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har ved Udgivelsen af foreliggende kortfattede Fremstilling 

af den uorganiske Chemies vigtigste Mætninger været min Hen

sigt, at give dem, som agte at arbeite sig ind i Chemiens De

tail, et Middel, der kunde lette dem Overgangen til de større, 

mere detaillerede Lærebøger, der som oftest paa Grund af den 

Form, hvori de ere og tildeels maae være affattede, vise sig 

mindre tiigjængelige, — og ved et sammentrængt Udtog af denne 

Deel af Videnstaben at give et klart Blik paa det Grundlag, 

hvorpaa der senere stal bygges videre.

Jeg har derfor sogt saameget, som muligt at stille de al

mindelige Sætninger i Forgrunden, og i Valget af det Spe

cielle lavet mig lede deels af den Maade, hvorpaa det kan be

lyse de almindelige Love, deels af dets Vigtighed for det senere 

StUdium. Ikke uden Overlæg har jeg fremstillet Stoffet paa 

denne for mindre Læreboger temmelig Usædvanlige Maade, nem

lig ved at lade Stoffernes almindelige qvalitative og qvantita- 

tive Forhold danne det Udgangspunkt, hvortil den senere Ud

vikling støtter sig; thi det er min Overbeviisning, at Denne 

Fremstilling sætter den opmærksomme Læser istand til paa den 

letteste Maade at blive fortrolig med den theoretiste Chemies 

egentlige Væsen, og jeg troede ikke at kunne forsvare, at lade 

Læseren i længere Tic> være uvidende om de Afsnit, der skulle 

hævde Chemien som Videnskab, og uden hvilke Enkelthederne 

ikke kunne fremtræde som et sammenhængende Hele, og at lade 

ham arbeide sig igjennem en Vidtløftighed, der maatte være en



nødvendig Følge af en anden, maaskee noget mere tiltrækkende 

Form, der imidlertid, saavidt jeg kan skjonne, ikke saa let giver 

noget klart Overblik over dette Udgangspunkt for Videnskaben. 

Det er sandsynligt, at der ere Mange, som ville antage denne 

Fremstillingsform for mindre populair, men man vil dog vel 

neppe negte, at der maa gjores Forskjel paa den Maade, paa 

hvilken Chemien ffal foredrages for dem, som kun ville kaste et 

flygtigt Blik ind i et enkelt Afsnit, og for dem, som senere ville 

arbeide videre i denne Retning; og jeg maa gjentage, at det er 

det sidste Formaal, som jeg nærmest har havt for Die.

Hvorvidt jeg har været heldig i min Bestræbelse for at 

naae dette Maal, maa Erfaringen vise, og det vil være mig 

den stjonneste Lou for dette forholdSviis besværlige Arbeide, om jeg 

ved denne lille Bog, om endog kun tilnærmelsesviis, havde af

hjulpet et dybt følt Savn og kunde bidrage Noget til en større 

Udbredelse af de for det daglige Liv saa vigtige chemiske 

Sandheder.

December 1849.



Ilmindelig Indledning.

Om Forbindelser i Almindelighed.

Chemien er Videnskaben om neensartede Stoffers 

gjensidigc Indvirkning.

Ved Forening af Griindstoffer — hvorvedforstaaessaa- 

danne Stoffer, som ved Videnskabens NUværende Midler ikke 

kilnne adskilles i neensartede Dele — danner der sig sammen

fatte Stoffer, Forbil elser.

Den Krast, hvormed en Forbindelses Bestanddele sammen

holdes, kaldes Affinitets Forenings kraft. Det er den, som 

gjor sig gjaldende, naar to neensartede Stoffer komme i 

Berøring med hinanden, og som virker baade ved disses 

Forening og til at sammenholde bem i deres Forbindelse. 

Styrken af Foreningskraften afhænger af de Stoffer, som 

banne eller skulle danne Forbindelsen. De forskjellige Stoffer 

vise nemlig en storre eller* mindre Bestræbelse til en gjensidig 

Forening, o: have en forskjellig indbyrdes Afsinitet, og det er en 

almindelig Lov, hvorpaa vi i det Folgende ville see mange 

Exempler, at Affiniteten imellem de forskjellige Stoffer aftager, 

jo mere disse i deres chemiske Egenskaber nærme sig hinanden. 

Indbegrebet af et Stofs chemiske Egenskaber kalde vi dets 

Characteer, og vi ville ganske abstrakt betegne den som 

relativ positiv eller negativ. Z enhver toleddet Forbindelse — 

en Forening af to Grnndstoffer — kan det ene Led altsa a 

betegnes som positivt eller negativt med Hensyn til det andet.
i
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Det Stof, som i alle sine Forbindelser danner det negative 

Led, maa altsaa være absolut negativt. Vi fjente et saadant 

Stof, og det er netop det, som indgaaer de fleste chemiske 

Foreninger; det ndgjor en Hovedbestanddeel af næsten alle 

Jordskorpen dannende Mineralier, ligesom ogsaa af Vandet og 

LUften; dets Navn er Ilt. Ilten maa altsaa danne det ene 

Werled i en Række, i hvilken de forskjellige Grnndstoffer ere 

ordnede efter deres Charakteer. Skelettet til en saadan vil 

omtrent være folgende: Ilt — Chlor — Svovl — Brint — 

Ovælstof — Phosphor — Knlstof — Kisel — Guld — 

Vismut — Jern — Aluminium — Magnium — Barmm — 

Kalium.

De' opstillede Grundstoffer ere Repræsentanter for Klasser, 

hvis almindelige Charakteer de udtrykke. Fra Ilten som det 

meest negative Stof aftager i de folgende denne Charakteer 

meer og meer, indtil den modsatte, den positive, naaer sit 

Maximum i Kalium. Det vil nu være let at bestemme, hvilken 

Deel af en Forbindelse, der danner f. Ex. det negative Led; 

saaledes er Ilt negativ mod alle andre, Chlor mod de fol

gende, derimod positivt mod Ilt; Svovb forholder sig positivt, 

mod Ilt og Chlor, derimod negativt mod de folgende, o. s. v. 

I en Forbindelse af Svovl og Ilt er altsaa hiint det positive 

Led, medens det danner det negative Led i en Forbindelse med 

Jern, hvoraf altsaa sees, at Charakteren er relativ.

Forbindelserne vise ligesom Grundstofferne en Forskjellighed 

i Egenskaber o: i Charakteer, og vi ville betegne denne paa 

lignende Maade. Ophæves (neutraliseres) Grundstoffernes for- 

skjellige Charakteer i deres Forbindelse, kaldes denne indiffe

rent, neutral; men eftersom det positive eller negative Leds 

Charakteer gjor sig gjaldende, antager Forbindelsen den samme. 

Bi kalde Forbindelser med en negativ Charakteer Syrer; Ba

ser ere derimod de, i hvilke den positive er fremtrædende.

Forbindelser, bestaaende af to Grundstoffer, kaldes Forbin

delser as forste Orden, I de vigtigste af disse dannes det 

negative Led enten af Ilt, Chlor eller Svovl, og de benævnes 

derefter Ilter, Chlor- eller Svovlforbindelser. Vi ville nu om

tale disse tre Klasser as Forbindelser noget notere.

...... — -------
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Forandringen i Forbindelsernes Charakteer, eftersom Led

dene forandre deres Plads i Rækken, viser sig ikke ved andre 

sammensatte Stoffer saa tydeligt og smukt, som ved Ilterne, 

o: Forbindelser af Grundstofferne med Ilt. Det være forelø

big sagt, at Ilten kan forene sig i flere Vægtforhold med de 

fleste Grundstoffer, og altsaa med eet Grundstof danne flere Il

ter. Chlor, Svovl og Phosphor danne kun Syrer med Ilt; 

i Kulstoffets og Qvælstoffets Ilter fremtrcede allerede indifferente 

Stoffer; men fra Gnldet indtil Kalium tiltager den positive 

Charakteer stedse nicer og meer i Forbindelsen, som derved bliver en 

Base og naaer sit Maximum i Iltet af Kalium, hvilket er det sam- 

mensatte Legeme, som har den største positive Charakteer, o: er den 

stærkeste Base. Men da ct GrUndstof kan forene sig i flere 

Mængdeforhold med Ils saa er det indlysende, at Ovcmtiteten 

af Ilt i en Forbindelse maa have en Indflydelse paa dennes 

Charakteer, og man kommer ved en Betragtning af Forhol

dene til det Resultat, som man ogsaa havde Grnnd til at 

vente, at, naar et GrUndstof forener sig i flere Dægtforhold med 

Ilt, aftager i Almindelighed Forbindelsens positive, eller, hvad 

der er det Samme, dens negative Charakteer tiltager, eftersom 

Iltmængden forøges. Den stærkeste Syre, som et Grundstof 

formaaer at danne, maa altsaa være en Forening af dette med 

den største Mængde Ilt, hvormed det kan træde i Forbindelse. 

Intet Stof viser dette Forhold saa smukt, som Manganet, hvis 

Plads i Rækken c t  ved Jernet. Manganet danner nemlig fem 

Forbindelser med Ilt, i hvilke Iltmængden, som er forenet med 

samme Mængde Mangan, forholder sig som 2 : 3 : 4 : 6 : 7; 

de to forste Ilter ere Baser, altsaa ex Manganets positive Charak

teer endnn fremherskende, og det saaledes, at Forbindelsen med den 

mindste Mængde Ilt er den stærkeste Base; det iredieIlte er in

different, og de to hoieste Ilter exe Syrer, hvor altsaa Iltens 

negative Charakteer paa Grand af dens store Mængde gjor sig 

gjaldende. Lignende Forhold vise sig ved flere Stoffer, hvilket 

i det Folgende vil blive paaviist.

Ilterne benævnes paa folgende Maade: de sure Ilter (Sy

rerne) ved til Grundstoffets Navn at foie Endelsen overfyre, 

syre, nndersyre, syrling. Undersyrling, alt eftersomIlt- 
r
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mængden er større eller mindre, eller Stoffet indgaaer flere 

eller færre Forbindelser med Ilt, f. Ex. Svovlsyre, Svolvnnder- 

syre, Svovlsyrling, Svovlundersyrling; de basifle Ilter (Baserne) 

ved Tillæg as Endelsen tv eilte og forilte efter den stsrre 

eller mindre Mængde Ilt, s. Ex. Jerntveilte, Zernforilte. Dog 

benævnes oste Qvælstofsyre og -syrling ved Salpetersyre og 

-syrling, endvidere de basiske Ilter af Almninimn, Magninm, 

Calcium, Strontmm, Barium, Natrium og Kalium ved: Leerjord, 

Magnesia, Kalk, Strontian, Baryt, Natron og Kali. Ded et 

Overilte sorstaaes et Ilte, som indeholder mere Ilt, end Tve- 

ilte, f. Ex. Manganets indifferente Ilte, og som danner Over

gangen fra Baser til Syrer.

Ligesom Grundstoffer af forskjellig Charakteer vise en Be

stræbelse til Forening, saaledes ogsaa deres Forbindelser. Syrer 

og Baser crc Stoffer med stærkt fremtrædende modsatte Cha- 

rakterer, og overalt, hvor saadanne Stoffer komme i Beroring 

med hinanden, viser Affiniteten sig kraftig. Men det er en al

mindelig Lov, at en chemist Forening fun finder Sted imellem 

Stoffer af samme Orden; altsaa Grundstoffer forene sig indbyr

des, og ligesaa sammensatte Stoffer af samme Orden. Man 

kan altsaa ikke vente Forbindelser af Grilndstoffer med sammen

satte; thi disse crc as Ulige Orden. Endvidere ere Forbindelserne 

stedse toleddede, dannede af to Stoffer af famine Orden; tø 

Grundstoffer danne ved Forening en Forbindelse af forste Or

den, ligesom der ved to saadanne Forbindelsers Forening op- 

staaer en Forbindelse af anden Orden; det er disse, der danne 

sig ved Foreningen af Syrer med Baser, og som bære Navnet 

Salte. I Saltene have de to Leds forskjellige Charakterer næ

sten fuldstændig ophævet hinanden, og derfor fremtrcede <5(iltene 

oftest som neutrale Stoffer; Syrer og Baser nentralisere altsaa 

hinandens Egenskaber. Det er klart, at Affiniteten mellem Syrer 

og Baser maa staae i Forhold til disses Forskjel i Charakteer, 

og saaledes vil altsaa Svovlsyre, som Under almindelige Forhold 

er den stærkeste Syre og altsaa fy at, den storste negative Charak

teer, vise stærkere Affinitet til KaliUmilte, den stærkeste Base, end 

til nöget andet Stof. Saltene benævnes i Analogi med „svovl-
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(uurt Iernforilte", idet nemlig Syrens Navn sættes som Adjektiv 

til Basens.
Di gaae dernæst over til Chlorfo rbindelserne. I disse 

er den forskjellige Charakteer langtfra saa fremtrædende, som i 

Ilterne. De sieste' vise sig som mecT eller mindre indifferente, 

idet Affiniteten mellem dem indbyrdes kun er ringe. Knn med 

Brinten danner Chloret en bestemt Syre, Chlorbrintesyre. Med 
de stærkere positive Grundstoffer danner Chloret Forbindelser, / 

som have nogen ydre Lighed med Saltene, men disse ere dog 

forskjellige fra hine i deres chemiske Egenskaber og ere Forbin

delser af anden Orden. Chlorforbindelserne forene sig imidlertid 

til dobbelte Chlorforbindelser, s. Ex. Chlorkalinm-ChlormagniUM, 

hvor ChlorkaliUM danner Forbindelsens positive Led. Chlor- 

brinten danner ikke Dobbeltforbindelser med de evrige Chlorfor- 

bindelser. (Chlorets Foreninger med Ilt henhore naturligviis 

nnder den foregaaende Klasse).

Svovlforbindelserne ere ligesom Ilterne enten Sy

rer, indifferente Stoffer eller Baser. Den vigtigste Syre cv, 

ligesom ved Chloret, Brintforbindelsen, men fonti en denne fin

des flere andre. Svovl-Baser dannes især ved Forening med 

de mecst positive Stoffer, s. Ex. Kalmm, Barium. De fnvc 

Svovlforbindelser forene sig med Svovlbaserne til Svovlsalte, 

f. Ex. svovlbrinteftlurt Svovlbarium.

Som Exempler paa de anførte Klasser af Forbindelser 

kunne nævnes: Kalk, som er Calciumilte, Sand Kiselsyre, 

brændt Gibs svovlsuur Kalk, Kridt kulsuiir Kalk, Potaske kulsmirt 

Kali, Kogsalt Chlornatrmm og Zinnober Svovlqviksolv.

Forbindelsernes qvantrtative Sammenscetning.

I det Foregaaende have vi feet, at Grundstoffer forene sig 

kil Forbindelser, og disse atter til mere sammensatte Stoffer; vi 

ville nu Undersøge den Rolle, Vægtforholdene spille ved de 

chemifle Foreninger. Alle chemiske Foreninger foregaae ester 

bestemte Vægtforhold, som afhænge af Love, der udmærke sig
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saavel ved deres Simpelhed, som ved deres Almeengyldig- 

hed.

Den samme chemiske Forbindelse indeholder de 

samme Bestanddele i samme Mængdeforhold; føge 

vi at forandre dette, bliver ogsaa Forbindelsen forandret. 

De Dægtforhold, hvorefter Stofferne forene sig, kunne Ud

trykkes i Tal; disse kaldes Atomtal, og vi forstaae ved 

et Stofs Atom den med dets Atomtal udtrykte Vægt

mængde. Folgende Tabel indeholder de vigtigste Grundstoffer, 

ordnede ester deres Chaxakteer, og deres Atomtal. Atomet, 

altsaa den med Atomtallet Udtrykte Vægtmængde, betegnes ved

det ethvert Grundstof vedfoiede Tegn.

Grundstof. Atomtegn. Atomtal.

Ilt 0 100,00

Fluor F 117,85

Chlor Cl 221,60

Svovl S 200,oo

Brint H 6,25

Qvælstof N 175,25

Phosphor P (495,77 ’(>,00

Arsenik As 468,24

Antimon Sb 806,45

Killstof C 75,00

Bor- B 136,31

Kisel Si 184,88

Titan Ti 304,04

Gtlld Au 1228,36

Platin Pt 1233,50

Qviksolv Hg 1250,90

Solv Ag 674,50

Kobber Cu 396,01)

Vismnt Bi 1330,87

Tin Sn 735,30

Bly Pb 1294,50

Kobalt Co 368,44

Nikkel Ni 369,14

Chrom Cr 349,83

* — ----- -- OB eaa



Grundstof. ' Atomtegn. Atomtal.

J e r n Fe 350,00

M a n g a n Mn 344,44

Z in k Zn 406,59

A lU m in in m Al 170,42

M a g n n u n Mg 157,75

C a lc m m Ca 250,00

( s t r o n t iu m Sr 545,60

B a r iu m Ba 854,85

N a t r iu m Na 143,58

K a l iu m K 241,48

A l t s a a  b e ty d e r  P b 1 2 9 4 , 5  V æ g t d e le  B ly , O  d e r im o d  1 0 0  

V æ g t d e le  I l t , o . s . v . T e g n e n e  e x e B e g y n d e ls e s b o g s t a v e r n e  a f  

S t o f fe r n e s  l a t in s k e  N a v n e .

A l le  c h e m is k e F o r b in d e ls e r e r e s a m m e n s a t t e  

e f t e r  M n l t ip la  a f d e r e s  B e s t a n d d e le s  A t o m t a l m e d  

d e  f o r s te  h e le  T a l ; n a m e  n e m l ig  t o  S t o f fe r  f o r e n e  s ig  i n d 

b y r d e s , d a  t r æ d e r e n t e n  1 , 2  e l le r 4  A t o m e r a f d e t p o s i t i v e  

S t o f i F o r e n in g  m e d  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 0  e l le r 1 4  A t o m e r  

a f d e t n e g a t iv e , f .  E x .  J e r n f o r i l t e  e r s a m m e n s a t a f 7 7 z  %  J e r n  

o g  2 2 ß  %  I l t ,  m e n  d e t t e  F o r h o ld  k a n  o g s a a  U d t r y k k e s  v e d  3 5 0  D e le  

J e r n  o g  1 0 0  D e le  I l t ,  o g  Z e r n f o r i l t e t e r a l t s a a  e n  F o r e n in g  a f  

1  A t o m  3 c r n  m e d 1 A t o m  I l t ; J e r n t v e i l t e  i n d e h o ld e r  7 0  %  

J e r n  m e b  3 0  %  I l t , e l le r F o r h o ld e t e r s o m  7 0 0  t i l  3 0 0 , h v i l 

k e t k a n  U d t r y k k e s v e d  2  A t o m e r  J e r n  m e d  3  A t o m e r I l t . —  

D e n n e  o v e r o r d e n t l ig e S im p e lh e d  i S a m m e n s æ t n in g e n  a f a l le  

c h e m is k e F o r b in d e ls e r t i l la d e r o s e n  b e q v c m  B e t e g n c ls e s m a a d e  

f o r d is s e . M a n  b e t e g n e r n e m l ig  F o r b in d e ls e r a f f o r s t e  O r d e n  

e f t e r F o r m le n  R " Q b , i d e t  K . b e t e g n e r d e t p o s i t i v e , Q  d e t n e 

g a t iv e  L e d  i  F o r b in d e ls e n , a  o g  b  h v o r m a n g e  A t o m e r , d e r e n  

t i ls t e d e  a f e t h v e r t , f . E x . F e  O  ( J e r n fo r i l t e ) b e t e g n e r e n  F o r b in 

d e ls e  a f 1 A t o m  J e r n  m e d  1  A t o m  I l t ,  F e 2 O 3 ( J e r n t v e i l t e )  

d e r im o d  a f  2  A t o m e r  J e r n  m e d  3  A t o m e r  I l t . A f  d e t  O v e n n æ v n te  

e r d e t k la r t , a t , n a a r d e r f in d e s  f le r e  F o r b in d e ls e r a f e t G r u n d 

s t o f m e d  e t a n d e t , d e r d a  m a a  s in d e  c t s im p e l t F o r h o ld  S ie d  

im e l le m  V æ g tm æ n g d e r n e  i d e f o r s k je l l ig e F o r b in d e ls e r ; s . E x .  

Q v æ ls t o f d a n n e r f e m  F o r b in d e ls e r m e d  I l t ,  s o m  e r e  s a m m e n s a t t e
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N2 O, N2 0% N2 O3, N2 O1, og i hvilke Iltmæng

derne altsaa forholde sig som 1 : 2 : 3 : 4 : 5.

Sammenligne vi Ilter, Svovl- og Chlorforbindelser af de 

samme Sloffer indbyrdes, da træffe vi en mærkelig Overeens- 

stemmelse i deres Sammensætning; folgende Exempler ville nær

mere oplyse det.

Fe 0, Fe2 O3, Cu2 O, Cu 0

Fe 8, Fe2 S3, Cu'2 S, Cu S

Fe Cl-, Fe2 C1G, Cu*2 Cl% Cu Cl*

Den forste Linie indeholder Ilterne, den anden Svovl-, og 

den tredie Chlorforbindelserne af Jern og Kobber. Det er ind

lysende, at Svovlforbindelserne ere sammensatte som Ilterne, idet 

den samme Mængde Jern eller Kobber, som i disse er i For

ening in c b eet eller tre Atomer Ilt, i Svovlforbindelserne er 

forenet med det samme Antal Atomer Svovl; i Chlorsorbm- 

delserne optræder derimod det dobbelte Antal Atomer Chlor. 

Svovl- og Chlorforbindelserne svare altsaa til Ilterne med Hen

syn til Sammensætning, og det er en almindelig Regel, at Il

terne have deres tilsvarende Svovl- og Chlorforbin

delser, i hvilke Ilten er erstattet ved et ligestort Antal Atomer 

Svovl eller ved det dobbelte Antal Atomer Chlor.

Bed en Forbindelses Atom forstå aes den ved 

dens Formel Udtrykte Vægtmængde; ko O Udtrykker en 

Vægtmængde af 450, F2 O3 derimod 1000, og disse Tal ere 

altsaa Forbindelsernes Atomtal.

Atomtallene og deres Multipla med de ferste hele Tal ere 

de eneste Storrelser, der indgaae i de chemiske Forbindelsers 

Vægtforhold; ethvert sammensat Stof er dannet af sine Be

standdele ester disses Atomtal. Det kan forst senere klart træde 

frem, af hvilken Uendelig Vigtighed denne simple Lov — at en

hver chemisk Forbindelse er sammensat af de den dannende Stof

fer ester Multipla af disses Atomtal — er saavel for Videnska

ben, soin for dens Anvendelse i Livet. Den samme Lovmæssig

hed viser sig saavel i Naturens storartede chemiske Virkninger, 

som i den mindste Deel, der Underkastes de chemiske Kræfters 

Paavirkning.

MMM
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I alle Forbindelser, altsaa ogsaa i dem af hoiere Orden, 

gjsr den samme Lov sig gjældende. Bi ville forst beskjæftige 

os med Saltene, som erc Forbindelser af to sammensatte Stoffer 

af forste Orden, o: af en Syre og en Base. Eet eller flere Atomer 

Syre træde i Forening med eet eller flere Atomer Base. Di 

ville her nærmest henvende vor Opmærksomhed paa Salte, dan

nede ved to Ilters Forening. Naar Forbindelsen mod eet 

Atom Base indeholder saamange Atomer Syre, som 

hiint indeholder Iltatomer, kaldes Saltet neutralt; 

thi Syrens og Basens modsatte Charakterer ville da ophæve 

hinanden indbyrdes, og Saltet optræde som et neutralt Stof. 

Som Folge heraf vil i de neutrale Salte Syrens Iltmængde 

være saamange Gange storre end Basens, som Syrens Atom 

indeholder Iltatomer, og i alle neutrale Salte af samme Syre 

med de forskjellige Baser vil Forholdet mellem Jltmængden i 

Syren og i Basen være constant. Nogle Exempler ville nær

mere oplyse det. Svovlsyren er sammensat S O3, Iernforilte 

Fe O; altsaa bestaaer neutralt svovlsuurt Iernforilte af 1 Atom 

Svovlsyre og 1 Atom Iernforilte; thi dette indeholder 1 Atom 

Ilt. Jerntveiltens Formel er Fe'- O3; det neutrale svovlsure 

Zerntveilte er derfor sammensat af 3 Atomer Svovlsyre med 

I Atom Zerntveilte, fordi dette indeholder 3 Atomer Ilt. Syrens 

Iltmængde i de neutrale svovlsure Salte forholder sig til Ba

sens, som 3:1; thi him indeholder 3. Iltatomer.

Saltene betegnes ester Formlen aR + bQ, idet Bogstaverne 

have samme Betydning, som ovenfor; R er altsaa Basens, 

Q Syrens Atomtegn. Neutralt svovlsuurt Iernforilte betegnes 

derfor FeO-p SO3, neutralt svovlsuurt Ierntveilte Fe2Oj+3 SO3; 

Tallet 3 foran Svovlsyren er altsaa den Faktor, hvormed dette 

Led stal mnltipliceres, medens Tallet paa Potentsexponentens 

Plads kun er Faktor for det Grundstof, hvorved det staaer. 

Den ved et Salts Formel udtrykte Vægtmængde er 
dets Atom. Indeholder et Salt mere Syre, end det neutrale, 

kaldes det suurt; et basisk er derimod det, som har en min

dre Mængde Syre, end det neutrale.
Det vil være overflødigt at omtale det Hensigtsmæssige i 

Betegnelsen af de chemiske Forbindelser ved Formler; thi det er
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indlysende, at man ikke kan fremstille en Forbindelses Sammenn- 

sætning paa en noiagtigere Maade end netop ved disse, idet de 

nemlig angive baade de tilstedeværende GrUndstoffer, deres ind

byrdes Charakteer og den Mængde, hvori de ere tilstede.

Om Foreninger og Adskillelser L Almindelighed.

I det Foregaaende have vi betragtet Stoffernes alminde

lige Charakteer og Udviklet GrUndloven for de chemiske Forbin

delsers Vægtforhold; vi ville mi henvende Opmærksomheden paa 

Maaden, hvorpaa Stofferne forenes, eller alt bestaaende Forbin

delser adskilles. Uagtet vi paa dette StandpUnkt ikke kunne Ud

vikle de herhenhorende Love i deres Heelhed, ville vi doz give 

et kort Overblik over de forskjellige Fremgangsmaader.

