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Beskrivelse
°f

en forbedret Gazometer eller Luftmaaler,
°g

nogle med samme anstillede Forseg,
ved

Kammerherre Hauch.

M*  aturtaren og alle med samme forbundne^ Videnskaber vilde neppe have 
naaet den Fuldkommenhed, til hvilken den t de senere Tider er steget, dersom 
man ci for Icenge siden allerede havde leert at skille sand Kundskab fra svulstigt 
Foredrag opfyldt med intetbetydcnde Ord, dersom man ei for lcenge siden alt 
havde indseer, at Systemer og Throricr ei kan voerc andet end Clastisications- 
Maader, som bør veilede oS ved Sandhedens Undersøgelse, hvortil intet dog 
fører os ncermere end fuldkommen Kundskab om Facta.

Ved at samle Mcengdeu af diste, at forandre og paa forskicllige Man
der forbinde dem imellem hinanden, er man kommen faa vidt, at intet Sy
stem, ingen Theorie antages for gyldig, med mindre samme fuldkommen er 
pastende med hine. Herpaa grunde sig de mangfoldige Forsøg, med hvilke 
enhver Theorie understøttes, og hvoraf intet end ci det mindste maa vcere stri
dende eller uovcreenSstemmende med forhen bekiendte og antagne Sandheder.

Intet Under derfor, at ethvert nyt Forsøg af nogen Bekydenhed ofte 
igientages samt undersøges og anstilles under forskiellige Omstændigheder ved 
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Tilhængerne af forskiellige Theorier, paa det at derved indtraffeade Phcrnos 
mener kan benrcrrkes, proves oa offentlig bekiendtgisreS, faa man ved Sam
menligningen imellem diste Prsvelftr kan deraf drage rigrige og velgrundede 
Slukninger.

Imellem de mangfoldige nyere Forssg, som have foment og tildraget 
sig Naturkyndiges Opmcrrksomhed, forricner Frembringelsen af Vand, ved 
Forbrændingen af den dephlogisticerede og den brandbare Luft, maaskee iscer 
at bemcerkes, saavcl for sin.Nyhed, som for den Anvendelse nogle Naturkyn- 
dige deraf have giorr paa forskiellige Phanomener i Naruren, og den deesterre 
Lethed mcd hvilken de fr nske Cbemijter og saakaldte Antiphlogistiker ved Hielp 
af dette Forssg have troet o t be faste og understotte den ny autogne Chemiske 
Leere og Theorie.

'Dette for Synet ligesaa behagelige, som i sig selv vigtige Forfsg, er 
ei sag ofte iguntaget i det Store som det fortiener, deelS formedelst den Be
kostning, som den dertil udfordrende Apparat, bckicndt under Navn af Com- 
bustionSmal^ine eller, efter Herr Lavoisier, af Gazomckrct, udkrcever, decks 
ogfaa formedelst den ci faa ganske ubetydelige Vanflkelighed ak forstaffe sig de 
fornodne Luftarter eller Gaz i nlstrcekkelig Moengde og fuldkommen Reenhed. 
Herpaa grunder sig nok for den stsrste Deel Uvisheden i hvilken man endnu er, 
om det ved Forbreendingen af de ovcnncevnte tvende Luftarter fremkomne Vand 
siet ft med lerer en Syre eller ei. De Herrer &W0iflcrz Fourcroy, Vatt- 
quelin, Sequin, Monges, Jaquin den yngere og Girtanner have ved 
deres ftnestc Forfsg erholdet fuldkommen reent Vand, uden mindste Spor af 
Syre, og af samme specifigve Tyngde som destilleret Vand. De Herrer 
van Marum, Fortin, le Fevre de Guinan, Cave ltd i sch og Priestley 
have derimod stedse e, holdet et mere eller mindre med Syre imp'regncret Vand; 
dog haver Herr Priestley ved senere Forssg (*)  fundet, at Vandets Reenhed 
ganske beroer paa det Forhold, i hvilket Luftarterne blandes, faa al han, 
ved et Overllkud af dephlogisticerek Luft, stedse erholdt et syrligt Vand; be- 
f-indtes derimod i Blandingen mere inflammabel Luft, end der behooedeS til 
Detonnationen, da var Vandet fuldkommen reent og <kden Smag.

