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ABRAHAM
BÄCK

iJa jag vägar ert med Herr Archiatems vördnadsvärde
Namn, pryda detta mitt forfa Academifka Lårdoms-prof,
finner Herr Archiatern tydligt, at jag glömt min egen ring-

het,



het, och fölgt dm drift, fom Edrs före'och lufande tgéufka*
per väckt uti mitt hjerta. Mottag detta Lårdoms -fö)fik
Herr Archiater, af den, fom åmm ef ägt den lyckan- st kan-
na Eder Perfan, men, fom längefedan lärt kanna Edre vår-
heliga och fora cgenfaper, vördade afhela Fådernedandct,
och Utrikes jämväl nogfami kände. Mottag detta mitt Lå-
ro-fpan, fäfom en öwfint Far för alla JEfculapiifbner , och
döm derom med Edert vanliga ädelmod!

Med djnpafle vördnad har jag åran framhärda

Välborne Herr ARCHIATERNS
Och RIDDARENS

bdnijitftnjle tjer.art
Joh, Lo», West_e.rg,
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fc§ I andra märkvärdiga fynd, hvarmed Chemien I|b^"sn| fenare tider riktat det allmänna, har med fkal Arti-
ite^s^iiJ c ;e je Mineral-vattens tilredning ock förtjent myc-
ken upmårkfåmhet. En uptåckt, länge efterlängtad; men i
vår Samtid förPc updagad och til det nårmafte utredd, At
måfte delen af vatten finnas mycket olika ti! lukt, fmak, tyngd
och andra omftåndigheter, detta gaf redan Hippocrates anled-
ning at döma, det deras verkan och egenfkaper afven måtte
vara mycket fkiljaktige {a). Nu mera vet man, at, i åtfkil-
iige upvållande Kall-vattens art, bör igenfokas de ypperfte
läkemedel emot många fiukdomar, i fynnerhet de måfta Chro-
nifka, och hvilka fållan, utan Mineral- vatten, kunna lindras
eller håfvas.

Tidigt nog förmaks och af Plinius om Mineral -vatten,
fom innehållit Natron, Alun, Kokfalt, Jårn, Svafvel och Berg-
beck, famt om hålfofamma Medicinelie och dödande Käll-
vatten (V). Ingen befkrifning, inga kännetecken finnas dock
af honom anförda, hvarigenom vatten, af få olika befkaffen*
het och verkan, fkulle kunna igenkännas och uptåckas.

Sedan, genom en Boyles, Hidrnes och Hoffmans, famt
andras tilfalliga ron och förfök, man i Chemien påfann en
hop menftrua reagentia och prarcipitantia, och närmare un-
derfokte de ämnen, fom, efter Mineral vattens Deftillation,
qvarbiifva (c), öpnades en ej mindre nöjfam ån fåker utväg,

A at

(a) Hippocrates Libr. de aere aquis & Loeis,
(b) Plinius Hiftor. Natur. Libr. 51, Cap. I. 2, 3.-6. Libr. 24. p. 502.
(c) Boft De coloribiis. Hiårnes Tentamina Chetn. Fried. Hojfman

Ojper. Cliem, Tom. V, Botddiic, Limbourg,Seip, Lucas, Monnet, a\si flere,
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At kunna uptåcka och utreda befkafFenheten och halten af de
främmande åmnen, hvilka, ej mindre i varma bader, ån i
kalla naturliga Mineral- vatten, finnas.

Som ej mindre i Vetenfkapcr ån Konfter, den ena uptåk-
ten gemenligen leder och gifver anledning til en annan, få
har ock håndt, at i den mon man mer eller mindre funnit
på hjelpredor at rått känna och urfkiija de många främman-
de åmnen, fom i Mineral-vatten åro uplöfte eller inblanda-
de, har man afven blifvit omtånkt, at efterapa naturen med
Mineral-vattens konftiga tilredning.

Åtfkiliige, mer och mindre lycklige förfök, hafva på
denna vågen blifvit anftåldte både Ut- och Inrikes (d). In-
gen har dock med ftörre laggranhet och omtanka uplyft det-
ta åmne igenom åtfkiliige Chemifke förfök, och bragt denna
fak til en nära fullkomiighet, än Chemie Profetloren och
Riddaren af Kongl. Wafa-Orden Herr Torbern Bergman.

Efrer defs upgift, hafva åt/killige i Sverige, fora ock nå-
gre hår i Finland, icke utan nytta och förmon, tilredt och
brukat Artiflciele Mineral- vatten; men fom federmera en
och annan förbättring blifvit påfunnen, hvarigenom delle
vatten kunna vigare tiltedas, ån förut; någre af fordomar
upkaftade inkaft emot Attificieie Mineral-vattens bruk, for-
dra ovåldug profning iamt behörigt utredande; kunfkapeh,
om defle vattens råtta tilredning, med {kål åfven for ailmåne
gagn fortjenat* at mer och mer blifva utfpridd här i Landet j
Så har jag, i detta mit AcademHka lårdoms-prof, forefatt

mig,
(d) Af D. Stahl anföres in obferv. fele&. Hallenf. Tom, I. At, om

på defs artificiele Svafvelfalt flås Oleum Vitrioli, kan därigenom Sur-
brunnars flycktiga Svafveifyra eftergöras. Sorbait har, genom blandning
af Svafvel och ofliiekt kalk, Lemery, af anfuktad jårniilfpan och Svaf-
\e-l, famt Seip, genom folutionem ferri Per fpiritum Sulphuris och til-
fatts af Glaubers falt, budit til at efterapa det famma; at ej förtiga,
det en Ulrici, de Lane, Prieflley, och fed-ermera åfven andra, förfökt
åftad&omma et dylikt åmne igenom Aer Fixus, I Svenika Wetenfkap?
Academiens Handlingar, för år 1765 pag. 2)6, finnes ock inföi^i en Be-
fkrifning på Artificielt mineral-vatten af Hen Aflefloren, Riddaren cch
Doclwen tfokan tiaartman iur i Åbo,
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mig, at, i anledning af Herr Prsfidis upgifter och nagre eg-
ne rön, anföra ftrödda anmärkningar i detta åmne.

§. 2.

Om lefkaffenheten af de allmånnaft hos ofs nådige och hruh
Iige Utlåndfke Mineral-vatten.

Af Utlåndfke Vatten, fom til Sverige införfkrifvas, år©
'Pyrmonter, Spa, Selzer- och Bitter-vatten de allmånnafte. Om
igenom konfl de fkola kunna eftergöras, och utgiften vid
deras årliga inköp befparas for Riket, år altfå nödigt, at, förft
rått kunna kanna dem til deras halt och befkaffenhet.

Pyrmonter - Vatten.
Detta Mineral-vatten åger en qvick angenäm fyrlighet,

en lindrig jårnfmak och en knapt mårkelig båfkhet. Hos
ofs i Sverige brukas det allmännare, ån andre Utlåndfke Mi-
neral-vatten: men dock intet til den myckenhet, fom i Eng-
land, dit, efter Herr Seips utfago, öfver Wefer-flrömmen
årligen införes 60 til 80,000 Bouteiller Pyrmonter- vatten,

At här anföra alla deras förfök, hvilka igenom Chemifk
Analyfis budit til at utröna halten af detta Mineral-vatten,
det vore för vidlyftigt; Man vil endaft anmärka dem, hvil-
ka måft, och på fieifva ftållet, utredt denna faken.

Johan Phil. Seip, hvilken gkordt förfök, at omftjndeli-
gen befexifva Pyrmonter-vatten (e), han flutar af fina förfök
at det innehåller

i:o En flycktig Svafvelfyra,
10 Bitterfalt.
3:0 Jårn.
4:0 Kalk.
5:0 Mineralifkt Lutfalf,
6:0 Koklalt.
7,0 Selenit.

A 2 Sedan
(?) £[oht Phil, Seips Befchreibung der Pyrmcntifchen mineral-vafler,
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Sedan Bitterfältet ifrån i fkålp. Pyrmonter-vatten blifvit

affkildr, finnes det öfver bifna fedimentet våga 14 til 15
gran, ®ch håraf beftå 2:ne gran af järn, 4 gran Selenit, och
8 gran terra abforbens eller Kalk (/)"„ Bitterfiltets halt år
något olika efter iarfkildta Pyrmoruer ..brunnqrs art i få inne-
håller I'fkålp. af det'få. kallade Triukbruiwer-vatnrt 6å 7 gran
Bitterfalt; Brudeisbrunns- vatnet 7 a 8 gran, och Ni-eder Brw
■delbrunnens'vatten endaft 5-. '.>. gran BiMerfäk pa 1 fkålp. vat-
ten (g). Efter Springsfelds förfök finnes i 1 fkålp, Carlsba-
der vatten, förutan den flyktiga fynvn och järnet, 26 gran
".Bitterfalt, 3} gran lutfalt, 3 gran Alcalifk jord och 7 gran
Selenites {b), -Herr Profeflbren rTorb. Bergman, hvilken un-
derfökt Utlåndfke Mineral-vattens halt ocb befkafienhet, fS-
dane, fom ds til ofs årligen pläga ankomma, bar, igenom
en bggrannare Analyfis Chemäca utrönt och funnit, at 1 kan-
na af iådant Pyrmonter-vatten kinehåiier (7)

Luftfyra, fom är lös, vid pafs 21. Cub. Tum.
Kalk, mättad med luftfyra o. io~ lod.
jårn-Ochra o, oii
Gips i Cryftaller o, 18.
Magnefia, mättad med luftfyra o, 24.
Bitterfalt i Cryftaller o, 14.
Kokfalt o, os\

