5t3

Underssgelse
af

Vandets Bestanddele,
ved
Adam

Wilhelm

Hauch.

Q

seeren om Vandets Adstillelfe i de bekiendte tvende Luftarter og sammes
Frembringelse paa nye, ved disse Luftarters Afbramdning, har i de sesnere
Tider befkieftiget for mange af Europas største Chemister, for ei endog blot

derved nt overbevise enhver om denne Opdagelses Vigtighed.
Ikke desmin-dre ere Meningerne i denne Sag dog endnu meget forskiellige, og mange vil
med ligefaa mange Grunde forestille Vandet, som et særskilt elementarisk Ver
sen , hvilket udgior en Bestanddeel af ncesten alle Legemer, og derfor ogsaa
af benævnte Luftarter, med hvilke den har indgaaet en mechamsk Forening
eller Blanding; som der paa den anden Side med Sandsynlighed vil kunde
bevises, at de ovennævnte Luftarter ere Bestanddele af Vandet.
Denne
Hypothese (thi for andet tøv man egentlig ei endnu udgive Slutningen, ud
draget af de tvende Luftarters Afbrænduing) blev ved en Deel af de franske
Chemiker anseet som Gruudstytteu til en ny Theorie og chemisk Nomenclatur,
da man ved den troede at kunde forkaste Læren om Phlogiston.
Wfe Samling IV. B.
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Dette anriphlogististe System fandt stor Bifald i Frankrig, hvor
Bttffon *) allerede havde erklærer Phlogiston ei at vcere andel end et op<

digtet Vasen, udtcrnkt af Lysten til Systemer.
Mangfoldige af de meest
berømte Chemici antoge og forsvarede dette nye System, og hak endog der
ved allcne givet famme en overmande stor Vagt, ei at tale om, at den upar
tiske ligcsaavel, som den tik Leeren om Phlogiston meest hengivne, Chemiker
maae tilstaae, at de fleste Forklaringer kunne ved dette System fremlcegges
paa en let og eenstdig Maade.
Ikke destomindre bliver der ligesaa vist, at man ogsaa efter dette Sy
stem nodes ar tage sin Tilflugt til Hypotheser, og at dersom Phlogiston ei
kan giores sandselig eller frembringes i en palpabcl Form, saa kan paa den
anden Side det suurgierende Princip (Oxigene) saavelsom det antagne Azo
te, Carbone, ligesaa lider fremlcegges for Sandserne; ligesom man des
uden maae tilstaae, at den efter dette System antagne bundne Calorique og

Lumiere, vel i sig selv ei kan vrrre andet, end det gamle Phlogiston.
Kuns
bestaaer Forffiellen, efter mine Tanker, deri, ar Stahl antager sit Phlogiflon som vcerende i det brcrndende Legeme selv, da derimod Lavoister søger sin
bundne Calorique og Lumiere i Luften.
Priestley er den, som med meest Utrcrttelig Iver har bestridt Theorien

om Vanders Bestanddele.

Ved igientagne Forsøg **
)

troer han at bevise,

at det Vand, som erholdes ved de tvende Luftarters Forbrcendning, har al
lerede tilforn vcrret i samme som Vand.
Ved at tørre Luftarterne meget
nøk, blev Productet af der crholdte Vand stedse betydeligt mindre i Vcegt,
end Luftarterne tilforn udgjorde.
Han crholdte desuden stedse en Syre, som
han anfter at vcere Salpetersyre.
De Herrer Van MarUM, DeyMUN og
Trostvyk i Amsterdam, Cavendisch, le Febre de Gttiltcau, have ligeledes
ved alle deres Forsøg erholdet samme Syre.
Keir fandt desuden Saltsyre

herved.

Dr. Priestley anfører endvidere ***
),

at han ved at reducere Jern

kalken, saavelsom Masticor, i inflammabel Luft, ei erholdt andet end Vand,
og ingen dephlogisticeret Luft, hvilket dog, efter hans Mening, nødvendig

maatle
*) Supplement 5 Fhiftorie naturelle. Tome II. pag. 6l.
**, Philofoph. Transact. Vol» 78-

***) Ibid. Vol. 75.
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ntnfltte have vcerct Resultatet, dersom det snurgiorende principium (Oxigene)

fFuföe ved Vandets Decomposition eller ved Metallers Forkalkning have for
enet sig med benavnte Metaller.
Hr. R. Kirvan bemcrrker det samme.
Priestley troer derfor ar Vandet maae ansees som den egentlige Basis
af alle Luftarter, og ar man til denne ScetningS Beviis ingenlunde trcrngcr
til ar antage Vandet fom bcstaaende af de tvende Luftarter.
Hr. Vestrumb
paastaaer ligeledes, ar Vandet ved Hielp af Ilden kan bringes til at blive en
permanent elastik Luftart, hvilken yttrer forskiellige Egenskaber, i Folge sin
Forbindelse med forskellige Legemer.
Hr. Achard synes at veere af famme
Mening, og anseer iseer Vandet som Basis af den rene dephlogisti^e Luft.
Hr. de Luc (ffient ivrig Tilhcenger af denne Leere, i Begyndelsen af
sammes Opdagelse) viser noksom i sine sildigere Breve til de la Methene,
hvor lidet Sne han feester til Vandets Sammenscetning df Oxigene og Hy
drogene; endskiont han ingen Tvivl 6cerer om Opdagelsen af Vandet i

