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Beskrivelse
af et

beqvemt Instrument til at bestemme Luftens Reenhed,

/ ved

C. G. Kratzenstein.

^)a den atmofphceriffe Luft haver en ftor Indflydelse paa vort Legeme, fordi 

den rene Deel deraf ved Aandedrcetten indsueS af Lungens Blodaarer, for at 
underholde Bloders til vor Helbred fornodne Blanding, faa kan vel ikke tvivlcS, 
ar jo Methoden, hvorved Luftens Reenhed kan bestemmes, er en af de ypperlig
ste Opfindelser i dette Aarhundrede. Til Beviis, hvor ftor denne Indflydelse 
er, vil jeg ikkun bringe i Erindring den for nogle Aar siden ved en smitsom Luft- 
strem fra China over Rusland indtil Portugal sig udbredende Influenza, hvis- 
stkadelige Virkning faa Mennesker have undgaaet. Koppernes, Muslingernes 
og smitsomme Febres vidt udstrakte Udbredelse i vifte Aar, den pludselige Dvd, 
som den i nogle Kieldere, Huller ogBronde indftuttede Luft foraarsager, beviser 
det samme. Vel lurer Erfaringen, at Luftens Undersogning med Luftprsveren 
er endnu underkastet nogle Ufnldkommenheder; men hvilken Opfindelse haver ei 
i Begyndelsen havt samme Skiebne? Man betragte ikkun Barometrets, Ther- 
wometrets og Hygrometrets forste ufuldkomne Indretning, og holde samme imod 
deres nu varende Tilstand, saa vil man ei finde Aarsag at tvivle, at jo Luftprs-
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veren med Tiden vil opnaae samme Fuldkommenhed, For Resten nagler jeg ikke, 
nt en sund Person, hvis Levemaade holder ham i tilsircrkkelig Bevægelse, haver 
lider Aar sag at bekymre sig om Lrrfteus stsrre eller mindre Reenhed, fordi de 
sædvanlige Forandringer derudi ikke have Magt nok, at gisre en mcrrkelig For
andring i hans Helbred. Dog er det utvivlagtigt, at jo en frisk Ansigtsfarve 
og Sielens Munterhed i en stor Grad afhcenge fra Luftens Reenhed. Fornem- 
melig cre Hypochondristerne denne Indflydelse meer end andre underkastede; thi 
med Barometrets Synkning synker og scrdvanlig d.reS Munterhed.

Deter bekiendt, at den meget fortienke Engellcender, Stephen Hu
les, ved fine Forseg, at uddrive den i adskillige Legemer indfluktede Luft, ferst 
haver bemcrrket, at en Blanding af almindelig Luft med Salpeterluft synes at 
indkrybe i et mcerkelig mindre Rum, end begge Dele for sig indtage. Denne 
ferste Art af Salpeterluft var udviklet ns en Oplosning af waltoniff Markasit 
eller Iernerts udi Salpetersyre. Da Dr. Priestley, ved at igientage dette 
Forsog, ei h vde denne Art af Markasit ved Haanden, blev ham af en Chy- 
mist raadet, at tage Jern i dens Sted. Dr. Priestley fandt da, ot fa vel 
den af Jernets, som af nogle andre Metallers Oplosning i Salpetersyren ud, 
viklede Luft havde den samme Egenffab, nemlig ar formindske Rummet, font 
den almindelige Luft indtager, fa i fn art den kommer i Forening dermed. Kort 
efter bemoerkede han, at Formindffelfen af Rummet var des stocre, jo renere 
Luften var, som med Salpeterluften blev forenet, fa a at, naar samme blev 
blandet med den allerreneste, eller dephlogisterede Luft, begge Luftarter rmsten 
aldeles forsvandt. Paa denne Maade er 1772 Methoden, at prove Luftens 
Reenhed, opfunden; og den italienske Naturforsker Landriani gav et af ham 
dertil indrettet Instrument det beqventme Navn: Eudiometer, af ev&oy, 
hvormed Gråkerne betegnede klar og reelt Luft, eller den klare Himmel.

