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lera olika utgångspunkter leda stundom till en gemen
sam lag. En och samma utgångspunkt kan ofta, genom 
förändringar i til lämpningen, föranleda forskningar i olika 
rigtning. Det egentliga ämnet för denna afhandling år 
ej annat  än delen af  en sidogren för en sådan speciel 
forskning. Man hade funnit att af  de sammansatta kroppar, 
som ej äro eldfasta, många undergingo en anmärknings
värd förvandling vid upphöjd temperatur,  i det att  de 
gåfvo upphof  åt nya bildningar.  Bland dessa icke e ld
fasta kroppar voro qväfveföreningarna af stort intresse, 
dels såsom de oundgängligaste drifkrafler för den orga
niska naturen,  der, såvidt någon bestämd skiljemur finnes 
mellan organiska och oorganiska ämnen, qväfvel förefinnes 
antingen i form af  syrsatt qväfve eller som ammoniak, 
hvarvid tillika må erinras all cyanen på sednare t ider 
från rent  oorganiskt håll blifvit bildad. Man skilde 
emellan de båda förslnämda såsom varande kroppar af 
motsat t  polarisk verksamhet, man skiljer dem ännu och 
skall alltid skilja dem. Sammanbragta med hvarandra 
förete de sig som kroppar af serdeles stark kemisk fränd- 
skap, men den bildade produktens elementer hänga dock 
ganska svagt tillsamman. Man fann att salpetersyrad 
amtnoniumoxid vid upphöjd tempera tur åtskilde sig i 
vatten och qväfoxidulgas,samt att salpetersyrlig ammonium-  
oxid vid Upphettning visserligen äfven gaf till produkt  
vatten, men tillika utvecklade en gas, som befanns vara 
rent qväfve. Man kan säga att de ämnen, som äro 
sammansatta af  kol, väte, qväfve och syre, i allmänhet  
tillhöra den organiska naturen, men då kroppar af  oorga
nisk art finnas, som bestå af dessa samma elementer, bl ir  
genom dem öfvergången förmedlad och gränslinien nästan



utplånad mellan livad vi kalla oorganisk och organisk 

kerni. En så beskaffad kropp är tagen till utgångspunkt 

för denna afhandling, nemligen den kropp,  som under 

inflytelsen af en upphöjd temperatur  bildas ur  föreningen 

mellan oxalsyra och ammoniak.
Dumas i Paris offentliggjorde år 1 8 3 0  en afhandling, 

deri han redogjorde för de produkter ,  som bildas då 

oxalsyrad ammoniumoxid sönderdelas genom upph et t 

ning. Utom vattengas och några andra gaser bildades 

dervid en gråhvit kristall i nisk massa, utgörande 4  a 5 

procent af det använda saltets vigt. Denna gråhvita 

massa benämde Dumas oxamid  af begynnelsebokstäfverna 

af  orden oxalsyra och ammoniak. Han fann den ega 

följande egenskaper. Uttagen ur  retorten hade den här 

och der <jula eller bruna fläckar, härrörande af ett humus-  

artadt  qväfhaltigt  ämne. Den kunde sublimeras,  men 

sönderdelades då till det mesta och afsalte ett lätt 

voluminöst kol. Kallt  vatten löste den föga. I kokande 

vatten löstes något, men delta afsatte sig under  afsvalning 

i kåfvor med oredig kristallisation. Digererad med kon

centrerad svafvelsyra eller ock med kaustikt kali åstad

kom den ammoniakbildning, i förra fallet under  utveck

ling af kolsyra och koloxid, i sednare med uppkomst  af 

oxalsyra, som förenade sig med kalit, men ingen kolsyra. 

Du mas fann denna kropp sammansatt  af N H aU20 2. Den 

hade således uppståt t  af det upphet tade  saltet genom 

bortdrifvande af elementerna för två atomer vatten. Med 

ledning af delta bildningssält ansåg ban den derföre böra 

betraktas såsom sammansatt  af  kroppen C2Oa och kroppen 

N f i 3, som fick namnet amid. Ingendera af dessa båda 

kroppar har kunnat  isoleras, men Dumas’ förmodan har 

genom flera t illkomna analoga föreningar vunnit  bekräftelse.

Den t idpunkt ,  på hvilken oxamidens upptäckt  gjordes, 

betingade ett försök att jemföra den till sin samman

sättning med det redan af  Prout analyserade och af 

Wöhler  på artificiel väg framställda urinämnet. Dumas 

fann att, då oxcimiden kan hetraktas som en oxalsyra,



der en syreatom är utbyt t  mot kroppen N I l 2 (am id), 
kan urinäm net anses som en kolsyra med enahanda u t -  
bylning. Således blir sammansättningen för

oxamiden urinämnet
N U 2C20 2 N ii2CO.

Men alt denna åsigt ej är den rätta finnes numera 
lätt dcraf, att  oœamiden är en kropp,  som saknar basisk 
reaktion, då deremot urinämnet är en bas, som låter förena 
sig med flera syror. Det sednare måste alltså fördubblas 
och betraktas som en kopplad ammoniakbas, hvars atom- 
grupper ing är N f i 3.C2H N 0 2, h vilken efter upptagande 
af  en atom vatten bildar saller. Angående Dumas’ sätt 
att tolka atomgrupperingen,  äfvensom kritiken deröfver, 
hänvisa v i f ö r  öfrigt till Berzelii årsberättelse fö r ä r  1831 ,  
sid. 3 2 4 .

