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.Beskrivelse
af

nogle med Phosphor anstillede Forsog, 
med Hensyn paa Sandsynligheden af Laren om Vandets 

Sammenfatning og Adskillelse i Suurstofgasen 
og Vandstofgasen.

Ved

Adam Wilhelm von Hauch.

nogle af de Afhandlinger, jeg i de sidste Aaringer haver havt den Q&re 
ar forelcrgge det Kongelige Videnskabers Selskab, i hvilke jeg haver forsogt 
nt meddele den ved egen Erfaring erholdtc Overbevisning om Rigtigheden og 
Fuldkommenheden af den nyere France Chernies Theorie, haver Resultaret 
fif urine anstillede Forjog stedse tilstedet mig ar tale for Sandsynligheden af 
denne ligesaa sindrig udtcrnkte som vidromfarrende og paa ncrsten alle bekiendre 
Phcenomener fuldkommen passende Theorie, endskionl jeg ikke destomindre, 
formedelst Mangel paa rilstecckkelig egen Erfaring og indre OverbcviiSning, 
ofte haver fremsat mine Tanker i et mere tvivlende end btkrceftende Sprog.

Under og efter denne Tid har Theorien erholdt en fastere og mere be
stemt Skikkelse; Erfaring er bleven tilfeiet Erfaring; nyere Forjog have 
bekrcrftet de gamle; Mcend af ligesaa megen Kundskab som Skarpsindighcd 
have forladt den oeldre Theorie (uagtet de fra dercs Barndom, saa at sige, 
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178 H. Bestridelse af nogle
vare vante at forklare alle Phcenomener derefter), for at antage den nyere 
med Fornuft og Erfaring lige ovcreensstemmende Theorie; endog de Natur
kyndige, som lcrngst have vcegrct sig ved at forlade den crldre Theorie, have 
dog lissidst maatke give efter for Sandhedens LyS, og have enten gandste og 
aldeles eller i det mindste under viste Modificationer antaget den nye Theorie.

Her syncS .ilrsacr cn ny Lcrrebygning opført, som, da dens Grundpillers 
ere Fornuft og Erfaring, tøv haabes fuldkommen befceftet, ja endog tor trodfe 
Fordomme, Avind og Smigreris; thi uagtet larrde Selskaber have la^et sig 
forlede til at udflette dckiendte store Mcend af deres Tal, fordi de teenkte over 
denne eller hiin Ting anderledes, end det blev Selskabet tilladt at tcenke, fordi 
Manden, fom dette sigter til, maastee yttrede urigtige, ja maastee endog ska
delige og farlige Grundscnninger, uagtet han derfor ci mindre som Lcrrd blev 
en stor Mand; saa har dog ingen (v«re sig enkelt Mand eller heelt Selskab) 
endnu tordet drive Smigreriet til at begiere den nye Franste chemiste Theorie 
forkastet eller forbuden, under Paastud at den var udtcenkt hos Religionens 
Hadere og nceften hele Europas Fjender. Ikke destomindre haver Theorien 
dog endnu Modstandere, hvis Kundstaber og indsigtfulde Fortjenester ere lige- 
faa bekiendte, som deres Modsigelser ere vigtige og opmerksom Undersøgelse 
vcerdige.

Iblandt disse udmcerker sig ifcer Hrrr de Luc; han angriber Leeren om 
Vandets Bestanddele, og dets Frembringelse ved Forbrændingen af Suur- 
stofgaftn og Vandstosgasen, og med Hensyn paa Anvendelsen as denne Leere 
ved meteorologiste Phcenomener, i Scervcleshcd ved Dannelsen af Torden
skyerne og Regnen, som ofte ved fuldkommen klar Luft fremkomme fra et 
Aieblik til et anbet, forkaster han den aldeles, faavelsom det Sprog og den 
chemiste Nomenclatur, som grunder sig paa den nyere Chemie (*).  De for
nemste af ham herimod anførte Grunde ere følgende:
j) V d endog saa stcerkt som mueligt at eleetrifere cn Blanding af Suur- 

stofgafen og Vandstofgasen (efter ham den dcphkogisiiserede og den brcend- 
bare Luft) følger ingen Oplosning eller Forandring i Blandingen; men 
dertil udkrceves nødvendig en Opløsning eller Adstillelse af del clectriste 

Flui-

(*)  Herr de Lucs femtende Drev til Herr de la Metherie. A. Roziers Journal 
de Phyfique. gZ. Bind. 1791,
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Fkuidum selv, det er ot sige, dertil udfordreS en eleettisk Gnist: Men 
da Tordenskyerne fremkomme uden mindste Spor of clectrisk Gnist, (o a 
kan Dannelsen af Skyen, som dog egentlig er Kilden kil Regnen, ei 
heller tilskrives denne Aarsag.