Mi? H.nsigt er her ikke, at beskrive alle de Arter«f Luftprovere, fom 
siden den forste Opfindelse af adskillige Naturforskere, Landnani, Magellan, 
Fontana, Stegman og Viborg ere bragte i Forsiag, da deres Sammen- 
satning fuldstændig kan findes i Roziers journal de phyfique og andre 
Skrivter. Alle diss. Luftprovere have endnu nogle Ufuldkommenheder eller Ube- 
qvemmeliaheder; enten et B-rorelfts- Overfladen af de tvende Luftarter for 
liden, faa ar deres Forening ffeer for langsom og ufuldkommen; eller Graderne, 

som
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som stulle angive Forstiellen af Luftens Godhed, falde for ncrr ved hverandre; 
eller de fsre den Ubeqvemhed med sig, al man stal bruge derved en nicer eller 
mindre ftor Kaffe fuld Vand, som just ikke kan vcere et angenemt Redstab i en 
Studeerstue. Ved Fontana's Eudiometer, fom Dr. Jngenhouß rofer faa 
meget, og anprifer til almindelig Brug, indtage ioo Grader ikkun er Rum 
af 3 Tommer, og hver Grad omtrent en tredie Deel af i Linie. Da nu For
andringen af den almindelige Lufts Reenhed sielden overgaaer io Grader, eller 
31 Linier, faa feer man let, at nogle Draaber Vand mere eller mindre i et 
Glasror af i Tomme i Diameter kan tilintetgiore den liden Forstiel af Gra
derne, fbni fra een Dag til en anden i Luftens Reenhed kan forefalde. Desuden 
udfordres ril ders Brug en stor Kasse med Vand, 1 Alen lang, 13 Tommer dyb, 
og 17 T. bred, for at bcvcrge Roret derudi.

Disse Mangler og Ubeqvemheder have allerede for 8 Aar siden foranle
diget mig, at sammenfatte et Eudiometer, hvis Grader efter Behag kunne blive 
store, hvis Brug ikkun udfordrer en liden Kande fuld Vand, hvorudi Bers- 
rclfens Overflade er tilstrækkelig stor, og hvori den forunderlige Formindstelfe af 
de famnrsnbragte Luftarter med Fornoiclfe kan fees.

Sammenfletningen af dene Eudiometer secs Fig. 1, hvorudi a forestiller 
BlandingSglafflt, 3 Tommer i Diameter, oven forsynet med et engt Ror p, som 
kan lnkkeS med en GlaStol. Neden er det forsynet med en Halo, 6 Linier viid, 
som er indkittet i et Ror af Messing b, hvorfra fkisvt nedgaaer Reret c, fom 
b cerer Glasroret e g, som ender sig i Tragten f. Den underste Deel af Mes
singroret er forsynet med en Vemil eller Skaade af Glas k, som enten aabner 
eller lukker Indgangen i Kuglen a fra den anden Glaekngle h, som derunder er 
befcestet, oa forestiller Maaler eller Menfuren af de Luftmnngder, fom man vil 
indlade i Blandingsglasset a. Indholdet af denne Kugle er omtrent den gde 
Deel af Kuglens a Indhold, og af lige Indhold med Glasrorets Indhold fra 
e til g, som inddeles t 100 Grader. Endnu udfordreS tvende cylindriste 
Glas, fom kan strues til Halfen af Menfurglaffet h, og fom ligeledes ere for
synede med Glasstaader m, ligesom i k. Halsen af b<>gge maae vcere 5 
til 6 Linier viid, for at Luften og Vandet kan yndvige hverandre; det ene 
Glas indeholder 10 kil 12 Maal af Salpeterlust, og det andet tiener til at for
vare den Luftart, fom man vil undersoge. Da Salpeterlusten og den deraf

