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den oxygenerede Saltsyres Forbindelse med 
Kalkjorden / Talk- og Leerjorden.

Af

Herr Professor A r o m m s d o r f f i Erfurt.

; §*  2.

Men uagtet baade indenlandske og fremmede Chemikers med Flid og 
Skarpsindiqhed have nnderssgt den oxygenerede Saltsyres Natur, uagtet 
Virkningerne af dens Anvendelse ere mange og forskiellige, saa tor man dog 
ingenlunde troe, at hele Undersegelsenö Mark for denne Gienstand er bearbei- 
det. 0! nei, langt fra kiende vi endnu alle denne mcttkvttrdige.Substandfes 
Egenskaber.

§* r‘
e^^en oxygenerede, eller, som man tilforn kaldte ben, dephlogistiserede Salt
syre, hvis Opdagelse vi have Scheele at takke, er virkcligen en af de mcerk- 
vcrrdiqste Substandser; ogsaa har Bekendtskabet med samme havt en meget 
ftor Rad af de vigtigste og nyttigste Folger. Hvilke Oplysninger har ikke der
ved den rheoretijke Chemie erholdt, hvilken Nytte ikke ben practijke!
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§• 3*

Den oxygenerede Saltsyres Forhold mod Ludsaltene skylde 'vi den 6e< 
tømre Bertholet; dens Forhold til Metallerne har den lærde Westrumb sat 
i et klart Lys, og dens Forhold til mange andre Legemer er undersøgt af flere 
store Chemikere. Besynderligt er det, at man endnu ikke har undersøgt den 
oxygenerede Saltsyres Forhold til Jordarterne, da vi dog kunne sintre analo
gisk, ar de Middelsalte, som fremkomme af disse Forbindelser, vist ville skille 
sig fra dem, som den almindelige Saltsyre giver med de enkelte Jordarter.

§*  4-

Den uforglemmelige kavoister opstiller i sit fortræffelige Systeist For
bindelserne af den oxygenerede Saltsyre med Jordene, og giver dem Benæv
nelser passende med hans Systom; men denne Opstilling er hidindtil ganske 
problematisk, og saavidr jeg vecd har endnu ingen hverken tydsk eller frem
med Chemiker undersøgt, cm ogsåa disse Forbindelser virkeligen cre mtidige, 
og hvilke de Egenskaber ere, som disse maatte besidde. Jeg har derfor giort 
dette til Gicnstanden for mine Undersøgelser. De ere langtfra ikke tilende
bragte. Imidlertid vover jeg dog at forelægge et Meget agtbart land Sel
skab en Deel af samme. Tilgiver, agtbare Mænd! dette dristige Foretagende. 
Det heftigste Anske efter at give Dem et svagt BeviiS paa min inderligste Høj
agtelse maae paa nogen Maade undskylde mig.

A. Forseg over Forbindelsen af den oxygenerede Saltsyre 
med Kalkjorden.

I. To Unzer pulveriseret Bruunsteen blev i en Retorte overgydet med
4 Unzer reen middelmaadig stærk Saltsyre; i Halsen af Retorten blev tilkittet 
et Glasrør', som midt paa var bøiet i en ret Vinkel. Den underste Aabning 
af det nedgaaende Rer blev ledet igicnnem Halsen af en Flaske, som var halv
fuld med destilleret Vand; af denne Flaske udgik igien et andet Ror i en anden 
Flaske lige ti! Bunden, og af denne anden Flaske gik et kredie Rør, som 
naacde Bunden i en tredie Flaske. Det Hele var en Art af det Waulfiske 
Apparat, dog vare ingen Sikkerhedsrør anbragte. I den anden og trevie

Flaske
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Flaske blev (i hver) bragt 8 Unzer frifF Kalkmelk (en Blanding af een Deel 
brcendt reen Kalkspach og 12 Dele destilleret Vand), alle Fuger vel tilstop- 
pede; men dog blev det sidste Ror i den tredie Flaske aabent.

II. Nu blev Gasen ved en sagte Lampeild udviklet af Retorten; den 
gik tillige igiennem det destillerede Vand, hvormed den tikdcels forbandt st^; 
men fif nu spillende igiennem Kalkmclken; den syntes ikke at oploft synderlig 
meget deraf.

AnMcerkuinA. Jeg lod den oxygenerede salksnre Gas af den Aarsag 
gaae igiennem destilleret Vand, at den endnu vedhængende alminde
lige Saltsyre maatte skaffes af Veicn.