Ett  vigtigt bidrag till vinnande a f en tillförlitlig 
sammansättningsformel för oxamiden  lemnades af Liebig 
och Wöhler ,  sedan dessa år 1 8 3 2  hade upptäckt  bi t ter
mandeloljans omvandling till benzoésyra genom upptagande 
af två atomer syre. De hade tillika funnit att, då torr 
chlorgas inledes i samma bittermandelolja,  chloren absor
beras och en ny kropp uppkommer ,  hv lken sjunker i 
vatten, men som, lemnad någon tid i beröring derined 
och upphe t tad ,  förvandlas till benzoésyra, hvarvid cblor- 
vätesyra bildas. För den chlorbundna kroppen angaf 
elemenlaranalysen denna sammansät tning:  C14H 3G2£ I .

Denna kropp blef  kallad chlorbenzoyl °) och begag
nades ytterligare till andra föreningars frambringande. 
När de läto torr ammoniakgas inverka derpå, funno de 
förloppet vara följande: Ingen qväfgas utvecklades: och 
då fhlor  ej kan förenas med ammoniak utan att denna 
först förvandlas till ammonium, så skedde delta på så
dant  sätt, att ur  två atomer ammoniak utträdde en atom 
ammonium till salmiakbildning, hvarefter återstoden eller 
N H 2 med benzoylen bildade en ny förening. Delta

*) A ngående rätta sättet att tolka chlorbenzovlens sam m ansättning, sc  Derzelii Lekrfouch der Chernie. 5:te Auflage, Band.' IV, 337.
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ådagalades ock genom slräng kemisk analys, så alt em

piriska resultatet blef: CX4H 7N 0 2.
Det fanns således i sjelfva grunderna för betraktandet  

af  denna kropps bildningssä. I och konslituenter någonting, 

som myckel erinrade om den af Dumas analyserade oxa— 

miden. De kunde nemligen betrakta den som en benzoé- 

syra, der  en syreatom blifvit ersatt af  amid, och de kallade 

den derföre benzamid =  N i i 2.CX4H 50 2. Denna kunde,  

analogt med oxamiden , genom kaustika alkalier och ge

nom starka syror sönderdelas i ammoniak och benzogsyra.

E h u ru  kroppen N H 2 aldrig kunnat  isoleras, har 

den sedan blifvit återfunnen i ganska många samman

sättningar.  Som exempel på hittills kända amidföreningar 

må här  nämnas: Inom del oorganiska gehietet ka lium -  

amid =  xV.ii2K, som bildas genom inverkan af  ammo

niak på kalium under del väte afskiljes: qvicksilfveramid  

=  PvH2Hg, genom inverkan af ammoniak på qvieksilfver- 

chlorid,  då tillika salmiak bildas. Bland organiska ami- 

der, u tom de redan nämda, acetamid (ättiksyrans amid) 

=  N H 2.E4i l 30 2; lactamid (mjölksyrans) =  N f i 2.C6H 50 4 

rn. fl. Ett  ganska vanligt bildningssätt för de organiska 

syrornas atnider är sönderdelningen af deras ethyloxid- 

föreningar med ammoniak. Syran afskiljes från halidbasen, 

som återgår till hydrat,  hcmtande elementerna till sitt 

vatten från syrans syre och atnmoniakens väte. Ater- 

s toderna af syra och ammoniak utgöra den uppkommande  

amidens konstituenter.
Medan gruppen af dessa kroppar,  hvilkas första typ 

oxamiden var, småningom tillvexle, hvilade undersöknin

garna af upphettade ammoniumoxidsalters sönderdelnings- 

produkter ,  intihdess VVöhlcr började studera den mellith- 

syrade ammonium oxiden =  N H 4.C40 3. Han fann då att 

det ta salt vid en tempera tur  af 150°  C. gaf uppkomst  åt 

två nya föreningar: euchronsyran =  Cx2N 0 6 och para -  

miden =  C8i 4 N 0 4, hvilken sednare genom långvarig

kokning kunde,  under upptagande af 3  atomer  vatten, 

återbilda sur mellithsyrad ammoniumoxid. Huru pa ra -



trndens konsti luenter äro att anse är, enig veterligen, 
ä n n u  icke fulh utredt.  Sjelf är den, enligt Berzelius, en 
syra, men af så svag sammansättning, att  den genom in
verkan af  baser lätt sönderfaller till ammoniak och euchron- 
syra  eller mellithsyra.

