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Er ind ri ng s ord

til

Forelæsninger over anvendt Chemie.

(Fornemlig for saa vidt den angaaer Stosser af Mineralriget).

Indledning.

Den almindelige Chemie fremstiller de almindelige Love 

for Sammensætningerne og Adskillelserne. Den betragter 

de vigtigste Stoffer med Hensyn til disse Sammensæt- 

ningslove.

Ved en videre Undersøgelse over Stofferne og deres Fore- 

ning finder man, at en Mængde Forbindelser ikkun fore« 

komme under Livets (Organisationens) Indvirkning, an- 

dre derimod bestemmes ligefrem ved chemiffe Love.

Dette giver Anledning til en dobbelt Afdeling af Che

mien/ nemlig den uorganiske sædvanlige» kaldet Mineral, 

chemie, fordi dens Gjensrand ligeledes tildeels er Gjen, 

siand for Mineralogien, og den organiske Chemie/ fom 

kaldes sædvanlige« Planterigets og Dyrrigets Chemie.

A
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Mineral - Chemie.

Det er ifør Stofferne og de to fsrste ForbindelsesrEer, 

der udgjsre Gjensianden for Mineralchemien.

Om Metallernes almindelige Egenskaber see Hr. Prof. 

Arsteds Erindringsord.

Platin.

Vægtfylde; 21/47/ fuldkomment sammentrykt ved 

Hamring. 21/5313.

Farve; imellem staalgraa og sølvhvid.

H a a r d h e d; imellem Kobber og Iern.

S e i g h e d og S t y r k e; Cn Traad af 0,078 eller næsten 

af en Tomme tyk kan b<rre 249 danske Pund. Man 

har trukket Traad deraf Tomme t Gjennemsnit; 

alligevel siaaer det med Hensyn til Seighed tilbage for 

Guld. Dets Spændstighed er saa stor, at man har 

brugt det med Nytte til Uroen i Ure.

Platin er iblandt Metallerne enafdeflettesteVarmeledere, 

og dets ledende Kraft er til Kobber og Solv som 3—5—7. 

Usmeltelig i denstærkesie Ovns Hede; kan smeltes i Focns 

af et Brændspeil; for Blæsrsret med Ildluft paa Kul; 

ved Newmanns Gasblæseror hvorved Clarke smeltede 200 

Gran paa een Gang.

Ved Hvidglodheden kan det sveitses som Zern.
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Ved ingen Varmegrad kan det brænde i Ildluft, saa at 

man ikke umiddelbart kan forbinde det med Ilt. (Thomson 

angiver, at det brændte ved Luen afKnalluftblæseroret li

gesom Iern i Ildluft).

Hverken Vand eller Salpetersyre, Saltsyre eller Svovel- 

syre angribe det.

Det iltes og oplsses af Salpetersaltsyre og Chlorine, 

ved Atmosphærens sædvanlige Temperatur; ved Hjelp 

af veen Potaske og Lithion, ved Glsdheden.

-Man kjender 2 Forbindelser af Platin og Ilt.

i. Forilte. Man indtorrer saltsuurt Platin, pulve- 

riserer og opvarmer det indtil det smeltende Tins Varme, 

hvorved Chlor uddrives og et grongraat Pulver tilbage- 

bliver, fom er det forste Platinchlor og er uoplsseligt i 

Vand. Naar det ved svag Varme digereres med kausiifk 

Kali, saa udskilles Foriltet med kulsort Farve, i det at 

Besianddelene ombyttes. En Deel bliver oplsst i V«d- 

ffen med mork grsn Farve, og kan bundfældes ved Svo- 

velsyre, der ikke maa opvarmes, thi derved sønderdeles 

Foriltet i Metal og Tveilte.

Det bestaaer af 100 Dele Platin. 92/35 Platin

8/287 Ilt. 7,65 —

100 —

De fleste Syrer sønderdele det i Metal og Tveilte.

A 2
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2. Tv eilte. Man koger saltsuur Platintveilte med 

Svovelsyre og afdestillerer siden Svovelsyren forsigtigt. 

Det svovelsure Platin er et morkt Salt, der giver en 

morkebruun Oplosning. Kausiisk Potaffe i lidet Over- 

stud bundfælder Platintveilte. Bestaaer af

100 Platin 85,94 Platin

16/36 Ilt 14/06 Ilt

116/36 100

Edm. Davy fik ved Behandlingen af Knald -Platin med 

Salpetersyre og omhyggelig Fordampning et Ilte/ som 

han fandt sammensat af io o  Platin

H/86Ilt

Forchloret er det for beskrevne saltsure Foriltesalt.

Tvechloret er sandsynligviis det opløselige Salt.

Tvesvovelet. Saltsvurt Platin bttndfældes ved Svo- 

velbrinte Kali. Det sorte Pulver vadffes med kogende 

Vand, udpresses og ophedes t en Retort. Svovelet bli

ver for siorfte Delen ved Platinet, det indeholder

ioo Platin

32,8 Svovel

Naar dette Bundfald tsrres paa Papir, saa foregaaer en 

mærkværdig Virkning, som begynder, saa sliart Pulveret 

seer tort ud. Svovlet iltes nemlig til Svovelsyre, som 

angriber og sværter Papiret. Pulveret giver intet Vand 

ved Destillation, er derfor virkelig Svovelplatin.

Svovelbrint bundfælder af en saltsuur Platinoplssning 

en Blanding af Svovelplatin, Platinilte og Platinchlvr.
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De andre Platinsvovler, som man faaer ved at ophede 

Platin og Svovel og Platin-Salmiak og Svovel, er if# 

futt af liden Vigtighed og anfores her ikke.

Chemist Tal I94j. Efter Berzelius, der udtrykker Iltens 

Tal med loo, er det 1215/23.

Berzelii Forilte/ Davys Ilte ag Berzelii Tveilte forholde 

sig som 2. 3. 4.

Platinet har den ikke fuldkomment forklarede Egenskab 

at befordre Forbindelsen imellem andre Stoffer, uden 

at Metallet selv lider nogen Forandring derved.

Platinets Indvirkning paa en Blanding afZlt og Brint 

er anfort.

Legeringer.

Amalgama. See Quiksolv,

Med Kobber. Deel Platin danner en rosenrod Le

gering, smidig/ angribes^nindre let af Luften, end reen 

Kobber. Straus har foreflaaet Platinering af Kobber 

ved Hjelp af Amalgamer, hvis Quiksolv siden uddrives 

ved Hede.

MedKobberogZink. 7Dirgtd.Pl. 16Kb. i Z.lignerGuld. 

Kobber og Platin sammensmeltes forsi under Bedæk

ning af Borap og Kul, man tager det fra Ilden, 

fsier Zinken til og omroree, — meget smidig, angri

bes ikke af Luften og af Syrerne, Undtagen af kogende 

Salpetersyre.

Med Tin. Der er megen 2 .'to Metaller;

7Dirgtd.Pl


A
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naar man sammenvikler Tinfolie og PlaLinfolie, og op

varmer dem for Blæsersret/ saa sammensmelte de og ud

vikle meget Lys og Varme.

Med Guld. Allerede Z- Platin borttager GUldets Farve. 

Metaller, der med Hensyn til mange Egenskaber staae nær 

ved Platinet, ere endnu Palladium, Iridium, Osmium 

og Rhodium. Alle disse Metaller findes ikkun i og med 

den raae Platin.

Palladium (opdaget af Dr. Wollaston)

faaes/ naar en Oplosning af raa Platin neutraliseres 

ved reen Potaske, og der siden tilsættes en Oplosning af 

blaasuurt Quiksslv; der bundfældes et Pulver, som ved 

Glødningen efterlader reen metallist Palladium.

Vægtfylde. n,3 — H/8. Haardhed storre end Sme- 

dejern. Farve som Platin.

Smelter for Ildluftblersersret.Seig.

Brunt; ved Opvarmning afIlte.

Potaske og Salpeter.

100 Palladium 

14/209 Ilt. 

Svovelpalladium 100 Palladium.

24 Svovel.

i reen

Rhodium.

Rhodium findes i ubetydelig Mængde i det raae Platin, 

ikkun 5J0 deraf er Rhodium. EfteraL Palladinm og den
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stsrste Deel Platin ved Hjelp af Salmiak er bundfældet, bli- 

ver Rhodium tilbage, der danner bed Tilsætning af Kokken- 

salt et Døbbelsalt med Saltsyre og Natrum/ der er uop- 

løseligt i reenVlinaand, medens PlaLinsalteL eroplsseligt. 

Af en vandet Oplosning af Nhodium-SalLeL bundfælder 

Zink Rhodiummetal.

Vægtfylde 10/649 (Lowry)/ saa godt som usmelteligt, hvidt 

som Platin, haardt, ffjsrt. Uoploseligt i alle Syrer.

3 Ilter.

1. Ved at rodglsde Rhodiumpulver i et aabent Kar; 

uoploseligt t Syrer, fort

Rhodium 100

Ilt . 6/71.

2. Ved at glode Rhodiumpulver med reen Potaffe og 

lidet Salpeter, naar man oplsser ZEstet, bliver en For- 

bindelse af Rhodium og Potaffe tilbage; forbindes med 

2Esk, men ikke med Syrer.

Rodium 100

Zlt 13/42.

3. Ved at bundfælde Rhodium-Dobbelsaltet med reen 

Potaste. Dette er et rodt Pulver, fom indeholder endnu 

Vand. Ved Opvarmningen afgiver det Vand. Ved 

en Varmegrad under Rodglodheden afgiver det Zlt.

Rhodium 100

Zlt 20/13.

Rhodiumsvovl er ikke videre kjendt, end at det existerer
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Iridium.

Ved Platinets Oplosning i Salpetersaltsyre bliver et 

Pulver tilbage, der er Jridrum og Osmium, som ikke 

kunne iltes af Salpetersaltsyre.

Naar de smeltes sammen med reen Potaske, iltes de; Jri- 

diumilte er ikke opløselig i reen Potaske/ derimod i Syrer. 

Zink bundfælder det metallist af dens Oplosning.

Vargtfylde 18/68; sandsynligbiisforlav, da Kuglen havde 

Huulheder (Childern).

Farve som Platin. Childern har smeltet det ved sit gal- 

vaniske Batterre; »opløseligt selv i Salpetersaltsyre; i 

det mindste udfordrer det 300 Gange dets Vtrgt.

2 Ilter.

Det saltsure Iridium er blaat i Oplosning/ ved Fortynd- 

ning grønt/ kogt med Salpetersyre bliver det rodt.

Iridium-Svovle.

Iridium 100

Svovel 33,3.

O smiu m.

Den med det sorte Pulver smeltede Potaste (see Iridium) 

har Osmiumilte oploft, der bundfældes ved Quiksolv og 

Quiksolvet afoesiitteres.

Metallet er »smelteligt, ikke flygtigt, noploseligt i Syrer.
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Ilte. i. Flygtigt, opløseligt i Vand, lugter simkt. Har 

sure Egenskaber.

Guld.

Vægtfylde. Imellem 19/4 — 19/65.

Farve. Guldguul.

Haardhed. Lidet stsrre end Bly.

Seighed og Styrke. Guldtraad af 0/078 Tommers 

Gjennemsnit kan bære I36j Pund uden at sonder- 

rives. 2 Lod Guld paa Sslvtraad kan udtrækkes 

over 270 danske Mile. 360 Gr. Solv overdragne med 

I Gr. Guld bleve trukne til Traad, hvoraf 3 Alen veiede 

I Gran, og blev udvaltset til en Plade af en Deel 

Tommes Brede, hvorved den blev Deel længere. Med 

Mikroskop kunde man ikke opdage det mindste »bedækkede 

Sted, saa at Guldhinnen var 73,000,000 Tomme tyk.

Smeltelighed. Smelter vanskeligere end Selv og Kob- 

ber, omtrent ved 4- 7050 Hundrededele, 12980—1301 

Fahrenheit 32° Wedgewood.

Ded ingen Jldgrad brænder det i Jldluft; den purpur- 

farvede Hinde, man faaer ved Electricitetens Indvirk- 

ning, er ikkun fint fordelet Guld, da den danner sig 

ogsaa i Brint.

Det kan ikke oplofts af Salpetersyre, Saltsyre og Svo- 

velsyre.

Salpetersyrling, Chlorine, Salpetersaltsyre, Svovelal- 

kalier oplose det, i det de forbinde det nied Ilt.
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Der gives 2 Iltningsgrader ved Guldet.

i. go ritte. SaltsuurtGuld afdampes til Torhed, og 

det fine Pulver opvarmes til Tinnets Smeltepunkt; et 

uoploseligt Chlorguld dannes derved, som/ naar det be- 

handles med en kold reen Potaffe-Oplosning, decompo- 

neres og giver Guldforilte.
c

Sammenfletning 100 Guld 96,15 Guld

4 Ilt 3/85 Ilt

104 — 100 —'

2. Tveilte. En neutralsaltsuur Guldoplssning bund- 

fældes ved en Oplosning af kausirst Potaffe, hvorefter den 

opvarmes svagt. Det er et brunt Pulver.

Sammensætning io o  Guld 89/3 Guld

12 Ilt 10/7 Ilt

112 — IOO —

Berzelius antager endnu et purpurfarbet Jlte/ som dannes 

i det at Guldoplosninger virke paa organiffe Substanzer. 

Denne Guldforbindelse maa vare et Ilte/ da den er gjen- 

nemsigtig paa gjennemsigtige Legemer. I Mineralpurpu- 

ren findes det samme, det kan der ikke findes somTveilte efter 

Fældningsmaaden, og da det ikke angribes af Syrer, 

saa synes det ikke at verre Saltbasis. Da Guldilterne 

forholde sig som i. 3. saa er dette maassee 2.