7i!
Anmärkn, 1, jåmforelfenemellan Herr Seips, Springsfelds och Zucherts,

Chetnifka Analyfis pä Pyrmonter vatten, utmärker lätt, huru ganfka o-
fulkomlig den år, emot Herr Profeflbren ocn Riddaren Bergmans', famt
ar det gemenligen- fj beficafladt med alie de Befkrifningar, hvilka hit-
tfils om nt!:\_n!fkc vatten blifvit -utgifne, !st både i tydlighet och laggran-
het af tipgiften på deras fkiljaktiga halt, ännu ganfka. mycket faknas, I

deffe
(/) Pag. 259 ibid.
(g) ifoh. Fred. Zuckerts Syflematlfehe Befchreibung der Gefund-

trunnen nod Båder Deutfchlaflds, pag. 330
(h) D. Springsfelds Abhandl, von Carlsbad. pag. IpB.

ti'' -0) Herr Profefforen och Ridaaren Torbern Bergmans afhandlingj
«m Bitter, Selzer, Spa och Pyrmonter.vattens hak, och tilredning ges
-nomkonft -pag, 35,-



m ) & ri §s

defle Befkriffriftgar' talas mycket o:tn en abforberande ocb alcalifk jord,
famt om kalk; an anfes de för et ocb det femma, ån ock at vara fkilj-
aktsge åmnen. Med den förra torde dock bara förftås Magnefia Alba,
hvilken finnes i Pyrmonter- vattnet, bålft åfven Seip, då han nämner en
Alcalifk jord i Trinkbrunner-vatnet, fager, at den är en fin Alcalifk Jord,
"fefom Magnefia, Om åter med Selenit han förftådt Gipfen, eller en af
luftfyra faturerad Kalkjord, hvilken cryftaliiferad, bår namn af Kalk-fpat,
■eller Selenit, det vet man icke?

Anmärkn. 2. At den qvicka och flyektjga fyrlighet i Pyrmonter- och
Spa-vatnet blifvit alftra<i, och beftår af en Spiritus acidus fulphuris vo-
latilis, detta päftås ej mindre af Seip, ån af Limbourg, v Chrouet (k')
och flere andre. Til bevis hårpå anförer Seip, at af Pyrmonter - Brunns
feltet kan, igenom DeftiFiation afdrifvas en Jpiritus vitrioli lolaiitijjimus,
hvilken ftarkt luktar af Svafvel} trefierdedcis fkålp. af detta falt, har gif-
vit 6 lod en fedan Spiritus, åfven fom i halfen af Deftillations retorten
varit I qvintin verkeligt Svafvel. Om detta Brunn-falt fmåltes i Diegel,
och dåruti f.tlles litet fint flott Kolftybbe, eller annat inflamabile, upVom-
mer dåraf Hepar Sulphuris, hvilken, uplöft i vatten, med tilflag af De-
ftillerad Ättika gifver Lac Suiplmris. Med jårn och oljor fkal Pyrmonter
Brunn - feltets Spiritus acidus, i förening med den förra, utgöra Järn-
Viflrii, och med den fednare Svafvel Balfam (/). Lucas anmärker, a*
Spa-vattnets flyktiga fyra åfven decomponerar fspor, fora ock, at igenoia
Blyfockrets prxeipitation, och Silfrcts förändring tji fvart färg, denna fy-
ra röjer fpiritus vkr.ioii vola.tilis närvaro (m). For öfrigt finnes på defle
örter, öfver alt i Jorden, Svafvel -kies, förfvaflade Järnmalmer, famt Käl-
lor o«h vatten, hvilka med deras ftarka fvafvellukt, quåfva til iöds fi-
ihar, foglar ocb andra djur («).

Spa- Vatten.

Detta vatten röjer ftraxt en ftarkare Jårnfmak ån det för-
ra: men hyfer en mindre mårkelig fyra,

Förutan Henric von Heers, fåfom den forfte (o), haf-
ya de Preffeux , Tlojfman , Springsfeld (p) , Tb. Le Drou

.A- O) V, Ci.rouet Comnoiffance des Eaux minerale» d' Aix. La ChapeU
te, åe chaude fohraine & ät fpa.

XI) Seip Libr. citat. pag. 210, 2n - 214.
(m) lucas Verfuch v< n waifern 7. theil pag. 211, 212,221,320, IJ2.
in) Zuekertz LibV, <: ut pag. 10. 9 . Lucas pag. 148, 145, 322,

" (ö) HeerS SpacW .ne 1 o &_ ifbfervaticnes Medicas in Spa 1650.Ip) Gottl, Carl S}>t lugsfelus iter medicuin ad fornes Spadano» 1748»
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(fl, fämt Limbourg, Lucas (r) och Monnet lemnat ofs under-
ratrslfe om Spa-vatners halt och befkaffenhet; måft inftåm-
ir.a de dåruti, at det innehåller en flyktig Svafveifyra, fpån-
ftig luft, Jårnjord, Mineralifkt lutfalt, Selenit och abforbe-
Tände Jord. Limbourg formenar fig dåruti ock funnit fpår
af kokiak och Glaubers falt, famt år han ovifs, om det jord-
aktiga ämnet år Gips, Selenit, eller ock en kalkaktig jord (/)'.
Monnet tiltror fig åfven dåruti Btront Alun, Engelfka faltets,
och et Vegeiabilifkt lutfalts närvaro (ff). I folgd håraf bor-
de Spa-vatnet altfå beftå och hyfa i i fkålp, vatten^

i:o Fiycktig Svafvelfyra.
ä:o Något fpanftig luft.
3:0 Mineralifkt lutfak, dl 2 å 2} gran (t).
4:0 Järn.
50 Seleni: och Kalk.
6:0 Gips.
7:0 Vegetabilifkt Lutfak,
80 Sal Glauberi.
9:0 Kokfak.

Enligt Herr Profefibren och Riddaren Bergmans ron ocS
förfök, hvilken båft utmärkt detta Mineral-vattens fårlkildta
beståndsdelar, innehåller 1 kanna Spa-vatten

Luftfyra, vid pafs - - - 11, Cub. Tura.
Jårn-ochra - - - - - O, oi£- lod,
Kalk s mättad med luftfyra - o, 04,
Magnefia, mattad med luftfyra o, C9£
Gips i Cryftaller - - - - o, oo_
Alcaii minerale i Cryftaller o, oj.
Alcaii Vegetabile i Cryftaller o, 00J
Kokfak fyra mattad med Alcaii o, coi

o. 21£ An-
(q) N, Th. Le Drou Principes contenus dans les differentes lources

des Eaux de Spa, å Liege 1752.
(r) C. Lucas Eflay on Waters Lond. 1756. VoJ. 11,
(J) ypfean Phil. de Limbourg. Traite' des Eaux de Spa, Parts lj63t
(jj ) M, Monnet Traite's des Eaux minerales pag. 164. 165,
(i) Efter Springsfeldls rön om Fouhont Surbrunn i Spa.
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Anmärkn. T. TTen Engclfke L.ucas och Springs/eld anfe icke med vifs.

het den flycktiga fyran i 'Spa-vatnet vara af Sulphurifk art, fefoin de an-
dre; Den förre vidgar dock, at ilen fendige och lerhaltige jordmon omkring
Spa, finnes upblandad med en och annan Järnmalm, han flutar ock af fnte
förfök, at både det renafte Kal!-vatten därflädes hyfer mera fyra än annor-
ftädes, famt at lielfva luftva_net därföre icke är fritt, och anfer denne fy-
ran i Spa-vattens Surbrunnar vara flogifticerad (u). I klart och torrt vä-
der finnes Spa-vatnet, i fynnerhet af Pouhon Källan, helt klart och utan.
all lukt; men är luften fuktig och regnaktig, grumlas det något och blif-
ver gulaktigt, famt tyckes gifva en Svatvcilukt i frän fig) den updrifver då
i vattubryn en ymnoghet vattubläfor med pipande och purling, hvilket Bcn-
derne kalla Pouhon.K tlhns mufique, och fiuta däraf til et fnart infhindan»
de regn (v)..

Attmårkn. 2. Af Herr Lucas upgifvas 11 f.rfkildta Källor vid Spa. Af
deffe innehåller Pouhon-Kilhn 1 gran järn pä i Pinte vatten; Geron/ler en.
half gran och Tunbrigder trefierdcdels gran; men alla de andre mindre
Jårnhalt. Den förfta hyfer af den angenäma flyktiga fyran ftörfia mängd,
hvarföre ock af den, det måfta Spa-vatnet utföres til Utrikes orter.

Selzer - Vatten.
Igenom fmaken röjer detta Mineral-vatten något litet

fålta, jämte något Alcalifkt åmne, hvilket af en qvick flic-
kande fyrlighet blifvit miidradt, få at det år mindre obeha-
geligt at dricka.

Fredr. Hoffman (x) och M. Venel (y) hafva bufvudfa-
keligen Chemice underfökt detta vattnets halt. Af Herr Pro-
fefloren och Riddaren G. Wallerius och Cartheufer föres Sel-
zer-vatnet til acidulas Alcalinas fimplices {%). At des Alcali-
lifka halt blott (kulle beftå af Kalk eller Alcalifk jord? fåfom
Venel detta emot Hoffmans ron påflår, fådant år oriktigt. Ty
den gifver med Vidrii-fyra ingen Gips utan Bitterfalt. Af 2.
ikålp* Medicinal-vigt, hvPket igenom Evaporation af detta
vatten erhålles, finner man det innehålla 1 qvintin 12 gran
af et fint hvitt falinilkc åmne, på hvilket, om det drypes Vi-

ftriol-
"mm ■■■ ■ ■ ..i—— ,-— 1- r ■ ■ .« in. ■ 1 1 i-*»——l ■ 1 tm

(u~) Lucas Libr. citat. pag. 153, 155. ibid. (i>) Pag. 190.(x) Analyfe parfaite' des Eaux de lä Fontaine du bas Selzer 1756--(y) Memoires de Mathematique & Phyfiquc prefeates &c, å Paris Tom.
11, pag.