Nästa steg, som togs i denna rigtning, var Balards 
u p p tä ck t  af oxam insyran , då lian år 1841  underkastade 
s u r  oxalsyrad ammoniumoxid en högre temperatur.  Han 
up ph e t ta de  nemligen det kristalliserade bioxalatet i olje- 
bad  till 2 2 0 — 23 0°  C. Dervid bortgick vattengas, och 
sal tet  företedde sig efterhand som en halfsmält massa,O 7hvilken mycket trögt ledde värmet och derföre behöfde 
omröras,  för att  någorlunda likformigt uppnå den för 
omvandlingen nödiga temperaturen. Genom hettan sönder 
föll  en del af den förhandenvarande oxalsyran i kolsyra 
och koloxid,  den sednare i mindre mängd, liv i 1 ket för
hål lande gafs tillkänna af  den inyrsyrebildning, soni tillika 
egde rum,  ty 3HjC =  3C + C + H.C2H 0 3 + 1 L  Dessutom 
afsatle sig en ringa mängd oxam id  som sublimat. Den i 
retorten återstående massan var hvit med en dragning i 
gu l t ,  och ända till röd om hettan verkat för länge. 
Kal l t  vat ten utdrog derur en kropp med sur reaktion, 
hvilken, neutraliserad med ammoniak, ej fällde baryt och 
kalk ur  utspädda lösningar, men ur koncentrerade fällde 
en hvit  kristallmassa, löslig i kokande vatten. Syran 
k un de  afskiljas i kall valtenlösning med en jemn portion 
svafvelsyra, och genom frivillig afdunstning fällas som 
ett  hvil t  pulver. Kokades syran /ned vatten, så åter
bi ldades s u r  oxalsyrad ammoniumoxid.  Behandlades något 
dess salt med kalilut, så utvecklades ammoniak, l/varefter 
vätskan innehöll oxalsyradt kali. Genom analys på baryt-,  
ammoniumoxid-  och silfveroxidsalterna fann Bilard den 
nya syran sammansatt  af C40 5H 2N. Utdrifven ur silfver- 
saltet  med torr chlorvälegas och utdragen med het, absolut  
alkohol,  erhölls den genom afdunstning i form af ett 
hvilt,  kornigt  pulver, hvars sammansättning genom ser- 
skild analys befanns vara C40 6H 3N.
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Sedan nu Balard publicerat sin upptäckt ,  gaf Ber- 

zelius den rationella tolkningen af syrans sammansättning. 

Dumas hade nemligen förut funnit  att, när ammoniak 

inleddes i en alkobollösning af neutral oxalsyrad ethyl- 

oxid.  samt vätskan filtrerades och afdunstades, en ny 

förening uppstod,  hvars empiriska formel var C8H:7N 0 6, 

och åt hvilken han gaf namnet oxamethan. Nu insåg 

Berzelius alt denna kropp var föreningen mellan en bas 

och en syra. Då basen fethxjloxiden) sattes serskildt, blef 

syrans empiriska formel C4f l aN 0 5, hvilken vidare under  

hans säkra blick delade sig i tu till oxam id-oxalsyrad  

(=  oxam insyrad) ethyloxid =  ( N H 2C20 2 -}- C4H 50.jC.). 
Samma tolkningssätt öfverensslämde ock fullkomligt med 

sammansättningen af  de vid denna tid ur  metbyloxid- 

salter genom behandling med ammoniak funna kropparna 

oxamethylane =  ^Nf42C20 2 + C2f l 30.-C) och sulphometliylane 

=  ( N H 2S +  C2f43O.S),  äfvenledes upptäckta af Dumas. 

Då nu Balard för sin nya syra endast uppgaf  den em

piriska formeln och för öfrigt ansåg den som ett icke 

tvifvelaktigt bevis på tillvaron af sura atnider, fann Ber

zelius densamma vara ingenting annat än den redan i 

sina saller kända oxam id-oxalsyran, hvars namn nu blef  

kontraheradt  till oxatninsyra.

I full analogie med Berzebi uppfattning af dess 
atomgruppering står redan en hel klass af nya, under  

sista decennium upptäckta kroppar,  hvilka med ett gemen

samt namn innefattas i ordet aminsyror. De äro kopplade 

syror, der kopplingen utgöres af den ifrågavarande syrans 

egen amid. Härvid är dock att märka, alt  icke alltid 

en amid har sin motsvarande am insyra , äfvensom att 

aminsyror finnas, hvilkas amid ej ännu kunnat  isoleras. 

Som exempel på aminsyror må anföras: tartram insyran, 

som således är vinsyra  kopplad med tartramid, ehuru

denne sednare ej finnes isolerad; lactaminsyran , af mjölk

syra  och lactamid; likaså campham in-, malamin- faspa-  

ra g in -)  och carbaminsyran (i urethan — carbaminsyrad



etliijloxid) . Vårt ändamål är nu åtl framlägga våra iakt
tagelser, gjorda på härvarande kemiska laboratorium, orn 
några af oxaviinsijrans salter.

O xam insyradt kali =  K.C + 2H.
Då oxaminsyrans uppkomst  af sur oxalsyrad auimo-  

niumoxid grundar sig derpå, att  saltet i hetta afskiljer 
två atomer vatten, hvarefter den qvarstående syran binder 
sig vid en atom vatten såsom bas, ansågs denna syra 
kunna bildas ur dubbelsaltet  af oxalsyrad kali-ammonium- 
oxid,  hvarvid oxaminsyran borde binda sig vid kalit.

Dubbelsaltet  underkastades derföre upphettning.  Det 
var ursprungligen kristalliseradt i nålar, som vid tem
peraturens stegring småningom syntes förvittra, men be- 
höllo sig hvila och fasta till dess thermometern uppnått  
2 2 5 °  C. Då började massan sammanbaka sig, oeh blef 
ful lkomligt  mjuk vid 230°.  Ofvanför oljebadets yta af- 
satle sig små hvila kristallnålar, hvilka lätt löste sig i 
vatten, gåfvo med chlorbarium hvit fällning, som ej för
svann vid kokning, och hvilka utvecklade ammoniak vid 
behandling med kalk. Det befanns fördelaktigt att, i 
synnerhet då en större fjvantitet af dubbelsaltet  u p p 
hettades,  under operationen då oeh då ersätta den a m 
moniak, som af värmen oförändrad förjagats. Tempera
turen behölls vid 23 0°  under omröring af massan, til 1- 
dess densamma i det närmaste förlorat sin mjukhet.  
Den var då gulfärgad, och löste sig efter afsvalnint; lätt 
och nästan ful lständigt i vatten med svagt brun färg. 
Chlorbarium fällde ett något i gult  dragande pulver, som, 
när  operat ionen blifvit ledd med omsorg, helt och hållet 
löste sig i kokande vallen. Hade deremot temperaturen 
ej uppgåt t  till 23 0 °  oeh der blifvit qvarhållcn så lång 
tid, som fordrats till homogen upphet tning af hela massan, 
så upplöste sig icke vid kokning hela den fällning, soin 
bildats af chlorbarium, tydande således på en återstod 
af oxalsyra. Som detta oftast är händelsen när man 
arbetar med större qvanliteter, har man af nöden att