Svovelguld. Guldet kan ikke forenes ligefrem med 

Svovel, men Svovelbrint bundfælder Guldet af sine
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Oplosninger. Det sorte Pulver bestaaer ifolge Over- 

kamps Undersøgelser af

100 Guld 80/39 Guld '

24/39 Svøbe! 19/61 Svøvel.

Chemist Tal. 398 eller 2486 Berzelius.

Legeringer.

Amalgam. Guld og Qviksslv forbindes i alle Forhold, 

dog kan man presse en Deel Quiksolv fra Guldamalga- 

rnet, naar der er mere Quiksolv tilstæde, end der svarer 

til Guldets halve Vægt (i Grnnddeel Quiksolv og 2 

Grunddele Guld); bruges hyppigen til Forgyldning.

Guld og Solv. Allerede /ö Solv gjor Guldet meget hvi

dere/ det er lettere smelteligt end Guld, og bruges til Lod

ning. Guldet bliver haardere derved; derfor til Mynter.

Kobber og Guld. Guldets Farve forandres meget lidet 

ved Kobberet. Det bliver haardere, smelter lettere end 

Guld og bruges derfor font Lodning. Brug til Mynter. 

Legeringen har mindre Vægtfylde, end den ffulde have 

efter Middeltallet; 9i6§ Guld, 83^ Kobber, der ffulde 

have et Rumfang af io o o  have 1024.

Bismuth og Bly gjsr Guldet overordentligt stjert, og 

Guldet taber allerede sin Seighed, naar to Kar, det ene 

med smeltet Guld/ det andet med smeltet Wismuth, siaae 

ved Siden af hinanden.
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Guld og Vismuth sammentrække sig; derimod Guld/ 

Vismuth og Kobber udvide sig.

Guldets Anvendelse.

Til Mynter. Guldet bruges sjeldent fuldkomment reent, 

men sædvanlige« legeret med Sslv og Kobber, især det 

sidste, som ikke forandrer Guldets Farve; reent er det 

for blsdt og flides for meget.

Med Hensyn til Mynterne bruger man folgende, Vægt- 

Inddeling:

1 Mark = 16 Lod
2 Lod = 24 ton = 288 Gran

3 Karat — 12 Gran.

Naar man sætter til en Guldoplosning en -Oplosning af 

saltsuUrt Tinforilte, saa bUndfcrldes et purpnrfarvet Pul

ver, so-n indeholder Guld/ Tin øg Ilt, og er bekjendc 

under Navn af Guldpurpur. Farvens Ekjonhed er 

for en stor Deel afhængig af Fortpndningen, og ved Til

beredelsen bor man forst ved Prsver med sinaa Mængder 

afgjore, hvilken Fortyndningsgrad der giver den smuk

keste Farve.

S v l v.

Vægtfylde. 10/474 indtil det hamrede 10/542.

Farven er det reneste metalliste Hvide.

Haardhed. Storre end Guldets.
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Seighed og Styrke. En Traad af 0,078 Tommes Tyk- 

kelse kan bære 187,13 Pd. i Gran kan uddrages til en 

Traad af 400 Fods Længde, og man kan siaae det ud til 

Blade af Tommes Tykkelse. Det smelter ved 

540° Hundrededeeltiing, omtrent iooo° Fahrenheit 

22o Wedgewood.

Ved meget hsie Temperaturer kommer det i Kog og for- 

flygtiges/ f. Ep. ved Brændspeilet; men naar det er stærkt 

poleret, saa smelter det ikke engang ved det concentrerte 

Solkys. Det stal brænde i et galvanisk Batterie og for en 

Strom afZld- og Brind-Luft.

Vand/ Luft og Saltsyre saave! som fortyndet Svovelsyre 

angribe ikke Sølvet ved Luftens sædvanlige Temperatur, 

heller ikke naar det bliver smeltet ved Potaffe og Salpeter. 

Salpetersyre og concentreret kogende Svovelsyre oploft 

det.

Iltningsgrader.

Under ilte. Naar man opløser Sslvilte i Ammoniak 

og udsætter det for Luftens Indvirkning, saa bundfældes 

et sort Pulver som besiaaer af

100 Sslv

4/8584 Ilt.

Forilte. Solvet oplofts i Salpetersyre og bundfældes 

med reen Potaskelud eller med Kalkvand; det er graabrunt, 

danner intet Hydrat (Vandforbindelse).

I OO Sølv 93/11 Solv

7/4 Ilt 6/89 Ilt

■■
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QverilLe opdagedes af Ritter, som fik det, da han 

udladede en galvaniff Strom igsennem en svag Sølvop

løsning. Det ansætter sig paa den positive Side i 3—4 

Tommer lange metallist glindsende Krystaller; med Salt-- 

syre giver det Chlor og Chlorftlv.

Selvets Tal. 432| eller 2703,21 Berzelius.

Solv chloret. Solv brænder ikke i Chlor, men indsu

ger det langsomt. Bedst faaer man Chlorsolvet ved at 

bundfælde Selvopløsning ved Saltsyre eller saltsure 

Salte. Det er er hvidt Pulver, opløseligt baade i Am- 

moniak og Saltsyre, men uoploseligt i Vand. Sslvop- 

losning er det bedste Reagens for Saltsyre, og t ö ö ,-ö o ö ,ö ö ö  

deraf i en Oplosning blive endnu kjendelige ved et hvidt 

Skjær, saa at Chlorsolvet udfordrer henved en Million- 

gang sin Vægt Vand for at oplofts. Det bliver violet i 

Luften og oplofts da ikke fuldkomment af Ammoniaken, 

men efterlader et merkt Pulver, sandsynligviis Un

deriltet.

Sammensætning 74,913 Gold

25/087 Chlor

100.

Svovelsslv dannes ved Smeltning af Selv med Svovel 

ved at bundfælde Sslvsalte med Svovelbrinte, ved at 

opløse Solv i Smelteheden i Svovelkali og bundfælde 

dets Oplosning med en Syre. Det er seigt, og da det 

undertiden findes i betydelig Mamgde i Bjergværker, saa 

har man nogle Gange flaaet Mynter deraf. Det er 

Svovelsölv, der fom en Hinde overdrager Selvet, naar
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det i Værelser bliver udsat for Luftens Indvirkning. 

Renses bedst med mineralst Chamäleon i Oplosning.

Sammensætning 100 Solv

14/8 Svovel

Legeringer.

Amalgam. Selvet oplofts meget let af Quiksslv især 

ved Varme og Forbindelsen krystalliserer ved Svalningen; 

bruges til Forsølvning; tættere end Middeltallet.

Solv og Zern smelte let sammen efter Wallerius, men, 

naar de holdes smeltede, saa adskilles de igjen. Selvet 

indeholder da -3-|ö Zern og Jernet Selv. Iernet 

bliver derved overordentlig Haardt og Ut; Bly og Selv 

smelte let sammen.

Solv og Kobber smelte ler sammen; bruges til alle 

Solvarbeider, Mynter o. s v. Selvet bliver derved 

haardere og mere klingende.

i Kobber og I2f Solv skulde have en Vægtfylde af 

10/351. Det har ikkun 10/200.

Capelleringen, fom bruges baade i bet siore ogsmaa 

for at stille Solv fra Kobber og Bly, grunder sig paa 

Blyiltets Egenskab, at smelte og let atgjennemtrænge po

rsse jordagtige Legemet'/ hvorved det tillige opløseren Deel 

Kobberilte. Kapellet gjores for det meste af ubhibet Aske 

og hvidbrændte Been, der nedsiampes i en Messingring/ 

saaledes at det faaer en noget udhulet Overflade/ hvor
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Blandingen af Sslv, Bly og Kobber lægges; hvorpaa 

Kapellet opvarmes i en Mussel, saaledes at Luften frit 

kan stromme over det glsdede og smeltede Metal. Man 

sætter til en Blanding af Sølv og Kobber en Mangde 

Bly, der retter sig efter Kobberets Forhold til Soloet. 

I Deel Kapelmasse opsuger 2 Dele Blyglas, i Deel 

Kobber fordrer 6Dele Bly men i Forening med Solo be

høver det meget meer. i Kobber og 30 Sslv udfordrer 128 

Bly. i Kobber og 15 Sslv 96 Bly. I Kobber og 7 Sslv 

64 Bly. i Kobber og 4 Sslv Z6 Bly. I Kobber og 3 Sslv 

40 Bly. i Kobber og I Sslv 30 Bly. I Kobber og 

f Sslv 20 Bly. i Kobber og Sslv 17 Bly.

For at kunne adskille en lille Mcengde Sslv, der findes 

forenet med Kobber, Iern eller Guld, har Keir angivet 

et Opløsningsmiddel, der stal være meget nyttigt. Man 

opleser en Deel Salpeter i 8—10 Dele concentreret Svo- 

velsyre. Denne Va'dffe opleser Solvet ved en Tempera- 

tnr af 40—90° efter det hundrededeelte Thermometer, 

medens Iernet/ Kobberet, Blyet eller Guldet bliver uoplost 

tilbage. Man tilsætter siden en Kskkensaltoplosning, der 

bundfælder alt Selv i Forbindelse med Chlor. For 

at forskaffe sig Sslvet reent deraf, udvaskes det rene 

Chlorsolv saa længe med Vand, indtil intet mere oploses, 

man torrer det og bringer nu i en Smeltedigel dobbelt saa 

meget Potaske til at smelte, som man har Chlorsolv. 

Naar Potasken smelter, indkaster man Chlorsolvet i smaae 

Qvantireter og giver siden en god Hvidglodhede. Man 

finder da det rene Sslv smeltet paa Diglens Bund.
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Det salpetersure Selv bruges til at give Elftnbeen et 

metallisk Udseende. Man opløser Solv i Salpetersyre 

indtil Syren er mættet, lægger i en fortyndet Oplos- 

ning deraf et Stykke Elftnbeen r indtil det er bleven 

ganske guult, hvorpaa man Lager det ud, bringer det i 

et Slglas med reent Vand/ og udsætter det for Sollysets 

Indvirkning. Efter 2 eller 3 Timers Forlob er det bleven 

sort, og faaer nu Metalglands ved Polering.

Man benytter sig meget hyppige« af Oplosningen i Sal- 

petersyre, for at forffasse sig reent Selv af det alminde- 

lige kobberholdige Sslv. Bringer man i denne salpeter- 

sure Solv, og Kobberoplssning et Stykke metallisk Kob- 

ber, saa bundfældes alt Solv, men tillige i Forbindelse 

dermed lidet Kobber, hvis Marngde dog er saa ubetydelig, 

at der sjeldent gives en techniff Anvendelse, hvortil det 

ikke skulde være tilstrækkelige« reent. For at befrie det 

ogsaa fra den sidste Andeel af Kobber maa man digerere 

det.med en fortyndet Oplosning af salpetersuurt Solv.

Sslvets Tal er 216 eller efter Berzelius 2702.

Q U i k s o l V.

VtLgtfylde; ved ALmosphærens sædvanlige Temperatur 

13/568/ det faste derimod er 14/466.

Farve; sslvhvid.

Det er flydende ved AtmosplM'ens sadvanlige Tempera- 

Lur, og dets Smeltepunct er — 40° Hundrededeels.

B
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Det iltes og oplofts af Salpetersyre endog ved den al

mindelige Temperatur, af Svovelsyre ikkun ved stærkere 

Varme; forbinder sig med Chlor og Svovel.

Ved den Temperatur, hvorved det koger, iltes det af AL- 

mosphcrrens Ilt til Tveilte; naar det er blandet med an- 

dre Metaller, iltes det af Luften ved sædvanlig Tempe- 

ratur til Forilte.

Fo ril te. Quiksolvforchlor digereres med en kold reett 

Kalilud. Sort Pulver, der decomponeres ved Varme 

og Lys til metallist Quiksslv og Tveilte. Er Saltbasis.

SammensKtnig 100 Quiksslv 

3/99 Ilt

103/99.

Tveilte. Ved at opvarme lsalpetersuurt Quiksolvfor- 

ilte, indtil Quiksslvet begynder at forflygtiges. Er et 

rsdgult Pvlver, der afgiver Ilt ved hoiere Varmegrader, 

og er Saltbasis.

Sammensætning 100 Quiksslv 

7/99 Ilt

107/99.

Quiksolvforchlor. Et hvidt »opløseligt Pulver, 

der faaes ved at blande Oplosninger af salpetersliurt 

Quiksolvforilte, og af saltsuurt Natrum.

Sammensætning io o Quiksolv

17/423 Chlorine 

117/423.
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Quiksolv Lvechlor. Lige Dele tor svovelsuurt Quik, 

solv og K-okkensalt blandes og udsættes for en stærk Hede, 

hvorved Tvechloret sublimeres. Hvidt, oplsseligt i Vand 

og i Viinaand.

Sammensætning 100 Quiksolv

34/846 Chlorine.

Svovelquiksslv. Forste Svovelforbindelse beredes 

ved at bundfælde salpetersuurt Quiksolvforilte med Svo- 

velbrintlUft. Er ført, og decomponeres i hoiere Tempe

raturer til anden Svovelforbindelse og metallistQuiksolv.

Sammensaitning I oo Quiksolv 

8/005 Svovel.

Anden Svovelforbindelse har efter den forstjellige Tilbe^ 

redningsmaade forffjellig Farve, men ellers en fuldkorm 

men liig Sammensætning. Naar man sammensmelter 

Svovel og Quiksolv/ saa faaer man et sort Quiksolvsvo- 

vel, der ved at sublimeres bliver rodt, og er bekjendt un- 

der Navnet Cinnober. Cinnober forekommer iNatUren.

