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Anmärkning om Spitsglas.

o trageligit bruft förſtås med det naimnet antimoni.

um die Skårften , foin fegras utur Malmen ( g. 234 )

och med Regulus ſielfwa Halfmetalen , curu man nú

börjar ali bättre diſtinguera den ſenare från de ófriga

Metalcicne.

Aldjymiſter hafi minnket arbetatmed antimonio , och

många hafwa tagit tils anledning , at ban törefaller wid

Ungerma Suldgräfwotne. Jde defto n :iudre" hafta mi

icte mera uplysning oni Delarne , hwaraf den beſtår in

de Sfrigor Pierallerne, churu mycket däron fan mara

ftrifwit . En del fåga, at jeg jord är icke vitreſcibi is ,

får det at bon dr Rygtig , bilet ftrider mot en enfal.

dig förfa renhet, och orn fugtiahoten fall utmárka en

Mercuri aliit Sort , 1 måſte Edinilt Lera och wara af

ben naturen. Sil åfnentyrs år man mera betjent med

den trun at Antimonii : Kalf år fugtig , och fan både

reductras: med Phlogiſton , famt fmåltas til glas : odh ſå

Dar år ideß natur, utan at man wet orfaten dårtil.

$ 138 .

A

5. Airſenit. Ärſenicum .

a. I Metaliftt lynne näſtan af ſamma
färg ſom Blis,men ſpród , och loper

ſnarare an t luften , fórſt med en gul ,

och ſedan fiart fårg

b . I brottet toiſer den ſig bladig .

Mycket flygtig i elden, brinner med lis

sc
ten låga , od giver en widrig lukt,

naſtan såſom hmitiók.

d. sår för fådan fin flygtighets fful ſmår
at
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at reducera , utan i förening med andra

Metaller; Doc får man Re ulus af

hwit Arſenik under en haſtig .firialtning

med anaPottaſta och Såpa, faſt den

merendels wiſar ſpår på Robolt , utur

hwars Malm den måſta bwitei Arſes

niken år drifwen ; dfwenſublime arden

fig , når Pblogiſion tilſattes , todaës

drifté Cryſtaller od af Mettalliſto

utſeende, då deß Gravitas ſpec.ifica år

8,308 .

c. Kallen , ſom får fin flygtighets ſkull

altid måſte fåſom ett ſublimat fångas,

år hwit , och låter ſig lått ſmälta til

ett hwitt glas , hroars Gravitas ſpeci:

fica ár 5,000. NårSwafwel fo'lgtmed .

år den gul, brandgul och röd , hwara

efter den får namn af Operment eller

Auripigmencum , Rauſchgelb, San .

daracha Mineralis , RealgarochRue
binus Arfenici,

f. Samma Kalt och Glas dro u pláſelige

i watten och alla måtſfor , ehtiru olika

lått, ihmilfen omſtändighet den liknar

Saiter, hwarföre Arſenit od 'kan råfs

nas til den flocken ( S. 2; & 119 ).

g . Regulus uploſesaf Stedmatten, och år

för ófrigit , faſom ſmår at få rått fri

från andra Metaller , litet underſdkt t

Hwarjehanda menſtruis.

h . Giftig, i ſynnerhet då den är bragt til
en
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en ren Balt eller Glas ; men i Smafo

melblandning måſte den mara mindre

farlig , efter man finner arbetare wid

Bergmerten, bárga ſig bättre för den , an

blyrófen , od at tißa Nationer bruta

Rauſchgelb såſom ett. Medicament i

ganſka liten dofi intagit .

j.Biandar ſig med alla Metaller . och år

afwen i Naturens perkſtad mycketbrus

fod til at uplöſa, eller, ſom voi fåga ,

mineraliſera dem , hmartil degflygtige

het och uplófelighet i måttenmåſtemara

bidragande orſaker. dr då gerna med

Swafiel förenad.

k. Abſorberar eller fördrifter Phlogiſton ,

ſom färgat glaſer.

So 239

Arſeniken finnes

1. Sedigen . Arfenicam Nativiem . Sdero

benkobolt . Fliegenſtein .

Nit blyfärgad, i friſtt brott , Jåter fåra rig

Tarom en tåt Biyers och löperſmart an ilufa

ten. Brinner med en liten låga i elden och

roter bort.

A. Dåt och ſtalig. Arſenicum nativum pero

siculis impalpabilibus, teftaccum . Schers

bentobolt.

Fås i Sachlifta , Hartzifta och Uns

gerſta grufrorne.

Fidlig. Particulis micaccit, Rungse

berg mið Winorn C, LUS
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V

11

11

14

C. Lós och otát. Friabile & poroſum .Flies

genſtein

1. Med ſpeglande Hinnor. Filluris nis

tentibus. Annaberg i Bdhmen .

Kallas af ſomliga Spegeltobolt efter det

begrep de Hafta ombågge Metallernes

flagtflap. Elies får man gerna eftet

Scherbentobolts afroſting antingen Kou

boltfalt eller Wiſmut us Silſmerkorn ,

men til få liten quantité , at det icke.

förtjenar upmärkſamhet,

$. 240 ,

2. Kalkform . Arfenicum calciforme.

A, Ren eller oblandad. Culx Arfenici ne ."
tiva pura

1. los eller Pulverulent, Skall wara

funnen wid Gleshubel iSachfen ;men

Sätter ſig renare på wäggarne i foms

liga Grufror.

