurt Kali i et langt og 
fmalt Glas,, eller endnu bedre, i et Glasapparat,, fom nedentil,, 
lig en Skilletragt, er forfynet med en Glashane, og som oventil 
kan tilfluttes med en Glasprop; man overgyder Saltet med saa 
meget af en afkjölet Blanding af i D. Svovelfyre med 4 til 6 
Dele Vand, at der bliver et kjendeligt Overfkud af denne Syre; 
man befordrer Virkningen ved nogen Bevægelfe. Faa Öieblikke 
derefter fætter man til den flærkt melkede Vædlke,, förfl omtrent, 
ligefaa meget Vand efter Maal^ fom mani har anvendt af den 
fortyndede Syre, flrax derpaa noget mere: Vædfken begynder 
herved at klare lig idet Xanthogenfyren famler fig ved Bunden 
afGlasßetj ved,, paa en pasfende Maade,. at sætte Vædfken i Be
vægelse kan man bidrage meget til at Xanthogenfyren famler 
fig i een Masfe ved Bunden,, og forebygge at ei fynderligt der
af udbreder fig fom en olieagtig Hinde paa Overfladen af Væd— 
lken. Saa fnart Syren faa temmelig, vel har udfkilt lig tilgyder 
man 16 til 20 Gange faa meget Vand som forfte Gang.. Der- 



paa affuger man forsigtigt ftörfte Delen af den over Xanthogen- 
syren ftaaende klare Vædlke; tilfætter ftrax paany en ftor 
Mængde Vand, og afsuger atter, og saaledes fremdeles indtil det 
frafugede Vand ei giver nogen kjendelig Uklarhed med en Ba- 
rytoplösning. Kommer det an paa, faa vidt muligt, at faae 
Syren befriet fra Vand, faa lader dette lig gjöre, ved forlig- 
tigen at udtappe den ved Hjelp af Glashanen.

Skal Syren opbevares noget under Vand, faa gjör man vel 
i at holde den i en Temperatur, fom i det mindfle kun er faa 
Grader over o”. Svovelfyren maa ei være fortyndet med be- 
tydeligt mindre Vand, end ovenfor er angivet, og man bör ei 
opfætte længere end bemærket at tilgyde Vand. Xanthogenfyren 
udlkiller hg ellers med en brunagtig Farve; der decomponeres 
maalkee endog noget Svovelfyre, naar den anvendes for concen- 
treret. Ifledet for Svovelfyre kan særdeles vel anvendes Saltsyre, 
men Eddikefyre synes ei godt at kunne udskille den ny Syre.

Xanthogenfyren har en særegen ftærk Lugt*);  en stærk,

brændende Smag. Lakmuspapir farves livligen rodt af denne 
Syre, men en ftor Deel af det rode gaaer meget snart over i 
gult og gul-hvidt **).

agtijjt; men adskillige af de Forfög fom befkrivet i det folgende lære 
vilt paa det bestemteste, at det ei kan tillkrives Svovelfyrling.

**) Bringes lakmuspapir rödfarvet med cn Syre i en Oplosning- af Xan- 
thogenfurt Kali, faa antager det ofte den famme gule og gulhride 
Farve, rimcligriis fordi Xanthogenfyren derved udskilles. At jeg ei
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s Xanthogenfyren forener fig let med Kali og Ammoniak 
ikke blot ved at hættes i Forbindelse med diffe Legemer i cau- 
tifk Tilftand, men den decomponerer kulsurt Kali og kulsurt 
Ammoniak \ den decomponerer desuden kulsurt Baryt. Den 
paa denne JYLaade frembragte Forbindelse med Kali forhol
der sig som det ved Svovelkulstof Alkohol og Kali erholdte 
Salt. Xanthogensyren danner hurtigt ved at bringes sam
men med sort Kobberilte: det gule Xanthogenkobbermed 
gult Bly eilte: det hvide Xanthogenbly ; med rodt Qy ik solv
ifte: det hvide Xanthogenqyiksolv. Jeg vil anföre nogle as 
de Forfog kom have lært dette,’ og et og andet mere.