Luftffikkelfe.
Qlaar man nu med al den Tillid, som ovennævnte bersmte lcrrde Mcends
Aukhoritet med Rerte kan fordre, foler sig hengiven at antage disses Theorie,
og man paa samme Tid seer en Cavendisch, Watt, Lavoisier og flere
ligesaa store Mcend paastaae og understytte Leeren om Vandets Adskillelse i
sine tvende Bestanddele, nemlig Oxigene og Hydrogene, saavelsom sam

mes Frembringelse tgien, ved Forbrcrndningcn af de tvende Luftarter (gas
oxigene og gas hydrogene).
Naar Hr. Lavoisier langtfra at on fee de

af Hr. Priestley o uferte Grunde som stridende imod sin Theorie, meget mere
betragter dem fom nedvendige Folger af sin egen Theorie; thi faaledes auseer *)
han Forskiellen iMcll-em de afbrcrndte tvende Luftarters, og det derved frem
komne Vands Vceg't, at vcerc en Felge af et med den brandbare Luft forenet
tungere Fluidum, font ei kan blive til Vand.
Naar Blyekalken, reduceret i brcendbsr Luft, giver Vand, og ei dephlogisticerer Luft, som Hr. Priestley ventede, da er saadant efter Lavoi
sier's Mening en naturlig Felge af den uddrevne dephlogisticerede Lufts For
ening med den brcrndbare Luft.
Hr. Lavoisier anferer endog at have crholdet Vand ved Blyckalkens Reducering med Kulstev.
T r t 2

*) Memoires de l’academie royale des Sciences a Paris 1781-.
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Ad Jernkalken aldrig fuldkommen kan reduceres i brændbar Luft, rilskeiver han Jernets noermere Affinitet ril Oxigene, end denne sidstes ril Van

dels brændbare Grundstof.
Den af Do. Priestkey og flere ved Luftarternes Afbrændning benrærkede Syre, tilskrives af Hr. Lavoisier den i Luftarterne verrende Azote,

eller Grundstoffen af phlogistiff Luft (gas azote).
Na ^r man feer Hr. Lavoisier, og de fom have antaget denne Theorie,
anfore Fakta, som ere unegkelig visse, og i enhvers Formue ar efterqiore;
naar de endelig heuferer og forklarer paa famme Maade forskiellige Opera
tioner i Naturen, som: Forkalkning, Forbræudning, Syrernes Fremkomuing rc., og vsd ligesaa l.tke og mvnngne, som kiække og vidtomfaktende Slut-

uinqcr, hvilke grunde sig paa Erfaringer, noksom overbeviser Naturgrandskeren om denne Theories Opfinderes Skarpsindighed; naar man, siger jeg,
faaledes i Uvisheden om, paa hvilken af drsse, saa ganske imod hverandre stri
dende, TheorierS Side Sandsynligheden nærmest findes, maae kilstaae, al alls
bekiendre Phænomener kan forklares *) efter dem begge, men at der tillige i
dem begge findes noget, som er endnu er bevust; da ferst seler man stcerkr,

ak intet, uden megen Erfaring og ofte igientagne Forsog, er istand at bringe
os Sandheden nærmere.
Ethvert derhen sigtende Forssg bliver da vigtigt, og dersom Resultate«
«nd ci er nyt, da bliver dog nye Bekræftelse af lige Udfald, under samme

eller forskellige Omstændigheder, lærerigt og nyttigt.
Skal DandetS Sammensætning! af de tvcnbe Luftarter med Vished be
vises, da maae saadant efter mine Tanker allene kunde skee ved Udfindelsen

af flere Legemer, hvllke ligesaavel som Jern og Kul yttrer en stærkere Affnntet til en af Vandets foregivne Bestanddele, end disse tvende have imellem
hverandre.
De Forsog, hvormed jeg i de sidste § Maancder haver beskæftiget mig,

eg hvoraf jeg haver den 2Ere at forelægge der Kongelige Videnskabes Selskab
nogle af de vigtigste, ere alle anstillede fra denne Synöpunct, tilligemed Hen
syn paa solgcnde SporgSmaale:
i) Kan

*) Man lcefe herover Grens Journal der Physik Z. Deel Side 437'492, endflisnt
samme er ganste for det phloglstiffe System,
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1) Kan Vandet ved Heeden allene bringes kik en permanent elastisk Til

stand, som nogle nyere Chemrci have paestaaet?
2) Bor den af Vandet eller andre Legemer crholdte gas hydrogene eller

inflammable Luft ene og allene tilskrives Vandet, som en i samme alle

rede forhen vcrrende Bestanddeel ? eller
3) Kan denne gas maaskee ansees som et Product, hvilket erholdes af det

Legeme, over hvilket Vanddampene gaae, enten allene etter ved sammes

Forening med Vandet?
4) Pltrer denne ved Vandets Overgang igiennem gloende Legemer frem

komne Luft kanffee sine forskiellige Egenskaber, i Folge den Forening,
samme har indgaaet med forskiellige Legemer, og er alksaa denne, og en
hver anden af Vandet erholdte Luft, kanffee stedse een og den samme, kun
i forskiellige Modifikationer.

