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Nogle Forso g
med Flusspat og Flusspat-Syre,

af
P. C. ABILDGAARD.

sZ Vaa denne Tid fom er faa frugtbar paa Opdagelser af nye og 
hidintil ubekienbte Ting i Naturen, er det nodvendigt mere 

end nogensinde tilforn, at Naturkyndige ere opmccrksomme og flit- 
tige i at felv undersege og erfare, ferend de antage eg troe hvad an
dre paaftaae at have opdaget; thi ringe Feyl begaaede ved et eller 
andet Forseg, hvis Folger en alt for stor Begierlighed efter at finde 
noget nyt, letteligen forklarer til Fordeel for denne Attraae, gier 
det mueligt, at den redeligste, uden Hensigt at bedrage eller opdigte, 
forvilder og forforer sig selv og andre paa Afoeye.

Saaledes er Mejers Acidum pingve, scm paa en kort Tid 
giorde megen Opsigt, ved flere Naturkyndiges Underssgelser og 
Erfaring bleven til noget g-anffe andet og mindre fremmet Versen 
end det denne forresten meget fortjente og redelige Chymist udgav 
det for.

De mange Slags Grundjorde, som nu omstunder opdages af 
de nyere Mineraloger og Chymifter turde maaffe og een Gang ved 
noyere Randsagning komme til at blive indffrernket ttl fccrre, naar 
man erfarer, at det som nu holdes for at giore en vcrsentlig Forfticel 
imellem dem er allene tilftrldig, og at de alle ere endten Kiesel- 
jorde eller Kalkjorde forstielligen blandede og modificerede ved For^ 
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286 A Forjog med Flusspat  
eenLng med fremmede Vcesener; at de alle kan befries fra disse 
fremmede Materier og altsaa henseres til een af disse Hovedarter 
af Jorde.

Saaledes er det maasse og beffassen med de nye Suursalte, 
som under Navn af Flusspat-Syre og Arsenik-Syre ere for kort 
Tid siden af Svenske Naturkyndige opdagede. Hidindtil kiendte 
man af Mineralske-Syrer allene Vitriol», Salpeter- og S-e- 
salk-Syre; thi Svovel-Syren er beviislig ikke andet end Vitriol- 
Syren med Phlogiston forbunden og kan paa mange Mander giv
res af almindelig Vitriol-Syre.

I Anledning af en Deel Forsog som jeg har giort paa at oploft 
og definiere de mineralske og vegetabiliffe, faste og flygtige Luudsalte, 
fom alle ved ringe Haandgreb lade sig forandre til en reen Kalkjord 
ved at forjage det Menftruum, som giorde dem oploftlige i Vand 
(hvilke Forsog jeg ved en anden Leilighed stal give mig den LEre at 
forelcegge Selskabet) blev jeg foranlediget til at undersoge de Jord
arter, som have meest Liighed nred Saltene og deriblandt Flusspa
ten, som i denne Hensigt fornemmelig udmcrrker sig.

Forste Forsog.
Gron og klar Flusspat indviklede jeg i Papir, og ftodte det der- 

udi fiint, paa det at intet af Morteren ved Gnidning ffulde besmitte 
det, as dette saaledes stedte Flusspat, frasigtede jeg det fineste Stov, 
og bekom 105 Gran, som jeg kogte i destilleret Vand i en Glaskolbe 
i 4 Timer, og da det var bleven koldt, blev Vandet klart frahel- 
det, det tilbageblevne afdampede jeg til Torhed, og det befandtes 
at have tabt 10 Gran i Vcegten.

Disse tilbageblevne 95 Gran Flusspat, blev atter paa samme 
Maade kaagt med 3 Lod Vand i 5 Timer, det blev asdampet og 
torret, og befandtes da atter at have tabt 9 Gran.
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De endnu overblevne 86 Gran, blev zdie Gang paa samme 

Maade behandlet/ og det tilbageblevne Pulver befandtes da at 
have tabt n Gran.

