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Nogle Forssg
med

/• Ovartz og Vitriol-Sy ve.

loerde og skarpsindige Herr Professor og Ridder T. Bergman, fom 
med mange vigtige Opdagelser og Undersegmuger har beriget og o p- 

lyst adskillige Physikeus og Chymiens Formaal, har, faavidt mig bekiendt er, vre
ret den forsto> fom har givet rigtige Begreb om Leerens Bestanddeele, og viisi at 
almindeligt Leer bxstaaer af Kiesel og Munjord blandet. Han vil og at denne 

1 sidste Jordart-Mene bor kaldes reen Leerjord, hvilken Han anseer som en sardeler 
Grnndjyrd, og Har derfor bestemt de adskillige Gmndjorde eüer enkelte Jordar
ter , af hvilke de sammensatte Jord- og Sieenarter ere dannede tit folgende. 5 Hid
til bekiendte; nemlig: Tungjord/ Kalk/ Magnesia, Rem-Leer eller 
Alunjord og Kiesel.

ASe disse Jordarter kiendes lettest fra hinanden ved deres forskieMge For
holdt Foreemug med Vitriol-Syre.

Tungjord med Vitriol- Syre giver Tungspat. r
Kalk med Vitriol-Syre giver Gips.

.Magnesia med Vitriol-Syre giver Bittersalt»
Leer med Vitriol-Syre giver Alun.
Kisel oplofts ikke i Vitriol-Syren.
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A. Forsog med Qvartz og Vitriol -Syre/

Disse Jordarter, dersom de Ml fortune at kaldes Grundjorde eller En
kelte, ber og hverken kunne deeles i flere enkelte, eller indbyrdes forvandles, 
Og i denne Henseende synes folgende Forssg med Qvartzen, af hvilken jeg med 
Vitriol-Syre fik Alun, at fortiene nogen Opmerksomhed og andres notere 
Undersogning. v ,

De adskillige Forssg jeg har gi ort med Flusspat-Syren foranledigede mig 
ril ar afdrive igiennem en Glas-Retort et Lod stcerk Vitriol-Olie, over 12 Lad 
O.varH. Den Qvartz jeg hertil brugte var en feed, lidet melkig Qvarh fra 
Bornholm, calcinerer, malet og fvemmet til et fiint Meel, fom jeg fik paa dey 
Kongl. Porcelain -Fabrike.

Ved denne Destillering, som blev dreven faa stcerk, at Retorten var 
gloende, bemærkede jeg ikke noget sardelcs, som er vcerd at anfore; men deri 
Retorten tilbageblevne Ovarh- Meel gftoede jeg med Vand, for at reense det fra 
alt endnu vedhængende ©uurt, paa det jeg til andve Forssg kunde bruge det fom 
veen Qvartz.

Vandet, som det blev aftvettet med, lod jeg gaae igiennem groat Papir, 
Hg fadt det i en Sand - Capel ak afdunste, da 2 Lod af dette fure Vand var tilba
ge, sak jeg det hen i Kulden, og lod det staae i det samme Glas-Kar, hvori jeg 
havde ladet dek afdunste; men da jeg efter 5 Ugers Forlob faae det igien, fandt 
jeg nogle fmaa anffudte Krystaller, af hvilke een veiede 7 Gran, og blev ei lider 
forundret, da jeg ved noieste Undersogning fandt, at det var virkelig Alun, 
fory havde anffudt, tilligemed noget lidet bladigt Salt.' Ikke desto mindre 
gjorde jeg dog af dette Forssg ingen anden Slutning, end denne, at der paa Fa
briken maatte vare kommer noget lidet Leer blant Qvartsen under Behandlingen 
med at male den til Pulver. Men da Fabrikens Directenr Hr. Iustihraad og 
Apotheker Muller forfikrede mig, at det ei var mueligt at der kunde vore kom
mer Leer kil Qvartsen, saasom den blev paa Fabriken meget reenlig Håndteret, 
faa blev jeg derved opmuntret til at forvisse mig herom ved nye Forssg, anstillede 
meö al muelig Forsigtighed, og paa folgende Maave.
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Jeg lod nogle Stykker af denne famme raae halvgiennemsigtige feede 
Qvarh under mit eget Tilsyn stede til er stink Pulver i en Jern-Morter, og be
kom deraf 8 Uncer stint svemmet Pulver, hvilket jeg rensede fra Jernet, som det 
»Morteren var smittet med, ved Kongrvand, og astoede det derefter med 
reent Vand.

