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Beskrivelse

en nye Luftprover eller Eudiometer,
ved

Adam Wilhelm von Hauch.

kunne bestemme Reenheden og Sundheden af den atmosphceriske Luft saavelsom den af Hufe og Vcerelser, hvori Mennesker leve og opholde sig, er
for Menneskeslægten alt for betydelig og vigtig, for ei at fortiene Nalurgrandstkercns fulde Opmærksomhed.
Reen og sund Luft befordrer Menneskers Velbefindende, giver ham
Munterhed og Lethed til siile Forretninger, og forhaler eller udsceller den Men
nesket imod dets Hnske stedse for tidlig trcrffende Dod.
Denne Sandhed er
alt for vis, alt for bekiendr, for nt trange til Beviis ved Exempler, hvilke
dog ikkun behove at soges i Biergverker eller de Verksteder, hvori Arbeiderne,
i Folge ArbeidetS Natur, bestemte ak henbringe deres Dage i en indsiultet og
fordervet Luft, ved en bleg Ansigtsfarve og en for tidlig gammel Udseende,
eller rettere sagt, en forhastet Alderdom, stadfceste den Sandhed, at reen og
sund Luft er ligesaa nodveudig for Mennesket, som sund og narrende Fode.
Man mane derfor billig undre sig over den liden Opmcrrksomhcd, som
i denne Henseende i Almindelighed anvend'6 ved forffiellige offentlige Stiftel
ser, saasom: Arbeidöhuse, Forbedringshuse, Skoler, Hospitaler og Kirker,
og den, som har nogen varm Folelse for Mcnnefkevel og Lyksalighed, kan ei
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uten Dceltagelse henvende sine Tanker til disse Gicmmer for pcstilentialste og
drcebcnde Uddunstninger.
At den atmosphceriste Luft aldrig er fuldkommen reen, ci heller censarket, ligesom og at ikkun en Deel af saiume tiener tik Indaanding, ere
Sandheder, fom vorcS Levealder forst har leert es ret at kiende.
De Undcrfogelfer man har au stillet for at bestemme Ätcengden af denne
til LivekS og Ildens Underholdning, stsrre eller mindre Deel i den atmofphcrrifFe Luft eller andre Luftarter, er det som Natmlcrren haver at takke for de
dertil bestemte Redstaber, bekicndte under Navn af Eudiomekere eller Prover
af Luftens Godhed, hvormed te Herrer Priestley/ Fontana, kaudriairi,
Ingenhous, Magellan, Saussure., Achard, Senebier, Stegmanik,
Kratzenstein, Wiborg, Cavendisch, Wilke, de Morveau, Spauh,
Ackermann og flere i de sidste 20 Aar have beriget samme.
De mangfoldige fremmede Dele, frembragte ved Uddunstninger af
Plante og Dyreriget, ved sammes Forraadnelse, ved Giceringer, de mang
foldige mineralste og svovclagtige Dunster, fom saavel Konstcn som Naturen
udsteder, ere alle optagne i dcu atmosphceriste Luft, og endstiont disse ved en
bestandig Bevcegclse i Luften, foraarsagct ved Electricitet, Attraction, Vin
dene og mangfoldige flere Aarsager, stedse forandre deres Natur, og indgaae
forstiellige nye Forbindelser, fa a bidrage de dog ligesaa meget til den at mos
fphceriste Lufts Skadelighed og Usundhed, fom Mangelen paa den fornsdue