2) Vandstofgasen (eller den brcrndbare Luft), som i Folge denne Hypothese 
er Aarsagen til Regnen, m a at te nodvendig allerede tilforn vcere tilstede i 
Luften paa de Steder, hvor Regnen falder; men dersom saadant var,

- da maatte Beboerne af Biergegne eller paa hele Bierge ofte, ved at 
giore Ild paa disse hole Steder, antcrnde disse med den brcendbare Luft 
blandede Luftlag, og derved bringe den hele Atmosphäre i Brand, eller, 
dersom end dette ej skedte, da maatte den forste electriffe Gnist, som gik 
igiennem disse Luftlag, langt fra at fornye den Operation, vi i det Smaae 
see fremkomme ved Forbrændingen af Luftarterne, meget mere giore £nDe 
derpaa ved en skrcekkelig Rystelse og Vandflod.

3) Naar Vandstofgasen (ven brcendbare Luft) forbrændes med Suurstofgaftn 
(den vephlogistiserede Andeel) as den atmosphceriske Luft, og derved ft em
kommer Vand, da er det Tilbageblivcnde, vcere sig Salpetrrstofgas eller 
KulsuurgaS (phlogisticeret eller fix Luft), alt i Folge den brcendbare Lufts 
Natur, skadelig og drcrbende for Mennesker og Dyr; ikke destomindre 
mcerkeS ei den mindste Brsvcerlighed ved Respirationen i de Luftlag, i 
hvilke Tordenskyerne dannes?

4) Skyerne og Pladskregnen opkomme, som oftest, uden mi-ndste Spor af 
electrifl Gnist, og ofte fra et Aieblik til er andet, i den m.cst giennem- 
sigtige og terreste Luft.

Min Hensigt er ei at anføre alle de Grunde, med hvilke de af Hrrr 
de Lue fremsatte Scetninger maaskce kunde bestrides, da dette maatte fore 
mig for langt; kun maa det tillade« mig at berøre enhver af dem scerffrlt, 
for derefter at undersøge, hvorvidt vor ufuldkomne Kundskab i Metro, ologien 
kan vcere tilstrækkelig Aarsag for at kuldkaste en med andre sS bekiendte Phce- 
nomener passende og overecnsstemmende Theorie.

1) Det er vist at Blandingen af Suurstofgaftn og Vandstofgasen ei kan, i 
Folge den autogne Theorie, oplofts; det er at sige, at dens Natur ci kan 
forandres, 03 at den ei kan blive til Dampe, Dunste, eller i det Score iU 
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Skyer, uden at dertil kommer en clecrriff Gnistr men er det ligesaa vist, 
at det er disse to Luftarter, hvilke bidrage, som Luftarter, til dette Phce- 
nomen? Nei i Sandhed ikke; mcgct mere er det kun Grundstoffene 
deraf, nemlig Suurstoffen og Vandstoffen, som herved ere uomgængelig 
nodvendige. Vi ere ej istand at fremstille disse Grundstoffe sårskilte, 
og vi tiende dem ei uden i Forening med andre Grundstoffe eller andre 
Legemer; faaledes ere de i ovenncevme Luftarter forbundne med Varmes 
stoffen. Men, fom bekiendk, dersom to med hinanden forbundne Lege
mer skal adskilles eller indgaae nye Forbindelser med andre Legemer, d« 
kan saadant ei skee uden ved en tillige foregaaende Forandring i hele Le
gemets Sammenhængs eller Aggregat-Tilstand, og hertil er Varmestof- 
fen, af alle os bekicndte, det tienligste og kraftigste Middel.