Begge bestaae af io o  Quiksolv 

16/01 Svovel.

Quiksolvets Tal er 202/ eller efter Berzelius 2531.

Quiksolvlegeringer kaldes Amalgamer.

Platin-Amalgama. Man river et par Draaber Ouiksslv 

med fiint Platrnpulver, indtil man seer, at Quiksolvet 

har tabt noget af sin Flydenhed; man tilsætter da meer 

Quiksolv/ eller meer Platinpulver, indtil man har et

B 2
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Forhold af 2 Dele Qutksslv, og em Deel Platin. Man 

opvarmer derpaa det Hele over Lampen, hvorved Quik- 

selvet og Platinet forene sig noiere. Platin-Amalgama 

er foreflaaet til Platinering.

Guld, og Solv-Amalgamer ere allerede anfsrte. Quik- 

sslvet bruges for at adskille disse to Metaller fra en 

Mcengde mechaniske Indblandinger, hvormed de pleie at 

forekomme i Naturen; denne Operation kaldes Amalga- 

mation.

Tin-Amalgama bruges ved Speilfabrikationen, see Tin.

Quiksslvforiltesaltene ere ikke giftige. Salpetersaltet til

beredes, i det man hælder reen Salpetersyre paa metallisk 

Quiksslv i saadant et Forhold/ at Metallet ikke fuldkom

ment kan oplofts. Alle Quiksslvforilte-Salte have den 

Egenskab, naar de ere oplsste i Vand, at bundfældes af 

Svovelsyrling, der Udskiller metallisk Quiksolv.

QuiksolvLveiltesaltene beredes renest ved Oplosning af 

Quiksolbtveilte i Syrer; de ere alle voldsomme Gifte; 

Bundfældes ikke af Svovelsyrling ud af deres Oplos

ning i Vand.

Kobber.

Vægtfylde; smeltet 8/667, hamret 8/723.

Farve; rod.

Haardhed; sisrre end Solvets og omtrent liig med 

Jernets.

Seighed og Styrke. En Traad af 0/078 Tommers
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Tykkelse kan bære 274^ Pd. uden at sønderrives. En Stang 

af stobt Kobber, Tm. tyk, gik i Stykker ved en Vcegt 

af 1074 danffe Pd., medens smeddet Kobber af samme 

Gjennemsnit udfordrede 1903 Pd. Herefter sonderrives 

en Traad af stobt Kobber, ~  Tm. tyk, ved I7I Pd., og 

en af smeddet Kobber ved 304 Pd.

Smeltelighed. Det smelter i Hvidglodheden =  27° 

Wedgwood, eller efter Mortimer ved 787° Hundrededeel 

(14L0OFahrenheit)/og er flygtig ved en endnu sierrkereHede. 

Ved Rsdglsdheden er dets Seighed ikkun ubetydelig.

Kobberet afilter ikke Vandet ved Rodglodheden; heller 

ikke naar fortynder Saltsyre eller Svovelsyre virker paa 

det ved Atmosphærens sædvanlige Temperatur. Naar 

den atmosphæriske Luft og Vand tillige kan virke paa 

det, dannes der kulsuurt Kobbertveilte. Concentreret 

Svovelsyre/ Salpetersyre, Chlorine og Svovel angribe 

det. Ved meget hsie Temperaturer forbrænder Kobberet, 

og i en tændt Strsm af Brint- og Ildluft brænder det 

med grsn Lue. Ved svagere Hede overdrages det i Lus- 

ten med en Hinde af Tveilte.

Kobberet har 2 Iltningsgrader.

I. Foriltet har tildeels Charakteer af et Underilte; til- 

beredes ved at blande 4 Dele fiint Kobberpulver med 5 

Dele Kobbertveilte; errsdt; findes i Naturen; sonderde- 

les med fortyndede Syrer tit Metal og Tveilte; oplofts 

uforandret af Saltsyre.

Sammensertning 100 Kobber

12/64 Ilt.
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L. Tveilte. Beredes ved at glsde salpetersuurt Kobber eller 

ved at opvarme Kobber i Luften til Rodglsdhede; er sort, 

eller egentlig msrkegrsnt; er Saltbasis; danner en blaa 

Vandforbindelse.

Sammensætning 100 Kobber

25,28 Ilt.

Begge Kobberilterne ere opløselige i Ammoniak. Kob- 

bertveiltet kan med dette ALsk danne en uopløselig Forbin- 

delse, der bruges meget som Malerfarbe under Navnet 

Brunsvigergrsnt.

Svovelkobber. Dannes ved Sammensmeltning af Kob

ber og Svovel; Foreningen ffeer med Zldphlrnomener; 

lettere smelteligt end Kobber

Sammensætning 100 Kobber 

25/42 Svovel.

Chlorkobber. i. Dannes, naar man opvarmer salt- 

suurt Kobbertveilte/ indtil en sortebruun letsmeltelig 

Masse bliver tilbage, eller ogsaa ved at digerere saltsuurt 

Kobbertveilte med metallist Kobber.

Sammenslutning io o  Kobber 

56/25 Chlor.

2. Chlorkobber danne6/ i det man afdamper saltsuurt 

Kobbertveilte, og opvarmer det indtil 400° Fahrenheit, 

(200° Hundrededeels).

Sammensætning ioo Kobber

112,76 Chlor.
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Chemist Tal. 64 etter efter Berzelius 791.

Kobberets Anvendelse i Konsterne er stor og almindelige« 

bekjendt; dets Seighed, smukke Farve, Styrke/Modstand 

imod en Mængde Opløsningsmidler, den Varmegrad, 

hvorved det kan bearbejdes, og den store Mængde, hvori 

Naturen har frembragt det, bestemmer dets Anvendelse i en 

Mcrngde Forhold. En af de meget vigtige er til Skibe- 

oes Forhudning.

A n m. Ved nsjerc Undersøgelser, der allerede tilstræks 

keligen cre prsvede ved Forssg og Erfaring paa lange 

Sscreifer, har man fundet, at man kan beffytte Kobbe

ret paa Skibene imod Ssevandcts Indvirkning, ved at 

anbringe Stænger afStobesern paa dets Overflade. Det 

er tilstrækkeligt, naar Jernets Overflade udgjsr omtrent 

af Kobberets Overflade, og man befæster de 2—3 

Tommer tykke Stænger ved Hjelp af Kobbersom langs 

med. begge Sider af Skibets Kjol.

Legeringer.

Kobber og Zink forene sig meget let ved Smeltningen, 

og danne Messing; dog maa man vogte sig for, at man 

ikke giver for stærk en Varme, da Zinken er flygtig. Mes, 

singens Vægtfylde er siorre, end den efter Middeltallet 

skulde være. Engelsk Messing synes sammensat af i 

Grunddeel Kobber, og I Grunddeel Zink.

64 Kobber

34 Zink
hvilket svarer gansse nær til 2 og i. Tydsk

Messing har2Grunddele Kobber og! Zinken
128 Kobber

34 Zink.
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For det meste forferrdiges Messing af Kobber og Gal- 

mei (en Jinkmalm), der er meer eller mindre veen, og har 

da derefter en forskjellig Sammensætning. Den engelske 

Methode at overdrage Kobber med Messing, er at dyppe 

Kobberet i en Oplosning, der er tilberedt ved at koge 

i Deel Zink og 12 Dele Qutksslv med raa Viinsteen, 

Saltsyre og Vand.

Kobber og Tin forenes til flere Metalblandinger. 4 Grund

dele Kobber/ og i Grunddeel Tin, danne Speilmetal 

2Z6 Kobber 2 Kobber „ ~
= 118 Sin -iTm 

6 Grunddele Kobber, og 1 Tin, danne Klokkemetal.

384 Kobber 3 Kobber
118 Tin i Tin V<rgt 

12 Grunddele Kobber, og 1 Tin, danne Kanonmetal.

768 Kobber 6 Kobber

II8TM i Titt

En fortrinlig Composition til Statuer er:

91/40 Kobber

1/70 Tin

5/53 Zink 

1/37 Bly.

Ovnen maa være saaledes indrettet, at Blandingen smel- 

ter saa hurtigt som muligt.

Kobber og Arsenik forene sig med Lethed, og danne et 

hvidt Metal; naar Arsenikens Marngde ikke er stor, saa 

er Legeringen endnu seig; denne Legering anvendes me-
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get under Navn af hvidt Kobber, undertiden Lilfsier 

man lidet Tin og Vismuth.

Iblandt Kobbersaltene ere flere, der have en udbredt 

Brug t Konsterne.

1. Gvovelsuurt Kobbertveilte. Blaa Vitriol; tilberedes 

i det Store ved Kobberbjergværkerne af Svovelkobber, 

ligesom grsn Vitriol af Svoveljern (see Iern).

2. Kulsuurt Kobber Beredes ved Bundfældning af 

salpetersuurt eller svvvelsuurt Kobber med kulsuurt Kali; 

er et gront Pulver, der ogsaa sindes i Naturen, og kom- 

mer under Navn af Bjerggrent i Handelen. Det bru- 

ges som Malerfarve.

3. Arseniksyrligt Kobber. Beredes ved Bundfældning 

af svvvelsuurt Kobbertveilte ved arseniksyrligt Kali; er 

et smukt gront Pulver, og sælges under Navn af Scheeles 

Gront.

4. ZEddikesuurt Kobber, a) basisk, beredes i Viin- 

landene, ved at lade udpressede Druer gjære i Berøring 

med Kobberplader. Bekjendt font Malerfarbe under 

Navnet Spanstgront. b) neutralt, bekjendt under 

Navn af destilleret Spanstgront; det tilberedes ved at 

oplsse almindelig Spanstgront i destilleret ZEddike, og 

afdampe Luden til Krystallisation. Det bruges ligeledes 

som Malerfarve.

Metaller, der i mange af deres Egenskaber siaae meget 

nær ved Kobberet, ere endnu Nikkel og Kobalt, men de

res Anvendelighed er meget nicer indskrænket , tildeels
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fordi de ere meget sjeldnere, tildeels fordi de udfordre 

meget siorre Arbeide, for at udstilles i tilMkkelig veen 

Tilstand af Malmen.

Nikkel.

Vægtfylde; 8/402—8/432.

Farve; hvid næsten som Selv.

Seighed; det kan hamres baade varmt og koldt.

Det er magnetiff som Staal, og disse to Subsiantsers 

Modtageevne for -Magnetisme forholder sig som Nikkel 

: Staal.

35 : 55.

Det smelter ved 160° Wedgwood.

Det iltes og oplofts langsomt af Saltsyre og fortyndet 

Svovelsyre, hurtigere af Salpetersyre; ogsaa ved Op- 

varmning i Luften ilteé bet, og ved en hsi Temperatur 

brænder det i Ildluft. Det viser i en hsi Grad det in- 

teressante Phanomen, at tænde sig i atmosphærist Luft ved 

sædvanlig Temperatur, naar Metallet er rebuceret ved 

Hjelp af Brint i en Varme, der neppe kommer til Rod- 

glsdheden.

Med de saakaldte ædle Metaller har Nikkel den Egenstab 

tilfælleds, at dets Ilter afgive ved meget stærk Hede al 

deres Ilt, uden Medhjelp af Kul, Brint eller noget 

andet Stof.

i. Nikkefforilte tilberedes ved at oplose Nikkel i Sal

petersyre, bundfælde det med Potaske, og opvarme det til
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Rsdglsdheden. SalLbasis; oploseligt i Ammoniak med ly- 

seblaa Farve. Det danner en gren Vandforbindelse.

Sammensætning 100 Nikkel

27/05 Ilt.

2. Nikkel-Overilte beredes ved at holde det salpetersure 

Nikkelforilte t - . Varme, der ikke opnaaer Rodglodheden, 

indtil Salpetersyren er uddreven. Sort; afgiver Ilt ved 

Rodglodning/ og forvandles derved til Forilte; samme 

Virkning frembringes ved en lavere Temperatur ved 

Hjelp af Svovelsyre. Det er oplosligt i en Blanding af 

kulsuurt og reent Ammoniak; i det det ilter Ammoniakens 

Brint, og udvikler Qvælstof, hvorved Overiltet fdr- 

vandles til Forilte.

Ilten i Nikkelilterne forholder sig som 2: 8.

NikkelleLs Tal er 59 eller efter Berzelius 740.

Metallis? Nikkel udstilles nu i det Store af en Vitriol/ 

man som Biproduct faaer i bet Mansfeldske, og fom itv 

beholder mange Metaller og andre Baser, som Kobber, 

Zink, Zern, Kobalt, Bly, Mangan, Potaske, Kalk rc. 

Det bruges til finere Metalarbejder/ især til Zirater paa 

Geværer. I China har man i lang Tid anvendt en Le- 

gering afNikkel, Kobber og Zink/ nnderNavn afPakfong. 

For Nikkelsaltene har man hidindtil ingen technisk Brug.

Kobalt.

Vægtfylde; 8/5384.

Farve; rsdagtiggraa.
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Gkjsr ved sædvanlig Temperatur, men lader sig hamre 

ved Rsdglodheden.

Smelter ved I3O° Wedgwood.

Ved den almindelige Temperatur iltes den ikke, hverken i 

Luft, eller under Vand. I Rsdglodheden iltes den, og i 

en meget stærk Ild brænder den med rsd Lue. Det fine 

med Brint reducerede Kobalt,Metal brander som Nikkeln 

under samme Forhold.

Man kjender med Bestemthed 2 Ilter.

