
Fortsættelse
af Forsog med

Qvarts og Mriolsyre
af

P. C. Abildgaard.

or at erfare om den Egenffab, jeg ved mineForsog, fom jeg i afvigte Aar 
havde den 2Ere at forelcrft det Kongel. Scel>"kab, havde bemcrrket ved 

O.vartftn, arden ved langvarig Digestion med Vand gav Leerjord, var til- 
fcrlles for flere Species af Qvans, tog jeg en melkhvid Qvarts, og lod samme 
stede til Pulver efter at den var stark brcenvt i aaben Ild, paa samme Maade 
fom jeg forfarede med den halv giennemflgtige feede QvartS i mine forste Forfog, 
faa at jeg ved Svomning og Scodnrng fik 12 Uncer Qvartsmeel, hvilket jeg i 
Begyndelsen asForaaret hensat i Digestion med 6 Uncer destilleret Vand i en 
tilpropper hvid Glasflaske. Dette vil jeg kalde No. 1. Ligeledes tog jeg 6 Un
cer mindre 70 Gran as det samme QvartSpulver af den halv giennemsigtige feede 
QvartS, hvoraf jeg havde med Virriol-Syre uddraget de 14 Gran Alun, for 
at erfare om ved forsat Digestion med Vand endnu meere Alunjord deraf 
kunde frembringes, jeg paagydede 3 Uncer destilleret Vand og hensat det med 
No. i i en tilproppet Flaske i Soelen paa ct meget varmt Sted. Denne 
Blanding vil jeg kalde No 2. Derefter tog jeg af grovere pulviserede brcendte 
Qvarts-Pulver, og afsvonuuede alt det meelagtige derfra, saaledes at alt det 
kvarts Pulver som ikke i 2 Minuter, efter at Flaben var omrystet, faldt til Bun
den, blev crfheldet, og dette igientog jeg saa ofte indtil Vandet omsider 2 Mi
nuter efter at Flasken var bleveu omrystet stod klart overQvartSpulverek. Jeg er-
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Holdt saalede« 6 Uncer Hvid O.vartS-Sand, Hvilket jeg ligeledes Hensat i Di- 
ßt'ßion med 3 Uncer destileret Vand hos de forrige, i den Hensigt at erfare om 
Vandet vilde oploft noget af Qvartftn. Dette vil jeg kalde No. 3.

Efter 2 Maaneders Forlsb i hvilken Tid alle 3 Flaffer havde ftaaet urørt 
omrystede jeg Flaffen No. 3 for at erfare, om alt Pulveret vilde synke til Bunden 
og Vandet efter 2 Minuter staae klart derover, men fandt at det ferst efter 4 
Minuter blev fuldkommen klart. Jeg omrystede da atter dette Pulver, og da 
det derefter havde ftaaet i to Minuter stille, afgydede jeg Vandet med alt det 
Pulver som ikke endnu var faldet til Bunds, dette fine Meel lod jeg Tid til at 
synke og derefter fragydede jeg det klare Vand paa det øvrige grovere Pulver i 
Flaffen No. 3. Denne Afsvemning igientog jeg en Gang hver Maaned og 
bekom hver Gang en liden Portion fiin Qvansmeel, som ikke efter 2 MinuterS 
Stilhed kunde falde til Bunds i Karret; ved 6 faadanne Affvemninger fik jeg 
60 Gran Qvarts Meel, som jeg behandlede med Vitriolsyre paa behørig Maade, 
og uddrog deraf 4 Gran Allunjord, faa meget omtrent som behoves til 20 Gran 
Allun.

I Hr. Ridder Walerii Syftema Mineralogicum T. I. p. 224 
anføres af Anonymo Gunnar Blaa i hans Afhandling om Vandets Natur, 
at pulveriferet Qvarts i langTid digereret mcd Vand oplofts til en hvid flimig Masse. 
Hvilken Erfarings Paalidelighed Herr Wallerius dog drager i Tvivl, formee- 
nende, at denne Slimagtighed vel kunde have sin Oprindelse af Vandet; Ikke 
desto mindre synes dog mit ovenanførte Forsøg at bestyrke det modsatte af hvad 
Herr Wallerius formoder, og at det kun kommer an paa at digerere Qvartftn 
i längere Tid.

Du i Flaffen No. 3 tilbageblevne grovere Qvartöpulver behandlede jeg 
ligeledes med Vitriolsyre, paa ftedvanlig Maade og udludede det, men fik ingen 
Allunjord; allene Vandet blev til Slutning, ved Tilgydning af oploft aliali 
fixum, lidet uklart.