Skal derfor Suurstoffen og Vandstoffen i tidtncevnte Luftarter for
lade den hidindtil havre Forbindelse mcd Varmestoffen, for derimod, ar 
forbindes indbyrdes mcd hinanden, da er en forhoret Temperatur hertil 
det tienligste Middel, og dette er Aarsagen hvorfor Antcendelsen afBlarW- 
dingcn er uomgængelig nodvendig tik Vanders Frembringning, da Var- 
mcstoffen af begge Luftarterne herved kan blive fri, og de tilbageblivcnde 
Grundstoffe, nemlig Sum stoffen og Vandstoffen, uu ei la-ngere hindres 
ved noget BindingSmiddcl fra at forbinde sig mcd hinanden, og derved 
at frembringe det sammenfatte Legeme, som vi kalde Vand. Gandsike 
anderledes tor vi formode at det gaaer tik i de evre Regioner af hunt 
store Laberatorio af vores Atmosphäre, thi her see vi intet Fornuftsiris 
Vende i Forudscelningcn, at de mangfoldige enkelte Grundstoffe, ved hvis 
Forening de uendelig mange sammensatte Legemer igien fremkomme, be
finde sig sårskilte og uden Forbindelse med hinanden. Ti! Deres For
bindelse behoves efter denne Forudsætning ei andet end at de mede hinan
den, riter maaskce en imellem dem varende tiltrcrkkende Kraft, for derved 
at danne Skyer, men ingenlunde en electrijk Gnist eller Forbrcending, da 
saadant ved tidtnavnte Luftarter ei er at an fee fom andet end som Skil- 
ningömiddclet, veD hvilket den med Luftarterne forbundne Varmestof bli
ver fri, og Hindringen for GrundstvffeneS Forening til VandctS Frem- 
brmgmng haves. Saaledes vil vi, dersom vore Kundskaber engang 
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fkulde naae den Fuldkommenhed, at vi kunde fremstille Grundstoffene scrr*  
Dldte og uden Forbindelse med andre Legemer, ei heller behove Antcen« 
delsen af meerbencevnte Luftarter, for ved Konsten at frembringe Vand, 
da Blandingen eller den blotte Forening af Suurstoffen og Vandstoffen 
maaskee hertil vil vare tilstrækkelig:

s) I Henseende til den anden af Hr. de £uc anbragte S retning, da synes 
mig ligeledes, at det, som han anseer at skulde hrende efter Theorien, 
eg som strider mod Erfaring, er en Forventning, hvortil Theorien ei 
berettiger, men som ene grunder sig paa Forudsætningen, at Vcmvstos
gasen er uomgængelig nsdvcndig tit Vandets Frembringelse; thi anta
ges (som med'Sandsynlighed) at Vandstoffen alene er det hertil uom- 
gKngeligen nsdvendige, da vil man indsee, at Vandstoffen kan indgaae 
den fornsdne Forening med Suurstoffen, for derved at danne Skyer eller 
Vand i Dunste, uden først at antage Luftffikkelsen, endnu mindre uden 
forst at ncerme sig som brandbar Luft Spidserne'af vore Bierge, eller med 
andre Ord, at udgiore de underste Lag af vores Atmosphäre, og derved 
at udscettes Faren ved Biergbeboernes Ildsteder at geraade i Brand, da 
denne Gas, som bckiendt, i Folge sin spesifike Lethed imod den atmo- 
sphceriffe Luft, maae flyde ovcnpaa denne, og ei er istand at opholde 
sig ncerMest ved Jorden.

3) Ved Forbrændingen af Suurstofqasen J den atmosphariske Luft med 
Vandstofgasen maa, fom Hr. de Luc meget rigtig anmcrker, den i den 
atmosphcrriske Luft til Indaandning utienlige Luft nødvendig blive tilba
ge; men ei at tale om, at det ovenanførte noksom viser Urigtigheden as 

1 Forudsætningen, at Regnen og Skyernes Dannelse fremkomme paa sam
me Maave som de ringe O.vantitcter Vand, vi frembringe ved Konsten, 
nemlig ved Forblandingen af oftencevnte Luftarter, kunde man maaskee 
desuden anføre, at om det end var ved begge Luftarternes Forbrænding, 
hvorved man vilde paa ft aae at Regnen fremkom, da maatte den Fortynd- 
ning af Luften, som herved naturligvjis finder Sted, og hvorved den 
evrige atmosphariffe Luft nødvendig maae føge hen til dette Sted, og 
fortrange den fortyndede og til Indaandning utienlige Luft, ogsaa tages 
i Betragtning, ligesom Kulsuurgasen (den fixe Luft), som herved frem*  
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kom, vilde desuden indsugeS af det ved Forbrændingen fremkomne Vand. 
Imidlertid trcrnger Theorien dog ei ril disse Forsvarsgrunde, naar man 
blok tager i Betragtning, at det ei er Luftarterne, men kun disses Grund
stoffe, som bidrage ril Vandets Fremkomme.

