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Om Muu rfalt 
s o tn e t naturligt 

L u d s a l t.
Af

Joachim Dieder ich Cappel.

L. 1.

umsatt er af mange anstete Chymisier blevet holdt for natur
lig Salpeter, thisaaledes have Stahl, Junker og Neuman, 

ligeledes Pietfch i sit Priisstrift om Salpeterens Generation antaget 
Let for Salpeter, og derfor givet det Navn af Aphronkrum, Munr- 
Salpeter, eller Nitrum murale. De nyere Naturkyndige derimod 
have henftrtMuursaltet til Ludsalterne, iblant hvilke Hr. von Linné 
er Den forste, og ester ham Wallerius, Croniled, Cartheufer med 
flere. Men for at komme til Vished i Tingen og ophceve al Modsi
gelse, har jeg paataget mig den Umage at undersege dette Salt, saa- 
vel chymist som pharmaceutist.

§. 2.
Muursaltet, som synes at voere De gamles Natron, Aphrom- 

trum og Nitrum efter Beskrivelsen, er et mineralst Ludsalt, sokn av
les for sig i Naturen i stor Mcengde. Man finder det hos os i gamle 
saavelsom nye opforte Munre, fornemtneligen i dem, som ikke ligge 
langt fra Soen, og bar derfor retteligen Navn af Muurfalt. ' I 
Ostindien, Persien, Egypten og flere Lande findes dette naturlige 
Ludsakt i Jorden, og paa ode Steder voxende ud af Jorden. Missi
ons Medicus i Tranquebar Hr. König har nyelig sendt mig en Preve 
af dette naturlige Ludsalt fra Pico di TeneriffaHr, Profeflor Brtmike 
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har eg medbragt noget graa Sand fra Ungern, font ved Udludningen 
giver dette Salt af sig? At dette Salt just ikke findes paa alle Steder 
hge reent og ubeblandet, men med Ktokkenfalt formenget, det leerer 
os Hr. Model i sin Afhandling om det persiste Salt, hvilket han be
fandt at vcere et mineraliffLudsalt efter sine Forftg, men blandet med 
Kiokkenfirlt og andre fremmede Ting, dog har han ikke meldet det rin- 
gefte om Muursalt. Thi mange ere afMeming, at dette Ludsalt ikke 
sindes blot for sig, men stedse foreenet med en Syrlighed, faaledes 
som i Kiokkeufaltet, da vi dog har det noer hos os, hvor det paa ad- 
ffillige Steder avles og frembringes af Naturen, end og i anseelig 
Mcengde: Visse Sundheds Bronde Have og noget af dette naturlige 
Ludsalt i sig.

Den forste Formad afMuurfalt, som for at renses , var un
der Navn af voxen Salpeter bleven mig leveret, havde fadt i Holmens 
Kirke i Vcegen ved Daaben, hvor det var fundet deels som Dnun, 
Deels famlet i faste Cristallmiffe Stykker. Dette Salt var reent og 
Hvidt, de faste Stykker vare desuder: giennemffinnende, og beftode af 
tykke over hinanden parallel-liggende Traade) som endte stg paa den 
ydere Side med ftunrpe Spidfer. Efter flittig Sogning fandtes dette 
Salt paa flere Steder i temmelig stor Mcengde, som paa Kronborg, 
Toldboden, i Banco-Kielderen o. s. v. Jeg brugte altsaa af dette 
Salt ikkun de Cristattiniffe Stykker, ligeforn Naturen havde frem
bragt det, remt og allene blandet med lidet Kalk, hvilken lettelig fra- 
Mltes ved Filtrering.

§> 4*
Muursaltet henhorer til Ludfalterne, fordi det bruser med alle 

Gyrligheder, farver Violfyrupen gron, losner det flygtige Alcali i 
Salmiakken, og lader sig foreene og binde med alle, faavel destillerede, 
som udpressede Olier til Sabe. Naar det oplofts i Vand, derefter 
rnspisseres, og siden henftettes til at cristattiferes, famler det sig i 
aflange hvide og giennemffinnende Cristatter, der i den varme Luft 
forfalder til et hvidt Pulver, og taber mere end en tredie Deel af sin 
Wegt. s ç
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§• 5-