(z) yyjoh, Goijk. IVaUerii Hydrologio p, 57, Cariheufer Hydrol, p, 37»
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clril-olja, röjer fig énj ftark flickande dunft af Kokfalts fy-
ra (aa); famt blifver, i fölgd af det, (om anförde är, ialedes
Selzer-vatnets beftåndsdelar

1:0 Litet flycktig fyra,
y.o Alcalifkt fak,
3.0 Kalkjord.
4:0 Kokfåk.
5 o Magnefia.

Enligt Herr Profeftbren och Riddaren Bergmans nogare
ron och upgiftcr, innehåller 1 Kanna Selzer-vatten

Los luftfyra, vid pafs - - - 14. Cub. Tura»
Kalk, mättad med luftfyra - o, 08. lod.
Magnefia, mättad med luftfyra o, igi
Alcali Minerale, måttadt med
famma fyra och Cryftaller - o, 12.
Kokfalt ---,-",- „ -o, sr.

o, Ss4
Anmårkn. At Magnefia til defs råtta art och befkafienhet ie'<e vartf

känd. af dem, hvilka förut Chcmice analytiferat detta vatten, däraf har
_b.a_.idtj at den ic;;e, färfkildt til fin halt blifvit urfkild, utan tyckes i upgif-
tcrne vara hopblandad ined Alcali minerale. De kunna dock f. rfkildt iätt igen-
kännas däraf, at det förra hel och hållit uplöfes i Viäriolvfyra, och gif-
ver, igenom cryftallifation, Bitterfalt; det fednare åter Sal mirabile Glan*
berij, hyiiket ock af Kalkvatten icke deeomponeras,fom det förra.

Bitter -Vatten.
Til färgen år. detta vatten klart fom rent vatten, fame

har en ganika båfk och något faltaktig fm ak. Allmånnaft fin.
nes Bittervatten vid Tåplitz i Bohmen, hvareft flere Källor
fora et dylikt vatten, Seydfcbutz och Sedlitzer vatten brukas
måft. Vatnet ifrån Seydfcbutz år det ftarkafle, hvarfore ock
det allmånnaft til Sverige inforfkrifves.

Hoffman (bb), Trofchel (cc) och Sdmltze (dd) hafva måft:
budit

(aa) Zuckertz Libr, citat, pag. igg.
ibbyExamen Cheinico-Medicum fontis SeJlizfenfis i:iRoheniia Halle 1724,'
(cc)' Nachrkht vom dem flfahrhjften Böhmifchen Bitterwafler rj6r.
(ttct) Naeluicht yom böhaiifcheu bitterwaffer und defifiu Salza, 1768*
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budit til, at lemna underråttelfe om detta vatnets befkaffen-
het. Herr Profeftoren och Riddaren Wallerius anfér Bitter-
vatnet vara af Kalkaktiga medelfaks Brunnsvattens art. Hoff-
matt påftår, at, förutan Bitterfält och Kalk, åfven Saltfyra
fkal finnas i detta vatten. Under namn af Mineral-pulver ta-
lar Scbultze ock redan om Magnefia, ehuru han den icke råte
kant. Lucas förmäler om någon inblandning af Glaubers-
fak, och bevifar närvaro af acidum Vitrioli volatiiis i detta
vatten (cc). Zittman anfer den for et acidum Sulphuris, i
anfeende til Järnmalmers ocb Kicstirters förvitring i jorden,
i Negden omkring T6plit/. (ff) Bitteryataets beftåndsdelar
blifva fåledes, i anledning håraf

1:0 Bitterfalt, Sal Epfbmenfe.
2:0 Magnefia.
3:0 Något flyktig Vidxil fyra,
4:0 Kalk.
5:0 Saltfyra.
60 Litet Glaubefs falt.

T följe af Herr Profeftoren och Riddaren Bergmavs an-
ftåldta laggrannare Chemilka Analyfis, få innehåller 1 Kanna
JBittervatten ifrån Seydfchutz

Luftfyra, vid pafs - - - - 2. Cub. Tura.
Kalk, mättad med luftfyra - o, öt| lod.
Selenit eller Gips, i Cryftaller o, n^
Bitterfalt, i Cryftaller 3, 98t
Saltfyra, mattad med Magnefia o, oji
Magnefia, mattad med luftfyra o, n.

4- 28.
Anmarh\i S5vida Herr ProfciTbren och Riddaren Bergmans på Sven-

tka År 1776 utgiftia Af.iandling, om Bitter, Selzcr, Spa och Pyrmonter-
vattens tilrcdmng genom konft, allmännaft hos ofs brukas vid Arfificicle
Mineral-vattens tilrcdning; Tå anföres ock här, des upgitcer om del. vat-
tens bcftandsdelar, f-danc, fotn de dsr finnas anmirkte.

(cc) fjicas Libr. citat. pag. izq. 130 & 133.
(ff) Praaifche Anmärkbngen vom Töplizer-BÄder» faå Boiwnifehcn

Bitter-waffer, pag, 18, 19, 20, , ' '»
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Befkrifning pä den anflalt, fom fordras vid de/fe Mineral- vat-
tens artificieUe tilredning, och huru den leqvamligaft kan fke.

Sedan Pyrmonter, Spa, Selzer och Bitter-vatnens befkaf-
fenhet och naturliga beftåndsdelar nu låledes b'ifvit under-
fökte och utmärkte, tyckas inga färdeles hinder möta, at i-
genom konft eftergöra dem At rått kunna efterapa den
luftrika fyran, hvilken, i ftorre eller mindre mon, åfven ut-
gör deras halt, därvid förekomma dock ånnu flere fvårig-
heter.

I §. i. (</) finnas redan åtfkiliige förfök och utvägar an-
förde, hvilka Chemici vidtagit at eftergöra dem; hår bör nu
befkrifvas, hvad anftalter, fom fordras, då igenom aer fi-
xus, en flik flyktig fyra fkal meddelas vatten.

Om Apotbecaren Ulrici i Panna, redan långt föran Priefl-
ley, gjort artificiele Mineral-vatten med Aér fixus, det hö-
rer nu icke 'til vårt utredande; hvad anftalter han haft vid
fine förfök, år ofs icke eller bekant. Prieflley år oftridigt
den, hvilken förft omftåndeligen befkrifvit fättet, huru vat-
ten kan med a£r fixus måttas få, at det får och åger en luft-
rik fyrlighet (a). Hans tilredningsfätt beftod dåruti, ar han i
en glas-flafka låt krita upiöfas och eneryefcéra med Vicftril-
fpiritus; de upfligande ångorne famlades genom et rör i en
oxblåfa, hvarifrån med cc annat rör de leddes i en glas-fla-
fka, fom var fyld med rent vatten, och hvilken, omvänd
med botnen upåt, ftäldes i et kåril, hvareft något öfver hal-
fen, med defs mynning nedåt, den flod infånkt i vatten i
kärlet, fä at, af det yttra vatnets motftånd och luftkretféns
tyngd, intet vatten ifrån den med vatten fyIda glas-flafkari
kunde utrinna. Ju flere ångor på detta fått kunde famlas
och ledas in uti vatnet, des mera mattades det med en luf-
tig fyra; når därefter i vatnet åfven lades litet jårn, fom var

uplöft
(fl) $of. Priejliey Dixections iuapregnating water with fiscd Aer,

Lond. 177a,
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uplöft i acido falis, påftår han, at det til alla delar var lika
med naturligt Pyrmonter- vatten, I flållet för omnämnde
tilfatts af jårn, har■Pringle brukat, at på hvart fkålpund fåle-
des med luftig fyra måttadt vatten, inblanda ig droppar 77»-
Clura Martis, fom med fpiritus falis blifvit tilredd.

Herr Profeftoren och Riddaren Bergman, hvilken vidta-
git Herr Prieftleys Theorie och method med artificiele Mi«
neral-vattens tilredning, hafver i bägge defle omftåndighe-
ter gjort anfenliga förbättringar.

Fig/ i. föreftåller defs anftalter härvid. A b år en tom
glas-flafka med fidopip och propp förfedd. Defs öfverfta
opning vid A igentåppes med en tåt och jåmnfyllig korek:
denne genombåras med glödgad jämten midt igenom efter
längden, få at glasröret A c dåruti noga kan inpaflas och fa-
llas. I andra andan af detta glasrör faftlindas en låderflang
ltiL, hviikens nedre ända tätt vfdbåftas af et annat kort böjt
glasrör o, fom inpaflas uti halfen af den omftjepta glas-Bou-
teillen DE.

Hl år en fkål, hvaröfver lågges et bråde FG med en ut-
fkårning eller opning midt uppå,.få at Bouteillen ED, med
halfen nedåt fkålen, dåruti kan infattas. I brädets utfkårning
bör Bouteillen få inflickas, at med det ytterfta af halfen den
akid år fkild eller flår 2 å 3 tum ifrån fkålens botn, få at
flangen med det nedre glasröret kan flå därunder, famt at
för famma glasrör oD, man, utan Bouteillens rubbning, bar
nödigt utrymme at inflicka den uti Bouteille-öpningen At,
vid det öfre glasrörets A c infäftning i korken, det må blif-
va väl tått, få tilftoppas det med blår, och öfverftrykes med
et kitt, hvilket- tilredes af harts, Venedigfk Terpentin och
fint bråndt lermjöl. Slangen hopfys af Såmfk, eller annat
fint och mjukt låder af glasrörets ftorlek; Bråddarne af fkin-
nets långd låggas et ftycke in öfver hvarandra, hvarefter,
den yttre med vaxadt Silke och en ganfka fin nål helt tått
ofverkaftas.