(*) PhilofopLical traufatt. Vol. Z i. 1791.
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Disse forstiellige Resultater vise noksom at dette Forsoa ei endnu er ofte 
nok igieutaget, for med Vished deraf at kunde dra^fe rigtig grundede Slutnin
ger, og af denne Aarsag har jeg troet, at mine ved dette Forsog giorre Be- 
mcerkninger ei vilde vcere det Kongelige Videnstabs-Selstab uvelkomne, saa 
meget mere, som Forsog i denne Henseende anstillede hos os noget i det Store, 
ei ere (saavidt jeg har erfaret) endnu blevnc bekiendkgiorte, og som denne li
den Afhandling desuden maa ansees fom en Folge, og sammenhcengende med 
Le Undersogelser af Vandels Bestanddele, hvilke jeg forrige Aar havde den 
^Ere ak forelcegge Selskabet.

Dog forinden jeg strider til Iagttagelserne ftlv, maa det forst vcere 
mig tilladt, at give en kort Bestrivelse af den hertil brugte Apparat, som er 
forfcerdiget af de Herrer Dumotiers Freres i Paris, og i endeel Henseender 
af mig forandret og forbedret.

AA ere tvende furkamede Kasser af stcerkt og laqveret Blik, 28 Tom
mer i Diameter.

BB ere ligeledes tvende Kasser, noiagtig af en Cubikfods Indhold. 
I disse sidste tvende Kasser bevares de udfordrende Luftarter; oss da de ved en 
Indretning, som nedenfor stal beskrives, angive den forbrugte M«ngde af 
enhver Luftart, saa fore de Navn af Luftmaalere eller Gazometre.

I alle disse fire Kasser er den ene-Side af meget tykt og stcrrkt Spejl
glas, saa man herved fuldkommen kan see og kiende det som befindes i de in
derste Kasser.' Disse sidste ere saaledeS ophcrngte ved Snorene a a a a, at de 
med megen Lethed bevcrges paa Tridserne CC, cg stedse ere i fuldkommen 
Ligevcegt ved'Hielp af Loddens DD, hvad enten de oplofteS eller nedlades i 
De udvendige Kasser A A.

F er en Glas Ballon, 12 Tommer i Diameter. Den hviler paa sin 
Trcrfod F. Halsen er indkittet lufttet i en bred Messing-Indfatning, til 
hvilken Pladen 6 strues, og befsestes faalcdes, at ingen Communication kan 
have Sted imellem det indvendige Rum af Ballonen og den atmosphcrriste Luft.

I Pladen G befiudes 3 Messingror bbc, hvoraf de tvende bb for
bindes , ethvert med sin Luftbevarer, og det tredie c er bestemt til Forbindel
sesror med Luftpumpen, for igiennem samme at giøre Ballonen fuldkommen 
luftfrie. Det ene Meffingror ender sig i Ballonen med en liden Kugle e, 
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i hvilken befindcS en faa liden Aabning, at neppe den fineste Knappenaal kan 
indbringes deri. I Pladen G bemcerkes desuden M-.'ssingkraaden d indkittet 
i et Glasror, og derved fuldkommen isoleret; samme ender sig i en liden 
Kugle d. Glasroret er indkittet og befcrstet i en Meffingprop, som paa det 
nøjagtigste er indsieben i Indfatningen H. Ved denne Indretning kan de 
tvende Kugler d og e ester Begiering ncrrmeS eller bringes lcengere fra hinan
den. Ethvert af Rorene bbc ender sig i en meget usie indflebet Hane I; 
imellem de tvende Ror bb og Hanen I bcmcerkes de tvende Glasror K, hvilke 
ved Forbrændingen af Luftarterne ere opfyldte med absorberende Jorde eller 
caustisk Luudsalt, paa det at Luftarterne ved deres Giennemgang herigiennem. 
kan afscette det Vand samme indeholder i m-chanisk Oplosning, og derved 
komme (saavidt mueligt) fuldkommen torre i Ballonen.

Fra Lustmaalerne B bemcerkcS de tvende Hceverter MM; disse ende 
sig i et lidet conisik Stykke, som er indflebet - Hanerne I, og beforstet dertil 
ved en Moderskrue. Denne Indretning sees i Tvcrrsuit Fig. 2. Det co- 
niffe Stykke xx er indflebet i Hulingen Z af Hanen I, og holdes heri fast 
formedelst Moderffruen y y. .

Paa Lustmaalerne er langs med Speilglasset anbragt en Seale inddeelt 
i Tommer og Fierdedcel Tommer. Ved denne Indretning vides stedse hvor- 
meget der af hver Luftart ved Forbrændingen er forbrugt.