De i2 Uncer digerered Qvarts i Flaffen No. 1 ester at det havde ftaaet i 
bestandig Varme i 10 Maaneder tog jeg og fraheldede det over samme ftaaende 
klare Vand, og ester at Qvartsmeelct var tørret ft tn jeg det i en Retort og paa- 
gydede <t Lod stcerk Vitriololie og lre |lncer destilleret Vand, hvorefter jeg aft 
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drev Vitriolfyreu ved Destillation, for at ftaffille alt det Sure, fom ikke ved 
O-vartfen kunde vare bleven bunden, jeg drev Heden mod Slutningen faa (Icerf, 
at Retorten begyndte at blive red paa Bunden.

Efter at alt var afkislet, udkaagte jeg den i Retorten tilbageblevne O.vartS 
rned destilleret Vand. Af dette Vand erholdt jeg 27 Gran Attunjord, altfaa 
faa meget fom behoves til 2Z Qvintin Allun. Ni Gran af denne Allunjord 
oploste jeg i Vitriolfyre og ved at behandle det efter Margrafs Maade med Al- 
cali erholdt 42 Gran Allunkrystaller. Kun engang er det lykkedes mig at er
holde Attunkrystaller uden Tilfcetnig af Alcali; Thi i Almindelighed skeer det al
tid, i hvordan man end forfarer, at Allunjorden faaer nicer Acidum end den 
behover, og da er det ikke mueligt at erholde ordentlige Attunkrystaller.

No. 2 blev paa famme Maade fom No. 1 behandlet og gav 9 Gran Al
lunjord.

Ved disse opregnede Forfog havde jeg ikke noie nok underfsgt om kvart
sen ved denne Behandling med Vitriolfyre tabte mere, end den deraf udbragte 
Allunjord veiede, og for at erfare dette, kom jeg 8 Uncer vel tøreet Qvansmeel 
af det fom jeg paa den Kongelige Porcelain-Fabrike havde erholdet, i en GlaS- 
Retorte, og paagydede 1 Unce starkeste Vitriololie og 4 Uncer Vand, hvilket 
blev ved temmelig stark Ild til Terhed afdreven. Jeg udludede mit QvartS- 
meel og da det derefter igien var torret fattedes mig i Vagten 2 Qvintin, uag
tet jeg havde behandlet det faa varlig at jeg er vis paa, ikke at have fpildt ved Be
handlingen 4 Gran. Af Vandet hvornied jeg havde udludet Qvartfcn blev 
dog ikke ved Alcali udfaldet mere end 7 Gran Jord.

Den afdistillerede fure Phlegma haver jeg ikke endnu underfsgt, faa jeg 
ti kan vide hvad det er for et Vceftn, maastkee en Flusfpat-Syre, der ved denne 
Behandling skiller sig fra Qvartfen. Men ffal jeg narmere underfoge det og 
ved en anden Lejlighed have den QGEre at berette Udfaldet for dette Kongel. Sel- 
ftssah. Ligeledes har jeg forefat mig at underfoge den giennemsigtige krystalli
serede Qvarts, faa og Feldtfpateu, Graniten, og den Kiefeljord fom bliver 
tilbage af Leeren, naac al Allunjord er fkilt fra den, for at erfare om disse 
Substanccr ogfaa ved langvarig Digestion med Vand vil give Leer eller Al

lunjord. >
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Disse Forseg kunne have adskillig Nytte. De synes tildecls nt forklare 
hvorfor Leeren efter den ved Porcelain- og Fayence-Fabrikker brugelige Maade, 
at lade den gicrre eller raadne, som det kaldes, bliver mere smidig og i al 
Henseende bedre at behandle.

Ligeledes kan man deraf flittte, atQvarlsen selv ved Malning og langva
rig Behandling med Vand maa blive mindre let smeltelig.

Men i Særdeleshed kunne de ticne til at oplyse en Deel af Theorien om 
Jordarternes Oprindelse, som endnu er temmelig mørf.

Det er bekiendt, at i Almindelighed findes i Naturen ikkun zde Hoved- 
Jordarter af hvilke alle de andre, som kurs i liden Mcengde forefindes i Natu
ren, efter al Sansynlighed har fin Oprindelse. Disse Hoved-Jordarter ere Kalk
jord, Kieseljord og Leer. Kalkjordens og Kieseljordens Oprindelse troer man 
med Vished at tiende, men Leerjordens Herkomst er aldeles ubekiendt. Den 
store Mcrngde Marmor, Kalksteen og Kalkjord, som findes paa vor Klode tvivler 
man ikke mere om, at vcrre i det mindste for største Deelen fabrikeret afSøedyr, og 
at have vceret Havbund, samt at de ere Levninger afKoraller og forskiellige Søe- 
dyrs Skaller, som ved Vandets Bevcegelse og andre Naturens Virkninger ere 
knuftde og opblødede,'og derefter ved Tidens Lcrngde igien sammenhardede. Den 
store Mcengde Levninger ogForsteeninger afSøedyr, som findes i de fleste Mar
mor- og Kalk-Bierge, var det første Naturens Bogstav, fra hvilket man lang
somt stavede fig frem til Kundskab om Kalkjordens Oprindelse. Alle Plan
ter og Dyrs Legemer giver ved Oplosning og Forraadnelse en betydelig Deel 
Kalkjord.