IH. Da ingen Gas mere udviklede sig, blev Retorten taget af, paa nye 
fyldt mcd 2 Unzer Bruunsteen og 4 Unzer Saltsyre, og dermed som tilforn 
behandlet. Efterat Gasudviklingen var tilendebragt, tog jeg Flaskerne med 
Kalkmelk, rystede dem dygtig omkring og lod dem vel tisproppede flane Natten 
over paa et morkt Sted. Nceste Morgen filtrerede jeg det Flydende, og over
god den paa Filtrum tilbageblevne Kalk adskillige Gange mcd destilleret Vand. 
Alt det Flydende blev nu paa et morkt (*)  Sted ved en meget sagte Ild asdam- 
pet til 0,166. Under Afdampningen lod en farved tynd Hinde sig tilsyne 
paa Overfladen. Da det Flydende ved Fordunstningen just ikke yttrede nogen 
stcrrk Lugt efter oxygeneret Saltsyre, faa befrygtede jeg al den maaskee heller 
ikke indeholdt nogen. For at komme paa Spor herefter, blandede jeg noget 
af det Flydende med LakmoStinctur, men den blaa Farve blev uforandret; 
jeg lod da een eneste Draabe Svovlsyre falde deri, og strax viste sig en stcrrk 
Lugt af oxygeneret Saltsyre, den blaa Farve forsvandt paa Stedet og lod sig 
end ikke af Ludsaltet reduceres: er tydeligt Beviis at der virkelig var bunden 
oxygeneret Saltsyre i det Flydende.

IV. Det til 0,166 afdampede Flydende blev, eftersom det var bleven 
uk!art, flueret og hensat paa et roeligt Sted. Paa Fillrum blev et hvidt 
Pulver tilbageø som besad folgende Egenskaber: *

a) In-
(*)  Jeg anmcrrker her een for alle Gange, at Fordunstningen stedse steete paa et Stev, 

hvor ingen Soelstraaler kunde komme.
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A

a) Ingen Smag;
b) Opleste sig med Brusen i destilleret TEdike, dog udviklede sig herved

ingen Lugt af oxygeneret Saltsyre.
c) Denne Oplosning i Mdike blev ikke forandret ved kaustisk Salmiak, 

. d) Men af Sukkersyren giorl uklar.
Det var da intet andet end kulsuur Kalkjord.

V. Af den filtrerede Oplosning (IV.) havde intet udskudt sig. Den 
blev derfor igieu noget afdampet; men da den heller ikke efter lang Stillc- 
staaen viste noget, saa afdampede jeg den ved sagte Ild til Terhed og erholdt 
20 Gran af et tørt Salt.

a) Lugrcn af dette Salt var noget sasranagtig;
b) Smagen salt og ffarp.
c) I destilleret Vand lofte det sig let op og blev fugtig i Luften.
d) Kom man en Draabe concentrerel Svovlsyre derpaa, da viste sig Dun

ster af oxygeneret Saltsyre.
Det erholdte Salt var alrsaa virkelig en Forbindelse af oxygeneret Saltsyre 
med Kalkjord; men hvorfor erholdtes det kun i saa liden Morngde? Jeg 
foretog mig nu at gaae en anden Vei, hvorved jeg haabede at erholde mere 
deraf, thi blot for at undcrsege dette nye MrddelsaltS Natur behøvede jeg i 
der rmgeste nogle Unzer.

VI. Af en Blanding af 16 Unzer Kogsalt, 8 Unzer Bruunfteen og 
1'3 Unzer concentrerel Svovlsyre udviklede jeg paa den bckiendte Maade det 
oxygefierede salksure Gas og opfangede det under varmt Vand i Glasballoner. 
Nu fyldte jeg en rummelig Porcelainsfibaal med frisk Kalkmelk, aabnede en 
Ballon under dette Fluidum, og ferle den saalcrnge omkring deri, til noget 
Kalkmelk var steget op i Ballonen, hvilken jeg derpaa tilproppede, rystede 
den heftig cm i koldt Vand og aabnede den da igien under Kalmelken. En 
betydelig Moengde Gas var blevet absorberer, og derfor indtraade en nye Por- 
tron Kalkmelk, da jeg anden Gang aabnede Ballonen. Jeg igicnkog denne 
Operation saalcenge til ncestcn akt Gas var absorberet og Ballonen nceften gcm-

var fyldt med Kalkmelk. Nu rog jeg de andre Balloner, hvori der kige- 
lsdee var GaS, og behandlede disse ligesom den ferste. Paa denne Maade
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leb jeg intet Tab paa Gas, og alt l'lcv absorberet af Kalkmelkcn; jeg hældte 
al ben med oxygenerel faitfuur Gas svMigxcde Kalkmelk i en Zlaffe, tilprops 
pedc den og lod den staae en Nat roelig.