I. Forilte. Salpetersuurt Kobalt bundfeeldes ved kul- 

suurt Kali, og Bundfaldet glodes en halv Time iRodglsd- 

heden. Er et sort Pulver, der er Saltbasis. Naar Ko- 

baltsalte bundfældes ligefrem ved reen Kali, faaer 

man et blaat Pulver, der er en Vandforbindelse.

Sammenfletning 100 Kobalt

27/10 Ilt.

2. Overilte. Vandforbindelsen af Kobaltforiltet op- 

varmes i aabne Kar, indtil det bliver et sort Pulver, 

som afgiver Ilt i Rodglodheden/ og ikke er Saltbasis.

Sammensattning io o Kobalt

40/65 Ilt.

Ilten i Kobaltilterne forholder sig som 2 : 3.

Kobaltens Tal er 59 eller efter Berzelius 738.

Metallist Kobalt eller Kobaltlegeringer have hidindtil 

ikke fundet nogen Anvendelse i Kunsterne. Derimod an- 

vendesKvbaltforilte og nogleKvbaltsalte til Farver. Man
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renser Kobaltmalmen ved at roste den, og derved at ud

drive en Deel Svovel og Arsenik; man smelter ben tø# 

siede Malm med noget Kul og oplsser den i Salpetersyre, 

siden sætter man Salmiak og nogen Svovelsyre til, og af- 

damperVcedffen tilTorhed. Det torreSalt koges medVand, 

Luden filtreres, og hensættes til Krystallisation. Der ud- 

stiller sig et Salt af Svovelsyre/ Kobalt og Amnraniak, 

der efter Omkrystattiseringen er frit for Jer»/ og hvoraf 

man ved kulsuurt Kali kan bundfælde kUlslmr Kobalt, 

der ved Glødning giver reentKobaltilte.

Kobaltiltet har den Egenffab at farve Glas meget smukt 

morke blaat. Smalte er en saadan Forbindelse der bere

des i der store.

En Forbindelse af Kobaltilte og Leerjord har en smuk 

blaa Farve; man bereder den bedst ved at blande lige 

Dele svovelsuur Ammoniak - Kobalt, og jernfri Leerjord, 

og udsætte den for en stærk Hvidglsdhede. Man faaer 

en lignende blaa Farve ved at blande 2 Dele veen Leer- 

jord med i Deel phosphorsuur Kobalt, og udslette den 

for en siM'k Hvidglsdhede.

B l y.

Vægtfylde; II/445. Blyet viser den Afvigelse fra andre 

Metaller, at det bliver mindre vægtfuldt ved Hamring.

Farve; graa. Det affarver noget.

Seighed og Styrke; det lader sig hamre og udtmkke til 

Traad og Ror. En Traad af 0/078 Tommer, ganske
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narr lug 5V Tommes Tykkelse barrer ikkun 16 Pd. uben 

at sønderrives.

Smelter ved 322° Hundrededeels og koger i Mk Hvid- 

glodhede.

Blyet tiltrækker allerede ved Luftens sædvanlige Tempe- 

ratur Ilt, men Virkningen steer meget langsomt, og 

Blyet forvandles derved til Underilte. Luftens og Van

dets fælleds Indvirkning forvandler det til en Vandfor- 

bindelse af Forilret, og ved dets Smeltepunkt ilter Luf

ten det hurtigt til Forilte. Det afilter ikke Vandet ved 

Rodglodheden, og heller ikke ved Syrernes Medvirkning, 

derimod oplsser det sig i Salpetersyre.

Ilter.

I. Underilte. Det er endnu tvivlsomt, om den Sub

stanz, man har kaldet saaledes, ikke er Mot en Blanding 

af Forilte meo Metal. Det dannes i det Blyet opvarmes 

ved en Temperatur, som nærmer sig dets Smeltepunkt, 

uden at opnaae det. Det morkegraae Pulver, som der- 

ved dannes, er sandsynligviis sammensat af

loo Bly 

1/93 Zlt.

2. Foriltet dannes ved Luftens Indvirkning paa wd- 

glsdende Bly; et guult Pulver bekjendt under Navn af 

Sølverglød; det er Saltbasis, og tiltrækker Kulsyre af 

Luften, hvorefter det bruser med Syrer; det forener sig 

ligeledes medLEske/ og smelter i en simk Rodglodhede.
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Sammensætning ico Bly 

7/72 Ilt.

3. Tveilte. Blyforilte udsættes ved en Temperatur, 

der rkke opnaaer Rodglodheden/for Luftens Indvirkning, 

det forvandles derved til et redt Pulver, der afgiver Ilt 

ved RodglsdhedeN/ og er Tveiltet; bekjendt under Navn 

af Msnnie. Det forener sig hverken med Syrer eller 

W

Sammenslrtning io o Bly

11/58 Ilt.

4. Overiltet beredes ved at koge Tveiltet med Salpe- 

tersyre; medens en Deel afTveiltet reduceres tilForilte, 

der oplofts/ optager en anden Deel deraf den udskilteJlt, 

og danner Overilte, der er et bruunt, i Syrer uoploseligt 

Pulver.

Sammensætning ioo Bly

15/44 Ilt.

Svovelbly findes i Naturen, og er den hyppigste Bly- 

malm; det kan beredes ved Sammensmeltning af Bly 

og Svovel, eller ved Bundfældning af Blyoplosninger 

ved Hjelp af Svovelbrint. Det har metallisk Udseende, 

og smelter forst ved Hvidglodheden.

Sammensætning IOO Bly

15/54 Ilt.

Chlorbly bundfældes afconcentrerede Blyoplosninger ved 

Kskkensaltoplosning.

Blyets Tal er 207 eller efter Berzelius 2589.
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Legeringerne, hvori Bly udgjsr den storste Mængde af 

Metal, finde ikkun liden Anvendelse i Konsterne, naar 

jeg undtager en Forbindelse af noget Bly og lidet Arse

nik, som man foretrækker for reent Bly til Haglfabrika- 

tionen, og en Forbindelse af i Deel Bly og rndtil 

Antimon, hvortil man undertiden feier endnu lidet Zink 

eller Vismuth. Denne Legering bruges til Skriftsiob- 

ning for Bogtrykkere.

Det metalliske Bly bruges derimod meget hyppige« til 

en Mængde techmske Hensigter, hvortil dets store Bole- 

lighed, og derfor den Lethed, hvormed det kan bearbeides, 

gjor det især anvendeligt. Dog tor man derved ikke 

glemme, nt Blyilterne ere giftige, og at mau i alle Til- 

fælde, hvor saadanne kunne dannes og komme i Bersring 

med Næringsmidler, ikke bor anvende Bly. Saaledes 

har Erfaring viist, at Regnvand, der ved Soekysien er 

samlet fra Blytag, indeholder hyppigen Bly oplyst, og bli- 

ver derved meget farligt.

Blyilternes Anvendelse er ligeledes meget udbredt. N<r- 

sten alle finere hvidere Glasarter indeholde Blyilte, der 

giver en meget stærkere og diamantagtig Glands. Bly- 

glas er uundværlig til achromatiste Kikkerter, og andre op, 

tisse Instrumenter. Chinesernes Riissteen er et Glas, 

der bestaaer af 41 Blyilte, 39 Kiseljord, 7 Leerjord. 

Blyilte er den hyppigste Glasur for grove Pattemager- 

vare/ for Fajance og engelff Steentsi.

Mennie anvendes til Malerfarve.

Blyoveriltet er hidindtil ikke bleven anvendt til technist
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Drag; men det synes meget anvendeligt i Forening med 

Svovelsyre, hvor man vil forbinde Legemer med Ilt.

B l y s a l t e.

Kulsuurt Bly, Blyhvidt, tilberedes i det Store ved at 

udsætte metallist Bly for eddikesure Dampe. Temperatu

ren frembringer her en meget mærkelig Forffjel og 4-45° 

Hundrededeels er den meest passende Varme. Bliver den 

38°z saa bliver det kulsure Bly blandet med metallisk 

Bly; ved so° bliver det guult, sandsynligviisvedOver- 

stud af Blyforilte. Det ved ^Eddikesyre tilberedte Bly- 

hvidt er meet' dækkende, det vil sige mindre krystallinisk, 

end det man har bundfaldet ved kulsure ALsk af Blyop- 

lssninger. Det forfalskes meget hyppigen med Kridt, 

hvilket lettest opdages for Blæseroret paa Kul, hvor 

Blpiltet og Kridt sammensmeltes til et Gla§ og Bly- 

iltet reduceres meget vanskeligere, end naar det er 

reent. Da Blyhvidtet ofte forandrer Farverne, hvor- 

med man blander det, saa anvendes undertiden i dets 

Sted svovelsuurt Bly, Chaptals Hvidt, som vel ikke 

darkker saa stærkt, men heller ikke indvirker paa andre 

Farver.

DLddikesuurt Bly, Blysukker/ beredes ved Oplosningen 

af Blyforilte i ^Eddikesyre. Bruges især i Farverier.

Basiff saltsuurc Bly bruges til Malerfarbe, er guult.

Chromsuurt Bly bundfældes ved chromsuurt Kali afBly- 

oplosninger; et smukt guult Pulver, der bruges baade 

som Malerfarve og til at farve Toi.

C
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Til de hvide lersmeltelige Metaller, der ere nær beflægtede 

med Blyet, men staae meget tilbage for det baade ved 

mindre Anvendelighed i Kunsterne og niindre hyppig Fo- 

rekomst, hore endnu VismuLh, Tin, Zink, Cadmium, 

Tellur og Antimon.

V i s m u r h.

Vægtfylde: 9/882 indtil 9/97.

Farve: rsdagtig hvid.

Smelter ved 247° Hundrededeels.

Ved den sædvanlige Temperatur iltes det allerede af Luft 

ten til Underilte.

Ved Hvidglodheden brander det, og der dannes Vis- 

muthilte.

Det angribes ikke afsaadanne Syrer, der ilte ikkun i det de 

bestemme Adskillelsen af Vandets Bestanddele (Saltsyre, 

fortyndet Svovelsyre); iltes og oplofts af Salpetersyre.

I. Underiltet dannes ved Vismuthens Opvarmning i 

aabne Kar til dets Smeltepuntt; et graat Pulver/ der 

ikke er Saltbasis.

Sammensætning I oo Metal 

5/628 Ilt

2. Foriltet dannes ved Vismuthens Forbrevndning i 

Hvidglodheden; man bereder det lettere ved at oploft Vis- 

muth i Salpetersyre, bundfælde det ved Vand, og glode
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Pulveret. Vismuthiltet er et guulr Pulver, smelteligt 

i Hvidglsdheden og er Saltbasis. Smeltet oploser det 

Zordarterne ligesom Blyiltet, og ved Hjelp af Kul eller 

Brint reduceres det allerede ved svag Varme til Metal.

Sammensætning 100 Metal 

11/257 Ilt.

Vismuth forbindes ligeledes med Svovel og Chlor.

Vismuthens Tal er I42z eller efter Berzelius 1774.

Legeringer.

2 Grunddele Bismuth, i Grunddeel Bly og i Grunddeel 

Tin eller i Grunddeel Msmuthbky og i Grunddeel Vis- 

muthtin — 284 Vismuth

207 Bly

118 Tin

give en Legering, der smelter allerede i koghedt Vand.

T i n.

Vægtfylde: 7/291/ efter Valtsning 7,299-

Farve: Selvhvid.

Seighed: Tinnet er meget seigk, og kan udhamres til 

Plader af 7ö t ö o  Tommes Tykkelse, Tinfolie; det giver 

en egen Lyd fra sig, naar det boies; har ingen Styrke; 

en Traad af v/078 Tommes Tykkelse bwrer ikke meer end 

34| Pd.

Smelter ved 228° Hvndrededeels.

C 2
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Det iltes ikkun ubetydeligt af Luften ved dens sædvanlige 

Temperatur/ hvorved det bliver mat/ derimod overdrager 

det sig i Smelteheden med en Hinde af Forilte. I Hvid- 

glodheden brander det, og der sublimeres hvidt Tmilte.

Tinnet afilter Vandet i Rodglodheden, og Saltsyre og 

fortyndet Sbovelsyre oploft det under Udvikling af 

Brintluft.

i. Tinforilte dannes, naar Tinnet opvarmes ved lavere 

Varmegrader under Luftens Tilgang. Naar Tinnet ko

ges med Saltsyre, saa dannes det ligeledes og oplofts af 

Saltsyren; brander ved hoiere Temperaturer/ i det det 

tiltrakker meer Ilt, Saltbasis.

Sammensætning 100 Tin 

13/59 Zlt.

2. TveilLe dannes ved Tinnets Forbt'lrndNl'ng i Hvid- 

glodheden, eller ved at oploft Tinnet i Salpetersyre, as- 

dunste Oplosningen og glode Saltet; findes hyppigst i 

Naturen; er et straaguult Pulver, har tildeels Syrernes, 

Lildeels Basernes Egenskaber.

(Sammenfatning I oo Tin 

27/2 Zlt.

To Tlnchlore og to Tinsvovele ere bekjendte. Tinnets 

Lvesvovel er et guult halvmetalliff glindsende Pulver 

beksendt under Navnet Mussivguld. Man bereder det 

bedst ved at blande 12 Dele Tin med 8 Dele Ouiksslv og 

tilfsie til dette Amalgam 7 Dele Svovelblomme og 3 

Dele Salmiak. Man udsletter det t en Kolbe for Var-
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men; fsrst udvikler sig Svovelbrintluft/ siden sublimerer 

sig Tinforchlor og Cinnober, og Mussivgnld bliver tilbage.

