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Om rätta förståndet nf orden 
Teoti och Praktik_. lä1npade 
till åtskilliga grenar af Bergs-
1.Jettenskapen. 

Orta förekomma i skrifter, . och ännu 
oftare i dt1gligt tal, dessa begge ord så
som motsatser. Man säger, att den eller 
den saken är rik tig i sin teori, men ej i 
praktiken; man beklagar att teori och 
praktik så sällan äro förenade; och man 
medgifver personer goda teoretiska kun• 
slrnper med uteslutande af de praktiska, 
eller tvertom. 

När ordet Teori tages i dess ursprung
liga bemärkelse, såsom ett blott begrun
dande af en sak, med fullkomligt åsida
sättande af aU erfarenhet, så kunna des• 
sa uttryck vara riktiga. Men att inskrän
ka begreppet om teori inom så trånga 
gränsor, vore att betaga detta ord all be
tydelse, eller åtminstone all tillämpning 
på de vettenskaper, hvilka, utan erfaren
het, ej skulle blifva annat än en uppstap
ling af mer eller mindre rimliga förslags
meningar och gissningar. Då man der
före omtalar någon teori i dessa vetten
skaper, eller för konster och handtverk, 
vill man dermed egentligen förstå en upp
.ställning af grundsanningar, som leda till 
en närmare kännedom af naturens ocp 

13 
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konstens verkningar, och hvarigenom des"' 
sa kunna bringas under säkra lagar eller 
reglor. I detta förstånd bör ordet Teori 
tagas, då det nyttjas att beteckna en Jä
ra i någon vettenskap, t. ex. S :r A HL s el;.. 
ler LA v o 1 s IE r.' s lära i kemien , och det 
får då, såsom omfattande P.n hel vetten
skap, nästan samma betydelse som ordet 
System. Också säger man ömsom : LA
v o Is IE RS nya teori STAHLS eller LA-

' . d VOISIER's systemer i kenuen, en nya 
och gamla teorien, eller .. det ny_~ o~~ ga~n
la kemiska systemet. Nar en lara ar mrn
dre omfattande och blott sträcker sig till 
någon viss vettenskapsgren, till någon en
kel konst eller handtverk, skulle man ej 
lämpligen kunna bruka ordet System i 
1,tälle för Teori. Man säger dedöre van
]igen icke: NEWTONS system om krop• 
pars tilltagande hastighet under fallandet, 
utan dess teori; man zäger, att N onn
V ALL i sin Bergsmekanik uppgifvit en ny 
teori för vattendrifter, ochMoNGE, BnR
THOLLET och VANDERMONDE en ny teo
ri om jernets natur och egenskaper. Till 
undvikande af all tvetydighet skulle man 
likväl här för Teori kunna nyttja· ordet 
Lära. Emedlertid finne1· man af de an .. 
förda exemplen, att om ordet Teori an-, 
tingen tages i samma mening som system, 
eller mera inskränkt, såsom lära om nå, 
gon enkel sak, så kan erfarenhetens ute~ 
slutande ej blifva ett absolut villkor. Ej 
~}.lenast de q_fvaiu1.ämd~ teori_erne, utan 

Ifa dylika af uågot sant värde, hafva 
8 

ntingen sin upprinnelse fr~n väl anställ
~a observationer och försök, eller ock 
twfva de genom dem b!ifvit bestyrkta och 
·upplysta. Menniskosnillets vägar till upp-

ekande af naturens eller konstens meat 
o1c!a lagar och principer äro så mång

falcliga; dess bemödande så deladt ~mel
lan abstrakt spekulation, uppmärksamhet 
på tingens förhållande, Hem tings jemfö
relse ~ch begrundande, att ~:ian sällan 
lär med säkerhet kunna bestamma, an• 
tingen erfarenheten eller elen cleraf all
deles oberoende tank.eförrnågan, haft me
ra del i ett nytt system, en ny lära eller 
teori. . .. 
· Går man åter tiH ordet Praktik, sa 

synes dess betydelse ::1 !:öra kunna in
skränkas till blotta utoforngen och verk
ställandet af en sak, utan äfven utsträc
kas till en fullständig kunskap derom. En 
sådan kunskap, <len må vara förvärfvad 
genom egen .. handläggnir!g eller en oaf-

" bruten uppmarksamhet pa andras; genom 
egen erfarenhet, eller den som ~-nd~a vun
nit och meddelat, kan med skal fa namn 
af praktisk· och praktik i bergsvettenska-

' V o 

pen eller någon af dess grenar, kan s~-
ledes ofta betyda detsamma som en sa
ker och fullständig teori om utöfningen 
deraf. När man derföre säger, att fram]. 
BergsRådet R1NMAN hade myc~en prak; 
tik i alla delar af jernbmdtenngen, sa 
följer icke dernf nöd väncligt, att han sjelf 
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sl~ulle kunnat smida stångjern, arbeta i 
hard ?ch mas~gn, forma, stöpa, svarfva 
och c1celera gJutgods, utan blott att han 
om allt detta hade en så fullständig kun
skap, att han kunde till sitt rätta mål 
fltyra de armar och hän<ler som dervid 
borde brukas. 

Om nu all teori i bergsvettenskapen, 
liksom i de flesta andra vettenskaper, må
ste, för att vara säker, antingen grunda 
sig på erfarenheten, eller genom den
samma blifva stadfästad; och begreppet 
om en vidsträcktare praktik medgifver be
g~~nandet af andras erfarenhet genom upp
marksamhet och begrundande; så är det 
klart, att teori och praktik aldrig kunna 
rimligen framställas såsom motsatser. Da 
måste tvertorn vara fullkomligt öfverens
stämmande, när begge antagas för rikti
ga; och det uttrycket, att en sak är rik
tip i sin teori men e'j i praktiken, måste 
saledes antingen in.nefatta en orimlighet, 
eller ock i allmänhetens språk hafva .en 
~m~an betydelse, än det i vettenskaplig 
sknft och tal medför P,ller borde medföra. 