Jeg tilberedte til forlkiellige Tider ftörre og mindre (som 
ofteft meget smaa) Portioner Xanthogenfyre i smaa smale Glas, 
anvendte den faa ftrax den var behörigen afvafket, og sædvan- 
ligviis i Forbindelfe med lidet Vand. Til en Portion satte jeg 
noget Kali oplost i Fandy til en anden nogen Ammoniak- 
vædske. Xanthogensyren optoges temmelig let af begge Væd- 
fkerne, men der var anvendt vel meget af diffe; jeg neutra- 
liferede dem ved ganlke lidet Saltfyre: faavel den ene fom den 
anden af diffe Vædfker gav i rigelig Mængde det gule Bund- 
fald med Svovehurt Kobber. Anvendte jeg dem för Neutrali- 
feringen med Saltsyre, saa fremkom et Bundfald, fom havde en 
ureen Farve; men naar derpaa blev tilgydet noget Saltsyre an-

ftedfe tydeligen har faaet dette Phænomen, er maafkee fordi det Pa« 
pir, fom jeg anvendte til forfkiellige Tider var rödfarvet fnart med 
en meget fvag, fnart med en stærkere SyreJ det tilfyneladende affar
vede Papir bliver atter blaat ved et Alkali«

FitFSd, yhys. Skr. I Deel, I Hafte 1821. L I 
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loo- det flrax den smukke gule Farve. Ingen af de neutrali- 
serede Kædsker gav Bundfald med Saltsur Baryt.

X en Portion Xanthogensyre (under lidet Vand) bragte jeg 
nogle Smaaftykker af Kulsurt Ammoniak: der opllod en ftærk 
Luftudvikling hvor Syfen og det fade Salt berörede hinanden; 
jeg tilgiöd lidt mere Vand, og havde da efter faa Öieblikke 
en Oplosning, der af Svovelfurt Kobber fældede Xanthogen- 
kobber i rigelig Mængde.

Jeg gjorde det famme Forfög med mættet Kulsurt Kali: 
Phænomerne vare aldeles de famnie. Jeg prövede Oplosningen 
desuden med Salpeterfurt Blye: der fremkom i flor Mængde 
det hvide flokkede Bundfald. Til noget af den ved mættet Kul- 
furt Kali erholdte Vædlke, fom indeholdt noget overflødigt 
Kulfurt Kali, satte jeg Alkohol; fraheldte efter nogen Samvir- 
ken den klare alkoholifke Vædlke fra det udfkilte Kulfure Kali, 
og indtørrede den ved frivillig Fordunflning i et Uhrglas; den 
derved erholdte Masse lignede det forhen beskrevne Xan- 
thogensure Kali ved Krystallisationsmaaden? Glandsen &c.

Jegi bragte noget Kulsurt Baryt f (erholdt ved Fældning) 
i Xanthogenfyre, hvorover der befandt lig noget Vand: der 
fkeete fnart Luftudvikling, i kort Tid traadte al Xanthogenfyren 
i Forening med Baryt, og jeg erholdt en Vædfke, fom gav 
Xanthogenkobber med Saltfurt Kobberilte og Xanthogenblye med 
Salpeterfurt Blyilte. Den blev desuden prövet med Salpeterfurt 
Sölvilte, hvormed den gav det gule Bundfald, fom felv i Mör- 
ket, men dog ei fuldt faa hurtigt fom i Lyfet, blev bort. 
Noget af Vædfken blev henfat i et Uhrglas til frivillig For- 
dunftning: efter 4 til 5 Timer var den indtørret til en kryftal-

-



linlk Masse, fom i Henseende til Udfeende lignede noget Xan- 
thogenfurt Kali. Jeg overgöd denne med noget Alkohol til 
g8° Tr., sraheldte ftörfte Delen efter Indvirkning i henved 
i Time: den gav i rigelig Mængde det gule Bundfald med 
Kobbersalte. Jeg lod Masfen paany blive tör, og bragte der- 
paa lidt Vand til famine: alt oplöfte fig særdeles hurtigt. Jeg 
fatte lidt Svovelsyre til denne Oplosning efterat have fortyndet 
den noget, og erholdt i flor Mængde Svovlsurt Baryt,

