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~ 7"1 
Vni Smältningslmnskapen. 

När man· betraktar Smältnings-kunska, 
pen i hela sin vidd och såsom en hufvud
<lel af Bergsvettenskapen, kan med skäl 
sägas, att dess ti1Ei.mpning begynner der 
Gruf brytningskunskapen slutar. Ty sedan. 
Geschwomern eller Grufhrytaren, till lin
drigaste pris och med grufvornas säkraste 
bestånd för framtiden, skdfat rnineralier
na i dagen, upphör hans befattning, och 
då vidtager Smältare.ns, hvilken det till• 
]10r, att med mesta förmån använda dem 
till deras rätta ändamål. Men för att kun
na göra detta, måste han till en början 
veta att igenkänna oc~ åtskilja dem, hvil
ket läres af Stenkännrngen (Oryktogno
sien), och hvilken del af mineralogien 
derföre kan anses såsom grunden för 
SmäJtningskunskapen. 

Sten~änningen är likväl i sin natur 
ofullkomlig, utan biträde af kemien. Ett 
vant öga kan väl ofta af mineraliernas 
blotta utseende dömma om deras inre halt; 
vissa fysiska kännetecken kunna ibland 
tjena till rättelse, och stundon1 vägledes 
tnan af den matematiska form, som stör
:re delen och .bnske ana mineralier an
taga, då de ·varit fint upplösta och under 
öfvergången tW solida kroppar fått ob.e
hfo,dradt följa dragning.skrnften~ lagar. Men 
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vi skulle härigenom blott kunna åtskilja 
mineralierna, lltan att känna deras inre 
natur och beståndsdelar, hvilka endast 
genom den analytiska kemien för oss blif
vit bekanta. Också äro alla nya systemer 
i stenkänningen hufvudsakligen byggda 
på kemiska grunder, ehuru _många ~land 
de mineraliska kropparne, hv1l;rn bestands
delar antingen äro ofullkomhgt eller a}l
deles icke kända, hittills blott kunnat at
skiljas och· klassificeras efter vissa mer el
ler mindre pålitliga y~tre kännetecken. 

Men det är ej nog för smälta ren, att 
kunna åtskilja rnineralierpa och känna 
deras hufvudsakligaste beståndsdelar. Han. 
måste äfven om deras inbördes verkan 
på hvarannan, om tillsatta främmande äm ... 
nens inflytelse på dem vid högre eller lä· 
gre eldgrader, hafva en säker och vid
sträckt kunskap, för att derefter kunl!a 
inrätta sina processer i stort, eller vid 
dem göra nödiga förbättringar. Sjelfva 
det bränslet, som användes vid smältnin
gar, och den atmosferiska luften, bvaraf 
en del, under föreningen med det bränn
bara, utvecklar och lösgifver värmet,. el
ler, som är detsamma, åstadkommer eld 
och värme, måste äfven här såsom kemi
ska kroppar komma i beräkningen, i an
seende till några deras beståndsdelars in- · 
flyrelse, ej allenast på mineralierna, utan 
äfven på de produkter, som af dem ge
nom smältning erhållas. Kemien år så
fedes i flerfaldt afseende en alldeles oum0 

härlig,. ~je1_pvett.~nskap för srnioiltaren. Om 
h;in eJ 1 sma foretag l~des al:' denna vet
tenskap, stannar ha

0

n v1 d blotta liandtver- ' 
ket eller kaJJ han pa hundrade sätt uppre, 
p.a och förändra sina försök,, utan att kom~ 
ma sanningen ett steg närmare. Ja h1'ln 
kan näppligen utan kemiens biträde gö. 
ra några observationer af värde, åtmin
stone kan han ej, utan med tillhjelp af 
denna vettenskap, draga några allmänna 
slutsatser af det han ser och erfar. Om 
Smältningskunskapen :i sednare tider blif
vit utvidgad, och om man har anlednin~ 
att hoppas dess ytterligare förkofran, så 
är det <lerföre i synnerhet igenom de sto
ra framsteg kemi en gjort, och genom dess 
tillämpning vid nästan alla slags smält7 
ningar. . 

För att gö.ia hvad jag nu anfört me
ra klart för en del läsare, må exenipel 
anföras af något som dagligen förefaller 
i våra jernbergslager. 

Nästan i alla större jernmalmsfält fin
nas mer eller mindre betydliga nederlag 
af koppar, bly, arsenik, zink och andra 
metaller, ofta så inblandade och' förena
de med jernmalmerne, att de ej genom 
vanlig sofring eller någon mekanisk ope• 
ration kunna fullkomligt frånskiljas. Mecl 
dessa metaller följer gemenbgen svafveJ,. 
hvilket dessutom oftast föreialler i för
ening med sjelfva iernet, och utgör då 
hvad vi kalla svafvelkis. Sådana med främ
mande ämnen mer eller mindre smittade 
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:malmer framskaffas till masugnen, hvnrest 
de på god tro emottagas , s-åsom ko~_na 
från ett af gammalt godkändt grufvefalt. 
Smältaren bör likväl ej häraf lata bed~a
ga sig. Han har af stenkänningen lart 
att urskilja de främmande ämnen, s?m 
åtfölja malmen' och som ha1! _af kem1_:-n 
har sig bekant deras verkan pa iemet ~ for• 
kastar han ant~ngen alldel~s e!1. sad.~n 
:malm, eller aflågger den till nagot sar• 
skilt behof, eller ock, genom en ef!er 
c1ess natur lämpad process söker att fran• 
skilja det främmande ämnet. Han vet, 
att koppar, då den ingår i en jernmalm, 
kan hvarken genom rostning eller smält
ning fuHkoml_igen_ afs~ndras, . utan att. en · 
portion deraf alltid f?renar sig med tack• 
jernet; han vet ocksa, att det~a .kop~~r-, 
haltiga ta~kjern, genom_ alla_ hittills l~an.i 
da smidesprocesser, alltid g1fver ett illa
artadt stångjern; men han vet tillika, att 
,en mindre blandning af denna p.10tall 
hvarken skadar masugasgånge~ el!er ka.!1 
5ägas egentligen försämra tack 1e1,1et ,. sa
som tackjem betraktadt, och han ledes 
oeraf naturligen till clen slutsntsen, att 
kopparhaltiga malmer böra såsom odugli
ga förkastas, hvarest tackjern ensamt blå
ses för stångjernsmidet; men att de med. 
förmån skulle kunna användas till gjut
ningar, eller åtminstone till ämnesjern för 
gjutningar. Han ha; sig vidare b~kant, 
fltt vissa metaller, sasom bly, arsemk ocb 
zink, hvilka. ofta. i förening med svafvel 

åtfölja jernmalmer~a, kunna dels under 
rostni~gen förflygt1gas, dels förslaggas i 
5111ältmng<m, och han ~luter deraf, att 
.sådana malmer, under vissa Qmständighe ... 
ter och med vissa förbehåll, äfven kunna 
användas till tackjern för stångjernssmidet. 
Han vet slutligen, att svaflet, som åtmin
stone i våra Syenska jer:omalmer är den 
allmännaste orsaken till uödb'räckan, kan 
genom tjenliga rostningsprocesser för. en 
stor del afsöndras; att genom blandnmg 
med vissa malmer och ett visst behand
Jingssätt i masugnen och stångjernshär
den, denna o~rt k.an nästan förtagas el
ler åtminstone blifva så litet märkbar 
hos jernet, att det med för~.el kan till 
åtskilliga behof 1mv~ndas. Srnaltar~.1'1 har 
således upptäckt, eJ allenas.t de har an
förda utan kanske flera andra med jern
malm~rna tillfålligtvis inblandade ämn~n, 
och förstått att undanrödja eller åtmin
stone mildra deras skadliga verkan på jer
net. Men härmed har blott en del af 
smältningskunskapens nytta och tillämp-, 
ning blifvit visq.d. 

Utom det ?tt jernet i de renaste mal
mer träffas under olika grader af syrsätt
ning (oxidation), bvilka hvar och en_ gif
va anlednin o- till ett särskilt pehandhngs-

::, d 1· . sätt, så ingå äfven väsen t 1ge~ 1 samman-
sättningen .af alla . mal~er

0

, 

1 
vissa bergar~ 

ter om hv1lkas ohka forhal,ande och ver
ka~ på hvarannan" vid en högre tempe-



ratur, smäitaren bör vara underrättad. 
Han har sig bekant af kemien att ju .. . ' 
nar_mare Jernet är till sitt fullkomliga me-
talliska tillstånd, ju mera strängsmält är 
det, och han finner således lätt, att de 
så kallade blodstensmalmerne, hvilka äro 
mer oxiderade än de retraktoriske eller 
magnetiske, måste vid An lägre eldgrad, 
än de sednare, kunna bringas tilJ smält
ning och reduceras. Meu han träffar of
ta i naturen dessa lättsmältare blodstenar 
i en i~tim fö_rening med bergarter, hviJka 
ut~n. tillsats 1 den allrahögsta temperatur 
svarhgen kunna smältas; och tvertom fin .. 
ner han .stundom de retraktoriska mal
merna förenade med bergarter, som vid 
en ganska låg eldgrad ~blifva flytande. 
Han bör derföre kunna urskilja, antingen 
malmens större eller mindre smältbarhet 
beror af det oxidations tillstånd hvati jer
net befinner sig, eller af cle m~dföliande 
bergarternas natur. Större delen af de en
kla jordarterne, sådane kemien frambrin
gar dem i sin fullkomliga renhet, äro ut~n 
tillsats osmältlige. När flere af dem för
enas i en viss proportion , kunna de lik
väl lätt bringas till srnältliing. Merendels 
förefalla de i sitt naturligk tillstånd blan
dade, och det kan åtminstone i allmän
~et antagas, att ingen ren och enkel 
~ordart utgör den rådande bergarten i 
Jernmalmer. Men i dessa sammansatte 
bergarter . är oftare någon enkel jordart, 
som beståmmer deras hufvudkarakter i 
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swältnin~en, såsom kalk, kisel eller ler• 
jord._ Lat oss nu a~taga, att det vore 

_kisel1ord som karaktenserade någon malm 
hvilket är det verkliga förhållandet med 
Rera af våra blodstens malmer, i hvilka rå
dande bergarterne äro qvans, jaspis, m. m. 
I dessa är sjelfva jernet till följe af sin 
oxidationsgrad lättsmält; men malmen, i 
sitt hela betraktad, kan likväl sägas vara 
trög. Också skulle det hända, om dessa 
malmer utan tillsats nyttjades på masug
nen, att jernet snart nog skildes derifrån, 
men att · sjelfva bergarten, såsom trög
smält, .. fastgrodd~ vid murar~e af pipan 
och stallet, hv:ingenom taclqernet, som 
slutligen saknade den nödiga betäcknin
gen af en flytande slagg, skulle snart öf
vergå till smidighet, och derigenom ännu 
mera öka massans trögsmälthet. Med en 
mer än vanlig bläster skulle kanske en· 
sådan massa kunna till en del bringas i 
smältning; men man fick. då i ställe för 
tackjern ett glasaktigt ämne. som, i för
ening med murbruket i pipan, upplöst 
och förslaggat en del af jernet. Smälta~ 
ren vet derföre att tillsätta sådana mal
mer, hvilka befordra kiseljordens smält
ning, såsom i allmänhet de, hvari kaik 
och lerjord äro rådande. Ofta, då så
dana malmer saknas, måste den ofyn
diga bergarten tillsättas, endast för att 
åstadkomma en flytande slagg, hvarför. 
utan ändamålet af smältningen ej skul
le kunna. vinnas. En kunnig smältare 
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$~lrnr lik väl hellrf', ::itt genom hlan_cl• 
nmgar af flera malmer komma till sitt 
n1ål, dels emedan den medföljande jern4 

halten alltid Jenmar en säker vinst: 
dels emedan det hos oss merendels bän
der, att de bergarter, som äro trögsmäl~ 
ta, vanligen innehålla ett m~ra syrs~tt 
jern än de fättsmältare, hvangenom af• 
ven' egenskaperna af det mer eller min
dre syrsatta jernet under smältningen, så 
till sägandes I modereras. 

Med det nu anförda exemplet af jern• 
malmerne, hvilk.et med få undantag tor
de gälla om de flesta andra malmer, har 
:man sökt gifva ett allmänt begrepp om 
elen delen af smältningsk.unsknpen, soip i 
csynnerhet grundar sig på stenkänningen~ 
Men man har förut anmärkt, att bränslet 
och den atmosferiska luften äfven böra 
hos smältaren komma i betraktande, så 
mycket mera, som någre nf deras be
ståndsdelar ofta, vid malmernas ,behand
lande i smältning, ingå förening med den 
producerade metallen. Han måste derfö
:re till en början söka att förvärfva sig en 
fullständig kunskap om sjelfva bränslet, 
'-det må vara hämtadt ur sten- eller växtri
ket. Han måste vidare gifva akt på de olika 
fenomen, som, när allt annat är lika, 
uppkomma af särskiha slags bränsle, af 
den atmosferiska luftens förändringar, och 
af de åtskilliga sätt, hvarpå den sednare 
fördelas vid smältningen. Han bör slut
ligen, så vidt :möjligt är i hopsamla och 

•einföra dessa fenomen, för au dernf <lra-
J 1 l ,, · 11 · ga S ~-tsa~ser 1 • sor~1 .. C '.'.!lil t1 ".l>'Sa_;; lh,r1än• 
;na p11nc1per 1 u,01111ngen al: .srnaltmngs• 
kunskapen. IHirvid fordnis det krafri~a
ste biträde af tysiken ot,h den finare k.e
:mien; ty om ä~, nH-Kl b1ntt uppmärlrnam
]rnt, vissa fact,:t kunna upptäckas och be
stämmas, så är det lik väl omöjligt, ntt, 
utan vettenskaplig handledning, utreda 
deras ors::iker, att framställa dem under 
en vid&träcktare synpunkt, och att, med. 
få ord I gora dem allmänt upplysande och 
användbara. ::\1ånga. exempel skulle kun
na bevittna hvad man nn i allmänna or• 
dalag anfört; men de skulle här upptag:,. 
för mycket rum; och det torde göra till
fyllest, att endast erinra om jern.malmer
nas olika förhållande i smältning med 
stenkol af åtskilliga slag eller på olika 
sätt beredda, med träkoJ af håi·d eller lös 
ved, sura eller torra kol, o. s. v.: om 
verkan af 1ner eller mindre fullkomliga 
blåsmacbiner: om vinterluftens förmånliga 
inflytelse på tackjernsblå.sningar i allmän• 
het, med mera dylikt, som dels är kändt, 
dels förtjenade att närmare utredas, och 
hvarom vid ett annat tilifalle något skaU 
särskilt meddelas. 

· I Smältningskunskapen ingår äfven 
väsendtligen kunskapen om srnriltugnars 
och härdars byggnad och inrättning. In
gen kan bättre än smältaren känna huru 
de böra konstrueras för olika ändamål; 
ingen, bättre än han ,~dömma hvilka.bygg· 
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nads-materialier med mesta förmån kunna 
flnvändas, för att uthärda den eldgrad, 
han ärnar åstadkomma vid den eller den 
smähnings-operation, och ingen säkrar~ 
veta, hvarest den mesta styrkan fordras 1 

en sådan byggnad, för att emotstå hett~_ns 
spänning, eller huru verkan deraf bast · 
skall förekommas. I detaljen af de me
kaniska och hydrauliska byggnader, som 
gemenligen åtfölja smältverk, synes man 
lik väl ej med billighet kunna fordra mer 
af sm~iltaren, än att han derom har ett 
€lllmänt begrepp och kan för en skick
lig mekanik.us eller byggmästare uppgifva 
hvad h;rn i den delen behöfver verkstäldt. 
En vidsträcktare fordran står ej att (ör
ena med begreppet om Smältningskun
sl"apen; och om smältaren någon gång 
uppfyller en sådan fordran, kan det an
ses mera tillfälligt, än väsendtligen höran-
de till dess yrke. • 

Då Smältningskunskapen, i den vidd 
han här blifvit framställd, har till hnfvud
föremål metallernas producerande till h.an.
delsvara, och då detta sednare i de fle
st;a länder utgör flera vigtiga näringsgre
n;:tr, så är det klart, att en noga beräk
ning af kostnaden vid alla dertill höran
de inrättningar, aldrig bör försummas af 
smältaren. Vid försök till införande aE 
nya processer, eller vid förbättringar af 
de gamla, är det i synnerhet nödigt att 
kalkulera utgifternas förhållande mot den 
väntade vinsten; och många i sig sjelf 
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goda och n~~tiga uppfinni~gar hafva blif
vit alldeles !orkastade <lerföre, att man ei 
med nog besparing, eller på rätt stäl:le 
eller tid satt dem i verket. 

S- - a. 

Utdrag af ett Bre/från Herr n'E 

N APIONI till Hr WERNER, an
gaende berget 'I'aberg i Små
land *); tillika 1ned en Not qf 
denne sednare. 

(Öjversatt från Franskan) 

- - Men nu något om Ta berg, detta 
märkvärdiga berg, hvaröfver Min Herre 
bedt mig göra några anmärkningnr. Jag 
vill derföre beskrifva berget så noga jag 
kan. Trakten, som gränsar derintili, är 
långsluttande, och består af granit, men 
betäckt med jord, så att den förra är en
dåst på ganska få ställen blottad. Vägen 
går igenom en temligen bred och upp
odlad dal; men då man kommer nära till 

,;;) Detta Bref är infördt i Bergmiinnisches Journal 
2 Tornen, 1789. Freyberg: hvaraf utdrag finnts 

· i 96 häftet af Journal des mines, 18<J4. Paris. 



berget, visar sig en plan, och midt i den
na uppstiger berget härligt. Berget har 
u;e toppar, so1wäro nästan lika höga, och 
-anses ligga 366 fot öfver nedersta delen 
af berget *). Den södra si_~~n är näs~an 
tverbrant **). Vid foten 

O 

traffas betydh?_a 
:malmblock af hvilka sa mycket bortfo
res, som b~l10fvet fordrar. Mot östra si
dan är äfven berget brant; men den nor
ra delen är jemn och beväxt. Man kan 
:med rätta säga, att detta berg är fullkom
ligen isoleradt; ty dels äro öfrige angrän
sande höjder ganska låga, dels innehålla 
icke dessa samma ämne. 