4) At den fierde Scekning ei er istand at svorkke Sandsynligheden af L«ren 
om Vanders Bestanddele, er noget som dcn daglige Erfaring kan bevise; 
thi da Suurstofgasen og Vandstofgasen frembringe ved Forbrændingen 
Vand, i samme Marngde som det de selv udgiore i Vcrgt, og delte Ph-e- 
nomen har Sted, uagtet at de brugte Luftarter ei angive noget Spor af 
Fugtighed ved Hielp af Hygrometeret, eller ei ere istand at smelte kau- 
stiff Luudsalt eller absorberende Jordarter, og altfaa efter vore Indsigter 
ere fuldkommen terre, saa kan det ligesaa lidet synes underligt, at Skyer 
og Regnen kan opkomme i giennemsigtig og for 02 som fuldkommen ror 
tilsyneladende Luft, da de fornodne Bestanddele til Vandets Frembring- 
ning i begge Fald maae antages allerede at have verret i de Substanser, 
ved hvis Forening det nye Product er fremkommet.
Af alt dette anforre forekommer det mig, at de af Hr. de Luc anforte 

Scetninger ei ere tilstrækkelige, for at kuldkaste Lceren om Vanders Bestandele, 
og at dersom den endelige Bestemmelse af Vanders Natur, endog efter hans 
Mening, ene og aldeles maa afgiores ved Meteorologien, saa bliver den 
Theorie, som forklarer oS de fleste Phcenomcner, endffiondr den ei giver os 
nogen bestemt Vished i Henseende til de meteorologiske Naturbegivenheder, dog 
stedse at foretrcrkke enhver anden Theorie, font lcerer os ligesaa lidet i denne 
Henseende, og desuden ei er saa vidlomsattende som hiin, med Hensyn paa 
de ovrige os bekendte Phornomener.

Ikke mindre vist er det, at dersom vore Kundskaber i Meteorologien 
og overalt i Naturens Operationer i det Store engang naaede den Fuldkom
menbed, at vi saae os istand til, herfra at udgaae, for med Vished at for
klare alle de mindre Phcenomener og Forandringer i Legemernes Natur, som 
Konsten frembringer, da vilde et bestemt Sprog og chemisk Nomenclatur ikke 
destomindre blive en Nsdvendighed, og det i den celdre Chemie hidindtil brugte 
Sprog vilde ei mindre fee.sig underkastet en aldeles Forandring, om end den 
af dm nyere Franske chemiske Lare paafulgte nye Nomenklatur ei havde havt 
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Sted» At Forandring ved det chemiffe Sprog ei mindre var nsdvendig ved 
de KunLffaber, fom vi allerede have, derom fan ingen Tvivl vcrre, og det 
flygtigste Aickaft paa den celdre og nyere chemiffe Nomenclatuc vil noksom 
overbevise c6 om, hvilken af begge tier foretrækkes den anden, da hiin tilbyder 
os cn Mcengde Navne, som ei aleneste ikke have mindste Analogie med det 
Begreb som de ffal fremstille, men endog indblande Benævnelsen af Legemer 
eller.Visener, som fler ikke ere indeholdte i det Legeme, som benavnes, hvor
ved Navnet alt fa a nsdvendig maae frembringe urigtige og falffe Begreb.

Uagtet allfaa den nyere Nomenclatur i mange Henseender grunder sig 
paa Hypothcser, og derfor selv i mange Henseender maa vcrre hypothetiff, faa 
troer jeg dog, at Brugen deraf, langt fra, ester Hr. de Lues Mening, at 
frembringe Sprogforvirrelse og Vcrmmelighed hos Efterflcrgten, for at efter- 
foge de i de narvcerende Tider opdagede Facta, meget mere, for sin Tydelig
hed, Neiagkighcd og rigtige Bestemmelse af det tilsigtede Begreb, vil, om 
end Theorien ffulde falde, endda fortiene Efterflttgtens fulde Erkendtlighed 
og Beundring.