Den Kraft, som spiller den vigtigste Rolle ved Foreninger 

og Adskillelser, er Affiniteten, om hvilken vi alt vide, at den er 

forskjellig imellem de forskjellige Stoffer. Er Affiniteten mellem 

to Stoffer stor, og disse unter saadanne Forhold, at de kunne 

indvirke paa hinanden, danner Forbindelsen sig let og ligefrem; 

ere disse Betingelser derimod ikke opfyldte, maa man enten soge 

at foroge Affiniteten, eller ogsaa maa Forbindelsen dannes ad 

en Omvei. Nogle Exempler ville oplyse dette. Chlor og Qvik- 

solv ere Grundstoffer, som have en stærk indbyrdes Affinitet; 

hiint er en Luft, dette en Væd ske. Lader man Qviksolv hen- 

staae i et Kar, fyldt med Chlorlust, vil Foreningen soregaae; 

Luften forsvinder tilsyneladende, idet den forener sig med Qvik- 

solvet og danner et hvldt Pnlver, som er Chlorqviksolv. Svovlet 

forener sig ikke ved almindelig Temperatur med Ilt, men ophe

des det til 260°, vil det antændes, og Forbrændingers antyder, 

at Foreningen foregaaer; altsaa har Varmen foroget Affiniteten 

mellem Svovlet og Ilten. Et lignende Forhold finder Sted 

ved Oviksolvet, som forst forener sig med Ilt ved en Opvarmning 

til 360°, ved hvilken Temperatur det koger. Men opvarmes 

det bamlede Qviksolvilte endnu stærkere, vil det atter adskilles i 

sine Bestanddele, i Qviksolv og Ilt. Di see heri altsaa et 

Exempel paa, at en forhoiet Varme kan fowge Affiniteten og
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fremskynde en Forening, og omvendt, at en bestaaende Forbin

delse kan adskilles i sine Bestanddele ved at Udsættes for en 

endnu hoiere Varme end den, ved hvilken den er dannet. En 

anden Kraft, der deels kan fremskynde chemifle Foreninger, deels 

adskille Forbindelser, er Elektnsiteten. Vi ville her ikke nærmere 

gaae ind paa denne Virksomhed, men kun tilfoie, at naar en 

Forbindelse Udsættes for den elektriske Stroms Indvirkning, ad

skilles den som ostest saaledes, at Forbindelsens negative Led 

drages til den positive Pol, bei positive Led til den negative, 

hvilket altsaa viser en nær Sammenhæng imellem Legemernes 

chemiske Charakteer og deres elektriske Tilstand. Som oftest 

gaae Foreninger Haand i Haand med Adskillelser; thi i Che

mien gjælder den Stærkeres Ret, og en Forbindelse vil derfor 

adskilles, naar den paavirkes af et Stof, som har (tørre Affini

ty til een af Forbindelsens Bestanddele, end den, der finder Sted 

imellem dens Bestanddele indbyrdes. Saaledes har s. Ex. Svovlet 

storre Affinitet til Jernet, end tit Blyet; og naar man derfor 

sammensmelter Svovlbly med Jern, vil hunt adskilles, idet 

Blyet, bliver ftit nnder Dannelsen af Svovljern. KUlsyren er en 

svagere Syre, end Svovlsyren, og har altsaa ringere Affinitet til 

Baserne, end denne; derfor vil f. Ex. kulsunrt Blyilte adskilles af 

Svovlsyre, idet Kulsyre frigjeres, og svovlsumt Blyilte dannes. 

I begge Tilfælde have vi altsaa en Adskillelse af en Forbindelse, 

ledsaget af Dannelsen af en anden. En Virkning, som den om

talte? hvor en Forbindelse decomponeres (adskilles) ved et Stof, 

som har større Affinitet til een af Forbindelsens Bestanddele, end 

den, der findes imellem dem indbyrdes, og med hvitkell det alt- 

saatræder i Forening, kaldes en enkelt Decomposition.

Ogsaa sammensatte Stoffer kunne decomponere hinanden 

indbyrdes. Ere de af lige Orden, da er Virkningen som oftest 

den, at den ene Forbindelses negative Led forener sig med ben 

anden Forbindelses positive, og omvendt; f. Ex. Chlorbrint de- 

componerer SvovlbanUM til Chlorbariurn og Svovlbrint; Solv- 

ilie og Svovlbrint decomponere hinanden til Svovlsolv og 

Brintilte. Disse og lignende Decompositioner ville i det Fol

gende for Overblikkets Skyld blive fremstillede i Schemata som 

folgende:



H2 er- Ag"- o

S Ba S H'2

T>6 ert opstillede faaledes, at Forbiudelferlle forend Deconlpositio- 

neu staae Paa hver sin Side af den horizontale Streg; hvor- 

imob de Forbindelser, som dannes ved Decompositionen, læses 

Vad hver sin Side af ben vertikale Streg. Det andet Schema 

vil, op skrev et med Ord, være folgende:

!

Solv i,Ilte

Svovl' Brinte

^^>eles lignende Maade kunne Salte decomponere hin- 

vuibcn indbyrdes eller decomponeres ved Svovl- og Chlorforbin- 

delfer; faaledes dannes ved kulsrmrt Ratrinmiltes Indvirkning 

paa salpetersnurt Barimnilte: fulfuurt Barimnilte og salpeter- 

fuurt NatnUmilte; og ved Chlornatrmm og svovlsumt Solvilte: 

^lorsolv og svovlsumt NatriUmilte, hvilket med Ord kunde 

strives faaledes:

Kulsyre I lltatnumilte Chlor ! Natrium

Bachrmilte [ Salpetersyre Selv j Ilt 4- Svovlsyre

23i funne her ikke opstille de Betingelser, Under hvilke saa- 

t'aime do bbelte Decompositioner foregaae, men vi ville i 

bet Folgende have Lejlighed til at vende tilbage dertil. Vi ad- 

ItiUe Paa denne Maade to Forbindelser og erholde to nye a 

t>ereé Sted, og det er et nyt Exempel paa, hvorledes Adskillelser 

bg Foreninger gaae Ha and i Haand.

Det er af ligesaastor Vigtighed at funne adskille, som at 

funne danne Forbindelser; thi Naturen, som er den Kilde, hvorfra 

Chemikeren henter sit Materiale, byder ham kun Ment, ja 

"<ten aldrig Grundstofferile frie og i reen Tilstand, men i For

bindelser; Chemien byder ham Midler til at lære disses Sam

mensætning at kjende og as dem at udskille og danne de Stoffer^

MM



13

der deels ere as Vigtighed i det daglige Liv, deels have Inter

esse for Videnskaben.
Vi forlade nu disse almindelige Betragtninger, for specielt 

at omtale de enkelte Gnmdstoffers og deres-Forbindelsers Egen

skaber; vi ville derved have Leilighed til at see mangfoldige 
Exempler paa det tidligere Udviklede, hvis Vigtighed forst da 
klart kan træde frem; men vi ville senere, naar et større Appa
rat staaer til vor Raadighed, atter betragte dette fra et almin
deligere Standpunkt. Stofferne ville, for at lette Overblikket, 
blive behandlede i to Afdelinger, as hvilke den forste vil komme 
til at indeholde de mere negativt charakteriserede Stoffer. Ester 
at have gjennemgaaet disse, ville vi have samlet et tilstrækkeligt 
Materiale til at kunne give et Overblik saavel over disse, som 

over de folgenbe Stoffers specielle Egenskaber, og over Metho- 
derne til deres Fremstilling. Den anden Afdeling vil da komme 
til at indeholde de fleste Metaller, og vi ville for Kortheds 
Skyld benytte dette Ord for, i Almindelighed at benævne disse 

Gnindstoffer.



Speciel Behandling.

Z l t.

2lten er en irfarvet Lust as en Vægtfylde l,i. Det er allerede 

tidligere anført, at ben forekommer i ftor Mængde baade i fri 

Tilstand, nemlig i Atmosphæren, og i mange chemi ske Forbin

delser. For at fremstille reen Ilt af Atmosphæren, maa man 

gaae en Omvei og dertil benytte sig af det tidligere omtalte 

Forhold imellem Qviksolv og Ilt. Man danner sorst Qviksolv- 

ilte ved at ophede Metallet i Luften, og Udsætter senere Qvik- 

folviltet for en Glødning, hvorved det vil dele sig i Qviksolv 

og Ilt. 1351 Vægtdele Qviksolvilte ville altsaa dele sig i 1251 

Vægtdele Dvitjolv og 100 Dele Ilt; thi Qviksolviltet er sam

mensat Hg O. Det er tidligere bemærket, at Overilterne ere 

indifferente Ilter, som ikke træde ligefrem i Forening med 

Syrerne. Det i Naturell meest udbredte Overilte er Man- 

ganoverilte (Bnmnfteen); behandler man dette med Svovl- 

lyre, vil det dele sig i Ilt og Manganfor ilte, hvilket sidste træ

der i Forening med Svovlsyren til et Salt, medens Ilten 

Udvikler sig i Luftform; Mn O2 og S O3 giver nemlig 

Mn O + S O3 og 0. Halvdelen af Manganoveriltets Ilt bliver 

altsaa fri. Vi ville i det Folgende oste have Lejlighed til at 

omtale Iltens Forhold til andre Stoffer, og lære flere Frem - 

stiliingsmaader at hende.



Brint.

Brinten er ligeledes, en nfarvct Luft, men dens Vægtfylde 

er kun 0,038k; den er det letteste Legeme. I Naturen fore

kommer den ikke i fri Tilstand, men i Forbindelser, af hvilke 

Vandet er den vigtigste, som ogsaa stedse tjener til Frem

stilling af Brinten. Vandets Bestanddele cre Ilt og Brint, og der

for vil Vand, naar det udsættes for den elektriske Stroms Indvirk

ning, deles i disse, af hvilke hiin gaaer til den positive, denne til 

den negative Pol. Men Vanbet kan ogsaa adskilles paa mange 

andre Maader, og as disse- ville vi omtale folgende: Jernet har 

ved en Rodglodhede storre Affinitet til Ilt, end Brinten, og 

naar man derfor leder Vanddampe over glodende Jern, vil De- 

compositionen foregaae; Brinten bliver fri, medens Ilten for

ener sig med Jernet. Brinten er brændbar, det vil sige, den 

forener sig med Ilt unter Lys- og Varmeudvikling. Enhver 

Forbrænding, som soregaaer i Atmosphæren, er et Tegn til en 

Forening af dennes Ilt med Brændstoffet; men, da Atmosphæ

ren kun indeholder z Ilt, kan Forbrændingen der ikke foregaae 

med samme Livlighed, som i rcen Ilt. Temperaturen, som op- 

staaer ved en Forbrænding i reen Ilt, maa derfor være langt 

hoiere, end ved Forbrænding i Luften. Brintens Forbrændings- 

produkt er Vandet; 2 Maal Brint fordre tit fuldstændig For

brænding 1 Maal Ilt. Blandes Ilt og Brillt sammen i dette 

Forhold, og antændes dernæst Blandingen, vil Forbrændingen 

skee pludselig gjennem hele Blandingen. Temperaturen, som 

Brintens Forbrænding frembringer, er meget hot, og man kan 

ved en Brintflamme, som næres af reen Ilt, smelte mange 

Stoffer, som i Almindelighed vise sig nsmeltelige. Da Brinten 

har stor Tiltrækning til Ilt, er man istand til ved ben at berove 

mange Ilter deres Ilt; naar f. Ex. Blyilte ophedes i en Strom 

as Brint, vil denne forene sig med Blyiltcts Ilt og dermed 

danne Vand, medens Bly Udskilles i fri Tilstand. En Proces 

som denne kaldes en Afiltning, Reduction.

Vandet er altsaa en Forening af Ilt med Brint ester 

Formlen H30. Det forekommer i stor Mængde i Naturen, 

men aldrig i reen Tilstand, hvilket hidrører fra den opløsende



16

Virkning, som det Udover paa mange Stoffer. For at fremstille 

reent Vand, Underkaster man det naturlige en Destillation, hvor

ved dog er at iagttage, at man ikke opsamler det forst over- 

destillerede Vand; thi dette vil indeholde de i Vandet oplostc 

Luftarter og flygtige Stoffer. Z Retorten blive de andre opløste, 

ikke flygtige SUbstantser tilbage. Disses Mængde er meget for- 

skjcllig; Sovandet indeholder en meget betydelig Mængde, men 

selv i det almindelige Drikkevand findes en ikke ringe Deel, som 

tildeels afsætter sig i de Kar, hvori det koges, og danner den 

saakaldte Steen, der sor storste Delen bestaaer af kulsnur Kalk. 

Vandet indftlger LUstarter i ftørre eller mindre Mængde, hvor- 

paa vi senere skulle see Exempler. Ilt og Brint iildsilgcs fim 

i meget ringe Mængde af Vand.

Svovl.

Svovlet er et fast Legeme af cit Vægtfylde 2,0—2,3 og 

forekommer i Natmen baade i fri Tilstand og i Forbindelser. 

Opvarmes Svovl i et lukket Kar til 105°, smelter det og dan

ner en tyndtflydende Masse; ved hoiere Varme bliver det tykt

flydende, og Udgyder man det i denne Tilstand i Vand, vil det 

stivne til en blod, elastisk Masse, som sorst efter længere Tid 

bliver haard og sprod. Opvarmet til 316° koger det og kan 

overdestilleres, og man benytter sig af denne Egenskab ved 

Svovlets Rensning, for at bestie det fra ikkeflygtige Indblan

dinger. Opvarmes Svovl linder Lnstells Tilgang, vil det an- 

tænde sig, brænde og derved ilte sig til Svovlsyrling.

Svovlets vigtigste Ilter ere Svovlsyre, S O3, Svovlunder- 

syre, S‘2O5, Svovlsyrling, SO2, og Svovlundersyrling, S2 O2.

Svovlsyrling opstaaer altsaa ved Svovlets Forbrænding; 

den sig derved dannende Lugt skyldes Svovlsyrlingen, der er en 

nfarvct Lnst af en Vægtfylde 2,2. Den er en af de Luftarter, 

der let fortættes til Vædfie, og en Afkjoling til -> 20° er her 

tilstrækkelig. I eet Maal Svovlsyrlinglttst findes eet Maal Ilt. 

Af Vand indsuges Svovlsyrling i stor Mængde, hvorved det 

antager den samme ubehagelige Lugt, som Luften har.

- i-llT . -
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I denne Tilstand har Svovlsyrlingen stor Tiltrækning til Ilt og 

derover mange Ilter ved Berøring endeel as deres Iltmængdc, 

idet den selv iltes til Svovlsyre; den virker altsaa afiltende. 

Svovlsyrlingen har den Egenskab, at kunne forene sig med en

kelte Farvestoffer til nfarvede Forbindelser, og anvendes derfor 

til Blegning af forskjellige Stoffer, der til dette Diemed i fug

tig Tilstand Udsættes for den af brændende Svovl sig Udvik

lende Lllst.

Svovlsyren er Svovlets hoieste Ilte. Man kan frem

stille den af Iernvitriol, som er svovlsnurt Iernforilte, og som 

vindes i stor Mængde ved visse Processer. Ved en Opvarmning 

i Luften indsuger nemlig Iernforiltet Ilt og danner Tveilie, 

der er en svagere Base end Foriltet, og som altsaa vil binde Svovl

syren ved en svagere Affinitet end Foriltet. Glodes det svovl

sure Jerntveilte, saa afgiver det sin hele Svovlsyremængde, me

dens Tveiltet bliver tilbage. Glødningen skeer i et Destilla-/ 

tionsapparat; den overgaaede Syre (Vitriololie) indeholder noget 

Vand, soni hidrører fra det ved den forste Opvarmning af den 

krystalliserede Iernvitriol ikke fuldstændigt Uddrevne Vand. Un- 

derkastes den ovevgaaede Væd ske en ny Destillation ved svag 

Varme, vil der overdestillere et meget flygtigt, hvidt, krystallinsk 

Legeme, som er vandfri Svovlsyre. I Retorten bliver 

derimod cn Forbindelse tilbage af Svovlsyre med Vand, sammen

sat: H- O + S O\ Denne vand bu ndnc Svovlsyre er cn 

Vcedske, har cn Vægtfylde 1,85, koger, ved 310° og kan Uforan

dret overdestilleres. Den kan blandes med Vand i alle For

hold, men ingen af disse Blandinger har et bestemt Kogepunkt; 

thi opvarmes bo, begynde de at koge ved cn Temperatur unter 

310°, og den overdestillerede Vcedske ci for største Delen Vand; 

men cfterhaanden, som Destillationen fortsættes, stiger Kogepunk

tet, indtil det endelig naaer 310°, ved hvilken Varmegrad ben 

ovennævnte Vandforbindelse befri Merer uforandret over.

Syren anvendes sjelden som vandfri, hyppig som Vand- 

forbindelse, concentreret Svovlsyre, og Undertiden fortyn- 

det med meer eller mindre Vand. Der forekomme flere For

bindelser af Svovlsyre med Vand; Syren af Sammensætningen: 

211- O-f- SO3 krystalliserer let ved en Afkjoling tit + 4°.
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Ved Blanding af Svovlsyre med Vand frigjores en stor 

Mængde Varme, hvilket hidrorer fra ben stærke Tiltrækning, 

Syren Udover paa Vandet. Svovlsyren er en meget stærk Syre 

og af den yderste Vigtighed, idet de fleste chemifle Præparater, 

baade de, der findes i Chemikerens Laboratorium, og de, som 

tilvirkes for det daglige Liv, enten direkte eller indirekte tilbere

des ved Hjælp af Svovlsyren. Pi ville strax see Exempler 

derpaa.

Svovlsyren ilter mange Metaller; anvendes ben i koncen

treret Tilstand, da er Virkningen den, at een Deel af Syren 

afgiver Ilt til Metallet, som derved iltes, idet den selv af- 

iltes til Svovlsyrling, medens den dannede Base, Metaliltet, 

træder i Forening med en anden Deel Svovlsyre til et svovl- 

suurt Salt. Saaledes virker Svovlsyren paa Kobber, Sold og 

Qviksolv. Virkningen kan Udtrykkes ved folgende Schema:

! Cu )

8 o -! o n

1-8O3 /

Ved to Atomer Svovlsyres Indvirkning paa eet Atom Kobber 

dannes altsaa eet Atom Svovlsyrling, S O'2, og eet Atom svovl- 

suurt Kobberilte, Cu O + S o3. Vandet, som den concentrerede 

Syre indeholder, er Udeladt i Schemaet, da det ikke deeltager i 

Vexelvirkningen. Indvirkningen af Syren paa Metallet skeer forst 

ved dens Kogepunkt.

Dell fortyndede Syre ilter blandt Andet Jern og Zink; 

men Virkningen er her en anden, idet nemlig Vandet bliver 

decomponeret, saaledes, at dets Ilt forener sig med Metallet, 

hvis Ilte da træder i Forening med Svovlsyren, medens Vandets 

Brint udvikler sig i Luftform.

ip o o 

S O3 /

Resten af Vandet, som den fortyndede Syre indeholder, er ikke 

medtagen i Schemaet, da den ikke indgaaer i Vexelvirkningen.
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De opstillede Schemata vise endvidere Dannelsen af Svovl

syrling og Brint, og Udtrykke netop de Fremgangsmaader, som 

hyppigst anvendes ved Fremstillingen af disse to Luftarter.

Svovlnndersyre og Svovlundersyrling dannes begge 

as Svovlsyrlingen, den forste ved Iltning, den anden ved Afilt- 

lling. Ledes nemlig Svovlsyrling til Manganoverilte, udrmt i 

Band, vil Svovlsyrlingen iltes, idet Manganoveriltet afiltes til 

Forilte, som træder i Forening med den dannede Svovlunder- 

syre. Dirkningen er i Hovedsagen denne:

2 8 02 og Mn 02 = Mn O + S2 O5.

Af det svovlUUdersure Manganilte, som er et opløseligt Salt, 

Udskilles dernæst Syren, ved forst at overfore den paa Baryt, 

hvilket skeer ved Decomposition med Svovlbarinm,

Mn 0 + S205

S

og dernæst udstille Baryten ved Svovlsyre, med hvilken denne 

danner et noploseligt Salt. Svovlundersyren forbliver oploft i 

Bandet, hvilket ikke ftlldstændigt kan fraskilles; thi ved stærk 

Inddampning deler den sig i Svovlsyre og Svovlsyrling, 

S- O5 = S O3 + S O'2. Samme Decomposition lide de svovl

undersure Salte ved Glødning; der dannes et neutralt svovl- 

fuurt Salt, medens Svovlsyrling forflygtiges.

Sv o vlunder syrling en danner sig ved Svovlsyrlingens 

Afiltning. Man kan fremstille svovlundersyrligt Kali ved at koge 

en concentreret Oplosning af svovlsyrligt Kali med Svovl; Virk- 

.ningen er denne: K2 O + S O2 og S = K20 + S-0a. Af 

dette lader Svovlundersyrlingen sig frigjsre, ved forst formedelst 

dobbelt Decomposition med salpetersUUrt Blyilte at overfore den 

paa Blyilte, hvormed den danner et noploseligt Salt, og dernæst 

decomponere dette med Svovlbrint,

Pb I O 

8 I H2

S2 O’1

2*
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\ *

hvorved der dannes Svovlbly, medens Svovlundeifvrling stiver 

fri, oploft i Bandet, fra hvilket den iffc kan skille o, thi den de- 

componeres da i Svovlsyrling og Svovl.
Med Brint danner Svovl en luftformig Forbindelse, 

Svovlbrint, H2 S. Den fremstilles som oftest ved Indvirk

ning af sortyndet Svovlsyre paa Svovljern;

< s LFe 

I"h3 ■ o 

8 O3 
i

Bandet decomponeres, Brinten forener sig med Svovlet, medens 

Ilten med Jernet danner Iernilte, der træder i Forening med 

Syren. Luften har en Ubehagelig Lugt og virker giftig; dens 

Vægtfylde er 1,w; antændt brænder Luften til Vand og Svovl

syrling, idet baade Brinten og Svovlet forene sig need Ilt fra 

Atmosphæren. Eet Maal SvovlbrintelUst indeholder eet Maal 

Brint. Vand indsuger kun en ringe Mængde SvovlbrintelUst, 

omtrent 3—4 Gange sit eget Rumfang, og det modtager derved 

Luftens vigtigste Egenskaber. Svovlbrinten cr, som tidligere an- 

ssrt, en Syre, men den kan som saadan ikke forene sig med de 

basiske Ilter til Salte; thi ved dens Indvirkning paa Ilterne 
opstaae'som oftest Svovl me taller, idet Svovlbrintens Brint 

forener sig med Metaliltets 2>lt lil Vand.

Metal Ilte

Svovl Brint

Med Svovlbaserne derimod danner den Salte. —
Der crc to Grundstoffer, Selen og Tellur, fom i deres 

chemifle Egenskaber ligne Svovlet meget; men, da de crc sjeldne 

og ikke frembyde speciel Interesse, ville vi ikke omtale dem 

videre.

Phosphor.

Phosphor er et gunlagtigt, voxlignende Legeme af en Vægt

fylde 1,8. Det har en meget stor Tiltrækning til Ilt, og alle
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rede ved almindelig Temperatur forener det sig med Ilt af At- 

mosphceren; men bedækket med Vand kan det opvarmes Uden at 

ilte sig, og det vil da smelte ved 44°; Udelukket fra Luften ko

ger Phosphoret ved 290°. Opvarmet i Luften vil det derimod 

antænde sig og brænde til fit hoieste Ilte, Phosphorsyre Pa O5. 

Det lavere Ilte dannes fortrinsviis ved langsom Ilt ning, f. Ex 

ved Henliggen i Luften ved almindelig Varme; en svag Lysning 

vil da antyde Phosphorets Iltning, og Produktet er Phosphor- 

syrling, P‘2 O3.

Phosp horsy ren sindes i Naturen i Forening med Baser, 

og hyppigst som phosphorsmlr Kalk, der ndgjsr Hovedbestand- 

delen af Dyrenes Knogler. Det er denne Forbindelse, hvoraf 

man udskiller Phosphorsyren og Phosphoret. Til dette Diemed 

pUlveriferes brændte Been, hvis Hovedbestanddeel altsaa er phos- 

phorsnur Kalk, og decomponeres dernæst ved en Behandling med 

Svovlsyre, som ftigjor Phosphorsyren, idet den selv forener sig 

met> den Kalk, hvortil Phosphorsyren var bunden. Tilsætter 

man dernæst Vand, vil dette opløse Phosphorsyren, medens den 

wovlsure Kalk som et tnngtoploseligt Pulver for storste Delen for

bliver noplost og adskilles fra him ved en Filtrering. Men den 

filtrerede Vcedske indeholder foruden Phosphorsyren ogsaa nogen 

oploft svovlsuur Kalk og den mutigen i Overskud tilsatte Svovl- 

lyre. For at frille disse sidste fra Phosphorsyren, inddamper 

man Dædsken til Torhcd og oploser Resten i Spiriürs til 60 %, i 

hvilken den svovlsure Kalk er uopløselig, medens begge Syrerne op

loft sig; disse adskilles nu, ved efter foregaaende Fra filtrering 

af den svovlsure Kalk at inddampe Vædsken til Torhed og 

g lode den tilbageblevne Masse, hvorved Svovlsyren forflygtiges, 

medens Phosphorsyren bliver tilbage i en chemist Forening med 

Band, fra hvilket den ikke fan adskilles ved en Glødning; thi 

den vandbllndne Phosphorsyre forholder sig i denne Henseende 

ligesom den concentrerede Svovlsyre, der ei heller ved Opvarmning 

kan adskilles fra den indeholdte Vandmængde. - Phosphorsyrens 

Bandforbindelse er et gjennemsigtigt, nfarvet, i Vand og Bnn- 

aand let opløseligt Legeme, der er smelteligt i en Rodglodhede 

og ikke flygtigt. 3 vandfri Tilstand, saaledes, som man erholder 

den ved at lorbrænde Phosphor i tør Luft, er den derimod ct
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hvidt Pillver, der meb stor Begjærlighed indsuger Vand as de 

Legemer, hvormed det kommer i Berøring. Af den vandhol

dende Phosphorsyre kan man fremstille Phosphoret i fri Til

stand, ved at blande den med Kul og Udsætte Blandingen for cn 

Hvidglodhede. Ved denne Varme vil Kullet adskille Phosphor- 

syren og med dennes Ilt danne Kulilte, som er en Luft, me

dens Phosphoret overdestillerer. Phosphordampene ledes i 

Vand, hvor de da fortættes. Phosphorsyren gjor en Undtagelse 

fra dm almindelige Regel, at i de ueutrote Salte Syrens Ilt

mængde er saamange Gange ftørre end Basens, som him inde

holder Jltatomer; thi ifolge dette skulde Forholdet as Iltmæng

derne i Syre og Base være som 5:1, medens det i Virkelig

heden er som 5:3, f. Ex. Fe2 O3 + P°- O5 og 3 Ca O + P2 O5.