till vinnande a f  ett  rent kalisalt, öfverflytta syran på 
baryt  medelst  chlorbarium, hvarifrån den lätteligen åter 
bindes vid kali genom dubbel  sönderdelning med en 
jemt  tillvägd qvanti tet  af dettas svafvelsyrade salt. Att  
den ifrågavarande syran verkligen är oxaminsyra,  skall 
vid barvt- och kalksalternas behandling ådagaläggas.

Oxaminsyradt kali anskjuter u r  högst koncent rerad 
lösning i långa, sidenglänsande och divergerande nålar. 
Det är icke deliqvescent, men serdeles lät t lösl  i vatten. 
När dess lösning behandlas med alkohol, afsätta sig om 
kring kärlets väggar en mängd serdeles vackra, s iden
glänsande och slrålformiga knippen af långa nålar.

Enligt följande försök håller saltet två a tomer kristall- 
vatten, som ej bortgå vid vanlig temperatur .

0,3276 gramm, hefriadt från fuktighet genom press- 
ning, vägde, efter ett  dygns behandling i lu f t tomt  rum  
öfver svafvelsyra, 0,3276 gramm.

0,2966 gratnm, på lika sätt hefriadt från fuktighet ,  
vägde efter torkning i aspirator vid 10 0°  i tre t immar 
0,2600 gramm, hvilkel gör en vattenförlust af 

funnet  beräknadt**
12,34 procent 12,40 procent ,

då kaliums atomvigt antages — 488,86.

Återstoden, eller 0,2600 gramm, u tsa t t  för tor r  
luftström vid 2 0 0 °  förlorade ej en half  mil l igramm.

0,1203 gramm lufttorkadt salt vägde efter glödgning 
0,0571 gramm, Ijvi 1 ket under  förutsättning at t  saltet håller 
två atomer kristallvatten ger en kaliprocent

funnen beräknad
,30,38. 30,48.

Oxaminsi/radt natron =  N I 4 2£  N a-C  +  H .

En atom glödgadt svafvelsyradt natron gaf med en 
atom kristalliserad oxaininsyrad baryt ett, efter fillrering

*) V id  beräknin garn a äro fö ljan d e a to n n ig te r  fo r  k o l, vätv oeli

qväfve använ da: C  —  75 ,0; 14  = • 12,5; —  175,0.



och afdunslning, u r  afsvalnad lösning kristalliserande sa l t 
som lätt förvittrar.  Äfven detta salt anskjuter i g rupper 
af divergerande nålar, som dock hafva en betydligt mindre 
längd än kalisaltets. Oaktadt  qvarliggande i moderluten 
hafva dessa grupper  ett förvittradt utseende, ej olikt 
hvi tkokadt  silfver. Under mikroskopet visa sig dessa 
nålar som fyrsidiga prismer.

Af det  sålunda kristalliserade och mellan sugpapper 
pressade saltet tillvägdes 0,3286 gramm och utsattes 
omedelbart  derefter för en torr luftström vid 100°  C i 
fyra t immar . Saltet vägde då 0,303 gramm, bvilket gör 
en vat tenförlust  af 7,79 procent, då natriums atomvigt 
är beräknad till 289,73.

0,1791 gramm, på samma sätt behandladl  i tre 
t immar , gaf en återstod af 0,1660 gramm, bvilket mo t 
svarar en vattenförlust  af  7,34 procent. Samma qvan- 
t i tet  torkades ytterligare, sedan temperaturen blifvit höjd 
till 180° ,  i en timmes tid. Det vägde då 0,1655 gramm, 
hvsrvid vattenförlusten är 7,61 procent.

0,0721 gramm, torkadt på enahanda sätt vid 100°, 
gaf efter tre t immar en återstod af 0,0667 gramm, bvilket 
u tgör  en vattenförlust af  7,44 procent.

Håller nu  saltet en atom kristallvatten, så blir tork- 
ningsförlusten vid 100°

funnet  medium beräknadt
7,52 procent 7,49 procent.

Detta salts benägenhet att vittra gjorde nödvändigt 
a tt  låta detsamma anskjuta ur  en genom afsvalning kon
centrerad lösning samt att genast efter pressning mellan 
sugpapper företaga undersökning på vattenhalten. Kri- 
stalliseradt genom afdunslning i värme gaf detsamma vid 
torkning i luftström en långt mindre vattenförlust än 
den, som motsvarar en alom.

Sålunda gaf 0,1588 gramm, afdunstadt  i värme till 
inträdande kristallisation, efter pressning mellan sugpapper 
och torkning i luftström vid vanlig temperatur en åter
stod af 0,1559, vid 100° af 0,1551 samt vid 180° af 0,1536



gramm, hvilket sistnämnda gör en vattenförlust  af 3,27 
procent.

