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Anmærkning
over

Syrenes Forsodelse, i Besynderlighed over Salpeter- og 
Saltsyren.

ved

D. Lorenz Crell.

an kan i meere end en Henseende regne Syrenes Forfodelse med stsrste 
Ret under de merkvcrrdigste Scrrsyne i Chymien. Hvad for et heftig

Indtryk paa Tungen gisre ikke for Exempel de mineralske concentrerte suure 
Salter! De foraarsage ikke crkleneste den hcrSligste og afffyeligste Smag, 
men endog forderve Nerverne iBund og Grund, og dog foreenede med Viin- 
geist, forandre de deres bidende Egenskab til det fodeste og meest velsmagende 
Legemiddel. Imidlertid fortiene hine Forfog, ikke allene fra denne Side be
tragtede, al Opmcrrksomhed, men de synes og at tiene til det tydeligste Beviis, 
at vi ved Konsten kan omskabe et Legeme til et ander, eller frembringe Pro
dukter, da vi af Syre og Viingeist, som begge ere meget oplsfelige i Vand, 
berede en sand Olie. Jeg veed vel, at anseelige og beromte Chymister ere af 
en imodsar Meening; de paastaae, at den i Viingeisten vcrrende Viinolie al
lene bliver skilt fra ViingeistenS væsentlige Vand formedelst Syren, som ved 
sin store Concentration trcrkker Vandet af Viingeisten til sig, og just derfor ved 
sit Slcegtskab til Vandet ftetter Olien i en frie Tilstand (æ). Dog med al 

Hoiag-

(<i) <2>teBeaumé Di-fT, fur l’Æther å Paris 1751. Macquer2fnfima3qifitit>e der Chemie 
i Th S. 219- 2 Th. S. 670. Diétion, de Chyni, Ed. 2. T, 2. p. 88. 
Spichnanni Inftit. chem. p, 147,
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Hoiagtelse for disse store Mamd, som har paastaaet denne Meening, maae jeg 
went ud bekiende, at jeg ikke kan bifalde deres Theorie. Man kan fore mange 
Grunde og Forsog an mod samme: De meest afgiorende af alle ere de, hvilke 
man kan hidlede af den Maade at berede Salpeter Naphtha paa, som Een af 
de storste nu levende Chymister Hr. Prof. Blak i Edenborg har lem o§. Han 
gyder nemlig meget forsigtig noget Vand paa den rygende Salpetergeist, og 
atter med selvsamme Forsigtighed Viingeist paa Vandet: Blot ved at denne Blan
ding staaer stille, danner sig Salpeter Naphthen, og svommer oven paa. Blev 
ikke her Salpetergeisten forbundet med Vandet, forend den kunde trcenge ind i 
Viingeisten, eller virke i samme? Falder altsaa ikke den gandffe Grund bort, 
hvorfor man forudscmer, at Salpeter-Syren ffulde trcekke det væsentlige Vand 
til sig af Viingeisten? De forffiellige Naphthers Grundffilling, og den tyde
lige Fremlcrggelse af deres Syrer, som jeg har beskrevet (c), synes og tilstrcrk- 
felig nok at bevise, at Syrene er en væsentlig Bestanddeel af Naphtherne.

Om man og ikke vil ncegte de aldre Chymister al Kundffab om Syre
nes inderlige Foreening med Viingeisten, saa er det dog tilforladeligt, at man 
ferft i dette Aarhundrede egentlig har leert at kiende den rigtige Beredelse af de 
forffiellige TEther- og Naphther-Arter. Froben beffrev 1730 den forste 
Art af samme med Vitriolsyren (<7). Herpaa fulgte Salpeternaphthens Til- 
lavelse ved Blanding, som, naar man undtager dens Anmeldelse hos Kunkel 
(kleine Schriften S. 167.) du Hamel 1740. forst beffrev {e), og Henkel 
tillige meti Bo uges (f) leerte og at berede den ved Destillationen. Den 

van-
(£) See Them. Journal Tb. I-S-Zv. Jpr. L.A.Fifcher Abhandlung in ben neuen Sch rif« 

ren Der Churf. Bayer. Akad. D. i. S- Z9l. N. Entdeck, in Der Chemie 
Th. 5. S- 5 r.

fa) See Them. Journal Th. 2. S. 62-
(H Jblonr de, som har aiort sig meest fortient ved ot lave denne Naphtha, henhsrer Hr. 