De felgende Forseg ere, saavidr mig bekiendt, deels nye, decks ei for paa
samme Maade, som af mig, anstillede.
De Herrer Lavoisier, Meusmer

og Ach-ard, som saavidt jeg veed, ere de eneste, hvilke have bekiendtgiort
deres Forsog, sigtende til Udfindeksen af Legemer, som vare istand at hceve
Affiniteten imellem Vandets tvende foregivne Bestanddele, have gledet og
smelter forskiellige Legemer, og hastig bragt samme i denne gloende Tilstand

under Vandet,

for under en Klasklokke at opsamle den sig derved udvik

lende Luft.
Man vil lettekig indsee Utilstrcekkeligheden af denne Maade, for deraf
at kunde giore rigtige og visse Slutninger, ei at tale c ni de af dem selv ansorke Uheld, som Glassenes Spreengning med stort Knald, Vandets heftige

Omkastning 0. s. v.
Ved den af mig til disse Forssg anvendte Maade er ei mindste Van
skelighed eller Ulejlighed at befrygte, men alle Forsogene kan med den for
vovne og nedenfor beskrevne Forsigtighed sikkert og bcgvemt anstilles og eftcrgieres af enhver.
Jeg haver benyttet mig af Ror, lignende i Henseende til Diameteren
almindelige Bossepiber, som vare
Alen lange, og enten af tungfmeitrlige

Metaller eller og Glas og Porcelain.
I disse sidste bleve let flydende Me
taller eller andre usammenhængende Legemer indlagde.
Disse Ror bieve lagde
Sit 3

lvers
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kveis igennem en Ovn, med den ene Ende i et beherigt Luftapparat, og mcd
den anden lunerer til en stor Kiedel, fta hvilken de ved Kogning opkommende
Vanddampe blcve forke tvers igieunem det gloende Ror.
Vandet er stedse
bleven kogt forfkicllige Timer forinden der blev brugt, for derved ar befcie
samme fra sin indeholdende atmosphcerifke og ffxe Luft.
Alle af mig anfsrte Forfog ere forstiellige Gange igientagne, saa jeg

med Sikkerhed kan indestaae for famnke.
For med Vished at eftergiore og undersoge de folgende Forfog, ere de
ovenfor ftaacnde Forsigtighedsregler nodvendige, ligesom og ci at lade Vandet
gaac igieunem Rorene forinden de ere hvidgloende.
Den yderste Opmcrrksomhed er desuden nodvcndig, for at forekomme Slutninger, fom PH een o men er,
foraarsagede ved Biaarsagcr, kunde forlede til; saaledeS er det gaaek mig
ved Forfoget af Vandels Giennemgang igienncm Glasror, hvorved jeg er
holdt phlogistiff Luft.
Da dette var tvertimod Hr. Lavoisiers Angivelse,
hvor Vandet, ledet igieunem gloende Glasror, ei lider mindste Forandring,
men erholdes i samme Mcengde og Tilstand, hvori det befandtcs forinden
Operationen, og altfaa egentlig ei er andet end en simpel Destillation, igien«
tog jeg Operationen, og erholdt intet uden Vand.
Norene vare i begge Fald efter Scedvane belagde med en Massa af flin
Porcelainjord og Sand; begge syntes hele og ubeskadiget at have forladt IIbcii; begge havde udstaaet en faadan Grad af Heede, ar de havde mistet
deres Glands, og ved forfkiellige Bugter og Ujcevnheder tilkiendegav hvor
ncer de havde vceret at smelte, hvorfra intet andet havde hindret dem, end de
igiennemgangne Vanddampe.
Ved noiere Underssgelse fandt jeg at det forste
Glasror ved Herden havde erholdt nogle smaa og ncesten usynlige Huller, faa
ot Vandet ved denne Operation, var at ansee fom om det var gaacl igieunem
et Le error.

En anden Gang erholdt jeg ved Vandets Giennemgang igieunem et

massivt Solvror ncesten i Cubictomme in flamm a bel Luft; da dette var ganske
stridende imod samme, allerede tilforn af mig anstillede, Forjog, og i Cubic
tomme Luft desuden var en alt for ubetydelig Mcengde, for at kunne ansees
som fremkommet ved Vandets Giennemgang igieunem Solvroret, maatke
Aarsagen dertil soges andensteds; samme var, at det krumme Ror, som
for-
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forbandt Solvroret med Luftapparatct, var af Messing, dette var ved en
Hendels? lagt lidt kanal ind i Solvroret, og, ved ar være Ilden nærmere end
.sædvanligt, blevet gloende.
Da Messingets ene Bestanddecl, font bekiendt,
er Zink, har denne ved Vanders Gicnuemgang givet den fremkomne ringe
Qvamitet iuflammabe! Luft.
Da alle af mig anstillede Forsog ikkun ere giorte med Hensigt at sinde

Legemer, hvilke, enten Mot ved Ilden, eller og gloende, ved Forening med
Vandet, gav noget luftformigt Product, uden Hensigt paa Mængden, saa
<r del brugte Vands Vægt, ligesaa lidt som Vægten af de fremkomne Luftarter
ved nedenstaaende Forsog bemærkede eller anforte.
De af mig anstillede Forsog ere tildecls folgende:

i. Forseg.