De phosphorsme og phosphorsyrlige Salte etc meb Und

tagelse af Kali og Natron-Saltene Uoploselige i Vand, og vi 

skulle senere give Regler for deres Dannelse.

Koges Phosphor med en Barytoplosning, Udvikler sig cn 

luftformig Forbindelse, Phosphorbrint P- HG, nnder Dan

nelsen as et Salt, phosphornndersyrligt Baryt. Virkningen er 

Ibcnnc

p<2 p<> )

H6 H n

3BaO l

3 Atomer Band decomponeres; dets Brint forener sig med een Deel 

Phosphor til Phosphorbrint, medens dets Ilt med cn anden 

Deel danner PhosphorUndersyrling, der træder i Forening med 

Baryten. PhosphorUndersyrling er sammensat P- O, og 

dens Salte indeholde altsaa ligemegen Ilt i Syren og Basen. 

Den sig Udviklende Phosphorbrint har den mærkelige Egenskab, 

at den i Berøring med atmosphærisk Lnft antænder sig og 

brænder; ProdUktet er Phosphorsyre og Band.

Af de ovrige Phosphorforbindelser ere de med Chlor as 

Vigtighed og skulle blive omtalte senere. Phosphor og Svovl 

lade sig sammensmelte i alle Forhold.—

Arsenik og Antimon crc to Grundstoffer, der i deres
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Forbindelser med andre have megen Lighed med Phosphorets 

tilsvarende Forbindelser. Uagtet den store Forskjel imellem Phos

phorets og disse to Stoffers physiske Egenskaber, vift dog deres 

Forbindelser den samme chemiske Charakteer, og de ndgjore een 

Klasse, ligesom Svovl, Selen og Tellur. Phosphoret er opstillet 

som Repræsentant; deres vigtigste Ilter crc sammensatte som 

Phosphorets, og deres almindelige Formel er R2 O5, R2 O3, 

R- O; men medens Phosphoret kun viste svag Affinitet til 

Svovl, fremtræder den hos disse mere bestemt, og deres Svovl

forbindelser ere sammensatte analoge med Ilterne, nemlig R2 8-> 

og R- S3. Disse Svovlforbindelser fremtræde med en stærk 

negativ Charakteer og forholde sig som Syrer mod andre Svovl

forbindelser, med hvilke de danne de tidligere omtalte Svovl

salte, s. Ex. 3 Na2 S + Sb2 S5 og 3 Ag2 S + As*2 S3. Med 

Brint danne de ligesom Phosphoret luftformige Forbindelser, 

sammensatte efter Formlen R- H®. I fri Tilstand ere Arsenik 

og Antimon metalliske Legemer, der ere flygtige ved hoiere 

Varme. Alle Arsenikforbindelser ere i storre eller mindre Grad 

stærke Gifter, af hvilke Arseniksyrling (Rottekrudt) er bcfjenbt

Kulstof.

I fri Tilstand forekommer Kulstoffet i Naturen deels som 

Diamant, deels som Graphit (Blyant). Diamanten er gjennem- 

sigtig, Ufarvet, har en Vægtfylde 3,5 og er det haardeste Le

geme, hvorimod Graphiten er mgjennemsigtig, af metallisk Ydre, 

bar en Vægtfylde 2,1 og er meget blod. De krystallisere sor- 

stjelligt, hiin i det sphæroedriske, denne i det rhomboedrifte 

System, og Kulstoffet er altsaa dimorph, o: det krystalli

serer i to Former, som ikke kunne henfores til samme Grund

form; et lignende Forhold sorekommer ved Svovlet. Forbindel

ser af Kulstof ere meget hyppige, og saaledes indeholde alle Dyr 

og Plantestoffer Kulstof; dette kan udskilles af dem, om end i 

en mindre rem Tilstand, ved ©løbning, hvorved Kullet bliver 

tilbage med de ikke flygtige Bestanddele (Asken) og kaldes da 

Trækul, Beenknl o. s. v.
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Kullet har den mærkelige Egenskab, i betydelig Mængde at 

kunne fortætte Luftarter. Naar man derfor lægger nyligt brændte 

Kril paa en Vægtskaal, vil man iagttage, at de bestandig tiltage 

i Vægt. Skeer Indstigningen meget hurtigt, opvarmes derved 

Kullet og antænder sig ofte. Dellne Egenskab, at kunne for

tætte Dampe og Luftarter, finder man hos de fleste porøse Le

gemer, rigtignok i en forskjellig Grad, og den beroer paa en 

Binding af Luften Paa deres meget store Overflade; den maa 

altsaa stige med Porøsiteten.

Kullets vigtigste Ilter ere Kulsyre og Kulilte. Kulsyren 

er sammensat CO- og er en Luft af en Vægtfylde 1,5; den 

har en svag simr Lugt og Smag, og ex farvelos. I 1 Maal 

Kulsyre findes 1 Maal Ilt. Den kan ved stærkt Tryk og Af- 

kjoling forvandles til en Vad ske; naar denne ndstrommer af det 

Kar, hvori den er fortættet, fordamper den hurtigt og frembrin

ger derved saa stærk Kulde, at en anden Deel deraf stivner til 

et fast sneeagtigt Legeme. Bi fjende altsaa Kulsyre som fast, 

flydende og luftformig. Kulsyren er Kulstoffets hoieste Ilte og 

danner sig ved Kullets fuldstændige Forbrænding. Denne kan 

ff c c enten i fri Ilt, s. Ex. i Atmosphæren, eller i bunden Ilt, 

f. Ex. ved at Kill opvarmes med Metalilter, med hvis Ilt KUllet da 

vil forene sig, medens Metallet udskilles i fri Tilstand, og det 

er netop denne Maade, paa hvilken man fremstiller mange Me

taller af deres Ilter. Bed Kulstoffets Ufuldstændige Iltning, 

det være sig enten af Mangel paa tilstrækkelig Ilt, eller fordi 

Temperaturen til Dannelsen af Kulsyre er for hoi, dannes Kul

stoffets lavere Ilte, Kulilte. Vi have feet et Exempel paa det 

Sidste ved Reduktion af Phosphorsyre til Phosphor.

Kulsyre danner sig altsaa ved Kullets Forbrænding, men 

man fremstiller den i Almindelighed til chemi ske Oicmed af et 

kulsuurt Salt ved at decomponere det med en Syre. Kulsure 

Salte ere hyppige, saaledes er Kridt kulsuur Kalk, Soda kulsuurt 

Natron, Potaske kulsmirt Kali. Man anvender som oftest Kridt, 

som man deeomponerer med fortyndet Svovlsyre; Kulsyren ud

vikler sig i Lustform, medens Svovlsyren irceder i Forening 

med Kalken til svovlsuur Kalk (Gibs). Kulsyren dannes desuden 

ved mange andre chemifle Processer, s. Ex. Aandcdrættet, Gjæ-
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ring. De kulsure Salte as andre Baser end Kali og Natron 

dannes let ved cn dobbelt Decomposition; kun enkelte Baser, 

nemlig de, som ere sammensatte R- 03, have ingen eller fun 

ringe Tiltrækning til Kulsyren. Deus Salte, incb Undtagelse af 

Kali- og Natronsaltet, decomponeres i Glodheden til Kulsyre og 

Metalilte, og de crc nentrale, naar Forholdet mellem Iltmæng- 

dcrne i Syre og Base er som 2:1.

Knlilte, C O, kan erholdes, ved at lede Kulsyre over stærkt 

glsdende Kul, hvorved den vil optage ligesaameget Kul, som den 

allerede indeholder. Det er cit indifferent Luft, som antændt 

kan forbrænde med blaa Flamme til Kulsyre.

Kulstof forener sig med Brint i flere Forhold, men vi ville 

her kun omtale to: C H'2, Kulforbnute (oliedannende Gas, tung 

Kulbrinte), og C II4, Knltvebrinte (Sumpgas, let Kulbrinte).

KUlforbrinte, CH2, cr cn Luft af en Vægtfylde 0,98; 

den kan brænde og danner derved Kulsyre og Vand. Det cr 

denne Lust, man i Almindelighed anvender til Gasbelysning, og 

til dette Diemcd fremstiller man den ved Ophedning af Steenkul. 

Disse bestaae nemlig for storste Delen af Kul, Brint og Ilt, som 

vod Opvarmning i Hovedsagen danne Kulbrinte og Vand. Renere 

erholder man den ved Decomposition af Viinaand ved Svovl

syre, hvor da Virkningen er folgende: Viinaanden, som er sam- 

mensat efter Formlen C- H6 O, deler sig ved Svovlsyrens Ind

virkning i C - II1 og IP O, det er Kulbrinte og Vand. Raar 

den tunge Kulbrinte ledes igjennem ct glodende Nor, afsætter 

den Halvdelen af sitKnl og danner derved ben lette Kalb ri nte. 

Denne har cn Vægtfylde 0,56 og giver ved Forbrændingen ct 

langt svagere Lys. Dens Navn Snmpgas hidrører fra, at den 

udvikler sig i sumpige Egne ved Træets Forraadnelse.

Med Svovl kan Kulstoffet forenes, ved at lede Svovldampe 

over hvidglødende Kul; det erholdte Svovlkulstof er sam- 

menfat C S2, altsaa analog med Kulsyren, er cn Vædske med 

cn hoist Ubehagelig Lagt og koger ved 42°.

Qvcrlstoffet.

kvælstoffet cr cn Luft uden fremtrædende Egenskaber; dct 
cr næsten Uimodtageligt for andre Stoffers dire sic Paavirkmug,
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og dets Forbindelser maae derfor fremstilles ad Omveie. Det 

har en Vægtfylde af 0,97 og kan ikke fortættes til Vædske. 

Qvælstoffet Udgjor en Bestanddeel af Atmosphæren, som er 

en Blanding af 79,2 Maal Qvcelstof og 20,8 Maal Ilt. Des- 

Uden findes i Atmosphæren smaa Qvantiteter Kulsyre og en 

efter Omstændighederne storre eller mindre Mængde Vanddampe. 

Qvælstoffet udgjor endvidere en Bestanddeel af de fleste Dyrstof

fer og enkelte Plantestoffer. Med Ilt danner det 5 Forbindelser, 

der ere sammensatte N2 O, N2 O -, N® O3, N« 0% N°- O5-

Salpetersyren er det hoieste Qvælstofilte. Den kan ikke 

existere i fri Tilstand, men maa enten være forenet med Baser 

eller Band. Den meest concentrerede Salpetersyre er H2 O + 

N2 O5; den har en Vægtfylde af 1,52 og koger med 86°. 

Udsat for Lnften ryger den, idet dens' Dampe tiltrække Fngtig- 

hed af Lasten. En anden chemist Forbindelse af Salpetersyre 

og Vand er 5 H" O + N- O5, som koger ved 121°, ved hvil

ken Darme den Uforandret overdestillerer.

Man fremstiller Salpetersyren af dens Salte, s. Ex. Sal

peter, som er salpetersuurt Kali, hvilket man tit dette Oiemed 

decomponerer med Svovlsyre; der dannes derved svovlsuurt Kali 

og Salpetersyre, som kan fradestilleres. Virkningen kan Udtrykkes 

ved følgende Schema:

(k 1-* O N°- O5) 

! (S O3 H2 O j 

(h 2 o  + s O3

Man anvender nemlig 2 Atomer Svovlsyrehydrat, fordi Decom- 

positionen da kan foregaae med lavere Varme (125°), hvorved 

Salpetersyren mindre let decomponeres. Det andet Atom Svovl

syrehydrat forener sig med det svovlsme Kali til en Dobbelt- 

forbindelse (Dobbeltsalt), sammensat af svovlsuurt Kali og 

svovlsuurt Vand. — Iltforholdet i de neutrale salpetersure Salte 

er som 5 : 1, og de ere alle opløselige i Vand. Ved Indvirk

ningen af Salpetersyre paa Metallerne iltes disse, medens Sy

ren bliver asiltet til et lavere Qvælstofilte, N2 O-, Qvælstof- 

tveilte, s. Ex. ved Indvirkning af Salpetersyre paa Kobber, 

efter folgende Schema:
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N- O2

3Cu i

3 O j y
3 N- O5 j

Qvælstostveilte er en indifferent, nfarvet LUft, der har stærk Til

trækning til Ilt; n a ar man derfor blander den med Ilt eller 

atmosphærisk Last, ilter den sig hoiere og danner i Hovedsagen 

Salpetersyrling, N2 O3, hvis rode Dampe med Begjærlighed 

indsuges af Vand. Naar Svovlsyrling blandes med Salpeter

syrling ved Vandets Tilstedeværelse, afgiver denne £ af sin Ilt

mængde til Svovlsyrlingen, som derved bliver til Svovlsyre, me

dens den selv afiltes til Qvælstoftveilte. Paa denne Egenskab 

ved Salpetersyrlingen beroer Fabrikationen af den almindelige 

Svovlsyre. Man brænder nemlig Svovl; den dannede Svovl

syrling ledes med atmosphærisk Lnst ind i et Rum, hvor den 

moder Vanddampe og Salpetersyrling. Denne ilter da Svovl

syrlingen til Svovlsyre, som indstiges af det tilstedeværende 

Vand, medens den selv afiltes til Ovælstoftveilte, der nu paany 

tiltrækker Ilt af den i Rummet værende atmosphæriske Luft og 

derved atter bliver til Salpetersyrling; denne moder nu en an

den Portion Svovlsyrling, som den ilter, og saaledes gaaer det 

fremdeles. Man seer altsaa, at en ringe Mængde Salpetersyr

ling kan ved den atmosphæriske Lufts Tilstedeværelse ilte en stor 

Mængde Svovlsyrling til Svovlsyre. Hele Processen forcgaaer 

i et af Blyplader dannet Kammer. Det svovlsyreholdende Vand 

inddampes forst i Blypander og senere i Platinkar, indtil Sy

rens Kogepunkt er stecet til 310°; thi da har den den be

stemte Sammensætning H- O + S O3.

De salpetersure Salte decomponeres ved Glødning, idet 

Syren derved deler sig i Ilt og et lavere Qvcelstofilte; saaledes 

giver Kalisaltet ved Glødning Ilt og salpetersyrligt Kali. Som 

oftest bliver imidlertid Basen tilbage i fri Tilstand, hvilket f. Er. 

er Tilfældet med det salpetersure Blyilte, der ved Glødning deler 

sig i Blyilte, Ilt og Salpe tern nd ersyre, nemlig Pb O + 

N2 O5 = PbO, O og N'2 O1. Dannelsen as Ovcelstoffets 

laveste Ilte, Ovælsto fforilt e, N- O, vil blive omtalt senere.
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Det er en Luft, i hvilken Ilten er saa svagt blinden, at de 

fleste Legemer deri kunne brænde met samme Lethed, som i Ilt; 

dog gjor Phosphoret en Undtagelse; thi det kan glodes i Qvæl- 

stofforilte uben at antændes.

Med Brint danner Qvælstoffet tre Forbindelser: Ammo- 

uium: N2 li8, Ammoniaklnst: Hti og Amid: N2 H4.

A m m o ni u ni fjendes ikke i fri Tilstand, dog synes det at 

dele Metallernes Egenskaber. Derimod fjender man dets For

bindelser med Chlor, Svovl og flere andre Stoffer.

Chlorammonium, N2 IIs + Cl- (Salmiak), er et fast 

Legeme, der er opløseligt i Vand; det krystalliserer i Tætninger 

ligesom Chlorkalium, Ka2 Cl2, og har med dette mange Egen

skaber tilfælles. Decomponeres en Oplosning af Chlorammo

nium med svovlsuurt Solvilte, erholdes som Bundfald Chlor- 

solv, medens svovlsuurt Ammonrumilte holder sig oplost i Væd- 

sken. Virkningen er denne:

Ag- o + S 03

Cl« |n « r ®

• i
Inddampes Væd stell, vil dette Salt Udkrystallisere. Ammonium- 

ilte har altsaa en Bases Egenskaber, o: det forener sig med Sy

rerne og danner Salte, og disse cre fuldkommen analoge med 

Kali- og Natronsalte. Ammoniiimilte er opløseligt i Vand, men 

kan ligesaalidt som Salpetersyren existere i fri Tilstand, men tun 

i Forening med Dand eller Syrer. Man fremstiller Ammo

niumilte i Almindelighed ved at lede Ammoniaklnst i Vand, 

hvorved da Virkningen er folgende:
N°- II" + i i'2 O =■ N2 II8 + 0;

det dannede Ilte forbliver oploft i det øvrige Band. Lil bette 

Diemed opheder man cn Blanding af Salmiak og Kalk, og leder 

den sig Udviklende Ammoniaklnst i Dand, der ved 10° vil funne 

optage 670 Maal Lüft. Virkningen er denne:

iV Hs + Cl- ----- N2 H6 H2 CI-

0 Ca

Der bliver altsaa vandholdende Chlorcalcium tilbage i Retorten.
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Den erholdte Væd ske kaldes Ammoniakvand og indeholder altsaa 

Ammoninmilte, der fuldkommen har en Bases Egenskaber.

Am m o ni aksa lten e (saaledes kaldes Saltene med Am- 

momumilte som Base) ere opløselige i Vand; ved Glødning for- 

flygtiges de enten ligefrem, eller de decomponeres. Ophedes 

salpetersUUr Ammoniak, da erholdes Ovælstofforilte 

og Vand, nemlig:

N- O2 I O3

N2 J H8 O

hvorimod salpetersyrlig Ammoniak giver Qvcelstof og 

Vand.

N2 O3

IV2 H8 O

Den kill snre Ammoniak kan fremstilles, ved at opvarme en 

Blanding af knlsuur Kalk (Kridt) og Salmiak, hvorved Saltet 

afsætter sig som ct fast Legeme i den koldere Deel af Apparates 

(Silblimation). Virkningen er denne:

Ca O4-CO2

Cl- N2 Hs

2)cv bliver altsaa (shlorcallUm tilbage. De øvrige Ammouiaksalte 

erholdes nu let ved Decomposition af den kulsnre Ammoniak 

med den Syre, hvis Salt man vil fremstille.

Det er allerede tidligere omtalt, at Ammo ni aklu ft en 

fremstilles ved Ophedning af en Blanding as Salmiak og Kalk. 

Lliften har en Vægtfylde af 0,59 og en stærk, forfriskende Lugt. 

Da ben indsuges af Band, maa den opsamles over Qviksolv.

Med Kulstof danner Ovælstof cn luftformig Forbindelse, 

sammensat C n , hvis Navn er Cyan. Den har cn Vægtfylde 

1,8, er brændbar og danner ved Forbrændingen Qvælstof og 

Kulsyre. Cyanet gjor ligesom Ammonillm cn Undtagelse fra 

ten almindelige Regel, at fim Stoffer af lige Orden forene sig 

indbyrdes; thi vi have sect, at Ammonium, endskjondt det er et 

sammensat Stof, dog forener sig med Ilt og Chlor, og det
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Samme er Tilfælde mob Cyan. Man kalder saadanne Stoffer 

sammensatte Radikaler og betegner dem i Almindelighed 

ligesom Grundstofferne ved et eget Tegn, nemlig Ammonium, 

N H4, ved Am, og Cyanet ved Cy, f. Ex. svovlsuur Ammoniak 

Am2 O + S O3, Chlorammonmm Am- C1-. — Ligesom Ilten 

fremstilles ved Glødning af Qviksolvilte, saaledes erholdes (Lya

net ved Glødning af Cyanqviksolv, som derved deler sig i Qvik- 

solv og Cyan. Vi ville derfor nu omtale dette Salts Frem

stilling. De fleste dyriske Substantser, f. Ex. Blodet, indeholde 

Qvælstof og give ved Glødning et qvælstofholdende Kill; naar 

saadanne Kul glodes med en stærk Vase, s. Ex. Kali, saa forene 

Kul og Qvælstof sig til Cyan, som træder i Forbindelse med 

Kalium, medens Kaliets Ilt med en anden Deel Kul danner 

Kulilte. Er der samtidig Jern tilstede, vil en Deel af Cyanet 

forene sig med dette, og da vil der danne sig en Dobbeltforbin- 

delse af Cyanjern med Cyankalimn, sammensat 2 Ka Cy2 4- 

Fe Cy2. Denne Forbindelse, Cyanjernkalunn, er op

løselig i Vand og krystallisabel; den kan altsaa erholdes, ved at 

Udtrække den glodende Masse med Vand, filtrere, inddampe og 

krystallisere Vædsken. — Decomponeres Cyanjernkalmm med for- 

iyndet Svovlsyre, dannes Cyanbrinte; Virkningen er nemlig 

den samme, som ved Dannelsen af Svovlbrinte.

c? !l Jern 
( h Kalium j

l Brint I Ilt j )

i Svovlsyre i

Der dannes svovlsuUrt Iernilte og fvovlfuurt Kali, medens Cyan- 

brinten fradestillercr; denne er en Dædske med yderst giftige 

Egenskaber (Blaasyre), hvilket Sidste i storre eller mindre Grad er 

Tilfælde med alle Cyanforbindelser. Bringes Cyanbrinte i Be

røring med Metalilter, dannes Ly an metaller og Vand, og 

saaledes fremstilles da ogsaa Cyanqviksolv;

Hg O

Cy"- ir-
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og af dette ftigjores dernæst Cyanet paa den ovenfor omtalte 

Maade.

Chlor.

Chloret er det sidste luftformige Grundstof, som vi komme 

til at omtale; det har cn gmilgron Farve, en stærk. Ubehagelig 

Lugt og en Vægtfylde: 2,45. Som tidligere omtalt, har Chloret 

stærk Affinitet til de fleste Stoffer og forekommer derfor ikke i 

fri Tilstand i Staturen. Den meest udbredte Chlorforbindelse er 

Kogsaltet, som er Chlornatriilm, og af dette fremstilles ogsaa 

Chlorluften. Det ci anført Under 3^01, at Manganoverilte og 

Svovlsyre ved Opvarmning bmmc svovlsuurt Mangansorilte og 

Ilt, men or der nu samtidig Chlornatrium tilstede, da for

ener denne Ilt sig med Natriumet til Natron, der med cubed 

af Svovlsyren danner svovlsuurt Natron, medens Chlorna- 

triUmets Chlor gaaer bort i fri Tilstand. Virkningen kan frem

stilles ved folgende Schema:

Manganoverilte = Mn O 0

Na2 Cl2

Svovlsyre 
og Vand.

Chlorluften kan indsuges af Vand, som derved antager 

dens ubehagelige Lugt. Den har meget stor Tiltrækning til 

Brint, og naar derfor Chlorvandet henstaaer i Lyset, vil det 

decomponeres, idet Chloret forener sig med Vandets Brint, me

dens dets Ilt udvikler sig i Luftform; den dannede Chlorbrinte 

holder sig oploft i det overflødige Vand. Paa Grund ajr ben 

Røre Tiltrækning til Brint virker Chloret iltende ved Decompo- 

sltlon af Vandet; naar man s. Ex. leder Chlor i en Oplosnich 

af svovlsuurt Manganilte, vil der udskille sig Manganoverilte,

MnO i SO3

H2 O j



medens der samtidig dannes Chlorbrint. Paa ben samme 

lh^enstab beroer Cblorets Anvendelse som Beskyttelsesmiddel mod 

Synttestoffer, hvilke den forstyrrer, idet den berover dem Brint.

-Ii have allerede feet, at ChlorbrinLen danner sig ved Chlor- 

vandets Henstaaen i Sollyset, men man fremstiller den til Brvg 

XW- en anden Maade, nemlig ved Decomposition af Chlorna- 

trium ved Svovlsyre og Vand, hvorved der, som Schemaet 

viser, dannes svovlsuurt Natron og Chlorbrint:

! M2 j Cl'2 j

H~07 H2 j

) SCP I

J Almindelighed kunne alle Brintesyrer fremstilles efter

dette Schema, hvis Grundform er:

M Brint j

Syre

idet ved „—" forstaaes Brintforbindelsens negative Led, altsaa 

enten Svovl, Selen, TellUr, Cyan, Chlor, Brom, Jod eller 

Fluor, ved „+" derimod det positive Led (her Natrium), hvor

fra Brintesyrens negative Lcd skal fraskilles.

Chlorbrinten er en Luft af en Vægtfylde 1,25; den 

iudsuges med stor Begjærlighed af Vand, der ved O kan op

tage 460 Maal Lnst. Vædskens Vægtfylde stiger derved til 

1,21; Ammoniakvandet forholder sig i saa Henseende omvendt, idet 

Vægtfylden astager, alt eftersom der indsuges mere A mm om ak- 

lu ft. I denne Form, indsuget af Band, anvendes Ebloroiinlen 

i Almindelighed og kaldes da Saltsyre. Navnet antyder at 

ben er en Syre, og ligesom Svovlsyren ved almindelig Tempe

ratur er den stærkeste Iltesyre, saaledes er Chlorbrinten den

stærkeste Brintesyre.
Brintesyrcrne danne ikke Salte med Ilte-Vaserne saaledes, 

som Jltesyrerne, men Forbindelser af Syrens negative med 

Basens positive Led, medens dennes Ilt med Syrens Brint 

danner Vand; nemlig:
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i 

.— Brint

Metal Ilt

idet „—" har samme Betydning, som ovenfor. De dannede 

Forbindelser have megen ydre Lighed med Salte, men adskille 

sig sta disse bcrøcb, at de ikke indeholde Ilt. Man benævner 

dem derfor ofte Haloidsalte til Forfljel fra Salterle, som da kal

des Amphidsalte.

Med Ilt danner Chloret flere Forbindelser; men da disse 

to Grundstoffer kun have en ringe Affinitet, maa deres Forening 

skee ad en Omvei. Man kjender 4 Forbindelser, der alle crc 

Syrer, nemlig Cl- O7, Cl2 O5, .Cl2 O’, Cl2 O, og de benævnes 

Chloroversyre, -syre, -syrling, -llndersyrling. Af disse ville vi 

omtale Chlor sy ren s Dannelse, der foregaaer, naar Chlorluft 

ledes i cn Oplosning af cu stærk Base, s. Er. Kali, Baryt. 