Ovcnpaa Luftmaaleren bcmcerkes tvende Haner OO, ligeledes et lidet 
Hcever- Barometer P; ved Hiclp af dette Barometer bemcerkes Luftarternes 
Densitet imod den atmofpheeriss'e Lust.

Hanerne OO ere tillige bestemte til at give Luften Udgang ved Fyldnin
gen med Vand, og til at modtage Blcerer, som ere fyldte med de Luftarter som 
forbrugcS, 'hvilke, vaar Hanerne aabnes og Blcererne trykkes, jager Vandet 
ud af Lustmaalerne, og igientager dets Plads. Da Luftarterne, som be
vares i Blcrrer, ei kan have samme Reenhed som de der giemmeS i GlaS, 
forkastede jeg ovenncevnte Maade at fylde Lustmaalerne paa, hvorimod jeg 
benyttede mig af følgende: T er et stort Glas, af det Slags som almindelig 
bruges til Ladeglas eller Leidener Flaffcr, hvilket maa vcrre henimod 20 Tom
mer hsit og 12 Tommer i Diameter, (overalt jo ftørre jo bedre). Paa Hal
sen af Flasken er en pnrk Messingplade fastkittet; samme er forsynet med 
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tvende Haner U og W. Hanen U ender sig i en conisk Huulhed ligesom 
ZZ Fig. 2; heri passer et krumt Ror X, hvis anden Ende gaaer op i 
Luflmaaleren. Fra Hanen W gaaer et Glasror ned lil imod Bunden af 
Flasken. Ovenpaa Hanen er en hoi Glastragt Y, som kan borttages naar 
behoves.

Naar Glasset T er fyldt med den udfordrende Luftart, og begge Ha
nerne cre.lukkede under Vandet, scetteS Glasset paa sit behonge Sked ved Si
den af Luftmaalerne; det krumme Ror X bringes i Luflmaaleren, og fyldes 
med Vand ved at suge samme til sig; herpaa lukkes Rover med Fingeren, 
bringes hastig i Hanen U, samt skt ues fast, hvorefter Tragten Y fyldes med 
Vand, stråledes at Vandet heri staaer hoiere end i Roret X. Naar nu begge 
Hanerne Uog W aabnes, vil Vandet synke igiennem Glasroret ned t Flasken, 
og derved drive Luften igiennem Roret X ind i Luftmaaleren; Vandet maa 
herved igien gaae ud af Luftmaalerne i de ydre Kasser A. Paa Scalen be- 
mcerkes nu hvor hoit Vandet staaer i de indre Kasser, og alkfaa hvor meget 
af enhver Luftart der indeholdes i enhver af Luftmaalerne.

' ' Ovenpaa Luftmaalerne er anbragt smas Afdelinger, for deri at lcegge
Borgt, og saaledes ved cn jevn Trykning ar drive Luftarterne udaf Luftmaa
lerne ind i Ballonen. Ballonen forbindes med Luftpumpen ved Hielp af den 
liden Glasklokke Q Fig. 3; samme er forsynet med en Loederbosse R, i hvil
ken det hule og krumme Rer S glider op og ned. Roret S ender sig med et 
conist Stykke, som er indsftbet i Hanen paa den ovenfor beskrevne Maade.

Ved denne Indretning, aftegnet i Fig. 3, saavelsom ved den paa 
Luftmaalerne anbragte Scale, den paa samme anbragte Indretning ved Tryk
ning med Vargt at drive Luftarterne i Ballonen, iligemaade de tilfoiede Styk
ker KK, bestemte til Luftaneryes Torring, og Maaden at fylde Luftmaalerne 
paa, troer jeg at have givet denne Apparat en Precision og Fuldkommenhed, 
som samme for manglede, saa at samme (skiont det i Henseende til Sammen- 
sorlningcns Fuldkommenhed maa give efter for Herr Lavoislel's Gazometer) 
dog med Hensyn paa Forskiellen af Priserne (*)  kan ansees som temmelig noi- 
qgtigt, og som et ril sin Hensigt fuldkommen tienligt Instrument.