Kieseljorden derimod har adskillig Oprindelse, en Deel Kieselarter frem
bringes ved Krystallisation, andre ved uformelige Forsteeninger paa adskillig 
Maade. At baade Kalkjord og Leer fan forvandles ril Kieseljord; beviser Na
turen paa mange Maader. Fiintlagene og Flindtklumper i Kridtbierge, Af
tryk af Søeplanter og Søedyrs Skaller i denne samme Flint; Musling- Ekinit« 
Skaller og Sneglehuse findes forvandlede til Flint, ikke allene saaledes at deres Ud
fyldninger ere forvandlede til Kiesel, men den kalkartige Skal selv; Hr. Konst- 
kammer-Forvalter Spengler eier en enkelt Buccinit uden nogen Fylding for
vandlet til Calcedonartet Flint, og nok en afbrudt Steen, som bestaaer af m 
Blanding af Kalksteen og brun Flindt i hinanden blandet, hvilken Masse et 
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fyldt med smaaTurbiniter, Bucciniter og Muslingskaller, nogle af disse ere helt 
forvandlede til hvid Flint uden nogen Fylding, andre kun til halvdeelcn forstee- 
nede, andre ere endnu i deres kalkarrede Tilstand uforandrede i delte samme 
Stykke. Alt dette synes uimodsigelig at bevise Kalkjordens muekige Forvand
ling til Kiesel, flere BeviiS for Kalkjordens Forvandling til Kiesel haver Hr. 
Wallerius anfort i sit seneste udkomne Syftema Mineralogicum p. 192 
og fl. St. og min Fader i hans Beskrivelse over Stevens og Moens Klinter.

At en stor Deel Kiefelartede Steene have deres Oprindelse af Leer, eller 
rettere, at de ere Leer forvandlet til Kiesel, det beviiser Agat- og Jaspis- 
Arterne.

Den qvarksartede Kiesels Oprindelse er derimod mere utydelig. At 
de Gamle have troet, at disse Steene have haft deres Oprindelse af Vandet, 
skulde man snart {Tutte, af det Navn Krystal, som de have givet dem.

Formedelst disse Stenes Overensstemmelse med Glas, tro nogle, og 
iblant disse Hr. Büffon, Hid. n. T. 1. at de ere frembragte ved Smeltning. 
Men denne Hypothese har kun liden Sandsynlighed, og allermindst, kan den 
anvendes til at forklare Granitens Oprindelse. Andre give dem deres Oprindelse af 
Vandet paa forskiellig Maade. Boyle, Neuton, Hook, vonLinné kroer 
Vandets Forvandling til Jord, og forklare paa denne Maade disse SkeeneS 
Oprindelse. .^r.Fuchfel i fcansHiftoriaTerræ & maris, inbført i Aéla 
Moguntina T. II. kroer at Hav-Vandet indeholder Kalkjord, og at denne af
sattes og ved et SaltvasenS Tilsætning forvandles til Kiesel.

At Qvarksen har sin Oprindelse af en kalkarter Jord i et syre oplost til 
Gelatina og derefter storknet eller krystaliseret, er i SoerdeleShed Hr. Wallerii 
Meening, for hvilken han anforer folgende BeviiS.

i. At man af Qvarts kan uddrage Kalkjord ved Oplosning i Alcaljske 
Salte og Fceldning med Syre.

2« Disse Steenarters Analogie med Flint, og at der i hnule Flinke sindes 
Qvarts Krystaller.

3. Af den kalkartede Anseelse disse Steene faae ved at brandes i Ilden.
4. At kalkjord saavel ved Oplosning i Syre, som ved Smeltning gie- 

res til en Glasarted Jord.

5. At
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5. At saavel O.vartS som Kalkjord ere bestandige eller usmeltelige i Ilden, 
naar de ere ublandede; men smelte begge til Glas ved Tilsatning af Alcali.

Det vare hvordan det vild med KieftljordenS Oprindelse i Almindelighed 
og hvor lider vi end kicnde alle de muelige Maader paa hvilke Naturen kan frem
bringe den, saa kiende vi dog nogle af dem; vi viide at Kalkjord, at Leer, 
ar Trcret selv kan forvandles til Kiesel; men hvorledes Naturen frembringer 
Leer viide hidtil aldeles intet af. Vi have mange Hyporhefer at valge iblank, 
men intet Beviis haver hidtil stadfcestet nogen af dem.