Deel dcphlogisticerct Luft eller gas oxigcne.
Endog den ved Konstcn frembragte dephlogisticerede Luft medfsrcr en
Mcengde fremmede Dele afde Legemer, hvoraf den er erholdet, og man kiender for vel O.vcegsslvetS Flygtighed, for et med Grund at kunde formode Par
tikler deraf i den af det rode Precipitae erholdte dephlogisticerte Luft, om man
endog ei var forvisset derom ved Forfog, anstillede i de senere Tider.
Man
lcese imellem andet herover Herr Chaptals Brev til Herr Bertholet *
),
hvoraf sees, at det tilligemed den dephlogisticerede Lmft oploste og i Dampe
overgaaende Qvcrgselv opholder sig ved den almindelige Temperatur af Luften
r denne oploste Tilstand, og precipiterer sig udaf samme som O.vcegsolvkalk ved
Temperaturen af 15 Grader under Frysepunclen; af samme Brev sees frem
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C et GlaSror, forsynet med 2 Skoder f og g; samme er bestemt til
Maal, og derfor just af samme Indhold, som el af de paa det smale Uror K
betegnede Inddelinger ab, bc, cc.
DEF et huult Messingror; i dette Nor stutter og bevceger Hanen G
sig, som sees Fig. 3, og gicnnemstaaren Fig. 4.
H og I tvende Flaffer, hvori indeholdes Salpeterluften og den Luft
som ffal undersoges.
Begge disse Flaffer cre forsynede med Skoder d og e,
hvilke fa av el som de ovrige Skover f, g, h, i og k Fig. 13 ere alle af samme
Indretning som Fig. 5 viser, sera at med bisse efter Behag de Ror kan aabneS eller lukkes, til hvilke de cre tilffruede. De maae vcere enten af Glas eller
og af Messing stcerk forgyldt.
Paa Roret D EF bcmcrrkes en liden Tnud 1, bestemt at give Vandet
Udlob fra begge de tvende overste Glaskar.
Bunden af det yderste Glasror A fees Fig. 6 og i Profil Fig. 7 og 8.
I samme bcmeerkeS tvende Huller m og n.
Under Bunden glider Skoden h,
so nr er saaledeö indrettet, at den stedse lukker et af Hullerne m og n, og der
ved befordrer Forbindelse enken imellem Roret C og Glasset B, som i Fig. 1,
eller og imellem Roret C og Glasset A, som i Fig. 2.
I Fig. i er Glasset A saaledeö lukket, at intet Vand kan lobe ud af
samme.
I Fig. 2 derimod, er Blandingsglasset B og Roret K ligeledes

sikkert for Udlob af Vandet.
I den underste Ende af Glasset B, teet ved Skruen, ved hvilket den
befæstes i Roret A, bemcerkes et huult Glasror o Fig. 1, som sees i sin na
turlige Sterrelse Fig. 10, og giennemffaarek Fig. 11.
Dette Ror er aabent
ved p, saa at fra den Side Communication kan have Sted imellem Vandet,
som er i Roret A, og det, som er i Glasset B.
Den anden aabne Ende af
dette Glasror er lukket ved en meget bevcegelig og let, samt paa det noiagtigste
indsteben Glasventil q Fig. 10 og n.
Denne Ventil holdes i den bchorige
Stilling ved den liden Stang r. I Fig. 10 sees Ventilen q aaben, i Fig. ir
derimod lukket.
Ved denne Construction indsees lettelig, at Vandet, som befinder sig i
Glasset B og Roret K, ei er istand at komme ind i Glasset A, hvorimod det
Vand, som er i A, saasnart samme erholder Overvagten over det, som er i
Glasset
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dele S, ot den af Qvcegsolvkalk udtrukne dep.hlogistieerede Luft foraarsager Spylfiod hos de Patienter som indaande samme nogle Dage efter hverandre; han

tilvander derfor denne Luft som en ler og augenem Maade for Syge ak bruge
O.vcegsolvmidler.
I den af Salpeteret erholdte Luft er man vel ligekdeö berettiget ak an
tage sure Partikler, som ci letkelig lade sig adstille derfra, og jeg kan derfor
neppe troe, at den af Hr. Achard foresiagne Maade at forbedre Luften i
Sygestuer og andre Steder, som ere opfyldte med stadelige Uddunstninger,
ved at lade den atmosphceriste Luft gaae igienncm smeltet og kogende Salpeter,
kan vcere vvereensstenunende med Hensigten.
Udfindelsen af den Deel dephlogisticercde Luft, som den atmosphceriste
Luft indeholder, er vel altsaa et allene tilstrcekkclig for at bestemme dennes
mere eller mindre Reenhed og Sundhed.
Ikke destommdre ere de derhen sig
tende Instrumenter yderst vigtige, som de eneste, ved hvilke vi have crholdek
de i. denne Henseende allerede havende Kundstaber, og ved hvilke vi kunne
endnu vente diste forogede.
Lethed og Beqvemhed ved Brugen af disse Redstaber kan altsaa ei vcere
Uvigtigt eller ligegyldigt, og jeg har derfor sogt at udfinde et Instrument, som
opfyldte denne Fordring bedre end de hidril bekiendte, hvilket Eudiometer jeg
giver mig den ‘26 r c at forevise.
S a mine er forestillet i den Trediedecl af sin
naturlige Storrelse og rigtige Forhold af alle Delene, som Tegningen -Fig. 1.