Leeren om Vandet cr derfor (fom de af Hr. de Luc fremsatte Scetninger 
noksom bevise) Hovedgrundstenen, paa hvilken den hele nye Franffe chemiffe 
Lnre beroer, og ved hvilken vil bestemmes- om denne sidste ffal stadscestes 
eller kuldkastes.

Man kan derfor ei noksom undersege og vende al muelig Opmærksomhed 
paa de derhen Hensyn havende Forsog. Af denne Aarsag giver jeg mig den 
Wre at fremstille det K. V. Selffab et mcerkveerdigt af mig iagttaget Phäno
men ved Lejligheden af nogle med phosphorholdig Vandstofgas anstillede For
seg. Denne Gas anfleS efter den nyere Chemie som Vandstofgas i Forbin
delse med oplost Phosphor. Den er ferst angivet af Hr. Gingembre, og 
erholdes ved at overgyde en Deel Phosphor med tre til fire Dele caustiff 
Luudsalt, famt udflette denne Blanding for en middelmaadig Varme (som 
i et Sandbad ved en Lampeovn), og opsamle den Gas, som herved udvikler 
sig, ved det behorige Qvcegsslv-Apparat. Herved adffilles Vandet i sine Be
standdele, nemlig Suuc stoffen og Vandsioffen. Sunrstoffen forener sig med 
cn Deel as Phosphoren, danner altsaa Phosphorsyre, hvilken forbinder sig 
med Luudsaltet, og gior phosphorsuurt Luudsalt; Vandstoffen forbinder sig 
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med Varmestoffen, danner altsaa Vandstofgas, i hvilken en Deel af PhoS- 
phoren opuses, Dg fremkommer mt fom phoSphorholdig Vandstofgas.

Man crholdcr ellers denne famine Gas, Dsndr i en ringere Mcengde, 
' ved at gyde K^kmelk eller blot Vand paa Phosphor, og uds«tte Blandingen 

cn sagte Destillering. Denne Gas har, fom bekiendt, den besynderlige Egen
skab, al den anrcendeS og udbryder i Lue ved Berorelsen med den atmosphce- 
ristke Luft eller med Euurstofgasen, ved det ar Vandftoffen af Vandsiofgaftn 
forener sig med Suurstoffen af den armosphceriffe Luft, hvorved Varmestojftn 
af begge Luftarterne pludselig bliver fri, og derfor (inlander den i Vandstof- 

gasen oplsste Phosphor.-
For at overbevise mig om, hvorvidt den ovenanførte Theorie kunde ved 

denne Luftarts Forbrænding sandsynligvris antages for den rigtigste, og om 
Vandets Adskillelse i sine Bestanddele herved kunde synes uomgarngelig nød
vendig, lagde jeg 200 Gran af fuldkommen tørt og fra al vedhcengcnde Fug
tighed paa bedste Maade befriet Phosphor i en liden og fuldkommen tør Sslv- 
Retorte, tilligemed 500 Gran paa Kakkelovnen tørret caustiff Lundsalt. Re
torten blev tilluleret med mueligste Forsigtighed, for derved at hindre at ingen 
Fugtighed indtr«ngte i Retorten, hvilken derefter blev lagt i et Sandbad, 
saaledeS at det til Retorten lutterede Glasror laae i et pneumatrff Qvcegsølvs 
Apparat. Efterat don i Retorten varende atmosphariske Luft var uddrevet 
ved Heden, udviklede sig noget Kulsuurgas, men uagtet at ftg forsicerkcde 
Heden faa meget som mueligt, erholdtes dog ingen phoSphorholdig Vand- 
stofgas.