Dirkningen er denne:

6 Atomer Kaliumilte K1 ° O5 + K2 O

12 „ Chlor = Cl10 Cl'1 

nemlig: K af Kaliet decomponeres; Chlor danner med dets Ka- 

lillm Chlorkalilrm, med dets Ilt Chlorsyre, soul forener sig med 

den sidste Sjettedecl Kali til chlorsmirt Kali. Man faaer altsaa 

cn Blanding af Chlorkalium og chlorsuurt Kali; men disse to For

bindelser kunne adskilles ved Krystallisation; thi den sidste er let 

opløselig i kogende, tungtopløselig i koldt Vand og vil altsaa 

Udkrystallisere af en con centreret Oplosning ved Afkjoling; 

Chlorkalium derimod er omtrent lige let opløseligt i koldt og i 

varmt Band, og vil som Folge deraf forblive i Bcedsken. Ifte- 

detfor Kali anvendes i Almindelighed kulsumt Kali, hvilket 

kun frembringer den Forskjel i Processen, at der samtidig 

Udvikler sig Kulsyre. Det chlorsure Kali smelter i Varmen; op

varmet stærkere decomponeres det, idet al Ilten udvikler sig, og 

ChlorkalillM bliver tilbage. Man benytter derfor dette Salt til 

Fremstilling af roen Ilt. Paa Grund af/ at -et saa let afgiver



sin Ilt, virker det iltende, og, naar man glober iltelige Stoffer, 

s. (yx. Jern, Svovl, med chlorsmirt Kali, blive disse iltede.

Chloret forener sig ligefrem med Svovl; dette smelter i 

(LhlorlUft, idet Foreningen foregaaer, og naar det har optaget 

saameget Chlor, som muligt, er Forbindelsen sammensat S Cl4; 

men standser man med Tilledningen af Chlor, medens endnu 

endeel Svovl er frit, og Underkastes Vcedsken dernæst en De

stillation, erholdes et Chlorsvovl, sammensat S5 Cl2, som alt- 

saa kun indeholder en Fjerdedeel saameget Chlor, som det forste. 

Det sidste Chlorsvovl er en guul Bædske, medens det forst om

talte er et krystallinsk Legeme. De decomponeres begge af 

Band; det forste danner derved Chlorbrint og Svovlsyrling, det 

sidste derimod udskiller tillige Svovl, nemlig:

S CP 2 S2 Cl - = S:i S Cl4

2 II - 0 = O2 IL1 2 n°- o — (r- IH

Phosphorets Forbindelser med Chlor dannes ligesaa; den 

med den storste Mængde Chlor er P- Cl10, den anden P2 Clc, 

øfl ligesom Chlorsvovlerne er den forste Forbindelse fast, den 

anden flydende; de decomponeres af Vand og danne Chlorbrinte 

og respective Phosphorsyre og Phosphorsyrling, nemlig

O"> H1» O3 I H®

I
Ligefrem forener Kulstoffet sig ikke med Chlor, men man 

erholder en saadan Forbindelse, naar Kultvebrinte (Snmpgas) 

blandes med Chlor. Decompositionen foregaaer i Lyset og skeer 

med megen Voldsomhed. Det dannede Chlorkulstos er en 

Bædske. Virkningen er denne:

IB

CM
C| 4

Der dannes altsaa tillige Chlorbrint. Fornden dette Chlorkul-
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stof kan man ogsaa danne Forbindelser, sammensatte C- Cl6, 
C Cl - og C2 Ci2.

^vælstoffets Chlorforbindelse kan heller ikke dannes lige

frem. Man fremstiller den ved at lede Chlor i en Oplosning 

af Chlorammonium. Virkningell er da denne:

N8 H8-j-Cl8 = C12N9 IIs

Cl4 Cl8

Der dannes altsaa Saltsyre og Chlorqvælstof; sauuncnsat N- Ci(i, 

som er et olieagtigt Legeme, hvis Bestanddele ere saa svagt 

bundne, at den mindste ydre Anledning, s. Ex. Berøring, er til

strækkelig til at hæve Forbindelsen, som da adskilles, idet baade 

Chlor og Qvcelstof atter blive luftformige. Da disse i Lnstsorm 

indtage et mange Gange større Rum, end da. de vare forenede til 

draabeflydende Chlorqvælstof, er Decompositionen ledsaget af en 

Explosion, hvorved i Almindelighed forstaaes en pludselig og be

tydelig Udvikling af last- eller dampformige Legemer. —

Brom og Jod exe to Grundstoffer, som i deres Forbin

delser have megen Lighed med Chloret; det" forste et et flydende, 

det andet et fast Legeme. —

Fluor er det eneste Grundstof, om hvilket vi vide, at det 
existerer, uden at vi have krinnet finde Midler til at fremstille 

det i fri Tilstand. Det forekommer hyppigst i Forening med 

Calcinm som Flnsspach, Ca F'< I sine Forbindelser ligner det 

Chloret endeel; Flnorbrint dannes af Fluorcalcium ved De

composition med Svovlsyre og Vand, ligesom Chlorbrmten af 

Chlornatrinm. Fluorbrinten er en flygtig Væd ske, hvis technifle 

Ravn er Flussyre.

' O

Bor.

E0M GrUndstof har Bor kun ringe Interesse; det forekom

mer i Naturen stedse som Bor syre og da enten i fri Tilstand 

eller i Forbindelse med Natron eller Magnesia. Borsyren er 

dets vigtigste Forbindelse; den er et hvidt Legeme, der er tungt-

3*
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opløseligt i koldt, men lettere opløseligt i varmt Vand. Man 

fremstiller den derfor i Almindelighed af det sure borsure Na

tron, ved til en kogende concentreret Oplosning af dette Sall 

at sætte Saltsyre; der vil derved dannes Chlornatrimn, som er 

lige let opløseligt i koldt og i varmt Vand, og Borsyre, som nd- 

krystalliserer ved Afkjolingen; folgende Schema viser Decom- 

positionen:

ONa2 2 BO3

Cl2 IP

Borsyren, 13 O3, krystalliserer i Forbindelse med Vand, men 

ved Smeltning afgiver den dette og er da en glaslignende, ikke 

flygtig Masse.
Boret kan forene sig med Chlor og med Fluor, men For- 

billdelserne frembyde Intet af speciel Interesse.

Kisel og Titan.

Kisel og Titan crc faste, usmeltelige Stoffer; hunt er et 

brmmt Pulver, dette kan derimod erholdes krystalliseret i rode 

Terninger. De have som Grnndstoffer kun ringe Interesse; ben 

vigtigste Forbindelse er Iltet, hvis Formel er K O^. J Naturen 

forekomme Kisel syren og Tit a nsy ren deels i fri Lilstand, 

heels i Forbindelse med Baser, og ere overordentlig udbredte 

Stoffer. Den frie Kiselsyre kaldes Bjergkrystal, Tvarts, Sand 

o.s.v. Den naturlige Titansyre bærer Navnet Nutil, Anatas, 

Brookit, og er det eneste hidtil kjendte trimorphe Stof. Af 

disse Syrers Salte ere de kiselsure uden Sammenligning de 

vigtigste, de danne cu Hovedbestand deel af Jordskorpen; &cr, 

Feltspath, Glimmer o. s. v. ere Salte af Kiselsyren med for* 

(fjeUige Baser. — Begge Syrerne vise i s o m e ri ske Tilstande, hvor- 

ved forstaaes det Phænomen, at en Forbindelse Uden at 

forandre sin qvantitative S ammensætning kan frem- 

iræde med væsentligt forskjellige Egenskaber. Saa- 

Ledes, som Syrerne forekomme i Naturen, ere de kohærente o:



37

de ere ved almindelig Temperatur uoploselige i alle Baser og Sy

rer (undtagen Flussyre); de formaae ikke ligefrem at forene sig 

med s. Ex. Kali, som dog er den stærkeste Base. Sammensmel

tes de derimod med Kali eller kulsuurt Kali, forene de sig med 

dette til et Salt, hvoraf de, da de ere Uoploselige i Vand, atter 

kunne udskilles ved en anden Syre, s. Er. Saltsyre. De saale- 

des udskilte Syrer vise mi ganske andre Egenskaber. Kiselsyren 

danner i denne Tilstand en gelatines Masse, der er opløselig 

saavel i Saltsyre, som i Kali og kulsuurt Kali; lignende Forhold 

viser Titansyren, og denne er Syrernes incohærente Til

stand. Naar de frie incohærente Syrer opvarmes til en svag 

lplodhede, gaae de atter over i den cohærente Tilstand, og denne 

Forandring viser sig ved Titansyren ved en isomerisk Forbræn

ding, o: en Glodning i Overgangsoieblikket. — Af Flussyre de- 

componeres disse Ilter, idet der danner sig Fluorforbindelser og 

Land. Fluorkisel er en Luft, Fluortitan en Væd ske; de ere 

sammensatte R F4. Af Vand decomponeres Fluorkisel til en 

Syre, FlUorkisel-Flnorbrint, idet endeel incohærent Kiselsyre ild- 

stilles; Virkningen er denne:

3 Si F4 Si F4 + 2SiF4

2 H- O = O2 II1

Der dannes altsaa Si O-, Kiselsyre, og 2 (Si F4 + H2 F2); 

denne sidste Syre kaldes FlUskiselsyre; imod Baserne forhol

der denne sig som en Brintesyre: ved Foreningen dannes 

Vand, og Basens positive Led træder i Brintens Sted. Med 

Kali og Natron danner den tuugtoploselige Salte. Titansyren 

viser lignende Forhold. Chlorforbindelserne kunne ikke 

dannes ligefrem; men naar Syrerne, blandede med KnlpUlver, 

ophedes til Hvidglodhede i Chlorlust, vil denne forenede Virk

ning af Chlor og Kill bevirke Iltets Decomposition; der vil 

dannes Kulilte og cit Chlorforbindelse.

Ti I O-

CM
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Chlorforbindelserne ere meget flygtige Vædsker; de decompo- 

neres af Band til Chlorbrint og incohærent Syre, s. Ex.

Si j CM

O- 114

Svovlforbindelserne funne fremstilles'ved at lede Svovl- 

knlstof eller Svovlbrint over de glodende Ilter; Virkningen er en 

dobbelt Decomposition. —

Kisel benævnes ofte Silicium, hvorfra dets Atomtegn, Si, 

hidrører.

Overblik

over Stoffernes specielle Forhold.

De omtalte Grundstoffer danne det forste Hovedafsnit og 

erc de Stoffer, hvis vigtigste Ilter crc Syrer, det vil sige Stoffer 

i>led stærkt fremtrædende negativ Charakteer. Blandt disse 

danne de forste 14, hvis Repræsentanter crc Ilt, Chlor, Svovl, 

Brint, Qvælstof, Phosphor og Klllftof, en Underafdeling, der 

væsentligt adskiller sig fra alle de øvrige Grundstoffer; den ind

befatter nemlig Brint og alle de Stoffer, som formaae at danne 

Forbindelser med denne. Af den anden Afdelings (Grundstoffer 

cre kun Bor, Kisel og Titan omtalte; men de c ve tilstrækkelige 

til at vise denne Afdelings væsentligste Egenskaber.

Blandt de omtalte Forbindelser findes en ftor Mængde 

Luftarter; af og til er der i det Foregaaende hentydet paa 

en Simpelhed i disses Sammensætning; men vi ville nu omtale 

denne noget noiere. Ved de luftformige G ru ud stoffer 

er Atomtallet proportionalt med Vægtfylden og ud

trykker altsaa fim Vægten af ligeswre Rinnfang 8uft. Naar 

altsa a to luftformige Grundstoffer forene sig, skeer det efter 

simple Maalforhold, og det Antal Maas der af hvert ndfordres 

til Forbindelsen, bliver ligestort med det tilstedeværende Atom-
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Antal; f. (h-. AmmoniaklUft er sammensat 1N- H<; og er altsa a 

en Forening af 2 Maal Qvælstof med 6 Maal Brillt. (ir 

Forbindelsen luftformig, eller kan den antage Dampformen, vil 

der ligeledes vise sig et simpelt Forhold imellem Bestanddeleneo 

og Forbindelsens Rnmfang. Nogle Exempler ville oplyse det.

Navn. Formel. Nn m fan g Forbindelsens

Chlorbrint VV- Cl-

sorcnd Rumfang.
Foreningen.

4 4

Qvælstoftveilte •N2 O2 4 4

Vanddamp li'2 0 3 2

Qvælstofforilte N2 0 >3 2

Ammoniaklnft JN2 HG 8 4

I disse Tilfælde er altsaa Rumfanget efter Foreningen

enten Uforandret eller formindsket til I eller £ af Bestanddelenes. 

Men de fleste luft- eller dampformige Forbindelser crc ikke sam

mensatte af to Luftarter, saa at man altsaa ikke paa denne 

Maade kan sammenligne 9Uimfanget for og efter Foreningen. 

Bi ville imidlertid ogsaa der finde en Simpelhed i Sammen

sætningen. Folgende Tabel vil nærmere oplyse det:

Navn. Formel. Rumfang. Qvotient.

Chlorbrint IP Cl'2 4 2

Svovlbrint II2 S 2 2

Vand H2 0 2 2

Qvælstofforilte N2 0 2 2

Qvælstoftveilte N« 0- 4 2

Kulilte C 0 2 9

Chlorsvovl s- cr- 2 1

Cyan C- N- 2 1

Svovlsyrling S 0- 2 1

Knlsyre C 0- 2 1 „

Svovlknlstof c s- 2 1

Phosphorbrint P- H6 4 <2

Phosphorsorcblor P - Cl6 4 <!

Ammoniaklust N2 J1G 4 2

Chlorbor B Cl« 4
Q

Svovlsyre S O3 2 1
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Navn. Formel. Rumfang. Qvotient.

Lhlorkiscl Si Cl4 2 i

Chlonitan Ti Cl1 2 z

Kulforbrint C H2 1 l

Kultvebrint C H4 2 z

Forbindelsernes Rumfang ester Grundstoffernes Forening

sees i den tredie Række; den er enten 1, 2 eller 4. Det vil 

sige, at der i dette Antal Maal findes saa mange Maal af For

bindelsens luftformige Led, som der af dette cre Atomer tilstede 

i Forbindelsen. I 4 Maal Chlorbrint findes altsaa 2 Maal 

Chlor og 2 Maal Brint; i 2 Maal Svovlbrint ligeledes 2 

Maal Brint; i 2 Maal Kulilte l Maal Ilt o. s. v Forbindel- 

sernes Rumfang staaer i et simpelt Forhold til Numfanget af 

de luftformige Bestanddele; det er nemlig enten 2, 1, Z eller 

Gang saa stort, som dette. Den fjerde Række angiver Forhol

det imettern Forbindelsens Numfallg og Antallet af Atomer i 

dens negative Led; vi erholde her de samme Størrelser.

For Lilstarternes Vægtfylde er den atmosphæriske Llift 

valgt som Eenhed; lægger man derimod Iltens Vægtfylde til 

Grund for disse Størrelser, maae de angivne Tal divideres 

med 1,i056, som er Iltens Vægtfylde; de forskjellige luft- og damp- 

formige Stoffers Vægtfylde bliver da enten lig, det Halve eller 

cn Fjerdedeel af deres Atomtal, Iltens antaget til L istedetfor 

til 100.

Det fortjener at bemærkes, at alle Brintforbindelserne cre 

enten Luftarter eller Stoffer, som let antage Dampformen. 

Brintesyrerne cre de vigtigste af disse Forbindelser, og vi have 

ovenfor givet ct almindeligt Schema for disses Fremstilling. — 

Ilterne af de omtalte Grundstoffer cre enten Syrer eller 

indifferente Stoffer, og vi træffe ingen stærkt positivt charakteri- 

stret Forbindelse. Svovl, Brint, Phosphor og Knlstof formaae 

ligefrem at forene sig med Ilt og ere altsaa brændbare Stoffer i 

Ordets indskrænkede Betydning; thi naar de, udsatte for Ilt, op

varmes til en vis Grad, ville de antændes og forbrænde. Liv- 

ligheden, hvormed Forbrændingen foregaaer, afhænger for største 

Delen af Iltens Reenhed, og dersor vise Forbrændings-Phæno- 

menerne sig i en langt ringere Grad i den atmosphæriske Luft,
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end i rcen Ilt, i hvilken Phosphoret brænder med et saa stærkt 

Lys, at Diet neppe formatier at Udholde dets Glands. Ali- 

tænd elses tem per a tn ren er forskjellig; for Phosphoret 40°, 

for Svovlet 259° og for Brinten en Hvidglodhede; for Kullet 

er den hoist variabel og afhænger as den Temperatur, ved hvil

ken Kullet er Udskilt af sine Forbindelser. Forbrændings- 

pr o d U k t e t er afhængigt af Temperaturen; ved almmdelig 

Varme ilter Phosphoret sig til Phosphorfyrling; dets hoieste 

Ilte fremtræder derimod ved den livlige Forbrænding. Svovlet 

forholder sig anderledes; ved den hurtige Forbrænding dannes 

dets lavere Ilte Svovlsyrlingen, hvorimod Svovlsyrens Dan

nelse kun foregaaer ved lavere Varme o. s. v.

I Almindelighed dannes af de forskjellige Stoffer eet Ilte 

fortrinsviis let, og dette tjener da dernæst til Fremstilling af de 

ovrige. Bed Svovlet er det Svovlsyrlingen; af denne dannes 

de hoiere Ilter, Svovlundersyre og Svovlsyre, ved en Iltning; 

det lavere, SvovlUndersyrling, ved en Afiltning. Det er imid

lertid ikke mange Ilter, soln man fremstiller ved en Umiddelbar 

Iltning; i Almindelighed frigjores Syrerne af deres 

Salte ved enkelt Decomposition. Maaden, hvorpaa det 

llye Salt adskilles fra den frigjorte Syre, afhænger af dennes 

Egenskaber. En luftformig Syre (Kulsyre) vil antage Luftform; 

en flygtig, men ikke luftformig Syre (Salpetersyre) kan adskilles 

fra Saltet ved Destillation; ved den ikke flygtige Syre derimod 

kommer Oploseligheden i Vand i Betragtning. Er Syren uop- 

loselig (Kiselsyre), vil man t’unne frigjere den af dens Salte 

ved en anden Syre, som med Basen formaner at danne et op

løseligt Salt; den i Vand tungtvploselige, let krystallisable Syre 

(Borsyre) fraskiller' man ved Krystallisation. Er Syren derimod 

ikke let krystallisabel og tillige letoploselig, maa man ved dob

belt Decomposition bringe den i Forening med en Base, som 

med Lethed kan Udskilles; hertil vælges i Almindelighed Baryt 

eller Blyilte, og man anvender da til Udflillingsmiddel for disse 

enten Svovlsyre eller Svovlbrint; f. Ex. af det phosphorsure 

Ratron kan Blyiltesaltet fremstilles ved dobbelt Decomposition 

med salpetersUUrt Blyilte; det erholdte phosphorsure Blyilte de- 

componeres dernæst ved Svovlbrint, hvorved Svovlbly, som er
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uoploseligt i Vand, Udskilles, medens Phosphorsyren bliver til

bage i Vandet. Paa famine Maade Udskilles Svovlnndersyr- 

lingen. — ■
Der cre nogle Grundstoffer, nemlig Chlor, Brint, Qvæl- 

stof og Phosphor, som stedse optræde i deres Forbindelser med 2 

eller et Multiplum af 2 Atomer. Med de ovrige Gnmdstoffer 

danne de Forbindelser, hvori der crc dobbelt saamange Atomer 

Chlor, som Iltatomer i det til Chlorforbindelsen etc. svarende 

Ilte. 2 Atomer af disse Stoffer cre altsaa et Mq viv ale nt 

for 1 Atom Ilt. I sammenhorende Ilt-, Svovl-, Chlor- og 

Brintforbindelser ville altsaa Ilt og Svovl fremtræde med del 

samme, Chlor og Brint derimod med det dobbelte Antal Atomer, 

saalcdes som det viser sig ved C O", C Cl4, C S- og C H4, der 

exe tilsvarende Forbindelser. —

Pi give NU nedenfor en Oversigt over de indbyrdes For

bindelser as Ilt, Chlor, Svovl, Brint, Qvælstof, Phosphor 

og KUlstof; vel cre de ikke alle omtalte i ben foregaaende Udvik- 

ling, men de kunne dog bldrage til at give et klart Billede over 

Sammensætningen af denne Klasse af Forbindelser.

Ilt
Chlor CP O, er- (P, CP O % CV1 O7

Svovl - SO, S O-, S- O-’, sor;

8- Cl-, S Cl-, S Cis------

Brint H2 O, Ha 0- 

ipcr, - - 

H2 S

Qvælstof N® O, N2 O-, N2 O3, N- O4, N- Oa

- - - - N'2 Cl6 - - - -

- - - - N« S3 - - - -

- _ N1-2 114, N- IIs, N- H8 - -

Phosphor P1 O, P- O, P-2 0\ P2 Or’ 

_ _ _ _ ?2 Cl6, V- Cl‘°

- - - - P2 S3 - -

- - - - 1’2 li« - -

P^N- - - - - - -
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Kulstof - - CO, C- O3, CO2
C2 Cl2, C Cl-, C2 Hfi, C Cl4

- - - - - - C S3

- - C IP - . - c IM

Cn- K*2 - - - - - -

Det sees tydeligt af denne Fremstilling, hvorledes Chlor, 
Brint, Qvælstof og Phosphor stedse sremtræde som Dobbelt
atomer, og at Atomantallet, hvori de findes i deres Formler, 
stedse er det Dobbelte as Iltens og Svovlets i de tilsvarende 
Ilter og Svovlforbindelser. Sammenstille vi alle de opstillede 
Forbindelser, vil Rækken blive folgende:

R4 O — R- Q — R2 Q- — IV O3 — lp Q4 _ q :> „ YV- Q7

j s f
IRQ (RQ2 |RQ3

For Chlorforbindelserne etc. indtræde natmligviis Dobbelt
atomer istedetfor de enkelte i Rækken. Vi have altsaa i Hoved
sagen kun 8 Formler, hvorefter alle disse Stoffer cre sammen
satte, og vi ville blandt alle Forbindelser af de øvrige Gnmd- 
stoffer, soiu senere skulle omtales, ikke træffe nogen Forbindelse 
af forste Orden, som ikke er sammensat efter disse 8 Grund
formler , hvilket altsaa viser os en hoiere Cxcnbcb i Stoffernes 
chemi ske Sammensætning.

Bi ville nu specielt henvende vor Opmærksomhed paa de 
folgende, mere positivt charakteriserede Grundstoffer og deres 
Forbindelser med de allerede omtalte Stoffer.

Den overveiende Deel af de herhenhorende Iltforbindelser 

er, paa Grund af disse Stoffers Plads i Charakteerrækken, 
Baser, der cre sammensatte efter folgende 3 Formler:

IV- O, R O og IV O\

Den sorfte Klasse indbefatter Kali, Natron og Ammoniak 
(Ammonimnilte); endvidere Sslvilte, Kobberforilte og Qvik- 
solvsorilte.

Den anden Klasse deler sig i to Rækker, nemlig for det 
Forste: Magnesia, Zinkiltc, Jernforilte, Manganforilte, Nikkel-
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ilte, Kob altilte og Kobbertveilte; for det Andet: Baryt,- Stron- 

tian. Blyilte og Kalk.

Den trebie Klasse bestaaer af Leerjord, Ierntveilte, Man- 

gantveilte og Chromilte; endvidere Gnldilte og Dismutilte.

Vi ville senere have Lejlighed til nærmere at omtale de 

e nf elt c Rækker af Ilter. —

Det er tidligere bleven paaviist, at en Forbindelses (5ha- 

r akte er afhænger ikke alene af Stoffernes specielle Charakteer, 

nten ogsaa af deres tilstedeværende Qvantitet; derfor have de 

hoiere Ilter af disse Grundstoffer ofte negativ Charakteer og 

kunne fremtræde som Syrer; af saadanne ifuKc senere omtales 

Tinsyre, sammensat R O -, Chromsyre og Mangansyre, hvis 

Formel er RO3, og Mcmganoversyre, der er sammensat W- O". 

Af indifferente Ilter, D ver ilter, ville vi komme til at omtale 

to, nemlig Mangcmoverilte og Blyoverilte, sammensatte R 0°-.

Svovl- og Chlorforbindelserne svare i Almindelighed til 

Ilterne, det vil sige, de cre sammensatte som disse, idet Svovl og 

Chlor er traadt i Iltens Sted, dog saaledes, at to Atomer 

Chlor ere Mqvivalent for cct Atom Ilt. Det maae imidlertid 

bemærkes, at Overilterne ikke have tilsvarende Chlorforbin- 

- elser.
Ilter, Svovl- og Ehlorforbindelser cre de vigtigste af de til 

denne Klasse henhorende Forbindelser; Undtagelsesviis ville vi omtale 

enkelte Brom-, Jod- og Fluorforbindelser, nemlig hvor disse 

frembyde interessante eller lærerige Forhold, og derfor ville vi 

i denne almindelige Betragtning indskrænke os til ovennævnte 

tre Klasser af sammensatte Stoffer.
Det er ikke uden Vigtighed for det lette Overblik over 

Stoffernes Fremstilling at kjende deres Oploselighed i Vand, 

og derfor fremsættes her nogle almindelige Regler. Opløse

lige ere folgende Forbindelser:

1) Ilterne og Svovlforbindelserne af Kalinm, 

Natriilm, Ammonium, Barium, Strontium og Cal- 

c i l! in.
2) Chlorforbindelserne, undtagen Chlorsolv, Kobber- 

forchlor og Qviksolvforchlor, som ere sammensatte ester Form- 

(cn IP Cl2. Chlorbly er tungtoploseligt.



3) Af neutrale Salte:

a) alle Salte med Kali, Natron eller Ammoniak 

som Base (Undtagen de flnskiselsure).

b) alle salpeters Ure (svovlundcrsure, chlorsnre, phos- 

phorundersyrlige, salpetersyrlige og manganoversure) 

Salte.

c) de svovlsure (mangansure og svovlllndersyrlige) 

Salte, undtagen af Blyilte, Baryt og Strontian.