Aarsagen hvorfor der ikke hver Gang blev oploft ligemeget af 
Stenen, er formodentlig den uliige Grad af Heede, fom det hver 
Gang har vcrret kaagt ved.

Det fraheldte klare Vand af diffe 3 Afkaagninger blev hen
sat, og befandtes anden Dagen at have udsat paa Bunden af Kar
ret en hvid Kalkjord, som veyede 23 Gran.

Da dette gav Anledning til at troe, at denne kalkagtige Jord 
af Flusspaten, havde i Vandet vcrret oploft ved et Menitruum af 
flygtig Natur, saa giorde jeg felgende:

Andet Forssg.
Jeg digererede fint stedt Flusspat med flygtig Ludftlt af Sal

miak i Vand opleft, og fik derved et Salt som jeg afdampede til 
Lorhed, og som ved Preven med Tilscrtning af fast Ludsalt, vii- 
ste sig at v«re et virkelig Salmiak.

Tredie Forssg.
Paa 2 Lod fiint ftedt Flusspat, gydede jeg 2 Qvintin fterrk 

Vitriol-Olie. Blandingen som jeg med en Glaspind omrorte, 
hidsede sig merkelig, og den gav en Mcrngde hvid Damp fra sig, 
der satte sig rundt omkring Karret og paa Papiret fbtn tildcrkkede 
dette. Denne Damp havde Anseelse af en Arsenikalff Rog, havde 
tillige en Lugt imellem den af Soesalt-Syre og Arsenik. Denne 
hvide Damp loed sig samle som et jordagtig Pulver, og bavde en 
besynderlig sunr Smag, loed sig ikke oploft i Vand, men gav 
Vandet alsene en syrlig Smag.

Blandin-
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Blandingen af Flusspat eg Vitriol-Olie blev noesten steen- 

haard.

Det sure sinn saaledes opdunstede fra denne Blanding/ troede 
jeg at vcrre af Vitriol-S.yren, jeg havde paagydet; thi jeg havde 
Den Gang ikke endnu lceft de smukke Forssg, som den erfarne Chy- 
misr Herr Scheele i bet Svenske Vidensk. Academ. Afhandl, for 
1771 har bekiendtgiort. Men da jeg ved denne Leilighed fik sam
me at lcese, blev jeg dog ikke aldeles forsikret om, at det ikke var 
Vitriol-Syren selv, som paa en Maade forandret/ var ved De
stillation gaaet i Våt, allerhelst da Herr Scheele havde taget 
faa stor en Mcengde Vitriol-Olie, nemlig ligesaa meget som Flus
spat. Jeg giorde derfor folgende:

Zierde Forsog.
Paa 8 Lod stint stedt Flusspat, gydede jeg 2 Lod ftcerkeste 

Vitriol-Olie og 6 Lod Vand. Dette blev af en Glas-Retort de
stilleret ved sagte Ild i Begyndelsen, og med saa stark Ild mod 
Slutningen, at Retorten var gloende. I Begyndelsen gik en 
Phlegma over, som endelig begyndte snart at viift sig kiendelig 
futir; men af det hvide Pulver, som i Herr Scheeles Destillation, 
og mit zdie Forssg sublimeredes, viiste sig intet fsrend mod Slut
ningen, dog saaes det ikke som hvide Dampe at stige i Vairet, 
men ansatte sig nmarkeligen og efterhaanden i Halsen af Retor
ten og paa Bunden af Forlaget , mere lignende et Salt, thi det 
havde nogen Grad af Giennemsigtighed, fordi det var ganske gien- 
nemtranget af Vand , og ikke såa tort og meeligt som i mit M 
Forssg.

Da jeg efter Destillationen aabnede Retorten, fremkom een 
ikke almindelig sulphuriff Lugt, meget stcerkere end den, som det 
overdrevne sure Vand, og den sublimerede saltlignende Jord selv 
havde.