VIL Dct Flydende (VI.) var nu blev en klart og den uoplssie Kalkjord 
havde bundfælde! sig. Der klare Flydende blev afhældt, Resten bragt paa ek 
Filtrum, brav udvasket med destilleret Vand, og nu alk der Flydende, som 
lugtede og smagte efter oxygeneret Saltsyre, vcd en sagte Ild afdampet; der 
nedfaldt megen fulfuut Kalkjord, som i Begyndelsen blor dannede en tynd 
Hinde, der spillede med Regnbuefarver, men derefter faldt til Bunds og 
giorde Plads for en nye.Hinde. Dette Phoenomen er vistnok meget værd at 
lcegge Marke til; thi det Flydende indeholdte fsr Afdampningen frie eller 
overflødig oxygeneret Saltsyre, hvilket ikke alene Lugten og Smagen udviste, 
men ogsaa dets Forhold til LakmoStincturen, som derved mistede sin Farve. 
Her cre kun tvende Maadcr at forklare Phoenomenet paa, nemlig: Etlterr 
del Flydende bestod af Kalkjord, som var overmættet med oxygeneret Saltsyre, 
og, efurat vcd Fort unsinnigen den overflødige pxygencrede Sal syre var bort
jaget, deeomponerede en Deel af Kulsyrkn i den a nu oft h Kliffe Gas, en Deel 
af Middelsaltet forbandt sig med Kalkjorden og udjog tg je ti oxygeneret Salt
syre ; Efter det Flydende bestod af oxygeneret Saltsyre forbunden med Kalk
jord, fremdeles af frie oxygeneret Saltsyre og frie Kalkftrd. Under For- 
dunstningen rmdflap nu den frie oxygenerede Saltsyre, og den frie Kalkjord 
forbandt sig med Kulsyren af Atmosphären og faldt ned som knlsuur Kalk. 
Det er vistnok et heist sielvent Phoenomen, at en frie Syre besinder sig mcd 
en frie Jordart, uden at begge skulde indgå ae en chcmisik Forbindelse med 
hinanden; men dette Tilfælde er dog sandsynlig, som andre Forsøg have lcert 
mig, thi jeg har fundet, at Kulsyren siet ikke dccomponerer den oxygenerede 
saktsure Kalkjords Forbindelser, og her fandt en Decomposition Sked endog 
før Fordunstningen. Jog lod noget Kaikjord gaae ind i det omtalte Fluidum, 
og sirax bundfældede sig noget knlsuur Kalk. Det er sandt mau kunde ogsaa 
sige, vores Fluit um havde besiaaet af oxygeneret salt snur Kalk og frie Kalk, 
som var oplest i Vandet, og en knlsuur Kalks Bundfælding skulde flet ingen 
Vanskelighed have; men til at antage dette, kan jeg ikke see mig berettiget, 

ttv Samling, y. B, See öa * 
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da den frie Saltsyres Tilstedeva'rclse i vores Fluidum uimodsigelig gav sig 
tilkiende.

VIII. Det Flydende (VIL) var nu fordunsiet indtil 6 Unzsr og bleven 
filtreret; jeg lod der ved ümcerkelig Varme endvidere fordunste. Da jeg ester 
nogen Tids Forlov igien eftersaae det, syntes del neppe at vcere 4 Unzcr Flui
dum , men samme saa tyk som en Olie. Jeg rog Karrer ud af der varme 
Sandbad, for ar scerre det paa et koldt Sted; i øjeblikket kristalliftrede sig del 
hele Fluidum ril en iieklar kristallinff Masse. Da det ikke var mig mueligt 
at bestemme KristalierneS Form, saa lod jeg Massen blive kold og overgiod den 
derefter med 3 Unzcr Vand. Saltet oplofts sig hastig, og der opkom i det 
samme en meget betydelig Hede. Oplosningen blev nu med mueligste Omhyg
gelighed fordunsiet for at erholde regelmässige Kristaller.