Vanddampene ledede igiennem et gloende massivt stobt fiint Guld
ror, som var belagt med en Masse af Porcelainjord og Sand, coudenseredr
sig ved Udgangen af samme, og formerede Vand, uden mindste Spor af
Luft.

Dette Forsog er adskillige Gange igicntaget, stedse med samme Ud
fald, endffiont Glodheeden blev foreger indtil Guldets Smeltning, under

Dampenes Overgang.

t. Forsog.

Vanddampene ledet igiennem et gloende massivt stobt Capel-Solvror, belagt som Det forrige, gav famme Resultat; Heeden blev ved forffiellige Ror ligesom ovenfor foreget indtil Metallets Smeltning, stedse med

samme Udfald.
Z. Forsog.
Vanddampene ledet igiennem et gloende stobt Kobberror, bleve
ved Udgangen af samme igien til Vand, uden noget Spor af Luft.
Ro
ret var, saavidt jeg kunde skionne, indvendig uforandret.

4. Forsog.

Vanddampene ledet igiennem er gloende Jernror, gav som be
kiendt gas hydrogene eller inflammabel Luft.

§. Forsog.

Vanddampene leder igiennem et gloende Porcelainsror, gav in

tet uden Vand.

6. Forsog.

condenserede sig

7. Forsog.

Vanddampene igiennem er gloende Pibeleere-Ror, gav phlogi-

Vanddampene igiennem et gloende Glasror,
ved Udgangen af samme, uden Tegn af Luft.

siiff Luft (eller gaz azote).

8»
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g. Forsog.

Spiritus vi ni rectif. ledet igicnnem et gloende Sslvror, gav in»

flammabcl Luft med circa 4% fh Luft.
9. Forsog.
Spiritus vi ni ledet igicnnem er gloende Kobberror, gav infiam»
mabcl Luft med fix Luft, i samme Forhold som ved 8« Forsog.
i o. Forsog. Spiritus vini ledel igiennem el gloende Iernror, gav infiam»

mabcl Luft med fix Luft.
11. Forsog.
Spiritus vini ledet igicnnem er gloende Porcclainsror, gav in»
\

fiammabel Luft med fix Luft.
Ved disse sidste fire Forsog maae jeg erindre, at jo stcrrkere og mere
rectisiscret den brugte Spiritus vini er, jo mere infiammabel Luft erhold»
tce der, hvilket forekommer noget paradox og stridende mod Herr Lavoisiers Theorie, som antager, nt gas hydrogene, eller infiammabel Luft,
blot frembringes af det Vand, som de, denne gas frembringende, Legemer
indeholde.
Vel paastaaer Herr Lavoisier og ovrige franske Chemici, at

Viingeisien og flere bramdbare Legemer indeholde allerede denne gas
drogene, eller infiammabel Luft, fri og fuldkommen formeret i sig;
med al den Agtelse Herr Lavoisier bor og kan fordre af enhver, og
tet al den Tilboielighed jeg foler for Herr Lavoisiers System, synes

hy
men
uag
mig

dog denne Maade ar forklare paa, noget vilkaarlig, og i mine Tanker ei

overbevisende nok.
12. Forsog.
Terpentinolie ledet igiennem et gloende Kobberror, gav infiammabel Luft med circa | fix Luft.
13. Forsog.
Terpentinolie ledet igiennem et gloende Porcelainsror, gav inflammabcl Luft med circa | fix Luft.
Som cl BeviiS paa Oliernes starke oploftnde Kraft paa Metaller,
jscrr ved Hielp af Heeden, maae jeg her anfore, at et stobt Kobberror,
3 Linier tykl, blev ved el Par af sidst anførte Forsog saaledes angrebet,
at samme paa fire eller fem Steder havde Huller af Størrelse som store
Knappenaalshoveder, og derved var ganffe ubrugelig til flere Forsog.
14. Forsog.
Olivenolie fort igiennem et gloende Kobberror, gav infiamma-

bcl Luft og noget fix Luft.
15. Forsog.
Olivenolie ledel igiennem el gloende PorcelainSror, gav infiam
mabel Luft og noget fix Luft.
Efter
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Efter disse tvende sidste Forfog fandtes i Norene et glindftnde kulagtig