Dette Salt kommer i alle Mander overeens med Kiokkensak-- 
tets alcalde Deel/ og med den rensede Soda r thi rned Salpeter Syr- 
kigheden bliver det til Nitrum cubicum, med acido falis communis til 
Kiokkensalt, og med Vitriolens Syrlighed til Sal mirabile Glauben, 
Mnurfêet er derfor et mineralst Ludsalt. Dm Meemnss synes mig. 
ikke at vcere uden Grund, at det naturlige Ludsalt eller Mumsalt, 
fom faa overflsdeligen avles, har sin Oprindelse af Kiokkensaltet, 
som Syrligheden efterhaanden har forladt (*), allerhelst da man her 
paa Kalkbrcrnderierne pleyer ined Soevand tasse en stor Mcengde af 
Den brwndte Katksteen. C*)

6.
Jeg strider nit til Forlegene selv, hvilke jeg haver ansMekmeT 

Det foromtalte Cristalliniste Muursalt.
Jeg tog altsaa Tre Unzer af dette Salt, lofte det op i Otte 

Gange saa meget destilleret Vand, og lod Solutionen ftaae, da dm 
havde staaek noget, og intet havde sat sig paa Bunden, hellede jeg no-- 
get deraf i et Glas, og dryppede Vitriol-Olie deri/ indtil Rusningen 
lagde sig. Denne satnrerede Lund lod jeg atter ftaae noget, men 
fandt ikke det ringeste afVundfald deri. Derpaa blev den langsom af 
dampet og befordret til Cristallisation. Paa denne Maade fik jeg et 
Sal mirabile Glauberi. Saaledes omgikkedes jeg med Salpeter 
Smrrheden og fik et Nitrum cubicum, og med Kiekkenfalts Sunrhe- 
Den et Kiokkensalt. Denne Tilsietning af de tvende sidste Snurheder 
steete her ligeledes uden ringeste Bundfald, og derved stilles just den
ne Muursaltets Lund fra dem med aIcali foda?, alcali.falis communis,. 

Boracis

<*) Hvorledes Ratureu tikvirker LuMtrt, Set re endnu ffinlt for de Nákurkyndiqe. Den Sp 
rswmriigê Chymist-Hr. Marçgraf har Ziort adWige Forssz nred Ser» à Kiâ» Selttk, 
for ak Mr bdrttggr dets egentlige Syre saalMs, akhan kunde beholde dets Ildfaste iniaeralske 
r»dM frie for dette og alt andet Suutt, mnr|an- ovnaardr ikke sin Hensigt. Ser 
gvafs Chymische Sehr.

C*) Paa Kalkbra-ndmerne her nKr ved Kiodenhavu bmudr- Kaff af Salthåns Aallsseen, 
sourer giennemtrüñen nutz Salt, man kan og ikke noget Sted paa Saltholmen sind: 
-rMigt-Basd, thi Gründen er Mralt faltig, saa bet er forgimsder at grave Brrnde.
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Boracis o. s. v.y efterdi disse Luude beholde stedse noget i sig af et frem- 
met Versen, hvilket endog ved den reenligfte Adstillelses Anstalt ikke 
aldeles lader sig frastille.

§- 7-
Videre, jeg vilde og vide, hvorledes Muursaltet forholdt sig i 

Ilden, saa vel for sig allene, som blandet nred andre Legemer.

Attm. Ovnen, hvori jeg haver giort folgende Forfog, er en Ipfer 
Digel, forsynet med to Blcrsebcelge, saadanne som de, der 
bruges paa Mynterne til Guldfmeltningen, i hvilken jeg er i 
Stand til at faae de meeft sirnunenholdende Legemer til at 
flyder et Ouarteer, efterat Kullene ere opglodede.

Jeg tog tort Muurfalt, kom det i en tildekket Digel , og satte 
Den midi ittrellenr Kullene. Efter et Ovariers Tiid aabnede jeg Dig
len, og fandt Saltet saa tyk flydende og sey, at det ikke lod sig helde 
ud af Diglen. Nogle Dage derefter havde det trukken Fugtighed til 
sig af Luften, dog ikke saa meget soin alcali vegetabile, og stilles ali
san herved saavel som ved sit vanstelige Flod i Ilden fra jamure.

§. 8.
Jeg blandede Muurfalt med ligesira meget alcali vegetabile, og 

brugte samme Omgang som for. Materien flod gandste fey, og da 
jeg holdt ved med Ilden, lod den sig trekke som Glas: Den blev og 
fugtig i Luften, men ikke sira meget sour det foregaaende; Naaraltsaa 
Muurfalt foreenes nteî) alcali vegetabile, kan det nogenledes bevares 
imod Luft-Fugtighedens Indflydelse.