Når Artificiele Mineral-vatten med
(
denna tilftållning fkal

Ba tiks-
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tilredas, då fylles en ftops Bouteille öfverfte full med rent
och friöct Källvatten; därpå tilkårkas den varfamt, eme-
dan, af för ftark korkens tiltryckning, Bouteillen fpringer
_fonder. Fedan ftålles den omftjelpt i brädets utfkärning, få-
fom i Fig. r. med ED detta föreftälles. Därnåfl fylles (kå-
len Hl med famma flags vatten, at det räcker et par tum
ofver öpningen af Bouteille -halfen. Kaiken uttages af den
fyicle och omfljelpte Bouteillen, famt inflickes uti defs hals
flangens nedre lilla glasrör o. Glasproppen uttages af fido-
pipan på kritflafka» AB. Igenom denna opning fylles den
til | eller något mera mecf grofc fkafvért krita; därpå flås
vatten, at kritan vål betaekes och flår några Imfier under vat-
nets yta. Sluteligen hålles i kritflafkan vid pais en Théfked
til hälften med vattnet utfpådd Viclril-olja, då i haft en effer-
vefcence eller fråsning yppar fig, hvarpå, når Glasproppen i
fidopipan ftraxt infåttes och tihäppes, under kritans uplös-
riing af Vi&rilfyran, luftiga fyrliga ångor, igenom glasröret
co och låderflangen Lm, ledas in uti i den med vatten fyl-
ta och omftjelpta Bouteillen, och hvilket af en hop luft blå-
förs infufande och purling i vatnet tydefigen röjer fig.

Med kritflafkan, hvaruti denna luftrika fyran beredes för
Artificiele Mineral-vattens måttning, har min Pra?fes, Herr
Profeflbrcn och Riddaren Gadd, gjort en fådan förändring,
fom i Fig. 2 föreflålles A utmärker glasflafkan hårtil, B defs
handtag, C öpningen och defs glaspropp, famt kan därige-
nom, når proppen uttages, kritan både inläggas och uttagas,
fom ock påhållningen af Vicftril-oljan fke. Dår en krökt
hals på flafkan, hvilken, fåfom en förlängd liten Cylindrifk
Alembique, famlar de npftigande Sngorne, och leder dem in
uti låderflangen F, hvarifrån de vidare, igenom dtt krokiga
vidhäftade giasröret G, hafva fri tilgång, at kunna rufa och
drifvas in uti den med vatten fylde omfljelpte Bouteillen,
Härigenom vinnes 1:0 den fördel, at det öfra glasröret, fom
efter Herr Profeftoren och Riddaren Bergmans upgift, fkal
fåftas och faftkittas i kårken, fom tikåpper flafkans öfra op-
ning, och hyilken under utredningen gcmenligen ofta kom-

"- - sner
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mer i olag, aldeles kan umbäras, jämte hela denna opning,
lå at ingen ting af den uoftigande luftiga fyran förloras; 2:0
införes dåraf på mycket kortare tid en ftörre mängd, ån då
den fkal drifva fig fram förft perpendieulairt igenom öpnin-
gen i korken, och fedan igenom et fint glajrör i låderflan-
gen; 3-0 förefaller det och vigare, at med handtaget varfamt
ikaka fiafkan til at mer och mer affkilja och afdrifva denna
flyktiga fyran, ån_ då man nödgas fatta med handen om fla.
fkan til at verkftålla ikakningen, hvilket blifver uöttfamt, om
många Bouteiller på en gång fkola tilredas.

£fter Herr Profeflbren och Riddaren Bergmans upgift och
tanka, kan igenom denna tiiftållning, vatnet i den omfljelpte
Bouteillen DE tikåckeligen måttas med få mycket af denna
luftiga fyra, fom i naturliga Mineral-vatten finnes, i fall dår-
af genom Slangen ÖL mc den myckenhet införes, at den
nrdrifvit hälften af vatnet ur Bouteillen och öfverfl ungefär-
ligen hälften dåraf, eller litet mera, fynes tom, och hvilket
rum den fpånftiga luften och fyran intagit.

Sedan vatnet i Bouteillen fåledes med luftig fyra blif-
vit måttadt, föres den forfiktigt mur brädets infkårning,
at icke öpningen af Bouteille-halfen kommer öfver vat~
tubrynet, famt ftålles och flödes med mynningen på en
trädbricka K, fom tryckes ned til botnen i fkålen; hårpå
fattar man öfverfl på Bouteillen med bagge händerna och
häftigt fkakar den, då genom fqvalpningen det af Bouteillen
i fkålen Hl utträngda vatnet åter dåruti indrifvas. For den,
fom icke år van, eller har handalag bäruti, plågar med för-
fta fkakningen Bouteillen fållan fyllas med vatten igen; fker
det icke innom par minuters fkakning, år ock fåfängt, at.
den gången få den fylld. Bouteillen ftålles fördenfkull på
famma fått, fom förut i brådfkåran, trådbrickan borttages,
Slangen ledes åter i Bouteille-halfen, och, igenom inhälld
Viclril-olja på kritan, måtras vatnet på nytt med luftig fyra,
Jbm fagt år, och verkflålles fkakningen å nyo, at få Bou-
teillen fylld med vatten, hvilket bör fke noga, at allenaft et
litet runa blifver tomt öfverfl i den fedan uprått ftalde Bov-

B 3 tetilen
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teillen DE. Hårpå kårkas Bouteillen under vatnet och för-
varas, famt en annan fåttes i flället, at måttas med dylik
luftig fyra.

Förutan denna fyra, gifves ock defta vatten, en efter
deras fårikildta art, afpaftad tilfatrs af andra ämnen, til at
defs mera åftadkomma i dem en likhet til halt ocb fmak
med naturliga Mineral-vatten.

Efter Herr Profeflbren och Riddaren Bergmans upgift,
fordras til

i Stop Bitter-vatten, vid pafs 2 lod Engelfkt falt.
1 Stop Selzer, Kokfalt J4^ gran och val fatifceradt Soda-

falt 4-j gran.
a Stop Spa-vatten, utom jårn, 1? gran fatifceradt föda falt

och i gran Kokfalt.
i $cop Pyrmonter, utom jårn, 15 gran Engelfkt falt, och

3 i gran Kokfalt.
Och fom en vanlig fatts af defle Mineral-vatten beftår

af 24 Bouteiller; få afväger man för en full fatts Bitter-vat-
ten 48 lod Engelfkt falt; för en fatts Selzer af 24 Bouteiller
2 uns 35:5 gr. kokfalt och 103 gr. fodafalt; for en dylik fatts
-Spa-vatten 42 gr. fodafalt och 13 gr. kokfalt; för Pyrmonter
til en fatts 361 gr. Engelfkt falt och 84 gr. kokfalt, och når
hvarje fatts blifvit vål fammanrifven, fördelas den i 24 lika
delar eller Pulver (b), af hvilka hvart och et fedan innehål-
ler få mycket, fom fordras på 1 ftops Bouteille vatten, dä
det fkal färdigt tilredas. Sådane Pulver, hvilka under tilred-
ningen nyttjas til 1 ftops Bouteiller af Spa, Pyrmonter, Bil-
ter och Selzer -vatten, finnes nu på alla Apotheque til falu.

f fall hela Satfen af 24 Bouteiller på en gång efter hvar-
andra måttas med fyra, och ftålles at flå på kårken i et med
vatten fyklt kärl, få verkftålles defle Mineral-vattens fluteli-
ga tilredning vigaft och fharaft på det fåttet, at 2 a 3 Bou-
teiller uptagas i fånder ur vatnet, och fläkas up, kårken ut-

tages,

{b\ Se Herr Profeflbren Bergmans förut" nimde Afharulling om Bit-
ter, Selzer, Spa och Pyrmonter vattens Artificiele tilredning, pag, 6%, <S?>
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Tages, 1 Pulver afhålles ur defs papper i hvarje Bouteille, fbm
fkyndfomt påfylles med vatten, och åter ftraxt vål igenkår-
kas. Til Spa och Pyrmonter-vatten, bör, förutan förenåm-
de Pulfver, åfven Jårnfilfpån inläggas vid pafs 4 lod på hvar-
je 1 ftops Bouteille.

Anmärkn. I. Tilredningen af defle mineral vatten ffcer bäd i et nå-
got kait eller kyligt rum, emedan vatnet då fnaraft kan meddelas denna
luftiga fyran.

Når ifrån Kritflafkan igenom des fkakning inga Ingor mera tipdrifva*
i Slangen til vatten Bouteillen, kunna de åter frambringas, om, antingen*
igenom des fido-öpning, något ny vi&ril olja tilflås på Kritan, eller, oi»
den har öfverfiöd på denna fyra, nägot pulveriferad Krita infUcs i fla-
fkan, eller ock, om endaft litet vätte» tilhäUes, då ftraxs en ny efferve.
fcence upkommer, och en anfenlig mängd af den luftiga fyran utdrifve»-
-i Slangen och Bouteillen.

Aiimårkn, 2- Defle Artificielle Mineral-vattens luftighet, fyra, ftyrka ock
godhet beror mycket djrpä, at under tilredningen både hvar Bouteille til
fullo fa myc et mittås och fylles med luftig fyra, fom förut anmärkt år,
fom ock, at igenom en häftig och häftig rkakuing vatnet väl fullt i Bou-
teiller åter indrifves, S£er nägot fel eller mifstag i den förfta omftändig-
heten, faknas i vatnet all frilk, qvick och angenäm fur fmak; har åter Bou-
t.iilen genom fkakningen icke blifvit vål full, nodgas man fedan efteråt
tilflå för mycket annat vatten til fyllnad, hvaraf vatnet blifver fvagt, ock
liar ringa fmak af fyrlighet.

Anmärkn. 9. I fall vid pyrmorter-och Spa vattens Artificielle tif-
verkning nyttias vatten af våra inhemfka Surbrunnar, hvilket naturlige»
hyfer både en luftig fyra, fom ock Järn, famt tilredningen fker vid fieifva
m neral Källan, blifva defle vatten mycket ftarkare och båttre, ån om annat
rent Källvatten dårtil blifvit brukadt. Pyrmonter och Spa vatten, hvilket
blifvit tilredt af Abo Surbrunns vatten vid Kuppis, har man fördenfkull
ock funnit gifva de båfta Artificiele Mineral-vatten af detta flaget. Sår
kraft kunna Artificiele Mineral - Vatten bibehållas och förvaras til fin ftyr-
ka och godhet i längden, om Bouteiilerne ftållas pä Kärk i et med vatten
fyldt Karl uti en Källare: men fkola de föras något långt ifrån en ort til
en annan, mäfte Bouteiilerne förfes med täta goda Kårkar, hvilka öfver-
kindas med Såmfk eller annat mjukt fkinn, och fedan vål öfverhartfa».