4) de fleste su re Salte, hvorimod de basiske Salte fom 

oftest ere uoploselige. —

De Forbindelser, hvori Grundstofferne forekomme i Natn- 

ren, og hvoraf Chemikeren deels skal Udskille disse, deels danne 

deres Forbindelser, ere af meget forskjellig Art; saaledes fore

kommer Guldet stedse som Metal, Tinnet hyppigt som Ilte, 

Blyet som Svovlbly, Natriumet som Chlorforbindclse, Kalken som 

kulsuurt Salt, Baryten som svovlsnurt Salt og Leerjorden som 

kiselsUUr Leerjord, og derfor er det klart, at man maa vælge 

forskjellige Methoder til Udskilning af de respective Grund

stoffer af deres naturlige Forbindelser, som stedse maae danne 

Udgangspunktet. Dog gaae de forskjellige Methoder, som senere 

specielt skulle omtales ved ethvert enkelt Grnndstof, nærmest nd 

paa at fremstille enten ct Ilte, ct kulsuurt Salt eller en Chlor- 
sorbindelse.

Mange Ilter og knlsure Salte rednceres nemlig ved 

Glødning med Knl eller i en Strom as Brint, idet Metallet 

ftigjores, medens Ilten eller Knlsyren gaaer bort som Vand 

eller Killilte; som Exempler kunne anfores Jernilte, Kobberilte, 

kulsuurt Kali. Temperaturen, der er nødvendig, for at Reduktio

nen kan foregaae, retfer sig for endeel efter Iltens Affinitet til 

G ni ud stoffet, der hos enkelte Ilter er saa svag, at den allerede 

ophæves ved en Opvarmning Uden Tilstedeværelse af Knl eller 

Brint, hvilket er Tilfælde med Ilterne af Gnld, Platin, Solo 

og Qviksolv (ædle Metaller).

I andre Ilter er derimod Ilten saa stærkt bunden tit 

Metallet, at de ikke kunne reduceres paa denne Maade, og da 

benytter man sig ofte af Elektrisiteten for at hæve Forbin

delsen. Man Udsætter i dette Tilfælde Forbindelsen for en elek-



46

trist Strom, og Metallet vil da Udskille sig ved den negative 

Leder, medens Ilten gaaer tit den positive Pol. Denne Methode 

anvendes ved Fremstilling af Barium, Calcium etc.

Undertiden kan ci heller denne Methode anvendes, og man 

vælger da at fremstille Metallet af dets Chlorforbindelse, 

som man decomponerer ved en Opvarmning med Kalin in, der 

vil forene sig med Chloret; det frigjorte Metal skilles let fra 

det dannede Chlorkalirrm ved Vand, hvori det sidste opløser sig. 

Paa denne Maade fremstilles Magnium og Aluminium. —

Ilterne, deres tilsvarende Salte, Chlor- og Svovlforbindel

ser dannes i det Væsentlige ester folgende Methoder:

De basiske Ilter fremstilles i Almindelighed enten ved 

Glodnmg af et kulsnmt etter salpetersuurt Salt as den Base, 

der skal fremstilles, — eller ved Bundfældmug as et opløseligt 

Salt eller en til Iltet svarende Chlorforbindelse, ved en stærkere 

Base, navnligen ved Kali, Baryt, Ammoniak. Sjeldnere dannes 

de ved en ligefrem Iltning af Metallet ved fri Ilt. I det 

forste Tilfælde erholdes Iltet i vandfri Tilstand, idet Syren for

flygtiges, Kulsyren ligefrem. Salpetersyren decomponeret; dog 

kan denne Methode ikke anvendes ved Kali og Natron, fordi de 

binde Syren saa stærkt, at Varmen ikke formaner at hæve For

bindelsen, og Glødningen bevirker kun, at der afgives nogen 

Ilt, hvorved der bliver et salpetersyrligt Salt tilbage. I det 

andet Tilfælde bundfældes Iltet som Vandforbindelse, Hydrat, 

og maa derfor ved en senere Opvarmning adskilles fra Hydrat

vandet. Det forstaaer sig af sig selv, at denne sidste Methode 

ikke anvendes til Fremstilling af de Ilter, som exe opløselige i Band.

De fure Ilter dannes som oftest af de basiske ved 

Iltning, enten ved Hjælp af Chlor eller ved Smeltning med 

Salpeter, og udskilles af deres Forbindelser ligesom de tidligere 

omtalte Syrer.

Chlorforbindelserne kunne ligeledes dannes paa sor- 

skjellig Maade:
I) ved ligefrem Forening af Metallet med Chlor, der 

da anvendes enten i Lllftform eller som Kongevand; dette er 

nemlig en Blanding af Salpetersyre og Saltsyre, og dets Virk

ning er belt, at Saltsyrens Chlor forener sig med Metallet,
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medens dens Brint med endeel af Salpetersyrens Ilt danner 

Vand, og de ved Salpetersyrens Asiltning dannede lavere Qvæl- 

stosilter bortgå ae i Luftform. Ved denne Methode erholdes som 

oftest den hoieste Chlorforbindelse.

2) ved Oplosning af Metallet i Saltsyre, hvis 

Brint da bortgaaer som Llist. Denne Methode anvendes i Al

mindelighed kun ved Jern, Zink og Tin og giver en Chlorsor- 

bindelse, som svarer til Foriltet.

3) ved dobbelt Decomposition as Chlorbrint ved 

et til den forlangte Chlorforbindelse svarende Ilte, Salt eller 

Svovlforbindelse. I forste Tilfælde dannes foruden (Lhlorsor- 

bindelsen ogsaa Vand, i andet Tilfælde frigjores tillige Saltets 

Syre, og i det treble Udvikler sig Svovlbrint. Ester denne 

Methode fremstilles de fleste Chlorforbindelser, s. (vi.

! ! ! !
Fe2 O3 Ba i S Xg°- O N-O5 Mg O CO2
[__________ ®____ ______ X___ i___

Cl® I H6 Cl2 ! H- Cl2 II- æ- IP I

4) ved Glødning af det tilsvarende Ilte med Kul 

i en Strom af Chlor; der danner sig derved Kulilte og 

og et Chlormetal. Paa denne Maade fremstilles elldeel Forbin

delser, af hvilke vi i det Folgende kun ville omtale Chloralumi- 

iiiuin; det er den samme Maade, hvorpaa Chlortitan og Chlor- 

kisel fremstilles.

De til de basiske Ilter svarende Svovlforbindelser 

kunne fremstilles:

J) ved ligefrem Forening af Grundstoffet med Svovl; 

Temperaturen, som lldfordres, for at Foreningen kan foregaae, 

er afhængig af de forskjellige Griindstoffers Tiltrækning til 
Svovl.

2) ved dobbelt Decomposition af Svovlbrint eller cit 

opløselig Svovlbase ved et Ilte, en Chlorforbindelse eller et 

Salt af det Stof, hvis Svovlforbindelse skal fremstilles. Svovl

brinte ln ft en ledes enten over det glodende Ilte eller i en Op

losning af de nævnte Forbindelser. Deeompositiouen foregaaer 

efter folgende Schemata:
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Pb 0 Cu Cl2 A 0 SO3

S H <2 S H2 S IP
1

I de sidste to Tilfælde bliver Chlorbnnte dannet eller Saltets 

Syre frigjort, og det er derfor klart, at man ikke kan benytte 

denne Methode til Fremstilling as de Svovlforbindelser, som de- 

componeres as Syre; af disse crc de vigtigste: Forbindelserne 

af Jern, Mangan, Nikkel, Kobalt og Zink med Svovl, sammen

satte efter Formlen R S, og vi have tidligere feet, at man netop 

benytter dette Svovljern til Fremstilling af Svovlbrint, idet 

man behandler det med fortyndet Svovlsyre. Dog kunne ogsaa 

disse Forbindelser dannes ved Bnudfældning, naar der istedetfor 

Svovlbrint anvendes en Svovlbase, f. Ex. Svovlnatrinm; 

Virkningen vil da være denne:
i i
i i

Fe O +-S O3 Zn । Cl-
—4-------------------- - —'—

S INa2 S i Na-
i !

Istedetfor ben frie Syre dannes altsaa et neutralt Salt eller en 

Chlorforbindelse, der ikke kan forhindre Dannelsen as Svovl

metallet.

3) ved en Ulf iltning (Reduktion) as svovlsure Salte 

ved Kul eller Brint, hvorved da Ilten bortgaaer som Kulilte 

eller Vand under Dannelsen af en Svovlforbindelse af Syrens 

og Basens positive Led, s. Ex :

3a O

s o;j 

i c 
i

Denne Methode anvendes hyppigst til Fremstilling af de i Band 

opløselige Svovlmetaller.
Angaaende Saltenes Dannelse hnnie ligeledes almindelige 

Methoder fremsattes, hvis Forfljellighed afhænger af Saltenes 

Forhold til Band.
De opløselige Salte dannes som oftest ved Oplosning
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af Iltet eller det tilsvarende fulfure Salt i den Syre, hvis 

Salt man vil fremstille; i sidste Tilfælde vil Kulsyren Udvikle 

sig i LUftform. Undertiden decomponerer man en Chlor- eller en 

Svovlforbindelse meb den respektive Syre, hvorved da det til

stedeværende Vand adskilles; det afgiver sin Brint til Chloret eller 

Svovlet, medens dets Ilt foreller sig med Metallet, og dell 

derved dannede Base med Syren; som Exempler funne anfores :

i i

IP O4-SO3 IP O 4- N* O5

Cl*2 8 Ba

i

Hvad de svovlsnre og salpetersnre Salte specielt an- 

gaaer, da fremstilles de hyppigt ved Oplosning af Metallet i 

Syren; denne Methode anvendes især ved Fremstilling af svovl- 

ftmrt Kobberilte, Qviksolvilte, Solvilte, Iernforilte og Zinkilte; 

de tre forste Metaller iltes og oplofts i Syren Under Udvik

ling af Svovlsyrling (see bønne Syre); Syren, som anvendes 

hertil, maa være concentreret, altsaa sammensat H- O + S O3, 

og være opvarmet til sit Kogepunkt. Fortyndet Svovlsyre op- 

loser Zink og Jern Under Brintudvikling (see ovenfor) og Dan

nelsen af svovlsure Salte. Salpetersyren ilter alle Me

taller, Undtagen Guld og Platin, og paa denne Maade 

funne de salpetersureSalte let fremstilles; s. l§x. de salpetersure 

Salte af Jern, Zink, Kobber, Bly, Vismut, Qviksolv og Solv, 

der da danne sig nnder Udvikling af Qvælstostveilte.

De ll op lo se lige Salte fremstilles som oftest ved dobbelt 

Decomposition af to i Band opløselige Salte, af hvilke det ene 

indeholder Syren, det andet Basen til det Salt, der skal frem

stilles. Istedetfor det sidste Salt kan man ogsaa tage en til

svarende Svovl- eller Chlorforbindelse, naar denne er oploselig 

i Vand. Det Salt, som indeholder Syren tit det nye Salt, 

vil som oftest have Kali, Natron eller Ammoniak til Base, fordi 

disse danne opløselige Salte med alle Syrer. Skal der s. Ex. 

fremstilles fulfuur Baryt, kan det skee efter alle tre Modifica- 

tioncT i Methoden, nemlig:
4
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Na20 CO* Na*2 0 + CO2

FO5 BaO Cl2 Ba

i

Na 2 0 4- CO2

8 Ba

Det er indlysende, at der fortiden det noploselige Salt 

danner sig et opløseligt Salt eller en opløselig Svovl- eller 

Chlorforbindelse, og man kan altsaa i enkelte Tilfælde vælge at 

fremstille disse opløselige Forbindelser ved dobbelt Deeomposition 

paa den angivne Maade. Dog vælger man som oftest paa 

Grnnd af praktiske Vanskeligheder de for de opløselige Forbin

delser angivne Methoder. —

Ganske i Almindelighed kan enhver Base forene sig med 

enhver Syre, og der maa altsaa funne dannes en stor Mængde 

Salte. KUN sjeldent træffer man det Forhold, at en Syre ikke 

formatter at forene sig med en bestemt Base, saaledes, som dette 

s. Ex. er Tilfælde med Kulsyren, der ikke viser Tiltrækning til 

Baser af Formlen R2 O3 eller til Tinilterne, og med Kiselsyren, 

som ikke formaner at forene sig med Ammonium ilte. Prover 

man derfor paa ved dobbelt Decomposition at forene disse Stof

fer, vil baade Syren og Basen frigjores. F. Ex.

AP O3 3 S O3 

3INa2 O 3CO2

hvorved da Leerjorden (Al2 O3) vil Udskilles, og Knlsyren bort- 

gaae som Lust.

Kulsyren viser ret interessant dell stærkere eller svagere 

positive Charakteer hos de forskjellige Baser. De opløselige Il

ter ere vore stærkeste Baser, og af dem binde Kali og Natron, 

sammensat R- O, Kulsyren saa stærkt, at den ikke kan fraskiltes 

ved Glødning af Saltet; dette er derimod Tilfældet med Il

terne af Baryt-Rækken, men Temperaturen, som udfordres der

til, er meget hoi. Magnestarækken derimod, der, ligesom Baryt-
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rækken, er sammensat RO, binder Kulsyren langt svagere, og 

Saltet adskilles derfor ved en forholdsviis svag Opvarmning i 

Kulsyre og Metalilte, og endelig Leerjordrækken, sammensat 

IP O3, der slet ikke viser nogen Tiltrækning til Kulsyre. Et 

lignende Forhold vise de salpeterstire Salte. —

De fleste Salte kunne krystallisere, det vil sige, de knnne antage 

en bestemt af plane Flader begrændset Form. Medens nogle 

Salte ere vandfrie, krystallisere andre stedse med en bestemt 

Mængde Vand. Ogsaa her gjor den almindelige Lov sig gjæl- 

dende, at chemiske Foreninger foregaae efter Milltipla af Bestand- 

delenes Atomtal; thi det er stedse et bestemt Antal Atomer 

Vand, som forener sig med eet eller flere Atomer af Saltet; 

s. Ex.:
Zn O, SO3 4- 7 H2 O

Na2 O, C O2 + 10 0.

Uagtet de nentrale Saltes Charakteer ikke er meget fremtræ

dende, idet Syrens og Basens sorskjellige Charakterer for ftorste 

Delen have ophævet hinanden, formaae de dog at danne ind

byrdes Foreninger; saadanne Forbindelser kaldes Dobbeltsalte. 

Disse forekomme ligeledes hyppig i Forbindelse med Vand, 

f. Ex.

K2 O, S O3 + Mg O, S O3 + 6 H® O

Ka O, S O3 + Al2 O3, 3SO3 + 24 H2 0.

Vandet i alle disse Salte kaldes Krystalvand, og Forbindel

sen mellem dette og Saltet ophæves let ved en Varmegrad, 

som ligger langt Under Glodheden.

Sjelden forekomme de fine Salte som vandfrie (et 

Exempel herpaa er K2 O + 2 Cr O3), men næsten stedse med 

idetmindste eet Atom Vand; de snre Salte kunne derfor betrag

tes som Dobbeltsalte, i hvilke Vandet spiller den ene Bases 

Rolle, f. Ex.

Na2 O, 2 S 0s + H2 O = Na2 O, S O3 + H2 O, S O3.

De basiske Salte kunne i Analogi hermed betragtes
4*
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som neutrale Salte, i hvilke Overskuddet af det basiske Ilte er 

traadt i Krystalvandets Sted, f. Ex.

( Xu O
4 Zn O, S O3 + 4 H2 O = Zn O, S O3 + ।  4 [p o 

der altsaa er sammensat analog med

Zn O, SO3 +7H2 0.

Vi skulle senere see, hvad der taler for denne Anskuelse.

Hvad der er sagt om Saltene, gjælder for storste Delen 

ogsaa om Chlor- og Svovlforbindelserne; saavel de enkelte som 

Dobbeltforbindelserne forekomme med Krystalvand; s. Ex.

Ca Cl2 + 6 H2 O

K® Cl2 + Cu Cl2 + 2 H2 O

3 Na2 S + Sb2 S5 + 20 H2 O.

Undertiden træffer man Forbindelser mellem Ilter og Chlor- 

eller Svovlforbindelser, og enten med eller uben Krystalvand; 

saadanne Forbindelser kaldes basiske Chlor- og Svovlfor

bindelser. Som Exempel kan tjene

Cu Cl2+ 3 Cu O 4- 3 H2 O. —

Efter denne almindelige Behandling gaae vi over til 

at omtale Stofferne mere specielt, og senere skillle vi, ester at have 

forøget vort Materiale med denne Klasses mangfoldige Forbin

delser, atter vende tilbage til en almindelig Betragtning af 

Stoffet.

Kalium og Natrium.

I Naturen forekomme disse to Metaller, paa Gnmd af 

deres store Tiltrækning til Ilt, ikke i fri Tilstand, men de kunne 

fremstilles as deres knlsme Salte ved en Afiltning ved Kul. 

Decompositionen foregaaer forst i Hvidglodheden, og Processen 

foretages derfor i Retorter af Smedejern. Ved denne Tempe- 

ratm asilter Kullet saavel Kulsyren, som Metaliltet; den dannede 

KUlilte Udvikler sig i Lustform, medens Metallet, der ved denne
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Varme er flygtigt, destilleret over i Forlaget. Virkningen er 

denne:
i i

K2 i O i C O2

' C I c

i I

Da Metallet har saa overordentlig stærk Tiltrækning til Ilt, 

maa man opbevare det i en Vædske, som ikke indeholder Zlt, 

f. Ex. Steenolie; det er ogsaa af denne Gnmd, at Forlaget, 

hvori man sortætter Dampene, maa indeholde Steenolie. Me

tallet er blodt og lettere end Vand; bringes det i Berøring med 

dette, dannes Metalilte og Brint, hvilken sidste paa Grand af den 

derved frigjorte Varme oste antænder sig. Tiltrækningen til Ilt 

cr saa stor, at de fleste Ilter aflltes ved at komme i Berøring 

med disse Metaller, isærdeleshed ved forhoiet Temperatur.

Kali og Natron (Ilterne af disse Metaller) funne dan

nes ved Metallernes Forening med tor Ilt. De indgaae For

eninger med Band, Kali- og Natronhydrat, som imidlertid 

kunne fremstilles paa en simplere Maade. Naar man nemlig 

koger en Oplosning af deres fulfure Salte med Kalk, vil denne 

træde i Forening med KUlsyren og danne Uopløselig kulstmr 

Kalk, medens Kali eller Natron forbliver oploft i Vandet; ved 

Filtrering fraskiltes den fulfure Kalk, og naar man derefter 

inddamper Oplosningen til Tørhed, bliver Natron eller Kali til

bage somVandforbindelse, sammensat ester Formlen:

K2 O 4- H2 O og Na2 O + H'2 0.

Vandet kan ikke ved Opvarmning adskilles fra Iltet, og vi have 

i det Foregaaende allerede sect Exempler paa noget Lignende ved 

Svovlsyrehydratet, som er sammensat H2 O + S O3, og fra 

hvilket Vandet eiheller kan skilles ved Opvarmning; ligesaa ved 

Salpetersyren og Phosphorsyren. Vandet i saadanne Forbindelser 

kaldes Hydratvand. — Kali og Natron ere de stærkeste Baser 

og formaae at Udskille de ovrige Baser af deres Forbindelser.

Chlor for bi lidelserne funne fremstilles af deres respek

tive hd)ure Salte ved en Decomposition med Chlorbrintesyre, 

hvorved der dannes Chlorkalinm eller Chlornatriilm, Vand og
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Kulsyre. De krystallisere begge i Terninger og ere omtrent lige 

let opløselige i koldt og i varmt Vand. Chlor natrium er det 

videnskabelige Navn for Kogsaltet, som findes i stor Mængde 

deels i Havvandet, deels som Steensalt i Jordens Indre, fra 

hvilket sidste Saltkilderne modtage deres Saltmængde. Den 

største Mængde Salt fremstilles af Saltkilderne ved Fordamp

ning af Vandet.
Svovlforbindelserne, der svare til de omtalte Ilter, 

fremstilles ved en Rednktion af de svovlsme Salte ved Kul 

eller Brint.

Af Saltene ere de fulfiire Salte de vigtigste. KnlsUUrt 

Kali fremstilles afBogeaske, (som foruden dette endnu indehol

der flere opløselige Kalisalte, men i ringere Mængde), idet man 

Udtrækker Asken med Vand og derpaa filtrerer og inddamper Oplos

ningen til Tørhed. Prodnktet gaaer i Handlen Under Navn af Potaske, 

der har en betydelig Anvendelse, deels til Fremstilling af Kali- 

hydrat, som blandt Andet anvendes ved Sæbekogningen, deels 

til Glas o. s. v. Renere erholder man det kulfure Kali ved en 

Glodnillg af det oxalsure Salt. Oxalsyren er nemlig sammensat 

C2 O3 og deler sig ved Glødning i C O, Kulilte, som gaaer 

bort i Lustform, medens CO2, Knlsyre, forbliver i Forening 

med Kali.

KnlsUUrt Natron fremstilles Undertiden af Strandplan

ternes Aske, men det crholdte Salt er meget ureent. Den Me

thode, hvorefter den største Mængde kulsunrt Natron fabrikeres, 

er folgende. Man forvandler forst Kogsalt (Chlornatrium) til 

svovlsnmt Natron ved en Behandling med Svovlsyrehydrat; 

den sig Udviklende Chlorbrinteluft (see Under Chlorbrint) lader, 

man font oftest gaae Ubenyttet bort. Det svovlsme Natron glo

des dernæst med M og Kridt, hvorved da Virkningen er 

folgende:

8 O3 j Na'2 O

(I Ca o ! c o2
CO2 i

C5
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Der dannes nemlig Ca S + Ca O, o: en Forening af Svovl- 

calcmm med CalciUmilte (basisk SvovlcalciUm), som er Uopløse

lig i Band; 6 00 o: Knlilte, som bortgaaer i Lvstform, og 

endvidere Na- O 4- C O2. Den glødede Masse Udtrækkes med 

Band, hvori det kulsure Natron oplofts, og Oplosningen ind

dampes til Krystallisation. Krystallerne cre Na2 O, C02 + 

10 H2 O og komme Under Navn af Soda i Handelen. De 

10 Atomer Krystalvand mister Sodaen ved en Opvarmning til 

lidt over Vandets Kogepunkt. Soda er letoploselig i Vand, og 

Opleseligheden stiger med Temperaturen.

Af de ovrige Salte af Kali og Natron vindes de svovl- 

fure som Biprodukt ved Salpetersyre- og Saltsyre-Destillatio

nen. Anvendes to Atomer Svovlsyre mod eet Atom Salpeter, 

er det tilbageblivende Salt sammensat K2 O, SO3+H2O, SO3 

og er altsaa et sunrt Salt eller Dobbeltsalt, hvor Vandet spiller 

den ene Bases Dlolk:

Af de kulsure Salte fremstilles, som ovenfor anført, 

de ovrige ved Decomposition af det killsure Salt ved den Syre, 

hvis Salt man vil fremstille. Saaledes vindes det phosphor- 

snre Natron ved Decomposition af det kulsure Salt ved 

Phosphorsyre. Saltet krystalliseres med 25 Atomer Vand. Af 

disse ere imidlertid kun de 24 Atomer Krystalvaud og kunne 

Uddrives ved en svag Opvarmning; det 25de Atom derimod er 

basisk Vand og Uddrives ikke Uden i Glodheden, hvorved da 

tillige Saltet decomponeres. Dets rationelle Formel vil altsaa 

være (2 Na^ O + H2 O) ?2 o5 + 24 »2 o, eller Basens Ilt- 

mængde forholder sig til Syrens, som 3:5. Dette viser sig 

endml tydeligere, naar dette Salt decomponeres ved dobbelt De

composition, s. Ex. med salpetersUUrt Solvilte.

2 Na2 O + IP O P205

3 N2 O5 1 3 Ag2 O

Begge Saltene ere neutrale; men ester Dekompositionen er Væd- 

flen simr; der dannes nemlig 3 Ag2 O + P2 O5 og 2 (Na*2 O 

4- N2 O5), men det tredie Atom Salpetersyre finder ingen Base 

at forene sig med, fordi Vandet her ikke spiller en Bases Rolle,
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og vil altsaa blive fri. Forsoger man ved G  lodning at bort

skaffe det sidste Atom Vand, da forandres Saltets Natnr; thi 

oploses den tilbageblevne Masse i kogende Vand, vil der ved 

Afkjoling Udkrystallisere et ganske andet Salt, sammensat 

2 Naa O , P 2 O 5 +  10 H 2 O, som, decomponeret ved salpeter- 

sunrt Solvilte, giver en neutral Vædfle.

k"r O  5 2 N  a2 O  

2 Ag°- O 2N 2 O 5

Vandet spiller altsaa her ikke nogen Bases Rolle, men 

Phosphorsyren har ogsaa forandret flere as sine Egenskaber, 

s. Ex. mætter nu kun to Atomer Base. Phosphorsyren forekom 

mer altsaa i flere isomeriffe Tilstande, o : den viser. Uagtet samme 

qvantitative Sammensætning, forskjellige Egenskaber.

Vandet i de chemiske Forbindelser kan altsaa have forskjellig  

Charakteer; enten er det neutralt, og da er det tilstede som  

Krystalvand, der altid kan forflygtiges ved en svag Varme, eller 

det er basisk Vand, s. Ex. i H 2 O +  S (F og H 3 O +  N a O5 , 

og løsrives da fra sin Forbindelse ved en stærkere Base; eller 

det er snart Vand, s. Ex. i Ka2 O +  H 2 O, og dette Vand for

drer en Syre for at Uddrives. Vandet i de sidste to Tilfæ lde  

kaldes Hydratvand.

Salpetersulirt Kali, Salpeter, anvendes fortrinsviis  

til Krudt, som er en Blanding af Salpeter, Svovl og K»l. 

Den chemiske Virkning ved dets Forbrænding er folgende:

K2 O + O5

C3 

~s~

IP O + O5 I IN2

C6 

s

Kullet forener sig med hele Iltmængden og danner enten Knülle  

eller Kulsyre; Qvælstoffet bliver frit, og Svovlet forener sig med 

Kalinmet. Grilnden til Krildtets voldsomme Virkning ligger i 

den store Mængde Lnst, som frigjores i Forbrændingsoie- 

blikket.

Det fuxc fcorfure 9161X0«, Na2 O, 2B03+10H20,
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Borax, fremstilles ved Decomposition af fulfuurt Natron ved 

Borsyre, som vindes i stor Mængde i Toskana, ved at fortætte 

de i denne vulkanske Egn af Jorden sig Udviklende Vanddampe; 

disse medfore endeel Borsyre, som forbliver oploft i det fortæt

tede Vand. Smeltes Borax sammen med Metalilter, da oplofts 

disse formedelst Boraxens Overskud af Syre, og herpaa beroer 

dens Anvendelse ved Lodningen.