Der blev fat JB aryt vand til Xanthogenfyre: der opstod 
aldeles ingen Uklarhed. Syren optoges, men temmelig Iang- 
fomt, rimeligviis fordi den, bom en Folge af dens Uoplöfclighed. 
i Vand, paa denne Maade kun vanfkeligen kommer i Beröring 
med Baryten; (af famme Aarfag fkeer Foreningen med Kali og 
med Ammoniak langt lettere, naar falt Kulfurt Kali eller Kul- 
furt Ammoniak bringes ned i den olieagtige Xanthogenfyre, 
end naar den overgydes med en vandig Oplosning af cauttik 
Kali eller Ammoniak). Det fralieldte Barytvand var lidt alka- 
lifk : det blev neutraliferet med Saltfyre. Ogfaa denne Vædlke 
blev prövet med Sallfurt Kobber, Salpeterfurt Bly og desuden 
med Sublimat: den gav Xanthogenkobber, Xanthogenblye, og 
Xantho gen qvikfölv.

Noget sort Kobberilte blev bragt i Xanthogenfyre: ftrax 
efter at Beröringen var fkeet var noget af det forte bleven 
gult, og efter Forlob af omtrent k Time var alt Kobberilte 
forvandlet til det fmukke Xanthogenkobber. Det blev udtaget, 
noget afvalket, og törret: det havde den eiendommelige Lugt.
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Jeg bragte gult Blyilte i Xanthogenfyre: der vifte lig 
en rafk Virkning, og efter kort Tid havde jeg et hvidt Legeme 
med Xanthogenblyets særegne Udfeende.

Rödt Qvikfölvilte synes at virke livligft paa Xanthogenfy- 
ren. For hver Gang lidt Oxid kom i Beröring med Syren 
under Vand, opftod der en sydende Lyd, og der hævede hg 
nogle Gange Blærer fra Masfen, men disfe forfvandt ved at 
Rige noget i Vandet: det var rimeligviis ei andet end Vand- 
damp, fremkommen af det Vand fom nærmeft omgav det, med 
Syren virkende Oxid, formedelst den, ved denne Virkning 
udviklede Varme. Oxidet antog efterhaanden den hvide. Farve, 
og i kort Tid var der frembragt en ei ubetydelig Deel Xan- 
th ogen q vikföl v.

Ogfaa ved at sætte oploft Svovelsurt eller Saltsurt Kobber 
lige til Xanthogenfyren faaer man i ftor Mængde Xanthogen- 
kobbér *)  og ved at anvende Salpetersurt Blye, Xanthogenbly.

*) Svovelkulftof træder i Forbindelfe med en alkoholisk Oplosning afSaltfurt 
Kobber uden at foraarfage Uklarhed eller Farveforandring. Ved at 
fætte Vand til denne Forbindelfe udskilles blot Svovelkulftoffet. Sort 
Kobberilte lider ingen Forandring hverken i Svovelkulftof ene, eller i 
en Forbindelfe af dette med Alkohol, Heller ikke virker Xanthogenolien 
(Productet af det Xanthogenfure Kali ved Ophedning) paa fort Kobberilte.

Skjöndt Vand, som har været i Beröring med Xan- 
thogensyren gjerne har noget af dens Lugt, faa har jeg dog 
ikke saaet, ei engang et gult Skjær, ved at sætte Svovelfurt eller 
Saltfurt Kobber dertil — vel at mærke naar dette Vand ei in- 
deholdt isvævende Syre; thi befinder lig i Vandet nogle af de 
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olieagtige Draaberj og man da tilsætter et oploft Kobbersalt, 
faa fremkommer ftrax den gule Udfkilling paa de Steder hvor 
Olien er. — Uar man udskilt Xanthogensyren med Saltsyre 
saa kan selv den forst fraheldte Uædske neutraliseres med 
Barytvand uden at der opstaaer Uklarhed.