Förr än jag gick uppför berget, ville 
jag med säkerhet veta, om det öfverallt 
bestod af jermnalm. Jag började med att 
undersöka foten; men olyckligtvis befans 
elen ena sidan vara betäckt med stenras 
och den andra höljd af mylla. Första 
klippan, som jag vid foten af berget kun
de blifva varse, och hvilk.en ligger midt 
för masugnen, är likväl icke en jernmalm, 
utan en egen hälleart. Denna är till fä.r
gen grå, fallande i svart; låter ej lätt sön
rlerslå sig; brytes i obestämd form och 
med nästan hvassa kanter: i brottet visar 
den gröna fjäll, som tyckas vara horn
bJen de i blandning med något brunt glim-

:l<) Här menas Franska fot; men uppgiften är lik-
väl för liten; ty efter Etvrr år 1749 gjorda 
mätning, är lodräta höjden, efter vattenbrynet 
af den förbilöpande strömmen, 420 Svenska fot. 

t:,::,) Det är den östra sidan som är brantast! 

89 
vter. Ehuru <len är hård, råder likviil 
knifven på den och ger ett hvitaktie:t pul
ver; då man andas derpå kännes l~rlukt. 
Jag tror att denna hälle· art är CR,oN
sTED TS grönsten, men vet för öfrigt ej, 
om den utgör foten af berget, eller en
dast ett mäktigt lager. 

Malmen består af ett föga syrsatt jern 
(magnetisk jernmahn) i en _intim bland
ning med lera. I malmen sitter en myc• 
kenbet små fältspats korn. De. afbrutna 
styckena antaga ingen viss form; vid for.., 
'sta påseendet visar sig brottet af en me
tallisk glans; men detta är en synvilla, 
-J1ärledande sig från de små fältsp~tsfjälle
na, hvilka ligga på en s~art ogla1?_sande 
botten; för öfrigt är den 1 br~ttet; tat ,?ch 
ojemn, af ~na ~orn .. Den ar half

0

hard ! 
och ger föl3akth!?en eJ eld emot stal, s

0

a 
vida ej stålet träffar fältspats-korn; den la
ter föga eller litet skafva sig med lrnif ! 
och ger ett till färgen rökgrått strek. Da 
man andas på den, kännes stark lerlukt. 
Man har varieteter, dels med runda, dels 
med platta fältspatsgryn. E~ter f:vad Herr 
voN ENGESTRÖM sagt nug, haller mal
men endast 2/1- delar jern på 100. Med 
ett ord. denna metalliska hälle-iut är, ef
ter mitt omdöme, ej annat än en ganska 
jernhaltig trapp I som innehåller faltspa ~, 
hvilken sednare orsakar dess porfyrnkti~ 
ga utseende. 

De_n verkliga magnetiska jernmalmen 
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är sällsynt, och träfl:as endast i, ådror el .. 
ler körtlar *). 

Man kan i allmänhet säga, att detta 
berg Hgger i lager; men jag har svårt att 
uppgifva strykningen och stupningen; ty 
de olika sidorna af berget visa tre stora 
olikheter. 

Från södra sidan blir man varse, så
som något besynnerligt, ~n rik tig lersk~f
fergång till en fots mäktighet, och hv~l
ken fortsättes åt djupet af berget: skif
fern är något jernhaltig och q':artsblan- · 
dad. Man har här anlagt en nagra fam
nars stollgång, jag vet ej hvarföre **). 

Hvad ändtligen angår bergets dana~
de, så är jag hågad tro, att .. ä~net, .. som 
utgör hufvudmassan, är en fallnrng (af ven 
som min Herre förmodar om porfyren 
och basalten), hvilken tillkommit på sam
ma tid som malmgångarne, bergen o_ch 
trappgångarne i de tillgränsande provrn
serna at Sverige; ty det är knappt möjligt 
kunna neka, att icke större delen af Sve
:riges malmgångar äro af en seko~där for: 
mation; man finner bergfetmor nastan ut1 

alla. 

~:') Denna kallas Salband. 

1,1<) Herr Nui,10NI talar här om ~n ~toU, som an• 
lades för att veta om malmen mut1 berget vore 
rikare; men då den ej förbättrades, öfvergafs 
stollarbetet. 
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Anmärkningar aj Herr 'VVImNER. 

Ehuru oväntad denna Herr N APIO

:r-1s tanka var om Tabergets danande bar 
likväl den förträffliga beskrifning han' der
om på begäran lemnat mig, fullkomliP-:en 
öfvertygat mig om sanningen deraf. Det 
är utan allt tvifvel, att icke <len verkliga 
basalten, vackan, porfyrskiffern, ä( ven 
som en egen hälle-art med hornblende 
till hufvudgrundämne (Hornblendegestein) 
höra till samma formation, oah utgöra ej 
allenast hela berg, utan äfven ganska 
mäktiga gångar. Svenske mineral~gerne 
hafva 

0

tillegnat namnet trapp åt alla berg 
och gangnr af detta slag, som finnas hos 
dem; men hvad Ta berg beträffar, så sy
nes det, som hade den betydliga jernbal
ten, äfven som den förekommande mag
netiska jernmalmen, missledt dem att an
se detta berg såsom en ansenlig malm
stock, ehuru alla andra omständigheter, 
som det visar, och grannskapet til( de fle
ra trapp berg i Vestergötland, varit talan
de skäl för Herr NAPIONIS tanka. 

Den omtalte hälle-arten, med horn
blende till hufvudgrundämne, och hvilken 
hör till trappformationen, tråffas dels så
som berg, dels såsom gångar i de basal
!iska trakter.na: jag har på Here ställen 
1 Hessen och i Hannover sett den såsom 
berg, och såsom gångar i Lmsitz; men i 
Sverige synes den vara mera allmän i 
trappberf;ena I än sjelfva basalten. Efter 
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chm h-es'kdfning, hvilken Herr NAPIONI 

lemnat, tyckes det vara s:ikert, att Ta .. 
berg tillkommit af df:nna hälle art, men 
i blandning med myclrnt jflrn, och äfvert 
med magnetisk jernmalm. Denna malms 
närvaro i berget hade kunnat göra, a:t 
jag förr ansett Herr NAPION!~ tanka sa
som ganska osäker: iag ha_de tili och mpd 
kunnat sätta den i fullkomligt tv1fvelsmal; 
men för närvarande, sedan jag sett gan
ska många små ådror af m~gnetisk jern
malm i den så väl karakteriserade basal
ten från Pflausterkant vid Marksuhl (en 
omständighet som förut undgått minera
logers uppmärksamhet), finner jag nu mer 
ej samma svårighet/ och ingenting hin
drar mig att anse denna Ta bergs förmen
ta tillkomst såsom säker. Grynig magne
tisk jernmalm träffas stundom till mycken
het i basalten och vackan, och i synner
het i denna sednare. Sjeltva basaltens 
färg tillkännager närvara af jern • och att 
jernet är ej follkomligl'!n oxid

0

eradt. 
Hvad tiden beträffar, da andra 

Svenska jernmalmerna tillkom.mit, hvilka 
.finnas i gångar eller snarare i lager, så 
är jag ännu i tvifvekrnåi, åtminstone att 
de magnetiska b!ifvit danade på samma 
gång som trappherge11. Och jag le 
till och med vilja hysa en särskilt tanka 
om Dannemora ma!nvm, som tråffas med 
grynig kalk. J11g har säkra bevis, att des
ia äro af en äldre formation, oi,;h att 
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höra till. p :irui tiva berg. Bergfetm'an är 
väl sekondar; men denna kan vara till
fälli~- i. de öfra Ja.gren af primitiva bergen 
f'ör ofngt talar eJ Herr N A :r ro Nt uttryck
ligen om dessa magnetiska malmer; och 
Jwad. formationen af de öfriga angår, så 
har han kanhända andra skäl att anse 
den vai'a ofverensstämtnande med Taber
gets ~p l komst. 

Onskligt vore, om de I som härefter 
komma att betrakta detta intressanta berg, 
ville med uppmärksatnbet undersöka och 
underrätta. sig om de åtskilliga punkter 
af Småland, der grönsten träffas; (hvarom 
~ n o.~ s T n n 1r talar i sin Minera logi); och 
Jemfora dessa berg så väl med hvarann 
1mm med Taberget. ' 

L & - k. 

On: Stålg~rfnz'ngen_ vid Souppes 
i Franhnlw, och i synnerhet om 
den ~rukliga process för till
verkningen af Mynt- oc.h Guld• 

· drag arevqlsar. 

Manufaktur -verket Souppes". belä.,.et i 
Loire .. Departementet ej lingt f.i:ån° Ne" 

8 
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mours är en gammal anläggning, hvilke!1 
under omskiften af ägare, ömsom hv1-

lat, ömsom varit i gång. Under det he: 
taste af franska revolutionen sattes det 1 

gång för gevärsfabrikernas behof: ~an 
garfvade jern bösspipor, _och smidde 
~Ila slags ämnen till gevär, baionetre:. och 
andra krigsinstrume~_ter._ Af de beratte,1-
ser man den tiden last 1 Jurnalerna, och 
af rapporter till Välfärds Utsko!tet __ on: det
ta verk, skulle man snnrt vant fard1g att 
anse det för ett annat SheHield eller Bir• 
mingt,am. . . . . 

Ar 1802, medan Jag var 1 Pans, in-

nehades det af tvenne associerade, Herr 
CANCEY och Herr GuERIN DE SERCIL

LY vid samma års allmänna ma
nufaktur - exposition på Louvern erhöl-
10 första guldmcdalje}1 for vid Soupp;s 
till verkade valsar, sagblad och garfstal
stängr.r. På ägarens anmodan, och för 
att närmare fära känna detta verk, fö
l'fltog jag en resa dit i Oktober måna~L 
En händelse gjorde, att vid samma tid 
Prefekten i Departef!}e:ötet fått befallning 
af Regetingen, att, tillika med .en Leda. 
mot af Cpn~eil <les Mines, l;:lär låta an
ställa åtskiföga profsm:idningar. Försedd 
med ett bref ifrån då varande Inrikes Mi
nistern CHAPTAL till Prefekterna i de 
orter jag ville besöka, ägde jag således till
fälle att bevista detta slags undersökning, 
och får nu .~\\erom meddela några under-:
rättelser ~ill llpplyini.llg om ~tålgarf.nirii i 
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tiUniän~iet, och. i synnerh~t om valsars 
forfärd1ga1~_de _af _wu~~adt s~_al. 

Jag bor hkval forut namna, att cJet~ 
ta under revolution så mycket omtalta 
verk bestod nu af tvenne smedjor rued 
hvar sin svanshammare och tvenne l1är
dar i den ena, samt en bärd i den andra 
smedj1rn. Dessutom var här en nyligen 
byggd stålugn med tre kistor, mindre än 
den som finnes afritad i R1NMA Ns Berg~ 
:verks - Lexikon, och större än de som 
J ARS beskrifver i sina Voyages metallurd 
giques; jemte en mindre ugn för valsar
nas sätthärdning pch en svarfstol för hand. 
Smedjorna liknade, både till yttre utseen
de och till innanrikte, våra äldre knipp~ 
.::•-..rndjor, der sten- eller tack.jerns-ställnin
gar ~:nnu ej hunnit komma i bruk; men 
voro till alla delar i godt stånd och med 
tillräckJigt utrymme för arbetarne. Vat
tenhjulen, som drefvo hamrame och tven" 
ne små läderbäljor, stodo under bar hii.n
mel, voro rak- eller fjäderskoflade, och. 
tycktes ej vara inrättade för största möj
liga vattenbesparing, hvarom här ej hel• 
ter var fråga, i anseende till ymnig vatten
drägt. I den ena smedjan uträcktes alla 
sorter ,ämnesjern efter beställning, eller 
sa1pmanvälldes vanliga stänger till större 
pjeser, eller ,pek · välldes och garfvades 
gammalt jernskrot till ämnen för bösspi
por och dylikt. I de~ andra. smedjan t 
som hade tvenne härdar, uträcktes bränn
stålet, garfva.de@ och smiddes, dels till 
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valsar, dels till stänger af Engelsk .. el!er 
Tysk schamplun. Härdarne voro h~r 11!• 
rättade nästan på samma sätt som vid V!• 
ra stålgarfverier, och uträckningen af sta
let skedde som der, under en Hitt ham• 
mare med täta slag. Arbetet förr~t
tades af tvenne mästare, inflyttade fran 
Remscheid, hvilka, äfvensom deras Frn_n~ 
.ska gesäller och lärgossar, hade en v!ss 
månadspenning. I båda smedjorna n:,:!tJa
des stenkol från A□vergne, och trakol 
endast för vissa operationer, sa111t till o
betydlig mängd. 

0 

- s,r.å!ugnen eld11des 
:med ved, och stalet brandes af Svenskt 
stångjern, 1¾ tum bredt och ~ tum tjockt. 
Ugnen, som nu var färdig .. att_ rif vas ~t, 
visade alla tecken, att branmngen gatt 
"äl. Några profstäoge_r, utt11gna särs~ilt 
och märkta, :visade sig under profsnudG 
ningen godartade, 

Af sistnämda stål, antingen ensamt 
eller i blandning med Franskt luppstål 
(acier du pays) garfvades och utsm.~d~_es 
stänger af olika ~lirnensioner, ?ch forfar
cligades valsar fran 5 ~I!er ? till 15 el~er 
16 tums längd, och fran 3 till 8 tums dia
nfeter, på siitt som i det följande skall 
beskrifvas. · 

1) Sedan härden på vanligt sätt var 
tillredd med sitt hvalf af. stenkol, inlades 
3:ne Jösbrända stålstänger af circa 5~ fots 
längd och till något afstånd ifrån hvar
annan, så att de i bredden in.togo 8 till 
lO tum .l och pa längden räckte ett styc-

ke utom härden. Tvers öfver dessa 
tänger, och stundom korsvis, inlades /~ :m 5 brännstå!sstycken, afslagna till 8 a 

10 tums längd. Härpå släpptes 
jorna i gång, och då stålet var iuHt röd
varmt, uttogs ett stycke i send~r och 
räcktes till obmitäm<l längd i, stänger af 
1 ~ tiH 2 tums bredd och ib tums t}ock
Ie4'k. - Täckningen fortgick oalbrutet, 
så läoge några stålstycken voro i härden, 
och slutligen uträcki'es så mycket af de 
underliggande stängerna, som var giödgadt; 
resten afhöggs och lades å sida. - Här
vid arbetade begge smederne på det siiitt, 
att medan den ena gick fram till härden, 
hämtade stålet och lagade om elden, satt 
<len andre på en stol 'och penade ut stån
gen. Denna operation kal~_as af sr'.~eder~ 
:ne platiner, och de utstrackta stanger
ne lames eller p!atines, hvilka voro o
jemt smidda och brustna i kanterna. 
_ Strnx efter uträckningen, och medan 
stängerna ännu voro rödbruna, kasta~es 
de i en ho, som all lid stod full af nn~ 
riande vatten, hvarifrån de fördes till ma
terialkammaren, der sorteringen skedde. 

2) Vid sorteringen lades stängern_e 
vanligen i tre högar. Den första, bestad 
ende af sådana stänger, som i härdnin
gen slagit af elen mesta glödgspån, hade 
iemn yta och ej kroknat. Den ai::dra, 
bestående af sådana, som vindat sig i 
härdningen: ojemt afslagit glödg~pån, 
följaktligen innehöUo en blandm.ng af 
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:r:.~ s1~_gs stål. I tredje högen lades de mest 
losbra~~d~, hvilka behållit sin svarta yta, 
0 :h ~-anill kommo äfven de stänger, som 
-vid forsta inläggning i härden tjenat till 
underlag. Den mecllersta sorten, hvilken 
vanligen utgjorde mer än begge de andra 
s1:1m~anlagde, slogs sedan i små stumpar 
af nagra tums längd och sorterades i fle
ra högar, allt efter olika gry och beskaI
fenhet. 

3) Sedan de olika stålsorterna sålun
da voro upplagda i högar på ett stort 
hord, börjades sammanläggningen af bund
tarne., eller, som Fransmännen kalla dem 
Pates. Dessa invägäs till oiika storlel: 
för särsk~lt~ beh_?f, från 20 till 40 skålp., 
äro all~ 1 oet ~1armaste af samma längd , 
men differera 1 br~ch tjocklek. De 
som .?oplades ~nder mit! vistande på stäl
let ~agde omkrmg 25 skalp. och innehöllo 
;.6 t1H :o af nyssnämda stänger, vid pass 

, 3 fot langa, dock så till förståendes att 
ytterst låg alltid en hel stång, cle;näst 
stumpar till samma längd, så en eller två 
hela stänger, och åter en eller två stå11~·
längder stumpar. För i:lndarne lades va~
ligen de längre stumparne, och på det 
hela sammanfogades bundten så stadigt 
att, då den i ena ändan fattades med er: 
enkom tång, hvars Idor hade i clet när~ 
maste skapnad af tvenne mot hvarannan 
vända eldskyffiar, kunde den, nt~n att 
någon bit utföll, föras från materialkam.: 
maren till härden, - Då (som likväl 
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~~!a~u~äd"t!:r) tilr/:~;!~!e ~~[a~~:',i o:~i~~fi~ 
tråd, som höll stängerna i ordning. 
Den nu beskrifna bundten var nära 5 
tum tjock och 2 tum bred. 