Beaumé (s. a. O.) Cadel (Sammlnna aus Rozier Beob. B. 1. S. 304, saa og 
Mern de Par A. 1774.) (jm Chem. Journal. Th. 4- S. i6o.) og Hr. D.Dehne 
Chem- Journ. Tb. 3. S- iog.

(e) Den beste Tillavelses Maade lærte os Sebaftiani (DifT, de Nitro & modo naphtha 
parandi Erf. 1746.) Navier (Mein.de l’Acad. de Par. A. 1742. Beaume und 
Hr. D Dehne (Cbem Journ. Th. 1. S- 44-)

(/) S- hans D. de Naphtha Nitri etiam per ignem elaboranda Erf. 1761. Bouges 
in Samml. aus Rozier Beob- D. 2. S. 352.
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vanskeligste Tilladelse af Naphtha har vcrret den af Saltsyre med Viingeist. 
Hr. Maho (g) paastaaer aldeeles at have giort Naphtha af meget stcerk 
Saltsyre og Alkohol; men dette Acbeide er ikke uven Vanstelighed, og Hr. 
Beaumé vriste nersten kun ved sine Forsog Mneligheden deraf. Lettere frem
bringes Naphthen ved meget concenrrerte metalliske Oplosninger i Saltsyre. 
Sebaftiani betiente sig dertil af Spidsglas Smor: uren som har den Feil, 
at Spidsglassets Deels ei lader sig iglen gandste udstille, og Courten- 
vaux (Z?) , eller meget meere for ham Hr. Mühlenftedt (z) betiente sig af 
den rygende Hibavs Geist; denne Salt-Naphtha beholder ofte en snerpende 
Smag, som foranlediger den Mistanke, at der undertiden bliver noget Tin 
i samme. Hr. von Bormes (Æ) betjente sig af et ikke faa fordcegtig Metal, 
han oploste Zinkblomster i Saltsyre, og afdestitlerede Vadsten til den sierde 
Deel, salte den halve Deel Viingeist, mod Syren at regne, dertil, lodden 
otte Dage digerere og derpaa destillene samme.

Frembringelsen af Saltnaphthen, som en konstig Olie havde ikke blot 
allene sin Vanstelighed, men og selv Saltsyrens scedvanlige Forsodelse, for at 
frembringe en Geist, som ligner den forsovede Salpetergeist og Hofmanns 
smertestillende Draaber, steede ikke fuldkommen: Tvertimod naar man og toeg 
8 Decke Viingeist til en Deel af Syren; saa blev dog den Voedste meget 
merkelig snur, som man erholdt paa den sædvanlige Vey ved Destillationen. 
Dette bragte Gmelin (/), efter at han havde overveyet de Forsog, som han 
hidindtil forgieves havde giort, paa den sindrige Methode, at gyde Viingeist 
paa Kiokkensaltet, og efterhaanden hertil at dryppe Vitciololie, for at foreene 
den herved uddrevne Saltsyre, concenkreret og i Form af Dampe med Viin- 
geisten. Ved Destillationen bekom man en meget behagelig Vcedste; denne 
blcendet paa nye med nogen Viingeist, og over Viinsteensalt afdestillert, gav 
en Geist, som var siet ikke snur, havde en meget vederqvcegende Lugt, dog 

var

(g) Analefl. circa deftilL acidi Salis ejusque Naphth. Argent. 1772»
(b) Mem. prefent. T. V. p. 19.
(r) S. Hr. Prof. Kratzenfteins Ankündigung in frcywilligen Beyträgen zu den Hamb. 

Nachr. aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, A. 1773. St- ZZ. S. 264.