Ingenting är vanligare, än att de 
begrepp, som egentligen åtföija vissa ord 
och uttryck, förblandas och förvillas ge
nom ett långvarigt missbruk af samma ord. 
Den ena säger efter hvad den andra för
ut sc1gt, och undersöker ej alltid så no
ga hvad han eller dess föresägare derm.ed 
förstått. Så synes det ock hafva hitndt 
här. När man t. ex:. sagt, att ELvn te.o-
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ari om vattendrifter ej kunde. till alla de
Jar förenas med praktiken, så bar man 
~erkljgen trott, att hans teori var grun• 
Jad l naturen, och man har <lerföre fal
lit i förundran, att det som byggcies och 
verkställdes efter hans uppgifter, ej gaf det 
utslag man väntat. Men Hr Maior NORD

VALL bar nu i sin Bergsmek1rnik visat, 
att denna teori ej kan instämma med 
praktiken• ·just derföre, att den är byggd 
på en hypotes, som ej är grundad i sa
kens natur. Om man med uppmärksam
het följer åtskilliga af de underrättelser 
framl. BergsRådet R1NMAN lemnat om 
jern- och stålprocesser, om flera af ho• 
nom gjorda observationer och försök, så 

· .finner man, att de alldeles icke stå att 
förena med BERGl\IANs teori 0111 jernet. 
Begge voro på sin tid store och namn
kunnige män, och man var länge benä
gen, att, af aktning för dem, , anse både 
den enas teori och den andras praktik 
för ofelbar, ehuru de tydligen voro i strid 
rned hvarannan. Nu mera är detta upp
lyst, och man kan, utan att förringa 
BEnGMANS förtjenst, påstå, att hans teo
ri var falsk, såsom grundad på en af ho
nom och dess samtida kemister gillad för
.&lagsmening om flogiston Med förkastan
de af denna hypotes och med antagande 
af det antiflogistiska systemet, kunna de 
facta, RINMAN uppgifvit, förklaras, ocb 
bans praktik instämmer oftast med den 
teori man nu har om jernets natur och 



egenskaper. Det här anförda tyckes så
Jedes bevisa I att om teorien ej är falsk, 
så måste den till alla delar instämma med 
;praktiken, och begge vara grundade i sa
kens natur. Det synes ock häraf, huru 
J)raktiken stundom kan rätta det felakti
ga af en teori, och tvertom en teori upp
lysa det mörka och oväntade i praktiken. 
Ibland allmänheten gifvas några så s~_arka 
anhängare af praktiken, att ~e nas

0
tan 

förkasta all teori. Deras memng matte 
likväl ej vara, att med egen hanclläggninf? 
allt skall uträttas; och att den som eJ 
sjel kan sätta i utöfning alla de konster 
och handtverk, som bero af bergsvetten
skapen, aldrig borde dermed befatta sig. 
Mera troligt är det, att de förblanda bok
vett och ren spekulation med teori, och 
att de om praktiken göra sig eliit rätt be
grepp. De vilja således med förkastande 
af teorien och med praktikens upphöjan: 
de ingenting annat säga, än det som 1 

sig sjelf är ganska riktigt: att den som 
blott läst eller tänkt på byggnader och 
smältprocesser, ej kan verkställa dem så 
säkert, som den, hvilk.en deri förvärfvat 
sig en viss erfarenhet. Visserligen har 
praktiken, då den betraktas såsom en 
fullständig teori om utöfningen af en sak, 
myGket värde, och leder säkrare till må
let för de flesta grenar af bergsvettenska
pen, än .blott läsning; men då praktiken 
tages i en mera inskränkt bemärkelse 
och såsom förvärf vad e.ndas~ genom ege11 

... tög 

handläggning, kan den aldrig hlifva an.
nat än ett hnndtverk eller en mekanisk. 
ef.erapning af någC1t som förut under vis
sa on1ständigheter är med framgåncr verk.
stäldt. Sådan är den praktik som

0
träffas 

hos de flesta bondbyggmästare, hos sme
der, smältare och arbetare i allrnänhet. 
När någon af de omständigheter ej in
träffa, under hvilka de vunnit sin prak .. 
tik, äro de lika förlägne eiler lika blott
ställde att deraf göra en falsk tillämpning, 
som den boklärde, då han vid utöfnin
gen eller verkställandet af sin teori, upp
täcker hinder och svårigheter, som- han 
ej kunnat uträkna. Desse practici hafva 
:något mera gemensamt med en del b~k
lärde; ty, liksom de sednare _kun~a t~~l
bringa sin hela lefnad .. med

0 

1dkehg las
ning ~ ntan att deraf Iara nagot, kunna 
de förrn arbeta och försöka oupphörligei;:i, 
utan att derigenom vinna mera erfaren
het. Orsaken härtill måtte ligga i ofull
komligheten af nagon organ, som gör d"et 
till en omöjlighet för den ena att begrunda 
och för den andra att bemärka. Stundom 
förvärfvas ock genom fördomar och orät
ta begrepp en falsk praktik, svarande 
mot den falska upplysning; som stundo?' 
vinnes genom Jäsning. Man inbillar sig 
då att hafva erfarit eller att veta hvad 
man i sjelfva verket hvarken erfarit eller 
lärt, och häraf födes ofta ett oskyldigt 
charlataneri, som lik väl i vettenskaper, 
;konster och handtverk, åtminstone till nå-



170 

gon tid kan åstadkomma oreda och till• 
skynda deras idkare skada och förlust. 

Jag påminner m1g i anledning häraf 
tvenne händelser, som torde förtjena att 
anföras. Under mitt vistande i Paris, ha
de e,n man med många goda kunskaper 
och eljest godt hufvud, genom läsning ~f 
CLo UETS och Mu snETS skrifter komnnt 
att formera sig en teori om gjutståls-till• 
verkning, hvilken han höll hemlig, /me
dan (som han sjelf yttrade sig) han bor
de kunna förse hela Europa med denna 
vara, och alldeles krossa de Engelska fa
brikerna. Det vanliga hehofvet bos en 
Fransman, att tala, och i synnerhet att 
gifv-a andra ett högt begrepp om sina kun- . 
ska per, tvingade honom likväl, att för 
:mig och f!fJra af hans vänner yppa en del 
af sin process. Vi gjorde dervid åtskilli• 
ga inkast, i anledning af det vi trodde 
oss kunna slut« af förhållandet vid jern• 
srnältningar i allmänhet och vid de gjut
ståls-försök jag i smått flera år förut hah 
tillfälle att anställa; men han ansåg allt 
sådant för småsaker, och som hans teori 
var i hans tanka alldeles ofelbar, borde 
han ej längre uppskjuta, att i stort sätta 
den i utöfoing. Inom sex veckor var 
hans inrättning i full gång, och då han 
<lerpå nedlagt en kostnad af flera tusen 
1ivres, utan att efter en mängd upprepa• 
c1e Jörsök få en enda duglig bit gjutstål, 
bör;jade han ändtligen finna sitt misstag. 
Arbetet inställdes genast, ugnarne för-