Udviser.
De Dele, hvoraf dette Instrument bestaaer, ere folgende: A et eylindrist Glasror, 4y Tomme langt og 2 Tommer i Diameter; B en Glas
Capaciteten
kugle endende sig i et Ror, som strues i Bunden,af Glasset A.
af Kuglen er noget over fire Gange faa stor som den af Maalet C; ovenpå a
Kuglen B befinde.« en Moderstrue, L, i hvilken Roret K indstrues ved t. Dette
Glas er bestemt til Blandingen af de for sti eilige undersogende Luftarter, hvorr
for jeg har givet samme det Navn af BlandingsglgS.
K et smalt og langt vel calibreret Glasror, 18 Tommer langt og 6 Linier
i Lysningen. Dette Ror er noiagtig afdeelt i lige Dele^ som ftes: ab, bc, cc,
og angiver ved Hielp af Skalen W det Rum, som den undersogende Luft ind
tager efter Blandingen; begge disse Ror sees scrrstildte Fig. 12 og 13.
Vyy 2
C
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Glasset B, ni a ae tvinge Ventilen q i Veiret, og, ved at at trabe ind i Glas
set B, igienstille den feilende Ligevagt.
W cv en Meffingffale eller Linial, inddeclt i 200 lige Dele, og sva
rende til tvende Afdelinger paa Roret K.
Denne Skale kan ved Hielp af en
Charniere og Skrue bevceges paa Roret K naar forlanges.
Fig. 14 er en
Nogle, nred hvilken Hanen G bcveeges i Roret DEF.
Brugen af dette Instrument er folgende: Flafferne H og I fyldes,
den ene med Salpeterluft, den anden med den Luft, som skal undersoges.
For at erholde en faa meget som muelig stedse eensartct Salpeterluft, bruger
jeg folgende Maade: Efterat have forffaffet mig en fra Vitriol syre og andre
fremmede Dele faa meget som muelig befriet Salpetersyre, fortyndes famme
faa meget med desiileret Vand, at et mig bekiendt Areometer synker i famme
til en bestemt Punet; derpaa overgydeS nogle Uiqcr vel renset Qvttgsolv med
en Deel af denne Syre.
Den sig udviklende Luft samles ei forend de overgaaende Luftblorrer viser en sieerk rod Farve, hvorefter stedse ikkuns opsamles
en og den samme Merngde, da den sig sildigere udviklende Luft ei har samme
Godhed eller Styrke som den forste.
Naar nu begge Flafferne ere fyldte med de udfordrende Luftarter, og
ffruede til Roret DEF, famt øvrige Dele af Instrumentet, saalcdeö som
Fig. i udviser, og alle Skoderne, e og d undtagne, ere aa buede, da dreicö
Hanen G i Roret DEF, saaledes at Aabningen af samme vender imod en
af Rorets Arme, for Exempel imod DE, hvorefter Vand indgydes igiennem
Aabningen k, hvilket naturligvis maae fylde det smale Itor K, Blandingsglasset B, Maalet C og Roret ED, hvorpaa Hanen G igienstillcS eller ven
des saaledeS, at Aabningen vender imod Roret EF.
Luften, som er i EF,
maae i Folge sin speeifike Lethed stige op igiennem Vandet i Maalet C, Glas
set B og Roret K, og forene sig med den øvrige alnwsphcrriffe Luft, hvorved
Vandet igien maae tage dennes Plads, og, ved at fylde Roret EF, synke i
Glasset B og Roret K;
Hanen G vendes nu tilbage, saaledeS, at begge
Rorene DE og FE ere fuldkommen lukkede, og Roret K fyldes nu ganffe
med Vand, hvorefter Skoden k lukkes; berner ft gydes Vand i Roret A,
som stedse ved Brugen maae fyldes til en cg den samme Heide, hvilken er an
givet paa Glasset ved et Mcnke u.
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Paa denne Maade befindes hele Instrumentet fyldt med Vand, faa ar
ingensteds i samme kan opholde sig nogen Luft, som kunde qiørc Forsis gene
urigtige.
Nu lukkes Skederne i oß g; Hanen G dreies sne,ledes, at dens
Aabning vender imod en af Rerets Arme, f. Ex. DE; Skoden e aabncö,
og Vandet vil ved sin Tyngde synke i Flaben 11, hvorimod en Deel af den
deri sig befindende Luft luaae stige op og fylde Maalet C; Skeden c og Sko
den f lukkes.
Naar derefter Skoden g aåbnes, vil det med Luft fyldte Maal
ombytte famine med Vand, og Luften vil indtage det uddrevne Vands Plads