Tinnets Tal er 118, efter Berzelius 1470.

Legeringer.

Den vigtigste Tinlegering er den med Bly, som bruges i 

Stedet for reent Tin, fordi Legeringen er haardere end 

reent Tin. Det almindelige Tin bestaaer af3 Dele reent Tin 

og i Deel Bly. Har man blot en Blanding af Tin og 

Bly, saa kan man efter folgende Tabel ved Vægtfylden 

temmelig noiagtigen bestemme Forholdet:

100 Tin og o Bly 7/291 Vægtfylde

32 — i — 7,321 —

16 — I — 7/438 —

8 — i — 7/560 —

5 — I — 7/645 —

3 ■— I — 7/940 —-*

2 — I — 8/160 —

I — I — 8/817 —

O — 100 —11/445 —

Syrer virke ikke paa Blyet, saal«rnge der endnu er Tin 

tilstede.

Lige Dele Bly og Tin ere Blikflagernes Slaglod.

Tin og Zink er en haard Legering, der bruges meget i 

England/ især til Olkruse.

Tin og Antimon anvendes til Nodeplader.

Tin og Jern. En egentlig Legering af Tiy og Iern
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bruges ikke, derimod anvendes fortinnede Iernptader 

meget hyppigen. Man dypper fuldkomment metalliffe 

Jernplader i smeltet Tin/ hvorved Iernet fuldkomment 

gjennemrrænges af Tin. Tinnet krystalliserer under 

Evalningen paa Iernet, og denne krystallinske Structue 

bliver synlig ved Hjelp af Syrer. Man kalder det da 

vatret Metal.

Man fortinner dertil Blikpladerne paa ny med en Lege- 

ring af 100 Dele af det reneste Tin, Kobber, | Ar se- 

nik/ og behandler da Blikket afvexlende med Syrer og 

veen Potaffelud.

Zink.

Vægtfylde: 7/028 det siebte, og 7/1908 det hamrede.

Farve: blaaagtig hvid.

Seighed og Styrke: Zinken forandrer sinSeighed meget 

efter den Temperatur, hvortil den opvarmes; ved sæd

vanlig Temperatur er den meget ffjsr, ved Vandets Ko

gepunkt lader den sig let hamre og valtse, ved en Varme 

af 220° Hundrededeels er den overordentlig skjor. En 

Zinktraad af t t ö  Tommes Tykkelse bærer 26 Pd. Zinken 

angribes ikkun ubetydeligt af Luft og Vand, naar den 

ikke er i Beroring med andre mere negative Metaller. I 

Rodglodheden afilter den Vandet, og den oplofts under 

BrintlUfts Udvikling af Saltsyre og fortyndet Svovel- 

syre. I Hvidglsdheden brænder den i aabne Kar med 

blaa Lue, hvorved der dannes Ankilte.

Smelter ved 342° Hundrededeels, og kan destilleres i 

Hvidglodheden.
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Zinkilte. Den eneste bestemte Iltningsgrad, Zinken 

har, dannes ved Zinkens Forbrændning, og ved den sal

petersure eller kulsure Zinks Glødning; et hvidt let 

Pulver, usmelteligt, er opløseligt i Ammoniak, og tillige 

Saltbasis.

Sammenflytning 100 Zink

24/44 Ilt.

Svovelzink er et guult Pulver, der findes meget hyppigt 

i Naturen.

Zinkens Tal er 65, efter Berzelius 806.

Legeringer.

Zirikamalgam af i Deel Zink og 2| Dele Quiksolb bru

ges til at fmøre Puderne med ved Electriseermaffiner.

Z i n k s a l t e.

Svovelsuur Zink, hvid Vitriol, tilberedes i det Store 

ved Forvittring af Svovelzink. Det synes ikkun at 

dannes tilligemed gron Vitriol af Svoveljerns Forvit- 

tring. Indeholder for det meste Jern og Bruunsteen.

Kulsuur Zink er meget brugelig som hvid Malerfarve 

i de Tilfælde/ hvor man ikke kan anvende Blyhvidt. For 

at tilberede det reent oploser man Zink t Salpetersyre 

og koger Oplosningen ved Zinkstykker, hvorved Jernet 

udstilles. Ester at Vlrdsten ved Filtrering er adskilt 

fra Iernet/ bundfældes Finken ved kulsuurt Natrum.
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Cadmium.

I nogle Finkmalme findes endnu Spoer til et andet 

Metal, der har megen Liighed med Zinken. Dets Vægt

fylde er 8/604, hvidt, ligner Tinnet t sine physiske Egen, 

ffabei'/ er flygtigt, bmnder til et gunkbruunt Cadmiumiltt/ 

der er Saltbasis.

Tellur

er ligeledes et fjeldene Metal, som hidindtil ikkun er 

fundet i Ungarn og Norge. Vægtfylde er 6,115, blaa, 

hvidt, ffjort, letsmelteligt/ flygtigt, br<rnder t Luften 

ved hole Temperaturer. Forbinder sig baade med Ilt 

og Brint.

Antimon.

Vægtfylde: 6/86.

Farve: solvhvid.

Haardhed: liig Guldets.

Seighed og Styrke: Antimon er meget stjert.

Smelter ved Begyndelsen af Rodglsdheden ved 4250 

Hundrededeels.

Iltes ikkun ubetydeligt i Luften ved sædvanlig Tem

peratur.

Brænder ved Rodglsdheden i fri Luft. Md samme 

Varme asilter det Vandet med Detonation.
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1. Antimon-Underilte dannes ved at anvende Antimon 

font positiv Leder i den galvaniske Kjede.

2. Førilte udstilles, i bet man hælder salpetersuurt An

timon i Vand, og udvadster Pulveret saa længe, indtil 

Vandet ikke meer viser Spoer til Syre. Et hvidt Pul

ver, noget oploseligt i Vand, bliver guult ved en hsiere 

Temperatur. Er Saltbasis.

Sammensætning 100 Antimon

18/59 Ilt.

3. Antimon-Syrling dannes, i bet Antimon brernder i 

Lnften eller naar salpetersuurt Antimon gledes stærkt; 

sneehvidt, oplsses af stærke Syrer og bundfældes igjen 

ved Vand; har Syrernes Egenffaber.

Sammenflytning io o Antimon

24/79 Ilt.

4. Antimon-Syre dannes, i det man oplsser Antimon i 

Salpetersaltsyre, afdamper det til Tørhed og glsder det 

ganske svagt; et guult Pulver, som er oploseligt i Syrer, 

men har Syrernes Egenffaber.

Samniensirtning ioo Antimon

30/985 Ilt..

Ilten i Antimon-Ilterne forholder sig som Z : 4: 5.

Svovelantimon er den hyppigste Antimonmalm/ og kan 

let beredes vedSammensmeltning af Antimon og Svovel, 

det hap den Egenskab let at forbinde sig med Antimonilte.
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Antimon brander i Chlorine og danner Chlorantimon.

Legeringer.

Lige Dele Antimon og Kobber give et skjsrt men meget 

smukt violet Metal.

Arsenik.

Vægtfylde: 3J.

Farve: mork graa.

Meget ffjsrt.

Det forflygtiges allerede ved i80O Hundrededeel§.

Ved Luftens Indvirkning sonderfalder det til et bruunt 

Pulver, men under Vand holder det sig. Ved hoiere 

Temperatur brænder det i Luften.

Ilter.

i. Arseniksyrling (hvid Arsenik) dannes vedArsenikens 

Forbrænding, sublimerer som et hvidt Pulver, er oplo- 

selig i 400 Dele koldt Vand, noget meer i varmt Vand, 

forbinder sig med ZEsk.

Sammensætning 100 Arsenik 

31/407 Zlt.

2. Arseniksyre dannes ved at koge Arseniksyrling med 

Salpetersyre/ er meget oploselig t Vand, forbinder sig 

mei) ZEff.

Sammensætning io o Arsenik

54/179 Ilt.
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Iltens Forhold t Arsenikilterne er som 3 :5.

Arsenik forbinder sig med Brint. Forbindelsen er en 

Luftart, der udvikles, i det man opløseren Legering af Al> 

senik og Tin i fortyndet Saltsyre.

Alle Arsenikforbindelser og det rene Arsenik ere vold

somme Gifter.

Der gives en guul og en rsd Svovelarsenik, der begge 

bruges som Malerfarve. Ifolge Braconnot kanden 

gule Svovelarsenik ogsaa bruges i Farverier. Hans 

Forskrift er denne: man sammensmelter l Pd. Svovel, 

I Pd. hvid Arsenik og 2| Pd. Potaske, opløser Massen, 

filtrerer og bundfælder den i Potaske opløste Svovelarse- 

nik ved fortyndet Svovelsyre, udvasker den og oploser 

den endnu fugtig i Ammoniak. I denne Oplosning 

dypper man Seiet og hænger det ud i Luften, hvorved det 

bliver smukt og varigt guult.

Jern.

Vægtfylde: 7/8439.

Haardhed: som Kobber.

Farve: graa.

Seighed og Styrke: En Traad af 0,078 Tommes Tyk

kelse bærer 405 Pd.

Smeltelighed: Det rene Iern udfordrer en meget hor 

Temperatur for at smelte; efter Mackenzie 158° 

Wedgwood; det kulholdige er lettere smelteligt.

Ved Luftens almindelige Temperatur tiltrækker Iernet 

Ilt og forvandles til Tveilte, Jernrusi; i Ildluft bilen-
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der det, og danner Jernforilte; t Rodglsdheden afilter 

det Vandet og danner Zernforilte; i Saltsyre og fortyn- 

det Svovelsyre oplofts det under Udvikling af Brint.

Ilter.

I. Forilte dannes, naar Vanddampe stryge over rsdgls- 

Vende Iern/ eller naar Vand staaer over Iernfiilspaan, 

Ler ofte omrores; er et fort eller egentlig merk gront 

Pulver, som folger Magneten. Z Naturen forekommer 

det fjeldene reent men for det meste forenet med Tveilte; 

Lekjendt under Navnet Magnetjernsteen. Det forener 

sig med Vand til en Vandforbindelse/ der er gren og til- 

træffer Luftens Ilt med sior Lethed. Saltbasis.

Sammensætning 100 Jern

29/5 Ilt.

2. Tveilte, dannes ved Gledning af saspetersuurtJern/ 

af svovelsuurt Iern i aabne Kar/ selv af metallisk Jern 

i aabne Kar; dets Farve er rsdguul indtil rodbruun; 

man kan frembringe en Mængde meget brugbare Far- 

ver ved at glode Jernforilte og Jerntveilte; lige 

.Dele Zernforilte og Jerntveilte give Violet, io  Procent 

Zernforilte giver et reent Rodt uden guult Skjær.

Ierntveiltet drages ikke af Magneten; ved en meget hol 

Temperatur afgiver det Ilt; med Vand danner det en 

guul Forbindelse, der er bekjendt under Navnet Oker. 

Saltbasis.

Sammenfatning io o  Iern

44/25 Ilt.
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Ilten i de to Iernilter forholder sig som 2:3, men da 

Zernilterne selv kunne forbinde sig indbyrdes, og denne 

Forbindelse igjen med Syrer, saa frembringes derved en 

Mamgde Mellemgrader.

iste Svoveljern. 2 Dele Jern ophedes meget stærkt, 

siden kastes 3 Dele Svovel derpaa. Det oploses af for# 

tyndet Svovelsyre eller Saltsyre meget let under Udvik

ling af Svovelbrint. Naar man opvarmer Svovel og 

Zernfiilspaaner med Vand, saa frembringer man meget 

lettere denne Forbindelse af Zern med Svovel; sandsyn- 

ligviis som Vandforbindelse.

Sammenfatning io o Zern

58/82 Svovel.

2det Svoveljern dannes ved at sammensmelte det fsrsie 

Svoveljern med Svovel ved en Temperatur, der ikke stiger 

til Rodglodheden, hvorved det overflødige Svovel for- 

flygtiges; det angribes tf fe meer af Syrer. I Naturen 

findes det meget hyppige« og er bekjendt under Navnet 

Svovelkis.
,*-/, 

Sammenfletning io o  Iern

H7/66 Svovel.

iste Chlorjern dannes ved at oploft Iern i Saltsyre, saa 

at noget Iern bliver uoplost, afdampe til Lorheden, og 

glsde i lukte Kari opløseligt i Vand.

2det Chlorjern dannes vedIernetsForbrirndningiChlor.

PhoSphorjern. 32 Dele Phosphorglas, 32 Dele Jern 

og i Deel Kul sammensmeltes og danne et hvidt meget
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skjsrt Metal/ som er magnetisk. Reent Jern faaer ved 

Phosphorjernets Tilsætning den Egenstab at blive 

koldskjor.

Zernets Tal er 54 eller efter Berzelius 678.

Jernets Egenskaber forandres overordentligt ved smaa 

Indblandinger af Kul, Phosphor/ Kiselmetal, Leermetal. 

Det reneste Iern er Smedejern, og jo renere Jernet er, 

desto bedre Smedejern er det. Det udfordrer den atter- 

strængesie Hede for at smelte, derimod bliver det blsdtved 

Hvidglsdheden, hvorpaa Iernets Egenskab beroer at det 

lader sig sveise. En Tilsætning af Deel Kulstof gjor 

Zernet allerede meget lettere smelteligt, haardere og mere 

spændstigt, elastisk; og alle de Forffjelligheder/ Staal og 

Stsbejern vise fremfor Smedejern, maae i de fleste Til- 

fælde ene og allene tilffrives Kullets Nærværelse i stsrre 

eller mindre Mængde. Den folgende Tabel viser hvorle- 

des det rene Jern forandres ved Kullet:

! Iern med Deel Kul danner blodt Stobesiaal
_T_ __
IOO — — almindeligt Stobestaal

T
— — — Haardt Stobestaal

I
Tö — — — det haardesie Staal
T_ —
L5 — — hvidt Stsbejern
_T_ — 
20

— — plattet Stsbejern
T -

If
— — fort Stobejern.