17:1 

ttrdes, och han hade härigenom fått ett 
!åcfont misstroende till teorier, att ha1:i. 
:nu mera ansåg omöjligt, att utan Engel
ska ,arbetare göra gjuts tål I och att prak
tiken, endast praktiken vore att lita på. 
Jag har likväl all anledning att tro ho
nom hafva varit närmare sitt mål, ä.n han 
förmodade, och att hlln, med tillgång på 
stål af Öregrunds jern eller någon annan 
utvald brännstålssort, sk.ulle lyckats att 
göra åtminstone ett förs~arligt gjutstål. 
Den andra händelsen bevisar, huru nHtn 
genom ett viss slags praktik ej alltid kan 
virna €rfarenhet. En Tysk, som genom 
a•betsamhet och en klok förvaltning af 
c.,tt litet jernverk, hade bragt sig opp till 
någon förmögenhet, berättade mig, att 
blarid de kostnader han nedlagt på för
·bättrande af sitt. verk, hade en varit all
deles fruktlös. Han hade i sin handte
ring behof af en t~ckjernssort, hvilken 
han ej utan dryg kostnad kunde erhålla 
från England, och han föll derföre på 
den tank.an, att sjelf producera den ge
nom sammansmältning af flera särskilta 
slags tackjern, hvilka på närmare håll och 
tilt bättre pris kunde fås. Till den än
dan hade han byggt en enkom härd på 
temlig stor skala, och, som han sjelf 
5ade, visst gjort 500 försök, utan att kom• 
ma till sitt mål, och utan att ens kunna 
draga någon annan slutsats af sina försök, 
än den, att i Engelska jernmalmerna måt
te vara något dem egentligt som gifver 
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tackjernet den åstundade egensk, pen. Vid 
närmare efterfrågan yppades, att l,; n till 
dessa försök sorterat sitt tackjern mera 
efter olika orter och olika hyttor, än ef
ter ,~e kännetecken på tackj~rnets be
skaffenhet, som ett vant öga 1 de ~esta 
fall upptäcker, och att han alldeles icke 
låtit komma i beräkningen, hvarken den 
förändring tackiernet genom dess omsmält
ning i härd borde undergå, eller den in• 
flytelse, som en hastig eller långsam af
kylning har på allt tackjern. Han hade 
.således kunnat efter denna försöknings
metod göra ännu 500 försök, utan att 
komma ett steg närmare det rätta, och 
han hade till och med af en slump kun
nat träffa det, utan att veta huru, - och 
följaktligen, utan att med säkerhet en an
nan gång kunna träffa det. 

Flera dylika. händelser skulle kunna 
anföras till bevis, att vid bergsvettenska
pei:s utöfning äro teori och praktik oskiij
?,kti_ga '. oc~ ,,att. en vids_träcktare prakt~k 
ar 1 sig SJeh e1 annat ån en fullständig 
teori om utöfningen, äfvensom teorien 
ofta är blott en systematisk uppställning 
af egen och andras erfarenhet. Man kan 
<lerföre i denna vettenskar, och kanske 
i de flesta andra, ej sägas hafva goda teo
retiska kunskaper, utan i förening med 
de praktiska, eller tvertom. Men väl kan 
:man, som detta uttryck i allmänhet tord 
<le böra förstås, hafva mycket bokvett och 
intet begrepp om tillämpningen deraf;, 

'haf'l'a sett och försökt mycket, utan alf 
derigenom hafva vunnit erfarenhet. Man 
}<an äfven ge::ot"? blott _läsning förvärfva 
sig en ofullstand1g teori eller ytlig kun
skap i bergsvettenskapen, eller genom en 
flygtig blick på det praktiska vinna en 
liten grad af erfarenhet; och rnan kan 
till och med i vissa grenar af bergsvet• 
tenskapen hafva teori och praktik i hög
sta grad förenade, utan att i andra hafva 
mer än en ytljg och allmän kunskap. 

S-a . 

Om ett nytt sätt att /örvandla 
tachjern och gjutgods till smi
digt jern. 

I Repertory of Arts and Manuf actures 
för September månad 1805, sid. 266, lä
ser man en af SAMUEL LucAs, Jern
smältare i Sheffield, författad beskrifning 
öfver e!t sätt, att utan smältning (with
out fusion or rnelting} göra tackjern smi
digt, m. m., på hvilket han under den 
3o Maj 1804 erhållit patent. Om denna 
:uppfi~nin~ (som man skall söka visa) ej 
kan till sm grund anses för ny, så är den 
likväl för Cörsta gången applicerad i stort, 



och oortjenar åtminstone i detta afäeenda 
att hos oss göras allmännare känd. För 
att tillika gifva något begrepp om upp
ställningen ef de Engelska patentbeskrif
:ningan{e, torde ej vara otienligt, att af 
den i fråga varande meddela en öfver: 
sättning, i det närmaste ord från ord sa 
lydande: 

«För allom dem som detta tillhanda. 
kommer göres vetterligt, att jag, SAM uE L 
LucAs till följe af mitt gjord'a förbehåll, 
härmed~lst förklarar mjn uppfinning af 
ett sätt, att rena tack jern och gjntgods 
utan smältning och göra det smidigt och 
tjenande för de åtskilliga behof, hvartill 
smidt eller valsadt jern nu nyttjas, äfvensom 
att genom samma metod förbättra åtskilliga 
artiklar af gjutit jern, och göra dem an
vändbafa till flera nya och nyttiga ända;. 
mål, vara beskrifven och böra verkstäl
las på följande sätt, neml.: Sedan tack• 
jernet eller gjutgodset först är gjordt el• 
ler stöpt i den form, som är tjenligast 
för det åsyftade behofvet, inlägges det 
i en brännståls - eller annan tjenlig 
ugn, tillika med en afpassad mängd flöts
:malm, blodstensmalm, någon syrsat~ me
tall, kalk.sten eller blandning af dessa 
ämnen (bvilka böra förut vara pulverise
rade eller fint sönderslagna), eller ock med 
hvilket annat ämne sorri har förmåga att 
förenas med eller absorbera kolet, hvar
med tackjernet är förbundet. Ugnen upp
eldas härefter till den grad, som fordras 

t åstadkomma en förening emellan ko. f \ i tackjernet och nyssnämda ~nmen 1 

,b~ilken eldgrad ';lnderhå_~les så länge nö
digt pröfvas,. antmgen for att g_öra tack
·ernet ända igenom eller ock tilJ en del 
~midigt allt efter olika behof och för 
olika ä~darnål. Om afsigten är, att göra 
tackjernet fullkomligt smidigt, så fordras 
från hälften till två tredjedelar fletsmalm, 
blodstensmahn ~!ler ann~t ämne mo~ tac~
jernets vigt. V1ll ma_n. a1ter blott till i:iad 
gon del gif va det sm1d1gnet, kan en mm
dre dosis göra tillfyllest. Fem eller sex 
dygns bränning kan i allmänhet anses 
tillräcklig, hvarvid märkes, att eldgraden 
mot slutet af. operation aldri.g kao för 
mycket ökas. :v.Ian bör vakta sig. att n:yt
tja ta~kjen1 af alltför grof va. d1mens10-
:ner emedan det förlänger processen. Men. 
den