Xanthogeidyren lader lig meget let antænde, forbrænder 
med en ra(k blaa Lue, og giver derved en flærk Svovel- 
fyrlinglugt.

I et temmelig vidt, men meget kort Glasror, tilsmeltet ved 
den ene Ende, indefluttede jeg en temmelig ftor Mængde Xan- 
thogensurt Kali (ei længe efterat det var bleven tilberedet); an- 
bragte i Mundingen af dette Rör et böiet Tilgydningsrör famt et 
Afledningsror gjennem en meget vel sluttende Prop; jeg overbandt 
desuden denne med Blære; jeg faitgjorcle Roret vertical!, bragte 
Mundingen af Afledningsroret under et lille Glas, fyldt med 
Vand, og tilfatte nu gjennem Tilgydningsröret en tilstrækkelig 
Mængde Svovelsyre, fortyndet med omtrent 5 Dele Vand: der- 
vcd uddreves ei andet end atmorphærilk Luft af Karret; ligefom 
dcf heller ikke vifte fig ringelte Brusning i Masfen, hvilket her 
særdeles let lod fig iagttage, fordi Mængden hvormed der ope- 
reredes juli ei var ubetydelig. Jeg udsatte derpaa Blandingen 
for en langiomt stigende Varme: Temperaturen naaede fikkert 
benved 5o° C. uden at der vide lig noget mærkeligt; men da den 
blev noget höiere opftod der pludfeligen en meget heftig Ud- 
vikling af Damp og nogen Luft. Dampen fortættede fig for en 
Deel, noget i Afledningsroret, noget i Vandet; en Deel var 
gaaet med Luften gjennem Vandet i Glasfet. Storfle Delen af 
dette bragte jeg fnart til at fortætte fig, men noget blev sikkert 
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tilbage. Formedelft den pludselige og hæftige Luftudvikling gik 
meget af Luften bort uden at blive op famlet. Den ringe 
Mængde fom jeg beholdt tilbage, da störlte Delen af Dampen 
havde fortættet fig, underfögte jeg blot i Henfeende til Lugten: 
den var hverken logagtig eller svovelbrinteagtig, men noget 
svovelkulstofagtig. Den Vædfke, fom havde samlet fig i Af
ledningsroret og under Vandet, var gjennemfigtig, aldeles ufar- 
vet og . havde gandske Udseende af Svovelkulstof, ogsaa næ
sten gandske dettes Lugt, og den var yderfl flygtig. Noget 
deraf blev bragt i en vandig Kali Oplosning: lidet blev optaget, 
men florite Delen forblev uoplölt, felv efterat det havde været i 
mere end een Time i Beröring med Kaliluden og den fraheldte 
ilærki alkajifke Vædfke, (hvad enten den i kortere eller længere 
Tid havde været i Beröring med den olieagtige Masfe), gav 
ved ingen Behandling, hverken det gule Bundfald med Kobber- 
salte, eller det hvide med Blyesalte; men fældede, i nogenlunde 
neutraliferet, ligesom og i alkalifk Tilltand, fvovelfurt Kobber 
meer eller mindre morkebrunt, og Salpetersurt Blye, snart rodt, 
snart rodt og sort mellem hinanden. Ued Tilsætning af Syrer 
til denne Uædske fremkom Svovelbrintelugt. Den overförte 
olieagtige Vædfke vifte sig ahfaa ogsaa ved dens Forhold med 
Kaliluden som Svovelkulftof. Da Apparatet var taget fra hin- 
anden, og noget Vand var gydet til det tilbageblevne i det ved 
den ene Ende tilfmeltede Glasror, erfarede jeg, at der endnu 
var en flor Mængde af en olieagtig Vædfke tilbage. Denne 