Som Cxempel paa et Svovlsalt kan anfores Svovlbrint- 

SvovlkaltUm, der erholdes ved at lede Svovlbrint i en 

Kalioplosning, saalænge, indtil denne er mættet. Der dannes 

forst Svovlkalium, som senere ligefrem forener sig med Svovl

brint; det er opløseligt i Vand og sammensat K2 S + H°- S.

Hbad der er sagt om Kali og Natronsaltene, gjælder ogsaa 

for en stor Deel om Arnmoni akfaltene, o: Saltene med Am- 

moniUmilte som Bafe; denne Klasses Metaller ere bestemte 

ved folgende Egenskaber:

1) Metallerne have meget stærk Tiltrækning til Ilt;

2) Ilterne ere de stærkeste Baser;

3) Ilterne, Svovl- og Chkorforbindelserne og Saltene ere op- 

loselige i Vand.

Ilterne af disse Metaller benævnes ofte Alkalier eller Wsk; 

disse og deres tilsvarende Forbindelser ere de stadige Hjælpemid

ler til Fremstilling af de andre Grundstoffers forskjellige For
bindelser.

Barium, Strontinm og Calcium.

Man fremstiller disse Metaller af deres Ilter ved cit Re

duktion formedelst den galvaniske Strom; men de have som 

Metaller klin ringe Interesse, og vi ville derfor ikke omtale 

dem notere.

Ilterne dannes ved Glødning af de kulsme eller salpeter- 

snre Salte, fom allerede tidligere er bemærket.

Ilterne ere sammensatte Ba O, SrO, Ca O og benævnes 

Baryt, Strontian og Kalk. De træde alle i Forening med 

Vand og danne Hydrater; Dannelsen af disse er ledsaget af
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Varmeudvikling. Som Repræsentant kan Kalken tjene; den 

fremstilles ved Glødning af den fulfure Kalk (Kalksteen, Mar

mor, Kridt), hvorved Knlsyren gaaer bort, og Kalken bliver fri 

tilbage (brændt Kalk). Overgydes den brændte Kalk med Vand, 

da indftlger den dette, henfalder til et PUlver, idet den forener 

sig dermed, og er nu Kalkhydrat (lædsket Kalk).

Disse Hydrater ere opløselige i Vand, Barythydratet 

meest, Kalkhydratet mindst (i 752 Dele Vand); opløste i Vand 

indsuge de med Begjærlighed Kulsyre f. Ex. af Atmosphæren, 

hvorved Vædsken bliver Uklar, idet det kulshre Salt bund- 

fældes.

Der existere flere Svovlforbindelser af disse Metaller; 

men vi ville kun omtale dem, der svare til Ilterne og altsaa 

ere sammensatte som Ba 8. De kunne fremstilles ligesom de 

ovrige opløselige Svovlforbindelser ved en Rednktion af de 

svovlsure Salte ved Kul eller Brint.

Barium og Strontium forekomme i Naturen hyppigst fem 

svovlsure Salte, og det er altsaa af disse, man skal fremstille 

de ovrige Forbindelser. Dette skeer ved paa den omtalte Maade 

forst at forvandle dem til Svovlforbindelser, som man dernæst 

decomponerer paa sorskjellig Maade. Koges nemlig en Oplos

ning af disse Svovlforbindelser med Kobberilte, dannes derved 

Svovlkobber, som er noploseligt, og Barium- eller Strontium- 

ilte, som er opløseligt i Vand; fraskilles nu hiint ved Filtrering, 

og inddampes Oplosningen, ville Hydraterne Udkrystallisere. 

Chlorforbindelserne og de opløselige Salte fimiie fremstilles ved 

Decomposition af Svovlforbindelserne ved Chlorbrintesyre eller 

den respektive Iltesyre, hvorved i begge Tilfælde Svovlbrinte 

Udvikles; f. Ex.

I

H" Cl2 H2 0 + N2 O5

Ba S Ba

De noploselige Salte fuiine fremstilles ved dobbelt Decom

position, s. Ex.
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Na3 O + CO2

8 Sr

Kalksaltene derimod fremstilles i Almindelighed af den fulfure 

Kalk, som forekommer i betydelig Mængde.

ChlorcalciUm erholdes som BiprodUkt ved Ammoniak- 

destillationen (see Qvælstof), eller ved at oplose kulsmlr Kalk i 

Saltsyre, fordampe Bandet og globe Massen, hvorved Chlor- 

calciinnet smelter. Det har en meget stor Tiltrækning til Vand 

og anvendes derfor af Chemikerne til Udtørring as Shift.

FlUorcalcinm forekommer i Naturen og kaldes FlUs- 

spath; det er noploseligt i Vand og anvendes til Destillation af 

Flilssyre.

De vandfrie svovlsnre Salte af disse Ilter ere noplose- 

lige; men den svovlsnre Kalk kan træde i Forening med 

Vand, hvorved den bliver noget opløselig. Den vandholdende 

svovlsure Kalk (Gibs) Ca O, S O3 4- 2 H2 O taber sit Hydrat

vand ved en Glødning, og naar det vandfrie Salt (brændt 

Gibs) dernæst Udrores med Vand, stibner det atter til det om

talte Hydrat; paa denne Egenskab hos Gibsen beroer Gibs- 

støbningen.

Den phosphorsnre Kalk 3 6u O-s-0^ ndgjor Hoved- 

bestanddelen af de dyriske Knogler.

Af de ovrige Salte af denne Klasse ville vi kun omtale 

den chlornndersyrlige Kalk, Chlorkalken. Man fremstiller 

den ved at lede Chlor til lædsket Kalk; Virkningen er denne:

Ca O + Ca O

Cl® Cl2

Der dannes ChlorcalciUm og chlornndersyrlig Kalk. Chlorkalken 

anvendes som Præservativ mob Smittestoffer og til Blegning; 

den virker nemlig iltende, idet den selv forandres til Chlor

calciUm.

De til denne Klasse horende, i Vand Uoploselige Salte ere, 

med Undtagelse af de svovlsure, opløselige i Saltsyre og da
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enten ligefrem, f. Ex. de phosphorsilre Salte, eller decompone- 

rede, s. Ex. de fulfure og kiselsure Salte, af hvilke Saltets Syre 

Udstilles.

Af Dobbeltsalte med denne og den foregaaende Klasses 

Ilter er G l a s se t det vigtigste. Dette er i Hovedsagen et Dobbelt

salt af Kiselsyre med Kalk og Kali eller Natron; dog erstattes 

endeel Kalk ofte ved Blyilte (Krystalglas). Glasset sammen

smeltes i Almindelighed af Sand, Kridt og Potaste eller Soda; 

dog erstattes de sidste oste ved andre Forbindelser, som det 

imidlertid her ikke er Stedet at omtale.

Denne Klasses Metaller ere altsaa charakteriserede ved

1) Metallernes stærke Tiltrækning til Ilt,

2) Ilternes Oploselighed og

3) de svovlsure Saltes Uopløselighed i Vand.

Magnium.

Ligesom de foregaaende Metaller forekommer ci heller 

Magnium i fri Tilstand i Naturen. For at fremstille det, be

nytter man sig af den ovenfor angivne Methode, at smelte 

ChlormagniUM sammen med Kalium. Metallet er hvidt og 

smelter vanskeligt.

Det Materiale, hvoraf man fremstiller Magnesiaforbindelser, 

er enten den naturlige kulsme Magnesia (Magnesit) eller Dob

beltsaltet med kulsum Kalk (Dolomit). Det sidste bliver til 

dette Diemed glodet, hvorved Kulsyren gaaer bort, og dernæst 

Udvadflet med Vand, som oploser Kalken og lader Magnesia 

tilbage.
Den svovlsnre Magnesia (engelsk Salt) fremstilles ved 

at oploft den saaledes erholdte Magnesia eller det knlsure Salt 

i Svovlsyre, inddampe, glode svagt for at bortdampe overflødig 

Svovlsyre, oploft i Vand og krystallisere. De erholdte Krystal

ler ere sammensatte Mg O, S O3 + 7 H2 O. ChlormagniUM 

ledsager Kogsaltet i Havvandet og meddeler det sin bittre Smag.

Vi komme senere til at omtale nogle flere Forbindelser af 

Magnium.
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Aluminium.

Dette Metal fremstilles ligesom Magnivm af sin Chlor- 

forbindelse ved Glødning med Kalinm. Det har ligesom Mag

nesia hin eet Ilte; men Magnesia er Mg O, Almninmmilte der

imod Al2 O3 og benævnes Leerjord. Man kan fremstille de 

herhenhorende Forbindelser af Porcellainsleer, som er kiselsttUr 

Leerjord, ved forft at glode det og dernæst oplose Massen i 

Svovlsyre, hvorved man erholder svovlsuilr Leerjord, idet Kisel

syren Udskilles. Blander man en Oplosning af svovlsunr 

Leerjord med en Oplosning af svovlsmlrt Kali og inddamper 

Vædsken, da Udkrystalliserer et Dobbeltsalt, sammensat K- O, 
S O3 + Al2 O3, 3 8 0».-s-24 U2 0 (AllUn). Af dette Sals 

soln er en Handelsvare, fremstilles de ovrige Forbindelser. 

Blandes dets Oplosning med kulsuurt Natron, bundfældes Leer

jord i Forbindelse med Vand som en voluminøs Masse:

K2O + SO3 Al - O3
3 S O3 J

3Ä;gO 3 C O°-
I

Kulsyren Udvikles i Lustform; thi, som tidligere bemærket, 

have Ilterne af Sammensætningen R2 O3 (Leerjordrækken) ingen' 

Tiltrækning til Kulsyre. Ester Filtrering, Udvadskn'ing og Glod- 

ning er Leerjorden roen. Af Leerjord fremstilles Chloraln- 

minium paa den allerede tidligere omtalte Maade, ved at lede 

Chlor over en glodende Blanding af Leerjord og Kul, og af 

dette dernæst Aluminium. Man kan nemlig ikke fremstille Chlor- 

alUmimUM ved at oplose Leerjord i Saltsyre, inddampe til Tør

hed og glode; thi der bliver da kun Leerjord tilbage, idet Syren 

forflygtiges.

I Naturen forekomme mange Forbindelser af Leerjord med 

Kifelsyre, f. Ex. Leer, som er en Vandforbindelse af kiselsuur 

Leerjord, og endvidere Dobbeltsatte med de omtalte Ilter (Felt

spather, Zeolither). Ogsaa den rene Leerjord forekommer i Na

turell og er en LEdelsteen: (Rubin, Saphir, Konind.

Leret anvendes til Bygningsmateriale og til Kar; til ild

faste MUUrstene og til Porcellain fordres reent Leer, som er
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Usmelteligt; det urene Leer indeholder enten Kalk eller Jern- 

ilte og taaler ikke saa stærk Temperatm ved Brændingen.

Mangan, Chrom og Zern.

I denne Klasse findes til hvert Metal flere Ilter. Rækken

er folgende:

Forilte, Tveilte, Overilte, Syre, Oversyre

Mn 0, Mn*2 O3, MnO2, MnO3, Mn2OT

— — Cr2 O3, —- — Cr O3, - - -

FeO, Fe*2 O3, (FeS2), FeO3, — — —

Manganet er det Metal, som indgaaer de fleste Forbin

delser med Ilt. Den stærkeste Base er Foriltet; med Jltmæng- 

dens Tiltagen aftager den basiske Charakteer, og de to basiske 

Ilter ere adskilte fra to Syrer ved et indifferent Overilte. Il

terne for de to alldre Metaller ere tilsvarende, omendskjondt 

Rækken der er mindre fi^stændig.
Metallerne fremstilles ved en Reduktion af deres Ilter 

eller fuljurc Salte ved Kul i Hvidglodheden.

Vi ville foreløbig gjennemgaae hvert Metal for sig, da 

det Materiale, hvoraf deres Forbindelser skulle fremstilles, er 

endeel forskjelligt.
Manganets Forbindelse ^fremstilles af Manganoverilte 

(BruUnsteen). Det er allerede omtalt, at dette ved Opvarmning 

med Svovlsyre afgiver Halvdelen af sin Ilt, og at der bliver 

svovlsUUrt Manganforilte tilbage. Remanensen fra en 

saadan JltUdvikling glodes, for at uddrive Overskuddet af Svovl

syre, oplofts i Vand og krystalliseres. As dei saaledes erholdte 

svovlsme Manganforilte dannes let de noploselige Salte af dette 

Ilte ved dobbelt Decomposition, og de opløselige ved Decompo

sition as det knlsme Salt med den respektive Syre eller ved 

Decomposition af det svovlsure Salt ved et opløseligt Barytsalt.

Ved Glødning af det kulsure Salt dannes Manganforilte, 

medens der ved Glødning af det salpetersme Salt dannes 

Mangantveilte, idet Syren her virker iltende. Mangantve-
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ilte opløser sig i Svovlsyre til svovlsUnrt Mangantve- 

ilte. Manganoverilte kan atter fremstilles ved at lede Chlor 

til et Manganilte-Salt (see Pag. 31), hvor da Chloret virker iltende 

ved at forene sig med Brint fra det tilstedeværende Vand, hvis 

Ilt da kaster sig paa Manganiltet. Mangansyren danner 

sig, naar et Manganilte glodes med Kali og chlorftlUrt Kali; 

dette afgiver sin Ilt til Manganiltet, og den dannede Syre 

træder i Forening med Kaliet; det mangansnre Kali og det 

ved det chlorsure Kalis Afiltning dannede Chlorkalium adflilles 

ved Krystallisation. Det mangansure Kali er et gront Salt, 

men som, udsat for Luften, forandrer sin Farve, som igjennem 

Violet gaaer over til Rodt (Mineral-Chamæleon). Dette beroer 

paa en Decomposition, foranlediget ved Lnstens Klllsyre. Ledes 

nemlig Kulsyre i dets Oplosning, da deler det sig i et lavere 

Manganilte, som Udstilles, og Manganoversyre, der tilligemed 

Knlsyren træder i Forening med Kaliet. Det mangan over

sure Kalis Oplosning er smuk rod og krystalliserer ved Jnd- 

dampning. Manganets Syrer binde kun Ilten svagt og asiltes 

ved næsten alle iltelige Legemer til et lavere Manganilte. Dette 

lavere Ilte er sammensat Mn3 O4; det er en dobbelt Forbin

delse, nemlig Mn O 4- Mn2 O3, og danner sig meget hpppigt, 

f. Ex. altid, naar et eller andet Manganilte lldsættes for en stærk 

Glodhede, idet der da enten optages eller afgives Ilt.

Chrom forekommer i Naturen hyppigst som Chromjern- 

steen, der er en Forbindelse af Jernforilte med Chromtveilte. 

Naar denne Forbindelse smeltes med Salpeter og Mfuurt Kali, 

iltes ChromUtct derved af Salpetret til Chromsyre, som for

ener sig med det tilstedeværende Kali, medens Jernforilte bliver 

til Tveilte og adskilles fra det chromsure Kali ved sin Uopløse

lighed i Vand.

C hr om snu rt Natron kan elholdes ved Smeltning af 

Chromjernstenen med salpeterstlUrt og fulfuurt Natron. De 

andre Salte af Chromsyren ere uoploselige og fremstilles ved 

dobbelt Decomposition. Af Saltene ere Kali-, Bly- og Zinksaltet 

Handelsvarer; de to sidste ere Malerfarver. Af det chromsure 

Blyilte Udskiller man Chromsyren enten ved Decomposition 

med Svovlsyre, hvorved da Syren bliver forenet med nogen
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Svovlsyre, eller reen ved en Destillation af chromsumt Blyilte 

med Flnsspath (FlUorcalcmm) og Svovlsyre. Virkningen kan

Udtrykkes ved folgende Schema:

Cr O3 PbO

F« Ca3

380» SO3

Der dannes svovlsilm Kalk, svovlftmrt Blyilte og Fluorchrom, 

hvilken sidste Udvikler sig i Lilstform. Destillationen maa fore

tages i Bly- eller Platinkar. Det sig Udviklende Fluorchrom 

ledes i Band,

Cr FG

O3 H6

hvorved der dannes Chromsyre og Flaorbrint, som adskilles ved 

Inddampning; Chromsyren bliver tilbage som et rodt krystal- 

linfl Pnlver. Chromsyren binder Ilten fun svagt og afiltes 

ved næsten alle iltelige Legemer, ligesom ogsaa ved Opvarmning, 

hvorpaa Fremstillingen af Ilt af det chromsnre Kali beroer. 

Man anvender helst det fure Salt, som opvarmes med Svovl

syrehydrat. Virkningen cr da denne:

K2 O + 2 Cr 0 - = K2 0 Cr2 O3 O3

SO3 j 3 S O3

Der dannes et Dobbeltsalt af svovlsuurt Chromilte med svovl- 

suurt Kali, medens Chromsyrens halve Iltmængde bliver fri. 

Oploses Dobbcltsaltet i Vand, uden at Temperatnren stiger oøer 

60°, da ildkrystalliserer ved Afkjolingen et Salt K2 O, S O3 + 

Cr2 O3, 3 S O3 + 24 U- O (Chromallnn). En Oplosning af 

dette Salt er blaa, men opvarmet tit 60—70° bliver den gron, 

og naar den dernæst askjoles, Udkrystalliserer det svovlsure Kali 

for sig, idet Dobbeltsaltet derved cr bleven forstyrret. Dette 

er altsaa to isomeriske Tilstande ved Chromiltet. Den grønne 

Modification kan tilbageføres til den blaae, naar man bUndfælder
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Chromiltet af dets grønne Oplosning og dernæst opløser det i 

Svovlsyre, idet man nndgaaer Opvarmning; men saasnart det 

opvarmes, gaaer det atter over i den grønne Modification. 

Opvarmes et af disse Chroinilter, da iagttager man, at en 

Glødning pludselig gjennemfarer hele Massen, og nu har Chrom

iltet modtaget sin tredie isomere Tilstand; det er mi aldeles 

Uoploseligt i Syrer. I denne Tilstand er Chromiltet et smukt 

gront Pnlver og finder Anvendelse som Malerfarve. —

Den Malm, hvoraf Jernet fremstilles i storst Mængde, 

er det hilfure Jernilte. Operationen er i Hovedsagen forst cit 

Ristning, hvorved Kulsyren gaaer bort, og Iernsorilte iltes til 

Tveilte, og dernæst en Reduktion ved Knl. Det saaledes erholdte 

Jern indeholder altid Knl, deels chemist bundet (hvidt Stobe- 

jern), deels mechanist indblandet (graat Stobejern). Det knl- 

holdende Jern renses fra Kul ved en Smeltning i Luften, 

hvorved Knllet iltes og gaaer bort. Det fra Knl befriede Jern 

er Smedejernet. Staalet er et mindre kulholdende Jern.

Det rene metalliske Jern smelter forst i den stærkeste Hvid- 

glodhede; det kulholdende Jern har derimod et lavere Smelte- 

pUnkt. Ophedet i Luften ilter Jernet sig langsomt, men op

varmet i Ilt brænder det hurtigt og med en overordentlig 

Glands.

Af Jernet fremstilles let dets Forbindelser. Fortyndet 

Svovlsyre oploser Jernet imber Brinindvikling, og den inddam- 

pede Bædske giver Krystaller af svovlsUUrt Iernsorilte 

(Iernvitriol). Iernsorilte og dets Salte have stærk Tiltrækning til 

Ilt, og det er derfor vanskeligt at opbevare t>cm i rem Tilstand. 

Iltes en Oplosning af svovlsUUrt Iernsorilte med Salpetersyre, 

da erholdes svovlsUUrt Jern tv eilte, og af dette Salt kan 

Jerntveilte Udstilles ved knlsuurt Natron, idet Kulsyren gaaer 

bort Under Dannelsen af svovlsumt Natron. Naar det ndvad- 

skede Bundfald tørres og dernæst opvarmes, viser det en lig

nende, men svagere isomerisk Forandring ligesom Chromtveilte; 

det bliver nemlig betydelig vanskeligere opløseligt i Syrer. Af 

Jerntveilte erholder man ved Redilktion med Brillt reent og 

pnlverformigt Jern, som, naar , det ikke har været opvarmet
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over 300°, atter ilter sig og derved brænder, naar det svagt 

opvarmet udsættes for Luftens Indvirkning.

Af Jernets Chlorsorbindelser erholdes For chloret, FeCl®, 

ved Oplosning af Jern i Saltsyre; Tvechloret, Fe2 Cl<;, af 

Metallet ved Oplosning i Kongevand eller af Ierntveilte ved 

Decomposition med Saltsyre.—

As Svovlforbindelserne ere de, der svare til Foril

terne, de vigtigste; Mn S er kjodrodt. Fe S derimod sort. De 

decomponeres begge af fortyndede Syrer Under Svovlbrintudvik- 

ling, og derfor bundfældes disse Ilters Salte ikke ved Svovl

brint, naar Oplosningen er fimr. Jern for svovle fremstilles 

som oftest ved at lade hvidglødende Jern paavirkes af Svovl; 

det anvendes meget til Udvikling af Svovlbrint, som er et for 

Chemikeren Uundværligt Bundsældningsmiddel.

I Naturen forekommer et Svovljern, Fe S- (Svovlkiis), 

som er noploseligt i Syrer; opvarmet til Glødning afgiver det 

den ene Halvdeel af sin Svovlmængde, og paa denne Maade 

vindes endeel Svovl. Naar det tilbageblevne Svovljern Ud

sættes for tin ft og Fugtighed, indsuger det efterhaanden Ilt og 

danner derved svovlstiurt Jernforilte, nemlig Fe S 4- O4 = 

FeO 4- SO3; og en stor Deel af den i Handelen forekommende 

Jernvitriol fremstilles paa dcnne Maade. Jernet cr mærkeligt 

ved fin overordentlige Udbredelse i Naturen, og der cr kun faa 

Mineralier, hvori man ikke kan eftervise smaa Qvantiteter 

Jern. —

Leerjord, Mangantveilte, Chromtveilte og Iern

tveilte, alle sammensatte ester Formlen R- O3, frembyde saa- 

vel i fri Tilstand, som i deres Forbindelser megen Lighed. Bi 

træffe ved disse Ilter kun meget svag Tiltrækning til Kulsyre, 

og de bundfældes derfor som Ilter af deres opløselige Salte 

ved kulsuurt Natron; de saaledes udskilte Ilter ere Hydrater 

og letoploselrge i Svovlsyre og Saltsyre; men, naar de op

varmes, Uddrives Vandet, og Ilterne gaae over i en anden 

isomerisk Tilstand, i hvilken de ere meget tungtoploselige. Denne 

Overgang viser sig især smukt ved Chromiltet derved, at hele 

Massen i Overgangsoieblikket bliver glodende. Endvidere frem

byde disse Ilter i deres eensartede Forbindelser isomorphe
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Stoffer, hvorved forstaaes Stoffer, som kunne antage samme 

Krystalform.

Meest charakteriftisk er deres Isomorphie i Dobbeltsaltene 

med Baserne af Rækken IP O. Den almindelige Formel for 

disse Salte er

IV O, S O3 + R2 O3, 3 S O3 + 24 H2 O,

idet R- O3 er et af de nævnte Ilter, R- O enten Kali eller 

Ammoniak; de benævnes med Slægtnavnet „21 Hu n"; Chrom- 

allUnets Fremstilling er omtalt; de ovrige Alluner fremstilles 

ved en Blanding af de svovlsure Salte, og Krystallisation. 

Deres Form er Octaedret. Blander man Oplosningerne af 

flere Alluner sammen og laber Væd stell krystallisere, da Udkry

stallisere ikke de enkelte Alluner for sig, men et Salt efter den 

angivne Formel, hvor alle Ilterne kunne findes i samme Kry

stal. Formen er derved uforandret Octaedret.

Af andre analoge Forbindelser ville vi kun omtale disse 

Ilters Foreninger med Ilter af Rækken R O. Forbindelserne 

cre sammensatte efter Formlen

U 0 4-IP O3.

I disse Forbindelser spiller Iltet R'2 O3 en Syres Rolle med 
RO. Som Exempel kan tjene:

Mg O + Al2 O3 (Spinell),

Fe O + Cr- O3 (Chromjernsteen),

Fe O + Fe2 O3 (Magnetjernsteen),

der i Naturen forekomme krystalliserede i det sphæroedriske 
System.

Nikkel og Kobalt.

I Naturen forekomme disse Metaller ikke i teen Tilstand, 

men i Forening med Arsenik og Svovl. For at fremstille de 

rene Metaller af disse Forbindelser, ilter man dem ved en Op

varmning med Salpeter og Svovlsyre; denne decomponerer 

nemlig Salpeteret, og den frigjorte Syre ilter dernæst Nikkel- 

eller Kobaltforbindelsen. Det dannede Nikkelilte eller Kobaltilte
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foreller sig med Svovlsyre, og dette Salt atter med det svovl- 

snre Kali, som er opstaaet ved Salpeterets Decomposition. 

Naar man dernæst Udtrækker Massen med varmt Vand, vil ved 

Afkjoling i,bet svovlsnre Nikkel- eller Kobaltilto-Kali 

Udkrystallisere og kan ved gjentagne Krystallisationer renses fra 

det tillige dannede arsenikftlre Kali. — Af de saaledes erholdte 

Salte fremstilles dernæst ved dobbelt Decomposition de kulsure 

Salte, og af dem atter Metallet ved en Rednktion med Knl. 

Metallerne ere hvide, overordentlig tungtsmeltelige og have en 

Vægtfylde af 8,5—8,6. Kobalt finder ingen Anvendelse som 

Metal, derimod benyttes Nikkelet til Legeringer, navnlig til Ny- 

solv, hvis Bestanddele ere Kobber, Zink og Nikkel. Af Il

terne, som ere sammensatte RO, finder kun Kobaltilte Anven

delse, nemlig til Farver. Kobaltilte forener sig nemlig ved 

Glødning med Leerjord til en fmut blaa Farve (Thenardblaat), 

i hvilken Forbindelse Leerjorden spiller en Syres Rolle. Sam- 

mensmeltet med Kiselsyre og Kali danner Kobaltilte ligeledes tn 

blaa Farve (Smalte), der altsaa er et Dobbeltsalt. De herhen 

horende Salte kunne fremstilles ester de givne Regler.

Zink.