L~) Då nu härden, efter föregående 
uträck.nino-, blifvit behörigen rensad, och 
det förut° omtalta hvalfvet uppblåst till 
vederbörlig storlek, inlades den tångade 
hundten med kanten af stängerna mot 
blästern och till derns halfva längd utom 
hvalfvet. Några friska kol makades för 
forman, hvalfvet täpptes noga till f?r n_a
gra minuter, och blästern ökådes till sitt 
högsta. Efter en kort stund skar blä.stern 
vanligen en öppning vi~ _hal~_e': af bu_nd
ten,, och, i fall detta eJ rntrafta

0
de, gior~ 

de smeden på samma ställe ett hai n~ed en 
liten spade, hvarigenom han obehm~rr1~ 
kunde se allt hvad som passerade rnut1 
härden. Om värmningen gick lång
samt inkastades några ston,, och starka 
träko't emellan forma.n och bundten, hvil
ka fördelades med möjligaste noggranhet 
öEver hela botten af härden. - Så snart 
vällgnistor började syn~s, iuJ~rde. sme
def! igenom_ den t;mnamd~ . oppmngen 
nyssnämda h!Ja. spacte (le" Grn1ol?,~, hvar~ 
på låg en portion fint sonderstort kalk. 
halti<Y lera , som nu med ett eget hand. 
lao- s~röddes längs efter den uppglödgade 
bi{ndten. Nir, bundten blifvit väl 
ljusröd, togs den ur härden, lades på en 
häll och eihöll riågra slag af en stor hand., 
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sJ~gga, I1Varigenom stängerne kommo i 
narmare förening med hvarannan, och 
hade sedermera lättare att taga väll. Då 
leran tagit fäste, som vanligen skedde in
om några sekunder, vändes den sidan af 
bundten opp, som legat mot förman, 
hvilken på lika sätt beströddes; och fort~ 
fors med denna vändning, tills alla fyra 
sidorna af bundten voro omgifna med le
ran, hvilken nu i half smältning öfver 
allt täckte ytan. 

5) Efter en kort stund syntes bund
ten hafva tagit fullkomlig vällhetta, Den 
!ördes då under hammaren, hvarest den 
i början sakta sammanslogs, hvarefter 
hammargången ökades och räckningen 
fortfor, till dess hela den glörlgade de~ 
len af bundten utgjorde en tät och solid 
massa, 

6) Bundten vändes nu, och den än
dan, som förut varit tångad, inlades i 
härden, för att undergå nyssbeskrifna o
peration. Då den härpå fördes under 
lrnmmaren, räcktes den, med samma het
ta som vällningen skett, till en stång af 
vid pc1.ss 2 tums bredd, i tums tjocl~lek 
och 2I fots längd, eller något drygare. 
Stycket vändes ,sedan andra gången, och 
den först vällda ändan uträcktes slutligen 
till nyssnämde schsmplun, 

7) När rnan på ofvanbeskrifna sätt 
utgarfvat 8 till. 12 bundtar och deraf er
hållit lika många stänger, som man lem .. 
oat att långsamt svalna, rensades härden 

HH 

vcket väl och hvalfvN tillskapades något 
;hrre än förut. 1\-f ctessa stänger ut~al
des 8 stycken, hv1lka, sedan de voro af~ 
Jiuggn~ ti

0

ll 3!, fo.ts _längd, l_n de_~ på hvar
nnnan, tangan('s, rnlades 1 harden och 
vändes lik;o·m förut är beskri[vit; men 
räcktes nu till en 3 tums bred och ¾ tum 
tjock. stång,

0 

l_1Vilken-_med några .. stamp: 
hugg midtpa 1 det -~ar~11aste _rdhoggs, sa 
att den kunde beqvau-d1gen vikas dubbel. 

8) Denna sammanvi~ua står:g inlades 
å nyo välldes och utsm1ddes till 5 tttms 
bredd' 2 tums tjocklek och obestämd 
längd.' Detta utgjorde nu egentliga äm
net'"' för banan af valsen, om hvars, slut~ 
lirra sanunansättning iag i det följande skall 

6 · d .. l söka n,eddela en kort un erratte se. .. 
Men dessfödnnan torde clet vara no

dio-t att med några amnärkningar upp· 
b ' 1· • lvsa föregående process, egent 1gen tJe-

;;11nde till underrättelse för dem, som, 
ehurn goda practici, sakna en mer. ut .. 
vidgad och scientifik. kunskap ~-m Jem 
och stål eller ock. för dem, som nga den 
sednare 'kunskapen, utan a~t l:_afva. l~~t 
hand vid dylika arbeten, eller_ agt t1llfal
le att med uppmärksamhet fölJa dem. 

För att gifva ett allmänt begrepp om 
ändamålet af garfståls- processen, måste 
jag först ~rinra, att ~en~_m !ngen ännu 
bekant snndes- eller stalbranrungs-process 
kunnat eller kan erhållas ett fullkomligen 
rent och homogent jern eller stål. Or
saken härtill är temligen klar, sedan man 



i sednare tider någodunda 1ärt känna jer~ 
nets och stålets natur och beståndsdelar. 
De fina ämnen, som skola af söndras~ 
för att få ett rent jern., eller lillkomma~ 
för att få ett godt stål, ingå vid olika 
temperatur olika föreningar, i följd af de, 
:ras vid olika temperatur förändrade at
traktioner. - Detta är hvad man säkert 
vet, ehuru faganrn för dessa attraktinn_er 
och naturen af vissa föreningar ännu lC• 

ke äro på långt nät· utredda. Då man 
äfven har sig bekant, att vissa föreningar 
af de lina ämnen, som under Jmndrade
tals varieteter modifiera jernet, allt ifrån 
tackjern till d0t renaste stål eller jern, 
endast äga rum vid en ganska hög tem
J)eratur; och man tillika känner, att jer
net, ju närmare det kommer till smidig. 
bet eller absolut renhet, blifver mer och 
mer trögsmält, så är det klart, att alla 
<le operationer, vid hvilka hela massan 
ej kan underkastas en temparatur, sorn 
är oumbärlig för vissa kombinationer, måst 
vara chemice ofullkomlig. Detta är just 
händelsen vid all jern- och ståltillverkning 
i stort. Det vanliga smidiga iernet, el
ler vårt stångjern, är redan efter utsmid
ningen så strängsmält, att månge blott 
teoretiskt lärde kemister ännu draga i 
tvifvelsmål, om det verkligen, med bibe
l1ållande af sin smidighet, -kan bringas till 
sn1ältning. Ho~ mig är detta tvifvelsmål 
likväl häfvit, dels genom de försök jag 
haft tillfälle a.tt direkte anställa, dels ge-

...... 
.,,,, granskning af vissa produkter, som 

~o•.. f ' b O d . 0 1.mdom -öre1tomma a e 1 vara masug-
~tar och vid Engelska je~·nverke:3, m~d 
bvilka försök och observa:10ner nagra En
,elska och Franska kermsters edanmhet 
trven instämmer. Men fastän smidjgt jern 
således under vissa villkor kan bringas i 
smältning, fastän de afoöndringar eller 
kombinationer, som fordras att få_ ett ft:ll
komligt homogent _jP.rn, geno~1 vissa_ til_~
ställningar kunna aga rum, sa krm hkval 
cletta ej alltid verkställas iyort, dels em~
dan man saknar nog tasta for 
de ugnar, härdar eller kärl, hvari 
tionen skulle ske, dels c"'"""·" man för 
tidens vinnande måste operera på stora 
massor, hvaruti alla kemiska fö1~eningar 
(då massorna ej kunna sqvalpa_s el . om
röras) gå lån 9samm~re eller bl~[va till. e~ 
viss grad ~fodkomhga. Det ~asta_ snnd1-
ga jern, vart Syenska R~slags1e:n -~cke ~n 
gång undantagit, har saledes 1 farckmn
gen blott till vissa partier undergått den 
kemiska förvandlingen, som fordras att. 
åstadkomma ett absolut rent jern. Den-
11a förvandling, hvilken börjar under det 
1emet nedfallit droppvis af gösen, och 
som, genom smedens brytning och arbe
te i härden, fortfar till dess att smältan 
utkommer, har ej kunnat sträcka sig Hin
gre än till ytan ~f vissa större

0 

e!l;r __ min
dre partiklar, hvilka under, sa t1h sagan
rles, gynnan de omständigheter i _fo~_us ~f 
blästern blifvit utställda for en t1Urackhg 
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.hetta. _Det öfriga af massan deltager mer 
el!er mindre i natu:e~ af tackjern ellet 
stal; men massan, 1 sitt hela betraktad 
i!1nehåHer emedlertid så mycket verk~ 
Jigen rent jern, att det andra under ut
räckni,?,gei:i dels __ kan_ förklädas, dels ge
nom vallning, glodgmng och hamring asw 
.similerns till en mera likartad massa än 
sjelfva smältan utgjorde. - Jai:r betraktnr 
cl~~ mind

0

re fnllkornliga jernet ~åsom för
kladt, da antingen större massor eHer 
mindre partiklar deraf, äro till någon 
mängd, under uträckningen, som. "':in
svepta i det bättre jernet och fullkomli
gen ,dolda för ögat, till dess stången af
h~1gges, .. eller (?m d~n är myckflt rå på 
nagot stalle) bnster vid första på känn:ing. 

Deremot anser jag jernpartiklarna i 
en väl välld och arbetad stång, såsom, 
oa!t~ad1:_ fråi:i b_örjan af räckningen mycket 
.sk1lJakt1ga 1 srn natur, vid dess slut nu 
mera assimilerade, tör bända blott ge
nom . den fin~n~ n~ekaniska fördelningen 
af olika partiklar 1 första 1nassan eller 
som jag .. ej. håller olikt, äfven gen

7

om e~ 
~nd~r vallmng ell~r upprepad glöclgning 
sig tilldragen kemisk operation. Men äf
ven i denna händebe finner man ena& 
huggen stång i brottet presentera olika 
färg och gry; vid svarfningar finner man 
b~~ta j~rn på särs

0

kilta ställen af en pjes 
g1fva ohka svarfspan, och ofta möta hår
da korn I som taga stycken ur det bästa 
narfjem. Allt detta, sammanlagdt 
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d flera andra omstfodiglieter bevisar 
JtlB ..l ' •. • ' dlie,en, att uet oasta 1ern, som förekom-:Jer ~ i handeln, hvarken är fullkomligt 

6rnidigt eller alldeles.homogent. Detsam
ma oälier om taclqern och alla sorter 

0 
· ·11 l 1 •• k f stål, antingen h ver ~aat dire te a ';'1al-

men i blm.1,-ugn., eller enkom af tack1ern 
i råstålshiird., eller händelsevis erhållit un
cler tackjernets nedsmältning i stångjems
lzarden. Det cementerade stålet åter, 
sådant det kommer nr ugnen, måste nöd
-väncliet till sin natur deltl1ga i de ofull
komligheter, hvarmed sjelfva ämnet eller 
stångjernet förut var behäftadt.Härtill kom
mer möjligheten af en ojemn bränning, 
med flera om ständig heter, hvilka, om de 
verka alla åt en led, måste göra stålet 
ännu oiemnare och ofuUkomli~are i sin 
proportion, än sjelfva ämnet. Det måste 
således, dels af nu anförda orsaker, dels 
j anseende till de under brännin.een upp
komna otätheter, i Alla fall glödgas och 
smidas, innan det vinner egenskaper, som 
gör det brukbart i handtverk och konster. 
Ju kraftigare de förstnämda orsakerne ver
ka, ju mera ojemt de olika partik.larne i 
den nybrända ståls_tången äro fördelade, 
ju mindre fnUkomHgt blifver stålet i för
sta räckningen. !>et måste derföre, 
till vinnande af större fullkomlighet, flera 

· gånger omarbetas, och dess olika partik
lar genom upprepad vällning, glödgning 
och vikning eller vridning i det möjliga
flte assimileras, Denna operation är jm1t 
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hva~ man kallar ga1jning .. och hvad jag 
nu 1 l~or.thet derom anfört, hoppas jag 
vara till rackligt, att för de flesta mina. 
l?sare göra begriplig både grunden det·
t1ll och dess 1;erkan. 

I. tillämpningen af dessa allmänna 
principer, och i verkställigheten af den
na operation för o.lika behof och ända
mål, förekomma en mäng,d s1nåsaker och 
konstgrepp, hvilkas beskrifning härskulle 
upptaga för mycket rum. Jag vill derfö
re endast ai:ifora några få, som äga när
maste gemenskap med det ofvanbeskrifna 
smidet vid Souppes. : .. 

A) UndE)r punkterna 1, 4, 7, nämnes 
om hvalfvets tillredning af ste;ikol., som 
fordrar en viss öfning och ett handlag, 
hvi!ket är svårt att beskrifva, men som. 
är aUmänt .~ändt vid våra garfstålsverk i 
Sverige, och är på något ställe 
1:1ed möjligast_? tydlighet beskrifvit af fra_m
J._dne B_~rgsRadet R~NMAN. Hufvndpnn
c:ipen for formerandet af detta hvalf är 
att blästern må kunna soela fritt rundt: 
omkring den pjesen, sorrt skall vällas el
ler glödgas, utan att kolen omedelbart 
vidröra den. mer, än för ena ändan och 
vid halsen, eller skillnaden emellan det 
stycket som ligger "':inom och det som lig
ger utanför hvalfvet. Genon1 blästerns 
jenma fördelning öfver hefa det inre 3f 
h:alfvet, föreko~nmes stålets förbränning 
pa. en sida och af kylning på en annan, 
hv1lket lätt kan hända, då det inbiiddas 
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• en kolhög, c1er hvart och ett kol, i mån. 
1 

f dess storlek, olika skapnad och af-
21ränd från forman, m. rn., alltid åstad
iornmer e

0

n o!ika intensitet af het~a, hvil
ken ocksa matte meddelas de stalpartik
]ar som de omedelbnrligen vidröra. Ge. 
:noni det, att några glödgade stenkol, och· 
kanske än bättre träkol, alltid hållas för 
forman, utvecklas best2 ncligt en större 

ad reducerande ärn e, än i cm der~ 
emof svarande träkolsmr.ssa, och stålet 
kan således här bringas vällningshet• 
ta, utan att mista något betyclli~t c1f sitt 
kolämne; det oberäknadt, att stalet kan 
genom en tillställning bättre be
täckas med väHsanrl, lera eller hvad glas
aktiot ämne som helst, tjenande till luf-

0 I O • 1 .. tens ntestängande. Oc ;;:sa ~mnf's rnr en 
starkare temperatur, och 1nom kortare 
tid än på något annat sätt, hvilk.et i vis
sa fall och under vissa omständighetP.r 
aer glödgningen i garfstålshärd ett ostri
~igt företräde för alla andra glödgnings◄ 
metoder. 

B) Den i 2:dra, 5:dje och 7:de punk
terna omtalta sorteringen är den svåra •. 
ste och mest grannlaga af alla operatio
ner, som höra till stålgarfningen. Den 
fordrar ej allenast ett vant ·öga, att, af. 
stålstångens förhållande under räckn:ingen, 
af dess yta efter afäylningen och dess ut4 

seende i brottet, med säkerhet kunna 
döm:ma om dess art och natur, utan den 
f•rdrar ockGå en .ki.uulrnp om hvarje stål, 
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sorts rätta använd,rnde för särskiita be. 
hof. Denna lrnnskap, hvilken hos garf~ 
stålssmederna v:inligen går man ifrån man 
som en h~:-ulighet, och ofta under tyst
hets-ed, en och annan gång blif vit i 
skrifter framstä!ld under en mera vetten~ 
S''" a1J1 1· a drii.s:t · men det är klart, att utom ,),.c . h 1 .__J 1 

svårioheten för den som skall meddela si
na bt>egrepp i ett ämne I om hvilket han 
ej alltid hm:- en fullständig knnskae, s.,å 
är det i alla fall 0111öjligt att första n_a
got häraf, utan att hc1fva lagt hand vid 
atbetet, eller, som är detsamma, uta.11 
att hafva följt det med en oafbruten och 
genomträngande uppmärksamhet. Jag skul
le sålec'es, om jag än tilltrodde mig att 
finna tj2nliga ord för att meddela den 
kunsk:ip jsg haft tillfälle att förvärfva här
om, göra det utan ändamål; ty förmodli
gen kommer ingen stålsmed att lära det
ta, och få andra skulle kunna fatta det 
mest enkla deraf. Den som har håg el
ler intresse att lära känna det, gör d.er
före bäst att följa den väg jag gått: att: 
först söka skaffa sig en samling af flera 
olika sorter stål, att i friskt brott noga 
examinera och jemföra lwarje sort, att 
sedan smida, härda och underkasta des
sa olika stålslag flera både mekaniska och 
kemiska operationer, och slutligen noga 
fö!ia processerna i stort, och af kunniga 
arbetare på ett eller annat sätt vinna åa 
upplysningar, som man eljest fåfängt sök.er. 

Härvid 

t J&I 

J!tirvid böt j~g l_ik väl pärninna, att man 
• ut.an urskillnmg bor antaga allt för 

e!nt som berättas, äfven af den pålitljc<a
\e arbetare. Ofta har jag erfarit, att~ ... 
hetare, dels af l?eg_är att synas klok~-' sä~ oa mer än de SJelfve veta' de]s. af förbe
hållsamhet eller brist p~ ord att 1;1tt~ycka 
·na begrepp halka öfver de v1gt1gaste 

Sl I • l b d . 
delarne af en operation ~c 1 ~t r_e_ a s1g 
öfver småsaker, dels ocksa .af 1llv1l1a; ~1 .. 
ler för att drifva gäck med en okunmg· 
frågare, st

0

undom lik~s?l~. försöka huru 
Jån<1t en sadan kan ga i fattrogenhet. -
Att 

O 
detta är verkliga förhållandet;: vittna 

dessutom <le många felakti~a m1_~er~_ät~el .. 
ser vi härom äga i flera el1e_st ~@rtra~1ga 
skrifter och arbeten, hvarv1d Jag nagon 
gång torde få a:1Iednin_~ att g?ra .. en oc~ 
annan amnärknmg, For att bkval sluth
gen nu gifva :tt al_Imänt .begrepp om sord 
teringen af stalet till de 1 2,dra punkten 
omtalta bundtarne (pates), så skall jag 
här nämna, att vid deras formerande la
des ytterst på hvardera si.dim en stång 
löshrändt stål eller nästan jern; dernäst 
bitar af mycket hårdt stål, så vanligt brän: 
stål jnåt kärnan af hund ten, eller ocksa 
skiftevis hårdare eller lösare ståL - Vid 
inläggningen af den andra bundten, som 
omtalas i 7:de punkten, placerades de 
hårtlaste och 'jemuaste stängerne inåt kär .. 
nan, hvaraf hände, att vid sista omvi~~ 
ning och sammanvällniug det bästa iU,~ 

l~t i.lltid kom till ytan, 
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9) Medan nu ämnen till banor för 
valsarne, på sätt 8:de punkten omförmä
ler, blifvit i oarfståls-smedjan tillredda och 
uträckta till

0 

1 4 eller 15 tums längd, 5 
tums bredd och 7. tums tjocklek, hade 
man i den andra 

8
smedjan af godt stång• 

jern låtit förfärdiga tven_~e runda strcken, 
af vid pass 1 8 tums lan~d och __ 32 tm~1s 
diameter samt med ena andan valida vid 
en stång' af circa 7 qvarters längd. Des
sa jernstycken, ämnade att utgöra kärnan 
eller axelstycket för hvar sin vals, inla
des ett i sender i den ena härden, smid
des fullkomligt släta, runda och något li
tet koniska, samt iemnades och stukades 
för begge ändar. Emedlertid hade ämne
na till banorna b]ifvit i den andra härden 
lindrigt glödgade, krökta öfver ett sp

0

arr
städ till ringar, hvilkas öppning var nagot 
drygare än axelstyckets diame~er. . .. 