Re Ci du um.
Da Olien er vanffelig ak destitere cficr bringe i Dampe i gi en nem de
gloende Nor, beticnte jeg mig til disse Forfog af et andet meget simpelt
Apparat.
Med det tg i etui em Ilden horizontal liggende Ner forbandt jeg
et vertical staacnde Glasror,
Tomme i Diameter og circa 6 Tommer
langt; imellem begge disse Ror var en Hane anbragt.
Naar nu det i
Ilden liggende Rer havde erholdt den tilsircekkelige Grad af Hccde, blev
Hanen aabnek, hvorved den i Glasroret sig besindende Olie nodfagedeS

draabeviiS at gaae igiennem det gloende Nor.
16. Forfog.
i Unze Zink blev lagt i fmaa Stykker i et PorcelainSror, foiu
indvendig var glasieret; Noret blev giert gloende, og Vanddampene paa
fcedvanlig Maade derigicnnsm ledet, hvorved erholdtes eu meget veen iuflammabel Luft; tilligemed Luften erholdtes nogle Zinkblomster.
17. Forfog.
Over 1 Unze Tin blev Vanddampene, ligefbni i 16. Forfog,
bragt igiennem det gloende Ror.
Den erholdte Lnft var phlogistisk med
lidet inflammabcl Luft.
Tinnet calcinerede sig i Begyndelsen af denne
Operation; Tiukalkcn gik over med Vanddampene og den erholdte Luft.
Et Maal af denne Luft og et Maal Salpeterluft, tilsammen ™ Luft,
formindffedes ved Underfogelsen med Eudiometret
; da derimod lige
Dele atmosphceriff Luft med samme Salpeterluft formindskedes Y7~.
18. Forfog.
Vanddampene ledet over Blye, ligesom i 16. Forfog, gav phlogistifk Luft.
Kalkvandct blev ci uklart ved Bcroringen af samme Luft, et
heller blev denne absorberet af den caustiffe Alkali.
Lys og Ild flukkedes
flrax i samme.
ligesom ovenfor, formindffedes til T^%.
I Forstningen blev endeel Btyekalk, men siden Metallet ftlv, i Skikkelse af et siint
Pulver, fort over tilligemed Luften og de condenserede Vanddampe.
Endsikiont Vandet med Blyekalken, i Henseende til Farven, naar
samme blev rystet, ganffc lignede den almindelige fortyndede Blyccxtract,
saa indeholdt Vandet, ved Undersogelse med flygtig Svovellever, dog ci
mindste Spor af oplost Blye.
Blyekalken var altsaa ei andet, end mechaniff blandet med Vandet; ligesom jeg ci heller kunde finde noget Spor
til Syre derved.

Vtye Samling IV. B.
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Man maae ellers ved alle disse Operationer med Halvmetallerne beun
dre Vanddampenes mechanisme oplosende Kraft, da Metallerne, efter
Vanddampenes Overgang, stedse befandles i Skikkelse af et stink Pulver.
19. Forsog.
Vanddampene leder over Spiesglaö i et PorcctainZrer, lrgefom
ovenfor, gav phlogistiff Luft.
LyS og Ild stukkes strax i samme.
|gg af
denne og Salpeterluft formindskedes
so. Forsog.
1 Unze stedt Bruunsteen blev holdt tvende Timer i stcrrkeste
Gkodheede, efterår samme havde ophorr at give dephlogisticeret Luft;
dcrpaa blev Vanddampene fort derover, hvorved erholdteS forst 8 Cubictommer dephlogisticeret Luft, hvoraf 100 Dele mcd lige Dele Salpeter
luft formindskedes
. Den paafolgende Luft var phlogistisk.
Ild og
LyS slukkes i samme; og med lige Deel Salpekerluft formindskedes
si. Forsog.
Den folgende Dag blev Vanddampene igicu fort igiennem sam
me gloende Ror med den Dagen forhcr brugte Bruunsteen i.
Luften, som
erholdteS, var phlogistisk; hverken LyS eller Ild brcrndte deri.
Med Eudiometeret var Formindskelsen af Luften omtrent fom ovenfor.
Samme
Operation blev i ftp paafolgende Dage igienkagcn, og stedse med samme
Udfald.
Gledheeden vedholdtes hver Dag omtrent 2 til 3 Timer; det
overgaaende Vand udgiorde omtrent
Pot Vand, og den erholdte Luft,
hver Dag henimod 2 Potter.
Saasnart der ophordteS mcd Vanders
Giennemgang, gav Bruunstenen ingen Luft, skiont Heeden stedse blev
den samme.
Ved Vanders igicnlagne Kogning erholdteS samme Luft
paa nye.
22. Forsog. Igiennem det ovenfor beskrevne Porcclaineror, med den Bruun
steen i, som allerede i 6 Dage havde givet ph'ogistisk eller Skikluft, fob
jeg, efter at samme var giort gloende, nogle Unzer hoistrecristserel Viingeist gaae; jeg erholdt, ligesom scedvanlig, infiammabek Luft eller gas
hydrogene; efter at al Vtingcisten var ovcrgaaet, holdtes Reret endnu
en Time hvidtgloendeS, uden at jeg erholdt nogen Luft.
Saasnart jeg lob
Vanddampe gaae igiennem dette, saaledeS af Viingeisten nylig inpregnerede
PorcelainSror, erholdt jeg circa 3 Potter inflammabcl Luft, efter hvilken
Tid Luften igien blev phlogistisk.
Da jeg i en Times Tid havde samlet
denne Luft.