IX. Endelig var det Flydende ffudt an i Kristaller, men som dog siet 
ikke vare regelmæssige. Hovedfigurerne syntes at vcere trekantede, for oven 
og neden stcrrk tilspidsede Prismer, fra hvilke flere udspringe af et ftllcs Punct 
og lobe af fra hinanden som Radierne i en Cirkel. Hole Saltets Vagt beleb 
fig dog ikke til meer end 3 Unzer.

X. Dette Middelsalt besad folgende Egenskaber:
1) Smagen ffarp og saltagtig.
2) Lugten noget saftanagtig.
3) I Luften blev det fugtigt.
4) Det opløfte sig i lige Dele koldt Vand, og Thermometret, som tilforn

havde staaet i Luften og Vandet paa 20° R., steeg til 64°.
5) Ogsaa lod det sig oploft i 10 Dele Alkohol; blev denne Oplosning an-

icendt, brcendte den med en guulagtig Flamme, som tilsidst blev 
svovlguul. Saltet blev uforandret tilbage.

6) Af Saltets Oplosning i destilleret Vand nedflog et mildt Planteludsalt
og Mineralalkalr kulsuur Kalkjord, og forvandledes derpaa til oxy- 
generet salt snur Alkali eller Sode.'

7) Concentreret og sortyndet Svovlsyre uddrev af Saltet oxygeneret salt-
suur Gas.

8) Phos-
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g) PhoSphorsyren giorde samme Virkning.
9) Rygende og forkyndet Salpetersyre bevirkede det samme, men blev 

Saltet opløft i Vand og blandet med Salpetersyre, da fremkom et 
saakaldet Kongevünd.

jo) Fortynder almindelig Saltsyre udjog dft dette Salt den oxygenerede 
Saltsyre. Vistnok et mcerkocrrdigt Phoenomen!

11) TE dike syren decornponerede ikke Salter.
12) Viinsteensyren oploft i saa lidt muelig Vand decomponercde det lige

ledes heller ikke
13) Noget af Saltet blev oploft i destilleret Vand, og kulsuur Gas ledet 

igiennem det Flydende, men der vifte sig ikke den ringefte Uklarhed.
14) Paa gloende Kul forpuffcde Saltet, men dog ikke saa levende som 

Salpeter eller det Bcrrhollerske Neutralsakt.
15) Noget af det tørre Salt blandet med Svovl og Kulpulver knaldede 

noget svagere end Krudt.
16) Tort Phosphor blandet med det tørre Salt antcrndte sig i BersrelsenS 

Hieblik, men dog uden Knald. Jeg igientog meget ofte dette Forsøg, 
og det lykkedes altid, naar PhoSphoren og Saller begge vare ret terre. 
Forklaringen over dette arrige Forsøg er imidlertid ler: det tørre Salt 
træffer yderst begierlig Fugtigheden af Luften til sig og ophidscs deraf, 
hvorved PhoSphoren antcendeS.

17) Koinmer man dette Salt i en Retorte, som er forbundet med det pneur 
matiffe Apparat, ogl gløder det, da udvikler sig en Momgde af den 
reneste Suurftofgas, og det Overblevne er almindelig saltsuur Kalk.

ig) Udscrtter man en Opløsning af dette Salt i reent Vand i et Kar for 
Solen, da udvikler sig ligeledes reen Suurstofgas, og det Overblevne 
er saltsuur Kalk.

Sammenligner man delte Middelsalts Egenskaber med Egenskaberne af 
den almindelige saltsure Kalk, da sinder man en paafaldende Forffiel imellem 
begge, fanvel i Henseende til Forvanlstkaberne som ogsaa de øvrige Forhold. 
Mig synes det iseer mcrrkvardigt, nt det ene Middelsalt (ben almindelige salt
sure Kalk) ved dets Opløsning i Vand frembringer Kulde, men det andet 
(det oxygenerede saltsure Kalk) Varme; og fremdeles, at den almindelige 

E e e 2 Salt
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Saltsyre udjager den oxygenerede af sin Forbindelse med Kalkjorden; at alt- 
saa den med mere Suurftof forbundne Syre er svagere end den, som har 
mindre af dette Stos. Ved andre Syrer, f. Ex. Svovlsyren, er dette just 
det Modsatte.