10) Dess ringar inlades a nyo 1 har
den till rödglödning, uttogos en i sender 
och passades på hvar sitt axelstycke, som 
nu voro i det närmaste afsvalade. Pass
ningen skedde på följande sätt: Sedan 
ringen förut var afmärkt till den vidd, 
att han med lätthet kunde uppträdas på 
den ena ändan af axelstycket, drefs den 
med slägga och sättstamp opp till midteln 
af detsamma, hvarest ringen, som nu 
jemt fylldes af axelstycket, stannade. Med 
några lindriga slag af en stor handslägga 
fogades ringen och axelstycket under stän:. 
di~ omvridning närmare tillsammans, dock 

e,· ,.., i: it 

~j att den förstnämde kunde sedermera 
;n~d temlig lätthet slås af. Då tingen så
Junda var passad, afhöggs den för begge 
ändar, så att, då den intagit si~t ställe på 
axelstycket, var emellan begge ändarne 
en öppning af ungefär ! tum, Afhttgg
nin <Yen, som skedde med en god stamp 
och

0 
handslägga p~ sparrstäd; gjordes ic

ke tvers öfver ringen eller Jångs eftet 
axelstycket, utan något efter diagonalen 
och med en snedning ungl3fär i 45 gra~ 
ders vinkel, så att ringen på ena ändan 
var aftunnAd eller spetsad vid dess inre 
kant~ .. och på den andra likaså i den yt
tre. Andamålet med denna sneda aflmgg
:ning VM" ,att få en större yt3; för vällnin
gen; och således i fäll den eJ. sk~lle tag_a 
fullkomligt på alla punkter, hkval Uhdv1~ 
ka den olägenheten, att valsen under 
härdninge~ öppnade sig, . • . 

11) Da tingen och axelstycket pa of
vanbeskrifne sätt voro i det nogaste sam
manpassade, inlades de i hvar sin 11ärd. 
Den förstnämde uppglödgades till inemot 
vällhetta, men axelstycket uttogs medan 
det ännu var mörkrödt. Sedan i största 
hast glödgspån och kolkrats blif vit på 
begge väl afrensade, träddes ringen på 
axelstycket, uppdrefs, på sätt förut är 
nämdt, till sitt af märkta ställe, och till
slogs under ständig omvridni~g med tä
ta och lätta slag af en handslagga. 

12) I härden, som nu var tillredd 
med hvalf, inlades valsen härpå· genait 



till vällning ,· som skedde under ständi(il' 
o~vr_idning för ~fastern och med påströdd 
valln:ngsl~rn.. S~ snart den uppnått fulld 
komhg vallmngsnetta, togs den ur härd 
den, sopades, afkratsades och fördes un• 
der v.attenh.iH11maren, ~er nu_ ringen och 
axelstycket föranades t1H ett. Då hufvud
yällarne på detta sätt voro hopslagne 1 

1emnades och tiilpackades ytterligare fo
g_?ma emellan ringen och axelstycket med 
sattstamp och handsli=igga. 

13) Sedan härden ånyo var rensad 
och tillredd, inlades valsen för andra och 
sista gängen, vär_mdes till lindrig vällhet
ta, handterades hka som förut, men släd 
tades nu mera under vattenhammarea 
skildes från den fastvällda arbetsstången: 
och afpntsades med större nogaranhet 
för hand, hvarefter den Iemnades att 
långsamt afkyfas. 

... För att ,närn;are upplysa lwad nu är 
a~!ord~, torde_ nagra tilläggningar och an
markmng_ar hhfva nödige. 

a) Vid alla de tillfällen ämnena eHer •· 
ock sjeHva valsen tages nr elden och fö
reslLmde~!hamma0ren, bör glödgspån, slagg 
och kolKrats, sa mycket möjligt är, af
r<:~_isas, hvilket sker dels med en styf 
bJorkqvast ,. dels med skrapor af krökta. 
eller raka 1ern, alltsom behof vet fordrar. 
I~m~_n dessa medel användas, nyttjar man 
hk val ett enklare att frånskilja den me
sta orenligheten, hvilket endast består 
deruti, att· med nå~Qn styrka och ett visst 

u5 
handlag stöta ä111fan af je,·n • 
itycket emot en i smed1·eg~!f- eller stal-

•. L··tl u vet ven tac1qernsua . För viss , 
tio ner gör äfven detta tillf ylk,st-~n oper~-

l 1 · I O , : , "'U v1d 
~1er,a "f(. e I '-~_tlal, • sasom oeon I 12:te punkten 
oP-S n·1 na va mngen, :mas te äf ven: en ar-
bet~re under riickningen stå tillreds med 
ett Jern, att för hvart hamrrmrslag afkrat
sa glödgspån, eller hvad eljest kunde blif
va inslagit i vällarna. 

b) I~ör att gifva va]sarne i sista smid
:iingen sin JullkomHga rundning och så 
J,~mn yta, som är möjligt; men ännu mer, 
for att hindra al! glödgspån att fästa vid 
yt_~n eile:r blifra inslagen deri, böra både 
stad och h;unmare vara föllkomligt släta 
och finslipade, Vid Souppes voro 1ösc1 pe
:nar indrifoe både i städ och I1amn1are hvil-
k 1 1· d · ' a togos ut oca s 1pa es urnan de i 12:te 
och 13:de punkterna orntalte operationer 
begyntes. Dessa lösperiar voro af godt 
garfvadt stål I väl inpas,:;ade, och v 

i en ~:ast tagas ut och sättas in, h varvid 
man af ven hade förrr,,ån, att städ 
bammare mera sällan behöfde rubbas 
.vanligen vid våra 1rnipphamrar. ' 

c) Den i 9:de och 1'.3~de punkterna 
omnämde arbetsstången måste vara väl 
välld vid axelstycket, hvilket ej med tång 
skulle kunna så beqvämt handteras. Ju 
mera den är riktad efter., centern af axel
~tycket, ju lättare har smeden au hålla. 
~alsen rund. 
" rl) :Vid :ringens inpassning på axel .. 
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s!yck et ( 1 o och II) är det ej lik gilltigt 
till hvad grad begge äro glödgade. Den 
förstnämde måste vara starkare uppvärmd 
än det sednare, emedan detta skulle el
jest vid alsvalningen krympa och ringen 
följaktligen icke så väl sluta derintill. 
Deremot händer det nu, då begge styc
kena hopsatta inläggas till vällning (12), 
att axelstycket utvidgar sig och derige-
1.iom kommer i närmare vidrörande med 
det inre af ringen. 

e) Att vid passningen (10) begge än
dam e af ringen ej I å gå tillhopa, är klart, 
emedan den vid vällens hopslagning all~ 
tid vidgar ,sig, och således skulle skilja 
sig på vissa ställen \från axelstycket och 
liksom gli-spa. Denna ringens utvidgning 
visar sig allrabäst vid den nu brukliga 
metoden, att lemna en öppning af vid 
pass ¾ tum, hvilken med några hammar
slag, och då valsen endast gått ett hvarf 
omkring under hammaren, sluter sig och 
tager ofta fullkomligt väll. 

Från garfstålssn1edjan skulle valsarna 
föras till svarfhuset, · hvarefter de sades 
blifva preparerade med en sort härdvat
ten, hvars komposition man höll hemlig. 
Jag tror likväl, att hela preparation ef-' 
ter svarfningen bestod i sätt härdning, 
till hvilket ändamål valsarne, omgifne 
'.tlled sin cement-sats I inbäddades i sto
ra dosor af jernbleck, samt utsattes för 
en afpasssad glödgning i en liten enkom 
dertill byggd ugn, hvarefter de 11ärdades · 

u5 
rätt oc~ slätt ~ned vatten; tnan vet att 
detta satt nyttjas mycket i Engl d h 

h .f. an oc 
..äfven os oss, att g1 va smidigt -

0 I d h .. d . 1 ern en 
sta arta rta oc gora et tJenligt att ef-
ter härdningen ant 7,ga en. skön pölitur. 
Engelsmän bafva ock försäkrat mig, att 
stål, hvaruti nästan allt kolämnet är bort
garfvadt eller eljest förstördt, år det tjen
Jiga8te för dylika behof, emedan det i 
sätthärdning hvarken slår sig vindt eller' 
brister, eller öppnar sig, hvilket ofta, till 
arbetarens stora skada, händer då det bä
sta jern nyttjas. 

För att närmare lära känna egenska
perna af det här tillverkad~ garfstålet, 
begagnade jag vid detta tillfälle det till~ 
stånd Bruks-SocietetPn gifvit mig, att upp
handla modeller, och hemförde till den 
ändan några profstänger, jemte ett par 
valsar af tillverkningen vid Souppes. De 
förra, hvilka jag ansett bäst forvarade i 
min samling, äro der tilf tjenst åt hvar 
och en, som härom vill taga närmare 
kunsk8p, och de sednare, hvillrns <lugiig• 
het man ej kunde lära känna utan ge
nom handtverksprof, hafva sedan förli
dit års början varit i ständigt bruk hos 
Herr Direktören ZETHEL1us, som funnit 
dem vid gulds och silfvers utvalsande full
komligt uppfylla ändamålet, och hvilken 
derföre erbuåit sig, att af Jern-Kontoret 
inlösa dem, med förbindelse, att såsom 
modeller hålla dem tillh1mda åt hvilken 
som vore hågad att tiH verka dylika. Af 
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<le underrättelser jag här tneddelar, skul-. 
le kanske också någon upplysning kunna 
hämtas angående bästa sättet att förfä.rdiQ 
ga ämnen för mynt~tarnpar, om hvilkas 
J-i:iindre duglfghe,t vårt sednast preg~_ade 
~nlfverrnym, 1emfördt med nyare utland .. 
aka, stundom tyckes vittna, 

S- -a. 

Beskrifning öf,ver Eld- och Luft~ 
Machinerna i England; öfver
sättning från Jo HN lMI s ON s 
Elenients of Science and_!f.rts, 
tryckt i London 1go3,· af Ofver
Masmästaren CARL DAVID AF 

UaR. 

E1d- och Iuftmachin är ett bland de ädla
ste bevis af menskliga snillet. Den upp
fans först af Markis af Worcester un
der CARL II:s regering. Denne Herre, 
s?~ synes ät? my,?ken kunskap jemte en 
hfhg uppfi.nmngsgafva, utgaf 1663 en li
t~n bok, kallad: A Oentury oj Inven
twns, som uppger. en berättelse om hun
dra de af dess upptäcktel'. och försök; men 

II7 
beskrifningen öfver många af dem är så 
p1örk, att den alldell:ls icke förstås; 

Bland dessa är beskrifningen öfver 
hans uppfinning att höja vatten genom 
kraften af ångor, hvanill; sedan vi nu 
hafva sådana machiner, bans konstruktion 
väl synes ganska tjenlig, ehuru man, i 
~aknad _af fo!lständig ri_tning, ej lärt -~än
:na hvad sätt han nyttjade, att anvanda 
kraften af ångorna. Men det synes son-i 
han ej haft tillräckl!g ~ppm1mtr~n, o.~h 
denna lyckliga upphnomg var !ange for~ 
summad. 

. Emot slutet af samma årbunclrad~ 
lyckades det Kapten SAvAnY, en man af 
godt sniHe, som förmod.lige? hade sett 
beskrifningen ötver Ma~~is af '\IV orce~ters 
:invention, att sammansatta en machm af 
detta slag. Han erhöll patent för denna 
inrättning, och uppförde åtskilliga eld
och luftmachiner, son-i beskrefvos i en 
bok, kallad: Tlze Miner-"s Friend; utgif-
ven 1696. · 

Beskrifningen öfver denna rnachin, 
förbättrad af honom sjelf, är följande: 

Fig. 1, a är ett starkt kokkärl, in~ 
satt i en ugn för att åstctdkomma ångor. 

Från ölversta deI,:m af denna kokare 
går ett rör, b., som _ångan i:1. uti ett 
annat starkt kärl, r., kalrndt rec1prnnt el• 
ler e~ottaga'ren (the receivqr)- Detta r.ör 
har vid c en tapp, kallad angtapp (the 
steam-cock). I botten af recipienten är 
ett rör s, som går tillsammans med upp'-



gåend~. röre~. (the ri_sing pipe) H n k, hvars 
nedra anda ar satt 1 det kärl hvarur vatt•· 
net skall uppföras. ' 

0 
_Strax under del: ställe, cler rc.lret ,t 

gar ln i uppgå1:mde röret; är en ventil n .. 
~om öppnar sig uppåt, En dylik ventil 
ar också vid i, öfver röret s. Slutligen 
är ett rör, e, som går ifrån uppgående 
röret in uti emottagaren. 

Detta rör har också en tapp, d, kal
lad ~!}sprutningstappen (injection- cock ). 

Oppningen af röret e har för ändan 
J en 

O 
kl~tf'?rmig sprit (nozzle), som åt al

fa hall 1f~an
0 
dess 

0

medelpunkt är genom
borrad ?f ha1. Lasen 1ör de begge tap
parna v1d c och d äro förenade genom 
handtaget h, som kallas regulator (the 
:regulator). 

Sättet vid operation är som följer: 
Låt regulatorn blifva så ställd, att 

ångtappen, <:' öppnas, 
0

och insprutnings
tappen, d., tiHslntes; sla vatten i kokaren 
a, och bringa det till koknings. Ångan 
deraf går in i röret, b, och fyller emot
tagaren, sedan den förut drifvit ut luf
ten, son\ der innehölls. En betydlig myc
kenhet anga sammanpackas först af de 
kalla sidorna i emottaga ren; men då den
ne sl?tligen är uppvärmd, fortgår ångan i 
u~.Pgaende ~?ret, oc~ öppnar ventilen i. 
Nar detta markes dengenom, att uppgå
ende röret. kännes varmt och ventilen 
höres slamra, bör kommunikation med 

, kokaren upphöra, hvarföre ångtappen c 

ng 

iiJlsJutes och insprutningstappen d förblif-
,er som förut si uten. Emottaga ren kall• 
~ ar nu småningom, och den inneslutna 
~ngan sammanfaller till vatt~~~- När det• 
t händt och luften, som forst blef ut
;rifven genom ångan, icke kan g.å tillba
ka då alla tapparne äro slutne, blir emot
ta~aren lufttom, följaktligen a_r det ingen
ting som väger emot tryckmngen }1f iit

mosferiska luften, hvilken agerar pa vatt
net i kärlet (the well), tvingar det opp 
i uppgående röret, och fyller emotta-
ga ren. h e 

· Ångtappen öppnas återig:-n, oc an-
gan från kokaren som rusar rn med myc-

, 0 f 
ken häftighet, trycker ~a ytan a vattnet 
i emottagaren, och tving;.r det genom 
röret s inuti uppgående röret, s!ute: ve~
tilen n och öppnar den andra v:1ntdeu 1, 

och, så framt ångan är tillräckli
0

gt s'"ar~, 
tvingar vattnet opp genom uppgaende .. ro
ret till öfra ändan k .. hv , est det utto_m
mes. T11ppen vid c hålles öppen, tills 
allt vattnet drifves ut ur e111?ttagar~.n, 
och den är på nytt f~Ild med ang;1. For
medelst regulatorn 

O 

t11islutes !1u .angtap
pen, och öppnas pa san:ma ga~-~ rnsprut~ 
ningstappen. Som uppga

0
end

0
e 10ret ~-nntt. 

är fy!dt med vatten, sa __ car en mai:f?,d 
med kallt vatten genom roret e., och, tran• 
ges genom spriten såsom ett regn at alla. 
sidor in i emottagaren. Detta kondens~• 
rar strax ångan i emottaga ren.' ?~h orsa~ 
kar som förut ett tomt rum, 1 folJd hvar .. 



'!120 

1tf vattnet nel'ifrån kärlet upptryckes. af 
den yttre luften, och åter fyller emottad 
~aren. !legulatorn vändes, hvarigenom 
~~sprutmngstappen slutes och ångtappe~ 
orpnas; ångorna från koka1;en_ trycka" da 
pa vattnet, och tvinga det rn 1 nppgaen
de röret~ Denna operation ~tt fylla emot
tagaren med vatten, genom astadkomman
de af lufttomt rum, och att tvinga det
samma i uppgående röret genom ångans 
tryckning, som kommer från kok::iren, 
förnyas beständigt, endast genom regula
torns vändning, som ömso.rn. öppnar och 
slutar ång- och insprutningstapparne. 