1
na process beror ej ensamt af de till

satta materialierna, af hettans intensitet 
eller längre underhållande, ntan ock af 
tackjernets eller gjutgodsets natur; hvar
om kunskap endast kan vinnas genom 
erfarenheten. Tackjernet, som skall gö
:ras smidigt, lägges h varftals i ugnen med 
ofvannämda ämnen, och, till förekom
mande af deras häftande vid jernet, kan 
emellan dem och jernet läggas tunna 
strata af sand. Till förbättrande af 
gjutgods bör detsan1111a ia k ttag~s, med 
den skillnad lilwäl, att om g1utgodset 
är fi~t, böra de ämnen I bvari de inpac
kas, tilfsättas i en mindre proportion, 



eldgraden vara svagare och bränningen 
ej påstå så länge.)) 

Ehuru sorgfälligt författaren af den.
na beskrifning synes hafva sökt att und1 

vika orden cementation och cementera, 
igenkänner man likväl genast denna ope
ra~ion, hvarigenom således det gåtlika a.lt 
uppfinningen; att utan smält/zing för• 
vandla tacl,jern till smidigt jern., i det 
mesta försvinner. Att genom tackjerns 
inbäddande i vissa substanser, och dess 
blotts,ä!lande för längre underhållen irnt
ta, gifva dets.amrna en viss l'njukhet på 
ytan, var redan försökt af den namnkun
niga REAUMUR, och är -beskrifvit både i 
hans egna arbeten "") och i Franska En
cyklopedien. Efter den tidens kemiika 
begrepp om jernet, trodda REA ul\rnR, 
att rned tillsatser af absorberande iord
arter, såsom lem, krita eller benaska 7 

kunna, under cementeriog i stålugn, be
röf:a tnckjernet det salt och svafvel, som" 
en)1gt h1ms tanka, utgjorde hufvudsakliga 
skillnaden emellan detsamma och smidigt 
jern. Som han vidare föreställde sig, att 
det nöds~tta eller grå jernet dessutom var 
mera smittadt nf jord.aktiga partiklar, än 
det hårdsatta eller hvita, så nyttjade han 
vid sina försök helst den sistnämda sor-

l') L'Art de convertir le for forge en acier et 
l'art d'adoucir le for fondu, on de faire des 
ouvrages de fer fondu aussi finis qne de fer 
forge; par Mr. R L-1. u Mu a, 4 Paris ·172 i-!; 

.chez .MicHEL Bmn:nn, 
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på detta sätt missledd af en falsk: 
, lyckades det likväl honom genom 

t1pprepade försök, att med ben aska en• 
,amt el!er bena~_ka. och ko_l blandade, 
under vissa omstand1gheter till någon del 
vinna sitt ändamål. Dels att förvissa sia 
om riktigheten af hvad R:iu UMUR anfört~ 
de,1s i afsigt a.tt tilläfventyrs upptäcka sä
krare och rnmdre kostsamma sätt att i 
stort g~fva tackiemet ~m smidig yta', gior
des af fram!. BergsRadet R1N111A N flera 
försök, hvilka i Jemets Historia finnas 
anförda. Men det synes som denne sto
re Bergsman, lika förvillad af Järan om 
flogiston, som REAUMUR af sin tids kemi-
5,~a begrepp, h%rken i tillställningen af 
.sma försök eller vid valet af cementsat
sen i förhållande till naturen af de jern
sorter, som skulle reducerns, förfarit med 
den stränga noggranhet ämnet fordrar. 
De i 195 §. af Jernets Historia samlade 
:resultat af flera nämda och onämda försök 
och observationl:lr, kunna väl derföre så
som enkla uppgifter äga mycket värde; 
men det är ej möjligt· att af dem drnl!a. 
någon allmän slutföljd. Emedlertid vo~o 
härigenom anledningar gifna till försök, 
hvilka, med en .säkrare kunskap om jer
nets natur och beståndsdelar, borde bät
tre lyckas. 
. Denna säkrare kunskap var redan 

till en del vunnen genom det nya kemi
ska systemets uppkomst. I stället för de 
Ålypotetiska beståndsdelar .1f tackjern , 



stål och smidigt jern, hvilka äldre kemi a *). Då man nu känner sub~tan .. 
ster, genom sina skarpsinniga forskning,q• }1vartill kolet har en större affinitet 
trodde sig hafva funnit, upptäckte ma 'till jern, så synes man på samma grun• 
verkliga kemiska kropp2r, hvilka i olika.~':/ 'jler vara berätti~a_d at~ [öri:noda kolet med 
föreningar med jernet och under en ota,t (1e:rn ku~na afslul?s fran )ernet: och det
Iig mängd af modifikationer åstadkomma.~ ta inträffar verkligen, bade enligt kemi
större delen af de förändringar denna me~: sterne11 rön och hvad SAMUEL LucAs 
tall är underkastad. Dessa kroppar äro · bär uppgifvit. Men som hans operation 
förnämligast syre (oxigene) och kol *) förekommer något mer invecklad än den 
(carbone), med hvilka jernet, betraktadt förra, torde några ~nmärkningar till dess 
såsom en ren och enkel metall, i olika upplysande blifva nödige. .. 
proportioner kombineradt, förekommer Man påminner sig, att kolet har till 
under dess trenne allmänt kända hufvud- syret en större affinitet, än till jernet; 
fö;ändringar af tackjern, smidigt jern och också har syret en starkare affinitet till 
stal **). Grunden till dessa förändringars kol . än till jern. Kolsyra är en förening 
åstadkommande, det må vara i stort el- af kol och syre, och i sitt fria tillstånd 
ler smått, och genom hvad process som är denna syra alltid i luftform eller gas. 
l1elst, måste således sökas i de ofvannäm-' Tackjern består af jern, kol och syre, 
da kemiska kropparnas affiniteter. Ge- dock tilläfventyrs i vissa fall med min
nom kemisk analys har man funnit stålet dre syre, än som fordras att med kolet 
\'ara· en förening af jern och kol, och utgöra kolsy..ra. Syrsatt jern (jernrost el
den inbördes affinitet eller föreningsbe- ler jernoxid) är jern förenadt med syre. 
nägenbet, som i anlednino- deraf påstås Om derföre tackjern och syrsatt jern blan-