' havde en noget brunagtig Farve, men forholdt fig sorresten, (i
Henseende til Lugt, Virkning paa Lakmospapir og Virkning' 
med Kali), som Xanthogensyre blandet med noget Svovelkulftof.
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En Portion Xanthogenfyre, saavidt muligt fri for Vand, 
blev ved Hjelp af et tragtformigt Glasapparat, forfynet med 
Flane, tappet i et ved den ene Ende tilfmeltet Glasror. Delle 
stillede jeg verticalt, og fatte det i Forbindelfe med et hori
zontalt liggende Rör, fom havde en vertical Nedböining til 
det verticale Rör, og som paa Midten af den horizontale Deel 
yar forfynet med en Kugle; dette Ror fatte jeg endvidere i 
Forbindelse med et Afledningsror, som gik i Qvikfölv. Jeg 
opvarmede derpaa Syren; da den havde naaet vel henved 4o° 
C., fremkom .pludfelig en hæflig Luft- og Damp-Udvikling. Jeg 
bortliernede Ilden: Dampen fortættede fig for en Deel i den 
verticale Deel af det Rör, der fkulde tjene fom Forlag og flöd 
tilbage; men en Deel gik med Luften (den blev famlet ved 
Qvikfölv) og der vifte hg fnart en Deel Draaber med fvovel- 
kulftofagtigt Udfeende paa» Overfladen af Qvikfölvet. Jeg afvad- 
fkede Luften med Alkohol: den formindskedes derved noget i 
Omfang, Alkoholen blev lidet melket og antog nogen fvovel- 
kulltofagtigt Lugt; jeg afvadfkede derpaa med Vand: Vandet 
antog ingen 'mærkelig Lugt. Den faaledes afvadlkede Luft 
havde ingen, eller i det mindste en yderlt fvag, og ikke di- 
stinct Lugt. Ved gjentagne Gange paany at opvarme Röret 
med Syren, fremkom de anförte Phænomener, og jeg erholdt 
en ei ubetydelig Mængde Luft, hvilken helt igjennem forholdt 
fig fom anfört. Ved gjentagen Prove vifte fig den stærkt af
valkede Luft at være brændbar. Jeg bemærkede ikke Svovel- 
fyrlmg-Lugt efter Forbrændingen; men naar denne fkeete over 
Kalkvand blev dette gandfke lidet uklart, (fot Forbrændingen 
foraarfagede hverken den ikke afvalkede eller den afvalkede
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Luft, nogen Uklarhed i Kalkvandet, som kunde tilskrives Kul- 
syre). Den Omflændighed, at jeg var udsat for at faae et ulik- 
kert Resultat af Underfogelfen over denne Lufts Belkaflenhed,' 
fordr jeg ikke var vis paa at have den aldeles fri for Svovel- 
kuldamp, var en Bevæggrund til at jeg ei examinerede den 
nærmere. Da Luftudviklingen ei var betydelig, fkiöndt Tem- 
peraturen var Heget vift til ioo° C., bortfiernede jeg Ilden; 
Ved at tage Apparate! fra hinandert, bemærkede jeg intet Sted 
hverken Svovelfyrlinglugt eller Svovelbrintelugt, ei heller Lög- 
lugten, men, ifær i Forlagsröret, ftærk StnmeZhuZZwgif, og i det 
tilfmeltede Rör denne Lugt blandet med lidet af Xanthogenfyrens. 
Der var endnu lidet af en olicagtig Vædlke tilbage. Jeg fatte 
til den noget oploft Svovelfurt Kobber: der vifte lig kun i me
get ringe Mængde en lkiden gulagtig Udlkilling.