Denna sammansättning af ångmachin 
är ganska enkel, och kan törhända med 
nytta au vändas till vissa behof; men den 
har några betydliga fel. Det kan lätt fat
tas, att verkan af atmosferiska luften, 
som ensamt med sin tyngd trycker på en 
gifven vattenyta, t. ex. en qv.adrattum, 
är lika med motståndet af vattnet,- som 
det tvingar opp; och att följaktligen SA
VARYS machin fordrar en mera spänstig 
ånga än atmosfer:iska luften, i aUa öfriga 
fall, utom. då vattnet ej behöfver bringas 
högre, än det kan ske gengm atmosferens 
tryckning. När vattnet tvingas opp ge
nom uppgående röret, uthärdar hvar qva
drattum af kokaren en tryckning I lika 
med en vattenkolumn af en qvadrnttums 
has, och lika böjd med röret öfver ko
karen. Härtill fordras derföre ganska star• 
ka. kärl, och åtskilliga olrckor åstadkom-

Jerigenom, att d:: brusto, clå säker• 
_ ('110 safety) venwen för mycket la• 

bets- ' 1 

stades. t·· ~"t"' folet hos denna machil1. 
1Vlt:1n s 01 " ,.. . h f"l" k 1· 
!: ·~ .• l 1ct nf ånoa·, oc O')a ·t 1-

•· . l:.:, " ·t, ::r en. s,or for . d" 0 gan kommer ,'l .. l T•r a an, 
gen af brans_ e. l. it1 vattnet i emottaga
till ytan r,J det_ ta. 'enserad, och vatt~ 
•-en är den hastigt kona 'k cör ångörnas 
$ l • • tt cre Vl a l 
net böqar <'l) 3

.. i::i är så het, att . r•· . an dess yta .. k 
tryckning, oH _ . t kyles~ det san er 
ångan ej mera derem\11 otna. derigenoni 
sig väl nu, rnlen s.r\na g af emottagaren, 
'!\'nöta de kal a s1 o . . hvilket fortfar. 
sker en ny konde_nsat1on, och denna olä· 
så länge ~attnet SJUr~ke~~arje omvexli~g' 
genhet förnyas me f' y]es bvar gang 

tta aaren a •~ 
e1·uedan emo. o f d t kalla vattnet. 
den å nyo fylles a S e Y att uppfordra 

D et lyckades A VAR h han 1·nrätta
• h"'der oc 

vattnet till sma_ 0
) • '0 tskilliga delar af 

cle flera machinder { u~de ej användas i 
England; men ~n \ försök gjordes att 
cliupa grufvor. Ma g tan. särdeles fram-
bjelpa dessa fel; men u . .. . 
gång. .. . f f"rra århundradet forsök .. 

I bor1an a O 
• r· nhandlare eller 

en Je f o te NJ:.wCOJIIU:.N, ..-,fas1nästate ran 
h CAtrLY en o . 

smed, oc ' "hi·re att nyttJa en 
h ' Devon» , • · Dartmout. l h annat 111achmen~ 

piston TT)ed ~Rlans do~ förtiensten af den• 
J)e åtnöide_sJg att es\vA{,.-v:, so1n 1705 
na upp. finmng med h . . de alla tre vo:-

~ . h ··11 pat~nt van. dera er o ' 
ro delaktige, 



Fig. 2. vi8t:,r genornskärning af N E vv
co MEN' s nrncliin. 

.. a är kokaren, ins.att i tegelmur. På 
of~a delen af koka11eri är ett åwrrör, c., 
~vilket förenar sig med cylinderr!' h, som 
ar af metall borrad ganska ackurat. Ne
dra ä~dan af det~~ rör är tillsluten genom 
e!1 plat, n, som ar arbetad ganska jemn, 
sa :-ut de:1 n_oga fyller hela öppningen, 
Denna plat kallas regulatorn eller ång
tappen, och den röres horisontelt ikring 
en axel, o., . som fästes på öfra sidan af 
l-<;>ka~en ' .. och sluter öppningen, att den 
bhr angtat, och öppnas eller slutas me
delst ett ~and tag, fä:tadt på dess axel. 
. I cyI1~dern b gar en solid och väl 
inpa~_sad. p1ston, p, gjord· lnfttät genom 
!=>ekladmng af läder eJler. mjukt rep, väl 
1~smordt ~ed t~Ig, och för desto större 
s~kerhet halles htet vatten öfver pistonen. 
P1sto:1s~ake1?.' cl, hänger på en kedja, fä
stad 1 ofra andan af bågen e på den sto
r~ baJa?sen (working beam) e fe·, som 
rores pa axeln (gudgeon).f. På andra än. 
dan af balansen är en dylik. båge g., på 
hvars öfra ända är fästad en ked som 
förer pumpstången h, hvilken dra: vatt
net ur grnfvan. 
.. L~sten på denna ändan af balansen 
ofvergar betydligt vigten af pistonen på 
<len, andra. . 

Litet . högre än cylindern är en ci
st.ern_, i-:, ka1lad ingångs-cistern. Derifrån 
.gar rngangsröret !.. in i botten af cylin-

·,,◄ 
Wl 

dern, och slutar sig i en sprit. Detta rör 
har e~ tapp, J, kall.ad in gångstappen. 

Pa motstaende sidan af cylindern litet 
öfver dess b~tten, är e_~t sidrör, 1n., ~pp
vändt med andan, bet::ickt med en ven
til (the snifting valve) med en liten rand 
ikring för vatten, att hålla den lufttät. 

Ifrån botten af cylindern går äfven 
ett rör, fi., hvars nedra ända är böid 
uppåt, betäckt med en ventil, r, nedsatt 
i en cistern med vatten, kallad varma 
sumpen (the hot well), oc}t sjelf va röret 
kallas afförningsröret., 

Slutligen är kokaren försedd med Pn 
säkerhets-ventil, kaHad the puppet clack, 
på samma sätt som i SA v AR Y s mach in. 
Denna ventil är vanligen lastad med ett 
eller två skål pund på qvadrat tummen, 
så att ångan kan passera när dess spän• 
stighet är en tiondede] större än atmoste
rens. Härigenom är all fara att spränga 
kokaren undanröjd. 

När cistern i ej kan försAs med vat
ten genom rör från något högre ställe_, 
uppfordras vattnet genom sjelfva ma • 
cbinen. 

En liten ·tuftpump, s,. drifv~s af st~n• 
gen (the rod) v, hängd pa en liten bage 
från stora balansen: denna tvingar vatt
net genom röret t upp i ingångs-cistern i. 

Sedan nu clelarne. af machinen blif
vit beskrifne, är operationen som f~ljer: 

. . Föreställ pistonen och balansen 1 den 
ställning &om synes pi ritnin,en, och vattG 



net uti kokaren i kokning, med ång~ och 
h1gångstapparne tillslutne. 

D~ ångtappen _n öppnas, inrusar ån" 
gan fran kobren 1 cylindern, och blan .. 
dar .sig med den deri befintliga luften. 

Cylinderns och pistonens kalla sidor 
konde~sera då genast en mängd ångor, 
hvilka falla ner i droppar och :rinna bort 
genom affö:rnings-rör~t (eduction-pipe), 
Denna sammanpacknmg och förlust af 
ånga fortfar, tills hela cylindern och pi-
ston en blifva i det närmaste lika heta 
som kokniogsvattnet. 

När såd~nt händer; börjar ångan att 
gå ut genorn ventilen ur sid röret m, först 
långsamt och tjockt, mycket utblandad 
med luft; men småningom blir den me
ra genomskinlig, befriad från större ded 
len af den luft som fyllde cylindern. 

När den som passar opp märker att 
vädret vid sidröret m är starkt och jemt, 
och kokkitteln är fylld med ånga af la
gom styrka (som märkes genom dess för
nyade af gång vid säkerhets-ventilen, der 
den upphörde medan cylindern fylldes) 
tillsluter han ångtappen n och öppnar 
ingångstappen l. 

Tryckningen af vattnet i inspriitnings
:töret tvingat något deraf in uti cylindetn, 
hvilket samlar ångan och åstadkommer till 
en del det vacmuu, hvilket förut i beskrif
nin~en, öfver S .~ v A ;n. x's machin är nämdt. 

Den 
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Den öfra sidan af pistonen är nu ut• 
tt för hela atmosferens tryckning, hvil-

sa " d "f' o d . ken, utan rnotstan 1 ran un ra
0 

sidan, 

11
ed hela dess styrka age~nr pa pisto

~en, och, så framt det ~j är för ~tor ty~~d 
på den andra ändan at balansen, hoJer 
densamma, då pistonen går till botten af 
cylind:rn·. 

0 
., 0 •• 

Da p1stonen har gatt sa lagt, so1!1 ar 
nödigt, tillslutes irigångstappen, och an~
tappen öppnas. Angan, som samlat s1g 
öfver vattnet i kokaren, medan pistonen 
gick ner, och nu g~r u! g~nom_säkerhets: 
ventilen. rusar häftigt m 1 cylindern, sa 
snart ångtappen är öppnad J emedan hon 
har större spänstighet än luften. . 

Den kastar derföre strax opp venti
len på sid röret, hvarigeno~ d.~m luften, 
som blifvit fri genom det _mforda vatt
net (the injection water) dnfves ut. 

På samma gång afrinner det vatt
net, som kommit in förut, äfven som 
,den kondenserade ångan, genom. afför
ningsröret g~ o_ch lyfter orp ventilen r, 
samt flödar m 1 det heta karlet (the hot 
well). . 

Genom ångans tillopp _under p_1st_?-
nen är atmosferens trycknrng upp1fran 
motverkad, och pistonen är ledig att rö-
ras upp eUe.r ned. .. 

Som andra ändan af balansen ar bre-
dare och tyngre än pistonen_, höjes den
samma till öfra ändan af cylmdern, hvar-

10 



!? s 
ifrån den åt?r ned!1rifves genom atinosfe,; · 
;rens tryckmng, sa snart vacuuro är for$ 
meradt der

0

un~er, ge.1:om iniprutnings
vattnet. Pa sudant satt förnyas opera
tion; när pistonen ned tryckes o-enom 
atmosferens tyngd, höjes den and~-a än
dan af balansen med hvad som helst den 
är fästad vid, och tvertom när tryckni11 .. 
gen af atmosferen är motverkad, genom 
ångan under pistonen, bringar öfvervig
ten vid pumpändan af balansen pistonen 
åter opp igen. 

Vi se nu skillnaden emellan SA v A~ 

nY's och NnwcOMEN's machin i afseen
de på principen. SA v AR. Y s machin upp
dref vattnet genom styrkan af ångorna, 
men NEWCOMEN's endast genom atmo
sferens tryckning, och ångor användas 
blott såsom det beqvämaste sätt att åstad
komma ett vacunm, så att atmosferens 
tryckning gifver första rörelsen åt denna 
machin. 

Vi finna således företrädet af denna 
sednare. 

Det behöfs nu ej ånga af någon 
stor och således farlig spänstighet, arbe
tet sker med måttlig hetta, ocb följaktli
gen med mindre åtgång af bränsle, och 
det gifves ing~n gräns för kraften af den
na machin. Afvensom det kan sägas, att 
på hvad djup som helst i en grufva, kan 
en cylinder appliceras, af sådana dimen
sioner, att luftens tryckning till en viss 
grad kan öfver~tiga tyngden af den vat• 

J 

I 
I 
' 

r 

I 
I 

I 

tenko1unrn, som skall uppdragas. och 
änddigen ä.r denna :machin inwlndb~r 
till alla mekaniska behof; ty eu skick
lig mekanicus kan utan svår~ghet använ
cla balansen till hvad slags rörelse som 
helst, nödig för dess ändamål. 

SA v An Y s machin kunde svårligen an
vändas så allmänt, och synes varit in
skränkt, endast för mindre betydlig vat
ten-uppfordring. 

Förbättringar ske småningom: N E w
c o MEN' s macbin blef först känd 1705. 
Men många svårigheter mötte vid dess 
verkställande, som öfvervunnos, den ena 
efter den andra, och först 1712 synes den 
hafva vunnit förtroende vid användandet. 

E'u ganska noga och beständig upp
märksamhet fordrades, för att öpena och 
tillsluta tapparne precist på tjenlig tid. 
Försummelse härvid kunde förstöra ma
chinen, derigenom att de inneslutna ån
gorna antingen sprängde ut bott.en af cy
lindern, eller ock. helt och hållit drefvo 
upp pistonen. Hindertyg (stops) tillsattes, 
att förekomma dessa händelser; sedan 
förenades snören. (strings) vid tapparnas 
ledare på balansen, så att de kunde vän
das, när densamma var i en viss ställning. 
Dessa förbättrades och ändrades smånin
gom till hängslen (detents) och lås (cat
.ches) af atskillig form, tills ändtligen Hr 
BEIGHTON, en ganska snillrik och kun
nig artist, förenklade det hela af denna 
nedra rörelse, och på åtskilligt ~ätt royc-
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.ket förbättrade machinen. Den största 
förbättring, som sedermera skett på N E w
C OMEN 's machin, var sättet att placera 
kokaren. I stället att sätta densamma un
der cylindern, har den blifvit ställd på nå
got afstånd derifrån, ,stundom i en sär
skilt byggning. 

Omkring 1:762 begynte Herr WATT 

att fästa dess uppmärksamhet på denna 
macbin, hvilken han sedermera bragt till 
så hög grad af fullkomlighet. 

Men förr än vi beskrifva Hr WATT's• 

~achi~er, är det nödigt att gifva en kort 
forldanng om ofullkomligheten af de gam
Ja eld- och Iuftmachinerna, och orsaken 
dertiH. 

Ångan. eller dunsten, som uppstiger 
af vatten, mneslutet i täppt kärl, upp,
hettadt_ något öfver den grad hvarvid det 
~oka:r ~ öppen luft, blifver ett spänstigt, 
hk_form1~t och genomskinligt flnidum, om
kring halften så tungt som atmosferiska 
luften, af mycket större volum än vatt
net ,0 hva:raf det uppkommit, oeh i stånd 
a!t ater sammansättas till vatten, då den 
vidrör någon kropp af mindre värme än 
den sjelf innehar. ' 

Tryckningen af atmosferen eller nå
got0 dylikt motstånd, hindrar p;oduktion 
af anga, tills vattnet blir upphettadt lika 
med 212 grader på FAHR.ENHEITS termo
meter; m~n då_ tryckningen upphör, eller 
vattnet staUes 1 lufttomt rum, åstadkom
mes ånga, äfven då det är kallare än blo~ 

• • 1 T det 1. mennis1rnn. vertom, då vattnet 
blir tryckt girnom luft eller ånga, som är 
mera sammanpAckad än atmosf'eren, förd 
dras mer än 212 graders hf'tta till att å
stadkomma ånga; men åtskillnaden på 
den hetta I hvarmed vatten kokar under 
skiljaktiga trycknin_gar '. /illtager li!z;:.väl i 
mindre proportion an s1e,fva trycknmgen, 
så att en dubbel tryckning fordrar min
dre än en dubbel tillväxt af märklig 

' hetta. 
De försök, som blifvit kungjorda om 

vattnets volum, sedan det är bragt i ån
gor, och de deraf gjorda slutsatser, fin
nas bedrägliga. Det är bekant, att_ va~
ten i en lufttom reservoir, kokar vid h-
ten grad af hetta. . 

Om vi betrakta vanliga eld- och luft
machiner skola vi .finna dem felaktiga, 
först derföre, att ett tomt rum åstadkom
mes derigenom, att kallt vatten brin~as 
in i cylindern, för att sammanpacka an
gan; detta va~te_n blif~~r het~, och? va
rande inneslutit 1 ett karl, hv1lket till en 
del är tomt åstadkommer en ånga, som 

. i sin mån e:notstår atmosfärens tryckning 
på pistonen, och minsk~r ma~hinens kr~ft. 
Det andra felet är mrnsknmgen af an
gan, som nödvändigt händer då rna:1-
skaU fyll~ en kall cylinder med d

0
etta flm

du m emedan ingångsvattnet, pa samma 
' 0 • ~•ång som det samman trycker angan, eJ 

·~uenast afkyler cylindern, utan stann~r 
der, tills det genom afgångsröret utdnf., 



v:es af ~r~_~an ' .. som insläppes ::itt ty Ila cy
lind~rn tor nasta slag (stroke), ocb sam
ma anga sammanfaller till vatten, så snart 
~en kommer in, till dess att hvarje par
tikel den vidrör är lika het som den sjelf. 

Alla försök att göra detta vacuum 
lnera fullkomligt genom insprntningsvat
ten, afkylde cylindern och orsakade ~n 

' större förlust af ånga för nåsta fyHnin1;: 
och, om ma?binen redan hade en lago'r~ 
lastning, fortgick förlusten af ån oan i stör
re proportion, än kraftens tiHvä~t oenoin 
förändringen af detta vacuum. 5 

Ehuru det synes, att de, som sam
~-ansatt eld- och luftmachiner, ej öfver
vagt dessa orsaker, hafva de likväl haft 
kännedom af deras verkning;:ir, så att en 
förståndig byggmästare ald;ig försökt att 
lasta machiuen med större vattenmassa än 
7 skålpund på hvarje qvadrattuni af pi
stonens area. 

0 
Herr WA TT's förbättringar grunda sig 

pa dessa och andra dy!ikå observationP.r. 
Han bibehåller en jemn hetta i cvlindern 
af dess machin, derigt~nom, att det kalla 
vattnet ej får röra den, och utestänger 
luften, eller andra kalla kr(lppar, genom 
ett foderal, fyldt af upphettad ånga, luft 
eller ~.atten, eller ock omgifver den med 
hvad amne som helst, hvilket leder vär
men trögt. Han håller det tomma rum
met vid nästan samma temperatur som 
kok~ren, derigenom att ångan kondense
ras 1 ett särskilt kärl, kalladt kondensa-

101 

· tor (the condenser), hvil~et kan afkylas 
efter behag, utan att atkyla cylindern. 
flan afleder insprutningsvattnet, och den 
afsöndrade luften ifrån cylindern eller 
kondensatorn genom pumpar, som drif
vas af sjelfva machinen, eller också ut
drifv er han det medelst ångan. 

Som den inre sidan af cylindern i 
den gamla machinen var utsatt för luften, 
hvar gång pistonen gick ned, och derige
nom betydligen afkyldes, betäckes cylin
derns öfre del af en meta llskifva med ett 
hål, hvarigenom staken (rod) på pistonen 
går i ett omslag af läder, och i stället att 
använda atmosferens tryckning, _för att 
drifva ner pistonen, införas ångorna of- . 
vanför densamma, och, när det blifvit 
tomt inunder, åstadkomma de direkte sam
ma kraft, som förut, vid första samman
sättningen af eld- och luftmachiner, blott 
kunde vinnas genom atmosf erens tryck
ning. 