U ti 3 kom-



342 Kr. Bestridelse af et beqvemt Eudiometer, 

kommende Salpetersyre angriber de af Messing bestående Dele, faa er det 
bedst, at lade samme stark forgylde, faa fan Salpetersyren et virke derpaa. 
Videre horer og dertil en liden Kande, indeholdende saa meget Vand, som ud
fordr 6 at opfylde Kuglen a og Roret e g. Denne Sammenfatning er befastet 
formedelst Charnieren s til Traarmen t, som ligeledes ved Charmerer, v kan 
nevlagges, og Glasroret e g afffrues fra Roret e; sag at alt fan indpakkes i en 
beqvem Kasse, naar Instrumentet stkal medforeS pan Reiser.

Iftedet for Glasventilerne kunde vel med stsrre Sikkerhed og Varighed 
bruges Haner afPoreellain, som lettere kunne formes og tilvejebringes, end Haner 
af Glas, naar nf Blye for fardiges Forme, hvori Porcellain, Materien fan 
indtrykkes og derefter brandes. Men dg Hullet i Hanen mane vare 5 ril 6 Linier 
viid, fao bliver Hanen selv meget stor og tung, derfor haver jcg heller valgt 
GlaSskaader. Naar disse skares af lige tykt Spejlglas, og giereo bevag.'lige 
imellem tvende Pergamentsblade, hastede til MeSsi gpladerne, fa a fan samme 
tilstrakkelig forhindre, at Vandet et tran ger tgiennem. Hullet kan formedelst 
et Kobberror med Smergel og Bomolie paa Dreierbanken i kort Tid igien- 
nembores.

Det er bekiendt, at Salpeterlnften erholdes af Jern, Kobber eller Qvik- 
fslv, oplest i reett Salpetersyre. Naar man forlanger, at Prsverne af sårskilte 
Luftarter stulle udfalde harmonisk, faa er det nodvendigt, at Salpeterluften 
hver gang tilberedes neiagtig paa samme Maade, for at erholde den as lige 
Styrke., Vandet, som bruges, og Lusten, som indforeS, maae hver gang have 
samme Temperatur, og Blandingen maae fuldendes omtrent i lige Tid. Hvis 
disse Forsigtigheder ei bruges, faa fan god sg sund Luft ved Proven let vise sig 
som fordarvct Lust.

Vil man tut anstille en Prove om LustenS Reenhed i et Varelse, saa 
aabneS Tollen ved p, med Ventilen ved k, og Aabningen r tillukkes. I 
Tragten f gydes saa meget Vand, at begge Kugler og Roret indtil o Grad ere 
fyldte. Nu tillukkes Ventilen k og Halsen r aabneS, saa nedfalder Vandet 
udaf Mensurglasset, og den narmeste Luft indtrader i dets Sted/ Derpaa 
skrues Glasset med Salpeterlusten til Halsen r, og Ventilen k aabneS, saa sal
der Vandet af Kuglen a udi Mensur glasset h, og Luften stiger over Vandet udi 
a. Derefter lukkes Ventilen k, og Ventilen m aabneS, saa falder Vandet 
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udafMenfurglasset i Glasset n, og lige fan meget Salpetcrluft drives op i Men- 
surglasset. Nu lukkes Ventilen m, og det aabnes ved k, fua stiger Salpe- 
terluften op i a, og blandes med den der varende almindelige Luft. Udi samme 
Hieblik salder Vandet udi Reret g, og begge Luftarters Blanding bliver rod
agtig. Naar det findes for godt, kan denne Blanding befordres, vedat fatte 
hele Eudiometeret i' Bevcrgelfe, hvorved Vandet i Roret synker nogle Grader 
dybere. Men jeg holder for bedre, at undlade denne Rystelse, fordi den neppe 
hver gang kan skee paa samme Maade. Efter i Mil ut bemarkes den Grad, 
hvortil Vandet i Reret er falden, som da angiver den undersogte Lufts Reenhed 
ved Forholden af den til Salpetersyre forvandlede og af Vand opstugte Deel af 
Luften til den hele deraf indsorte Masse. Thi den til Salpetersyre forvandlede 
Deel af Luften er dens rene Deel, som all-ne tiener til Livets og Flammens 
Underholdning, og derfor kaldes Livelg Luft, Ildluft og dephlogisteret Luft. 
Jo storre denne rene Deel af Luften i Atmosphären er, des sundere er Luften.