0,2856 gramm, anskjutet i kokhet lösning, utsattes, 
efter pressning, för en luftström först vid 15° och sedan 
vid 100°.  i båda fallen vägde återstoden 0,2788 gramm, 
hvilket motsvarar en vattenförlust af 2,38 procent.

0,2053 gramm, som några dagar legat i luf t tomt 
rum öfver svafvelsyra, utsattes för en torr  luftström först 
vid 15°,  sedan vid 100°,  och vägde vid båda försöken 
0,2014 gramm. Vattenförlusten dervid är 1,90 procent.

E t t  vit trande salt kan, såsom vi veta, icke till dess 
vattenhalt  bestämmas med samma noggranhel,  som ett 
icke vittrande. De tre här anförda vallenhestäirimehserna 
på oxaminsyradt natron äro derpå ytterligare bevis Oak- 
tadt vattenförlusten vid torkningen är något olika i dem 
alla, utvisande alt vittringen fortskridit olika långt, til 1- 
kännagifver likväl, såsom mig vill synas, det  erhållna 
medium, som är 2,52 procent, alt saltet lättare förlorar 
de första två tredjedelarna af dess vattenhalt,  ån hvad 
som är händelsen med den sista tredjedelen. Ltan att 
vilja såsom afgjord uppställa någon kemisk formel för ett 
sådant vittradt salt, hemställes likväl huruvida det ej är sam

mansatt  enligt formeln 2 N H 2£ . N a £  +  (NfT*-C.NajC +  H) ,  
d. v. s. såsom sammansatt  af två atomer valtenfrit t  salt 
med en alom vatlenhaltigt.  Ty vattenförlusten, som det 
med en atom vatten kristalliserande saltet skulle lida för 
att öfvergå till detta mindre vattenhaltiga salt, d. v. s 
vattenförlusten af ~/3 atomer, skulle efler beräkning blifva 
2,63 procent, hvilket tal ganska myekct närmar sig det 
funna medium, som är 2,52 procent.

Jag har dessutom anledning till den förmodan alt 
delta salt kan upplaga mer än en atom kristall vatten. 
Följande tvenne försök må deråt gifva det stöd, de kunna.

0,2132 gramm, kristalliseradt ur vid vanlig tempe
ratur  koncentrerad lösning *) och pressadt mellan sug-

*) K rista llern a sy n te s  dä so m  en sam m angyttrad in a s s a  m ed m ycken  
ben ägen h et att cfflorescera .



papper,  torkades vid 13° i 13 l immar. Derefter var vigts- 
förlusten 0,0232 gramin, som är 10,88 procent.  Efter 
förnyad torkning först vid 100°  sedan vid 175°,  för
lorade saltet ej mer i vigt.

0,226 gramm, på lika sätt anskjutet och pressadt 
mellan sugpapper, förlorade efter torkning vid 15° i 27  
t immar  0,0243 gramm eller 10,75 procent. Återstoden 
upphet tades sedan till 100°  i torr luftström och hade 
derefter af den ursprungliga vigten förlorat 0,266 eller 
11,77 procent. Medium af de håda vid 13° tagna 
resulta terna är 10,81 procent. För sammansättningen 
2 N I i 2€ . N a €  + 311 är den heräknade vattenprocenten 10,83.

Af det ur svalnande lösning i grupper  anskjutna 
och sedan mellan sugpapper pressade saltet gaf 0,1778 
gramm vid glödgning en återstod af 0,0798 gramm kol- 
syradt natron. Detta gör, då oxaminsyradt natron håller 
en atom kristallvalten, följande natronprocent

funnen beräknad
26,31.  25,94

O x  am i n syra tl a m mon iu moxid.
Detta salt bereddes genoin dubbel  sönderdelning 

af svafvelsyrad ammoniumoxid och oxaminsyrad baryt i 
jemt  tillvägda qvantiteter. Likasom de båda föregående 
är detsamma lättlöst i vatten. Det kristalliserar ur  varm 
lösning i fyrsidiga, st jernformigt sammangrupperade pris- 
mer  med rhombisk genomskärning och enkel, mycket långt 
utdragen tillspetsning. Sedan moderlulen hlifvit kall, 
afsätta sig ofvanpå denna kristallform först några få, 
men efter h a n d  all t  flera små hvita korn, gifvande an
ledning att misstänka en fremmande inblandning. Delta 
är likväl ej händelsen, ty om kornen uttagas och åter 
upplösas, samt lösningen koncentreras i värme, så anskjuter 
saltet i sin prisrnatiska form. Omvändt  kan denna för 
ändras helt  och hållet till kornig om vatten tillsältes 
och saltet bringas alt kristallisera genom afkylning. Under 
mikroskopet företedde dessa korn ingen redig kristallform.



N Ö 2£ N H 44u. Balarii har uppgifvi t  all oxamin- 
syrad ammoniumoxid saknar kristallvatten. Att detta är 
händelsen med det i prismer anskjutna saltet synes af 
följande försök.

Vid upphet tning till 9 5 — 100° , inträdde ingen färg
förändring på ett fuktadt ,  rödt laekinuspapper,  anbragt 
i den luftström, som fick stryka öfver saltet. Steg der- 
emot  temperaturen öfver 100°,  visade sig genast alkalisk 
reaktion.

0,1479 gramm, pressadt mellan sugpapper,  torkades 
i luftström vid 100° i tre limmar. Det vägde derefter 
0,1476 gra ram.