i Glasset B.
Da det ved denne Operation ei er mueligt at afpasse at der ci tages mere
Luft af Flasken H, end som just netop behoves til at fylde Maalet C, og den
overflødige Luft altsaa maac blive i Roret DE og Hanen G, hvilket naturs
ligviiS ni an tte giere Forsøget uvist og urigtigt, naar Salpcrcrluftcn siden ffulde
bruges, faa maae samme ferst uddrives, og Roret DE, saavelfom Hanen G,
vel renses, hvilket ffeer paa folgende Maade: Karret A tilligemed Glasset B
og Roret 1< ffydes paa Skoden h, saaledeö at Aabningen i famine Fig. 9,
som hidindtil havde staaet lige under Aabningen i Bunden af Karret A, be
tegnet med m Fig. 6, kommer nu at ftaae under famine Bunds anden Aab
ning n Fig. 6; herved er Forbindelsen harvet imellem Glasset B og Maalet C
tilligemed Roret D E F.
Instrumentet vil da vise sig saaledeö som i Fig. 2 sees, og naar Sko
derne g og f ere aabne, samt Hanen G drciet imod Noret DE, vil en Deel
af Vandet, som er i Karret A, fylde Maalet C, Hanen G og Roret DE,
og derved uddrive den i samme sig befindende Luft; herpaa flyttes Skoden h,
faaledes, at sammes Aabning kommer at ftaae lige under Aabningen m, og
Instrumentet igien erholder sin forste Stand, fom i Fig. 1; nu fyldes Kar
ret A paa nye med Vand indtil Mcerket u. Naar Skeden g er lukket, dreies
Hanen G med Aabningen imod den anden Arm af Roret EF; Skoden d aåb
nes, og Maalet G fyldes, ligesom ovenfor, med Salpeterluften; Skodend
og f lukkes, og Skoden g aabnes, da Salpeterluften vil forlade Maalet C,
drive lige Qvantitet Vand ud af Glasset B, og forene sig med den i famine
sig allerede befindende Luftart.
Herved bliver da, som bekiendt, i Folge den
undersøgende Lufts mere eller mindre Reenhed, et mere eller mindre ledigt
Rum,
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Num, etter rettere sagt, ct Rum med fortynder Luft; og da den i Ü sig be
findende Colonne Vand nu ei mere rr istand at holde Ligevcrgten med den ast
mofpherri^e Luft, font udenfor famme trykker paa Vandet i A-, maae dette
Vand tvinge iglen nem Roret 0, ha-ve Ventilen q Fig. 10 og Fig. ri, og
fylde Glasset B, indtil den deri befindende Luft bar erholdt famine Densitet,
fom den atmofphaniffe Luft udenfor samme.
Nu fyldes Roret A pan nye
med Vand indtil Market u, og Skoden i aabnes, da de blandede Luftarter
vil forlade Glasset B, og, i Folge den undersøgende Luftes storre eller mindre
Ireeuhed, indlage et mindre eller storre Rlim i Roret K, hvilket bemcrrkes
ved Hiclp af Skalen W.
Dersom Vandet staaer paa 60, er Formindstclsen
; staaer Vandet ved 140, er Formindffelseir -I-ßß, 0. f. f.
Ved alle Forfog med dette Instrument maae bemcrrkes, ar Vandet en
ten ved sicerk Kogning, eller paa andre Maader, vel renses og befries fra den
Luft samme indeholder, for derved ak giore Forsøgene desto tilforladeligere og
mere ovcrecnsstemiuende med hverandre, ligesom og at der stedse gives samme
Ophold eller Pause efterår Maaler C er fyldt, for derved at lade alt Vandet
udlobe af samme, og stedfe erholde famme Oeoanritet af Luft i) c vi.
Endffiont Luftens Underfogning med delle Instrument grunder sig paa
samme Prineips fom ved FontMlas Eudiometer, nemlig: paa Bestemmelsen
af del Rum, som tvende bekiendte Maal af Salpeter'uft og enhver anden Luft
art indtage efter deres Blanding, og dette Rum, eller den tilbageblevne Lufts
Densitet maae vcrre storre eller mindre, alt som den almosphceril'ke Lufte Tryk
ning er storre eller mindre, hvorved altsaa ingen eudiometristr Fvrsog kan fore
tages med Haab om Noiagtighed hverken ved dette eller hiint Eudiometer, uden
med Hensyn paa Barometerets Stand, saa troer jeg dog nogle Fordele ved
delte Instrument, fom hiint og de fleste andre paa samme Princips construeres
og bekirndte Eudiometere mangle, hvoraf det maae vcrre mig tilladt her at