2.Förſtenad eller hårdnad,

Fås i hvita halfflara Cryſtaller inz

uti Upningar på Scherbenfobolt wid

Andreasberg och i Sadſen ; men

ganſta falan.

$ . 241.

B. Blanda med Swafwel Colx Arfenici

Sulphure mixta.

1. Hårdnad.

« . Gul. Keripigment: Ungern .

Br Rdo.

1
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R. Ród. Odigen Rauſchgelb.

Ungern. Andreasberg. Sad )ſen ;

och i Rotendal i Eifdalen.

Anmärkning. Til dfwentyrs fiunet Auripigment

ilddan; fjälligt idſt pulwer , ſom det ftundom ſärjes ;

men jag bar ide ledt annat , in hårdiadi, i Cabinetrer.

$ 242

'c. Blandad med Tennfalt i Zinngraupen
1. 181 .

D.Med Smafwel och Silfmer i Rotguls
den $ 170

E. Med Biykaik i Biyſpat S. 186.

F. Med Koboltfalt i dcß Blüthe $ .248.

S. 243

3. Mineraliſerad Arſenik. Arſenicum

Mineraiifulum.

A. Med Swa :wel och Järn. de fenicum

ferro fu !phuruto marcou Jatum Giſts

ties . Rauſchgelbties. Gifier Rauſos

gelb af jis lielf i ruſtningen , och föres

faller ymnugt i Lojas Gruftor.

mörkare til färgen ån
B.Mag

Järnet. Arſenicum, metall.s

forme retro mixtum. Mißpi.cel. Som

'faller i anſeende til partit , arne

1. Stáltåt.

2. Grøfgrynig. Wer cerSilfberget.

3. Cryſtalliſerad.
a. Í vétacdrare

at

ba trifmai.o figur ; år allmännaſt.

Sala
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Sala Grufwa, WeſterSilfberget,

Bådefors och många utlånõſta ore

ter.

Anmärkning Dil denna fåttes Swafmelkiefer

når man wil dåraf bereta Rauſchaelb ; men bår i Swes

rige åro deßa fauſpatare ån den Swafwelblandade Gifts

kifen.

S. 244*

Č . Med Kobolt, näſtan i alla deß Malmer.
Ce $ . 247 .

D. Með Silwer. Se S. S. 171 och 172.

E. Med Koppar. SeS. 199.

F, Med Antimonio, Soe S. 235.

S. 245 .

Anmdrkning om Arfenik.

Når Arſeniken år med Järn förenad antingent alles

na eller i ſånitap af Swafwel, fan en fadan Malm icke

nyttjas til annat än at berevaArſenit producter , hwar,

före den här bör förnämligaſt hafwa fiti rum . Det har

någon welat beſtrida filnaden iniellan Arſenit:Kieſerne;

men den bör göras , i anſeende til Smafiets når eller

frånwaro , ehuru der måſta Arſeniken famlas wid Stos

boltimalmers roſtning, och de förra icke förtjena ett ſårs

tildt tilgodogörande.

Faft Arfeniken år (mår at reducera per præcipitas

tionom , kan man dock af den grunden ide diſputera bos

aom metalliſt natur: ty det pålet hade då bordt gåug'

mot Zinken iGalmejan , förrån man fant på det fåttet,

ſom nu år bekant, at bringa honom dårutur i metallist

form milket ide ftedde af dem , fomweta , at ice ans

nat ån Metaller låter blanda fig med andra Metaller , la

at dc kunnabehålla fin tåthet , och någorlunda fmidighes

ten , ſamt idke fåang någon ſå kallad Metalliſt jord, ſom

ide'går at reduceras

1

Sami
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Sant år !wål, at Swafwel går i anſeende til ſpröds

beten icke wärre effect ån Arfenit; men dennafenare tan

dock i och för ſig ſjelf med rent Phlogiſton fublimer fig

i ett Metalliſte lynne , hwilket fúlikonligare miſar ſig i

Scherbenkobolten , eburu jag hoa finner , at man kanfås

ga , det ſjelfwa Arſeniken år ett Salt af fin egen natur,

lita fom Viktrilſyran , bwillet förra Saltförent med det

förbrånneliga låſendet ſer metalliſt ut , ſå mål ſom

wiga både Fiſkar och Infecter plága góra , de kan lis

kafom Smafwel uploja Metaller i formaf ett flagsTårs

ften. Dårtil år ide fort at fwara , förrån man foin :

mit dfwerens dårum , at icke wära alt för granſynt wid

Syſtemer,

$. 246.

6. Robolt. Cobaltum .

är

ä . Switgrå til fårgen näſtan fåſom ett

hårdadt fint ſtål.
b . Gård och rår famt fingrynig i brots

tet , hwarföre det oct år, fom man plår

går Fåga, matt eller utan glants.

C. Gravita ſpecifica år: 6,000 mot mata

nets 1,000.

d. Úr faſt i elden , calcineras ſwart, och

gifter då glaſer en blå litet på violett

fidtande fårg, ſom år af debeſtåndia

gaſte i elden.

e. Uplores af wattufri Viktrils solja,

Stedwatten och Aqua regis ; ſamt

gifter ſolutionerne en röd färg : Deb

Falt løſes afſamma menſtruis ochafren

af Alkali volatili och fpiritu ſalis,

f . För:
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