Vid 140°  bildas, under utveckling af ammoniak,
et t  hvitt, kristalliseradt sublimat,  som lätt löses i vatten.
Det återstående hvitgula saltet löses lätt i vatten, ulan
su r  eller basisk reaktion, förblir klart med chlorbarium
i varra lösning, hvarur vid afsvalning barytsaltet anskjuter 
kristalliniskt, hvitt med en dragning i gult.

N H 2-C*NH4-G +  3H.  Enär saltet med denna vatten
halt  ej är af Balard beskrifvet, bar  jag, så mycket tiden 
tillåtit,  sysselsatt mig dermed. En lösning a f  oxamin- 
syrad ammoniumoxid lemnades att kristallisera vid låg 
temperatur.  Efter 10 t immar hade derur anskjutit  ett 
kornigt salt, utan benägenhet att  effloreseera.

Detta pressades mellan sugpapper.  Derefter till
vägdes deraf 0,1270 gramm och torkades under luftström 
vid 100°  i 6  timmar. Det vägde då 0,1008 gramm, 
hvilket  motsvarar en vigtsförlust af

funnet  beräknadt för 3  atomer krislallvalten

Af satnma mellan sugpapper pressade salt tillvägdes 
0,1089 gramm och torkades i luftström vid vanlig tem
peratur.  Efter 2 4  timmar vägde saltet 0,8700 gramm, 
hvilket, under förutsättning att saltet håller 3  atomer 
kristallvatlen, gör

funnet  beräknadt

20,63 procent 20,27 procent.

20,11 procent 20,27 procent.



Att detta salt har egenskapen att vittra kan således 
ej sättas i fråga. Till ytterligare stöd derför vill jag
här anföra ett försök, som i det närmaste ger ett  salt 
med 2 atomer kristallvatten.

Lösningen hade stått en tid. Derur hade ett fin- 
kornigt salt anskjutit  och börjat efflorescera. Efter press
ning mellan sugpapper torkades 0,1064 gramm deraf i 
luftström vid 100°  under  5 t immars lid. Det vägde 
derefter 0,0900 gramm. Detta utgör en vigtsförlust af 

funnet beräknadt för 2 atomer kristallvatten
15,41 procent 14,51 procent.

O x a m in sy ra d  b o ry t — N H M  ’.Ba C +  3H.
Genom behandling af sur  oxalsyrad ammoniumoxid 

efter Balards föreskrift erhölls en hvilgul massa, som,
u t l u l ad  med kallt vatten, reagerade svagt sur. Den neu
traliserades med ammoniak och försattes med chlorharium. 
Den ifrån fälld oxalsyrad baryt filtrerade vätskan afdun- 
stades, hvarefler små kristaller under afsvalningen små
ningom afsalte sig. Dessa löste sig åter fullständigt i 
varmt vatten, ur  hvilken lösning kalk utvecklade ammo
niak vid kokning. Kristallformen var ett fyrsidigt prisma 
med rektangulär genomskärning och enkel tillspetsning. 
Hvarken i luf ttomt rum öfver svafvelsyra eller i torr 
luftström vid vanlig temperatur  förlorade delta salt nå
gonting i vigt.

Men då 0,2388 gramm upphettades i torr luftström 
vid 21 0 °  C., led det en vigtsförlust af 0,0363 gramin 
eller 15,201 procent Enligt Balard håll er saltet tre 
atomer eller 14,72 procent kristallvatten, som bortgår vid 
150°.

Såsom redan är nämdt,  erhölls vid behandling af 
chlorharium med produkten af oxalsyrad kali-ammonium- 
oxid, som blifvit upphettad till 230° ,  en hvitgul fällning, 
hvilken, efter tillsats af vatten, löste sig vid kokning 
antingen fullständigt eller till en del, beroende delta på 
de omständigheter,  som egt rum vid dubbelsaltels upp-



hetlning. Sedan lösningen blifvit filtrerad, afsatte sig 
derur vid afsvalning en hvitgul kristallmassa, som, kokad 
med kalk, utvecklade ammoniak. Hade dubbelsaltet  blif
vit för högt och för länge upphet ladt ,  så var massan 
efteråt brun, och del ur  lösningen utkristalliserande baryt- 
saltet starkt gult.  Dock kunde det fullständigt affärgas 
med blodlutskol.  Dess kristallform var ett fyrsidigl, til 1- 
plat ladt  prisma med enkel tillspetsning; således lika med 
clen af sur oxalsyrad ammoniumoxid beredda oxamin- 
syrade barylens.

Det från moderluten mellan sugpapper pressade 
saltet upphettades med kali-kalk, för att bestämma dess 
(jväfvebalt.

1,843 gramm gaf 0,5095 gramm salmiak, hvilket 
gör 0,16201 gramm ammoniak.

Vore nu detta salt identiskt med den af Balard 

bestämda oxaminsyrade baryten =  N H 2iC.BaC + 3H, så 

blefve deruti

då bariums alomvigt antages =  855,29.
0,6363 gramm mellan sugpapper pressadt salt tor

kades i luftström vid vanlig temperatur.  Efter tre t im 
mar vägde saltet 0,6360 gramm, hvaraf synes at t  det 
kemiskt bundna  vattnet cj bortgår utan upphettning.