Med Hensyn paa Technologien fortiener den oxygenerede Saltsyres For
bindelse med Kalkjorden maaffce nogen Opmeerksomhed. Skulde nemlig dette 
Nye Middelsalt ikke med Fordcel kunne anvendes ved den chemise Bleeg 5 
Kirvan betjente sig med Fordee! af der Bertholletffe Neutralsait, som han 
ved Anvendelsen dccomponcrede med Svovlsyre. Ved den lider bekostelige 
Kalkjord kunde man spare det dyre Alkali, og desuden vilde den sig dannende 
Gips let satte sig ril Bunds. Ferfeg, som jeg i det Efterfolgende agter at 
anstille, ville maaffee ncrrmere bestemme dette.

B. Forsog over den oxygenerede Saltsyres Forbindelse med 
Talk- eller Bittersaltjord.

I. To Unzer ten Kogsalt, i Unze pulveriseret Bruunsteen og if Unze 
Svovlsyre bleve sammenblandede i en Tubularrerorte. I Halsen af Retorten 
var kittet et Ror og et Apparat, som ved A. I. anbragt. I den forste var 
destilleret Vand, den anden og tredie indeholdt hver 2 Drachmer brcendt reen 
Talkjord, blandet med 12 Unzer destilleret Vand. Gasen udviklede sig leven
de, men syines kun at oplose meget lidet af Talkjorden. Efter tilendebragt 
Operation blev det Flydende, som var i den anden og trcdie Flaske, sammen
blandet, nogen Tid hensat til Hvile, derpaa filtteret, og det med destilleret 
Vand udvaskede Overblevne lerret. Det havde ikke tabt et eneste Gran i sin 
Vagt. Det filtrerede Flydende var klart, lugtede og smagte ester exygcnerct 
Saltsyre, betog Lakmostincruren sin Farve og forstyrrede andre blaa Plante- 
farver. Den blev ved sagte Ild forduustet og efterlod ingen Overskud. Den 
oxygenerede saltsure Gas havde altsaa sier ikke virket paa Talkjorden.

II. Jeg repeterede Forsogct, og tog istcden for den rene Talkjord frisk- 
nedsiaaet, endnu fugtig, men vel udsodet kulsuur Talkjord, wen Folgen blev 
den samme, der eplsste sig intet. Da jeg formodede et Bedrag, saa blev 
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Forsøget tre Gange igientagen med en større Mceng'de ful | uur Bittersastjord, 
men udeu bedre Folge.

TIL Jeg fyldte den midterste Deel af det Parkerne GlaSapparat med 
3 Pund destilleret Vand og rørte i Unze brandt Bittersaltjord i samme. 
Herpaa hcrldte jeg i Pund maadelig stark Saltsyre og i Pund pulveriseret 
Bruunsteen i det underst. Rum af Maskinen, og satte Karret i et t^rmt 
Sandbad. .Gasen udviklede sig rask, strømmede igiennem Haarrørene i den 
Midterste Deel af Marinen, og holdte den met) Vand blandede Bitkersaltjord 
i stedsevarende Bevcegelse; dette uagtet syntes kun lidet at opløse sig. Ester 
at Gasen havde ophørt at udvikle sig, blev det Flydende i det inidkerste Appa
rat filtrerer og ved meget fagre Ild afdampet til Tørhed. Jeg erholdt til 
min store Forneielse en Saltmasse, som i Vcegt beløb sig til 40,5 Gran; 
Men ved ncermere Undersøgelse fandt jeg, at dette Salt ikke i ringeste Maade 
var forskicllig fra den almindelige salrsnre Talkjord, thi det flød hen i Luften, 
smagte bittersaltagtig og gav med Svovlsyren almindelige Sallsyredampe.

En talrig Mcengde Forsøg, som jeg endnu har anstillet i denne Hen
seende, vil jeg for Vidtløftigheds Skyld forbigaae. Resultatet af dette Ar- 
beide var, at den oz'ygenerede Saltsyre flet ingen Forvarttffab har til 
Talkjorden; et ligcsaa paafaldende som mcerkvcerdigt Phoenomen. Den i 
Systemet anførte Forbindelse af denne Syre og Jordart maae alrsaa udstryges.

C. Forseg over den oxygenerede Saltsyres Forbindelse mcd den 
rene Leer- eller Alunjord.

I. Et Pund ganske reen Alun blev opløst i en behørig Mcrngde destille
ret Vand og nedflaaet med reent Plantelndsalt. Den erboldte Jord blev 
meget oste udvasket med varmt Vand og samlet raa et Filtrum. Herpaa 
udviklede jeg af en Blanding af 32 Unzer Kogsalt, 16 Unzer pulveriseret 
Bruunsteen og 26 Unzer koncentreret Svovlsyre, paa den bekicndre Maade, 
o^ygeneret saltsuur Gas, og opfangede den t Glasballoner.