§"4.
tfnderfSkning, om vid deffe Artificiele Vattens tilredning, nägot
fér bålfan fkadeiigt medföljer ocb inblandas i deffe Mineral vatten.

Af det, fom i föregående §. anförde blifvit» finner maa
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At vid alla deffe fyra Artificiell vattens tilredning, intet an*
Tiat tillagges i rent vatten, ån Kokfält, Engelfkt fält och vål
fatifceracit Soda fak. Och fom det förfta nyttjas i daglig fpisj
de tvånne andre falterne, för deras goda nytta i Medicin,
utan all farhoga och fkada allmänt brukas; den ringa tilfätts
-åf jårn, fom fordras vid Spa- och Pyrmonter-vatnet, icke el-
ler på något fått år fkadeiigt, utan verkar fåfom et Tonicunt
i mennifkans kropp; Så inträffar med defle ämnens tilfatts t
rent vatten ingen den ringafte anledning at tro eller mifs-
.tånka, at, af deras inblandning och uplöfning, något åmne
-beredes, fom fkulle fkada eller förftöra hålfkn.

At, jämte den luftrika fyran, hvarmed, under til red nin-
gen, deile Artificiele Mineral vatten mättas, något for hålfan
fkadeligt (kulle medfölja eller inblandas; en lådan farhoga å-
ger icke eller någon grund. Når utfpådd Vi&ril olja flås til
krita, fåfom vid denna tilredningen fker, då uplöfer och
förenar fig Vidtril-fyran med kritan til en art Gips, och ut-
drifver under uplöfningen nr den [amma, fåfom en Alcalifk
jord, en myckenhet faft luft, hvilken genom fin återvundna
ipåoftighet, ur kritan intet ftorc annat löfer och föret* med fig,
in litet vatten och något fyra. I alla kroppar har naturen t
ftörre och mindre raon nedlagt grundämnen af en ftamlyra,
hvilken efter kroppames fårfkildte beftåndsdelar, deras bland-
ning och förening, röjer fig under fkiljaktigt fkaplynne, och
hvilketa kan ur dem mer och mindre tydeligen igenom fer-*-
--mentation, Putrefadlion, och vid Chemifka folutioner, fom
ike med effervefcence, utveklas och utdrifvas. Den fyran,
hvilken fåledes med faft luft updrifvas ur kritan, under det
den af Viftril- oljan uplöfes, år lindrig, mild och legere, (amfe
kan, om ock något af Vi-flril-fyran fkulle medfölja, fedan
den blifvic fpridd och utblandad i det Artificiele Mineral-
vatnet, på intet fått anfes vara fkadelig för hallan.

. Når Bouteillen vid defte Mineral-vattens tilredni.ng var-
fäint endaft en gång måttas med den luft ödi fyra, fom
under kritans uplöfning och efFervefcence framdrifves
igenom flangen i vatnet, märkes intet ftort annat» ån

en
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efi fådaft le'gere fyra upgå: men vtprepas denna rtiåttmng fl»-
--re gånger, eller på kritan tilflås häftigt och ftörre rnån^dpå en gång af Vidril-oljan, eller om den icke förut blifvit
anfehligen utfpådd, då uplöfes kritan med en häftig oqb
mycket ftark effervefcence, få at därvid åfven tydeligen nå-
got af Vi&ril-fyran updrifves; men denne ringa del Viöril-
fyra, hvilken på detta fått igenom dubbel måttning och eft
fhrkare kritans effervefcence updunftar^ år icke eller på
'något' fått fkadelig for hålfan, ej heller blifver Artificiele Mi-
neral-vatnet dårar fkarpt eller corrofivt, utan endaft ökes och
imiteres fullkomligare i dem härigenom naturliga Mineral-
vatnens fyra til kånbar fmak och ftyrka.

Anmärkn. i. At den ringa del Viflril - fyra, hvilken,'jämte den all-
männa Kropparnas ftamfyra, igenom faft lufts utdrifvanrie, inblandas och
meddelas defle Artificiele Mineral-vatten på intet fatt år fkadelig för hål-
fan, detta beftyrker allmänt erfarenheten. En hop-praeparata i Medicinen
brukas dageligen med utmärkt nytta och förmori', i hvilka matigfalt ftörre
»ångd af Viöril-fyra tilf-ttes, ån den ganfka ringa del utgör, fom, vid
defle vattens beredning, kan inblandas. I Compofitioii af den vanliga Mix-
turafimplex ingår, förutan 3 uns acidum Tartari,r uns acidum Vitrioli
uppå ; uns fpiritus Vini Camphoratus, och til Elixir. Mynfichti tages hela
2 uns ftarkt acidum Vitrioli til 1 Libr, Tinéhira Aromatica (a)', och lik-
väl år briikbar Dofis af den förra, til 60 a 70 droppar^ och af den fedna-
re, 40 a 60 i et fkedblad vatten, -

Anmärku, 2. Under namn, ån af et acidum primigenium, ån ock u-
niverfale, famt mephiticnm, hafva ej mindre äldre (b), än nyare Chemi^er
(c), i anledning af de Phaenomener, fom yppa fig vid Kroppars uplöfning,
funnit, at en allmän ftamfyra gifves til i naturen, af hvilken alla andra fy-
ror, igenom tilfatts ock inblandning afKroppars f.rfkildta grunclåmnen tyc-
kes upkomtna. Denna fyra kan icke allenaft utveklas och uptes af Kroppar
i alfa'3:ne naturens Riken, utan märkes den ock vara utfpridd och närva-
rande i luft (rf;, eld (e) och vatten (/).

C Ige-

(a) Pharmacopoea Svccica: Holm, 1775. pag. 96. 13T.
(b) Jämför Orthelii, Sendkogii, Baldiäni, Längelotts, Beckers och Stahls

Chemiike fkrifter, famt Zimmermans Diflertatio de falc primigenio, &e.
(c) c?fok. Rent. Potts neiie wichtige Phyfical - Chemifche materien p.

3T. Chrift. And. Mangold, in aäis Moguntinis Vol. 1. p. 149. Macquir
anfangsgrunde der Chymie, 4. Cap. p- 40, famt flere andre.

(d) Detta beftyrkes, förutan annat, af den Cremor calcis, fom i fria
luften tildanas, få i Kalkvatten, fom ock i Cauftifk Såpljudare lut; at ej
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.\\ Igenom ftnare. titfew t6n. c*h-.förfök £r ock titredt, at hvai&en acidum
Vitrioli, Nitri eller falk, än lrändfe .luft, eld eller vatten, i. hvilka deim»
ft^tnCyra endaft finnes inveklad och uplöft, kunna anfes utgöradefs*b eftån ds-
delar,, utan utgör detta acidum prineipale eller mephkkuni, et { r fliil.lt äm-
ne for fig. Det har fina fiirfksidta ecu egna Approximationes Eleéiivas, få-
fom förft: til flo-gifton, hift, vatten (g), och S.irnåft tit Tungfpats jordeh,
Kaik, Akali veget., Alcali minerale, Magnefia, Alcali velat-, Zink, Bn-m-
--ften magnefium orh Järn k}, famt flera andr» kroppar.

Anmärkn. ,j. At detta acklum mepbiticum, år et odv- det famma med
aer fixus, faft luft, och kan kallas, iuftfyra, dårom föraniåta3 vi, i anfeen-
de til följande Qmftåwdigheter, at ännu mycket tvifl»; Ty,

110 Å daga lägga alla Experimtitter, hvilka med aer fixus hårtils blif-
vit gjorde, at, dä däri n-r kroppar tttdrifves och utveklas, antingen igenom
eld, i luftpumpen, eller igenom fermentatioii, Pwtrefa&ioh, ocb vid Cbé-
milka folutioner, fom fke med effervefcence, få beftår den aldrig af reit
homogen luft, utan åtföljer den ofluljagtigtallmän luft, vatten, acidum me-
fhiticum univerfale och nägot af de Kroppars beftåndsdelar, ifrån hvilka
den blifvit affluld (i). Imelian luft och den allmänna mephitifka fyran in-
träffar- en nära Approximations lagJ hvad under då, om af aere fixo aldrig
til fullo, kan affkzljas det acidum primigenium univerfale, fom faila lufter»
innehåller? famt kan igenom vatten, lotione, aer fixup faledes icke eller
anfes blifva homogen, ren eller fri ifrån detta acido primi-genia och me-
phitko»

2» I fall

förtiga, det Akalifke falter, hvilka någon tid ftått i öppen Luft» blifva.
»eutral-falter..

(c) Pott von- feiier und iicht, p. 6%. ,fJ.Fr.Mtiiers Chymifche verfuche-
des ungel-öfchteni Kalchs und ttrförwngficben faure Cap. 2T. 22. 23. Carl
IVilh. Scheäes Chemifch. Abhandl, von der luft und dem feiier p. 126.

(f) G. Enijl Stahlii, Chcm, Dogm. Pars I, p. 43. Ratio cryftallifatio-
nis eft acidum iitud primigenium univerfale, qnod partim in aqua fontana,
& ipfo etiam in nere, coutinetur, guamvis non tam copiofum & erafluin
fit, ut aicalino-rum texturam penitus immutct. Confpe&ns Che-
raiae Tom, 11. p. 201. Hasret acidum Kocce univerfale iii aquis, tam dul-
cibus, guam mineralibus, fpe6atim pcnctrantiffinivc efficaeiae fontkim fote-
riorum prscipuum eft fundamentum. Quod"vero dnkibus etiam infit aqvris»
inde elucefc.it, quia alcali, diutius cum aqua coftuin & folutirm, falhix e-
»ixx indoiis evadit.