] 
b 

vara emel an dessa stålets, beståndsdelar, das i ett sådant förhållande, att syret, 
besannas derigenom, att d~ omedelbart som det sednare innehåller, tillsammans 
kunna förenas, om de blott tillsamman i med tackjernets eget syre, är tillräckligt 
slutna kärl utsättas för en afpassad vär- för att med dess kol utgöra kolsyra, så 

1<) Kol i dess renaste tillstånd, sådant det hit
tills närmast blifvit träftadt i egenskap af dia
mant. 

,"i<*) Se Hrr. VANDF.RMONDE's, B:11RTH-OLLET's 

och MoNGE's Afhandlino om Jtirnet m, m. 
9fversäun, Upsahi 1796,

0 
' 

megrad 

11) I dess kemiska fullkomlighet verkställde Gur-
TON MoRvEAUX denna. förening, då han ce
menterade rent jern i diamautpulve1·, och, 
mindre fullkomligt, men mera instämmande 
med det ekonomiska iindamålet, åstsdkommes 
den i våra stålugnar, då stå11gjern inbiiddas i 
Enstötta träkol. 

14 
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synes, enligt de affinitets lagar man här a smältningen det sednare i betydlig 
anfört, tackjernet och det syrsatta jernet vara afskildt. Om man nu till ett 
böra sönderdelas, och både det förra och~ , sådant tackje~n Jäm_par_ d~~ process .. vi 
sednare förbytas till smidigt jern, under~ ! yss anfört, sasom tJenbg for att npplosa 
det att kolsyran går bort i gasform. Men" :föreningen emellan kolet och jernet i ett 
dessa affinitets-lagar, hvilka jag för redig- · vrinlii>t stål, så måste äfven detta med kol 
hets skull i deras enkelhet anfört, äro öfver~ättade stål lernna ett residuum af 
först och främst endast gällande vid vissa rent eller åtminstone smidigt jern, så 
värmegrader, och kunna äfven vid dem framt man använolt en deremot afpassad 
icke alltid ·ostördt verka, emedan, som mängd af jernoxid, och fortfarit med ope-
EERTH OLLET visat, substansers affiniteter ration, till dess allt kolet hunnjt blifva 
äfven bero af qvantiteterna, hvilka vid vå- förstördt. Den lilla portion af syre, som 
ra processer i stort, blott på ett ungefär i ett sådant tackjern kunde möjligen va• 
genom öfning och vana är möjligt att ra närvarande, bör, under kolets utveck-
känna. ling från jernet, så mycket mer förstöras, 

Emedlertid finner man lätt häraf, att som hvarje atom deraf är så till sägandes 
ett annat behandliugssätt fordras, att för- i en omedelbar kontakt med kolet. Ge-
störa affiniteten emellan syret och jernet; nom detta slutningssätt, grnndadt i sjelf-
ett annat, att upplösa den förening, som va kemiska systemet och på verkliga facta, 
det sednare med kolet ingått, och ett an- som erfarenheten dagligen framställer, 
nat åter, att förstöra den trefaldiga före- hafva vi således redan vägledt oss till den 
ning,. som emellan dessa substanser äger i fråga varande uppfinningen al SAM u EL 

runY I allt det jern, som med rätt kan LucAS, 
få nFimn af tackjern. Men vi skulle äfven kunna visa, att 

Föreställom oss nu ett tackjern, rikt denna uppfinning, med en obetydlig för-
på kol och i det närmaste eller alldeles ändring i dess anförande, egentligen till-
fritt från mekaniskt inblandade jord- eller hör våra Svenska Kemister. - I Herr 
slaggpartiklar. Ett sådant tackjern måste Professor G AD OLIN s under fram 1. Pro-
ju, eher det begrepp vi gifvit om stål, fessoren och Riddaren BnRGMANS presi-
kunna betraktas såsom ett jern med stör- dium utgifna förträffiiga Akademiska af-
re kolhalt, än som fordras för ett vanligt handling om jernet *), förekomma tvenne 
stål, och smittadt af en liten portion sy~ experimenter, under N:o 90 och gr, som 
r~; ty med den starka föreningsk.raft, som 
rader emellan kol och syre, bör under 'it) De Analysi Ferri. Tryckt i 1Upsala år 1781, 
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härpå tjena till bevis, och hvilka derföre( 
i öfversättning här torde få tnedåelas. 
.. ccgo E,xp. 200 pr~bermuker tackjern, 
ofverlastaut med flog1ston (med öfverflöd ·· 
tif kol)_, från Helletors masugn, · inpac
kades 1 en sluten digpl med 5o marker 
svart hematit, beskrifven af CRo NSTEDT, 

och utsattes i en laboratorii - ässja för 
ganska häftig bläster, under en tid af 25 
minuter. Häraf erhölls en regulus som 
vägde 201I marker, betäckt med svartak
tig slagg, hvilken utgjorde j eJler .! af 
den öfriga hematiten. Denna regu1ua

4 
ut

plattades med hammaren till en rund skål
la af 6 liniers diameter, innan. den ,syntes 
vilja spricka i kanterna.,) 

ccg 1 E.xp. 200 probermarker af sam
ma tackjern inl~des på lika sätt i digel, 
med ?o ~arker Jernkalk (jernoxid), fälld 
ur:. v1ktno~ och sedermera i digel upp· 
glodgad, sa att den till färgen var något 
sv~rt och d~ogs af magneten. Efter 20 

~!nuters blaster erhölis en regulus som 
vagde 206 marker, betäckt med mindre 
slagg, än den som blef vid förra experi
mentet. Denna regulus var så smidig 
att den kunde utplattas till en skålla af 
9 liniers dia.meter, utan att i dess kant 
märktes den minsta spricka.» 