Den sista förbättringen'. af Hr WATT 
var, att genom ångan gifva pistonen rö
relse både upp och ned, i stället att, så
som i den gamla, endast då han gick ned. 

Sedan de förnämsta förbättringar af 
Her:r WA 'rT 's invention blifvit nämde, 
skola vi beskrifva en af dess machiner 
efter nyaste samm'ansättningen. 

Fig. 3. A är kokaren, vid hvilken 
Hetr 'IV ATT har fästat mycken uppmärk
.samhet. Den är vanligen i aflång form. 
Sedan lågau vidrört dess upphöjda bot~ 
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ten, _omger __ d~n sidorna , och går st~n
~om 1 et~1 i~or igenom sjelfva vattnet, fo:r 
an den t1ilates att komma i skorsten. Vid 
dess J~achiner äro vanligen tvenne 

0

koka
:re, sa att den ena kan nyttjas da den 
andra· är under lagning. . B är ångröret, 
som leder ångorna ti!I cylindern C, hvil
ken är omgifven af ett foderal (<::.;.;ed), 
och ti!Islute~ på öfra ändan nt:;d e1i ..,kif
va, som har en beldädning d' fader, hvari 
pist~nstaken D :öres. ~ och c 

O 

aro äng
ventilerne, hvangenom ang 0rn :c~c•r in i cy~ 
1indern; den passerar genorn ~, 

1 
uär p·i

stonen tryckes nedåt, och igenom c,. då 
den går opp. b och d äro .Rfförnin.?"s
ventilerne (the deductiori valves), een;'m 
hvilka ångan går ifrån cylindern in 'i kon
densatorn e., som är ett annat kärl, stäldt 
i en cistern kallt vatten och försedt i bot
ten med ett trångt röt, hvarigenom det 
kalla vattnet beständigt sprutar opp i det-. 
samma. f är lnftpumpen, som drar ut~luf
ten och vattnet från kondensatorn. 

Den. sättes i rörelse af stora balan
sen, och sedan vattnet blifvit inbragt från 
kondensatorn och fördt inuti varma k~ir
let (the hot well) g,, pumpas det opp igen 
genom pumpen h., och föres tillbaka i 
kokaren genom :röret i. k är en annan 
pum~, hvilken äfven drifves af sjelfva 
machmen, som förser cistern med kallt 
vatten, hvaruti kon densato:rn är satt. 

På de gamla eld- och luftmachiner-

I 
I -

I 
i 
I 
f 

I 

--= 133 
na, som endast draga pistonen nedåt var 
dragstången för densamma endast fästad 
:med kedjor, som gingo 

0

öfver en håge 
på ändan af balansen, sa a.tt de alltid 
gåfvo staken af pistonen en i:;,er~en_diku
lär riktning, hv1lket synes pa ritnmgen 
af NEwcoMEN's macbin Jig. 2.; men på 
Herr \'VATT's machiner, der dragningen 
är dubbel, det :vill säga både vid upp• 
och nedgåendet, voro kedjor otjenliga 
för ändamålet, emedan då pi ston en för
des uppåt, blefvo dessa slaka och kunde 
ej sätta balansen i rörelse. Det blef der
före nödvändigt, att piston-staken skulle 
fästas vid balansen medelst oböjliga stän
ger, och på det draget skuHe ske lodrätt, 
uppfann Herr WA T.T ?n. särskilt inrätt
ning, som s3:nes p~ n.~nmge? och som 
förträffligen tJenar till andamalet .. De!ta 
kallas vanligen paralela sammanbmdmnd 
gen (the parallel ioint), hvars natur och 
samrnansättning lätt förstås af figuren. 
För att låta machinen sjelf öppna och 
slnta ång- och afgångs - ventiler~a, äro 
långa stänger (!evers) fästad~. vid dem, 
som röras af p1ston • staken for luftpum
pen E F. Denna ~~l af san:i_man:ä!tn~:1-
gen, kallad arbetshangslet, .. ar sa ~mat
tad, att ventilerne kunna roras antingen 
med ha.nd eller med den lodräta stån
aen. Genom tillslutandet af dessa ven
tiler· kan machinen ställas i ett ögon
blick. För att genom balansen · åstadd 
komma en cirkulär eller svängande rö• 



rels':! (a r~tatory motion) för något mad1i
nen, nyttJar Herr WATT ett stort svärig-
11jul, G, vid hvars axel är ett litet kugg
hjul, f-1, som har samma medelpunkt. 

Ett dylikt hjul, J., är fästadt ni~d 
krari1por vid en stång~ som kom:i:rnr fra1! 
änd::rn. af balausen, sa att det eJ kan ga 
:rundt ikring sin a.xel, __ utan måste stiga 
opp och ned, genom rorelsen af den sto" 
ra balansen. 

En jernstång förenar midteln ;if des-
sa begge små kugghjul, så att de ej skil
jas från hvarandra. När derföre balansen 
höjer hjulet I., måste det gå rundt om
kring yttre sidan af hjulet H och vända 
detsamma tillika med svänghjulet; och 
härnf synes klart, att svänghjulet, på det
ta sätt satt i rörelse, gör tvenne omlopp 
hvar gång hj1~let I gör. ett. Detta sätt 
att röra svänghjulet är bättre än med vef 
(a crank), emedan detta går med dubbel 
hastighet. Inrättningen kallas sol- och 
planet-hjul, för ]ikheten af rörelsen med 
dessa himmelskroppar. Ventileme på den
na machin äro alla koniska (puppet-val~ 
ves), emedan de äro minst utsatte att 
komma i oordning. 

Arbetssättet med Herr WATT's ma
chin är följande: 

Vi antaga att pistonen står vid öfra 
ändan af cylindern, i den ställning som 
:ritningen utvisar, och att cylinderns un
dra del är fylld med ånga. Man öppnar 
då medelat handtaget E ångventilen a och 

!!: ZW4 

afgångsventilen d, hvilkas ___ stänger äro 
531umankopplade. S.om hangenom blir 
förening em?ilan cyhnd~rn_ och ko<1den
satorn går angan strax 1n 1 _den sednare 

' d I ., och lemnar cvlin ern tom, LHH,er det att 
på samma gäng ångorna Jrän k?k,iren, 
som komma ie genom angventilen a, 
trycka pistonen och ~vi~ga den ne_~· Så 
snart pi.stonen kommit till !)otten, ?ppnar 
sig ångventilen c och afg~ngsvent1l~n b, 
och ventilerne a och d tillslutas; angan 
rusar derföre strax igenom afgångsvent~
Ien b in uti kondensatorn, under det pi- , 
stonen åter tvingas opp igen för:1iedelst 
ångan, som nu släppes in ge11om angven
tilen c. 

Fig• 4. , som är en vertikal. geno~
skärning af ångrören, tllgen_ vrnkelr~~t 
"'mot fi.<Y 3. visar detta tydhgare; s ar 
., o ' " 1' • J k det röret som. bringar angan ran rn a-
1·en · a och c äro ångventilerne och b och 
d ;fgångsventilerne, hvi lket lätt [ör~tås, 
<lå man gifver uppmärksa~het pa rorel
sen i begge afskärningame. Detta faller 
sig i början otydligt, emedan ~et ~~da_~t 
pä bufvud.figuren 5. synes et~ angror for 
kommunikation emeI11m cylrndern och. 
kondensatorn· men otydligheten är upplyst 
genom förestähningen af begg~ rö_ren fig. 4-

Fig. 5. är en genomskarnmg efter 
fängden af kokaren, som vis~r sätt~~ att 
förse densamma med vatten, iemte sa~er
l1etsventilen och tapparne. J är e~ liten 
cistern, som är fylld med vatten fran den 
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varm~ ri:eservoiren (the liot weU) sort? vi
sas pa ~g. 3. Ifrån botten af d~nna ci
si_er~ gar ett rör ned till inemot botten 
n "_okaren, och är der litet uppböjdt, 
art hmdra ångan, som kommer lrån bot
ten, att gå in; från sidan af denna ci
stern hvilar en liten balans, /.., vid hvars 
ena ända en ståltråd är fästad, hvilke~ 
bär opp en sten,. som hänger i vattnet 
i kokaren, och vid andra ändan af ba
lansen är äfven medelst ståltråd fästad en 
ventil, m., hvilken tillsluter öfra ändan 
af det rör, som går ned ifrån denna ci
stern. Föreställ nu stenen vara vid ytan 
af vattnet ~:i3otvägd genom en vigt, vid 
den. andra andan af balansen, det är då 
tydhgt, genom redan bekanta hydrostati. 
sl~a lagar, att en viss del af stenens vigt 
hares opp af vattnet, så länge densamma 
.är nedsänkt deruti; men om en del af 
Yattnet chmstar bort genom kokning, blir 
en motsvarande del af stenen öhrer vatt
n:t, följaktligen viH stenen tynga mera 
pa balans·en och höja vigten på andra än
dan; m:n genom det, att den upphöjer 
denna vigt, öppnas ventilen i den lilla 
ci~tern och släpper in vatten, tills det 
star samma hojd i kokaren som för
ut, och som ventilen och stenen då äro 
i. jemvigt, blir ventilen tillsluten, tiUs nå
gon ny qvantitet är bortdunstad. Här
medelst sker tillförseln af vatten smånin
~om o_?h icke gen~m störtningar, såsom 
1 de fornt upplysmogsvis bes:li.rifna ma-
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chinerna. Detta är befunnit mycket bät
tre än rund tapp (br1H cock), emedan ko
karens jemna återfy!lning me~. vatten är 
af största nytta. Sasom ett kannemärke 
härpå, och för att noga veta vattnets 
höjd i kokaren, äro tv~:nne tal?.par '. g och 
Ji., af hvilka den ena racke:r n.ara ull vat
tenytan, då clet har lagom höJd, och den 
andra går litet deruncler; " . 

Det är klart, att da vattnet star -vid, 
lagom höjd och g öppnas, . rnsar ångan 
fram och om k. öppnas, dnfves vattnet 
nt g;nom ångans tr}'.,ckning; !n~~ orn va~~
net kommer ut ifran g., da ar det for 
högt i kokaren , och om ångan stiger opp 
från lz, är det för lågt; härigenom är lätt 
att vid alla tillfällen noga känna vattnets 
höjd i kokaren. . .. 

i är en säkerhetsvent1l att förekom-
ma kokarens sprängning, om ån~an blir 
för stark; k är röret, som leder angorna 
in i machinen. 

Fig. 6. är Herr CAnTWR:G~TS ång
macbin, hvars sammansättning v1sar myc, 
ken findighet. a är cylindern, som fö_~
setts med ångor ifrån kokar~n ge-nom r?
ret b. c är pistonen i up~gae~de. n ar 
röre.t som för ångorna mut1 konden~ 
satom o, bvilken b'estår af tvenne cylin
drar. den ena inuti den andra, med en 
liten, öppning emellan dem, h_varigen~m 
ångan insläppes, mp,dan den mre cylm
dern fylles med kallt vatten, 0

0

ch den, 
yttre äfven omgifves dermed, ia att pa 



detta :ätt en stor yta af ånga utsättes för 
afkylmng, ehur?' icke_ något vatten tillå
~es att komma 1 verkligt vidrörande med 
dlngan. Vid botten af pistonen c är fä. 
stad en stång med en annan piston e, 
som föres uti röret d. Då pistonen c 
kommer till botten af cylindern~ öppnar 
sig en ventil på pistonen, som trycker sig 
emot botten oc.h gör förening nied kon-. 
densatorn, under det att fjädern k, sort2 
är fästad på dragstången af pistonen, till
sluter den ventilen, som insläpper ångan 
från kokaren. 

Ångan, som härigenom blir samman
p~ckad, rusar derlöre in i nedra röret/. 
P1stonen e, som kommer till botten af 
röret, i h vilket det arbetar på samma 
gång s0111 pistonen vid c, trycker på det 
kondenserade vattnet, tillsluter ventilen 
f, och_ tvi_ng11r vattnet opp igenom rö
ret g mut1 lådan (box) h, som är för
sedd med ventilen p. 

Luften, som är skild ifrån V8ttnet, 
höjer sig till den öfra delen af lådan, 
och tvingar gAnom dess spänstighet vatt
net genom röret i, som för detsamma 
tillbaka in i kokaren. 

När luften i lådan samlas till den grad 
att den nedtrycker vattnet, sänke; sig 

-den runda tappei:1 (ball cock) med det• 
samma, och öppnar en ventil på öfra de
len af lådan, som tillåter någon del af 
luften att gå sin väg. ,,. 

~ i3g 
Då all ångan är kondense· d· b . 2 ' .. l t· .. 1 . ra , rxn~ gar roresen a svang11ulet, 80111 . •· f"; 

stadt vid machin, pistonen opp iae:r a
1
-

·1 r·· b1·r ·11 1 t:, ' oc 1 dess ventl or 1 ve_r nu t1 .s !lten genom 
sin egen tyngd. :Vid uppk_omsten till öf
ra ändan öppnas igenom p1stonens tryck
ning ångventilen, som iusläpper ånga från 
kokaren, for att tvinga den n~d s~m förut. 

l och m äro tvenne rörlige Jernstän
ger, häftade vid t':enne vefvar, p~ hvilkas 
axlar äro tvenne hka stora kugghJul, som 
arbeta rnot hvarandra, för att förbyta pi
stonstakens perpendikulära rörelse till en 
omlöpande, som fortplantas till det vid
satta machineriet. 

Det dugligaste af denna machin be
står i pistonens sanunansättni~g, som Hr 
CARTWRlGIIT gör hel och hallen af me
tall, så att den medelst fjädrar fyile:r cylin-
dern ganska noga. . 

.Härigenom bespares ej aHenast kost4 

nad.en och besväret af den spänstiga be
klädningen omkring pistonen, som det är 
nödvändigt att ofta förnya i al~a andra 
machiner utan den bespar ocksa en stor 
del af ånga, derigenom, att den gör full
komligare tätt. 

Som det finnes af samu1ansättni:ngen, 
att alla ångorna föras tillbak~ i ko_~.:.aren, 
lemna.r. den tillfälle att nyttja brannbar 
spiritus i stället för vatten, och Lespar 
härigenom en stor del af bränsle. 

Denna machin är i synnerhet bruk~ 
bar der be,hofvet endast fordrar en liten 
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kraft, emedan den ej är kostsam och in-
tager litet rum. . .. 

Som det öfverskrider gränso~na for 
detta arbete, att ingå i undersökmng om 
~Ila sorter eld- och luftmachiner, upp
fonn'e af särskilta perso?er, är de~ till
räckligt att nämna, det .. m_~en rnach1°: af 
detta slag, efter noga forsok, _har befun-
11its öfverträffa den af Herr VVA TT. 

Det torde ej vara otjenligt att uppgif
va den verkliga effekten (performance) af 
några af dessa rnachiner, sådan den be-
funnits genom försök. . 

En machin, som har en cylinder af. 
31 tums diameter och gör 17 dubbla slag 
i minuten, åstadkommer samma kraft som 
40 hästar, hvilka arbeta natt och <la~. (för 
hvilket trenne omskiften eller 120 hastar 
måste hållas) och förtär u,ooo Engelska 
skålp., eller omkring 38 Sv. tunnor,_Staf
fordshire-stenkol i dygnet. En cylmder 
af 19 tum, som gör 25 slag, af 4 fot hvar
dnra, i minuten, uträttar samma arbete, 
som 12 hästar, hvilka skulle arbeta s;än
digt, och förtär 3700 skå1p:, e!Jer nagot 
mer än 12 Sv. tunnor kol 1 dygnet. En 
cvlinder om 24 tum, som gör 22 slag 
af 5 fot, förtär 5500 skålp., eller 19 till 
20 Sv. tunnor, och uträttar lika arbete 
so111 20 hästar. 

Beriittelsc 

'Berättelse till Herrar Fullmäkti
ge i Jern - Kontoret orn mina 
enskilta tjenstjorrättr,,ingar år. 
l80f. 

Sedan jrg under vintermånaderne hun
nit bringa mina samlingar i det skick, 
att jag trodde mig kunna framställa dem 
för de vettenskaps-idkare och kännare, 
som vid den snart tillstundande aJlmänna 
sammankomsten i Jern-Kontoret här bor
de inträffa, sysselsatte jag mig förnämli
gast med uppgörande af åtskilliga bygg
nadsritningar, hvaribland några hörande 
till detaljen af en ny valsverks-anläggning 
vid Husby Kloster i Dalarne. På ägareus, 
Her~ Brukspatron ROS ENB O R G S begäran, 
gjorde jag i sammanhang .härmed ett för
.sök med gjutning af tvenne valsar, om 
ungefär 7 skepp. tyngd hvardera, hvil
ket, om man får dömma af deras förhål
lande i svarfningen, ej kan anses för all
deles tnisslyckadt. Brist på tjenliga ma
terialier, utom annat, har hindrat mig 
att upprepa detta försök,, hvarom jag, så 
snart något säkert resultat vinnes, ej skall 
underlåta, att till Herrar Fullmäktige in
lemna en omständlig berättelse. 

I Ap~!l månad -gjorde jag, i sällskap 
med Hr Ofvermasmästaren L1nl!Ecx., en 
resa tiH Åkers Styckebruk, för att, på 
ägarens Hr Bru.kspatron A. v. VVAnREN-

11 
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n o n FF s anmodAn, öfverlägga om tjenli
gaste malmblanclningen för en med Kongl. 
Maj:t och Kronan sluten grannlaga kanoo.
heställning. 

Vid återkomsten till Stockholm in
föll först Revision och sedan allmänna 
sammankomsten i JernKontoret, under 
hvilka jag tillsades af Herrar Fullmäktige 
att vara i staden. 