(g)■ffojeph Priejlleys obfervations on different kinds ef aer; Marfsi,
Landriani Ricerche fifiche intorno alla fohibrita dcli' aria.

(k) Herr Profeff, Torbern Bergman Opufcula Phyfica & Chcmica Vol.
U pag. 4,8. , .■''(i)' Detta' bévifar Hales, Macbrids, Priejlleys, Fontcmas, Lavoijiers jDe
ftj Folies och flere andras rön, fom ock de mänga farikiliita artejr af. faft
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»:Ö I falfraer fixus, under namn af luftfyra, utgjorde åmnet til detta

aeiduni univerfale i naturen, borde faft Inff, då den utdrifves af kroppar 4
i alla fall och altid röja fig med fyrlighet. Herr du Coudray och Herr
Spielman hafva vid Kalken* bränning icke fått en fadan luft (k). Icke eller
har detta, efter Fontanas tvtfago, lye.-ats för Prieflley (jelf, dä han igenom
ftora Bränfpegeien t Paris af Kalk utdrifvit faft hifr. fl ej och Bighins på-
ftä aer fixus icke beftå af fyra-, utan andra ämnen. Den fafta luft, fom i-
genom putrefaélion ttplöfes, gifver vatnet ingen fur fnia' (/). Aer fixus flo-
giftkatus, hvilken Cavendifch af Vegetabilier och animalier nffkildt, med-
delar vatten ingen fyrlighet (m). Efter Landrianis förfök röjes med Lae-
mus Tineturen icke eller nägon rådnad, då faft luft med Vegetabilifke fy-
ror utdrifves («)/ en fadan luft attraherar icke eller fa ftarkt flogifton, fou»
den, hviiken ur kalk och krita affkilje* med Mineralifke acida. Den faft»
luft, fom af kroppar kan utdrifvas, beflär, förutan alt detta, icke eller al-
tid hel och hållen af fyra, utan ån innehåller den andra ämnen, ån endaft
någon del dåraf; Sä anmärker Profetior Spielmau ceh Corvin, om aer fixusy
fom blef affkiki af mennifkoben, hvilka öfver 2,00 år legat i jorden och g
år i öppen luft, at en del dåraf varat flogiftkerad luft, och andra delel»
fyrlig, fom kunde blandas med vatten; 2 fltåip. Gallmeja och et hälft fkålp»
Kolftybbe gaf igrnom eld, en myckenhet luft til 1 Cwbie fot och 1700 tumj;
] början va>r määa delen dåraf fyrtig luft, fora uplöftes i vatten; men emot
flutet var famma aer fixirs hel och hållen inftommabel^ Af dylik beftkaffeu-
het kar ock Lauoijier och La Folie funnit fafl luft vara (a),- Fmitana har
ock- rönt, at Lacttius Tiwfturen, fom af faft luft i början fick en rådnad,
den mitte, m-om kort tid i öppen luft den famma, fö fnart den, i famma
luft inveklade fyran afdunftat, och det öfrig3 var intet annat ån vanlig
luft; Afven fom, da igenom Ek&rilke gniftor denna fyra affliildes,. intet
annat blef qvar, ån luft (/>>. At icke draga deffe och flere förfarne famC
wplyfteChemiftcrs förfarenhet och trovärdigheti tvifvelsniål, och at ej utan an-
ledning träda deras heder för nära, måfte man altfa medgifva, at den fyra,
fom åtföljer faft lwft, år dåruti tilfållig, famt at faft luft, i och för fig,
åjelf, ej utgör defs beftåndsdelar. Om ock efter priejlleys famt andras he-
grep, med faft luft, fenfu anguftiori, endaft bås förllås det ilyektiga ock

C 2. Elafti-

luft, fom tir kroppar kan utdrifvas. Uphåmtar man ock pä et vax-pappet
'den aei" fiius, hvilken med fyror drifves ur kritan, finner man tydeiigen»
at med den upgår vattenaKtige ångor, fom i unna famlas i droppar.

(k) Rozier Obfervations far la Phyfique Tom. V, pag. 277,
CO (§fac- Rieb, Spielntanni & Corvini Hiftoria aeris faflkii,
(m) Priejlleys Obfervations on different -inds of a'ér^
(>i) Marf. Landriani Ricercbe dell' aria,
(o) Lavoifiers Opufcuks Phyfiques & Chemiques, och J)e Lo Folie Oj»*

Jttovs precifes, concernant.es le fyfteme de I'air ifixe, K

(f) FiliprFonftpia Riterche fifiche foprai' aria fiffs» - - - "
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Blafliifta imn&t,' hvilket, ur Akaliikc jordarter och falter, jgertora- eid och
fyror, famé af växter, förmedelit gäfning, kan utdrifvas, och hvilket i- aj-
la 3 naturens Riken ymnigt år utfpridt; Så röjer fig ock detta i naturen ej
i annat fkaplynne, eller med andra egenfkaper, ån at detta flyktiga Elafti-
Ika åmtiet är et corpus heterogeneum, fom beftår af luft, vatten, famt til-
fålligt af mer och mindre fyra, flogifton och de kropparnas fpeciele grund-
ämnen, af hvilka det blifvit utdrifvit och aflkildt.

3?ö At med faft luft på detta f.itt förvetter, det kan ock närmare, än-
nu infes af följande rön och omftåndigheter. Om denna fafta luft, i och
för fig fjelf, vore en fyra, Ikuile ock,, i förhållande til mängd och mycken*
het af aer fixus, denna fyra altid vara ån ftarkare, ån fvagare; åfven fom
'ffck defs Antifeptifka verkan borde röja fi_g i famma mon: men erfarenhe-
ten och flere anftålde förfök beftyrka motfatfen. Våra allmänna luftvatten,
fåfom regn, fnö och hagel, omgifvas måft af luft til deras.ytor; de fimnia
i och åro uplöfte af luften, til hvilken ock ds>ge,ligen en myckenhet faft luft
af uplöfte jordifee kroppar updunftar och afföres; de kunna altfa måft famt
littaft måttas af luftfyra, om en f.idan gifves til, famt borde deffe vatten,
i fölgd dåraf, åfven innehålla den ftörfta myckenhet af fyrlighet; Allmän
erfarenhet beftyrker dock, at iuftvatnen åro, af alla vatten, minft belafta-
de med kännbar fyra: den ringa del de däraf hyfa, år ock, efter Margraffs
rön, af en hel annan art fyra, ån fom luftfyra, eller den aer fixus påftås be-
ftå af(g). Hälft -uns China, gifver 7 Drachm, faft luft; hälft uns af en fön-
dcrfkuren Rofva 7 Drachm. och något mera, hälft uns fénderhackade Kål-
blan 8 och et hälft uns; hälft uns torra ärter, lemna faft luft 2 uns t Dr.;
Potatoes hälft uns 3 och en half Drachm., och åplen. hälft uns 14Drachm,
faft luft (V), -I följe håraf, borde akfä arter, åplen, kål och rofvor, hvil-
ka vi nyttja i daglig fpis, få vida de innehålla mångfalt mera*faft luft, ån
China-barken, x{\<:n vara ftarkare Antifeptica emot r£ta, ån China-barken,
nien detta ftrider emot allmän erfarenhet. 8 gran Camphert, hvilka Prin-
gle anfer för mera Antifeptifke, in So gran Kokfalt,. de innehålla, efter
Baks rön, nåftan ingen aer fixus. (s). Saltpetter, fom år af de båfta An-
tifeptica, hyfer ock ringa del faft luft; Så år det ock nied Bränvin, hvaraf
i 54 Cubk Tum Hales funnit ganfka litet aer fixus, Faft lufts förhållande"
med Cauftifke Salter, ut-vifar åfven, at den ej år våfentjteligen fyrlig; Ty,
efter di Smeths rön, gifver Cauftifk Talmiac fpiritus under luftpumpen n»*-
ta fatt luft af fig, ån den encauuike, hvilket ock inträffar med andre Catt-
ftike lutialters lixivia (Jf)- Af Herr Profeffor Spielman och Corvin, ■foiH'
ock andre, anföres famma flags rön,

.-. An-
(q) Les Memoires de 1' Acad. de fciences å Berlin Tom. 7, päg.
(r) Herr Docl. Williams Alexanders Medkinifche verfuche und erfäh-

rimgen pag., 309 -_3r2, . " '
(s) Doä, Hales Vegetable Statik^.
(jf) Diedericus de Stneth, Diflertatio Pliilofophica inauguralis de aere



fes i J* 1 §9
Anmärkn. f At > j:'mte denna mephitifka fyran, hvilken med faift

luft af kroppar utdrifves, åfven tillika gemeniigen, efter för.fallande om-
ftåndigheter, utveklas någon del af Mir.eraltfk, Vegetabiiifk eller ock Ani-
maiiik fyra, det beftyrka både de mänga f.irfkildta arter af faft luft, fom
gifvas til i naturen, fom ock at i viiTa fall, defle falters inblandning och
närvaro åfven tydeligen kan bevifas. Et märkvärdigt rön och bevis härpå
anföres af Doclor Seipi om man i det nårmafte fyller, fager han, et glas
ined frifkt och Hyfs uptagit Pyrmonter-vatten, och lägger dåröfver en glas-
fkifva, eder et annat lämpcligt glas, at uphemta och famla de dåraf up-
dunftande fucktiga mephitifka ångorna, få igenfinner man i den famlade
Fucktigheten och vatnet, (il och med någon järn-ochra och alla de andra
Sinnen, fom Pyrmonter-vatnet vanligen innehåller (t). Når, vid artificiele
vattens tilredning, ur kritan med Vhäri!- fyra en dylik Mephitifk ånga af-
(kiljes och updrifves, .vifa ock anftålde förfök, at gemeniigen något af aci-
do falls medföljer (u), emedan kritan, fåfom en, af iiafvcts Oftracoderma*
ta'tiiredd och uplöft Akalifk jord, fällan år atdcles fri för faltfyra. Om
olika Mineral-fyror brukas, at af alcalifka jordarter eller ialter utclrifva
faft luft, och den mephitifka ftamfyran, fom i dem finnes, rönes oci< altid
at nägot af dem åtföljer den affkilda luftiga fyran. Ofta fker det dock til
fa ringa del, at Alcalifke falter dåraf ej til fullo kuVma fatureras och måt-
tas; mejt ibland inträffar ock detta, dä til en ftörre myckenhet af f-likc Mi-
neralifke fyror updrifves, i hvilket fall de, fafom färfkildte neutral falter,
tydeligen röja fin närvaro. Herr Landrianis och Mofcatis förfök, beftyrka
detta; når de med acido Vitrioli af krita utdrefvo aer fixus och den luftri-
ka fyran, famt förenade och mättade därmed Alcali volatile, fingo de där-
vid et fal AcimOniactim fecretumj Brukade de äter acidum Nitii, fä upkoni
Jvktrum flammans och 6. W. (v). Samma titflag hafva de förfök ock gif-
vit, hvilka, til närmare utrönande af denna omftåndighet, min Herr Praefes
i fleres närvaro härdades anflåit.