Staal.

Staalet udmærker sig i sine physifke Egenskaber derved, 

at det forener StobejerneLs Egenffaber med Smedejernets,
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at det kan sveises som det sidste/ og er smelteligt og Haardt 
fom det forste. Især af kulsuurt Zernforilte kan man 
ved Friffning ligefrem forskaffe sig Staal, som er bekjendt 
under Navnet Raat Staal/ dog tilberedes det meste 
Staal ved Cementering og Omstøbning.

Cementering ffeer enten vedat udsætteStobejern omgivet 
af Leer eller Muursieenpulver eller ogsaa Smedejern med 
Kulpulver i Jernblikkasser for en stærk og varig Hede, 
omtrent 80—90° efter Wedgwood i 5—10 Dage. Ier, 
net udvider sig ved denne Operation, det faaer Blærer 
paa dets Overflade, bliver meget haardere, faaer kry- 
sialliniff Brud; men det er ikke eensformigt.

Den bedste Staalart er Stsbestaal, der faaes ved ^at 
smelte Cementstaal i lukte Digler med stsdt Glas og Kul
pulver, hvortil man undertiden fatter noget Kalk.

Kul er ikke den eneste Substanz/ der i Forening med Ier- 
net giver Staal. Der bringes en Staalart fra Mena- 
kaubo i Ostindien, og kommer i Handelen under Navn 
af Wooz; den ansees for det fortrinligste Staal man 
kjender; det indeholder intet Kul men bestaaer kun af 
Jern, Kiselmetal og Leermetal.

Af Kulstaalets Legeringer ere især vigtige:

Sslvstaal. 7UÖ Sslv. Staalet bliver ved denne Til
sætning meget forbedret og Solvstaal er at foretræffe 
overalt, hvor man behover af det fortrinligste Staal.

Plarin-Staal. Platin; ikke saa godt som Solv- 
siaal; dog er det at foretrække/ hvor man fortrinligen be
hover Seighed.
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Rhodium-Staal er det fortrinligste af alle/ men for kostbart. 

Chromium-Staal. Chrommetalfortrinligt til Da-

masceringen.

Zernudsmeltning.

Iernmalm er af meget forskjellig Natur.

1. Cvoveljern. Svovelkis, Magnetkis, Straalkis. 

Bruges ikke til Zernudsmeltning, da Svovelet gjor Ier- 

net ffjsrt i Rodglodheden.

2. Iernilter.

a. Forilte og Forbindelse af Forilte med Tbeilte. 

Magnetjernsieen. Er den hyppigste Jernmalm i 

Norge og Sverrig.

b. Tveilte. Rsdjernsteen, Bruunjernsieen, Iern- 

glands.

3. JernsalLe.

a. KulsuurtIern; ntesten alt engelst Iern smeltes 

af kulsuurt Jernforilte; ogsaa den bornholmske 

Zernsieen horer hertil.

b. Kisel- og leer-suurt Ierntveilte. Leerjernsteen. 

c. Phosphorsuurt Zern. Myremalm; bruges i 

Smaaland, Finland og Nordtydstland til Iernud- 

smeltning. Under Navn afMyremalm forekommer 

ogsaa kiselsuurt Ierntveilte.

En Blanding af kiselsuurt og phosphorsuurt Zern findes 

overalt i Landet i stor Overflodighed i Moserne især i 

Zplland og det Slesvigffe.
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Malmen rostes, tildeels for at bortskaffe de flygtige Be- 

standdele (Kulsyre, Vand/ Evovel), tildeels for at for, 

vandle Iernforiltet til Zerntveilte, og tildeels for at 

gjore Zernmalmen nicer poro§. Den rostede Jernmalnr 

udsmeltes, i det man bringer den i en stærk Hede i Bers- 

ring medKul, og tilsætter en smeltelig Subsiants, der be- 

dækker det smeltede Jern, og beskytter det imod Lirftens 

Indvirkning. Dette steer enten i Reverbeerovne eller t 

Blæseovne. Det udsmeltede Zern er især Kulsiofjern med 

Svoveljern. For at rense Metallet fra Kul og Svovel 

maa det i en st<rrk Hede komme i Beroring med Jern- 

forilte; dette steer, hvor man har Trækul, ved Friskrlden, 

hvor man har Steenkul, ved Pvdling. Ved denne Pro- 

ces iltes Kullet og Svovlet paa Ierniltets Bekostning, og 

Kulilteluften og Svovelsyrlingen bortfores med Luften.

I e r n s a l t e.

Svovelsuurt Iernforilte. I Naturen forekommer en 

Mcengde Blandinger af det forste og andet Svovel- 

jern. Det ferste Svoveljern danner, naar det bliver 

udsat for Iltens Indvirkning, svovelsuurt Jernfor, 

ilte; det andet Svoveljern maa derimod miste en Deel 

af sit Sbovel, fsrend Ilten kan indvirke paa det. Dette 

steer ved Destillation. Luften forvandler det derefter til 

svovelsuurt Iernforilte, der Udludes og krystalliseres. Det 

svovelsure Jern eller gron Vitriol er et af de meest an- 

vendte Salte; i det store bruges det til Svovelsyredestil- 

lationen, til Saltsyre og Salpetersyreberedningen, til 

il Bruunrodt.

D
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Metaller, der ved en Mængde Egenskaber staae nær ved 

Jern, men for Kunsterne ere af mindre Vigtighed, ere 

endnu Mangan, Chrom, Cerium/ Uran.

Mangan.

Vægtfylde: 8,013.

Farve: graahvidt.

©fjer.

Udfordrer en Temperatur af 160° Wedgwood for at smelte.

Iltes meget snart i atmosphærisk Luft, afilter Vandet.ved 

sædvanlig Temperatur.

Manganen har en Mængde forskjellige Ilter; et Ilte, som 

er Saltbasis; et Overilte? der uforandret hverken for- 

binder sig med Syrer eller LEsk og 2 Syrer.

Af Mangan-Overiltet benytter man sig for at udvikle Ilt, 

for at tilberede Chlorine, og til Glassmeltning.

Det meste Stobejern indeholder Manganmetal.

Af Mangansaltene er ikkun en Forbindelse af Mangan- 

syrling med Kali vigtig, der tilberedes, idet man sammen- 

smelter reent Kali med Manganoverilte/ og er bekjendt un

der Navnet Mineralchamæleon.

C h r o m.

Va'gtfplde: 5/9.

Farve: hvid.



Meget Haardt og ffjstt; det kan poleres oger magnetisk.

Overordentligt tungt smelteligt.

Luften indvirker ikke paa det ved sædvanlig Temperatur; 

ved hojere Varmegrader forbinder Chrom sig med Ilt.

Af Syrerne oplsser ikkun Salpetersyre det ved Kogheden.

Chrom har 3 Ilter.

1. Forilte tilberedes lettest ved Glodning af Chromsunrt 

Quiksolv; et smvkt gront Pulver/ der bruges som Maler- 
farve; er Saltbasis.

Sammenslutning 100 Chrom 

42/63 Ilt.

2. Tveilte. Et bruunt Pulver.

3. Chromsyre. Man smelter Chromsuurt Jern, som 

findes i Naturen med Salpeter, opløser, afdamper og 

lader det chromsureKali krystallisere. Det chromsure Kalt 

oplofts, bundfældes med salpetersuur Baryt; den cl)rom# 

sure Baryt vadffes, oplofts i Salpetersyre og Baryten 

bundfældes ved Svovelsyre med den Forsigtighed, at hver- 

ken Baryt eller Svovelsyre bliver t Oplosningen. Væd, 

ffen afdampes, oplofts, afoampes atter, indtil al Salpe- 

tersyre er bortdampet. Chromsyren er rod, let oploselig 

i Vand.

Sammensætning 100 Chrom

85/26 Ilt.

Ilten t Chromilterne forholder sig som 3:4:6.

Chromets Tal er 56 eller efter Berzelins 704.

D 2
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C h r o ni sure Salte.

Chromsuitt't Bly er allerede anfort.

Chromsuurt Quiksolv beredes ved at bundfælde salpeter« 

suurt Quiksolv med chromsuurt Kali; er et smukt guul- 

rodt Pulver.

CeriUlnmetal har 2 Ilter.

Uranmetal har 2 Ilter.

Molybdaenmetal har 3 Ilter, hvoraf 2 ere Syrer.

Wolfram har 2 Ilter, hvoraf den ene er Syre.

Tantalmetal har et Ilte, der er en Syre.

Titanmetal har 2 Ilter.

De sidste 6 Metaller anvendes ikke til technisk Brug und- 

tagen Uran, hvis ene Ilte bruges i Porcelainmalene.

K n a l d m e t a l l e r.

De fleste af de saakaldte wdle Metaller, hvis Ilter let 

flippe deres Ilt, kunne ved Hjelp af Ammoniak give For

bindelser, der allerede ved svag Varme detonere med en 

flor Voldsomhed. De synes alle at være basisse Salte, 

hvor Metallet spilleren Syres Rolle, og Ammoniaken 

er ALsket. Ved en svag Opvarmning tiltrækker Ammo- 

niakens Brint Ilten i Metalilterne, og der dannes Vand, 

som, forflygtiget bed Varmen, tilligemed Ammoniakens 

Qvælstof er det spændstige Legeme, hvis hurtige Udvikling 

frembringer den voldsomme Detonation. Medens Krudtet 

udfordrer en Rodglodhede, forend dets flygtige Bestand- 

dele kunne udvide sig, forlange Knaldmetallerne ikkun



en Hede, der lidet overstiger Vandets Kogepunkt. Heraf 

folger, at de spændstige Bestanddele meget hurtigere udvikle 

sig, og at deres Virkning i Forhold til Krudtet er meget 

stærk i Nærheden af den detonerende Masse, men da-der er 

ikkun en ubetydelig Mængde af luftformige Legemer ud- 

viklede, saa kan Virkningens ikke forplante sig langt. 

Knaldsølv tilberedes ved at bundfælde salpetersunrt Solv 

ved Kalkvand, udvaske det/ og lade det derpaa henstaae i 

et Kar med flydende Ammoniak i 12 Timer. Det torres 

derpaa ved Luftens Varme. Stod, Tryk og en svag 

Varme bringe det til ar detonere. Der gives ogsaa 

Knaldguld og Knaldplatin.

Der gives endnu en anden Række afKnaldforbindelser af 

samme Metaller, tilberedt og sammensat paa en ganske 

anden Maade. For at tilberede dette Knaldsolv oploser 

man 40 Gran Solv i 2 Unzer stærk Salpetersyre, forcyu- 

det med2Unzer Vand. EfteratOplssningen er fuldbyrder, 

tilsætter man 2 Unzer stærk Viinaand/ og opvarmer Blan

dingen; der udstilles et Pulver, som vadsket og tørret er 

Knaldsolv, og som ifolge nyere Undersøgelser er en For

bindelse af Svlvilte og en Syre, som man har kaldet 

Knaldsyre. Knaldsyren bestaaer af Ile, Kulstof og 

Qualstof; ogsaa dens Forbindelser med andre Metaller 

have ben Egenskab voldsomt at detonere.

Knaldmetallerne detonere saa let, deres Tilberedning og 

Opbevaring udfordrer saa megen Forsigtighed, at ikkun 

svede Chemister tor befatte sig dermed, da det mindste 

Uheld kan medfore Livsfare, selv naar man arbeider med 

smaae Mængder.
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Brcendmaterial.

2lf Brivndmaterialierne, der hore til denne Afdeelning af 

NatUrproducterne, ere især vigtige de forffjellige Arter af 

Mineral-Kul og Torv. Med Hensyn til deres Varme- 

frembringelse ved Forbrændningen kan man betragte dem 

som Blandinger af Kul og Brint, thi de svrige Bestand- 

dele Ilt, Qvælstof og faste metalliffe og jordartige Le- 

gemer ere af liden Indflydelse. De Bestanddele, der ved 

Glodheden kunne antage Luftform, og som saadanne forbin- 

de sig med Atmosphærens Ilr, danne ved Forbrcendningen 

Luen, de andre Gloder. Der forekommer i Naturen 

Brændsel, der blot banner Sue, som KUl-Brintluften, der 

sirommer vedvarende udaf Jorden ved Barigazo t Over- 

Italien; og andet/ der næsten udel»kkende bestaaer af fasie 

Bestanddele, som Anthraciten; imellem begge ligge alle 

Enge Arter af Mineral-Kul.

Anm. Forffjellen imellem Bruunkul og Sortkul 

har enten Hensyn til Kullenes Farve især paa Stre

gen, eller er blot geognosriss, og i det sidste Tilfælde 

bruges Navnene ikkun med Hensyn til dcn Danning, 

hvori Kullene findes. Bruunkullene ere for det meste 

flettcre Varmeledcre end Sortkullene, og dcrpaa har

man grundet et godt Kjendeeegn for Kullene. Naar 

man tænder et lille Kulstykke for Blæsersret og dcrpaa 

blæser en kold Luftstrøm med Blæsersret dcrpaa, saa 

vedblive Bruunkullene at brænde, men Sortkullene 

flukkes igjen. Efter dette Kjendetcgn bliver en Deel af 

det, man for kaldte Sortkul, at henregne imellem 

Bruunkullene.
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Efter den forskjellige Brug, man vil anvende Bramdma- 

terialiet til, soger man snart at fremstille den luftformige 

og faste Vestanddeel af Brændflet hver for sig, snart an- 

vender man ikkun een af dem, snart adskiller man dem 

flet ikke i Forbrændningen, Den fuldstændigste Adstil- 

lelse ffeer ved Steenkullenes Anvendelse til Gasoplysning. 