Den 3 Juni återvände jag till Åker, 
hvarest blåsningen, som då på sjunde vec
kan fortgick för begge piporna, visade 

- sig utmärkt bra, hvilket jag mycket till
skrifver den goda ordning man i allmän-
het hållit vid masugnen, den kostnad äga
ren haft ospard, au bibehålla dugligt hyt-
1;,efolk, samt den flit och uppmärksamhet 
Aldermannen i Lerbeck, hvilken här för
rättat ställningen, under ·tiUvaktningen 
.visat. 

• Den 8 lemnade iag Åker, tog ~ägen 
1genom Stockholm, Upsala och till Oster
by bruk, der en ny masugospipa i år skul
le insättas, och någon reparation göras 
på den ena :masugnen, som likväl för 
mellankommande hinder till ett annat år 
blifvit inställd. 

Härifrån fortsattes resan till Söder
fors Ankarbruk, hvarest masugnspipan un
der föregående blåsning blifvit så utbränd _ 
ofvanför ötverstället, att man på mitt till
styrkande fann rådligast att bygga den ny, 
med några, efter den der anbragta star• 

i45 
k& blåsmachinens fordran lämpade än• 
&ringar. 

°Kort för Midsommar ankom jag till 
Elfbrö bruk, dels för att besöka den då 
i gång varande masugnen vid Hyttön, dels 
för att med de af fram!. Lagman DAHL

SON tillförordnade Kuratorer rådgöra om 
åtskilliea vid Ramsellska verken året för
ut påb

0

egynta och nu under händer ya• 
rande byggnader. I följe häraf reste Jag 
den 22 Juni från Elfkarön genom Ofvan
sjö · och Torsåkers Bergsli:1ger till Norr• 
berke, under hvilken väg tvenne i gång 
varande masugnar som hastigast besöktes. 
Från Smedbacken i Norrberke gjordes en 
utfart till den i grannskapet ?el~gna Finn~ 
bo masugn, som ännu var 1 gang, hvar: 
på jag, efter ett kort besök vid den:' da 
under byggnad varande Tunkarsbo mas~ 
ugnen i Söderberke, återvände till Smed
backen och fortsatte resan till Björnhyt
tan i Grangärdet. 

Här hade året förut, vid ett skyfall, 
som öfvergick en stor. del af denna samt 
Nora och Lindes Bergslager, hyttedari1men 
blifvit i grund utskuren, större dele~. ?er .. 
af uppvräkt mot masugnen, och balior, 
bokarehus, rådstuga, m. m., antingen f~r
störda eller bortförda till mer än ½ mils 
r.fstånd. · Samma öde hade vid detta till
fälle ofelbart träffat masugnen, om den 
ej haft berg till·- grund, oc!1 vattnet,. i 
början af skärningen, kommit att ta~a s1g 
väg åt den motsvarande stranden. Utom 
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den närmaste orsaken till denna händel~ 
se, som var det hastigt påkommande reg• 
~~t, kunna såsom aflägsnare orsaker an
foras masugnens läge och dammens svag• 
het. Det förra är sådant, att allt det vat
ten, som från kringliggande stora bergs
höjder på en ansenlig sträcka tillstöter, 
måste i en hast samla sig i maGugnsdam
:men derifrån det af gammalt endast haft 

' 0 sitt utlopp genom tvenne sma grundluc-
kor, och hvaraf följden varit, att dammen 
nu för tredje gången i mannaminne, an
tingen gått alldeles ut eller rnärkligen li
dit. När härtill. kommer, att den gamla 
dammen, utan fast grund och upptimrad 
med träkistor, redan på flera ställen ta
git röta, så kunde den ej annat än brista 
vid en vattentillökning af fl~ra fot öfver 
den vanliga horisonten. Att i en framtid 
förekomma sådana händelser, beslöts, i 
samråd med då varande ägaren, att grun
den för den nya dammen skulle uppren
sas till flera fots djup och bredd, att den 
sk!1lle hel och hållen byggas af sprängd 
grasten *), och förses rned afloppsluckor 
till nödig bredd. Allt detta har i år blif. 
,vit verkstäldt under tillsyn af Hr GusT. 

~) Denna dam är byggd efter; samma princip 
som Qvickens dam vi(,l Trollhättan, och 
hvarom en af mig författad kort beskrifning 
jemte ritning, finnes införd i Journal des Mi~ 
nes, N:o 65, utom hvad som finnes anförd t
om dy!ika damma_r i andra Delen af Bergs• 
Mekaniken, och 1 Vettenskaps. Akademiens 
l:iag,dlingar ~ Tornen 2.G! · 
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I,trr-DGilE~, hvilken under Öfvermasmä• 
stpr~n QARL D_~ v. AF UHRS frånvaro fö
rest~tt Oster- och VesterBergslags distrikt. 
J)eqen!te har ny masugnspipa blifvit' in
satt, radstugan nybyggd och en Vidholms 
blåsmachin med treslängig vef applicerad 
~- ställe f?r de gamla ~äljorna. Masugnen 
ar nu pa 7:de eller 8:de veckan i gång 
och lofvar en fördelaktig blåsning. De~ 
nya pipan ä~ insatt med den omsorg, a-tt 
den med nagra mindre reparationer bör 
kunna uthärda 16 till 20 års blåsning, då 
tnasugnen förmodligen behöfver nybygga~ 
och bör flyttfls närmare dammen. 

Den 7 Juni reste jag åter till Tun• 
kars bo, der den nya masugnen, under 
Ålderman TRÅN GS tillsyn, inom några och 
trettie dygn från gtund upp till kransen 
var fullbordad. Denna masugn förtjenar, 
både i afseende på anläggning, varaktig
het och utseende, att räknas bland de 
bäst byggda i Sverige, och kanske i hvad 
land som helst, hvilket mycket får till
skrifvas byggmästarens ovanliga skicklig
het och erfarenhet i stenläggning; men 
kanske ej mindre en i denna bergslag 
synbart vunnen upplysning, att några hun
drade R:dal. besparing vid en masugns
byggnad är ofta i längden en förlust. 

Under förbiresan igenom Söderberke 
besöktes den vid vägen belägna Vesterby 
hyttan, der då under Herr Prosten CHRI

STIERNIN s blåsningsdygn alla tecken vi
sade sig till en ordentlig hyttgång, och 
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'Jer ta~kjer~_et had~ i.Ila- de egenskai::~r 
som bora vantas af välartade och i ratt 
proportion blandade malmer samt ett i 
allmänhet väl vårdadt rede. ' 

Från Tunkarsbo fortsattes resan till 
Ferna bruk och Bastmora masugn, i hvil
ken sedm1re Ferna bruks ägare har del 
med Bergsmän. Några nödiga reparntio~ 
ner och förbättringar föreslogos väl bär; 
men :vid hvilkas verkställande förmodli
gen möta de svårigheter, som från sam
man bruk äro oskilj1:1ktiga. 

Redan innan min afresa från Stock
holm hade jag af Direktionen for Örebro 
Bergborrnings Bolag blifvit anmodad att 
företaga en undersökning om de förmo
dade anledningarne till stenkol på åtskil
liga ställen i N erike; en förrättning, hvil
ken, ehuru. ej så nära förbunden med min 
tjenst, jag likväl ej trodde böra undan
ilraga mig, då flere Herrar Brnksägares 
intresse tycktes fordra, att om möjlig
heten af stenkols upptäck.ande i den or
ten erhålla en större visshetr I anlednin!'.>' 
häraf utsattes den 20 Juli till denna lör~ 
:rättnings början, under hvars fortsättan
<le Hr Majoren, Högvälborne Baron N :i; L s 
S ILFVERSKÖLD, å Direk,tionens vägnar, 
ej allenast behagade meddela mig alla till 
ämnet hörande nödiga upplysningar, utan 
äfven, tillika med flera Herrar I~tressen
ter, vara följaktig på de undersöknings- -
:resor, som åt flera håll borde anställas. ' 
Om allt detta lemnades vid afresan en l 

-f 
~ 

I 

berättelse, innehållande de förnämsta re
sultaten af undersökningen. 

På resan till och ifrån Nerike besök
tes åtski!.liga stångjernsverk, hvartill jag 
<lejs af agarne var kallad, dels för egen 

. upplysning behöfde komma. Bland de 
sedn_nre må endast nämnfls Garphyttan, 
der J~g med fägnad säg tillverkas vals.adt 
bandiern, af den fullkomlighet, att det 
snarare skulle vinna än förlora på iernfö
relsen med det bästa utländska. De här 
under han1mare tillverkade jernplåtar kom., 
mo äfven i tunnhet och jemnhet :mycket 
~ära de valsade, och om ej en säker er• 
faren het motsade möjligheten, att för 
flera behof substituera .de. förra för de 
sednare, skulle man af utseendet snart 
vara benii,,.en att tro det. 

. 0 

Den 12 Aug. reste jag till Ferna och 
Bockhammars verken, fö,r att <ler un
dersöka vattentillgångarne, samt utröna 
h_umvid~ de kunde ölrns e,Iler bespa
:rrngar vrnnas genom de gångande verkens 
förbättrande; om hvilke~ förrättning I som 

. egentligen var en fortsättning af den jag 
. året förut anställt på framl. Herr Lagman 
DAHL_soNs anmodan, en skriftlig berät
telse till nuvarande äg?ren afle!11nades. 

Den 19 återkom jag till Aker, der 
masugns~ången under tiden bibehållit sitt 

: goda skick, och der jernet, genom en 
längre fo~tsatt blåsning, vunnit de egen
skaper; som. troddes passande, för att gif

. va nödig styrka ocli fasthet åt de- efter 
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H@rr Öfversten och Riddaren HELLVIGS 

:nya modell anordnade kanoner. 
Under vistandet vid Åker företogs 

på Herr Brukspatron v. WAIIRENDORFFS 

anmodan en undersökning om vatte~d~~u 
gen ofvanför Lenna bruk och en fran al
dre tider påtänk~ gräfning, 

0 

hvarigen?.m 
rle emellan MörtsJön och Eklaogen belag
ne ängar skulle till en del eller kanske 
alldeles kunna befrias från de öfversväm
ningar, hvaraf de under sommartideu vid 
hastigt infallande eller långvarigt regn of
ta äro besvärade. 

Den 31 ankom jag till Leufsta bruk 
i Roslagen, der jag på ägarens anmodan 
qvarstannade några dagar och besökte un
der tiden flera af de till detta verk hö
rande masugnar. Det är märkligt, att för 
12 år sedan, då jag första gången gjorde 
min tjenstresa till dessa verk., voro Val
lon-smederne der allmänt af den tan
kan, att tackjernet borde vara hvitt, el
ler åtminstone det hvita i gösen betydligt 
rådande, om smidet skulle kunna .drifvas 
och godt stångjern tillika erhållas. Några 
år derefter, då åtkomsten af vissa malm
sorter vid Dannemora, genom det inträn
gande vattnet, blef stängd, och utvägar 
2nåste sökas, att med andra malmer från 
samma fält ersätta en häraf uppkommen 
brist, böriade man finna, att det hvita 
tackjernet hvarken var så pålitligt eller i 
samma förhållande som förut bidrog till 
smidets fortskrndande. Man ville tro au 

14g 
sådan: berodde af Jel i ställningen, ~f 
0 tjenhg skapnad pa masugnspjporna af 
försummelse hos arbetarne, :m. 111.; ~1en 
den verkliga orsaken, hvilken jag i tnina 
berättelser för åren 1795 och 1797 upp. 
gal, var den, att man med mindre rika 
och välartade malmer ville göra en lika. 
hög veckotillverkning, eller liksom tvin• 
ga masugnen att gifva en produkt, som 
under dessa omständigheter ej kunde er
hållas. Slutligen af erfarenheten öfverty.., 
gtide, att det grå tackjP.rnet, hvilket i de 
flesta· fall kan anses medföra större sä• 
kP-rhet i afseende på_ stångjernets godhet, 
egentligen borde sökas, inrättade man 
derefter processerna både i masugnen och 
härden med den framgång, att Leufsta 
tillverkningen under de förflutna åren al
drig saknat det rykte, Jwartiil den af 
gamnialt i England blifvit berättigad. Sme
derne hade ock nu blifvit så vane vid 
det grå tackjernets behandlande, att de, 
oaktadt en större tillgång på goda mal
mer för det närvarande kunde tillåta en 
starkare sättning, aUtid föredrogo de gö
sar, hvari blandningen af grått syntes nå~ 

· got rådande öfver det hvita. Ett .vant 
öga urskiljer likväl temligen lätt den sort 
hvitt tackjern, som i vissa afseenden för~ 
tjenar ett rum framför det grå; men så
dant har jag ej de sednare åren sett på 
längd tillverkadt v_~d uågot af Danne~10~ 
ra verken, utom Osterby, hvars tillgang 
på jord- och ödesgrufvema!mer, samt för~ 
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cl elak tiga läge för en god sortering, kan 
tillåta det. Vid Lenna masugn finner m~:1 
tillverkningen af grått tackjern så till ~-a
gandes drifven tiH sin ytterlighet. Smal
taren vid Vattholma, hvarest Lenna tack
jernet uppsmides, har vissa år ej velat ~n
taga för goda de gösar, som kna{?pt 1n~ 
nebållit i hvitt jern, och hans erfarenh~t 
:måste vara grund?d, dels emedar_i, den till 
a1lå delär instämoe med det allmanna be
grepp vi nu göra oss om jernets natur, 

'dels emedan Vattholma jemet, brändt tiU 
stål, var under mitt vistande i England 
mera eftersökt för vissa behof, än något 
annat jern, i ;inseende tiU dess fasthet, 
seghet och jemna förhållande (homogeni: 
te) i större massor. Jag nämner detta, '-eJ 
för att vederlägga (ty dertiU fordrades en 
omständlig afhandJing å ena sidan, och 
vissa aJlmänna begrepp i kemien å den 
andra) den stora och nog allmänna vill
farelsen, att efter veckotillverkningens 
storlek ensamt bestämma fördelarne af en 
blåsning; utan blott att gifva anledningar 
till bemärkande af de flera omständighe
ter, som böra komma med i räkningen, 
och hvarom jag mera utf ärligen handlat 
i en för flera år tillbaka inlemnad berät
telse till Herrar Fullmäktige i JernKon
toret, att förtiga hvad i samma ämne blif
vit anfördt af Herr Direktör GARN E Y och 
framlidne BergsRådet RrnMAN. 

Den ,5~ Sept. lemnades Leufsta, och vä
"gen togs åt Berkinge masugn, samt vid~-

' 
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:re genom Forsmarks .bruk til.l Harg. De~ 
på. masugnsb.acken vid Berl~inge då be• 
Jintliga tackJernet kunde till alla delar 
framställas såsom prof på det follk~rnliga• 
.ste vaHonjem; och som man berattade, 
att det blifvit tillverkadt, dels under, dels 
kort efter stöoningen af en tillämnad tack
jerns hamma;stållning, då man varit nöd
sakad att hålla ugnen i kräfjelag, erhöll 
jag der ett nytt bevis på hvad jag förut 
anfört om verkan af en lindrigare m;:ilm
sättning. Häraf följer lik väl icke, att_~1an 
ju i en väl byggd masugn o_ch me~ battre 
tillställning, skulle kunna till en viss grad 
under starkare drifning erhålla godt jern, 
och derigenom utan all olägenhet vinna 
en åsyftad besparing i arbetslöner ocb. 
tionde-afgift. , . 

Vid Hargs bruk hade i år bad; vat
tenbrist och ombyte af malmer vid de 
härunder lydande begge masugnarne (ör
o:rsakat någon oordning i smidet, till hvars 
:rättan de ffera medel föreslog os, och bland 
hvilka några redan vid den ena_ masug• 
nen, som ännu var i. gång, funnits verk-

:samma. , 
Den 10 besöktes Schebo bruk och 

dagen efter Edsbro masugn, hva~est un~ 
<ler detta års blåsning en sort hv1tt 
jem ul:\der några dygn b!Jfvit produceradt, 
af den· foHgoda beskaftenhet att man 
knappa?t kunnat v~nta det af. . . 
malmer. Denna håm:lelse, hv1lken pg eJ 
kan åtaga mig att med säkerhet förklara, 
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1?rde lik_~äl i det mesta få tillskrifvas ett 
ratt anvandan~e af en bland de fattiga
st0 ~almerna 1 Dannemora fältet, hvars 
allmannare bruk i denna Bergslag, infördt 
af He~r Br_uks_patron TAMM, på flera stäl-i 
len b1drag1t till tackjernets förbättrande. 

Den 1 r anko:n jag till Bemsebols 
masugn, hvilken i vattenfurist hade den 
7 gått ner efter blott /• veckors blåsning. 
,Vid min ankomst hade man redan be~ 
gynt rifva framstället, och den 12 vid 
midda

0

~st~den, eller inom 6 dygn efter 
nedbl~smngen, var masugnen så afsvalad 
arr-had~ Ins_pektoren och jag kunde uta~ 
synnerhg olagenhet krypa in i stället och 
afmäta det. Att dömma efter känslan , 
skulle jag tro, att temperaturen var orn~ 
kring 4o grader (Sv. Term.), och såle
des vida mindre ä11 den inom lika tid ef
te_~ er_i längre blåsning plär vara: en om
stand1ghet, som tyc!ce~ bevjsa, att ugnen 
under· ~-en korta blasnmgst1den ej hunnit 
genomvarmas, och som ytterligare bestyr
ker nyttan a_f en varsam pådragning, dels 
att ugnen. eJ må lida af för hastigt om
skifte af temperatur, dels att den uppsat
ta malmen ej må stelna eller ofullkomligt 
:reducerad nedkomma i stället. 