Jeg
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Jeg bekom omtrent 2 Qvintin tort Sublimat, og 6 Lod 

suurt Vand.
Det torre Sublimat vriste folgende Egenstaber:

1) Loed det sig i Vand stille ved all Suurhed, saa at der allene
blev en usiuagelig Jord tilbage, som var virkelig Kieseljord.

2) Ved stcrrk Gledning i Ild tabte det og all sin Suurhed, uden
at de i Diglen lagde Stykker forandredes det allermindste i 
udvortes Anseelse og Figur, men for Glodningen veyede det 
et haldt Qvtntin, og ester Glodningen ikkun 3 Gran.

3) Det brusede med alle Alkaliste Salte, og blev med dem til et
Middelsalt af fterdeles Art, men ved Foreening med disse 
Salte, sat det en hvid Jord paa Bunden, som var Kiselartet.

4) Samme torre Sublimat, glodet med Kolftov, gav ingen He-
pacist Lugt, men Acidum kiendtes af Lugten at dunste ufor
andret bort.

Med det suure Phlegma giorde jeg folgende Prover:
1) Reenefte Salpeter-Syre, over Solv afdreven, blandet med

en fierde Deel af dette simre Vand oplofte lidet Guld, da 
det ved Afdampning var bleven noget concentreret. Ved 
iblandet Tinn-Solution fcrldede sig Purpur; og uden denne 
Prove havde jeg ved saa lidet Forsog ikke mcrrket at noget 
Guld var oplost. Herr Scheele ncrgter at det oploser Guld; 
men han har ventelig ikke provet det med Tinn-Solution. 
Fordi dette ftreed imod Herr Scheeles Erfaring igientog jeg 
Forsoget flere Gange, og Udfaldet var hver Gang det samme.

2) Med Mineralst Luudsalt brusede dette samme suure Vand
meget stcrrk, og giorde dermed et Middetsalt, som ikke for
andrede den blaa Saft af Violer. Ved denne Foreening af 
begge Salter frastildtes ligeledes en hvid Jord, som giorde 
den heele Blanding gattertagtig, men som ved Tilblanding 
af mere Vand dog sat sig til Bunden. Denne Jord aftoet 
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og torred loed sig til storste Deelen oploft i Salpeter-Syre 
uden Brusning.

Det erholdte Middelsalt toed sig ikke kryftatliftre/ men 
. gav ved sagte Afdampning et bladrig Middelsalt, som vel 

smagte syrlig, men rodmede ikke Viol-Sirup.

3) Kride oploft i Salpeter-Syre, loed sig ikke ftrlde af dette 
Acidum.

gemte Forsog.
Jeg tog 2 Lod Flusspat Pulver, og 2de Lod Sedativ-Saft, 

blandede det og destillerede det af en Glas Retort ves temmelig 
stocrk Heede, saa at Massen blev nccsten rod mod Slutningen af 
Destillationen.

Strar i Begyndelsen gik nogle Flokker Sedativ Salt i Vcei- 
ret, men derefter kom allene et klart Vand, og mod Slutningen 
et tort Sublimat, af dette sidste bekom jeg et halvt Qvintin, og af 
Vandet z Qvintin. Vandet var suurt, dog lugtede det ikke fuurt, 
men branket. Det torre Sublimat forholdt sig i alle Mander fein 
det der faaes ved Destillation af Flusspaten med Vitriol-Olie.

Det simre Vand forholdt sig med Luudsalt, ligesom den Syre 
Flusspaten giver med Vitriol-Olie, og denne samme Syre blan
det med Salpeter-Syre, oplofte ligesom hin, lidet Guld, som ved 
Tinn-Solution fccldedes til Purpur.

Af dette sidste Forsog, som og afProven med Guld i 4de For- 
soq , giores det temmelig beviislig, at den erholdte Syre ikke er 
Vitriolifk; men for at forvistes om, at den ikke er en forandret 
S vesalt-Syre, behoves endnu stere Forfog, som jeg og haver fore
sat mig at anstille og forelcegge Selskabet dersom Helbred og Tid 
mig dertil forundes.

Velsens