Nærværende Underfogelfe har i det hele taget havt den 
Gang, hvori den har ladet fig afhandle. Temmelig tidligt var 
ved famme den Tanke faldet mig ind, at en Forening af Svovel 
og Kulftof maalkee i den Henfeende var lig en Forening af 
Qvælftof og Kulftof, at den med Brint kunde danne en Syre. 
Paa flere Maader havde jeg fogt Bevifer for Tilltædeværet fen 
af Brint: jeg havde iorfogt Behandlingen med sort Kobberilte, 
men uden sikkert Udfald; Kalisaltet gav, ved at deftrueres, en 
Luft^ som fyntes at indeholde Svovelbrinte; og Xanthogen- 
olien gav ved Forbrændingen Vand: men det forblev dog end- 
nu uvift, om dette ei kunde tilfkrives noget Vand, S0111 Saltet 
mutigen kunde have indeholdt. Mere tilfredsstillende fandt jeg 
Phænomenerne ved det nylig anförte Deftructionsforfog af selve
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Syren, da den fynes derved at dele sig i Svovlkulftof og en 
brændbar Luftart. Men det fikkrefte Beviis formodede jeg til— 
fdft at en Behandling med Jodine maatte kunne afgive; og 
jeg fandt at dette var rigtigt*

Muligheden af at Svovelkulftof, Jodine og Vand tilfam- 
men, ved Bandets De composition, kunde foranledige Dan- 
nelfe af Jodinebrintefyre, bevægede mig til förit herover at an- 
ltille et Forfög, lkjöndt jeg gjerne tflftaaer, at der var kun li
den Rimelighed for at hint vilde fkee. Jeg fatte til lidet Vand 
noget Svovelkulftof, bragte ftörfte Delen af dette til at söge 
Bunden, og tilföiede nu noget Jodine. ‘Saa ftrax denne kom i 
Beröring med Svovelkulftoffet op flod en smuk og livlig violet 
Farve, idet begge Stofferne tydeligen traadte i Forening med 
hinanden. Jeg tilfoiede fhart noget mere Vand: nu samlede lig 
Foreningen af Svovelkulftof og Jodine paa Bunden fom en tyk 
olieagtig Masfe med en sortebrun Farve; det overftaaende 
Vand var fuldkommen klart, og havde kun en yderft svag vio- 
letagtig Farve. Dette blev ff aheldet og prövet: det viste ikke 
ringeste Spor af Jodinebrintesyre3 thi ved Tilsætning af en 
Sublimat op losning forfvandt blot det violetagtige Skjær, uden 
at der opltod ringede Uklarhed^ med Salpetersurt Bly vifte 
kig aldeles intet, ligefaalidet som med Chlor ine vand, Salpeter
syre og concentreret Svovelsyre.

Dersom der altfaa nu, ved en Behandling af Xanthogen- 
syre paa aldeles den famme Maade, fremkommer Jodinebrin- 
tefyre, faa kunne vi vift med Sikkerhed flutte, at hin inde
holder Brint. v

i a

Vid. Sei. phys. Skr. I "Deel. I Hafte 1821. M m
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Jeg tilberedte en Portion Xanthogenfyre paa den i det 
foregaaende belkrevne Maade ved Hjelp af Svovelfyre; den blev 
hurtigen afvafket paa det fuldkomnefle; 5 — 6 Linier reent 
Vand lod jeg blive tilbage. Jeg tilfatte nu uopholdelig nogle 
Korn af Jodine. Idet denne kom i Beröring med Xanthogen- 
fyren opflod en mörk rödbrun Farve paa de Steder hvor Berö- 
ringen fkete, og de nærmefte der omkring værende Dele af 
Syren vifte fig et Öieblik med det matte Udfeende, fom Syren 
antager ved i kort Tid at være i Beröring med Luften; men 
fnart udbredte fig den mörkerödbrune Farve ogfaa over difTe 
Dele. Under diffe Forandringer bevægede fig en Deel af Jo- 
dine frem og tilbage paa Overfladen af Syren, indtil den lige- 
fom var henfmeltet. Det overftaaenrle Vand blev förft noget 
melket, fnart derpaa antog det en ureen rödbrun Farve, paa 
Bunden laae en tyk olieagtig Maffe som förft havde en meget 
mörk rödbrun Farve; efter Tilfætning af lidt mere Vand og 
nogen Bevægelfe af det hele, tabte faa vel den vandige Vædlke 
fom den olieagtige Ma(Te i kort Tid meer og meer af Farven, 
faa at der, 10 til 12 Minuter efterat Jodinen var bleven tilsat, 
havdes paa Bunden en lidet gulagtig-hvid, mat og uigjennem- 
figtig, olieagtig Malfe, og derover en uf arvet, noget melket, van- 
dig Vædlke. Af - denne blev nu ftrax en Portion filtreret: den 
gjennemlöb fuldkommen klar. Denne Vædlke blev ftrax prö- 
vet; den forholdt fig fom folger:

n) fed Tilsætning af en vis Mængde Chlorinevand, frem
kom en rodbrun farve, som forsvandt ved mere Chlo
rine og fremkom atter ved mere af den filtrerede 
yædske.



h) J^ecl Tilsætning af stærk Salpetersyre: en lignende rod- 
brün Farve.

c) Fed en tilstrækkelig Mængde h'dist concentreret Svo- 
velsyre: en smuk violet Farve.

cZ) Fed Salpetersurt Bly: et udmærket skiont, glim
rende, gult Bundfald i rigelig Mængde.

e) Med Salpetersurt Solv:*  et hvidt Bundfald med et 
yderst ringe gulagtigt Skær, i rigelig Mængde, som 
ei forsvandt ved Tilsætning af Ammoniak.

f) Med Sublimat-Oplosning i et vist Mængde-Forhold’, et 
Bundfald, som snart viste sig med en udmærket livlig 
rod Farve.

Hin Fædske viste sig altsaa paa det bestemteste som 
en Oplosning af Jodinebrintesyre.

Strax efter at en Deel af den vandige Vædlke var frahældet 
udtog jeg lidet af den faa godt fom ufarvede olieagtige Mafle, og 
overgod den med noget oploft Svovelsurt Kobber: der opftod 
en temmelig Deel af den gule Udfkilling: Jeg fatte mere Jodine 
til den olieagtige Maffe under den vandige Vædlke, og tilgöd 
lidt mere Vand. Der fkete endnu en rafk Virkning, aldeles 
med de ovenfor anförte Phænomener, paa det nær, at den van
dige Vædlke, fom denne Gang fremkom, beholdt en ganlke 

x fvag gulagtig Farve, (denne Farve antagér, fom bekjendt, Jodine- 
brintefyre, liaar den holder lidt fri Jodine oploft). Vædfken 
blev filtreret og prövet med de nyligen opregnede Reagentier: 
den forholdt fig dermed ■ aldeles paa famme Maade fom den, 
förfte Gang erholdte, Vædlke.

Mm2



Jeg proved« nu atter en Portion af den uklare, næsten 
hvide,'- olieagtige Malke med Svovelfurt Kobber: denne Gang 
fremkom kun i faare ringe Mængde en ur een gulagtig Udstil
ling. Jeg satte til det tilbageblevne deraf en Portion Jodine. 
Maden antog derved en rödbrun Farve, beholdt denner og 
fremftilte en Forening, for Öiet ei ulig, den, fom Svovelkulftof 
giver med Jodine.. Noget af Jodinen forblev nu uoplöft.

Jleg. har foretaget de belkrevne Forfög med Xanthogenfy- 
ren og Jodinen mange Gange, og anvendt Xanthogenfyre, ud- 
fkilt, nu ved Svovelfyre, nu ved Saltfyre af Xanthogenfurt 
Kali, tilberedet paa forfkjellige Maader: stedse har jeg erholdt 
de samme Phænomener. Jeg anseer det derfor som beviist, 
at Xanthogensyren indeholder Brint, og soni 'i hedeste Grad 
sandsynligt, at den foruden delte Grundstof kun indeholder 
Svovel og Kulstof

Sætter man til en concentreret Oplosning af Xanthogen- 
furt Kali en tilstrækkelig Mængde Jodine, faa faaer man, under 
Phænomener ei ulige de föranförte, en Oplosning af Jodine- 
brintesurt Kali. Maalkee vil jeg kunne benytte Behandlingen 
med Jodine til at befiemme Mængdeforholdet af Brinten i Xan- 
thogenfyren.