Naar en besynderlig Luftart |Tal underssges, faa indseres samme i et au« 
det Glas, som har en lige Indretning med Glussct n. Dette skrues til Halsen 
r, og cmgaacS dermed ligesom forhen. For at indfore en farskilt Luftart i dette 
GlaS, bliver det enten fyldt med Vand eller med reen udvasket og torret Sand, 
eller bedst med O.viksolv. Dette lader man enten udlobe udi det Vcerelse, hvis 
Luft skal uudersogeS, eller, naar Luften af en anden Flaske skal indfereS i 
den til Eudiometret passende, saa lader man Fluidum af den stdste falde i den 
anden Flaske, hvis Luft da vil opfylde det af Fluido forladte Rum.

Naar der skal proves Luftarter, fom ere meget renere end den atmofphces 
riske Luft, saa er det fornedent, at fylde Tragten endnu med i eller 2 eller 3 Men
surer af Vand, ligesom man formoder, at Luftens Reenhed udfordrer det. Ellers 
vilde deurene Menfur Vand i Roret indkrybe i Blandiugsglasset, og den ud
vortes Luft folge efter.

For at Vandpillen efter sit Fald i Roret e et skal sammentrykke eller ud
vide Luften i Blandingsglasset a, er det godt, at den Sofre Grad af Skalen 
falder ved Siden af Vanders Horde i Blandingsalasset. Thi Reenheden af - 
den almindelige Luft falder i Nærheden af denne Grad. Naar Vandel staaer 
10 Grader over eller under samme, saa kan Luften deraf ei mrerkelig sammen

trykkes
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trykkes etter udvides, da denne Forandring i mit Eudiometer, hvorudi i Mensur 
eller ioo Grader indtager en Hside nf 18 Tommer i Roret, ikkun er den fire 
hundrede og tredivte Deel af Luftens Morngde i Blandingsglasset. Udi Fon
tana's Eudiometer, hvori io Grader ikkun er Linier lang, vilde Luftens 
Udvidelse af Vandpillen i et langt Ror foraarsage en 6 gange (tørre Urigtighed 
i Observationen, derfor mane famme dyppes udi et Ror, fyldt med Vand, indtil 
Vandet i Eudiometret er i lige Høide med det udvortes Vand. Vilde man for
syne det her beskrevne Eudiometer med en korrigeret Skale for denne Sammen
trykning og Udvidelse paa den ene Side af Røret, faa indføres i Blandings
glasset 2 Menfurer Luft, og mcrrkes, hvor meget Vandet i Røret fra o Grad 

, af nedfynker, hvilket i mit Instrument skeer til r^Grad. Saa meget fom dette 
Interval er, formindskes den hele Skale paa den eene Side og enhver Grad, 
eller hver tiende Grad efter Proportion, og fra disse trcekkes lige Linier til den 
uforandrede Skale paa den anden Side af Reret. Proves nu den ved chemilV 
Kunst frembragte reneste Luftart, hvoraf efter Blandingen med Salp'terluft 
meget lidet bliver tilovers, faa gielder den uforandrede Skale. Ved Proven 
af den ureneste Luft, hvorved begge Mensurer ci formindskes, gielder den 
korrigerte Skale, og faa efter Formindskelsens Storhed Graderne i Mellem
rummet imellem begge. Da i den korrigerte Skale io Grader endnu ikke ere 