§. 9-
Ligeledes blandede jeg Muurfalt med lige Deele renset Sal

peter; da Ilden blev heftig, begyndte Materien gandste at stumme. 
Efter Diglens Aabning og Ildens Formindstelse, holdt det op at 
skumme, og Materien flod saa tynd og klar, at man kunde see 

Bunden
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Bunden af Diglen igiennern den flydende Materie. Ved denne 
Operation stildte der sig noget fra diste i Ilden smeltede Salte/,, 
foui var alt for lidet til videre Uadersogning.

§. 10.
Derefter forincengede jeg MuursaltetAneS andre minerMe 

Legemer, for at erfare det eenes Forhold imod det anden Jeg toK 
til den Ende 2 Deele af dette Salt og 1 Deel fim Kride, da Ilden 
havde vedvaret et Qvarters Tiid, fandt jeg ved Diglens AabninK 
Massen faaledes at have skummet, at den havde fadt sig paa Si
derne af Diglen lige op til Raîlden. Den Deel af Masten, som 
sad Diglen ncermest, syntes meeft at vane blevet til Glas, og jeg 
tvivler ikke paa, at det jo var kommen dertil, om jeg havde holdt 
kcrngere ved med Ilden.

Lo Deele Muursalt og 1 Deel graa Leer blev ligeledes stuin^ 
migt flydende. Denne fmeltede Blanding var noget gronagtig, nien 
denne Farve kommer af de indfprengte Jern- Partikler.

Flusssath i Deel og- Muursalt 2 Deele gik- efter at Set
havde stummet meget sterkt i et gandste jevnt Flod, saa at det lod 
sig udholde af Diglen. Saaledes forholdt det sig og med Tung? 
Hath i Deel og Muursalt 2 Deele; Ligeledes 1 Deel Alabaster og. 
Muurjakt 2 Deele. Disse Blandinger siod alle gandske jevnt, hvor
ved de fornemmeligen stille sig fra hiin Blanding med los Kalkjord. 
Zeolit i Deel med 2 Deele Muursalt smeltedes meget vansteligen,, 
og blev omsider til Glas; Glastet heraf sime efter udvortes An
seelse ikke uligt Borar-Glasser Mica nigra i Deel og Muursalt 
2 Deele flod og stuuunede i et Qvarteer. Massen var bruun og 
blev flydende ved Luften.

§. tt

. Jeg blev ved at prove Muursiiltet" med andre metalliske Jorde, 
og vetiente mig ligeledes tik enhver Operation af et Qvarter varig 
Ild og. en tildekket Digel.

I tt Muur-
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Mllursait 2 Deele og Solverglod 1 Deel blev t tiltagende 

Ild tyndflydende, ffummede sterkt, og giennemborede Diglen pan 
Siderne, paa Bunden laae noget af Blyet reduceret. Kobolthol- 
Dig Visinuthertz 1 Deel smeltedes hastigen «ned 2 Deele Muursalt: 
Efter Diglens Aabning fandt jeg Ertzen reduceret, og Regulus veye- 
de i Deele af Indsatsen. Dm ovre Deel af Diglen var farvet 
noget blaa, og Saltflakken blev flydende ved Luften. Modstem 
i Deel og Muurfalt 4 Deele blev jevnflydmde og gav en brunn 
Glasflakke. Calcineret Spanffgron nred 2 Deele af onrtalte Salt 
blev i vanlig Ild ikke fuldkommen reduceret, men blev tildeels til 
en rod Kalk, det vvrige laae fom fmaae Korn mdfprengt i Saltet.

§. 12.
Nu vilde jeg og forsoge, hvorledes det rensede Muurfalt for

holdt sig til pharmaceutice Præparara, og jeg troer at IUÜU Be- 
ftrcrbelftr vil blive af ftor Nytte i dette Fag. Forst lavede jeg en 
alkaliff Tinctur af blot Muurfalt og Spiritus vin i reétificatiflimus 
paa folgende Maade. Jeg tog 2 linjer heedt pulveriseret Muur
falt, som kort forhen havde flodt nogle Minuter i Ilden med et seyt 
Flod, og gydede paa dette Heede Pulver 4re Gange saa meget Spi
ritus vini reåificatiffimus, saa hastig flee Sunde. Efter f Times 
Forlob blev Vungeiften allerede rodagtig, og da Digeftionen blev 
vedligeholdt, tog Tincturen i Rodhed meere og meere til: tilsidft 
flk jeg efter 4 à 0 Timers Forlob en tennnelig bruunrod Tinctur.