Vi~ d~ nu anförda försöken synes, 
att smaltmngshetta varit nyttjad; men 
utom det att Sl'lmma eldgrad lätt vinnes i 
e.~ En~elsk_ ~tålugn:, der SAMUEL LucAs 
sager sig v1l1a packa in sitt tackjeru med 
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ge uppgi_fna ceme!1ts~tserna, så är det äf,1 
'fen . bevist_, att a_!minstone vissa sorter 
iack1ern vid en lagre temperatur öfver
gifva sin förening med kolet. Skillnaden 
emellan den i patentet angifna uppfinnin
gen, oc~ den ~om redan för 20 år sedan 
~jordes 1 Sverige, är således nästan in
gen, om man undan~ager, att den Engel
ske uppfinnaren erbJ uder sig, att i stort 
verkställa, hvad BErrGMAN redan i sitt 
laboratorium uppfunnit. 

I anledning af de tvenne anförda ex
perimentena yttra sig Herrar VANDER• 

l\'IONDE, MoNGE och BERTHOLLET i den 
f?rut citerade af handlingen , om jernet, 
sid. ,58, på följande sätt: 

«Om man likväl hade en myckenhet 
i högsta grad nödsatt (med kol starkt 
mättadt) tackjern, som ej kunde använ
das till annat än stångjern, så är det an
ledning att tro, det man i stort skulle 
kunna inrätta en uv process i anlednino-. , t, 

af BERGMANS försök 90 och gr. Man 
borde då stöpa tackjernet i tunna häl
lar, samt vid en mycket hög tempera
tur ( smältningshetta), cementera det i 
jernkalk (jernoxid), eller fink ok.ad och va
skad blodstensmalm. Derigenom skulle 
metallen reduceras på en del af kolärn~ 
nets bekostnad, och det ötriga förenas 
med en del af cementet, samt förvandla. 
det till smidigt jern. Efter nll anledning 
skulle åtgången af kol ,eller ved blifva 
stötre än, vid det :v.m!iga stångjernsmidet; 



men denna förlust torde ersättas: 1) Der .. 
jgenom, att det erhållna smidiga jernet 
skulle i vigt nära gå upp emot tackjer
net, i anseende till den af cementsatsen 
vunna tillökningen, då deremot vid de 
bäst inrättade vallonsmiden i Frankrike, 
räknas på 35 procents c1fbränning. 2) Der
igenom, att man ej behöfde någon smäl
tarehärd, utan kunde härtill betjena sig 
af en glödgugn.)) ' 

Detta, som skrefä för mer än 10 år 
sedan, skulle ej allenast vara tillräckligt 
att göra SAM. L u c As uppfinningsrätten 
Stridig, utan det skulle äfven kunna sät
ta hans patenträttighet i fråga, om han 
ej i sin besk.rifning undvikit att nämna 
något om taekjernet, som han ärnade 
nyttja, och tillika förbehållit sig bruket af 
alla möjliga cementsatser. Härigenom står 
honom öppet att förändra sin process på 
flera sätt, bland hvilka, till undvikande 
af vidlyftighet, blott ett enda skall anfö
ras. Man vet, att kol och syre i tackjern 
atundom .finnas förenade nära i det för
hållande som fordras, att utan tillsats, 
blott genom en viss glödgningsgrad, för
störa hvarannan. Residuum blifver då 
smidigt jern, och härpå grundar sig verk
ligen en process vid några verk i Kärn
then eller Steyermark, der tunna hällar 
af något hårdsatt tackjern hvarf tals 
staplas med träkol, öf vertäckas med 
stybbe och blottställas för en lindrig rost
nrngsbetta. 'l'ackjemet vinner väl häri-

.. 1.85 

:genom icke genast fullkomlig smidighet; 
inen kan genom vällning eller en obetyd
lig smäl

0
tni?gsprocess förvandlas till det 

bästa stang1ern. 
Med det jag i detta ämne anfört, har 

inin afsigt alldeles icke varit, att bestrida 
den _Engelska patenttagaren dess förtjenst, 
att 1 stort hafva utfört hvad som bort 
väntas af ~n _sund teori om jernet, och 
af de anv1snmgar, som längesedan an
ställda försök gifvit honom. Jag skulle 
icke ens hafva väckt misstankar angåen
de uppfinningsrätten, hvilken möjligtvis 
genom en slump kan tillhöra honom om 
det ej varit nödvändigt, dels för att' Hyt
ta till sitt naturliga läge det underbara 
och gåtlika af dess uppgift, dels ock för 
att genom detta exempel söka öf vertyga 
den mindre upplyste om nyttan af ke
miens tillämpning äfven på den gröfre 
jernhandteringen. 

Hva.d slutligen angår den ekonomiska. 
fördelen af den omtalta uppfinningen, så 
är det klart, att den hufvudsakligen be
ror på ymnig tillgång af ett bränsle, som 
ej med förmån skulle kunna användas vid 
de vanliga smidesprocesserna. Detta är 
också händelsen i England. Och då man 
der, med en process uppfunnen för min
dre än tjuge år sedan, i närvarande stund 
endast känd genom två eller tre *) ofull-

"') Bland dessa räknar jag den jag sjelf gifvit i 
min Engelska Resa, tryckt år 1804. De an
dra tvenne kunna läsas i Samlaren i Ekono~ 
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ständiga heskrifningar, tillve'l:'kas flera lmn-f 
drade tusende skeppund stångjern, så är' 
det svårt att förutse och bestämma grän,+ 
sen för utvecklingen af detta nya försök,' 
Emedlertid bör man hoppas, att verkan. 
häraf sent rönes hos oss, som genom vå. , 
ra gran- och tallskogar, våra rika och 
välartade malmer, äga en naturlig för
månsrätt att tillverka godt stångjern., och 
som, genom en från äldre tider på Eng
land etablerad handelsrörelse, vunnit en 
lika förmånsrätt till afsättning, hvilken ej 
bör kunna förloras, utan genom en oför~ 
]åtlig vårdslöshet i vår jerntillverkning, 
förenad med det till qväfvande af andra 
nationers industri och handel i Stora Bri• 
tannien 'vidtagna tullsystemet. 

miska ämnen 1. Årg. 2. Tert. s. 148, och i Journal 
clesMines N :o roo, år 1805. Den förre anonym, 
förmodligen en öfversiittning från Tyskan; och 
den sedna.re författad af min -reskamrat, Herr 
BoNARD. Begge iiro nog fulla af misstag, 
ehuru den sednare är, att nyttjfl det Franska 
uttrycket;, parjiJitement bien rendue. 