Grad formindsket, faa indseer man let, at denne Korrektion ei er af nogen 
Bctydcnhed, fornemmelig, da Eudiometrien endnu ikke er faa fuldkommen, at 
man i Proven af samme Luftart altid kunde erholde famme Grad, hvilket kom
mer fra Salpeterluftens ulige Reenhed eller-Styrke; da famme og, staaeude over 
Vand udi Glasset n, med Tiden bliver svcekket, faa er det mådeligt, at giøre 
et stort Antal Prøver af fterskilte Luftarter kort efter hinanden med samme For- 
raad af Salpeterluft, fom Glasset n indeholder, for at erholde Reenhedens 
Grader mere tilforladelig.

Denne forunderlige Formindskelse af Rummet, fom skeer 'ved Blandingen 
af den almindelige eller renere Luft med Salpcterluft, og som ikke i de Herrer 
Fontana's eller Viborgs, men i mit Eudiometer umiddelbar kan fees, har ikke 
givet Naturformernes Skarpsindighed lidet at skaffe. Men det vilde her være 
vidtløftigt at anføre og frittjT at undersøge deres fterskilte Meninger om Aar- 
sggen dertil. Efter min Indsigt holder jeg for nok(om bevilst, at Salpeter

luften 
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luften er en af Salpetersyrens væsentlige Bestanddele, hvis anden Bestanddeel, 
den rene eller dephlogisterede Luft, ved MctallenS Opløsning hcrnqcr sig fast ved 
de metalliske Dele, og kan derfra ved Ilden igien uddrives: Saasnart nu den af- 
skilte Salpeterluft kommer til Berørelse med den almindelige Luft i Blandings
glasset, faa forener sig samme med den rene Deel af den almmdelige Luft, som 
omtrent ti 6 gi ør den sierve Deel deraf, bliver dermed til Salpetersyre, som Hie- 
synet as den strap ved Blandingen tilvejebragte genererte rede Damp udviser, 
hvilken Syre da indsniger sig i Vandet og forvandler det i il S keevand. Saa 
meget altsaa fom af begge Luftarter bliver forvandlet til Salpetersyre, saa meget 
bliver Rummet, som begge forhen indtog, formindsket. Er Luften og Salpeter
luften fuldkommen reen, saa blive begge, i behørig Forhold blandet, heel og ganske 
forvandlet til Salpetersyre, og forsvinder, i det nt samme af Vandet bliver 
opslugt.

Af det her anførte sees, at denne Formindskelse ei andet kan angive end 
Forholden af Luftens rene Deel til dens hele Masse. Saltagtige og olieagtige 
Dele derudi kunne paa denne Maade ei erkiendes, hvoraf dog den aimosphcrriske 
Lust kan blive meget stinkende, ubehagelig og usund. Nogle Naturforskere 
have altsaa handlet meget ubilligt imod Endiometrek, naar de have erkläret samme 
for uefterrettelig, fordi denne her anførte Methode ei angiver disse fremmede Dele 
i Luften. Denne Arr af Eudiometer har havt samme Skicbne, som B rome- 
terer. Dette bor ikkun anvise AtmosphcerenS foranderlige Trykning. Men, 
da man mærkede, at denne Forandring ei sielden blev fulgt af Veir is Foran
dring, saa have mange giört Barometret imod dets Natur til en Veir Pro
phet. Naar dets Forudsigende nu ikke indtraffer, saa erkläre de Barometeret 
for et unyttigt Instrument.