0,4162 gramm luft torkadt  salt upphettades i torr 
luftström vid 100°.  Det hade efter 10  l immar förlorat 
0,0612 gramm i vigt, hvilket, då saltet håller 3  atomer 
kristallvalten, gör en vattenförlust af

Efter kristallvatlnets förjagande behöll saltet (sedt 
under  mikroskop) sin ursprungliga form, men hade för
lorat sin genomskinlighet.

0,1981 gramm mellan sugpapper pressadt salt u p p 
hettades i torr luftström till 250°.  Det led dervid en

funnet 
ammoniak 8,79 procent 

qväfve 7,24 procent

beräknadt  
9,26 procent 
7,63 procent

funnet 
14,69 procent

beräknadt 
14,70 procent.



vattenförlust af 0,0313 gramm eller 15,8 procent, hvilket  
tillkännager att saltet vid denna temperatur börjat de- 
strueras Dock löstes det  åter fullständigt,  ehuru något 
gulfärgadt,  då del kokades med vatten, satnl ansköt vid 
afsvalning med sin förra kristallform.

Vidare gaf 0,7561 gramm lufttorkadt salt vid glödg- 
ning 0,406 gramm kolsyrad baryt, bvilket gör 53,70 pro 
cent kolsyrad baryt.

0,461 gramm gaf efter lika behandling 0,2471 gramm 
eller 53,58 procent kolsyrad baryt, hvaraf finnes alt saltet 
med 3 atomer kristallvatlen håller en barylbalt af 

funnet  medium beräknadt
41,65 procent 41,66 procent.

Det återstod alt efterse om detta salt kunde vara 
ett dubbelsal t  af oxalsyrad baryt och oxalsyrad ammoniuin- 
oxid. För  detta ändamål kokades oxalsyrad baryt med 
lösningar både af det neutrala och sura ammoniumoxid- 
sallet. 1 den klarnade lösningen förorsakades af svafvel- 
syra ingen grumling.

Oxaminsyran bade således bildat sig vid 13 0  gra
ders upphettning af oxalsyrad kali-ammoniumoxid. Huru
vida andra aininsyror i någon inon följa samma bildnings- 
Jag må kommande  undersökningar afgöra, dem jag äfven 
skulle önska alt framdeles få anställa.

Oxaminsyrad baryt är ganska svårlöst i kallt vatten. 
Fn vid 13° mättad lösning vägde 6,1346 gramm. Efter 
afdunstning och intorkning vid en temperatur något öfver 
100°  vägde återstoden 0,0114 gramm. Det vattenfria 
saltet löses således i 5 3 7  delar, det kristalliserade i 4 5 8  
delar vatten af 13°.

hfl kokhet, koncentrerad lösning af 4,450 gramm 
intorkades. Återstoden vägde 0,167 gramm. En del 
vallenfritt  salt löses således i 25,64 delar;  -en del kri
stal I isernci t i 21,86 delar vatten af 100°.

O xam insyrad  kalk =  N H 2-C.Ca£ + 414.
Den enligt Balards anvisning beredda oxaminsyran



utdrogs med kallt vatten och afhälldes från afsalt oxamid. 
Lösningen digererades i mycket lindrig värme med efter 
hand tillsatta små portioner af kalkhydrat,  som stundom 
omrördes.  Den efter ett  dygn klarnade vätskan afhälldes 
från bottensatsen, som ånyo öfvergöts med kallt  vatten 
och digererades, enär det bildade kalksaltet är ganska 
svårlöst. De på delta sätt erhållna, mycket utspädda 
lösningarna afdunstades i värme, hvarefter saltet vid af- 
svalning ansköt i små kristaller. Var den ursprungliga 
massan efter upphet tningen någorlunda hvit eller blot t  
svagt gul, så blef kalksaltet genast nästan fullkomligt  
ofärgadt;  i annat fall behöfdes affårgning med blodluts- 
kol. Under mikroskopet företedde sig kristallerna som 
fyrsidiga prismer med qvadralisk genomskärning och enkel 
tillspetsning; således ej mycket olika barytsaltels. Det 
är naturligt att, om digereringen sker i en temperatur,  
som närmar sig vattnets kokpunkt,  eller om dervid an
vändes kalkhydrat i för stort öfverskott, så förstöres en 
betydlig del af oxaminsyran under bildning af oxalsyrad 
kalk.

För att undvika möjligheten af denna olägenhet, 
äfvensom tidsutdrägten af digerering och afdunslning af 
en stor vattenmassa, bör man derfore, vid beredningen 
af detta salt, helst neutralisera den fria syran med am 
moniak, och derefter tillvägabringa dubbel  sönderdelning 
med ett lättlöst kalksalt, t. ex. chlorcalcium.

1 luft tomt  rum öfver svafvelsyra, äfvensom i torr 
luftström vid vanlig temperatur angaf detta salt ingen 
vattenförlust.

Men vid 100° under  torr luftström hade 0,2449 
gramm luft torkadt  salt efter 2 7  t immar förlorat 0,0609 
gramm eller 24,47 procent vatten.

Samma qvantitet  upphettades vidare i torr luftström 
till 200° ,  och blef då hela vattenförlusten 0,0629 gramm 
eller 25,21 procent.

Under förutsättning att oxaminsyrad kalk håller 4 
atomer kristallvatten, blir således vattenförlusten



funnen beräknad
vid 100° vid 20 0°

24,47  procent 25,21 procent 25  procent,
då c a l c i m n s  atomvigt antages =  250 , 0

Derefter förvandlades 0,4729 gramm lufl lorkadt  salt 
genom glödgning till kolsyrad kalk. Återstoden vägde 
0,1636 gramm, hvilket, då krislallvattnet beräknas till fyra 
atomer,  ger följande kalkprocent

funnen beräknad
19,38 19,44.