Over dette O.vartS-Meel afdrev jeg ved Distillation og stcerk Ild et Lod 
Vitriol-Olie. Jeg udludede det i Retorten tilbageblevne QvartS-Meel, af- 
dunstede atter denne fure. Lud ved stcerk Ild til Terhed, faafom jeg makkede at 
det havde for meget Vitriol-Syre ved sig, derefter paagydede jeg reent Vand og 
lod dct afdunste indtil halvandet Lod blev tilbage, dette fat jeg hen i Kulden, og 
faae allerede efter 3 Timers Forlob noget lost bfadigt Salt at vcere anssudt, men 
efter 10 a 12 Dages Forlob fandtes aldeles intet Allun, og det bladige Salt som 
var anffudt lignede aldeles det Salt som i forste Forsog fandtes anstkudt tillige
med Alunen. ' . ; ; \

s Jeg troede dog ikke at jeg ved dette Forsog burde lade det beroe. Delt 
QvartS-Meel jeg havde bekommet paa Porcellains-Fabriken til mit forste Forsog 
var gledet i Ilden. Jeg kod derfor atter en Deef affamme QvartS stsde og ved 

Svemming giores til et stink Meel-Pulver, hvorafjeg bekom 12 Unzer, fom jeg 
lod udglede i aaben Ild. Af dette gledede Pulver tog jeg 6^ Unzer og behandlede 

i det med Vitriol-Olidpaa samme Maade i begge foranfsrle Forsog; men stk ved 
Udkogning og Krystallisation intet andet end bladigt Salt og ikke Tegn til Alun. 
De evrige 6Unzer gledet Qvarh Pulver havde jeg imidlertid ladet staae i et Suk
ker-Glas med paagydet reent Vand ved siden af en varm Kakkelovn omtrent i 3 
Ugers Tid, og da jeg af en Hcrndelse faldt paa at see derefter, fandt jeg at Van
det havde en ubehagelig net ften stinkende Lugt. Qvarh-Pulveret paa bunden af 
Karret var og meget sammenhoengende og seigt. Dette bragte mig til ar erindre, 
at det Qvarh-Meel jeg havde faaet fra Fabriken ligeledes der stod lcenge i Vand, 
og at det paa denne Maade var mueligt at Qvarhen kunde have tabt noget af den 
Syre eller det sterdeles Fluidum som gier Jordarter til Kiesel. Jeg foretog 
mig da, at behandle disse 6 Unzer Qvarh med Vitriol - Syren paa samme Maade 
som rde Z foranforte Forsog. Og da jeg havde udluder det, og ester Afdunstning 
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sat det hen at krystallisere, fandt jeg efter 8te Dage ligesom ved det forste Forsog 
nogle Alun-Krystaller imellem det bladige Salt. Jeg udsogte Alun-Krystal
lerne og efter tit de vare torrede veiede det sterste 6 Gran, og alle tilsammen 14 
Gran. Jeg provede denne Alun ved Smag, ved Gledning og ved Faldning med 
Alcali, og seer intet i dette Forsog, hvoraf jeg kunde vcrre bleven bedraget her me
re end ved andet og tredie Forsog. Ikke desto mindre bor endnu yderligere For
sog giores, fsrend jeg tor aldeles hvile derpaa, eller derpaa bygge nogen Theorie 
for Leerens Generation, allerhelst da disse Forsog aldeles stride imod de Forsog 
som ere giorde af andre og i Særdeleshed af den bersmte Hr. Bergman. Dog 
er det tit anmerke tit Hr. Professor Bergman ved 'fine Forsog med Qvarß- og 
Vitriol- Syre ingensteds saavidt mig bekiendt ex anforer ot have glodet sin Qvartz; 
han har formodentlig ei heller ladet den male eller svommes til saa fiint et Pulver, 
og endnu mindre ladet komme til en Art af Gicering med Vand, hvilket sidste sy
nes her at vare et Hoved-Reqvisitum til at faac famme Produkt af Qvartzen. 
Saa snart det formedelst andre Embeds Forretninger bliver mig mueligr i frie Ti
mer At forfolge og igientage disse Forsog, Ml jeg ikke efterlade derom at sorelag- 
ge det Kongel. Selstab yderligere Beretning; imidlertid onssede feg, at dette 
matitte foranledige andre hvis Kald det ncermere er, til at igientage disse Forsog, 
for at erholde fuld Vished i denne for Naturkyndigheden ikke ubetydelige Sag.
: . ' v . - ' -

Om

j