IL Den paa Filtrum samlede og endnu suglige Alunjord (I.) blev i en 
Porcelarnöffaal omrørr med saa meget destilleret Vand, ar det gav et rykt 

Eee 3 melk-
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melkagtigt Fluidum. Nu aabnede jeg en Ballon met) Gas, og forte den 
aabne Munding omkring under der Flydende; strax blev noget Gas absorbe
rer og dcr Flydende steeg i Flasken. Jeg vedblev, som ved A. VL, til al 
Gasen var absorberer.

III. Efterår Det Flydende var bleven klart og den endnu uoplsste Jord 
havd, udskilt sig, blev der klar» Flydende afhceldt, men det Overblevne bragt 
paa er Filtrum og godt udseder med destilleret Vatrd. Der Flydende lugtede 
meget stnrk efter oxygencret Saltsyre, forstyrrede Plankefarverne, og blev, 
efterqt have staael negen Tid, overtrukket med en tynd Hinde.

IV. Delte Flydende, blev nu ved en meget sagte Varme fordunstet, 
hvorved Lugren af oxygenerek Saltsyre stcerk udviklede sig og den tynde Hinde 
forsvandt igien. Da de: Flydende var afvamper til nogle faa Unzer, blcv 
det hensat i Kulden til Hvile, men da intet vilde krystallisere sig, saa blev 
Der lidt efter lidt afdampet endnu mere og lsb nu sammen til en uformelig 
Salrmaffe, hvis Vcegl var 5 Unzer.

V. Dette Salt besad folgende Egenskaber:
j) Smagen meget sammensncrrpende, men dog saltagtig.
2) J fugtig Luft flod det hen.
3) Opleste sig let i Vand, dog udskilte sig under Oplosningen nogen

Leerjord.
4) Blandet med brandbare Legemer i »n gloende Digel, fremkom en nor

sten umorrkelig Detonnation, som dog siet ikke lod sig bemcerke ved 
smaa Portioner.

5) Phosphorsyren udjog den oxygenerede Saltsyre t Gasform.
6) Svovlsyren ligeledes.
7) Salpetersyren, koncentreret og sertyndet, bevirkede det samme.
8) Ogsaa den almindelige Saltsyre udjog den oxygenerede af denne For

bindelse.
9) Boraxsyren oplost i kogende Vand og horldet paa Saltet bevirkede in

gen Forandring.
10) Viinsteensarm ligesaalidet.

11) Con-
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11) koncentreret AT'dikesyre heller ikke.
12) 3 Viinfpiritus oploste det sia t vinge M«nqde. Antændte man denne 

Oplosning, da breendte den med en g nul Flamme.
13) Udsat for Solens Strualer i ct beqvemt Kar, udviklede sig ingen 

Suuvstofgas, og Salkel blev igien efter Afdampningen uforandret 
tilbage.

14) Nosiit af Saltet blev glsdet i en lille Retorte, font var forbunde« 
med det pneumatize Apparat, og gav end ikke i den stærkeste Glodild 
nogen SuurstofgaS. Saltet hcevede sig stcrrkt i Bleerer, og den oxy- 
generebe Saltfyre gik uforandret over. Det Oeerblcvne var en meget 
les Alunjord, blandet med noget endnu udecomponeret Salt.

15) Noget af delte Salt blev fammenrevel med Phosphor, uden ak enten 
Autcnidelft eller Dclounation paafulgte.

16) Noget af delle Salt blev kastet paa Gløder; det pustede sig op, ud- 
stsdte exygenerede fallfnre Dampe og brandte med en siolblaa Farve.

Den orygenerede fallfure Alunjord ad^iller sig altfaa fra den almindelige falk
fure Alunjord, st'iondt den ikke leverer faa paafaldende Sårsyn som den oxy- 
generede saltsure Kalkjord.

Fortseettelftn af mine Forjog vil gaae ud paa, at vift den oxygenerede 
Saltsyres Forhold kil de øvrige enkelte Jordarter, og uaar dette Arbeide er 
tilendebragt, skal jeg bestrcebe mig for, ak uddrage nogle almindelige Folge- 
flutningcr af alle Resultaterne. Derfor afholder jeg mig nu o g fa a fra alle 
andre Restexioner og Bemærkninger, og flutter med det Anske: at ct ggt- 
vart lard Selffah vil undffylde Fremlaggelfen af diste Fragmente-,