187. 

Orn jernmalmers genaste smält--
ning till smidigt jern. 

En ymnig tillgång på jernmalmer i snart 
sagdt alla länder, och jernets mångfaldiga 
nytta, har gjort jernhandteringen till ett 
::tf de väsendtligare yrken, hvilket, såsom 
från äldre tider arbetadt, varit flera för• 
ändringar underkastadt. Så intressanta 
dessa än visat sig, kunna vi med säker
het påstå, att ännu förestå i denna väg 
betydliga reformer. Den ena förbättrin
gen ger anledning till den andra, och 
menniskans bemödande, att närma sig till 
det fullkomligare, upphör ej förr, än än
damålet b!ifvit vunnit. Ja, ehuru länge 
jernet varit arbetadt, återstår !is_~erligen 
ännu mycket att utröna; och da laran om 
jernet öppnar ett det vidsträcktaste fält 
för forskningslystnaden, och härtill äfven 
kommer, att jernhandteringen blifvit ifrån 
äldre tider mer drifven såsom ett handt• 
verk, än en verklig vettenskap, så bör 
man allraminst tro sig nu vara kommen 
till den kännedom, "då upptäckter och. 
försök kunna umbäras. Det är tvertom 
nu, då man säkrare vägledes af förut sam
lade rön och upptäckter, som vettens ka
pen måste tillväxa, de gjorda försök.en 
säkrare bedömmas och vidare fortsättas. 
Ibland dessa visar sig ännu i denna dag 
såsom förledande, forntidens sätt att i för
sta smijtningeu af malmen tillverka smi~. 
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digt jern, och, ehuru en ökad erfarenhet 
i närvarande tid förkastat denna smält~ 
metod, torde möjligen sådana framtida 
upptäckter en gång kunna inträffa, som 
i mer eller mindre mån når•ma oss till 
denna mera enkla smältprocess, hvilken 
utgör ämnet för denna afhandling. . 

Jernma1mer kunna genast smältas till 
smidigt jern och stål, antingen på öppen 
härd, då beredningen får namn af ränn
verkssmide (Zerrenfeuer-Arbeit), eller ock 
i små ugnar (Blästerugnar, källingar, Blau
ofen, Stuch ofen), då till verkningssättet 
kallas luppsmältning (Luppenfeuer-Arbeit). 
Som dessa smältningssätt visa sig enklare 
än våra nu brukliga, 11yttjades de i äld
sta tider. Man hade icke då varit belå
ten med ett jern, hvaraf ej direkta kun
de göras ett svärd eller en yxa. Ett äm
ne fordrades, som genast lät utsmida sig, 
och detta är icke förhållandet med tack
jern, hvilket, för att erhålla smidighet, 
måste först omsmältas. De i äldsta tider 
nyttjade jernmalmer, de simpla ugnar, 
blåsverken och en lika simpel process, 
erbödo deremot ett jem, som utan vida
re omi,mältning lät bereda sig. Man ha
de ock icke da det stora behof af denna 

· metall, som närvarande tid och industri 
fordrar. Myror försedda rikligen med 
malm, utan att man behöfde undersöka 
jordens innandöme eller anlita våra iern
förande berg, som till större delen inne
hålla svårsmälta malmer, hvilka icke kun-

18~ 

verkas för så svag eldgrad, som 1 op-
1111 n härd eller låg ugn, oc'h hvarmed jern
bfandade ockror kunna smälta. Våra He-
ta blodstensrnalmer, som alla ä1·0 berg

:nahner, göra likafullt ~ärifr~n ett undan
tag· ty utur dessa, hv1lka e1 annorl~nda 
ku~na anses, än såsom stenhärdade Jern
ockror, segrar jernet mera fätt. De så 
kallade stålmalmer (Phlintz) böra äfven 
räknas ibland de lättsmältare, äfven som 
våra rikare och <lerföre färsk~nde malmer, 
kunna vid en lägre eldgrad tillgoda gö
ras· kortligen, ur alla malmer som äga 
en 

1

lättsmält bergart, segrar eller frånskil
jes jernet

0 

vid ~n s~ag eldgrad, utan ~~t 
någon gang visa s1g flytande; m_en for 
våra svårsmälta malmer kunna v1, med 
den kännedom vi hittills äga, ej anse ett 
sådant smältningssätt vara passande, och 
bär måste stora höga ugnar nyttjas, eller 
åtminstone en så stark och våldsam bHi
ster användas, att bergarten går till qvick 
och flytande slagg, hvarigenom äfven jer
net bringas till en flytande metall. 

Vid betraktande af det urgamla smält
ningssä_ttet, att genast bereda et_t smidigt 
jern af malmen, komma egentligen 3:ne 
saker i öfvervägande: 1) med hvilka mal
mer en sådan smältning kan verkställas? 
2) om godt och försvarligt jern kan äfven 
på detta vjs beredas? och 3) med hvad 
kostnad jern€t låter tillverka sig. 

Att tillverka tackjern af malmen med 
tillhjelp af kol och luft I samt sedermera 
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föra produkten till närmare eller fjärma• 
re ort, för at fortsätta reduktionen eller 
bereda den till smidighet, just med sam
ma ämnen som agerade i masugnen för
tjenar visserligen 'all uppmärksa~het.' Ge
nom rön och försök, som alltjemi rikta 
vettenskaperna, äro vi komne till en vi
da öfverlägsen kännedom, emot hvad vå
re förfäder hade sig bekant. Af sednare 
upptäck.ter känna vi med mera. tillförlit
lighet de ämnen, som vålla jernslagens 
olikheter, elier skillnaden emellan tack
jern, stål samt smidigt jern. Tackjernets 
omsmältning i härden böra och kunna vi 
ej annorledes anse , än såsom en foraerad 
reducering; det vill säga: sedan jernet i 
malmen blifvit koncentreradt till tackjern 
i masugnen, der man antingen icke kun
nat eller icke medhunnit att tillräckligen 
rena det från främmande ämnen, utsättes 
det i hammarsmedshärden för en ytterli
gare sm:älthetta, öfvergifver då de ämnen, 
hvarm~d de! i masugnen ingått förening, 
~ch v1s?r sig <lerefter som smidigt jern. 
Afven 1 masugnen erhålles väl stundom 
stål och smidigt jern, hvarom klot och 
färskor vittna; men detta är alltid obe
tydligt, och endast så mycket jern, som 
~enom tillfälliga händelser varit en längre 
tid fredadt för luften, har kunnat undergå: 
dessa förvandlingar. 