23.
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Lagde jeg nogle tynde Jerntraade i Roret, lod Vanddampene

vedblive at svergaae, cg erholdt strax inflammabel Luft.
Under denne
Operation sprang Roret, saa jeg derved blev forhindret i at fortsatte flere
Forsog med samme Olor.
Jerntraadene vare ovcrtrukne med en glindsende
Jernkalk, som letkelig lod sig stille fra Traaden.
Under denne Kalk var
Jernkraaden hvid og ncrstcn blank.
Brunnstenen havde saaledes beftrstet

stg i PorcclainSroret, at samme ei uden med Magt lod sig frastille.
24. Forsog.
Da det kanstee var mueligt, at Vandet ved sin Giennemgang
igienncm Glasrorene (see 6. Forsog), ved Hielp af Heeden, havde kundet
dilatere Glasset saalcdeS, at den generede Lrift havde fundet Udveie igieunem Glassets Pori, tog jeg (for fra denne Side at forsikkre mig) et meget
massivt fiint Solvror, fyldte samme med stodt Glas, giorde det derpaa
gloende, og lod Vanddampene gaae derigiennem; dog disse condenfecede
sig i det pneumaliste Apparat, uden Spor af Luft.
25. Forsog.
I det ovenfor bestrevne Solvror lagde jeg et Lod Bsgekul,
og efter at have holdt samme indfluttct fra Luften en Times Tid i Gledheede, for derved at betage Kullene den inflammable Luft, samme indeholdt,
lod jeg Vanddampene gaae derover, og erholdt fix Luft med circa | in

flammabel Luft.
26. Forsog.
Steenkul, behandlet paa samme Maade t samme Ror, gav
ved Vanddampenes Overgang fix Luft med | inflammabel Luft.
27. Forsog.
Et Ror af en nye Leer-Tobakspibe blev indflutket i et massivt
Kobberror, og da dette var gloende, blev Vanddampene forte derover, dog
uden at erholde nogen Luft.
Dette Forfog blev tre forstiellige Dage igientaget, stedse med samme Udfald, endstiont jeg henved fire Timer forogede
Heeden saa meget, fom jeg formaaede.
Ved sidste Operation erholdt jeg
omtrent 1 Cubictomme Luft, i hvilken Lys og Ild fluktes; dog denne ringe
O.anlitct kan vel ei ansees som et Product, men meget mere som Lust,
hvilken ved VandctS Kogning ei haver kundet forlade samme.
28. Forsog.
Et Rer af en nye Leer-Tobakspibe blev indflultet i en JernVossepibe.
Ved Vanddampenes Overgang erholdtes i Forstningen intet
uden Vand; men da Leerpiben brast under Forfoget, erholdtes inflamma
bel Luft, hvilken i alle Maadcr var ligesaa rc-cn, som den igiennem gloen-
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de Jernror ved Vandets Overgang scedvanlig fremkomne inflammabse Luft,
cndffrout man ved dette Forfog kunde vente inflammabel Luft blandet med
tneqet pH lo gift iff Luft (eller gas azote)»

29, Forfog. Et Ror af en nye Leer-Tobakspibe blev inffuttek i el massivt Sslv,
rer, oq da dette var gloende, blev Vanddampene fert derigiennem. Endffiour Glodheeden blev underholdt over to Timer, erholdt jeg dog ci mere
end nogle Eubictommer phloqistiff Luft, i hvilken Lys og Ild flnkteS.
Denne Luft erholdtes langsom og i smaa Blcrrer; ogsaa var Qvantttctm
ulige ringers end den som crholdtcs ved Vandets Overgang igiennem det
blotte Lcerrsr (7. Forseg).
Ved Rerets Udtagning af Ilden befandtcs
Solboret smeltet, sa-a ar cn Overflade af 2 Linier af det blotte Leerror
havde under cn Deel af denne Operation varet udsat for Ilden.
Knude
man af dette og de tvende foregaaende Forfog kanffee ei drage den Slut
ning, at den almosphoeriffe Luft er istand at trange igiennem det ved Hee
de« og Vanddampene dikatercde Leerror, og enten ved at afsatte sin inde
holdende Andeel dephlogistrff Luft (gas oxrgene) til det i Roret forefin-

dende Legeme, eller og ved Hecden at modificeres pan en 06 ubekiendr
Maade, fremkommer fom phlogistiff Luft (gas azote) ?

Naar Leerreret derimod er bekladt med et andet metalliff Rer, som
'
er mindre qiennemtramgelig, da kan Luften ei heller have nogen Indflyrclfe paa Vanders Gienncmgang igiennem Leerreret.
Dersom denne
Tankes Rigtighed var bcvuft, da kunde man kanffee med Rute yttrc sam
me Formodning ved Vandets Hveraang over forffiellige H lvmetallcr i
PorcelainSrsr *) (see de ovenfor beffrevne For feg af dette Slags).
ZO. Forseg.
L Unzer Zink blev indsiuttet i ct paa den ene Ende lukket Por
celainSrsr, samt udsat Glodhecden; jeg erholdt ungefcer 2 Potter inflammabek og tildeels Knaldlust.
Dette Forfog blev igicntaget med samme
Udfald.
Zinken befandlcS ncrsten fortæret i Roret.
Ved et tredie Forfog
erholdles ikkun 4 til 5 Eubictommer infiammabel Luft, cndffisnt Hecden
blev
*) De Porcelainsror, hvori Halvmetallerne bleve lagde og behandlede, vare ei af det
fine fte porcelain, eller nf famme ^lags som det til 5. Forfog brugte Ror, men af
den her paa Fabriken til Digler brugelige Masse, da de fine Porcelainsror efter for»
stullige Forssg ei vare istand at udholde den fornodne Grad af Heede.
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blev forstærket faa meget font mueligt.