§. 13.
Derpaa formcengede jeg 2 til 3 Deele Muursalt, som var 

henfaldet til Pulver ved Luften, med 1 Deel Spisglas, hvilket jeg 
for i Veyeu havde omsmeltet for desto meere Reenheds Skyld. Jeg 
kom dette i en Digel, hvilket efter nogle Minuters Forlob flod tem
melig godt ved Ilden. Da Materien var afflaget i Giespuklen, 
ftrndtes Regulus af Spisglasstt bedecktet med en guulbruun Salt- 
Slakke. Salt-Stakken ftodte jeg fmaae, og infunderte den med 

4 Gange
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4 Gange saa meget Alcohol vini. Infufum blev ferst mekkñgtigt, 
og i en lind Digestion af 6 Timer ssk jeg en msrkebrun Tinctur, 
som af Smag var hepatiæ og sodagtig, og aldeles ikke brendende 
paa Tungen, den havde ingen Liighed lned de i Difpenfatoris be- 
strevne Antimonial-Sincturn, som meget meere ere Tmcturæ sl- 
calinæ caufticæ, thi en god Tiffétura antimonii hepatica MÑÑ ikke 
vare cauttist, men meget mere hitten

§. 14.
Af 2 Deele smulret Muursalt og 3 Deele omsineltet Spis

glas lavede jeg Kermes mineralis. Dette blev med 16 tit 20 Deele 
Vand indkogt til 2 tredie Deele og giennemstet saa heedt som mne- 
kigt. Kermes satte sig ftrar af sig felv paa Bunden, og det lmsten 
en halv Gang lnere end efter den sadvanlige Methode med Liquor 
nitri fixa ti. I Henseende tit Farven og Fiinheden kunde jeg ikke 
see nogen Forstiel paa denne og den ordinaire Kermes, jeg haaber 
og at Virkningen heraf er hinanden lige.

§. i). '

Ligesaa smeltede jeg 1? Deel af bemeldte Salt med 1 Deel 
Spisglas i en Digel en halv Time, for at faae Guld- Svovel: 
Derpaa hettede jeg Massen i Giespukten, tog den bruune Slakke af 
Regulus, og ludede den ud med Vand. Denne Lud blev faldet med 
en Syre, og gav dobbelt faa meget guld Svovel,. som den Lud, 
der laves sadvanligen med alcali vegetabile,

§. 16.
Jblant alle Syrligheder, hvorined Svovlen kan faldes ndaf 

den hepatite Lud, har den destillerede Viin Edike med rette For
trinnet fordi Svovlet, fom herved fremkommer, er tofere og smuk
kere af Farver end den , der fattes med mineralste Syrer. ^Tages 
til forommekdte Lud Vitriol Syren, faa faldes tillige rued Svovlet 
et Saimirabile Glauben, hvilket letteligen vastes derfra: men falder 

Iu 2 man
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man ben ordinaire Lud, der er tillavet med et alea’-i vegetabile, med 
famine Syre, saa falder der tillige nied Svovlet sinaa Kristaller af 
Tartarus vkrioiatus, font ikke saa letteligen hverken med heedt eller 
Loldt Vand lader sig afvaffe.

§. 17.
Ved Regulus antimonii af forbemeldte Præparata antimoni- 

^ia maa endnu dette, fom noget besynderligt merkes, at den uden 
til og inden i var ikke allenefte hvidere end den ordinaire Regulus, 
inen bestod og i Bruddet af lutter concentric Straaler, da den 
-ordinaire derimod brekkes med flade Sider, font en Marchafit. Jeg 
havde og den Fomoyelse at see, at den lod sig uden Varme Amal
gamere med Quiksolv. Denne Regulus frembringer og, naar den 
sin eltes med Muursalt og hvid Sand, en smuk gron og gienneim 
finnende Stakke..