(k) Mem prefent. T. VI. p. 612.
(7) See Chem- Jouru. Th. 4. S. 12.
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var den forbunden med noget af hkokmunns smertestillende Geist. Ligesom 
en lykkelig Tanke opvakker den anden, saa foranledigede og Hr. Professors 
Gmelins Methode, at en meget dneSig Chymist Hr. Weftrtunb i Hameln 
forbandt en anden dermed; han segte at beftie Saltsyren fra streger Brcrn- 
bare, som maaffee forhindrer den neiere Fvreening med Viingeisten; han 
blandede derfor efter Scheeles Anleedning (7/2) tvende Lod pulveriserk Bruun- 
steen med 4 Lod reent Salt, og overgod dette med en langsom beredt Blanding 
af 6 Lod Viingeist og 2 Lod Engelsk Vitriololie: Heraf gik ved en gandstke 
lind Ild 4 Lod over af en meget behagelig lugtende Vådske, som for endnu 
at giore den bedre, blev gydet tilbage paa Levningen. Efterår 4 Lod af en 
meget behageligere Vcrdffe var afdraget, fulgte et Lod som gik over i feede 
Striber, efter. Denne forsovede Saltsyre havde intet af Lugten , som til
kommer den Hofmanniske smertestillende Geist: men lignede meet i Lugten den 
forsovede Salpetersyre; den lugtede allene bedre, og havde endnu mindre 
Spoer af nogen Syre i sig. God man Vand til samme, blev den melkagtig, 
og dcr faldt en meget tung og lysegron Olie til Bunds ; et meget merkvoerdig 
Scersyn; Olien var meget behagelig, aromariff, og havde nogen Lighed i 
Smagen med Nellike Olien. Levningen smagde som Luudsalt, dog syrlig, 
lugtede som Saltgeist, og Bruunsteenen var gandffe hvid. Jeg fandt alt 
det hos Produkterne, som Hr. Weftrumb havde tilsendt mig; Imidlerrid 
var dette Scersyn mig alt for mcrkvcerdig , at jeg ikke skulde have overbeviist 
mig om dets Rigtighed ved egen Erfaring : og jeg fandt virkelig Folgen, fem 
den var angivet.

Den eencste Uvished, som kunde forhindre at indfore denne lette, ei 
kostbare og lykkelige Munde i Apothekerne, var, om Tilscrtningen af Bruun- 
steenen ikke havde givet den forsedcde Geist noget Mådeligt , en Undcrsogelse, 
hvortil ikke allene min egen Drist, men ogsaa Hr. Weftrumbs Ouffe op
muntrede mig; af almindelige Grund scrtninger syntes det, at v«re klart, at 

Tilsår-

(O Neueste Entdeckung, in der Chemie, Th. i. S. r zo.

Nye Saml. II. A. I i i
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Tilsætningen ikke kunde have foraarsaget noget skadeligt; vi kiende den mi alt 
nsiere ved de beromte Svenffe Chymisters , Hr. Ridder Bergmans , Hr. 
Scheeles , og nu for nyelig ved Hr. llfenaus i Clausthal deres Underfo- 
gelstr. I Folge af den sidste indbefatter dette Mineral fornemmelig Bitters 
falt Jord, er staalfarvig Halvmetal, Kaaber, et Spor af Jern, noget brcen- 
bart og Luftfyre. Luftsyren vilde saa lidet vcere skadelig i Mengningen, fem 
det Brcenbare: men dette sidste bliver i Steden for at afffille sig, endnu fon 
niteret ved meere Br«nbart , som kommer ril , hvilket den hvide Farve i 
Levningen viiser; Bittersalt Jorden er saa ildfast , ot den selv lader Syren 
fare, som har vcrret forbunden med den, og bliver reen tilbage. Kaaberet 
er vel i sig selv skadelig, men ligeledes saa ildfast, at Syren ligesom ved 
krystalliserer Spanffgron gaaer reen over ; det selvsamme gielder og om Jer
net ; Forbindelsen med Salmiak undtagen: men Jernet selv, om det og 
blev foreenet med Geisten, vilde ikke vare skadelig det egentlige staalfarvige 
Halvmetal er ligeledes saa ildfast, at dets Kalk, nok saa ofte smeltet med 
Glaesirtninger, dog beholder den Egenffab at farve hiine rod.