Ved Glodning i lukte Kar frembringes af SteenkUllene 

Kulbrinteluft/ oliedannende Gas, Kulilteluft, Kulsyre, 

sveden Olie, Vand, Svovelbrintlnft, og som det synes 

Svovelkulstof; indeholde Steenkullene Qvælsiof/ saa ud- 

vikles endnu Ammoniak; den svedne Olie/ Vand og 

Ammoniaken fortættes ved Afkjolning; Kulsyren og Svo- 

velbrinteluften indsuges afKalkvand og KulbrinLelUfLen/ 

den oliedannende Gas, Kulilteluften og en luftformig 

Svøvelforbindelse samles i Gasbeholderen. Ved For- 

brandning danne de Vand, Kulsyre og lidet Svovel- 

syrling. Oliedannende Gas giver det stærkeste og reneste 

§ys. I Karret blive Kullenes ikke flygtige Bestanddele 

tilbage; de kaldes Coaks.

Luften, som udvikles af Olie, Tran rc. indeholder meget 

meer oliedannende Ga§, og er fri for Svovelforbindelser; 

man undgaaer derfor ved dens Anvendelse en ubehagelig 

Rensning og faaer bedre Gas.

Coaks anvendes meget hyppige« til Metalsmeltnin- 

ger og overhovedet, hvor man vil frembringe en 

siærk Hede paa det Sted Forbrændningen ffeer. Steen- 

knllenes Forknlling eller Afsvovling, som det kal- 

des, ffeer i Ovne, hvor man ikkun tillader saa me

gen Luft at træde ind, fom udfordres for at for

brænde de -flygtige Bestanddele. Milerne til at for-
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kutte Torv/ Ved eller Steenkirl ere byggede paa samme 

Grund og den lose Jord, hvormed man bedækker dem, er 

isiedetfor Muren i Forkulningsovne.

Z de almindelige Smelteovne bruger man blot Bramdse- 

letjZ ikke flygtige Besranddeel.

I Reverbeerovne bruger man ikkun Flammen.

I de sædvanlige Afdampnings-og Koge-Ovne bruger man 

baade de faste og flygtige Bestanddele.

Leer- og Kisel-Jordens Forbindelser.

Leerjorden og Kiseljorden danne begge Vandforbindekser, 

og især den forste kan i denne Tilstand meget let opblodes 

i Vand, hvorefter den danner en feig, temmelig sammen- 

-irngende Det, der selv ester Udtørringen vedbliver at 

have nogen Sammeiihamg og vedligeholder den Form, 

den eengang har. Det er hidindtil ikke lykket i Ovne at 

smelte disse Iordarter hverken for dem selv eller i Forbin

delse med hinanden, derimod sammensintre de noget i 

den stærkeste Hede man kan frembringe.

Kisel- og Leer-Jordens Vandforbindelser ere undertiden 

de eneste og altid de vigtigste Bestanddele af Leret, og 

danne, naar de ere rene eller næsten rene, det ildfaste Leer. 

Kiseljorden er for det meste tilstede i siorre Mængde, end 

Leerjorden. Kiseljordens Forbindelse med Kalk, Magnesia, 

Jernilte, Manganilte og Potaske ere smeltelige, og, 

naar disse sidste Stoffer ere tilstede i Leret, saa bliver det 

derved smelteligt. Forbindelsen af i Grmiddeel Kalk
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med 2 Grunddele Kiseljørd er den lettest smeltelige kisel- 

sure Kalk.

Ogsaa de dertil svarende Forbindelser med Iernilte og 

Bruunsieen smelte let. Leret bliver lettere smelteligt t 

samme Forhold, som det indeholder en storre Mamgve af 

disse Forbindelser. Er det Kalk, Magnesia eller Potaske 

Leret indeholder, saa bliver det hvidt efter Brændningen. 

Zernilterne og Manganilte give derimod rode, gnle, 

brune og sorte Farver.

Forend det kalkblandede Leer begynder at smelte, sammen- 

trække Delene sig, de sintre sammen, og Massens Sam- 

menhamg og Haardhed forogeS derved. Io mm* dets 

Sammentrækning nærmer sig Smeltningen, desto stærkere 

bliver Sammenhængen og Haardheden. Ved Smelt

ningen opnaaer den den storste Haardhed og Sammen- 

h«ng, Forbindelsen kan antage. Zo storre Varme/ der 

Udfordres forat smelte en Leeraart, desto haardere og 

fastere bliver den, efter at den er smeltet. Ogsaa for Leer 

blandet med Magnesia, Iernilte og Manganilte gjelder 

det samme.

Ved enhver Leerart kan man derfor bestemme Varmegra- 

den, hvorved den stal antage ben fornodne Haardhed/ idet 

man bringer dets Smeltepunct lavere ved at tilsætte 

Kalk (Kridt, malet Kalksieen), eller hsjere ved at til

sætte en ildfast Leerart eller Kiseljord (malet Flint eller 

Sand).

Da Sammensintringen er en begyndende Smeltning, 

saa er Leret i den Varmegrad tilbøjeligt til at forandre
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sin Form, skarpe Kanter afrundes, Plader bsies. Naar 

Varmen virker ligemeget fra alle Sider, saa forandres 

ikkun Storrelsen ved en ligeformig Sammentrækning. 

Indeholder Leermassen en betydelig Mængde af et Pulver, 

font ikke kan sammentrække sig i den Varmegrad/ saa 

tjener dette meget til at holde Formen.

Paa disse Lerets Egenskaber beroer den mangfoldige An

vendelse man gjor deraf til bramdte Leervarer.

I. Den alteralmindeligsie Anvendelse af Leret er til 

Muursieen og Tagsteen. Enhver Leerart er hertil god, 

der ikke indeholder saa megen Kalk, at den efter Brænd- 

ningen tildeels bliver uforbunden med Leret, thi saa 

lasker den sig i Luften og Stenen har ingen Varighed. 

Leret bor kunne taale en stærk Rodglodhede uden at 

smelte, thi en paa Overfladen smeltet Muursieen sorbin- 

der sig ikke med Kalken; den bor ved samme Varmegrad 

antage saa megen Fasthed, at den ikke blot ikke opblodes 

afVand, men ogsaa ikke springes af Vand, der fryser t 

dens Porer.

2. Almindelige Leerkar. Leret hertil bor være frit for 

Gruus og smaae Stene, det bor have famine Egenskaber 

som det forrige med Hensyn til Ilden, og bor brændes saa 

stærkt, at Karret efter Brerndningen ikke indsuger Vand. 

De brngcs enten uden Glasur som Iydepotterne, eller 

med Glasur.

Glasur er en Substanz, der altid bor være lettere smelte- 

ligt end Leret, hvoraf Karret er dannet. Den bringes i 

Pulverform paa Karrets Oversiade og ved Brerndningen
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smelter den Lil et Glas, der bedakker hele Karret og for

hindrer Luftens og Va'dffens Indvirkning paa samme.

Den almindelige Glasnr paa Leerkar er Blyforilte (Sol- 

verglsd) blandet med Quarz eller Leer; enhver Leerart, 

der ikke kan taale en svag Hvidglsdhede uden at smelte, 

kan ikke bedcrkkes med nogen anden Glasur, derimod kan 

man glasere de mecr ildfaste Leerarter paa en lidet beko- 

sielig Maade ved at kaste Kjokkensalt t den hvidgls- 

dende Ovn.

3. Fajance har den samme Masse som de almindelige 

Leerkar, men Leret er ved Stemning befriet for de 

fremmede mechanisse Indblandninger, og behandlet med 

meer Omhyggelighed med Hensyn til Formen. Glasuren 

er hvid og uigjennemsigtlg for at ffjule Lerets Farve, 

hvilket opnaaes ved en Tilsætning af Tinilte (Tinaffe) 

til Blyglasuren.

Til de hidindtil anforte Leervarer anvender man jernhol- 

digt Leer/ hvilket erdet hyppigste; tilde folgende bruges 

ikkun hvide Leerarter/ da de blive forsynede med gjennem- 

sigtig Glasur.

4. Steentoi. Har hvidt Leer til Hovedmasse, som 

bliver bedækket med en gjennemsigtig Glasur. Efter 

Lerets forskjellige Natur tilsættes meer eller mindre ma- 

let Flint og Kridt, hvoraf det har faaet sit engelske Navn 

Flintvare. Glasuren er Blyilte med en betydelig Til- 

sætning af Kiseljord/ hvorved den bliver haardere. Kar- 

rene blive bramdte ved en maadelig Hvidglsdhede, og da 

Leret ved denne Temperatur bliver »fuldkomment fast.
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uden at sammentrække sig meget stærkt, saa holde de skar- 

peste og letteste Former sig ved Brændningen, og dette til- 

ligemed Farven udmærker især det Steentoi, man har 

kaldet Wedgwood. Undertiden er den brændte Leermasse 

gjennenrtrængt med Metalilter, hvorved den bliver farvet. 

Jern med Kobalt og Kobber farver det sorte Wedgwood, 

Kobalt allene farver det lyseblaat.

5. Den fortrinligste af alle Leervarer er Porcelainet, 

der brændes ved en meget stærk Hvidglodhede, og har en 

Glasur, der er aldeles fri for Blyilte. Dette foranlediger 

dets Haardhed, dets Styrke og dets Modstand imod che- 

miste Indvirkninger. Til Porcelainet vælger man altid 

en fuldkomment ildfast Leerart, der blandes med Quarz 

og Feldspath eller Kalk eller Gyps i et saadant Forhold, 

at det ved den stærkeste -Ovnshede ikke kommer til at 

smelte, men ikkun sammensintrer, og bliver halv igjen- 

nemsigtig. For Porcelainet ligesom for Steentoi kan 

man ikke angive noget bestemt Forhold imellem Bestand- 

delene/ da Leret fra ethvert Stedj har en forskjellig Sam- 

mensætning. Porcelainglasur har næsren samme Bestand- 

dele som Porcelainmassen, men er lettere smeltelig. Til 

Porcelainsmaleri tjene ikkun Metalilter og Metaltsalte. 

Jern, Kobalt, Zink, Chrom, Guld, Kobber, Mangan 

og Uran ere de vigtigste Metaller man anvender.

G l a s s m e l t n i n g-

Kiseljordens Forbindelser med Kalk, Iernilte, Kali, 

Natrum og Bly ere smeltelig, ved en hojere eller lavere 

Varmegrad. De sidste 3 Forbindelser blive fuldkomment
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klare efter Afkjolningen og danne de meest brugelige Glas- 

arter, enten alene eller blandede. Det hyppigste Glas 

er Potasteglasset.

Man forlanger af en god Glasart, at den er fuldkom, 

ment gjennemsigtig/ at den modsiaaer Luftens og Vandets 

Indvirkning, og ikke alt for let springer ved Temperaturaf- 

vexling. Vist nok har Undersøgelser viist, at Natrum og 

Kaliglasset, hvor omhyggeligt det endogsaa er smeltet, ikke 

fuldkomment nwdstaaer Vandets Indvirkning, men denne 

Virkning er saa ubetydelig at den ikkun kommer i Be- 

tragtning ved overordentlig fine chemiske Forssg. Dog 

bor Kiseljordens Mlrngde overstige Kaliets betydeligt, 

thi ellers oploser Vandet det langt M'kere.

i Deel Kiseljord og 3 Dele Kali give et Glas som til- 

tt'lekker Atmosphærens Vand og henflyder. Et fortrin

ligt Glas, som smelter ved en Temperatur tilstrækkelig 

lav til at mangan behandle det smeltede Glas med Lerhed, 

og som holder sig i Luften, bestaaer af 8 Grunddele 

Kiseljord og i Grunddeel Kali.

Efter Vcrgt 73/17 Kiseljord 

26/83 Kali.

En Forskrift som omtrent giver samme Forhold er 

120 Pund Sand/ 

50—70 Pd. Potaske, og 

7—10 Pd. Salpeter.

De blandede Bestanddele blive udsat for en Hede, hvorved 

de ikke komme til at smelte, men antage nogen Fasthed
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og sintre stærkt sammen, hvorved tillige Kulsyren og SaU 

petersyren uddrives og Kullet iltes. Dissesammensintrede 

Masser brydes i Stykker og kastes i Digler, hvori de ud- 

sattes for en stærk Hvidglodhede. Massen smelter 

fuldkomment og Glasset faaer nu den Form man vil 

give det. De færdige Glas afkjsles langsomt for at de 

ikke saa let skulde springe.

Det engelffe Vindueglas har Kiseljord og Natrum til 

Hovedbesianddeel og bliver sammensat af

6 Skjepper Affald ved Sabesydenerne

7 — Kelp (Tangasse),

8 — Sand.

Deres Crownglas bestaaer af 2 Dele Kelp, 

i Deel Sand.

Det tydste almindelige Boutellieglas bestaaer af

130 Pund Sand,

80 — Traske,

24 — Potaste, 

5 — Kjokkensalt.

og det engelffe Boutellieglas blot af Affaldet fra Swbe- 

syderierne og Sand.