mi føve nogle.
Man behøver ikkun en meget liden Qvantitet Vand ved dette Eudiometer,
og ethvert Forsøg kan meget vel anstillcs med en Pcrgel eller høit en halv Pot
Vand, da ved de almindelige Eudiometere behøves et betydeligt stort Kar

fuldt af Vand.

Vandet
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Vandet kan ved Forsogene med dette Instrument, formedelst den ube
tydelige Mcengde som behoves, vcere destileret og fuldkommen luflfrit, hvilket
maae meget bidrage til Forsogenes Noiagtighed.
Experimentator arbejder ved dette Instrument mcd megen Lethed fremfor
med de andre Eudiometers, og behover derved ei at gisre en Finger vaad, me
get mindre at bringe Hoenderne og Armene under Vand, fom ved det Fontauske
er uundgaaeligt, og i fiere Henseender ubehageligt.
Maalet fyldes ved dette Instrument sted fe paa een eg den famme Maade,
og indeholder stedse den samme Mcengde Luft, da Luften derimod comprimeres
mere eller mindre ved de andre Eudiometers i Maalet, alt som samme bringes
dybt ned i Vandet, hvorved det allfaa engang modtager mere Luft end en an
den Gang.
Maalet bersreS siet ikke ved Forsegene med dette Instrument, da saas
dant derimod er uundgaaeligt ved hine, hvorved altsaa den fpecifiqve Tyngde
af den i Maalet indeholdte Luft maae vcere forffiellig, alt eftersom Experimen
tators Hcrnder ere mere eller mindre varme.
Udflaget efter Luftarternes Blanding kan ingenlunde ved dette Eudio

meter, som ved hine, vcere Forandring underkastet, eftersom Instrumentet
bringes mere eller mindre dybt i Vandet, da Vandet stedse har samme Hoide,
angivet ved ovenomtalte Mcerke.
Det ved Forsogene brugte Vand kan letteligen ved dette Instrument om
byttes med andet Vand, hvilket derimod ved hine, formedelst den storre O.vantitet, ei er saa let, og dog er en ei uvigtig Sag, siden det mcd de forffiellige
Luftarter impregnerede Vand umuelig kan andet end give urigtige Resultater.
Alle disse Fortrin for de hidindtil bekiendte Eudiometers give mig det
Haab, at samme ei vil vcere ganske uvelkommen, og at jeg ikke unyttige« har
foreget det allerede ei ubetydelige Antal af forffiellige Eudiometers.
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