Saa stor og denne , ja fast til Vished stigende Sandsynlighed er , at 
intet af Bruunsteenens Bestanddeele er gaaer over i Destillationen med den 
forsovede Saltgeist, som kunde forhindre den at vare et sikker Legemiddel: 
saa er dog Sundheden af en for hoi Vcerdie, og Slutningerne af de theoreti- 
ske Grnnvscetuiuger alt for stibrige, at man ikke ffulde vcrkge Erfaringen til den 
afgiorende Skilsdommer. Jeg anstillede derfor folgende Forsog.

Jeg destillerte i en nye og reen Retorte 4 Unzer forsovet Saltgeist ved 
fvag Lampe Ild ; da intet mcere gik over, fandt jeg Retorten gandffe tor, 
og uden al Levning , hvilket ikke faaledes forholder sig med Produktet af Li- 
bavs Geisten, begge Slags af den forsodede Saltgeist forholdt sig fuldkommen 
paa samme Maade som i de ovrige Forsog.

Til en Unze af vores Saltgeist lod jeg dryppe efterhaanden en halv Unze 
oplost Viinsteensalt, men der fulgde siet ingen Bundstyrtning ; jeg lod denne 
Blanding digerere i tvende Dage, men her kunde og ingen Bundfald merkes.

Omend-
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Omendskisnt det nu syntes afgiort, at ikke noget fremmed Legeme kunde vcrre 
oploft i Saltgeisten, faa anftillede jeg dog endnu nogle Forsog, hvorved begge 
de metalliffe Legemer , som forst nogenledes kunde formodes i Blandingen, 
nemlig Kaaber og Jern kunde vise sig.

Jeg blandede efterhaanden en Unze vandagtig Salmiak Geist med en 
Unze forsovet Saltgeist, og da ingen Forandring fulgte derpaa , digererte jeg 
ligeledes Blandingen nogle Dage; men her fulgte og hverken Bundfald 
eller Forandring af Farven. Thi Salmiakgeisten kunde her giere dobbelt 
Tieneste forst som Alkalisk Salt, hvormed Syren heller foreener sig end med 
ethvert Metal; saa og for det andet , ved det at dette Salt scedvanligen er i 
Stand til at forraade det mindste Spoer af Kaaber.

For at opdage Jernet, som giver sig saa let tilkicnde ved den foran
drede Farve formedelst en Infusion af sammensnerpende Plante - Deele , 
blandede jeg en Infusion af Galdcrblcr tncd den fersedede Saltgeist, men 
derpaa fulgte ikke nogen saadan Forandring i Farven. For at bevise at 
denne Infusion maatte virkelig have tilkiendegivet noget oploft Jern i vores 
Saltsyre om den havde vcrret der : saa kom jeg 2 Gran Blodsteen i den 
forsovede Geist, og satte den tolv Timer i Varmen, n>en desuagtet laae 
endnu nisten halv Parten uoplost paa Bunden ; dog saasnart som jeg lod 
falde nogle Draaber of denne over Blodsteenen staaende Saltsyre i Gald«bl4- 
Vandet, faa viiste sig strax den sædvanlige Forandring af Farven.

Af denne reene forsodede Saltgeist kunde man altsaa vente den selv
samme medicinske Virkning , ja en bedre end af den sædvanlige, da Deele- 
en her ere saa indcrligen foreenede med hinanden ; imidlertid giordte jeg dog 
et Forsog forst paa mig selv ; jeg tog 20 til 60 Draaber af denne Saltgeist, 
og fornam selvsamme Virkning, som om jeg havde nydt ligesaa meget af den 
forsodede Salpetergcist.