En  lösning af  det  förut anförda kalisaltet, beredt 
genom upphet tning af oxalsyrad kali-ammoniumoxid,  under 
kastades dubbel sönderdelning med chlorcalcium. En hvit 
fällning uppstod,  som efter kokning med vatten och af- 
filtrering från en liten mängd af oxalsyrad kalk, vid af- 
svalning afsalte en nästan ofärgad kristallmassa, hvars 
form under  mikroskopet var ett  fyrsidigt prisma med 
qvadral isk genomskärning och enkel tillspetsning, således 
lika med det  ofvan beskrifna kalksaltets.

Af  den sålunda beredda kristallmassan upphettades 
efter luft torkning 0,6630 gramm i torr luftström vid 100® 
under  5 t immar.  Återstoden vägde 0,1250 gramm, hvaraf, 
då saltet  håller 4  atomer kristallvatten, uppstår  en för
lust af

funnet  beräknadt
24 ,47  procent 2 5  procent.

Då 0,3201 gramm kristalliseradt salt glödgades, vägde 
återstoden 0,1115 gramm, hvaraf kalkprocenten blir 

fu nnen beräknad
19,50 19,44.

Oxaminsyrad kalk är, likt barytsaltet, mycket svår
löst i kallt  vatten Då en vid 13°  C. koncentrerad lös
ning, vägande 5,7456 gramm afdunstades och intorkades 
vid några och 10 0  graders temperatur,  återstod 0,009 
gramm. En del vattenfritt  salt löses således i 6 3 8  delar 
samt en del kristalliseradt i 4 7 8  delar vatten af  13°.



Deremol erhölls ur  en vid 100°  mättad lösning af 

2,737 gramms vigt, efter afdunstning och kristall vattnets 

förjagande, en återstod af 0,081 gramm. hvaraf finnes att 

en del valtenfritt  salt löses i 32,8 delar, samt en del 

kristalliseradt i 24 ,6 delar vatten af  100°.

O xam insyrad talkjord — N H 2-C*Mg-C + 3H.

Detta salt bereddes genom dubbel  sönderdelning af 

kristalliserad oxaminsyrad baryt och en jemt  ti l lvägd 

qvantitet  af glödgad svafvelsyrad talkjord. Efter affiltre-

ring från svafvelsyrad baryt erhölls en vätska, som genom 

afdunstning afsatte en sammanhängande kristallskorpa.

Under mikroskopet syntes denna bestå a f små korn, o tyd

ligt bildade genom gruppering af ytterst fina, diverge

rande nålar. Voro ej de båda salterna ursprungligen

mycket jemt tillvägda, atom mot atom, så syntes ingen 

möjlighet att  genom omkristallisation rena den oxamin- 

syrade talken.
För att bestämma vattenhalten, tillvägdes 0,0793 

gramm af detta salt, efter förutgående pressning mellan 

sugpapper,  och torkades i luftström vid vanlig tempera

tur  under två t immars tid. Förlusten blef 0,0028 gramm 

eller 3,59 procent.
0,2418 gramm, på samma sätt behandladt  i 6 t immar, 

visade en förlust af 0,0084 gramm eller 3,47 procent.  

Men när samma qvantitet  derefter torkades vid 10 0°  i 

tre t immar, återstod 0,1916 gramra. Hela förlusten var 

således 0,0501 gramm eller 20,74 procent.
0,1300 grainm mellan sugpapper pressadt salt, äfven- 

ledes torkadt  vid 100°  under luftström, gaf  efter 9  t i m 

mar en återstod af  0,1024 gramm, hvaraf  uppstår  en 

vattenförlust af 21,21 procent.
Då saltet håller 3  atomer kristallvatten, erhålles vid 

100° en vattenförlust af
funnet  medium beräknadt

20,97  procent 21  22 procent,

då magnesiums atom vigt antages =  133,0



0,5436 gramm pressadt sali gaf en glödgningsåterstod 
a f  0,0863 gramm talkjord, hvilket, då saltet håller 3  
a tomer  vatten, är

fnnnet  heräknadt
15,88 procent 15,91 procent.

Oxaminsyrad talk är mycket mera lättlöst än de 
båda föregående alkaliska jordarternas oxaminsyrade salter. 
En vid 14° C. mättad lösning vägde 7,7525 gramm. 
Efter afdunstning och kristallvattnets bortdrifvande vägde 
återstoden 0,1390 gramm.  Således löses en del vattenfritt 
salt i 54,7  delar, samt en del kristalliseradt i 43,0 de
lar vatten a f  14°.

2,943 gratnra af  en kokhet koncentrerad lösning 
vägde, efter afdunstning och förjagande af kristallvattnet, 
0,492 gramm. Således löser sig en del vattenfritt salt 
i 4,98 delar,  och en del kristalliseradt i 3,92 delar 
vatten a f  10 0° .

Då detta salt, torkadt i luftström vid vanlig tem
peratur,  ger ett medium af 3,53 procents vattenförlust, 
hvilket  i det aldra närmaste motsvarar V2 atom, synes åter
stoden kunna  uttryckas genom formeln ( N Ö 2C.Mg-C + 3l4) 
+  i N H 2-C..Vlg-C + 214). Det har  således benägenhet att 
vittra till en viss gräns.
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