Jeg anstillede det famme Forfsg flere Gange med famine Udfald, lige
som vel tørret og giennemvarmet Kalk, paa famme Maade fom ovenfor, be
handlet med Phosphor, ei heller gav nogen phoSphorholdig Vandstofgas, 
hvilken derimod blev erholdt, faafnart^paa det famme caustice Luudsalt etter 
Kalk, som det til de ovenfor anførte Forsøg brugte, blev gydet yoget Vand, 
da det i Retorten tilbageblivende befandteS at vare phosphorsuurt Luudsalt 
eller phosph^rsuur Kal^

Af bisse Forsøg sees ahfaa, at Vandet er uomgængelig nødvendigt til 
den phosphorholdige Vandstosgases Frembringnmg; men da jeg i en anden 
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Afhandling (*)  allerede tilfulde haver bevist, at H^den alene og for sig selv 
ei er tilstrcekkelig for at bringe Vandet i permanent eller blivende elastisk-fly
dende Tilstand, og at dertil stedse udfordres ct ander Legeme, med hvilket 
Vandet kan indgaa Forening, og det i Retorten ved ovennævnte Forseg til- 
bagebkivende phoSphorsure. Luudsalt umuelig kan have erholdet stn Syre uden 
fra Vandet, da dette er det eneste Legeme, med hvilket PhoSphoren og Lund
saltet er kommet i Bererelse, faa synes det mere end sandsynligt at Vandet 
herved er adskildt i sine Bestanddele, hvoraf den eene er indgaaet i Forbindelse 
med Luudsaltet og PhoSphoren, da den anden derimod, ved Forbindelse med 
Varmestoffen^ antager den gasförmige Skikkelse, oploser noget af PhoSpho- 
ren, og fremkommer nu som phosphorholdiq Vandstofgas.

Dog denne Formodning bekrceftes endnu mere ved felgende maerkvcerdige 
og meget opfaldende Phänomen, som to gange er hcrndtes mig, endft'-sndt 
det ei alletider indtrttffer. Efter at have behandlet en vis Mcengde Phosphor 
Med tort caustisk Luudsalt, ligesom ovenfor meldt, uden at erholde mindste 
Spor af phosphorholdig Vandstofgas, endskisnt jeg forstærkede Heden bety
delig, tog jeg Retorten ud af Sandcapellen, og saasnart at den var saa me
get afkiolet, at jeg beqvemt kunde have den i Hcenderne, frarov jeg Lutterin
gen og det med Retorten forbundne Glasror. I Tanke al reengiere Retor
ten, og bdrttage det deri vcerende phosphoriferende Luudsalt, indlod jeg noget 
Vand i Retorten, men knap havde Vandet bersrt Luudsalter, forend at der 
udviklede sig en stor Mcengde phosphorholdig Vandstofgas, som ankcrnste sig 
med en betydelig Explosion og stcerk Hede. Her kan vel ingen Tvivl verre 
at den sig udviklende Gas ene og alene maae tilskrives Vandet, og da Vay- 
det, ved Heden alene, ei er istand at antage nogen permanent elastisk Tilstand, 
saa kan Vandels Adskillelse i sine Bestanddele, med Foie anfteS som Aarsa- 
gen dertil, hvorved Suurstoffen forener sig med Luudfaltet og en Deel as 
PhoSphoren, og Vandstoffen derimod bliver frie og fremkommer i Gasffik- 
kelse, som tidkncevnte phogphorholdige Vandstofgas. Jeg behever vel n.ppe 
at mede Indvendingen, at den herved yttreve Flamme ei var andet end Phos- 
phoretS Antcrndelse formedelst den frie blevne Varme ved Vandels heftige For

ening 

(*)  Videnskabernes Selskabs Skrivter. Fierde Deel. Side 513.
XI'S Samling V. B.



* iF6 H. Beskrivelse af nogle
eninq med det saa meget caustiffe Luudsalt, da Forffiellen imellem PhoSpho- 
rets Forbrænding, og en Explosion af en betydelig Mcengde phosphorholdig 
Vandstofgas, ved Bererelfen af den almosphceriffe Luft er alt for mcerkelig, 
for at Sandftrne herved kunde bedrages, ligesom det desuden ftäaex i enhverS 
Magt med Lethed selv at overbevise sig derom, da der flet ingen Tvivl er om 
at dette Scrrsyn vil som oftest indtrceffe endskiøndt det underriden kan feile.

Det er vel unegtelig at disse Forsøg bckrcefte Sandsynligheden af Van
dets Fremkomme ved Foreningen af tidtncenvnte Grundstoffe, ligesom de af 
denne Aarsag forkiene Opmcerksomhed, da de forøge Antallet af de mange 
Forsøg, som stadfcrste det sindrige og philosophiff udtcenkte Chemiffe System, 
hvis Varighed synes ligesaa vis, som del daglig tiltagende Antal af delS 
Tilhængere uimodsigelig.