Jeg kunde nu da med fuldkomnere Vished anordne denne forsodede 
Saltgeist for de Syge, og jeg fandt at den gjorde meget god Tieneste under 

I i i 2 de 
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de selvsamme Omstændigheder, hvor man vilde have forordnct den forsovede 
Salpctergeist (zz) .

Denne Tillavelses Maade af den forssdede Saltgeist, som ikke atlene 
er lettere og bedre Kiob, men endog Geisten felv bedre, gav mig Lyst til at 
forssge , om man paa samme Maade maaskee kunde fuldkommen forfsde Sal- 
petergeisten ; mit Hiemeed derved var endnu ar imdersoge, om Bruunstee- 
nen ikke kunde stedse have en egen Virknings-Maade paa Viingeisten eller 
Syren , og derved altid frembringe en tung kunstig Olie: Thi jeg bekom og 
en tung Olie paa folgende Maade : Jeg blandede nemlig denne Bruunsteen 
med Viinsteensalt, som var merktet med destilleret Citronsyre , ged en Blan
ding af Vitriol-Olie og Viingeist over denne Mcengning , og destillerte sam
me ; hvorved jeg bekom en god forsodet Citrongeist. Naar man god Vand 
til den forsedede Cirrongeist, bundstyrtede sig nogen tung Olie. Jeg fore
tog endnu folgende Forsog for videre at bestemme de to ovenmelvte Aie- 
mecker.

Jeg blandede 4 Lod af den beste rensede Salpeter med tvende Lod pul- 
verisert Bruunsteen, bragte det i en Retorte, og overgod det med 6 Lod 
Viingeist og 2 Lod engelsk Vitriololie, som var mcengct med behorig For
sigtighed. Ved ar flaae denne sidste Mcengning paa Salpeteren og Bruun- 
steenen, opkom ingen Heede, men de foreenede sig uden ar give noget synligt 
Kiendekegn, at de virkede paa hinanden. Jeg begyndte Destillationen med 
en lind-Grad af Ild, og den gik gandfke roelig for sig uden ttogen Svelning, 

eller

^n) Hvad den timge og nedtzynkende Ofte anbelanger, saa har jeg ikke dermed giert m«*  
dicinste Forsog me ti nogle Chymiste; den beste Viingeist oploste kvende Dccle 
Olie. Naar man god Vand dertil, blev Blandingen melkagtig, og Olien 
sank igien under, gire Deele Saltgeist loste en Deel Olie op, som hverken 
Vand etter Biinstern kunde stille derfra igien. Vunsteenvlien giorde Dian» 
dingen melkagtig, og ved Overvægt of Alkali sandt man en Vundsakning fom 
var scebeagtia. gire Deele Salmiakgeist kunde ikke opløft een Deel Olie. Ban
det giorde ikke Oplosningen uklar, men dette givrde Saltgeisten. 
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eller noget andet Kiendetegn at elastiste Dampe udviklede sig. Forlaget blev 
forandret, da en Unze var gaaet over ; den bekomne Vådske lugtede som den 
beste forssdede Salpctergcist: Smagen var endnu meere behagelig, aroma*  
tisk, og uden al Syre; naar man god 2 Deele Vand til samme, stillede 
sig en Scrupel af en guul Naphta derfra, som svommede oven paa og havde 
en saa deylig , reen og kielende Smag , som jeg ikke endnu har fundet hos 
nogen Naphtha. Den derpaa folgende Unze havde samme Egenstab, som 
den forste, og gav lige saa meget Naptha. Da jeg fortsatte Destillationen, 
indril Levningen var gandste tor og hvid, fandt jeg endnu i Forlagen 1 Lod 
Z Qventin af en Vredste , som smagede endnu meere aromarist, men gav 
dog ikke meere Naphtha, end de forrige Portioner. Denne Adstilling er 
meget merkvrerdig , da ingen Naphtha lader sig adstille ved Vand af den 
sædvanlige forssdede Salpetergeist. Vådsken, hvorfra Naphthen var stil
lst , fmagde vel aldeles ikke snur ; imidlertid sorsogte jeg dog , om der ikke 
endnu kunde stilles nogen Naphtha derfra: ved Tilfirttelse af Viinsteensalt. 
Dette Salt foraarsagede nogen Opbrusen , og jeg satte saa lcenge til af sam
me , indtil denne Opbrusning horte op : men der viiste sig ingen Naphtha 
meere.