Vid deffe förfök nyttjades 3'.ne ft. fraj rya rena 2 uns glasflafkor, fom
enteknades med N;o i. 2. 3 '^e fykics alla til en tredjedel med rent de-
fiillcradt fnövattcn, Förft togs ftafkan N:o i, och infördes i der. famma af
kritflafkan fig. 1. Pipen D til E, få at den i det nårmafte våi fylde och til-
tåpte Halkans opning, och til defs ftörre f.kerhet, förlutersdes denna fog-
r.ing tued vax. Därpå aftogs proppen af kritflafkaris opning, och ituiogs
därigenom dikterad oleum Vitrioli på kritan, at, jämte aer fixus, utdrifva
fyra til vatnets faturation i den vidhäftade 2 uns gtasflafkan, At vatnet fö

C 3 , mycket

(ko, Doä. Daniel, verfuche einer Theoric die man tam theil durch die
fixe luft öder fette Sau-re zu erkläret, Halle 1777.

(t) q/olu Phil. Seip, Befchreibung der Pyrmontifchen Mineral-wafler.
pag. 100. §. 60.

(f<) Herr Prof. Bergmans Opufcula Chemica Vol, l. pag. 5.
(v) Marfil, Landriani Ricerche Fijiche intorno alla folubrita de\V aria,
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ftvycbet .fikrare fkulle behörigen-blifva fatureradt dåraf, uprepades -detta- £'
53 gangor, igenom nytt tilflag af acido Vitrioli, hvareftrr flafkan med
yatnet fk i Ides. ifrån kritflafkans Pip och ftraxt vål tilkorkades. Ar afdrifva
per f xus och. fyran ur kritan, brukades för glasflafkan.N:p 2, Spiritus Ni»
tri och för flafkan N:o 3. fpiritus falis. , Efter det fårfkiidta acida nyt«
tjades, ombyttes afven med ny ren krita hva^je'gäng, lamt var kritfla-
fkan, fom vid defle förfök brukades, af et .hälft ftops rymd. Förin deffe
fmå, med vatten fylde Glasflafkorne f. ftes.vid Kritflafkans rör eller pip, få
infördes, och infåttes i röret 2:ne fina rimfor reaélions papper, af hvilka
det ena var f.-rgadt med Lacmiis, och det andra nied Indigo; famt var Jn-
digo bkf.irgen, beredd til. Tinflure med litet fåle cauiiko. .. Vid alla deffe
förföken, dä. aer fixus och fyran ur ritan utdrefs, fa hck Lacmus reaclions
papperet i pipen, en radnad: men Indigo papperet förändrades icke, utan
då Skedvatnet flögs,pä kritan, hvarvid det af de ;_upftigande ängorne gul.
naue mer och mindre til f ,rgen.

Sedan de 3:ne fmå flafkorne med det faturerade vatnet flått et dygn i
et kyligt rum, förfo tes deras halt med meuftrua reagentia, At under des-
fe förfök nägot af den flycktiga fyran, hvarmed de blifvit mättade, icKtt
måtte afckinfta, fa anftaldes förföken i et kallt rum, uti hvilket Thermo.
metern föll i det n.rmafte til frys-punöen.

För flafkan N;o I, valdes, fafom de tjenligafte reagentia, tungfpats
jorden och Plumbum acetatum. Af den förra var til hands Chinefifk Pei
tunfe, fom år litet järnhaltig, och en annan jårnfri Tungfpat ifrån Islandi
Af bägge tilreddes Terra ponderofa falita. Då några gryn faldes i vatnet
håraf, blef det ftraxt oklart; 'Petunfen gaf et grått litet roftf.irgadt prsecipk
tat: men med den jårnfria Tungfpaten, blef praecipkatet hvitt. Ät Pluni-
bo acetato, upkom et hvitaktigt moln, hvilket dock ftraxt, jämte yftning,
fålde et hvitgrynigt prsecipitat. ,

Flafkan N:o 2. vid hvilkets npdrifvande af aer fixus, Skedvatten vat
nyttjadt, förföktes ej med annat, ån Indigo reaöions papperet; men oan-
fedt det famma, under fjelfva förföl*et, dä i kritflallkans pip eller rör en
rimfa af detta reaélions papper var inlagd, tycieligen med fin gulnad uti»
ruärkte, at något af fpiritus nitri, jämte aer fixus, i den lilla vidhäftade
glasflafkan gick öfver fä röjdes detta dock icke mera i vatnet, emedan den-
ne rinsa del af fpiritus Nitri då befants redan för mycket diluerad, ock
fal caufticuin, hvarmed Indigo rea-tions papperet var tilredt, äfven däraf
något abforberade.

Til utrönande af vatnets hall i flafkan N;o 3-_> hvarvid Acidum falrs
var bmkadt, a.nftäldes reaétions förföken med folution bäde af Argento oeli
Hydrärgyro nitrato; den fenare var utan värma tilredd. Så fnart några
droppar af deife folutioner fäldes i vatnet, blef det ftraxt opal injölkf.ir-
gadt, hvilket.coagulum efter hand, fafoin en hvit Mucilago ftdan Ikildes
pä botten.

At
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Af tilrmafe'utreda fammankanget haräf, bortflogsr vatnet ifrån all^

defle fmå flafkorne, och fedan de blifvit rengjorde och torra, fyldes, i ftål»
let för vatten, hvar flafka med litet af et rent Alcali fixo Tartari, i hvil-
ka på famma fatt, fom förut aer fixus, blef indrifven, För flafkan N:o Ié
flögs uppå kritan nu, lika fom förra gången, acidum Vitrioli, för N;o 2.,
Acidum Nitri, och för flafkan Nja 3,, acidum falis Detta uprepades för
hvar flafka, åfven fom förut, 2 å 3 gångor, och, vid hvart förfök, nyttja-
des frfkild ny ren krita. Hårpå inf.ildes, efter faturation af aer fixus, £
hvarje flafka litet rent deftilleradt fnövatten, at af det i flafkorna inneflut-
lia Akalifka faltet blef en uplöfning, hvilken folution, fedan den pä en
jämn varm Kaelugn, vid pafs 12 timmar, blifvit infpifTerad, ftåldes i et
Jfyligt rum, at anflijuta til Cryftaller.

Sedan deffe faJinifke folutioner cryftalliferat fig, märktes ftraxt i all»
defle Hafkorne, förutan det mephitifka neutral fältet Herr Profeflbren ock
Riddaren Bergman befkrifvit, åfven fydeligen annat fal medium i hvar fla-
fka. I flafkan N:o 1., för hvilken acidum Vitrioli var brukadt, at ur kri-
tan utdrifva aer fixus, befants Tartarus vkrioktus; i N:o 2. nitrum re ge»
ner-itum. hvilket eck fydeligen detonerade, i fynnerhet da Alcali caufticuu»
l>kf brukadt til faturation, famt i flafkan N:o 3., var fal digeftivum Syl-
vii. Alla deffe förfök, fom ock de Herr Mofcati och Landriaiä förut an-
ftiilt (x), utmärka altfä, at når aer fixus,'jämte den allm..nna mephitifka
fyran, affliiljes ifrån Alcalifke Jordarter vid Artificiele Mineral - vattens tik
redning, fa medföljer ocs altid något, i ftörre eller mindre mon, af de Mi-
neral-fyror, fom brukas til des utdrifvande. Måttas deffe vatten med de
fyrliga ångor, fom kunna famlas vid Vegetabiliers fermentation, dä öfver-
går åter, jämte aer fixus, både en mtphitifk, fom ock Vegetabiiifk fyra; åf-
ven fom, när vid Anitnaliers putrefaélion, aer fixus utveklas, jämte den
allmänna mephitifka fyran, ock altid nägot affliiljes af en flogifticerad Ani-
malifk fyra, hvilket den oangenäuja ruttna finaken och luKten nog tilkäm>
na gifver.

§. r.
Om cleh nytta, man i Finland rönt af artificiele Mineral- vat»

ten, och i hvad mon de kunna anfes vara af lika godhet y.
fom naturlige Utlåndfke vatten.