§. 18.
Endelig forssgte jeg det og, hvorledes Muursaltet vilde tee 

sig med et oleum eiFennale eller æthereum til den chymiffe Sabe.
Jeg kom vel torret Muursalt i en varm Serpentin Steens- 

Morter, rev det til et meget flint Pulver, dryppede efterhaanden 
oleum terebenthinæ derpaa, og rorte det saa lcrnge om, indtil 
heuved 4 Deele Olie havde foreenet sig med en Deel Salt, hvilket 
blev i 4 à 6 Timer tilveyebragt. Jeg lod det ftaae nogle Timer, 
og forssgte siden med at loft noget heraf op i Vand, for at fee om 
åen ffildte sig derfra: da dette-ikke ffeete, saa droppede jeg atter 
Olie derpaa, indtil den Lene Deel Salt havde faaet henved 10 à 12 
Deele Olie, thi af den vedvarende Omrorniug forsvinder meget af 
Olien, faa at neppe 5 Deele Olie sindes efter Vagten at vcere ble
vet til overs hos den ene Deel Salt. Da Sceben var ferdig, lug
tede den fom Camphor, smagte Balsamiff bitter, og lod sig oploft 
faavel i Spiritu vini, som i Vand. Denne Chymiffe Scebes Lit- 
beredelse, som kaldes efter Opsinderen Sapo Starkei, og fordum 

brugt
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trugt fom kN Corredor opii, og foin et LcrgeniiSdêl imod Steen, 
er langt fra ikke siia nwysommelig, fom den ftrdvanlige me) alcalá 
-vegetabile, hvortil vel udfordres 2., 3 ja vel 4 Ugers Tud/ inden 
Olien og Saltet noye kan foreenes.

§. 19.
Hvad Muursitltets lcegende Krast angaaer, saa er M i Fre- 

derichs Hospital bleven forssgt i Steen-Smerter med onstelig Virk
ning. Jeg kan og af egen Erfaring forsikre, at i mine Stemsmer
ter, hvoraf jeg -en Tiid lang har vceret plaget, har jeg fundet det 
fortreffeligt bedre og mere virkende end Kalkvand og andre udstreg- 
ne Lagenudler imod Steen. Thi den besynderlige oplofende Kraft, 
som jeg sporede hos Muursalt, gav Mg Anledning til at forsege 
Det paa Steen-Gmus, som var gaaet fra mig, hvilket jeg kom i 
Vand og dryppede oploft Muursalt paa: Nogen Liid derefter hav
de Grunset oploft sig til en hvidagkig Sliun. Jeg igientog Forso- 
get med smaa Stykker af Blceresteenen, som ligeledes oploste sig 
og blev til smaa Sandkorn; dog har jeg og erfaret, at alle Blcrre- 
Steene ere ikke af lige Art og Beskaffenhed, thi der blev givet mig 
et Stykke, hvoraf intet .ville oploft sig, men blev heel og holden 
liggende i Solutionen. Jeg har nu i Tv Aar brugt en Liquer af 
dette Salt og finder mig herved temmelig befriet fra Smerter.

§. 20»

Da det naturlige Ludsalt findes som en vcesentlig Deel i man- 
ge Loegedoms Vande, sorn forstrives herind udenlands fra, og siel- 
Den oprigtigen erlanges, efterdi dette Vand genreenligen eftergiores 
i Holland og fiere Steder: Saa troer jeg at vore gode Vande, for
medelst en tttborlig Tilsats af Muursalt, naar de forhen ved Kunst 
vare blevue forstnede og rncrttede rued flygtig Geist af den Art, soin 
Gas Helmontii, kunde meddeles lige faadan Virksomhed og Lcege- 
krast, som de naturlige Lccgedoms Vande indeholder; derved spare- 
des de Penge, som aarlig ganer ud afLandet for Sundheds Vande.

Iii z Efter
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Efter de afmtg anstillede Forsog holder i Pund Seltzer-Vand 

i2 Grmr naturligt Ludjalt, 8 Gran Kwkkensalt og 4 à ó Gran leet 
Kalkarted Jord. Et Pund Pyrmonter Vand holder foruden lidet 
Jern-Oker omtrcent 5 Gran Kalkartig Jord, 6 Gran Ludfalt og 
et par Gran Kwkkensalt. Holder man det altsaa for tteultg for 
sine Syge at de bruge eet af omtalte Lagende Vande, saa knude, 
naar det stal vare Seltzer-Vand, tages til en Potte Kilde-Vand 
fra Dyre-Haugen eller Roeskilde, fyldet med ovenmeldte Gas , 24 
Gran renset og torret Muursalt, og 16 Gran Kwkkenstlt. Ville 
man have Pyrmonter Vand faa kunde tages 12 Gran Muursalt, 
nogle faae Gran Kwkkensalt/ og, 2 à z, Gran Jern-Vitriol.