Til
(*)  Lavöisiers Gazometer koster i Paris 1800 Pund, da det her beskrevne haveS for 

600 Pund, de as mig lilfoiede Forbedringer ubereznet.
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Til ot benytte sig af samme, er FremgangSmaaden folgende:
Naar alle ovenfor beskrevne Dele af Instrumentet ere samlede oq sammensatte, 
saaledes som Fig. i udviser, fyldes Kasserne AA med Vand, derpaa aabnes 
Hanen paa Luftmaalerne BB; disse vil nu ved deres egen Tyngde synke i 
Kasserne AA, og fyldes med Vand, hvorved den deri indeholdte atmo- 
sphcrriske Luft maa gaae ud igiennem Hanerne; herpaa lukkes Hanerne, og 
nu jages det i Luftmaalerne BB vcercnde Vand igien, ved at fyldes enhver 
med den dertil bestemte Luft, udaf Fladerne TT paa den ovenfor beskrevne 
Maade; nu giores Ballonen ved Hiclp af Luftpumpen faa luftfrie som mue- 
ligt, naar de med Rorene bb forbundne Haner i Forvejen ere lukkede, hvor
efter Hanen I 3 lukkes; herpaa aabnes Hanen fom befindes imellem Ballonen 
og Luftmaaleren, som indeholder den dephlogisticercde Luft, f. Ex. Hanen I 1; 
Luften gaaer derpaa igiennem Roret b og Stykket K ind i Ballonen; i det 
samme Hieblik aabnes Hanen I 2, eller den som befindes imellem Ballonen 
og Luftmaaleren, som indeholder den inflammable Luft; denne Luft vil for
medelst den ovenpaa Luftmaaleren lagde Vcrgt, og derved foraarsagede Tryk
ning, gaae igiennem Roret b, og Stykket K ind i Ballonon, ad den liden 
Aabning i Kuglen e. Naar der nu i dette Aieblik gives en elcctrifk Gnist 
paa den isolerede Traad d, vil den inflammable Luft teendes og vedblive at 
brcende saalcenge som der befindes af de behooende tvende Luftarter j Lnftmaa- 
lerne. Den paa Luftmaalerne anbragte Vagt driver Luftarterne ind i Bal
lonen i det behovende Forhold, hvilket bestemmes ved de i Norene b b an
bragte Aabninger af forskiellig Dimension.

Det Kongelige Videnskabernes Selskab vilde tillade mig, efter saaledes 
at have beskrevet denne af mig forbedrede Lustmaaler, at foreligge Resultatet 
af nogle ved mig med samme anstillede Forsog.

I Henseende til Luftarterne har jeg sommetider forskaffet mig den de- 
phlogisticerede Luft af den rode Qvcegfolvkalk (mercurius precipitatus ru
ber), som oftest af B uunsteen; til den inflammable Luft har jeg stedse brugt 
meget rcen Jern Fiilspaan i fortyndet Vitriolsyre.

Luftarterne ere ofte blevne afvaskede i recnt Vand og i Kalkvand, for 
derved at befrie samme fra den indeholdende fixe Luft. Forbrændingen er skeet 
faa langsomt som mueligt, da jeg ofte har brugt 5 til 6 Timer til Forbrorndin« 
gen af 15 til 1600 Cubictommer dcphlogisticeret Luft. Ved
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Ved de forskellige og ofte af mig izientagne Forssz, hvoraf ved de 
sieeste bleve forbrcendte henved 1600 Cubicrommer dephlogisticerck oz henimod 
3000 Cubictommer brandbar Luft, oz nogle Gange henimod 3000 (Subic; 
tommer dcphlogisticeret, oz over 5000 Cnbictorumer brandbar Luft, har det 
aldrig vildct lykkeS mig at frembringe reent oz fra al Syre fuldkommen befriet 
Vand, men samme har stedse mere eller mindre angivet Tegn paa indehol
dende Syre, hvilken jeg efter noiaglig anstillede Forsoz har befundet ofte at 
vare af forskicllig Natur.