T Finland har AfTeflbren i Collegio Medico och Provin-
cial- Medicus hår i Åbo Lån, Herr Dodor %, G. Bergman
varit den forfte, hvilken, efter Herr Profefloren och Ridda-
ren Torb. Bergmans upgift och method, tilredt artificielt Mi-

neral-
'(x) Marfil, Landriani Kicerche fifiche dell' aria,
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neral-hatten; detta fkedde om våren 177 j. Efter defs'råcj
hafva fedan åtfkiliige, både på Landet och i Ståderne, dels'
hår låtit tilverrka; dels ock hafva de fieifva gjort och med
mycken nytta brukat dem. Herr Med. Profeflbren och-Rid-
daren Johan Haartman har ock låtit åtfkiliige fine Patienter
nyttja defle Mineral -vatten, och har han rönt af deras bruje
ingen olågenhet, utan altid god nytta. ' I allmänhet hafva
Herrar Medici hår i landet runnit, at, når defle artificiele
Mineral-vatten, efter deras egen fårfkiidta art, och fiukdo-
marnes befkafienhet, rått afpaflas och foreflås til nyttjande, fl
kan af dem väntas ftor formon och nytta, faft icke famma,
fom af detta flags Utlåndfka naturliga Mineral-vatten. Mini
varde Prafies, Herr Profeflbren och Riddaren Gadd, har ock,
på utmärkt fått, rönt defle artificiele Mineral-vattens nytta
både fjelf och hos andra. Under viftande i et kallt och o-
ibeqvåmt Laboratorium Chemicum, famt af träget arbete och
mycket (lilla fittande, var, for något mera ån et år fedan,
defs hålfa ganfka mycket medtagen, (å at, af obftruåionec
och plågfåmma Spafmer i underlifvet, Migraine famt huf-
vudvårk, han näftan dageligen var mycket befvårad Ige-
nom bruk af artificiele Pyrmonter-vatten, fom tilreddes af
Kuppis Surbrunns vatnet hårftådes, har detta, om icke alde-

dock til det måfta, lyckeligen blifvit håfvet. Herr Pro-
feflbren och Riddaren har druckit de.ua vatten fent in på hö-
ften, om vintren, fom ock någon tid om våren, y k 6 vec-
kor i fonder, famt, at icke hindras af denna Brunns-Cur, i
dageligen fårefallande angelägna goromål, har endaft et qvar-
tev hvar morgon af detta artificiele Pyrmonter-vatten blifvit
nyctjadf. Diasten härvid har icke beftått i annat, ån, at hat*
undvikit tiård och fvårfmålt fpis, famt i öfrigt ii akt tagit be*
dentelighet i mat och dryck.

Herr Aflefloren Bergman har mårfct och funnit at defle
artificiele vatten i allmänhet åfven gdra och vifa en fynner-
lig god verkan, i fall, 2 å 3 veckor for Brunnsdrickning af
våra inhemfka Mineral- vatten, efter omftåndigheterne något
ilag af defle Artificiele Mineral -vatten, fåfom Selzer eller... iPyr.
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Pyrmonter, »yttjas förut; de Artificiele, fåfom mera falini-
nifke, verka på 'et mera uolofande och aftörande lått, ån
våra egne Mineral-vatten, famt bereda och författa de krop-
pen i {kick, at därefter fedan draga ftörre nytta, ån annors,
af det flyktiga antifeptifka acidum, fom i våra inhemfke Mi-
neral-vatten finnes. Hvad fluteligen angår det, om defle
artificiele Mineral-vatten kunna anfes til alla delar vara af
lika ftyrka och godhet, fom naturliga Utlandfka vatten årö-^få
måfte man medgifva, at emellan dem inträffar i åtfkilligt nå-
gon olikhet, ocii har konften ännu icke fullkomligen efter-
apat naturen i deras tilredning. Af en ovåldug och närma-
re jamforelfe emellan utlåndfke naturlige Mineral-vattens
halt, ocb defle Artificieles befkafienhet, tyckes detta omftfcn-
deligeft kunna uplyfas.

1:0 At de Artificiele Mineral- vatnen, fedan man dem
"druckit, lika 13tt och.fnart afgå ifrån kroppen, fom de natur-
lige, dåruti har man icke märkt någon fynnerlig fkillnad:
men at de förra åro mindre luftiga och icke verka med den
ftyrka på Sy (Tema nervofum, eller få mycket främja en lin-
drig Tranfpiration, fbm naturliga vatten af acidulis sethereis
det göra, och af hvilka, de förfta dagarne då de drickas,
altid märkes och kännes någon rufighet i hufvudet (a), detta
å daga lägger erfarenheten.

2:0 Hyfa de Artificiele vatnen icke eller få utmärkt kån-
bar angenäm och qvick fyra, fom de naturliga; Detta hårr-
rör måft deraf, at de naturliga Mineral-vatnen innehålla»
jämte det allmänna acidum mephiticum, en ftörre och kån-
baraie inblandning af Vicfril - och Kokfalt fyra, ån de Artifi-
ciele, ehuru defle Mineral-fyror fedan både vid de Utlånd-
fke Mineral- värnens intappning, tilkorkning famr öfveriån-
dande til ofs ej ringa af dem gått förlorad, utan ock, under
evaporations förföken, til utrönande af deras halt, en myc-
kenhet åfven bortdunftat (ii), defle fyror federmera icke, til

D deras
(a) Plinius Hikor, Natur, Libr, 1. pag. 33. Lyncefis aqua, qux vo-

Catur ackkila, vini modp tenmkntcs facit.
(b) Seip ock Lucas iitiiurka med fine fgjfck, at n.tgot af defle fy.or,
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tier«s råtta mängd, mera få noga kunna utmärkas. Både na»turliga laget för de Mineral-vattens brunnar, af hvilka Pyr-
monter, Spa, Selzer och Bitter-vatten tages §. 2., det ut-
märker ock Vkftril-oeh Kokfalt-fyrornes närvaro i dem, åf-
ven fom detta beftyrkes af den Analyfis Chemica, fom ejmindre på ftåliet, dår de finnas, med dem fkedt, ån den,
fom blifvit anftald, fedan de til ofs i Riket inkommit. At
ej förtiga, det håruti ock inftåmma de anmärkningar, fom i
§. 2. om defle utlåndfke Mineral-vattens halt och beftånds-delar finnas anförde; Åfven fom ock de Phcenomener, fomröjt fig då Herr Profefloren och Riddaren Bergman med Ter-
ra ponderofa, Plumbo acetato, folutione lunce och oleo calcisFörfök t defle vatten, och i hvilka han ockfå tydeligen funnit
dels Gips, Bitterfalt, ån fpår af Tartarus vitriolatus, ån ockaf Magnefia falita, famt Kokfalt (c).

3.0 Måfte man ock ån medgifva at de Artificiele Mine-
ral-vatnen i mycken mon åro mindre Antifeptifka, ån de
naturliga; Ty faft det luftrika acidum mephiticum, hvarmed,
under fkapnad af a£r fixus, Artificiele vatten kunna mer och
mindre måttas, något ftår emot röta i mennifkans kropp, l\
vifa dock ovederfäjeiigen, den Engeiike Pearfons och Alexan-
ders famt andras anftåldte flere rön och förfök, at en fådan
fyra, i defle Artificiele vatnen, endaft förmår vercka fom et
Äntifepticum corrigens': men tyckes icke til fullo kunna an-
fes för et Äntifepticum putrediinem prohibens, eller at det
åger kraft och ftyrka at hindra röta i mennifkans kropp, i
fall icke, igenom inblandning af Mineralifke fyror, hvilka

tillika
både vid deftillation, fom ock annors, afdunftar. Detta kan ock (ke, dels
af c;et öfverfkott på fyror, fom i defle Mineral-vatten finnas, och hvilka
icke ingått i neutral-falternes fammanf.utning, eller ock, då flike fyror i
Mineral-vatnen til ringa mängd åro kringfpridde, ii at vid infpiflations-för-
föken , fäfom mera concentrcrade ån törut, de förft förmå förena och röja
fig med Akalifke falter och jordarter, fafom neutral-falter i defle naturli-
ge Mineral-vatten

(c) Herr ProfeflT. och Ridd. Bergmans Opufcula Chemica Vol. I. pag.
137. BC, pag. 190. E, pag. 192. f; 196. d, 199, BD, 201, fkm, pag, 203.
D, och pag. 204, fim.
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tillika finnas i naturliga vatten, det underftödes til en få
högft nyttig verkan (d).

4:0 Hvad de falinifke ämnen angår, fom vid förenämn-
de utlåndfke Mineral-vattens artificiele tilredning tiilågges; iå
tyckes en fullkomlig likhet håruti redan vara träffad med de
naturliga. Gipfen och Kalken, fom i de måfta naturlige åf-
ven finnes, bortlemnas gemenligen vid de Artificieles tilred-
ning. Gipfen tyckes ock kunna umbäras; men fom kalken,
når den af acido mephitico år tilråckeligen faturerad, kan i
vatten, fåfom et jordifkt neutral falt, blifva uplöflig, och ef-
ter Medicorum erfarenhet kalken, då den i förenämnde fkick
finnes i naturliga Mineral- vatten, gör god verkan vid vifta
fiukdomars håfvande, lårer, vid Artificiele vattens tilredning,
den i alla fall icke eller kunna bortlemnas.

Artificiele Mineral-vatten kunna fåledes icke fnnu, i all
fullkomlig likhet, eftergöras med de naturliga, men fom kon-
ften dock i det måfta redan kan efterapa dem, få kunna al-
tid, med utmärkt förmon och nytta, och utan all fkada och
farhoga, åfven de Artificiele, under en kunnig Medici tilfyn
nyttjas och brukas. Hvad af konften, vid defle vattens til-
redning, ännu fkknas, det kan ock med tiden blifva närma-

re uplyft och bragt til ftörre fullkomlighet.
Dies diem docet.

(d) Georg Pearfon DilTert. Phyf. inaugur. de putredine animalibns poli
jnortem fupervenknte. Percival Hlfays Vol. 11, p. 71. Igenom tilredning
»I de få kallade L'eaux gafeufes, mattade mer eller mindre med Minerafi-
fke eller Vegetabilifke fyror, öpnas nu för Medici et vidftr.ikt nytt falt, at
gagna menfliligheten.
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