, Den 13. be~öktes Vellnora masugn, 
åer vattenbnst mnevarande år likasom 
vid de flesta masugnar i Roslag~11 gjort 
~tt för tidigt slut på blåsningen. 'Tack-
1ernet var lik väl af samma goda art, som 
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jag alltid funnit det, de få gång_er jag haft 
tillfälle att se denna masugn, vid hvilken 
veckotillverkningen i all~änhet varit gan11 
ska låg, och lägre än den tyckes nära 
vara med de malmer och öfriga medel 
rnan der äger. Antingen detta får till
sktifvas en öfverdrifven_ försigtighet hos 
Masmästaren, eller den starka rostning 
man här låter malmerna undergå, eller 
begge förenade; men följden deraf synes 
i flera år hafva varit , att man tillverkat 
ett välartadt tackjern, hvaraf ett godt 
stångjern sedermera erhållits. Under så
dana omständigheter kunna väl försök 
göras till vinnande af vissa ekonomiska 
fördelar; men de böra med försigtigh~ 
och klokhet anställas, annars kunna de 
leda till följder, lwilka först på tredje 
eller fjerde året yppa sig i en förlust för 
ägaren, som, rätt räknad, vida öfversti-
ger clen besparing han trott sig göra. 

Den 1/-1- ankom jag till Lenna, vid 
hvilken rn,asugn en åren förut gjord gräf
ning, jemte några af mig föreslagna än
dringar på vattenverket, sades under det
ta års vattenbrist hafva medfört en god 
verkan. Sjelfva masugnen, hvilk.en år 
1801, kort för min utresa besigtigades, 
och då fans ganska bristfällig, hade ock 
nu blifv:it reparerad efter en af mig gif
ven ritning och föreskrift, som Doga verk
ställd, synes till alla delar_ uppfyllt än
damålet. Vid denna reparation och i 
sammanhang dermed föreföll något, som 
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torde förtfena att 3nmärkas. Man bör då 
först ei:inra, att några band af g till 10 

tums . b1elkar ansågos nödige att knäppa 
omkrmg masugnens utannmrar på de 
ställen hvarest de voro svagast; 'men som 
ett af dessa band gick så lågt ned öfver 
masugnsbröstet, att det af trä svårligen. 
kunnat emotstå dervarande starka hetta, 
skarfvades det öfver bröstet med tvenne 
jern.stänger. Vid dessa stängers afmärk
n}n~ hade smeden af förseelse gjort dem 
sa langa, att de ej, med bandets kilning 
för ändarne, kunde sträckas räta, utan 
bibehöllo en slakning af 2 till 3 tum då 
reparation var fulländad. Under den på
följande blåsningen märktes, att nyssnäm- 1• 

de slakning mer och mer försvann, och 
att slutligen, då masugnen kom i full 
gån&, jernstängerne voro så spända, att 
man snarare befarade att de skulle brista. 
Vid ~Iåsning~ns slut återtogo de sitt för
ra skick, hv1lket de sedermera bibehållit 
så länge masugnen varit sval, men der
emot vid dess fullkomliga uppvärmning 
alltid stått spända. Så obetydli.cr denna 
händelse i första påseende kund; förefal
la, leder den likväl tem!igen säkert till 
den slutsatsen: att det ej är ensamt ån
gornas spänning i en masugn, som ver
kar dess förstörelse; ty or11 det blott va
rit vattenångor, som åstadkommit nyss 
anförda effekt I så skulle ej vid ma.sngnens 
afsvaining jern.stängeme kunnat förlo~a sin 
sträckning. Erfarenheten har ock oppda-

r 
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gat, att d~~ "id.gning af hetta_n, so~ i 
synnerhet ro1_es pa nya masu gnsprr.or, ford 
håller . sig ohka, efter byggnads-amnenas 
olika beskaffenhet. Pipor af sandsten el
ler andra ämnen, hvilkas volum under en 
tilltagande hetta ökas, hafva ofta sprängt 
:murar och ankarjern på en eljest försvar
ligt byggd masugn. Slaggtegel ökat: der
emot litet eller icke sin volum, och är 
derigenom det tjenligaste byggnadsämne 
för pipor, antingen _i g.a!ula och bräckli
ga masugnar, eller 1 s~aana, hvares~ ut
rymme saknas för fyllmng emellan pipan 
och den så kallade ringmuren. Härifrån 
ledes man vidare till de af Herr Direk
tören GARNEY i dess handledning till 
Svenska Masmästeriet angifna principer 
för masugnsbyggnader, neml.: 1) Att all
tid lemna ett rum af några tum emellan 
pipan och ringmuren, hviJket, fyldt med 
otäta och lösa ämnen, sasom sand eller 
gammalt murbruk af rifna pipor, alltid 
lemnar utlopp, ej allenast för de spänsti• 
ga ångor, som ofta alstras i pipmuren 
eller uppkomma från ställmurarne, ut_an . 
också lemnar tillfälle åt pipmuren att vid
ga sig på sa!11ma fyllnings bekostn~_d, 
hvarige~om saledes en om~delbar span
ning pa utanmurarna undvikes .. 2) Att 
då ett tillräckligt rum emellan pipan och 
ringmuren eller vårt vanliga bygg~adssätc 
ej alltid knn menageras, man da hellre 
bör <>Öra utanmurarna otäta, än med en 
solil murning stänga ångornas utlopp el-
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ler söka betaga stenmassan tillfälle att vid
ga sig, som ändå är omöjligt i anseende 
till ångornas och varmets (le calorique) 
oemotståndeliga verkan. Från dessa tven
ne principer föres man slutligen helt na
turligt till den enkla och allmf nn_a reg~~':1 
vid masugnsbyggnader: att __ sa vzdt m~J~ 
ligt är isolera pipa oclz stallmurarfran 
utanmurarne, hvarigenom ej allenast de 
ofvan anförda olägenheterna undvikas, 
utan oc;k större beqvämlighet vinnes vid 
nya pipors insättning, vid ställets inmu
rande, o. s. v. När detta iakttages, har 
utanmurarnas täthet eller otäthet intet att 
göra med det öfriga af ugnen, utan kan 

1 

deras konstruktion då lämpas efter behof
vet af styrka för bärning och bestånd; ty 
den af fram!. Assessor Q v1sT först väck
ta och sedermera af Hr Direktören G AR• 

NEY antagna hypotesen (Kap. III. 1 §. 7., 
1:sta Del. af Sv. Masm.) om hettans kon
centrerande inuti pipan af den yttre luf
tens friare tillträde genom utanmurarne, 
kan hvarken förenas med de allmänna .. 
begreppen i fysiken eller med den erfa
renhet man sedan .vunnit. 

På resan från Lenna till Stockholm 
användes några dagar i Upsala, för att 
bese Kongl. Akademiens mineralsamling, 
hvilke n de sednare åren blifvit så utvid
gad och tillökt, att den med skäl torde 
få räknas bland de vackrare och fullstän
digare i Europa. Den uppmärksamhet 

Akademiens 

e 1 

Akademiens nuvarande Kansler, lians Ex
cellens m. m. Grefve FERSEN behagat fä. 
.sta vid denna samling, och det utmärkta 
beskydd han lemnat åt Hr Professor A.F-
1'1 EL II nitfulla bemödande, att göra den 
användbar för en grundlig undervisning i 
mineralogien, bör betaga oss den fruk
t~n, hvartill man någon gång haft anled
nmg, att denna vettenskap snart skulle 
blifva landsflyktig från sin egen foster"! 
bygd: Åtmin:>t~ue. lär brist på tilJfälle, 
att v1d Akademrnn inhämta de första gnin
derna i vettenskapen, ei kunna hädanef
ter för~bäras såsom ursäkt för de yngre 
Bergsman, som lemna Kongl. Akademien. 
. pen 23 ankom jag för fjerde gången 

till Aker, hvarest 100 sexpundiga kanoner 
efter den förut omtalta mode1Ien voro gjut
:ne och till en del svarfvade. Jernets ut
seend_e i dessa. kanoner, af_ ljusgrå färg 
och 1 brottet hksom fintagg1gt eller lik
nande en sammantrassling af fina trådar 
jemte flera andra kännetecken, som fö; 
e~t ~ant öga

0 

lätt röjdes under sje1fva 
g_~utmngen, gafvo redan anledning till den 
formodan, att de, oaktadt sitt mindre 
gods, i förhållande som 3 till 5 Pmot de 
vanliga se:~ptmdigaroe, skulle uthärda det 
af Herr Ofversten och Riddaren HELL• 

VIG förei;lagna profvet, neml.: att, hän• 
gande på sina tappar, afskjutas med en 
~addning_ af 5 skålp. krut och en tack
Jerns cybnder af 4 kalibrex:s längd. Erfa~ 

;12 
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renheten har ock besannat denna förnw•. 
dan, ty vid en sedermera anställd prof: 
skjutning på So af dessa kanoner, har eJ 
en enda sprungit. För att närmar; lä'.a 
känna styrkan af en bland dem, pa hv1l
ken drufvan, genom arbetarnes vårdslös• 
het under transporten, blifvit afslagen, an~ 
ställdes följande försök den 5 Dec. inne
varande år. 1) Laddades och afsköts nyss
nämde kanon med 4 skålp. krut och en 
4 kalibrers tackjem- cylinder. 2) Med 5 
skålp. krut och dylik cylinder. 3) Med 
6 skålp. krut och l:ika cylinder, då kanon 
ändtligen sprang. Af 9 stycken, som kun
de jgenfinnas, träffades det som blifvit

1 

längst kastadt, på 300 alnars afstånd. Kru
tet syntes hafva utöfvat all sin sprängnings
kraft emellan midtellinien af tapparna och 
drufvan; ty framom tappame ·var kano
nen alldeles oskadad. 

· Af de öfriga beställningame vid Åker, 
bestående dels af utländska, dels af Sven
ska -kanoner efter van]iga modeller, haf
va 5 till 600 skepp. blifvit profskjutne, 
utan att mer än en trepundig nicka· sprun
git, .hvilken sednare händelse, att dömma 
af flera omständigheter dervid, snarare 
torde få tillskrifvas oågot fel i borrnin~ 
gen eller hos kulan, än sjelfva godset. 
I al!111änhet har tackjernet detta år vid 
Åker förhållit sig sätligt i gjutningen, utan 
betydliga olägenheter af kis eller krymp
ning, µtQm då . en lindrig försättning af 
sura kol genom Masmästarens yttersta för-

.. 
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.sigtighet ej kunnat förekomnrns. Hvad 
jag. nu anfört bekräft8:r den tankan jag 
3!1lnd hyst, att de malmer som nyttjas vid 
Aker kunna gifva ett lika starkt och godt 
jern, som några andra malmer i Sverige, 
och att, om på vissa ställen finnas mal
mer, hvilka liksom sjelfvilligt gifva det 
tackjern man åstundar, kan på ett annat, 
der naturen varit mindre gifmild, vinnas 
detsamma genom tjenliga malmblandnin
gar och ett efter dem lämpadt behand
lingssätt. 

Om en sträng granskare i öfrigt skul
le på de vid Aker i år gjorda beställnin
gar kunnat upptäcka några fel i formnin
gen, så äro de säkert ej gröfre, än att 
de med fil och mejsel kunnat hjelpas, 
och dessa fel borde så mycket mindre 
väckt en ovanlig uppmärksamhet, som 
de äro temligen allmänna vid våra gjute
:rier, der man saknat och ännu saknar 
både modeller, arbetare och andra medel. 
att gifva gjut godset den precision i skap
nad och den nitiditet i utseende, som i 
5ynnerhet utmärker det Engelska. Vid 
lerformning, som här allmänt brukas för 

· större pjeser, möta dessutom svårigheter, 
som vid sandformningen undvikas, och 
deribland har en yppat sig vid klackar
w,s · insättning i formen till de nya sex~ 
pundarne, hvilken vid af gjutningen vållat. 
på några bland dem en liten felaktighet. 
Af hurn ·ringa betydenhet detta varit, kan 
dömruas, då samma kanoner nu, enligt 
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föreskrift mejslade och skrotade, torde 
.kunna framställas till jemförelse, äfven 
för utseendet, med hvilka Svenska kano• 
ner som helst. Om jag i detta skulle 
misstänkAs för att ej vara alldeles oväl
dug så står det i hvars och ens frihet, 
att ~jelf göra jemförelsen och offentligen 
vederlägga h~ad jag anf?rt.

0 
• 

Ehuru unna resor till Aker och nntfl 
vistande derstädes egf'ntli?,en hade till 
föremål f'll viss tilJsyn vid blåsuingen, til
lät mig lik väl ägaren vid detta verk, att 
derjernte på dess bekostnad få upprätta 
en kupol-ugn. Jag hade länge önskat mig 
tillfälle att utröna förhållandet af f'TI såd 1 

dan ugn, drifven med träkol, jemförelse
vis med dem som i England drif vas med 
stenkol. Härvid mötte liltva1 den omstän
digheten, att jag hvarken sjelf sett någ~n 
sådan ugn invändigt, eller af deroin g1f
na beskrifningar kunnat inhämta en sä
ker kunskap om sjelfva pipan och smält• 
rummets skapnad. Sålunda endast väg
ledd af de allmänna begreppen om jern
smältning, vågade jag blott anse detta 
försök såsom en förberedelse till några 
:mer fullständiga, oeh åsidasatte dervid 
alla ekonomiska afseenden, för att en
dast förvissa mig om följande: 1) Huru
vida man med träkol skulle i en ugn, 
af knappt 3 alnars höjd och 7 qv. i fyr• 
kant utvändigt, kunna åstadkomma nödig 
hetta för tackjernets nedsmältning. 2) Om 

161 

num 1ned träkol, liksom med stenkol 
skulle i denna ugn kunna efter behag 
gitva tackjernet de egenskaper man åstun
oade. De sista dagarne i Septem
ber uppsattes denna ugn, och var några 
dagar derefter fylld och värmd. En kan
ske för tidig på blåsning, innan ugnen fått 
torka, jemte sura kol, gjorde ej aJlenast 
i början en trög gång, utan verkade äf
ven mycket på tackjernet. På tredje dyg
net blef likväl tackjernet tjenligt ti11 gjut
ning, och hade då alla de egenskaper 
man af det uppsatta småjernets natur bor
de vänta. Vid denna tid lemnade jag Åker, 
och b]åsningen fortsattes endast några da
gar derefter, under hvilka tackjernet fort
for att. vara lättrunnit och sätligt. Man 
har sedermera underrättat mig, att pipan 
och en del af stället, som murades af 
Rörstrands eldfasta klinkert, oaktadt nog 
stark använd bläster till ställets uppskä .. 
rande de första dygnen, ej tagit synner
lig skada. Hufvudafsigten med detta för
sök var således vunnen, och det återstår 
nu att i ekonomiskt afseende draga nå-

. gon fördel deraf, hvartill äfven någon ut
sigt visar sig. 

fonan afresan från Åker gjordes vid 
Lenna bruk en afvägning emellan sjön 
,Vallnar~n och Mörtsjön, i sammanhang 
~ed den förut omtalta undersökningen. 
Ofver denna afvägning äro sektionsprofi
ler uppdrågne och med uträkningar öfver 
gräfningskostnaden ägaren tillställda. 



I början af Oktober månad reste 1ag 
med Herr Brukspatron RosEN B onG till 
Husby Kloster, för att uppställa stolen. 
till det nu fullbordade valsverket. Dend 

na stol af huggen granit i ett block 
af flera skeppunds tyngd. Stolparne, af 
5 till 6 tums diameter, smidde vid Söder
fors Ankarbruk, och med, gängor förA 
1,edde af Hr Majoren och Riddaren 
PELQVIST, äro i nyssnämde sten :infatta
de efter samma princip som gjutgodset i . 
de vid några knipphamrar inrättade grå
.stensställningar. Hela sammansättningen, 
af detta verk och dess tillbehör, hvarpå 
ägaren användt mer än vanlig kostnaå, 
ger hopp om den styrka och det bestånd 
ett sådant verk bör hafva. Så snart tjen
ligt ämnesjern för den tillämnade plåt.,, 
valsningen med säkerhet kan erhållas, 
skola försök anställas, om hvilkas utgång 
jag antingen särskilt eller i nästa års be
rättelse får meddela underrät•':!lse. 

I November månad återkom jag till 
staden, och har sedermera varit sysselsatt 
dels med utgifvande af mina Samlingar i 
Be:rgsvettenskapen, dels med andra ar
beten. Stockholm den 31 Dec. 1805. 

ERrc TH. SvEDENSTiERNA. 

R./it t els er: 

Sid, 78, rad. 8. står: hvilka - läs: hvilkas 

- 93. - 20. står: den - läs: der 

- 97· - 9· står: Täckningen - läs : Räckningen 
- 102. - 25, står: måst - läs: måste 

- 110. - 20. står: Dess - läs: Dessa 

- u1; - 2. står: då säkerhets- (the safety) velt" 
tilen - läs: då siikerhetsventilen 
(the safety valve),: · 
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Desså Samlingar, bvaraf man är sinnad att lem· 
llll 3 till 6 Häften årligen af <len vidd och efter 
plan, som det första Häftet ungefär utvisar, finnes till 
salu hos Hr Not. Delen & Comp., Hr Mag. Utter & 
Comp. samt Hr Mag. Wiborg i Stockholm, hvarest 
äfven erhållas exiirnplnr af E. T. Svedenstiernas Re
sa genom en del af England och Skottland, å 1 

R:d. 16_sk. R:gds. 

Jl.fngasin fur Blomsterälskare oc!L Idkare oj 
Triidgårdsslr.iitsel, hvaraf Åttonde Häftet nyligen 
utkommit, säljes hädanefter enda.st i Delens & 
Comp, Bokhandel för 1 R:d. R:gds hvart Häfte. 

Der finnes iifven: 

Faxes Läkare-Bok, a 1 R:d ex, 
Schvartz Mineralogi, med 7 graverade Tabelle , 

56 sk. b. 
Munken, 4 Delar, 2 R:d. Il.' 

Tvisten emeHan Ajax och UJysses om Acbills va
pen, af Grefve Gyllenborg, 8 skill. l.t. 

Tal vid Kyrkoherde• valet i Maria Magdalenas 
Församling 1805, af P. Drysen, 6 sk. h. 

Dumboms Lefverne; Vi tam, Dicta, Facta, Stllpido· 
bicis, Cantilena amoena; a C. Lindegren. 1 z sk. h. 

Prenumeration på H.ommg Gustaf 1/1 Samlade 
Skrifter, 1. 2. Del., 2 R:d. 1z sk. 

Dito på Enge/;/,t oclL Sr,ensht Lexil.on, oj C. De• 
len, med 5 ft:d. 