Allerede for 25 Aar, og førend Priestley havde opdaget den forben be
skrevne Methode at undersøge Luftens Reenhed, har jeg i det den Tid her 
oprettede medicinske Selskab sorelcest en Afhandling, hvorledes de i Atmesphceren 
besindtlige saltagtige og olieagtige fremmede Dele kunde smiles og erkiendes, for 
at dømme deraf, hvad for Indstydelfe samme kunde have i Menneskenes Sund
hed. Da denne Afhandling ei er videre bleven bekiendt, saa vil jeg her deraf

X x . anføre

♦



346 Kr. Bestridelse af et beqvemt Eudiometer.

anfore et fort Udtog. Man samler ti! denne Hensigt en Mængde Regnvand i 
pore PorcellamS-,Faianze- eller Glasfade, lader samme i Varmen komme i Gæ- 
ring, saa fætter sig deraf en gren Sliim til Vunden. Vandet afhældeg da i 
rene Glasflasker, bevares ti! Brug som et meget reent Vand, hvilket langt over- 
gaacr destilleret Vand, som med Tiden bliver suurk; fornemmelig naar samme 
ci er destilleret udaf Glas. Endnu renere Vand erholdes af smeltet Snee, 
som er samlet paa Marken, langt fra Byen, hvor ingen Rog og Stev dermed 
blandes. Med dette Vand, som og forhen med de saa kaldte chemiffe Rea- 
genda fon undersogeö, fyldes ct stort Sukkerglas. Derudi indfores et Ror 
af Glasceller reent Solv, forsynet med en forkeert Sigte af samme Metal, som 
ligger paa Vunden af Glasset. Roret er forbundet med en uden for Glasset 
befæstet liden Blæsebælg af Pergament, som sættesi Bevægelse enten ved en 
Stegevender eller med smaa Veirmolle-Vinger for en Loftsluge. Denne 
Blæsebælg driver paa denne Maade i kort Tid en stor Mængde Luft igiennem 
Sigtens sine Huller igiennem Vandet, som da modtager og forener Luftens 
salt- og olieagtige Dele med sig. Omendskieut Vandet ei er det egentlige Op- 
losninqsmiddel for olieagtige Materier, saa kan samme dog faae deraf i Luften 
vplosede fine Dele formedelst de saltagkige med sig forenet. Naar nu ved Sma
gen og Lugten mærkes, at Vandet nogenledes er anfyldet med Luftens fremmede 
Dele, saa kan Qvintessentsen deraf med en forsigtig Destillation afffilleS; det 
afdestillerte Vand bliver da ved de saa kaldte chemiffe Reagenda und er sogt, 
og dets Bestanddele dermed udforffede. Dertil bruges oplest Lakmus, som bliver 
redt af den mindste Syre, Saft af blaae Blomster, som bliver gren af fix og 
flygtig Alkali, Kalkvand, Oplosningen af Solv, Qviksolv og dets Sublimat, 
af Blyesukker, Vitriol, og Ludsalt; 8s>iritu5 Leguini Blodlud og Sukker
syre, med andee chemiffe Midler. Af de Forandringer, som det med Luftens 
fremmede Dels besvangrede Vand med disse Tilsatse viser, erkiendes, hvad for 
en Art as Syre eller Ludsalt derudi befinder sig, og om det olieagtige eller phlogi- 
fliffe har optaget af Luften. Vandet kan og undersogeö uden soregaaende Destil
lation. Havde man austillet denne Undersognmg den Tid, da Influenza regies 
rede over hel«. Europa, saa vidste vi nu, hvorndi det egentlige smitsomme Væsen 
i Luften bestaaer, som har foraarsaget denne Sygdom ved Aandedrætten hos alle, 
•Uec meest alle Mimeffer. Dog maatte denne Undersegning ffee paa Landet, 

ikke
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ikke i en folkerig Bye, hvor man kunde besvangre Vandet med Sal Volatile 
oleofum af Skorstene, med de sale Uddunstninger af Garvernes oplukke Gar- 
vekugle eller Brcendeviinöbrcenderneö Maffbotte, og andre deslige Uddunst- 
niner, som man da let kunde ansee for det smitsomme Vasen eller Miaema i 
Luften, som i visse Aar soraarsager vidt udbredte Sygdomme.
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