Zinken er et flygtigt Metal, koger i Hvidgledheden og hal

en Vægtfylde af 7,0. Det fremstilles som de fleste Metaller af 

det fulfure Salt ved Glødning med Kul. Det kulsure Zink- 

ilte forekommer i Naturen og kaldes Galmeie; men da Zinken 

er et flygtigt Metal, foretages Processen i lukkede Kar, og den 

reducerede Zink destilleres fra. Ved almindelig Temperatur er 

Zinken et hvidt, skjort Metal, men opvarmet til 120° bliver det 

boieligt, og det er denne Egenskab, der tillader Bearbejdelsen af 

Zinken i techniske Diemed. Ved 412° smelter Zinken; opvarmet 

stærkere Under Atmosphærens Tilgang ilter den sig hurtigt og 

brænder til Zinkilte, der er sammensat Zn O. Dette har en 

hvid Farve, men bliver grmlt, hvergang det opvarmes; det er 

letoploseligt i Svovlsyre og flere andre Syrer.

I Almindelighed fremstilles Zinkilte ved Glødning as det
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lulsure Salt, hvilket ligesom de øvrige Salte dannes efter de 

almindelige Regler.

I Saltsyre opløser Zinken sig under Brintildvikling til 

Chlorzink, som er en flygtig Forbindelse.

Svovlzink, Zn S, forekommer i Staturen; den kunstigt 

fremstillede er et hvidt Legeme og dannes ved Bnndfældning af 

et neutralt Zinksalt ved en Svovlbase. Den er ligesom de til

svarende Forbindelser af Jern, Mangan, Nikkel og Kobalt de- 

componibel ved sortyndede Syrer til Svovlbrint og et Salt af 

den Syre, man har tilsat. — Zinken finder endeel Anvendelse 

til Legeringer. Vi have af disse allerede omtalt Nysolvet. —

Kadmium er et Metal, som ledsager Zinken i de fleste 

naturlige Forbindelser; det er mere flygtigt end Zinken; dets 

Svovlforbindelse er og decomponeres ikke af fortylldet 

Svovlsyre.

Kobber.

Kobberets vigtigste Malm er Kobberkisen; den er en For

bindelse af Svovljern med Svovlkobber og tjener til Kobberets 

Fremstilling. Processen bestaaer i det Væsentlige sorst i en 

Iltning (Ristning), hvorved eiibcct Svovl brænder bort' medens 

Resten danner et basisk svovlsumt Salt med de iltede Metaller; 

dernæst i en Afiltning ved Kill Under Indvirkning af Kiselsyre. 

Denne forener sig derved med endeel Iernilte, medens Resten af 

de svovlsure Salte reduceres til Svovlmetaller; den erholdte 

Masse (Kobbersteen) Underkastes paany en Iltning og Reduktion 

ligesom ovenfor, og dette gjentages nit et Par Gange; ved hver 

Iltning bortgaaer endeel Svovl som Svovlsyrling, og ved hver 

Reduktion bortskaffes endeel Jerll som kiselsmirt Iernilte.

Kobberet er et rodt Metal, er boieligt, smelter ved 1090° 

og har cit Vægtfylde af 8,9; det findes som Hovedbestanddeel i 

de fleste Legeringer, navnlig Nysolv, Messing, Bronze.

Det har to Ilter, Cu2 O og Cu O, og to Rækker til 

disse Ilter svarende Salte, Svovl- og Chlorforbindelser. Op

varmes Kobber i Luften, da ilter det sig, forst til Kobberforilte
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og ved gjentagne Glødninger til Kobbertveilte; dette er et sort 

Pulver, hiint derimod rodt. Ilterne oploft sig let i Svovlsyre, 

Salpetersyre og Saltsyre, men man kan ogsaa, som ovenfor anført, 

fremstille det svovlsnre og det salpetersnre Salt ved Oplosning 

af Metallet i Syren. Det svovlsure Kobberilte, Cu O, 

S O3 4- 5 H2 O, er en Handelsvare (Blaasteen); det krystalliserer 

i store blaae Krystaller. Det salpetersnre Kobberilte an

vendes til Fremstilling af reent Kobbertveilte, og af dette kan 

man dernæst erholde det rene metalliske Kobber ved en Rednk- 

tion med Brint. De fleste Kobbersalte ere enten blaae eller 

grønne, og nogle anvendes som Malerfarver.

Med Svovl danner Kobberet flere Forbindelser; de til Il

terne svarende fremstilles efter de almindelige Methoder og fore- 

komme i Naturen. Kobber viser i det'Hele stor Tiltrækning til 

Svovl, hvilket især iagttages, naar Svovldampe paavirkes af 

Kobber, thi dette vil da pludselig blive glodende, idet Forenin

gen foregaaer.—

Ilterne, der henhore til Magnefiarækken, nemlig Magne

sia, Jernforilte, Zinkilte, Manganforilte, Nikkel- 

ilte, Kobaltilte og Kobbertveilte danne, ligesom de om

talte Rækker, analoge Forbindelser. Deres Formel er RO; 

imellem denne og Barytrækken danner Kalken Overgangsleddet; 

thi den indgaaer nogle Forbindelser, som ere isomorphe med 

Barytrækken, andre svare derimod til Magnesiaforbindelserne. 

Som knlsUUrt Salt er Kalken isomorph med Magnesia, Formen 

er Rhomboedret; det tilsvarende Salt af Barytten er derimod 

prismatisk. Det phosphornndersyrlige Salt, hvis Formel er 

2(Ca O + P- O) + II'2 O, krystalliserer derimod ligesom det til

svarende Barytsalt i Prismer, medens ben phosphornndersyrlige 

Magnesia er sammensat Mg O, P'2 O + 8 H2 O og har Tctae- 

brct til Grundform.

De Salte, der meest charakterisere Magnefiarækken, ere 

sammensatte efter Formlen

U" O, SO3 4-RO, S O3 + 6 Ha O,
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hvor R2 O kan være Kali eller Ammoniak; de have alle samme 

Form, krystallisere i det hemiprismatiste System. Rækken ind

befatter ialt fjorten Salte.

De enkelte herhenhorende svovlsnre Salte krystallisere i 

vandholdig Tilstand, men ogsaa blandt dem viser sig Iso

morphie.

Den almindelige Formel er

RO, S O3 4-7H2 O,

efter hvilken Saltene af Magnesia, Zinkilte, Nikkelilte, Mangan- 

ilte cre sammensatte. Det svovlsure Kobberilte indeholder der

imod kun 5 Atomer Band.

Foruden de omtalte findes der af denne Række endnU 

mange andre analoge Forbindelser, navnlig dobbelte Chlor-, 

Fluor- og Cyanforbindelser; men de anførte Exempler vise til

strækkeligt de opstillede Ilters Isomorphie.

B l y.

Z Naturen forekommer Blyet hyppigst som Blyglands e>: 

Svovlbly, Pb S; endvidere som svovlsuurt og kulsumt Blyilte. 

Af Blyglandsen fremstilles Blyet enten ved en Smeltning med 

Jern, som formedelst sin storre Affinitet til Svovl forener sig 

med dette, hvorved da Blyet ftigjores, eller ved en Iltning af 

Svovlblyet ved Smeltning Under Atmosphærens Tilgang, hvor

ved Svovlsyrling gaaer bort og Blyilte bliver tilbage, som der

næst kan rednceres ved Kul.

Blyet er et blodt Metal, af cn Vægtfylde 11,4 og smelter- 

ved 325°; i smeltet Tilstand ilter det sig hurtigt til Blyilte, 

Solverglod. Men selv ved almindelig Temperatur ilter Blyet 

sig, isærdeleshed naar det er i Berøring med kulsyreholdigt 

Vand, s- Ex. Brøndvand; thi den af Vandet indsugede Ilt 

kaster sig Paa Blyet, og det dannede Blyilte træder i Forening 

med Kulsyren.
Blyets vigtigste Ilte, Pb O, er en stærk Base. Desuden 

har Blyet en Underilte, Pb2 O, det vil sige, et Ilte, som inde-
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holder mindre Ilt, end der er nødvendigt til at give det en be

stemt Charakteer, og to Overilter, Pb3O4 og PbO2; det forste as 

disse er at betragte som en Forbindelse af 2 Pb O 4- Pb O2. 

Blyets vigtigste Forbindelser svare til Bly so ritte, Pb O; dette 

er i vandfri Tilstand et gnult Pnlver, der er smelteligt i Glod- 

heden. Det har den Egenskab sælles med Leerjord, Chrom- 

ilte og Zinkilte, at være opløseligt i Kali, hvorved disse kunne 

adskilles fra de fleste andre Ilter.

Blyets vigtigste Oplosningmiddel er Salpetersyren; af det 

dannede salpetersure Bly ilte forskaffer man sig let de øv

rige Salte, Svovl- og Chlorforbindelserne ved dobbelt Decom

position. Af biéje. anvendes det kulsure og det chromsure Bly

ilte som Malerfarver; deres techmfle Navne ere Blyhvidt og 

ChroingUUlt. Af det svovlsure Blyilte, som er noploseligt 

i Vand, fremstiller man chemist reent Bly ved en Smeltning 

ved kulsnurt Kali og Knl. Virkningen er tcmte:

Pb 0 8 O3

CO2 K2 0

c* C4

Kulilte bortgaaer i Lustform, Svovlkalium og Bly blive tilbage, 

og af disse vil Blyet som det tungeste samle sig paa Bunden 

af Diglen.

Det rode Bly'overilte (Monnie), Pb3 O4, danner sig, 

naar Blyforilte eller knlsuurt Blyilte glodes svagt under Lvstens 

Tilgang, hvorved det ilter sig hoicre.

Af Monnien erholdes det brune Blyoverilte, kb 0'', 

ved cn Behandling med Salpetersyre, hvorved Pb3 O4 deler sig 

i 2 Pb O, som forener sig med Syren, og Pb O2, som Ud

skilles.

Bly ilte er i sin Forbindelse som oftest isomorph med Baryt; 

som Exempler kunne anfores deres svovlsure, salpetersme og 

kulsnre Salte, og det er allerede tidligere bemærket, at disse 

Ilter danne de eneste Uvploselige nentrale svovlsure Salte.

Chlorbly, Pb Cl2, er tungtoploseligt og kan dannes ved 

dobbelt Decomposition. Det bundfalder som et krystallinsk
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Pulver, der ved hoiere Varme kan smelte og forflygtiges. Det 

naturlige Svovlbly krystalliserer i Terninger og har Metal- 

glands; det kunstige er et sort Pnlver, der ved hoiere Varme 

kan smeltes.

Bismuth.

Bismuth forekommer gedigent i Naturen. Det er et skjort 

Metal, har en Vægtfylde af 9,8, smelter ved 264° og krystalli

serer ved Afkjolning af den fmeltede Masse. Dets Form er 

Terningen og Octaedret. Metallerne have i Almindelighed meer 

eller mindre krystallinsk StrnktUr, men det ere kun nogle en

kelte, hvoraf der dannes tydelige Krystaller. Som saadanne 

kunne mærkes Guld, Solv, Kobber og Kalium, som cre sphæroe- 

driske, og Antimon og Arsenik, der danne rhomboednske Kry

staller.

Dismuthilte er sammensat Bi2 O3 og er en Base. Af 

dets Salte er det salpetersure Vismnthilte det vigtigste; 

af Vand decomponeres dette Salt i et noploseligt basisk og et 

opløseligt ftmrt Salt. As det basiske salpetersure Vismnthilte 

fremstilles Iltet ved Glødning og det rene Metal ved 

en Reduktion. — Dette Metals vigtigste Anvendelse er til 

Legeringer.

T i n.

Tinnet har tre Ilter, Sn O, Sn2 O3 og Sn O2. Af 

disse forekommer det sidste, Tintveilte, i Naturen under Navn 

af Tinsteen og benyttes til Tinudsmeltning, føm bestaaer i en 

Reduktion af Tinsteen ved Kul. Tinnet er et hvidt, blodt, ved 

228° smelteligt Metal, som har cn Vægtfylde af 7,3; det ilter 

sig ikke i Luften ved almindelig Temperatur og angribes eihel- 

ler let af svage Syrer. Z smeltet Tilstand derimod ilter det 

hurtigt til Tveilte.

Dets vigtigste Opløsningsmidler ere Saltsyre og Kongevand;
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det forste danner Tinforchlor, Sn CP, det andet derimod Tin- 

tvechlor, Sn Cl4. Af Tinforchlor fremstilles Tinforiltehydrat ved 

Bundfældning med kttlsuurt Natron; Kulsyren gaaer bort i Luft- 

form; thi Tinilterne have ingen Tiltrækning til Kulsyre. Op

varmes Tinforiltehydrat Udelukket fra Luften, afgiver det sit 

Hydratvand og er da et Imuint Pulver; men opvarmet i Luften 

brænder det hurtigt til Tintveilte. Tiuforilte er en svag Base, 

og dets Salte ilte sig let i Luften. Tintveilte har en vaklende 

Charakteer og optræder snart som Syre, snart som Base og 

viser isomeriske Forskjelligheder. Det af Tintvechloret bundfældede 

Timlte er opløseligt i Svovlsyre og Salpetersyre; derimod er det 

ved Tinnets Iltning ved Salpetersyre dannede Tintveilte nop- 

loseligt i disse Syrer.

Tinforchlor krystalliserer i Forening med Vand og er en 

Handelsvare, Tinsalt. Svovlforbindelserne svare til Chlorfor- 

bindelserne og kunne fremstilles ved en BUndfældmng af disses 

vandholbende Oplosninger ved Svovlbrint.

Med Kobber danner Tin sorskjellige Legeringer: Klokke

metal, Speilmetal og Kanonmetal; endvidere de sorskjellige Bronzer, 

som desilden indeholde Zink og Bly. Med Bly eller Bismuth 

og Bly danner Tinnet letsmeltelige Legeringer.

Q v i k s o l v.

De Metaller, som vi nu have tilbage at omtale, have den 

Egenskab fælles, at deres Ilter afiltes ved en Opvarmning. 

Man benævner dem ædle Metaller. Qviksolvet staaer paa 

Grændsen; thi vel ophæves dets Affinitet til Ilten ved en stærk 

Opvarmning, men ved lavere Varme ilter det sig let.

I Naturen findes metallisk Qviksolv, men den hyppigste 

Malm er Svovlqviksolvet, Zinnober. Af denne fremstilles Qvik- 

solvet ved en Glødning med Kalk, hvorved Metallet destillerer 

over; dette er, som bekjendt, et ved almindelig Temperatur fly

dende Metal, hvis Smeltepunkt ligger ved ~ 40°; ved 360° koger 

det og kan overdestillcres. Det har en Vægtfylde af 13,6.

Oviksolvet har to Ilter: et Forilte, Hg- O, og et Tveilte,
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Hg O. Det forste danner sig, naar et Overskud af Qviksolv 

behandles med Salpetersyre, det andet, naar Qviksolv koges med 

et Overflud af Salpetersyre; i begge Tilfælde dannes salpeter- 

silre Salte, af hvilke Iltet da, som bekjendt, fan bundfældes ved 

Kali. Foriltet er sort, Tveiltet rodt. Det er temmelig almin

deligt, at de forskjellige Iltningsgrader af samme Metal have 

forskjellige Farver; saaledes er Kobberforilte rodt, Kobbertveilte 

sort, Jernforilte sort, Ierntveilte rodt, Manganforilte gront, 

-tveilte brunt, -overilte sort, -syre gron, -oversyre rod o. s. v.

Der ere altsaa to Rækker af Salte, Chlor- og Svovlfor

bindelser, svarende til de to Ilter af Qviksolvet; af disse have 

folgende speciel Interesse. Qviksolv for chlor (Chjomel) er 

noploseligt i Band og kan altsaa fremstilles ved dobbelt Decom

position ad den vaade Bei. Det er et vigtigt Medikament. 

Qviksolvtvech lor er opløseligt og kan dannes ved Oplosning 

af Qviksolv i Kongevand, eller ved at Underkaste en Blanding 

af svovlsunrt Qviksolvtveilte (hvilket er det Salt, der danner sig 

ved Oplosning af Qviksolv i kogende Svovlsyre) og Kogsalt en 

Sublimation; der dannes svovlsunrt Natron og Oviksolv- 

tvechlor.

Hg O + S (P

Cl2 Na°-

Dette er bekjendt linder Navnet Sublimat og er en as de vold

somste Gifter.

Qviksolvtvejod, Hg I2, er noploseligt i Vand og kan 

dannes ved dobbelt Decomposition af et Qviksolvtveiltesalt med 

Iodkalittm. Det er et skarlagenrødt Pnlver, som kan sublimeres. 

Den sublimerede Forbindelse er grml og krystalliseret; men ved 

en ringe Berøring af disse gule Krystaller blive de øjeblikkelig 

røbe og vise altsaa en mærkelig IsomerCk Det er fim sjeldent, 

at de isomeriske Tilstande betegnes ved saa charakteristisk forskjellige 

physiske Egenskaber.

Qviksolvtvesvovl. Hg S, Zinnober, kan fremstilles ved 

en Sammenblanding af Svovl og Qviksolv; der dannes derved 

et sort Pnlver. Underkastes dette en Silblimation, erholdes et
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morkebruunt, krystallinsk Sublimat, som ved Pnlverisering bliver 

smukt redt. Den kimstige Zinnober er en bekjendt Malerfarve.

Da Qviksolvet tun har ringe Tiltrækning til Ilt, Udskilles 

det let i metallisk Tilstand af sine Oplosninger. Svovlsyrling 

reducerer Foriltesaltene; Tinsorchlor begge Ilternes Oplosninger; 

Virkningen er følgende:

Hg2 Na05 Cl2O

SO2
! Sn Cl'2

Fornden Qviksolvet fjende vi fun eet draabeflydende Grund

stof, nemlig Bromet. Men iletop denne Egenskab hos Ovik- 

solvet gjor det meget anvendeligt, ja næsten nnudværligt ved 

mange chemiske Operationer.

S o l v.

I Naturen forekommer Solvet hyppigt som Metal, men 

ogsaa i mange Foreninger med andre Stoffer, især med Svovl 

og Arsenik. Det rene Solv er et hvidt, bsicligt Metal, som 

ved Polering kan antage en overordentlig stærk Glands. Det 

angribes ikke af Liistens Ilt (ruster ikke), men paa Grund af 

fin stærke Affinitet til Svovl anlober Selvet med en mørf 

Farve, naar Atmosphæren indeholder Svovlbrint. As Salpetersyre 

og Svovlsyre iltes og oplofts Solvet til de respektive Salte, 

hvori Basen er sammensat Ag- 0. Bundfældet af sine opløse

lige Salte ved Kali danner Solviltet et bruvnt Pulver, som 

meget let afgiver sin Iltmængde, isærdeleshed ved Opvarmning. 

Solvforilte er sammensat ligesom Kobber- og Qviksolvforilte, og 

i nogle Forbindelser ere de isomorphe med Alkalierne, men 

dog forskjellige fra disse i andre Egenskaber, s. Ex. med Hensyn 

til deres Saltes Oploselighed. De tre nævnte Ilters tilsvarende 

Chlorforbindelser ere alle Uvploselige i Vand.

Solvilte, Chlorsolv og de fleste andre Solvforbindclser ere 

opløselige i Ammoniak. Chlorsolvet har endvidere den
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deleshed i Chlorammonium.

Man benytter Chlorsolvets Uopløselighed i Vand til at 

fremstille chemist reent Tolv af det almindelige kobberholdende 

Arbeidssolv, som til dette Diemed bliver oploft i Salpetersyre 

og bundfældet ved Chlornatrium. Bundfaldet er Chlorsolv og 

kan ved Udvaskning befries fra det opløselige Chlorkobber.

Bed Smeltning af Chlorsolv med Potaske dannes Solv og 

Chlorkalium, fom blive tilbage i Diglen, medens Knlsyre og 

Ilt Udvikle sig.

Ag2 CP

O CO2

sølvet har

Varmegrad.
nemlig ingen Tiltrækning til Ilt ved denne

Chlor selvet er hvidt, men antager i Lyset en morkviolet 

Farve; thi Lyset reducerer det til en lavere Chlorforbindelse. 

Denne Egenskab ved Chlorsolvet ledede til Forsærdigelsen as 

Dagnerreotyperne. Chlorsolvet i disse erstattes nu tildeels ved 

Iod- og Bromsolv, som ere endnu mere fiintfolende for Lyset.

De ovrige Forbindelser dannes paa den almindelige Maade. 

Det fortjener at bemærkes, at det hydrophosphorsure Solvilte, 

3 Ag'2 O + P3 O5, er et gunlt, det pyrophosphorsnre, 2 Ag2 O 

+ p2O5, derimod et hvidt Salt; og at altsaa Solviltesaltet 

kan tjene til Angivelse for Phosphorfyrens isomerifle Tilstand.

Platin.-

Platinet Udmærker sig ved en meget bei Vægtfylde, nemlig 

21, og det er altsaa omtrent 250000 Gange tangere end Brinten. 

Det forekommer i Natnren altid metallisk og font oftest i For

ening med endeel andre Metaller, som vi her forbigaae; de 

vigtigste af disse ere Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium. 

Platinet angribes ikke af nogen Syre; dets Opløsningsmiddel 

er Chlor, der som oftest anvendes i Form af Kongevand. Det
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dannede Platintvechlor, PtCl4, er ben vigtigste af Platin- 

forbindelserne; det er opløseligt i Vand og har en gunl Farve.. 

Ved Opvarmning mister det Chloret, og der bliver Platin til

bage. Med Chlorammonium og Chlorkalmm danner det dobbelte 

Chlorforbindelftr, s. Ex.

Amn- Cl2 + Pt Cl4;

disse exe tnngtoploselige i Vand og anvendes af den Grnnd til 

at adskille Platin fra de Metaller, der ledsage det i de natm- 

lige Forbindelser. Det rene Platin oplofts nemlig i Konge- 

vand og bundfældes med Salmiak; det dannede Chlorpla- 

tinammonium ndvadskes og glodes, hvorved reent Platin 

bliver tilbage, idet Chlorammonium og Chlor fordampe. Pla

tinet danner da en svampet Masse (Platinsvamp), som ved 

Hamring i hvidglødende Tilstand kan bringes i sammenhængende 

Stykker. Platinet er nsmelteligt i den stærkeste Ovnild og smel

ter forst i en as reen Ilt næret Brintflamme. — Porøse Legemer 

have den Egenskab at indsuge Luftarter, og det i en desto 

større Grad, jo større Overflade de frembyde o: jo mere por o se 

de ere; men intet Legeme viser det i den Grad som Platin- 
svampen, og derfor anvendes t>$,' som bekjendt, ved Brintfyrtoiet 

til Antændelsen af den Udstrømmende Brint; idet nemlig denne 

indfuges af Platinsvampen (fortættes), opstaaer en saa betydelig 

Darme, at der skeer en Forening af Brinten med den af Pla- 

tinsvampen fortættede Ilt; derved bliver Platinet hvidglødende 

og antænder den Udstrømmende Brint.
Platinet har ligesom det næste Metal, Guldet, overordentlig 

ringe Affinitet til Ilt, og Ilterne ere af ringe Interesse; de 

vigtigste Forbindelser ere,Jern allerede bemærket, Chlorforbindelserne. 

Alle Platinets Forbindelser reduceres ved Glodning til Metal.

Guld.

Gnldet er det ædleste af alle Metaller o: det har den nn- 

geste Affinitet til Ilt. Det forekommer i Natmen altid gedi

gent , har en Vægtfylde 19,5 og et Smeltepunkt as 1100°
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Dets Opløsningsmiddel er Kongevandet. Gnldet udskilles meget 

let i metallisk Tilstand af fine Oplosninger, s. Ex. ved Svovlsyr

ling, svovlsuurt Jernforilte, organiske Stoffer, som derved iltes, 

eller ved Lysets Indvirkning. Man adskiller Guldet fra de Me

taller, der ledsage det, navnlig Kobber, Solv og Platin, paa folgende 

Maade: Man oploser det i Kongevand og fortynder stærkt in eb 

Dand, hvorved Chlorsolv, der er opløseligt i en concentreret Op

losning af Chlorgnld, bundfalder. Til Oplosningen ledes Svovl

syrling, hvorved Chlorguldet reduceres til Metal, som bundfal

der; de ovrige Metaller blive i Oplosning. Dirkningen er 

denne:
Au2 I Cl0 ! 

I Hc I O3

j" ~3S(P

Vandet decomponeres; der dannes Chlorbrint og Svovlsyre, 

medens Guld.t bundfælder sig.

Chlorguldet er gUnlt, krystallinsk, opløseligt i Vand, 

Biinaand og LEther, men reduceres let af de to sidste.

Gllldet er det Metal, der kan bearbejdes til den stør

ste Fiinhed, og man iagttager derved det Phænomen, at de 

overordentlig tynde Guldlag crc gjennemsigtige og have en blaa- 

lig-gwn Farve i det gjennemgaaende Lys. Det Samme viser- 

sig, naar Guld bUndfældes af sine Oplosninger i metallisk Tilstand; 

thi da vil Vcedsken i det tilbagekastede Lys vise GUldfarven, men 

i det gjennemgaaende Lys være blaa. Lignende Forhold vise sig 

ved tynde Lag af andre Metaller.

Der staaer endnn tilbage at orntale Forbindelserne imellem 

Metallerne indbyrdes. Det er en almindelig Lov, at Stoffer, 

der staae hinanden nær med Hensyn til Egenskaber, kun have 

en ringe Affinitet til hinanden, og at de ved deres Forening 

dannede Forbindelser ikke have meget charakteristifle chemiske 

Egenskaber. Dette gjælder altsaa om de Forbindelser, som nu 

stulle omtales; thi ihvorvel Kalkun og Gnld have væsentlig
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forst'jellige Egenskaber, saa er denne Forskjel dog ingenlunde saa 

stor, som imellem Brint og Phosphor eller imellem Phos

phor og Chlor. Metallerne cre at betragte som en stor 

Klasse af GrUndstoffer med almindelige Egenskaber og en 

almindelig Charakteer, men hvis Elementer afvige ved spe

cielle chemiske Forskjelligheder; vi fjende saadanne Klasser alle

rede fra de syredannende Stoffer, f. Ex. Fluor, Chlor, Brom, 

Jod, (Cyan, Amid); Svovl, Sellen, Tellur o. s. v. Men Me

tallernes Antal er langt betydeligere og tillade derfor en Klas- 

sisication i Underafdelinger, saaledes, som det for endeel er skeet 

i det Foregaaende.