Henckel i hans Flora Saturnizans og efter ham Woltersdorf 
og Eller, ligeledes Hr. Cronftedt i hans Mineralogie §.91 Obs. treer, at Leer- 
jorden har sin Oprindelse af Muldjord, fordi man i farske Seer, og under 
Torvemoser saa sadvanstg finder Leer.

Det er trolig, siger Hr. Cronftedt, skiene ikke saa let at bevise, at 
den almindelige Leer, sårdeles den graablaae og blegrode, som udgior Grun
den af vore Sletter, og Dalene for vore Soer, haver sin Oprindelse fra 
Muldjorden, og den igien fra Vexterne. Leeren er altsaa intet andet end een 
ved Vand og Tidens Langde forvandlet og forandret Vaxtjord. Naar man 
betanker hvor stor en Mcengde Soevexter aarlig forraadne i vore Seer og for
vandles til Muldjord re. ogat paa faadanne Steder findes Leer, saa falder 
man let paa denne Tanke:

Men man kan derimod indvende, at naar man bettrnker hvor saare li
det egentlig Jord det fasteste og tattesie Tror indeholder, saa er der ubegribeligt, 
at den Uhyre Mcengde Leer som findes paa Jordkloden, fkulde have sin Op
rindelse allene fra forraadnede Baxter. Tilligemed har, saa vidt jeg veed, in
gen ved chymisk Konst udbragt Allunjord af focmuldnede Planter.

At Muldjord ligesom al anden Jord kan mere eller mindre SilificerrS, 
og derefter give Allunjord eller forvandles til Leer, derom bsr man ikke tvivle, 
og der er adskillige Allunjorde og Steene som kiendeligen synes ar have fin Op
rindelse fra Planteriget.

Buffon troer ar Leer har sin Oprindelse af Sand, som i Luften er de- 
componeret.

Boyle formeener, at Leeren ikke er andet end en fiin Sand.

R r 3 Baumer
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Baumer i hans Naturgeschichte des Mineralreichs T. II. formeeuer'at 
Leeren har sin Oprindelse af et Flinrartel Mees, blandet med en siimagtig Mate
rie af Vandet, hvilken Meening han grunder derpaa, ak man saa fadvanlig sin
der Leeren blandet med Sand og Kiefel af en og famme Farve, saa og derpaa 
at Naturen igien frembringer af Leeren haarde glaSagtige Steene.

Men alt dette bliver dog kun Gisninger for Leerens Oprindelse, saasom 
man med intet tydeligt Forsøg eller Erfaring har beviist at Leer virkelig kan 
stembringes af Kiefel. Det er i denne Henseende mine anførte Forsøg med 
Qvartsen, fornemmelig synes at vcere af nogen Vigtighed, da de blive de 
reneste tydelige Beviser man hidtil haver for den sidste Meening. Og jeg for
moder at andre Kieselarter, i ScrrdeleShed Feldspaten og Graniten, vil ved 
Digestion med Vand lettere opløses til en Leerjord end den haardere Qvarts.

Leerens bestandige Iblanding med finere og grovere Sand, den Mcrngde 
forffiellig Art af Kiefelsteen fom altid findes i Leeren, og den Omstændighed 
at man i Leeren undertiden finder i. 2 ä 8 Pd. vcegtige Feldspatsteene, hvilke 
udvendig, naar de optages, have Anseende som store faste Leerklumper, men naar 
man afbrekker Leeren findes Feldspatsteene inden i; dog al ingen tydelig Grorndfe 
kan tiendes imellem Leeren og Sreenen, men allene j Leeren bliver fra det 
yderste ind ad mere og mere grov, omsider blandet med Feldtspatgruus, ende
lig blot Feldtspatgruus uden Leer, derefter en sprød Feldtspat og kilsidst en Kierne 
af fast glimmerblandet Feldtspat; alt dette synes mere og mere at bestyrke den 
Meening om Leerens Oprindelse af kiefelartede Steene. Og paa denne Maade 
synes at findes den rigeste Kilde til Leerens Frembringelse; thi kiefelartede Steene 
ogIordarter paa Jordkloden overgaaer langt alle andre Jordarter tilfammentagne 
i Massa og Mcrngde. Men dersom saaledeö alt Leer fhilDe vcere frembragt 
ved Kieseljords Oplosning, faa fynes atter den uhyre Mcrngde Leer som findes, 
og den Langsomhed, med hvilken Kiefel forvandles til Jord, at vcere et nyt 
Beviir for vor Jordklodes store 2Elde.
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