Jeg kan ci siutte denne Afhandling uden at tilfsie en Bemærkning. I 
den ovennævnte af mig for det Kongelige Videnffabcrs Selffab i Aaret 179 t 
fremlagte Afhandling, haver jeg beviist, at Vandet, ved at gaae igiennem red- 
og hvid-gloende Guld-, Sølv-, Kobber-, Glas- og Porcelain-Rex, ci anta
ger en blivende Gas Skikkelse, og at Vandet altsaa ei er istand ved Heden 
olene at bringes i en permanent elastisk Tilstand. Jeg er fuldkommen over- 
bcviist om Rigtigheden af denne Soetning, da de Forssg, hvorpaa den grun
der sig, ere alt for mange og alt for ofte igienragne, for at kunde vcere nogen 
Tvivl underkastede. Ikke desmindre anfører Hr. TrvMMsdorf i et Brev til 
Hr. Westrumb, dateret Ersurth den 16. Mattii 1793, (hvilket findes i 
Grens Journal der Physik, 7. Bind, 2. Hefte), at han, ved at lade Vand 
gaae igiennem gloende Rør af stcerkt grønt Glas, erholdt en stor Mcengde for- 
dcrxvet Luft. Langt fra at have den Mistanke om Hr. Trommsdorf, som 
han yttrer om Antiphlogistikexne, nemlig, at de udtcenke mangen et Forsøg 
ved Skriverpnltet, som de siden angive, uden at have anstillet det, saa ter 
jeg dog forsikkxe, at Forsøget vilde anderledes have udfaldet, dersom Hr. 
Trommsdorf havde anstillet Forsøget med den fornødne og af mig i oven- 
ucevme Afhandlings 24de Forsøg bestemte Forsigtighed, nemlig ved at støde 
hvidt eller grønt Glas, fylde dermed et massivt Selvrør, og naar Noret var 
gloende, da lade Vanddampe gaae derigiennem; herved vilde Hr. TroMMs- 
dyrf ei have erholder ander end Vand, og vist intet luftformigt Product.

Naar 
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Naar Vandet derfor ved sin Giennemgang igiennem gloende Glas Leer eller 
Porselain Ror, frembringer fordoervet Luft eller SalpclerstofgaS,' hvilket og- 
saa er hcendet mig (*),  da kan saadant, efter mine Tanker, forklares ved det 
ot Glassets Porssitet foreges formedelst Heden, hvortil Vanddampene des
uden endnu kunne bidrage som et mechanisk Middel; rhi da Luften inden i Ro
ret formedelst Heden er forlyndet, og Vanddampene maaffce ci Uafladelig gage 
med samme Hastighed igiennem Rorer, og derfor ci heller stedse udove den 
samme Elasticitet i Roret, saa kan den atmosphceriffe Luft nraaskee trcenge ind 
igiennem det ved Heden udvidede Glasror; men da Suurstofgasen udskilles 
af den atmosphcerifke Luft, og fortcercS ved Berorelfen med de brandende Kul, 
i hvilke Roret ligger, saa kan der ei heller blive andet tilbage end Salpeter- 
stofgasen, hvilken gaaer igiennem Roret, og erholdes nu i det pneumatiske 
Apparat, hvor den ansees for et Product af Vandet, st'Sndt den ei er andet 
end en udffildt Deel af Atmofphceren.

Jeg anseer denne hypothetiske ForklaringSmaade saa meget mere sand
synlig, som Vanders Overgang over det gloende Glas i Solvrom noksom be
viser al Heden alene ei er tilstroekkclig til at frembringe noget luftformigt Pro
duct af Vandet, og Glassets store Porositet formedelst Heden endog gaaer faa 
vidt, at det er lykkedes mig ved Heden af et Lys ot drive Qvoegsslvet af et 
belagt Speil igiennem Glasset til paa den anden Side af Spcilet. End- 
skiondt dette er ualmindeligt, ja synes endog usandsynligt, ligesom jeg ei 
heller, uagtet mangfoldige igientagne Forsog paa andre Spcile, haver fun
det mere end dette eneste Glas af denne Beskaffenhed, saa er det derfor ci 
mindre vist, og kan bevise Mncligheden for den aimospharriske Lufts Gien- 
nemtrangning under visse Omstoendigheder igiennem stark hedede Glas,

(*)  L c. Side 512.
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