Glas/ hvortil Blyilte er tilsat faaer stsrre Vægtfylde, 

stærkere og meer livelig Glands og bryder Lyset meget 

silrrkere; det engelske Flintglas bestaaer af

300 PUNd hvidt Sand,

20 — Sølverglød/

80 — Potaske,

20 -— Salpeter.
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De kunstige ZEdelsiene bestaae ogsaa af et Blyglas; 

som uran kalder Stras; man sammensmelter dertil

8 Unzer Quarz,

24 — renset Potaske;

det bliver kogt med Salpetersyre, udvasket, blandet med 

12 Unzer Solberg lod og en Unze calcineretBorap. Dette 

Glas bliver sammensmeltet med .forffjellige Metalilter 

for at give den bestemte Farve.

Kalkens Forbindelse med andre i Vand uoploselige 
Ilter. Muurkalk og Cement.

Den kulsure Kalk forekommer i overordentlig stor Mængde 

i Naturen og er efter dens forssjellige Reenhed og Sam

menhæng bekjendt under Navnet Kalksteen, Marmor, 

Cementsieen, Kridt, Mergel. Brændt Kalk er denne 

Kalksteen, som ved Varme er bleven befriet for Kulsyren. 

Dette skeer i egne dertil indrettede Ovne, Kalkovne, 

eller i fri Ild. Allerede ved den blotte Hede kan man 

uddrive Kulsyren af sin Forbindelse med Kalken, men 

lettere og med Brændselbesparelse skeer det, naar man 

blander Kalksteen med kUlholdigeSubsiantser (Steenkul, 

Torv rc.) og da udsætter den for Varmen, Kulsyren for

vandles derved til Kulilteluft, der ikke har nogen Til

trækning til Kalken.

Den rene Kalk, brevndt Kalk, tiltrækker Vand med stor 

Heftighed og forvandles derved til en Vandforbindelse, 

lædffet Kalk; hælder man Vand paa brændt Kalk, saa 

forvandles ved den udviklede Varme endeel af Vandet til
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Dampe. Ogsaa af Luften tiltrækker Kalken Vand og 

falder til Pulver.

Naar man brænder ogsaa .ben reneste Kalk altfor stærkt/ 

saa sintre Delene sammen, i det en Slags Smeltning be- 

gynder, den tiltrækker nu ikke meer Vandet med denHef- 

Lighed og lerdskes ikke. Ureen Kalk gaaer allerede ved 

svagere Varme og i kortere Tid over til denne Tilsiand, 

og smelter fuldkomment/naar Heden bliver endnu stærkere. 

Den overbrændte Kalk kan bruges som Cement naar den 

sisdes til Pulver.

Man bruger 3 forffjellige Maader for at ladske Kalken.

1) Man kaster Kalken i Vand, som den indsuger og hvor- 

ved den falder til Pulver.

2) Man knuser den brændte Kalk til Stykker af en Rods 

Storrelse, fylder Kasser dermed og befugter den nu 

med Vand.

3) Man udsætter Kalken for Luftens Paavirkning.

Kalken lædffet paa disse 3 forskjellige Maader bliver meer 

eller mindre fiint fordelet.

For at kunne sammenligne den tjener folgende For sog, 

hvor en bestemt Vægt afreen Kalk blev lerdsset, og udrort 

med Vand til en tyk Dei.

Kalk lKdsket efter i) Maade fyldte 3/1 Maas.

2) — — 1,04 —

3) — — 1/78 —
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Den bramdte og l«rdskede Kalk forbinder sig med Kisel og 

Leerjord, og med Ierntveilte til en i Vand uopløselig 

Forbindelse, der heller ikke opblødes af Vand naar den 

engang er tor. Er Forbindelsen imellem disse Ilter me

get noie, saa lM'drier den selv under Vand. Paa denne 

Egenskab grunder sig Kalkens Anvendelse til Muurkalk 

og Cement.

Man inddeler den brændte Kalk med Hensyn til Bygning 

i 3 Arter: i) feed Kalk, 2) mager Kalk, 3) Vandbyg- 

nings-Kalk.

i) Feed Kalk er rmsten veen Kalk; en udmlN'ket feed 

Kalk fandtes at indeholde.

Kalk 5Sf

Leerjord i,5. Hertil hsre de fleste af vore 

Tab vedBrarndningen 43/5. Kalkstene.

100.

Den er lwdsket reent hvid og indsuger 2| Gange sit c(jct 

Maal af Vand. Den taaler den siorsie Ma-ngde 'Sand/ 

den herrdner aldeles ikke under Vand og kan tffun an- 

vendes til almindeligt Muurværk i Luften; til alle Byg- 

ninger under Zorden og under Vandet bor den forkasies.

2) Mager Kalk har aldrig en saa reen Farve som feed 

Kalk. Udvider sig ikkun ubetydelig ved Lædstningen, 

taaler ikkun lidet Sand/ men dens Blandning dermed 

hcrrdner i Luften meget hurtigen, og antager selv paa 

fugtige Steder straps nogen Fasthed. Den indeholder 

altid enten Kiseljord eller Leerjord eller Zernilte. Hertil 

horer Cementkalken fra Bornholm.

E
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3) Vandbygnings-Kalk. Dens Farve er fjeldene hvid, 

men guulagtig/ graalig eller grønlig, lM'dner under Vand 

uden Medhjelp af Indblandinger. Dens Sammensæt- 

ning er meget forskjellig; en meget udmærket Vandbyg- 

nings-Kalk bestaaer af: Kalk 4/3/

Leer 4,4,

Kisel 9,9,

Jernilte 11/3.

Meget lose Kalkarter (oni Mergel eller Kridt have den 

ikke tilstrækkelige« forklarede Egenskab ved Brandningen 

at give en maadelig Kalk.

Erfaringen forer til de folgende Resultater:

1) Den meget stærkt fordelte Kalk, der er lerdsket ved 

at kastes i Vand binder mindre godt end Kalk lædffet 

efter anden og treble Maade.

2) Brændt Kalk der indeholder allerede nogen Kisel- og 

Leerjord forbinder sig lettere med Sandet, end en meget 

reen Kalk.

3) Jo langsommere Muurkalken udtorrer desto bedre 

binder den.

4) Et Maal Dei af feed Kalk og 2 Maal Sand synes 

almindeligt taget et godt Forhold til Muurkalk, dog retter 

det sig efter Kalkens Beskaffenhed.

5) Med feed Kalk bor man blande grovt Sand, med 

mager Kalk bor det fine Sand anvendes.

6) Man kan forvandle ogsaa den fletteste Kalksteen til 

Cement ved at blande den med en tilstrækkelig Mængde
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Kisel og Leerjord og brænde den. Kunstige Cementer be- 

staae af almindeligt Leer og Kalk, der ere eltede sammen, 

formet som Muursteen og brændt i en svag Hede. For, 

boldene ere forfkjellige for forstjellige Kalk- og Leerarter.

7) Til Cementkalkeu der stal bruges under Vand blan

der man, istedetfor Sand, Mineralier der indeholde Fore- 

ninger af Kisel/ Leerjord og Zernilte og Kalk eller Pot- 

aske. For det meste anvender man hertil vulkanisk Aske, 

bekjendt under Navnet Pouzzolane eller Tras. Ogsaa 

Basalt, Lava, Gronsteen, brændt Alunstifer ere an- 

vendte med Fordeel, men deres Fiinmalning forvolder 

betydelige Omkostninger.

En kunstig Pouzzolane er brændt og malet Leer.

Poleerpulver.

Den störst muelige Glands et Legeme kan efter sinBeskaf- 

fenhed antage opnaaes ved den største Glathed af Over

fladen ; for at frembringe den tjener Slibning og Pole- 

ring. Haarde og skjore Legemer kunne ikkun poleres ved 

PUlver der endnu er haardere, og Overfladens Glathed er 

afharngig af Delenes Stsrrelse hvormed Overfladen 

gnides.

Haardhedsrækken af de til Poleringen anvendte naturlige 

Legemer er den folgende:

Diamant.

Diaman tspath — Saphir — Smirgel.

Flintsteen.

Quarts. Tripel.
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Tinilte.

Pimpsteen.

Zernforilte.

Jerntveilte. Blodsteen.

Kridt.

Talk.

Man stoder Mineralierne der stulle bruges til Polering 

til Pulver, og, ved at udrore dem i Vand adskiller man 

de grovere og finere Dele fra hinanden. Det grovere 

Pulver falder forst til Bunds, det finere afsætter sig siden, 

saa at man ved at hælde det uklare Vand efter en vis Tid 

fra det Afsatte kan faae Pulver af meget forffjellig 

Fiinhed. Ved meget haarde Steenarter gloder man 

Stykkerne og kaster dem straks i Vand, hvorved de blive 

ffjore uden at tabe deres Haardhed. Ved Flintestenen 

tøv man ikke gjsre det, da den derved virkelig taaber i 

Haardhed. Leer brændt i en stærk Hvidglsde danner et 

meget haardt Pulver. Metallernes Polering steer derved 

at man nedtrykker de smaae Ujævnheder med et haardt og 

meget glat Legeme. Staal, Agat (en Quartsart) og 

Blodsteen bruges ister dertil.

Salte.

Kokke nsalt. I Naturen forekommer Kokkensalt i en 

overvættes stor Mamgde, tildeels som Steensalt, tildeels 

i Saltkilder, tildeels i Havsvandet. Steensaltet er ikke 

reent men blandet med Leer, Gips, svovelsnurt eller salt- 

snur Kalk og saltsunr Magnesia. Det renses ved Op-
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losning og Afdampning i store Iernpander. Ved en 

langsom Afdampning faaer man store, ved hurtigen at 

fordampe Vandet forskaffer man sig mindre Krystaller,

Af Saltkilder naar Vandet er mættet eller na'sten mættet 

med Salt faaer man Kokkensaltet ligefrem ved Afdamp- 

ning over Ilden. Er derimod Kilden ikke meget riig 

paa Salt, saa lader man Vandet forst tildeels bortdampe 

i Luften ved Graveringen. Gradeerhusene bestaae af 

25—35 Fod hore Vægge flettede af Hvidtjorngrene. 

Vandet pompes op i Render, der igjennem cn Mængde 

fine Aabninger lade Saltvandet falde ned over Grenene, 

og saaledes byde Luften en meget stor Overflade der sær

deles begunstiger Fordampningen. Naar Vandet ’efter 

een eller flere gjentagne Graderinger indeholder en til# 

strackkelig MamgdeSalt oplest, saa afdampes det i Pander, 

saa længe det endnu afsætter reent Salt.

I sydlige Lande lader man Soevandeti store med stampet 

Leer belagte Bassiner fordampe ved Solvarmen. Dette 

Salt kommer i Handelen under Navnet Baysalt/ og er 

meget ureent.

Al u n. Alunmalmen er enten Alunskifer eller Alunsieen. 

Alunffiferen indeholder Kiseljord/ Leerjord, Kalk, Iern, 

Svovel og Kul og paa mange Steder endnu Kali. Alu- 

nen er etDobbelsat af svovelsnurLeerjordmed soovelsuur 

Kali eller svovelsuur Ammoniak. For at forvandle 

Svovlet i Alunffiferen til Svovelsyre restes Malmen i 

det man udsletter den i store Hob for en langsom For- 

brændning. Er Malmen meget riig paa Kul, saa brænder 

den efter at den engang er tændt; ellers bor den blandes 

med Brænde. Den breendte Alunskifer udsættes i nogen 

Tid for Atmosphlrrens Indvirkning, udludes derpå« med 

Vand og Luden fordampes i Blypander. Da Alunen ved 

20° Hundrededeels udfordrer 15—20 Dele Vand for at
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oplofts, saa krystalliserer den meget let ved Afkjolning 

naar den er allerede dannet i Luden, men hvis Luden in- 

beholder ikkun svovelsuur Leerjord, saa krystalliserer intet 

afen concentreret Lvd naar den afkjoles, men man til

sætter da nogetsomhelsi Ammoniak- eller Kali-Salt, fom 

sirax danner Alun, der bundfældes som et fiint Pulver. 

Denne raae Alun oplsses i 3 Dele Vand og hensættes til 

Krystallisation. Alunen af Alunffiferen indeholder alcid 

noget Iern. Den romerske Alun der tilberedes af Alun- 

sienen er næsten aldeles jernfri. Man tilbereder ogsaa 

Alun ligefrem af Leerjord og Svovelsyre med Tilsætnrng 

af Kali- eller Ammoniak - Salte. Paa Bornholm findes 

fortrefiig Alunskifer i stor Mængde.

Svovelsyre - Fabrication.

Svovelet giver ved Forbrændningen ikke Svovelsyre men 

Svovelsyrling, der iltes af Salpetersyren til Svovelsyre. 

For at tilberede Svovelsyren i det Store leder man 

Dampen af det brændende Svovel over Salpeter ind i et 

stort Rum hvis Bund er bedækket med Vand. Svovel, 

syrlingen iltes her fuldkomment og oplofts af Vandet. 

Rummet hvori Svovelsyren dannes er Udklædt med Bly, 

der ikke stærkt angribes af de to Syrer, og har 3,4-500 

Kubikfod Indhold. For at forege Svovelets Forbrænd- 

ning forfiygtiges Svovelet hyppigen ved Luen af en lille 

ReverbeerovN/ saa at Svøveldampene brænde. Man 

antager 5—7 Dele Svovel imod eu Deel Salpeter fom 

det bedste Forhold, og blander de to Subsiantser sæd- 

vanligen sammen. Den svage Svovelsyre afdampes i Bly- 

kar indtil den er saa fortættet at den angriber Blyet, 

hvorpaa det afoampes i Glasretorter indtil den har en 

Vægtfylde af 1,86. Denne Svovelsyre indeholder altid 

lidet Bly og Kali oplosi.