Forbindelser imellem Metallerne indbyrdes kaldes Lege

ringer. For at en Legering skal betragtes som en chemist 

Forbindelse, chemist Legering, er det nødvendigt, at Metal

lerne ere tilstede efter Multipla af deres Atomtal. Er derimod 

Metallernes Mængde mere vilkaarlig, opstaae Blandings- 

legeringer. Disse ere da at betragte som en Oplosning af 

en chemist Legering i det Metal, som er tilstede i Oversknd. 

Chemiske Legeringer ere i Almindelighed ff jer c, haarde, krystal

linske i Brilddet og have et lavere og et constant Smeltepnnkt. 

Blandingslegeringer ere derimod stærke, seige og have Udskil- 

lingspUnkter, det vil sige, den smeltede Legering storkner ikke 

pludselig, men Størkningen foregaaer partielt ved sorskjellige 

Varmegrader, idet nemlig den opløste chemiske Legering og det 

i Overflud tilstedeværende Metal størkne hver for sig til forskjel- 

lige Tider. Saadanne Legeringer blive som oftest grødagtige, 

inden de fttld skændigt stivne.

Exempler Paa chemiske Legeringer ere:

Kobber og Zink Zn Cu2, Messing
Zn Cu, Prindsmetal

Kobber og Tin................ Cu4 Sn, Speilmetal

Bly og Tin................... Pb3 Sn7, Schnell

Kobber og Nikkel...........Ni Cu

Kobber, Nikkel og Zink . . Ni Cu + Zn Cu, Nysolv

Jern og Tin................... Fe3 kn

Oviksolv og Selv........... Ag*2 Hg2, Amalgam
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Af Blandingslegeringer findes mangfoldige; Klokkemetal og 

Kanonmetal bestaae af 4-8 Dele Kobber og 1 Deel Tin; 

Bronze er en Legering af Kobber og Zink med ringe Mængder 

Tin og Bly; Arbeidssolv er et kobberholdende Sold; Handels- 

gUld indeholder Solv og Kobber.

Legeringernes Ubestemte chemiske Charakteer viser sig især 

ved Mangel paa Evne til at træde i Forening med bestemte 

chemiske Forbindelser. Anderledes forholder det sig derimod 

med Arsenikkens Forbindelser med Metallerne. Arsenikken er 

vel selv et metallist Legeme, men staaer nær ved den negative 

Ende af Rækken, og dens Forbindelser have bestemt chemist 

Charakteer o: de formaae at danne dobbelte Forbindelser. Der 

forekomme saaledes i Natnren Forbindelser af Arsenik med 

Nikkel, Kobalt og Jern, sammensatte ester Formlen R As-, og 

Dobbeltforbindelser af disse efter folgende FormelRAs2 + RS2.

Legeringerne frembyde i det Hele fim ringe Interesse for 

Chemikeren, men crc af desto større Vigtighed for Technikeren.



Slutning.
I

___________ t

Vi have nu gjennemgaaet vort Udvalg "af Grundstoffer. For

uden de opstillede ere der enbmi mange andre, men deels frem

byde disse ikke nye og interessante Forhold, deels ere de af 

mindre Vigtighed paa Grund af deres ringe Almindelighed i 

Naturen. Der er i det Foregaaende stedse hentydet paa Stof

fernes Forekomst i Naturen; den fuldstændige Undersøgelse af 

dette Punkt tilhorer imidlertid en anden Deel af Videnskaben. 

Men der forekommer i Natiiren en stor Mængde Forbindelser, 

som ere af cit ganske anden Art end de fleste af de omtalte; 

det er nemlig de, som dannes ved Plantens eller Dyrets Livs

proces. Vi træffe der de samme Grundstoffer som Folge af, 

at de levende Individer ernære sig af Materien, som danner Lnften 

og Jordens Overflade, Planten ligefrem. Dyret derimod indirekte, 

idet det lever af Planten. Men de Stoffer, hvoraf Planten 

og Dyret ere dannede, afvige i Sammensætningsmaaden væsent

lig fra de omtalte. Her fremtræde nemlig stedse sammensatte 

Radikaler, der kun undtagelsesviis vise sig i den Uorganiske 

Verdens Materie. Vi have i det Foregaaende alt gjort Ve- 

kjendtflab med to saadanne sammensatte Radikaler, Cyan og 

Ammonium; men i den store Masse af organiske Stoffer og 

deres Decompositions Prodilkter have vi en Mangfoldighed af 

lignende Stoffer; den nærmere Udvikling tilhorer imidlertid et 

andet Afsnit af Cheinien.

HH
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Di ville NU slutte dette GrUndrids af ben Uorganiske 
Chemie med en nærmere Udvikling af Atomtallenes Betydning 

og Maaden, hvorpaa de bestemmes.

Om Atomtallenes mere Udstrakte Betydning.

Hidindtil have vi Udelnkkende betragtet Atomtallene som de 
Talstørrelser, der angive Vægtforholdene, hvorefter de chemiske 
Forbindelser foregaae, og hin ved luft« og dampsormige Stoffer 
have vi esterviist det Forhold, hvori Atomtallene staae til Vægt- 
sylden, altsaa hvorvidt Atomtallene tillige Udtrykke Rumforhold. 
Vi sandt, at naar Vægtfylden og Atomtallet begge bestemmes 
efter Iltens som Eenhed, vil Forholdet funne Udtrykkes

a
------  — v, 
P

idet p er Vægtfylden, a Atomtallet, Iltens sat som 1, og v en 
Variabel, som kan have Værdierne 1, 2, 3, 4, 6.

Ved de saste Forbindelser (Salte, Chlorforbindelser o. s. v.) 
erc vi istand til at eftervise et lignende Forhold. Folgende 
Sammenstilling vil strax nærmere oplyse det:

Forbindelsens Formel Vægtfylde Atomtal a

Vand — l Ilten—1 P

BaO, N205..................................... . 3,284 16,300 4,98 )

SrO, N‘2O5..................................... . 2,704 13/208 4,90 >

PbO, N205..................................... . 4,316 20,697 4,80 )

MgO, SO3 + 7H2O..................... . 1,660 15,452 9,29 )

ZnO, S03+ 7 1PO..................... . 1,931 17,941 9,25 >

FeO, S03+ 7IPO...................... . 1,857 1 7,371
9,29 )

IPO, S03+ MgO, SO3+ 6 IPO . . 2,076 25,216 12,18\

K20, SO3+ ZnO, SO3+ 6 H2O . . 1,897 27,705 12,351

K20, S03+ FeO, S03+ 6 H2O . . 2,202 27,139 12,30?

K20, S03+ CuO, SO3+ 6 H20 . . 2,244 27,599
12,32^

K20, S03+ NiO, SO3+ 6 H°-0 . . 2,190 27,330 12,501

K2O, S03+ CoO, SO34- 6 H20 . . 2,202 27,323 12,41/

6*
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Ved de isomorphe Salte af samme atomistiske 

Sammensætning staaer altsaaVægtfylden i ligefrem 

Forhold til Atomtallet. Da nu Vægtfylden er Vægten

af ligestore Rumfang, saa vil Qvotienten som forekommer

ved Division af Vægtfylden i Atomtallet, angive det Rumfang, 

hvis Vægt er Atomets; man kan kalde denne Qvotient Saltets 

Rnmfylde (AtomvolUmen), der altsaa Udtrykker, hvor stort 

et RUM et Atom as Saltet udfylder. Den hoiere Iso

morphie findes altsaa hos Salte/der have samme Kryftalform 

og samme Rilmfylde; i disse vil der i ligestore Rumfang findes 

ligestore Mængder af de fælles Bestanddele, og Saltene ere 

altsaa fuldkommen eensartet sammensatte. En lavere Grad af 

Isomorphie er ben, man finder hos Salte med samme atomi

stiske Sammensætning, men med sorskjellig Rumfylde. Saltene

ester Formlerne:

A in "O, SO3 + RO, S03 + 6Ha0 

K20, SO3 + RO, SO3 + 6 H-0

have samme Form; ere altsaa krystallographisk isomorphe, men 

de have sorskjellig Rnmfylde, respektive 13,io og 12,34, og ere 

derfor isomorphe af en lavere Orden, end den, som findes imel

lem Salte i hver af de to anførte Rækker. Hos suldstændig 

isomorphe Salte er Atomet ligedannet og ligestort, hos isomor

phe Stoffer af lavere Orden er Atomet derimod vel ligedannet, 

men uligestort. Men ligesom man træffer Salte, hvis Atomer, 

endskjondt sammensatte efter famine Formel, kun ere ligedannede, 

saaledes findes ogsaa nogle, hvis Atomer ere ligestore, uden at 

være ligedannede. Som Exempler kunne anføres:

K2O + NO5, hvis Rumfylde er 6,11

Na^O + NO5, „ „ „ 4,89

A^O + NO». „ „ „ 4,90

Kali- og Solviltesaltets Atomer ere ligedannede, men vlige- 

ftovc; Natron- og Solviltesaltets Atomer derimod ligestore, men 

nligedannede; Kali- og Natronsaltet have hverken Form eller 

Rnmfylde fælles.



85

Vi have tidligere betragtet de sure Salte som Dobbeltsalte, 

i hvilke Vandet spiller den ene Bases Rolle, og de basiske Salte 

som neutrale, hvor Overskuddet as Basen spiller Krystalvandets 

Rolle, og ville derfor nn nærmere paavise, hvad der taler for 

denne Mening.

RumfvldeSaltets Formel

KW, S03 + H20, SO3 . . . . 6,89

K20, SO3 + MgO, SO3 . . . . 6,93

AmW, S03 + IPO, SO3 . . . . 8,19

AmW, SO3 + ZnO, SO3 . . . . 8,21

Zn 0, S O3 + / 3 Zn
. . 9,47

l 4 H20 ' '

ZnO, SO3 +7H2 0 . . . . . 9,28

Det fremgaaer tydeligt af foregaaende Sammenstilling, at Num- 

fylden bliver Uforandret derved, at Magnesia i det svovlsure 

Kali-Magnesia er blevet erstattet ved Vand i det jure svovlsure 

Kali; ligeledes, at Zinkilte og Vand træde i hinandens Sted i 

de derpaa folgende Exempler, nden at Rtlmfylden forandres, 

hvilket tyder paa, at deres atomistiske Formel maa være den 

samme. — Saaledes have vi altsaa ved de faste Stoffer paa- 

viist, ligesom tidligere ved Luftarterne, at Vægtfylden og altsaa 

dermed Forbindelsernes RUmfang er en FUnktion as Atomtallet, 

og man kan opstille den almindelige Lov, at ved ee nsarte de 

Forbindelser, Luftarter eller isomorphe Stoffer, 

staaer Bægtfylden i ligefrem Forhold til Atomtal

lene. Det vil fore os for vidt her at nndersoge det Forhold, 

der finder Sted imellem de forfljellige Forbindelsers Rumfylde 

og deres chemiske Sammensætning; vi standse her i denne Be

tragtning, for at henvende vor Opmærksomhed paa et andet 

Phænomen, der note er sammenhængende med Atomtallet, nem

lig Varmefylden.

Med Hensyn til denne gjælder den almindelige Lov, 

at ved eensartede Forbindelser staaer Atomtallet i 

omvendt Forhold til Varmefylden. Produktet as Var

mefylden med Atomtallet er altsaa en constant Størrelse, og man 

kommer til det interessante ResUltat, at Atomet (den Vægt, som
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Atomtallet Udtrykker) af forfljellige eensartet sammensatte Stoffer 

indeholder samme Varmemængde. Som Exempler knnne anfores:

Formel Varmefylde Atomtal 
3U=100

Atomvarme

K*0, N205 0,2387 1264 301,5 |

Na-O, N205 0,2782 1062 294,6 >

Ag2O, N«05 0,1435 2124 304,7 ‘

BaO, SO3 0,1128 1455 164,0 \

SrO, SO3 0,1428 1146 163,6 I

CaO, SO3 0,1966 850 167,0 \

PbO, SO3 0,0872 1894 165,1 i

MgO, SO3 0,2216 758 168,0 )

Atomvarmen, Produktet af Varmefylden med Atomtal

let, er altsaa den Varmemængde, et Atom af Forbindelsen inde-

holder, og denne er for eensartet sammensatte Forbindelser

lig estor.

Men ikke allene ved de chemifle Forbindelser, men ogsaa

ved Grundstofferne gjor denne Lov sig gjaldende; folgende Sam-

menstilling vil nærmere oplyse det.

Navn Varmefylde Atomtal Atomvarme

Kobber 0,0951 396 37,6

Arsenik 0,0814 468 38,0

Selv 0,0570 674 38,4

Zink 0,0955 407 38,8

Kobalt 0,1070 368 39,3

Gnld 0,0324 1228 39,7

Jern 0,1138 350 39,8

Nikkel 0,1086 369 40,0

Platin 0,0324 1233 40,0

Svovl 0,0837 200 40,5

Bly 0,0314 1294 40,6

Antimon 0,0508 806 40,9

Vismut 0,0308 1330 41,0

Tin 0,0562 735 41,3

Jod 0,0541 793 42,8
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Atomvarmen for Grundstofferne varierer altsaa fra 37,6— 

42,8, imellem hvilke Storrelser der finder en ftlldstændig Over

gang Sted. Vi ville ikke her indlade os Paa at soge Grundene 

til denne Variation, ligesaalidt, som at eftervise Forbindelsen 

imellem den chemifle Sammensætning og Atomvarmen ved for- 

stjellige Forbindelser. —

Vi g aae mi over til at omtale Atomtallenes Bestem

melse.

Om Atomtallenes Bestemmelse.

Det kan natmligvns ikke være Hensigten her at give en 

fuldstændig Udvikling af Læren om Atomvægtenes Bestemmelse, 

og vi ville derfor indskrænke os til en Oversigt over de vigtigste 

derhenhorende Afsnit.

Man antager, et ligestore Rumfang af de lnftfor- 

mige Grundstoffer indeholde ligemange Atomer; 

som Folge deraf maae de enkelte Luftarters Atomtal være pro

portionale med deres Vægtfylde, som netop Udtrykker Vægten af 

ligestore Rumfang. Som Eenhed for Atomtallene vælger man 

et bestemt Stof; vi have dertil valgt Ilten og antaget dets Tal 

til 100. Atomtallet af de evrige luftformige Grundstoffer, nem

lig Chlor, Brint og Qvælstof, erholdes som Folge deraf ved at 

dividere disses Vægtfylde med Iltens og multiplicere med 100.

Det er tidligere anført, at de chemifle Foreninger foregaae 

efter Milltipla as Atomtallene; naar man altsaa for de forMl- 

lige GrUndstoffer bestemmer, hvilken Vægt der ndfordres til at 

forene sig med hundrede Vægtdele Ilt, maa den erholdte Stør

relse enten være Atomtallet eller en simpel Funktion deraf. Et 

Exempel vil oplyse det. Det er bekjendt, at endeel basiske Ilter 

reduceres af Brint i Glodheden og efterlade Metallet i fri Til

stand. Naar man altsaa afveier en vis Mængde af Iltet, redu

cerer dette og dernæst veier det Udskilte Metal, finder man alt

saa ligefrem Iltets qvantitative Sammensætning. Di ville an

tage, at 100 Dele Kobberilte have givet 79,83 Dele Kobber, faa 

har den tilstedeværende Iltmængde været 20,17. Den Mængde
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Kobber, der U d  fordres tit at danne en Forening m ed 100 D ccl 

C M * v -s ur k 79,83. 100 om , . ~ f
Ilt, vll altsaa væ re — - - - - - —  39b: om dette Tal M l

20,17

er Kobberets Atom ta l eller en FU nktion deraf, afhæ nger af, om  

m an skal betragte det om talte Kobberilte som sam m ensat C uO  

eller C u a O b , hvor a og b kunne væ re hele Tal. For at afgjsre  

det sidste Sporgsm aal slu tter m an saaledes: ee  ns  arte t sam 

m ensatte Forb indelser have sam m e Krysta lform , ere  

isom orphe. N u danne M agnesia, Zinkilte , Kobbertve ilte , 

Jernforilte , M anganforilte , N ikkelilte og Kobaltilte isom orphe  

Salte m ed sam m e Syre, og de m aae altsaa have sam m e atom i

stiske  Sam m ensæ tning; Svovlsyre, C hrom syre og M angansyre danne  

lige ledes isom orphe Salte m ed sam m e Base og m aae altsaa lige 

ledes væ re sam m ensatte efter een og sam m e Form el.

D a N U i de neutra le Salte Syrens Jltm æ ngde  

er saam ange G ange storre end Basens, som Syrens  

Atom  indeholder Jlta tom er, og Analysen af de svovlsm e  

Salte viser, at disse indeholde tre G ange saam eget Ilt i Sy 

ren, som i Basen, — m aa Svovlsyren væ re sam m ensat 

S O 3 (det vil nem lig væ re U rim elig t at antage den sam m ensat 

S2O 3 ; th i da m natte Svovlim dersyrens Form el væ re S40'5 , et 

Forhold, som vi ikke have Analogier til, og Svovlets Atom varm e  

vilde da blive reduceret til det H alve og ikke stem m e m ed de  

ovrige Stoffers); m en Svovlsyre er i sine Salte isom orph m ed  

M angansyre, som altsaa m aa væ re ftim m enfat M nO 3 . N u inde 

holder M anganforilte netop en Trcdiedeel saam egen Ilt, som  

M angansyre, altsaa er M angansorilte og derm ed hele den oven- 

staaende R æ kkes Form el bestem t af væ re R O . D a nu disse Il

ters Form elj er bekjendt, vil m an kunne bestem m e Atom talle t 

for endeel af de anførte M etaller paa sam m e M aade, som for 

Kobberet; dettes Atom vil derfor væ re 396.

Leerjord, Jerntve ilte , M angantve ilte og C hrom ilte danne  

isom orphe Salte og m aae altsaa have sam m e atom istiske Form el; 

da N U M angantve ilte indeholder halv saam egen Ilt, som M an-  

gansyre, m aa dets Sam m ensæ tning væ re M n20 3 , og derm ed er 

da de ovriges bestem t. Af Jerntve ilte kan dernæ st Jernets Tal 

findes ved Afiltn ing.
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A n a ly s e n  a f  B ly fo r il te  v is e r , a t  d e r i 1 0 0  D e le  B ly  e re  fo re n e d e  

m e d  7 ,7 2 5  I l t . N a a r n u 1 0 0  D e le  B ly , i l te d e  v e d S a lp e te rs y re  

t i l s a lp e te rs v U r t B ly ilte , o g d e rn æ s t d e c o m p o n e re d e  v e d  S v o v ls y re ,  

g iv e 1 4 6 ,3 6 s v o v ls u u rt B ly ilte , s a a la d e r S v o v le ts A to m v æ g t  

s ig b e re g n e a f d is s e  S tø r re ls e r . 1 4 6 ,3 6 s v o v ls n u r t B ly ilte  in d e 

h o ld e 1 0 0  D e le  B ly , a lts a a 1 0 7 ,7 2 5  B ly ilte ; m e n  d a  S v o v ls y re n  

i s in e n e u tra le S a lte in d e h o ld e r 3 G a n g e s a a m e g e n I l t , s o m  

B a s e n , n e m lig 2 3 ,1 7 5 , b liv e r S v o v le ts V æ g t 1 4 6 ,3 5 — 1 3 0 ,9 0  

, . . .  1 5 ,4 6 . 3 0 0 ~ A A
=  1 5 ,4 6 , o a d e ts A to m  v e le r a lts a a -— « 7 ^ 7 —  = 2 0 0 . P a a  

s a m m e  M a a d e  b e s te m m e s  C h ro m e ts T a l a f d e t c h ro m s u re  B ly ilte .

E fte r a t h a v e s a n d e t S v o v ls y re n s A to m v æ g t, la d e r A lu m i

n iu m e ts T a l s ig b e re g n e ; 1 0 0  D e le  s v o v ls n u r L e e r jo rd  e fte r la d e  

v e d G lø d n in g 2 9 ,9 1 L e e r jo rd , id e t S v o v ls y re n fo r f ly g t ig e s .  

D e n n e s M æ n g d e h a r a lts a a v æ re t 7 0 ,0 9 ; n u e r d e t s v o v ls u re  

L e e r jo rd s a m m e n s a t A l2  O 3  +  3  S O 3 , a lts a a e r L e e r jo rd e n s  

T a l =  - |^ |L  1 5 0 0  =  6 -1 0 , o g d e rm e d h a v e s T a lle t fo r  

A lu m in iu m  b e s te m t  =  1 7 0 . G a n s k e p a a fa m m e

M a a d e  k u n d e M a g n iU m e ts  T a l b e s te m m e s .

S v lv ilte , K o b b e rfo r i lte , K a li o g  N a tro n  o g d e re s t i ls v a re n d e  

S v o v l- o g C h lo r fo rb in d e ls e r f re m b y d e is o m o rp h e S to f fe r o g  

h a v e a lts a a s a m m e a to m is t is k e  S a m m e n s æ tn in g ; n u in d e h o ld e r  

K o b b e r fo r i l te h a lv s a a m e g e n I l t s o m  K o b b e r tv e ilte , o g a lts a a  

e r R æ k k e n s F o rm e l b e s te m t a t v æ re  R 2 0 . F o r d is s e b e s te m m e s  

m i S o lv e ts A to m ta l v e d d e ts C h lo r fo rb in d e ls e : 1 0 0  D e le S e lv  

g iv e 1 3 2 ,8 5  C h lo rs o lv o g fo re n e s ig a lts a a m e d 3 2 ,8 5  C h lo r ;  

d a  n u  S a m m e n s æ tn in g e n e r A g  - C l® , o g C h lo re ts A to m  v e ie r  

2 2 1 ,6 , h a v e s S e lv e ts  2 2 1 ,6 = 6 7 4 ,5 . E n d v id e re :

1 0 0  D e le  C b lo rk a liu m  e lle r C h lo rn a trn lM  g iv e v e d d o b b e lt D e 

c o m p o s it io n v e d s a lp e te rs u u r t S o lv ilte  re s p e k t iv e 1 9 2 ,3  o g  2 4 5 ,1 4  

C h lo rs o lv ; d a m i d e tte s A to m ta l e r 6 7 4 ,5  4 -  2 2 1 ,6 =  8 9 6 ,1 ,  

fo lg e r , a t T a lle n e fo r C h lo rk a liu m o g C h lo rn a tr iu m e re  

1 0 ° — . 8 9 6 ,1  =  4 6 6 ,1 o g  8 9 6 ,1  =  3 6 5 ,1 ; v e d  F ra -
1 G 9  3  a 2 4 5 ,4
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drag af Chlorets Tal bliver Atomtallet for Kalium altsaa 

= 246,5 og for Natrium = 145,5.

Mellem Magnesiarcekken og Barytrækken er Kalken Over

gangsleddet; denne danner nemlig nogle Forbindelser, der ere 

isomorphe med Magnesiarækkens Former, andre derimod ere iso

morphe med Barytrækken; denne Række maa altsaa have samme 

atomistiske Sammensætning, som hiin, og dens Formel være 

RO. Atomvægten bestemmes dernæst ganske paa samme Maade, 

som for Kalium. Blyets Atomvægt kan bestemmes ligefrem 

ved Afiltning af Blyiltet.

Phosphor, Arsenik og Antimon danne ligeledes isomorphe 

Forbindelser, og disse maae altsaa have samme Formel. Zltmcrngden 

i de forfljellige Ilter forholder sig som 1:3:5; der er altsaa 

fim Spergsmaal, om det er 1 eller 2 Atomer, som forene sig 

med de anførte Iltatomer. Vi tage her vor Tilflngt til Arse

nikkens og Antimonets Varmefylde, der angive os, at disse Il

ter indeholde 2 Atomer af det positive Led, og derved er da 

disse Stoffers Tal let bestemt.

De her fremsatte Exempler ville være tilstrækkelige til at 

vise Maaden hvorpaa Atomtallene bestemmes. —

Hermed have vi da gjennemgaaet de vigtigste Afsnit i den 

Deel af Chemien, som her sknlde afhandles. Vi have lært en

deel forfljelligartede GrUndstoffer at kjende og sect mange 

Exempler paa deres Forbindelser, vi have omtalt Maaden, hvor

paa disse dannes, og hvorledes de atter knnne adskilles. Men 

der knnde opkastes det Sporgsmaal, hvilke de Kræfter ere, der 

bestemme Forbindelser og Adskillelser, og til hvilke Stofferne 

skylde deres forfljellige Charakteer. Vi ville ikke indlade os 

paa en spekulativ Undersøgelse af dette Punkt; vi kjende ikke 

Kræfternes egentlige Natur, erkjende kun deres Tilstedeværelse i 

deres Virkninger, og flutte fra disse tilbage til hines Væsen. 

Men vi lsavo -alt grnndede Formodninger om, at de chemiske 

Kræfter ikke ere nye og ufjenMc, men tidligere iagttagne Virk

somheder, der her sremtræde under en anden Form. Thi naar 

vi erindre os, at andre Dele af NatUrvidenskaben paavise den 

nøie Forbindelse imellem de Kræfter, vi kalde Varme, Lys,
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Gektrisitet og Magnetisme, og vi see, at næsten enhver chemist 
Forening eller Adskillelse er ledsaget af en Varme-, Lys-, eller 
Elektrisitetsudvikling; — na ar vi betænke, at disse Kræfter for- 
maae at fremme enkelte chemiske Foreninger, ligesom ogsaa at 
ophæve andre alt bestaaende Forbindelser; — naar vi vide, at 
alle chemiske Forbindelser ere toleddede, dannede af to modsat 
charakteriserede Stoffer, imellem hvilke Tiltrækningen er desto 
storre, jo mere de afvige i Charakteer, og hvis tilstedeværende 
Mængde Udtrykkes ved Talforhold, der ikke allene have Betyd
ning med Hensyn til Vægtforholdene, men ogsaa ere Faktorer i 
Stoffernes nmuldfyldende Evne, i deres bundne Varme, i deres 
varmeftembringende Kraft; — naar vi endeligcn see hen tit, 
hvorledes Elektrisiteten opvaktes, nemlig ved neensartede Stof
fers gjensidige Indvirkning, altsaa ved de Virkninger, hvis Re
sultater vi her have gjort til Gjenstand for vore Betragtninger, 
— saa have vi sikkert en velbegrundet Anledning til at antage, 
at ogsaa Stoffernes chemiske Egenskaber ere Virkninger af disse 

almindelige Natmkræfter.
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