findende ud af Noret,

Jeg hældte derpaa Zinken enfrmi

og fandt famine tildeels »forkalket og i sin fulde

metallisike Tilstand.
31. For fog.
I en paa den ene Ende lukket Jeni-Bsssepibe blev nogle tynde

Ierntraade indlagde famt udfatte for Glodheeden; jeg erholdt hcnved 3
Porter instammabel Luft.
Dette Forfog blev den folgende Dag igiemagcr
med fa in me Rer og Traade, da jeg ci erholdt niere end 2 Cubiclo miner iufiammabcl Luft.
I den Tanke at Iernrraadene kunde have havt noget
Frtkigt ved dem, hvilket den ci holdte inflammable Luft knude tilj?rive6,
iqieutog jeg Forfoget med den Forffiel, at Jernroret blev ombyttet med et
Porcclainsror, og istedeu for Jcrnkraadeue blev 4 Unzer reenl rafpet J<nr
brugt.
Jeg erholdt denne Gang flet ingen Luft.

For at uuderfsge, hvorvidt den ved adskillige Operationer er
holdte inflammable Luft, fom ved Jernets Oplosning i Vitriolfyre, Van

32. Forfog.

dets Overgang over gloende Jern,

Zink rc.,

ntaatte tilskrives Vandet,

fem derved havde været i Spild, eller om fa 111 me er et Product af Dir tal
let (om det maafkee efter Herr Kikvanö Mening er det rene Phlogiston,
fom ved disse Operationer forlader Metallet), anfaae jeg, fom dcn sikke«ste
Vci, at behandle Jern med en Syre, befriet fra alt Vand, og i den meeft
mueiige concrete Tilstand.
Til den Ende tog jeg i Lod Sedakivfalt eller

Boraxfyre,

fniektcde famme tit en glasagtig Masse,

stodke det derefter,

og lagde det mcd endeel Ierntraade i en fin at Jcrnblikbosse; denne blev
igien lag! i c 11 paa den ene Side til smeltet Jern-Bossepibe, det Hele lagr

ivers igiennem en Ovn, famt bchsrig Grad af Heede givet; jeg erholdt
henved 11 Pot reen inflammabel Luft, efter hvilken Tid ingen Luft mere

Da
Vossepiben blev oversanget, fandtes den mindre Jernpibe og Jerntraadene
ganffe blanke og noget angrebne.
Boraxfyrcn var tikdeeks fmeftet med
overgik, endffisnk jeg vedblev med forstærket Heede henved 2 Timer.

Jernet til et fort Glas, tildeels var der hvidt ligcfoin forinden det blev
lagt i Jernrsrct.
33. Forfog.
Da den i ovenanførte Forfsg erholdte inflammable Luft, eller
gas hydrogene, tnaafpce kunde tilfkoveS Vitriolfyren, fo in Boraxfyrcn
kunde være finittet med af Sal mirabile, tog jeg, for at forvisse mig herUuu 3

em,

A26

H. Undersogelse af Vandets Bestanddele.

om, 5 Unzer Borax,
tilgyde Salpetersyre,

skildre Boraxsyren fra Mineral-Alkalien, ved ar
smeltede Boraxsyren siden ril en glasagtig Masse,

og lagde deraf i4 Dracma tilligemed Ierntraade i en Jernblrkbosse, hvil
ken ligesom ovenfor blev indsiuttet i en Bessepibe, og derefter giorr gloende.
Endskisnr Hcedcn blev vedligeholdt henved 3 Timer, erholdtes ingen Luft.
Da alring var koldt, blev Bsssepiben sanger ever; Jernblikket og Traadcne besaudteS paa forskiellige Steder blanke, og Boraxsyren tildeels sammensmelkct med Jernet til Glas.
Af disse Forsgg, jeg her har den TEre at forclcrgge dct Kongelige Vi
denskabers Selskab, synes mig del kunde vcrre tilladt at drage felgende For

modninger om et Slutninger:
1) Vandet kan paa ingen Maade ved Heeden allene bringes i en permanent

elastiff Tilstand,

som nogle af de nyere beronue Tydffe Chemici hav.e

paastaaet.
2) Af de Legemer, jeg haver underfogt, sindes ingen, som i Forening med
Vandet ved Hielp af Heeden giver inflammabel Luft eller gas hydro
gene , uden Kul, Jern, Zink og Tin, og altsaa heller ingen flere Le
gemer istand at hceve Vandels tvende foregivne Bestanddeles Affinitet,
saa al der, efter mine Tanker, fra denne Side kan behoves flere Beviis, for at antage de tvende lidlucevnle Luftarter, som Bestanddele af
Vandet.
3) Da Vandet ved sin Giennemgang over forskiellige Legemer i gloende