Begge Maader, ar forsode Salt« og Salpeter-Syre paa , har uneg- 
tclig store Fortrin for den almindelige Omgangs«Maade. Den indvortes 
Godhed af disse forsovede Geister overgaaer merkelig de GeisterS Godhed', 
som laves paa den bekicndte Maade. Paa denne nye Maade staae Dcelene 
i c tt neiere Forbindelse med hinanden ; der findes mindre Syre , en krafti
gere og meere'aromarist Smag. Denne TillavelfeS-Maade har og des
foruden det Fortrin, at den cr beqvemmere , kortere og bedre Kiob. Hvad 
de tvende forste Omstændigheder angaaer, er det tydelig af fig selv; thi ellers 
maarre man forst berede den rygende Salt- og Salpetergeist; et Arbejde, 
fem er moifommelig nok, og hvor den beste Deel besvcerlig holdes tilbage, 
da Dampene trange igiennem Tilkliningen. Ei at tale om , at Dampene 
selv ere stadclige for Sundheden; Men havde man nu og beredet sig disse 
Syrer med Moisommelighed, saa maarre man ferst paa en behorig Maade

I i i Z blande 
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blande dem med Vimgeisten, og paa nye destillere Blandingen. Her der« 
imod behøver man kun en Destillation , fom ikke udfordrer megen Opmerk- 
southed , og undgaaer de besvcerlige Dampes Tab. Bedre Kiøb er denne 
Omgangs-Mande, da man enten skal kisbe den tyre rygende Salpetergeist, 
eller maae berede den med Tab paa Tid eller Kul.

Jeg vil ingenlunde anbefale denne Maade , at gisre Salpeternaphs 
then af vores forfødde Salpetergeist , som den der ffulde vorre best Kisb, 
omendffisnr den TillavelseSrMaade maaffee kunde vcere den beste af alle. 
Man ffulde nesten troe , at den forbencevnte Blakiffe Maade , ot gisre 
Salpeternaphtha paa, ffulde vcere den, fom er lettest og giver meest; 
men jeg vil endnu anføre en nyere TillavelseSrMaade, som synes at love meere 
og endnu ei er offentlig bekiendt. Man afveyec 24 Lod af den steerkste Viin- 
geist i en rund Flaffe som holder 5 til 6 Pund , og i et andet mindre GlaS 
i8 Lsd rygende Salperergcist : man scetter dem begge 2 til 3 Timer i Snee, 
og lader dem ret blive igiennemkolde. Herpaa gyder man paa eengang den 
giennemkolde Salpetergcist til Viingeisten, propper Flaffen ta?t og meget 
haart til med en god Kork, fom man endnu hellere maae binde gandffe 
fast. Der yttrer sig strax et Prasseln paa Bunden i Flaffen , men man 
fornemmer ikke nogen merkelig Varme. Man ryster det imellem hinanden, 
og scetter det endnu en Time i Sneen. Derpaa bringer man det paa et 
noget varmere Sted, og tilsidst i et varmt Kammer; dal finder man om 
Morgenen Naphthen fraffilt. Dersom man lader Mcrngningen flane i 
Kulden, fan kan det vel vare 2 til 3 Dage, ferend den fraffiller sig. Man 
gyder da Naphthen med den ovrige Geist i en liden Retort, siaaer 4 Lod 
destilleret Vand i Forlagen, og overdestillerer Naphthen ved lind Ild. 
Heraf faaer man scrdvanlig 18 Lod og undertiden noget meere af en mild 
Naphtha , som er straaeguuk. Til Levningen kan man flane 6 Lod af den 
beste Viingeist, og gyde ligesaa meget Vand til fom forrige Gang , da faaer 
man 3 til 4 Lod Naphtha , som ikke er guul , men seer gandffe hvid ud. 
Paa denne Maade bekommer man af 30 Lod Viingeist og 18 Lod Salpe
tergeist 2i til 22 Loo Naphtha , som er af beste og fineste Slags, frie fra 
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al Syre : thi man taver mindre ved Destilleringen end ved at forsode den 
med Vimsteensaltet. Levningen deraf er noget syrlig. Af det i Forlaget 
foreflagne Vand erholdes ved nye Afdestillering 5 Lod god for fedet Salpeter
geist ; fattes Sneen betiener man sig af Vand blandet med Salmiak, Salpe
ter og ^Eddike til Afkieling.