Det erholdte Vand havde nasten bestandig, i Sardelrshed strax efter 
Forbrandingen imedens Ballonen endnu var varm, en kiendeliz Lugt af Sal
petersyre ; det smagte ofte syrligt. Lakmuspapir blev strax redt ved at brin
ges i samme, oz tabte ci den rode Farve ved Ilden; alrsaa var Luftsyren c i 
Skyld i denne Farveforandring. Luftfuldt Luudsalt gav endog Tegn ril Op- 
bruusning i dette Vand. Ofte blev SolvopleSninzen t Salpetersyre ci prcci- 
piteret ved Tilgydningcn af d tte sure Vand, oz da var Salpetersyren Hoved
bestanddel^ n af samme; til andre Tider blev baade Selv- oz Blyopleöningen 
precipikeret derved, Tungjord-Oplosningen derimod ikke; alrsaa b« fandtes i 
det syrlige Vand Saltsyre, hvilken Syre Herr Keir allerede haver bemærket 
at sindes i det ved tidtncrvnte Luftarters Forbrænding fremkomne Vand; som
metider syntes Tungjord. Oplosningen at foraarfaze en liden Skye i Vandet, 
hvilken dog forst blev synlig efter nogen Tid. Det er endog engang hendet 
mig, at af-det ved tvende forffielliqe Forbrændinger fremkomne Vand, |Tiønt 
af Luftarter beredet under eet, det ene Vand gav tydelig Spor efter oven- 
staaende Maade paa Saltsyre oz ingen Vikriolsyre, del andet derimod angav 
Vitriolsyre, og ingen Spor paa Saltsyre.

Endffiont der ingen Tvivl kan vare paa Mueligheden at det ved tidt- 
ncevnte Forsoz fremkomne Vand kan vcrre reent og fuldkommen frit fra al 
Syre, da saa store og erfarne Mcrnd, som de ovenfor ncrvnte, have udsagt 
det, saa troer jeg mig dog berettiget til Formodning om at Omstændigheder, 
som undgaae vores Opmcrrksolnhed, kan foraarfaze den saa almindelig frem
komne Syre; thi at søge Aarsagcn hertil b-or i Ureenheden af dc brugte 
Luftarter, synes/i rigtig, da ellers Syren ogsaa stedse maatte vcere den sam- 
Me, og Azoren, som Grundstoffen af Salpetersyren, frembringer i Folge de 
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nyere Chemisters Theorie, ved Forening med andre Grundstoffe, andre Le
gemer, men aldrig anden Syre end Salpetersyren.

. Denne Formodning synes endog saa meget sandsynligere, da jeg af egen 
Erfaring har bemcerket at den mere eller mindre hastige Forbrcending af Luft
arterne ogsaa frembringer Vand, som er mere eller mindre syrligt; saale- 
des er det lykkedes mig, engang ved en overmande langsom Forbrænding at 
frembringe »zöget over halvanden Unze Vand, som norsten ei angav nogen 
Spor paa Syre, endstiont famine dog blev noget uklart ved Tilgydning af 
Tungj ord-Oplosningen.

Jeg kan ci sige med Vished, at det ved disse forsticllige Forfog frem
komne Vand netop veiede faameget som de forbrugte Gaz eller Luftarter, og 
henregner saadant tildecls paa de smaa Mcrngder Gaz, fom btcve brugte, og 
altsaa den kun liden Qvantitet frembragt Vand, hvoraf en liden Deel hver 
Gang kunde blive 'tilbage paa Kanterne i Ballonen, saa at Udsiaget derved 
blev fejlagtigt. Jeg anseer saadant ogsaa for ligegyldigt, hvad enten man an
tager Vandet som fremkommet ved de tvende Luftarters Forbrcrnding, og disse 
Luftarter altsaa son» Bestanddele af Vandet, eller man anseer Vandet son» pre-, 
existerende i Luftarterne, og altsaa fom Basis af enhver Luft, kun i forskiel- 
lige Modificaiioner, eller ma»» med Herr de £llC antager Vandet som det ene
ste ponderable eller veibare i Luftarterne; thi i alle disse tre Tilfalde »uaa det 
fremkomne Vand netop veie saa »neget fom de forbrugte Gaz eller Luftarter, 
uaar Fvrsoget ellers behorig foretages, og altsaa forekommer det »nig, som 
om herved endnu eibeviseö, at de tidtncevme Luftarter udgisre Bestanddele af 
Vandet.

Et andet i mine Tanker vigtigt afgisrcnde Sporgsmaal er dette: Ere de 
i Ballonen brcrndende Luftarter fuldkomn.cn terre, og have de ei nogen Fug
tighed ved sig? eller for at giere Spsrgsmaalet endnu mere almindeligt, kan 
en eller iioßct» Luftart behandles faadan, at de»» viser sig fom fuldkornmen tøv, 
og at den under ingen Omstcendighed angiver mindste Spor paa opløst Fugtig
hed? Er dette ci tilfulde bcviist, eller Fan det Modsatte meget mere bevises, 
da forekommer det mig, som om man med Grund kan antage, at det med 
Luftarterne mechanist' forbundne og ved Varmestoffen i usynlig Damp opløste 
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Vand maa, om der end ei er eneste Aarsag til der ved Forbrændingen frem
komne Vand, dog i det mindste bidrage noget til samme.