Tilstand frembringer samme Luft som disse give, naar de for sig selv gioreS gloende, og man desuden finder, at forskiellige Legemer, som be
handlede i Ilden allene, have ophort at give nogen Luft, frembringe
samme paa nye, naar de berores af Vanddampene, (saaledeS frembragte

Vanddampene over Bruunsteen i 19. Forsog
Bruunstenen ved Hielp af Heeden allene ei gav
24. og 25. Forsog inflammabel Luft, da Kullene
mere af samme Luft; Zink (maaskee og Jern) i

dephlogistisk Luft,

da

mere af denne Luft, i
ved Ilden allene ei gav
gloende Tilstand, give

inflammabel Luft, og i Bererelse med Vanddampene ligeledes samme
Luft); synes det da ei naturligt, al antage disse Luftarter, som enten
udgisrende Bestanddele af Legemerne selv, eller som fremkomne af Lege
merne,
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nterne ved disses Forening med Varmestoffen;
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men dersom faa er, da

blive Vanddampene ci at an see som ander ved disse Operationer, end som
mechanise Hielpcmidler, hvilke ved deres udvidende og adskillende Kraft
enken formane Delene at lade den imellem dem indsinktede Luftart fare,
eller og fatte dem i Stand noierc at forenes med Varmestoffen.
Denne Formodning synes saameget rimeligere, ved at overveie den
ved Zinkens Calcinering i 23. Forsog fremkomne inflammable Luft, da

her ci findes noget Legeme udenfor Zinken, som samme kan tilffrives,
med mindre man vilde henbringe samme til den ringe Fugtighed, som ved

tutteringen af Rorene kunde vcrre fremkommet.
Antages den inflamma,
ble Luft derimod som Bestanddeel af Zinken, da bliver, efter mine Tanker,
sammes Frembringning ved Heeden allene, lettere at forklare. Den ringe
Deel dephlogistiff Luft, som indeholdes i den i Roret sig befindende An
deel atmosphoerisk Luft, er tilstrækkelig for at begynde Zinkens Calcinering.
Denne calcinerede Zink lader sin indeholdende Deel inflammabo! Luft fare,
hvoraf en Deel erholdes i det pneumatiske Apparat; en anden Deel der
imod, ved Hielp af Heeden, reducerer den nylig fremkomne Kalk; denne
giver herved Slip paa den nys indfuede dephlogisti^e Luft, som befriet
fra sin bundne Tilstand paa nye forener sig med en Deel Zink, og derved
igien uddriver en nye Deel inflammabcl Luft.
Denne vexelsidige Calcinering og Reducering af Zinken paa nye, kan
maaffee underholdes en lang Tid, og derved hver Gang erholdes nogen
mere inflammabcl Luft, end fom til Zinkkalkens Reducering igien behoves.
4) Da faa mangfoldige Legemer i Forening med Vandet, ved Hielp af Hee
den, giver phlogistifk eller Stikluft, og disse famine Legemer ei give
denne Luft ved Ilden allene, uden Forbindelse med Vandet, hvilket dog,
efter mine Tanker, maatte fikee, dersom disse Legemer indeholdt Grund
stoffen af gas azote, og denne Azote i Forening med Calorique gav

phlogistisk Luft, eller gas azote; er man da ci berettiget kil at troe, at
Vandet ligesaa meget bidrager til denne, som til enhver anden Lufts Ge

neration ?
Men da det er en bekiendt og antaget chemifk Sandhed, at tvende
med hinanden forenede Substandser ci forlade hverandre, uden ved For
ening
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en in g med en tredie, til hvilken een af dem yttrer mere Forvantffab, og
Vandet, som bcstaaende af oxigenc og hydrogene, paa Grund deraf
ei kan lade een af disse Bestanddele fare, med mindre den anden kan for
enes med cii anden
maae man sporge:
indgaaer Forening
Salpetcrluft (gas

Substands, til hvilken den yttrer mere Affmitet, da
Hvilken af disse tvende Bestanddele er det, som her
med Azote, er det Oxigene? da skulle man vente
nitreux); er det Hydrogene? da burde Productet

vcere flygtigt Alkali (ammoniaque).
Maaskce er dette en Grund for
de Chemiker, hvilke antage Vandet som Basis af en eneste Luftart, og
at denne mod.ificeres i Felge sin Forbindelse med andre Substandser.
De
ovenfor anforte 19. 20. 21. og 22. Forsog give nogen Anledning til denne

Formodning.
5) Efter det 26. Forsog kunde man maafkee tvivle om Vandets Nodvendighcd til Frembringelsen af den infiammable Luft (gas hydrogene), lige

som det og forekommer, som om Syrerne er istand at virke uden Hielp
af Vandet og i en concret Tilstand.
Dog alle disse Formodninger udfordrer flere Undersogclser, hvilke jeg,
saasnart mine andre Forretninger kan tillade det, agter, saavidt jeg formaaer,
at foretage.
Jeg vil imidlertid skatte mig lykkelig, dersom disse her anforte
Forsog maae kunne vcere en Hielp for dem, som videre agte at foretage Under
fog el sen af Vandets Bestanddele, og derved saa meget for formaae nogen at
bearbejde en for Videnskaberne ligesaa vigtig som vel udlcrnkt og meget lovende

Loere.
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