Saa simpel fom denne BehandlingsMaade synes , som dog udfordrer 
en forsigtig og erfaren Mand, saa gives der endnu en meere simpel Maade: 
Man blander esterhaanden for Exempel 4 Lod af den beste Viingeist med 3 
Lod Vitriololie, og gyder da denne Blanding paa 6 Lod renset Salpeter. 
Ved Salpeterens Mængning med Blandingen af Viingeisten og Vitriololiey 
folger ingen Varme, ingen rode Dampe og ikke heller nogen synlig Be
vægelse : men saafnart man fætter Retorten kun et Qvarteers Tid paa en 
maadelig varm Kakkelovn: saa er den inderlige Bevægelse steget til en 
meget merkelig Opbrusning; da gisr man best, at tage Retorten bort af 
Ovnen. Man har derved den Fornoielfe at fee en Deel Naphtha uden 
Hcede at gaae over i Forlaget ved den indvortes opvakte Bevægelse. Har 
denne Bevægelse lagt sig, saa bringer man Retorten igien i en Varme, 
som esterhaanden gioreS stærkere. Paa denne Maade bekommer man 
omtrent i| Lod guul Naphtha, som svommer oven paa, og noget over 
2 Lod forsodet Salpetergeist. Iw-idlertid er dog denne folgende Methode 
den simpelste af alle og synes ikke at taale nogen meere Simplification.

Man bringer 6 Lod renset tor og pulverisert Salpeter i tn Retor
te , som er giort varm og gyder derpaa 3 Lod stærk Virriololie igiennem et 
langt Rer som rekker ned til Retortens Bug ; man ligger strax et temme
lig stort Forlag for, hvori der er fyldt 4 Lod af den beste Viingeist, og 
tilkliner samme. Man giver i Begyndelsen en meget lind Ild, og da 
forandre de rode Dampe sig snart til Draaber, som folge langsomt paa hin
anden og opvækker hvergang et temmelig stærk Praslen, naar de falde i Viin
geisten. Dampene tilbageholdes uden megen Meie ved Leer Kliningen, 
fordi den foreflagne Vædffe opsanger Dampene. Ilden gioreS Tid efter 

anden 
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anden stärkere, og man benrcrrker et meer eller mindre Prassen under den 
storste Tid af Arbeidet. Tilstdst kan man give den stärkste Ild, foul 
udfordres til Salpeter-Syrens Destillering. At Arbeidet er lettest om 
Vinteren, naar Recipienten er lagt i Vand og faaledes beffiermet for 
at blive heed, forstaaer sig af sig selv, uden jeg har nodig at erindre 
det. Efter ar Arbeidet er forbi, finder man i Forlaget omtrent 3 Lod 
Naphtha, som svsmmer oven paa; man kan enten ved Skille Tragten 
sicax fraffille samme Naphtha, fom herefter kan forsodes ved Viinsteen- 
Salt, og faaer man af hiin Levnings Destillation endnn forsovet Sal
petergeist : eller man kan forsode Naphthen, som oven for er meldt, ved 
nok engang at destillere det gaydffe Produkt.

Denne Tillavelses «Maade, fom jeg har strerbet at giSre faa sim
pel og faa godt Kisb som muelig, overlader jeg gierne til meere ind
sigtsfulde ChynristerS Omdomme, hvorvidt den fortiener Fortrin for de 
hidindtil brugelige Behandlings-Maader, at tilvirke Naphtha paa.

Om