For at erholde om mueligt nogen Vished i denne Henseende, lod jeg 
400 Cubictommer brceudbar Luft gaae 50 til 60 Gange igiennem et Glasror 
fyldt med bladriig Viinsteen-Iord. Jeg omvexlede i denne Tid den fugtig 
blevne Viinsteen-Iord tre Gange med ter og ny Viinsteen-Iord; ikke desto- 
mindre blev en Fierde^ Andeel af samme Jord, ved ovenncevnte Luftarts Gien- 
nemgang derigiennem, ligesaa vaad og i ligesåa fuldkommen gydende Tilstand, 
som den foregaaende. Herpaa opsamlede jeg den saaledcS rerrede Luftart 
igiennem fuldkommen tsrrcd og 24 Timer giennc'mvarmed O.voegselv i en lige
ledes fuldkommen tor Flaffe, som i samme Aieblik blev tilpropper og tilkittet 
med smelter Harpix. Jeg udsatte denne saaledes tilkittede Flaske for en kun
stig Kulde, ved at bringe samme i en Blanding af Snee og Salmiak, i 
Tanke ar det endnu i Luften mechauiff eploste Vand herved ffulde fraffille sig; 
ikke destomindre var jeg ei istand at ffielne endog med Forstsrrclftsglas Draa- 
ber i Flaffen, uagtet det dog forekom mig som om smaa Kuglen af det i Fla- 
ffeu vcerende lidet O.vcegselv bleve hcengende ved Siderne af Flaffen, hvilket 
hendes naar enten Flaffen med Qvcegselv i eller og Qvcegsslvet ftlv er fugtigt.

Jeg igientog samme Forsog med armosphseriff Luft med summe Udfald. 
Det samme Forsog blev endnu engang igienraget, kuns med den Forffiel, at 
jeg rog caustiff Luudsalt isteden for bladriig Viinsteen-Iord, og ar jeg indstut- 
tede af samme Luudsalr i den vel torrede og varmede Flaffe rilligenr<d Ovceg- 
selvet, saa at Luudsaltet blev tilbage i Flaffen efter Qvoegsolvets Uddrivning 
ved den Luft som ffulde undersoges. Jeg bcmcerkcde ei noget Tegn kil Luud- 
falters Smeltning de forste Dage efter at Flaffen var tillukket, ligesom >eg ei 
heller efter at Flaffen var udsat for samme kunstige Kulde, som ovenfor er 
omtalt, var istand at ffielne nogen bestemt Fugtighed.

Af disse Forseg sees, at endffienl den sædvanlige Maade at terre de 
behevende Luftarter, ved at lade samme eengang gaae igiennem absorberende 
Jorde eller Salte, forinden de sorbrcendes, ei er tilstrækkelig til den deraf 
forventende Virknings fuldkomne Opnaaelse, og at dertil vilde udfordres ar 
Luftarterne bleve bevarede i Luftmaalerne, over Qvergfslv og caustiff Luudsalt 
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isteden for Vagd, hvilket formedelst Qvceg.selvekS Tyngde og Kostbarhed vilde 
medføre c ti Deel U lejligheder, faa lader det dog fom om det Vand, hvilket 
befindes i en mechanisk Forbindelse, ved Hielp af Varmestoffen, med Luftar
terne, enten er deri i overmande liden Mcrngde, eller og er faanøie dermed 
forenet, at famine ei kan skille sig derudaf blot ved mechaniske Midler, men 
udkrcever at fammes Bindingsmiddel maa indgaae nye Forbindelser, forinden 
det kan fremkomme fom Vand. Slutningen, at Vandet virkelig bestaaer af 
de tidtnavnte tvende Luftarter, fynes en velgrundet Folge af disse her anførte 
Forjog, hvorved den nyere franske chemiffe Theone, som fornemmelig støtter 
sig paa dette ligesaa vigtige som besynderlige Phcrnomcn, ei kan andet end 
vinde i Sandsynlighed, og denne Theories Tilhcengcre tør alksaa med forøget 
Tillid følge den af samme flydende lette og for Sandserne fattelige Forklarings- 
maade, ved de Phcenomener, som efter enhver anden Theorie forudscette een, 
Erfaring og de 06 bekiendte Naturlove modsat og mod dem gandske stri
dende Virkning.