Orsaken att i första smältningen er-. 
l1åUa ett smidigt jern, igenkännes i alla 
fä.ttsmälta malmers natur. Flera slags mal-

·19,· 

.mer hafva den egenskap tt • t . 
sig i smidigt tillstånd vid ea Je!nde vislad-r 

d Il 
. n mm re e • 

gra , e er vid · en sådan s b . 
bergarten till slagg.- I en härd ornll n~gar r bl"" . .. , e er l en van ig asterugn' ar ock. hettan . k 
sta k .. · ic e , ~ are, an som Jel'Ut kan behöfvas att 
smal ta en lättgången bergart, och' vid 
d~nna eldgrad visar äfven jernet sig smi
ihgt~ men helt annorlunda är förhållan
det 1 eo ma~ugn; h

0

är träffas olika tempe
ratur. Derfore, da en lättsmält malm 
up~sättes på masugnen, utsättes den i 
~ör~?n _för en sv::igare temperatur, ofta 
tdlr~c~hg_ att nfsöndra en 1ättsmält berg
art ifran 1ernet, hvilket sednare vid den
na grad af smältningshetta och sedan 
berg~rten blifvit frånskild, färska; tillho
pa till. ett mer e~ler mindre segt jern i 

1 
blandning med stal; men samma färska 
utsatt, sedermera för en långvarig och 
.stark~re v_~rm_a, undergår derefter en 
verklig smaltnmg, har vid denna förhöj
cl_~ tempera:ur mer frändskap till kol, 
rofvar till sig syre fran den inströmande 
luften, och Jår i detta reduktionstil1stånd 
namn af tackjern. Våra så kallade fät'fi 
skan~e malmer medföra åter föga berg
a:t; J~rn~t segrar lättare ur malmen och 
visar si~. 1 smi~iga _massor, hvilka, utsat
!a ?n Jang:_e tid för en hög temperatur, 
mga den forr omtalta föreningen, blifva 
?erefter flytande_ och förvandlade till skört 
tern eller tackJern. Svårsmälta malmer 
~ro deremot icke benägne att först fär-
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ska, eller att genast gif va ett smidigt jer~. 
- Dessa, som medföra tröga bergarter, rna

ste länge utsättas för en högre eldgrad, 
innan de kunna smältas: jernet bevaras 
emedlertid från i:ifbränning af bergarten, 
och när denna sednare är färdig att smäl
ta, är tempera_turen. så fö1:-höjd, i mån af 
:malmens nersJunkmng for förman, att 
jernet äfven vid denn_a s!11ältgra~. bri1;gas 
i flytande form, och rngar den forem.~g, 
hvarigenom tackjern uppkon~mer,-_ Haraf 
finna vi orsaken, hvarfore svarsmalta mal
mer gifva ett flytande jern eller tackjern, 
då deremot lättgående och mycket rika 
malmer kunna lemna vid första graden 
af smältningshetta en mer eller mindre 
smidig metall. Möjligen t_or?e ~llt tack
jern, ja äfven det som ~-hfv1t ti!lv~rk~_dt 
af svårsmälta malmer, narmat sig 1 bor
jan af smältningen till smidighet, ehuru 
öfvergånaen ifrån segt jern till flytande 

6 d k. blir vrd härdsmälta malmers re u tion o-
märkbar, då deremot hos färskande och 
lättsmälta malmer denna visar sjg ofta 
nog tydligen. Herr HrnLl\1 (se Jernets 
I-list. 1:sta Band. sid. 56I, 362) undersök
te några malm bitar af Åsbobergs malm, 
en r.ik och lättgången blodsten (Eisen
glimmer), hvarmed en masugn var till 
den grad belastad, att malmen nedkom 
halfsmält för förman, utan att kunna 
smälta för blästern, och måste derföre 
utkrokas; ibland de utdn1gna bitar, som 
granskades, och hvilka voro ungefär af 

19'1 

valnötters storlek, befunnos flera vara utan
på öfverdragna med en tunn hinna dels 
af segt, dels af stålartadt jern, som' kun
de vikas, böjas och smidas kallt· men 
inuti låg malmen ännu i sin grynjga form 
alldeles osmält, och allenast star1tt blå
bränd. Det är likafullt endast vid såda
~a till~äl!iga händelser, då öfve.~gången 
till sn11d,1ghet kan förnimmas. Ar mas
ugnsgången ordentlig, sker denna för
vandling så hastigt, att den undslipper 
all uppmärksamhet; men undersöka vi 
de färskor, massor eller klot, som qvar
b.~if vit . efter bl~sningen, så finna vi ej 
sallan 1 dem bade tackjern, stål och smi
digt jern. Jag Jrnr ofta funnit, att då 
lättsmälta malmer blifvit strängt rostade, 
den sammanrusade malmen varit omgif
ven af ett nästan segt jern. Det är äf
ven allmänt bekant, att när temperatu
ren är svag, ell~t: mindre kol uppsatt 
mot mera malm , tås ett jern. som Hitta
re färskar, och kommer kanhända i sin 
natur närmare till smidigt jern, än nöd
satt, hvilket icke erhålles, om ej öfver
skott är på kol, och eldgraden således 
starkare, hvaraf äfven tyckes böra iölja_, 
att jernets reduktions-tillstånd närmar sig 
i bö~jan till smidighet. 

1 

Sedan af hvad anfördt är blifvit be
kant, att så väl segt jern som stål ofta 
erhålles i första smältningen, torde nu 
böra komma i betraktande, huru och på 
hvad vis dessa båda särskilta ämnen tiH-
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kommit? Skilinaden emellan stål och jern , 
sk.all förnämli1:rnst ligga i en betydlig por
tion kol (carb~oe), som inträngt sig och 
ingått förening med jernet, hvilket tillika 
blifvit befriadt ifrån det inneboende ela
stiska ämnet, syret (oxygene), ocl~.?er
igenom förvandladt till stål. Jernets frand
skap till kol är olika vid olika vär~egra
der; vid en låg temperatur äger ingen 
synnerlig förening dem e1?ellan r_um., n!en 
ökas eldgraden vinner 1ernet 1 _[or.~aga 
att förena sig med kol. Detta ar afven 
orsaken, att tackjern blir alltid nödsatt 
och kolbundet då temperaturen är hög, 
men :hårdsatt och mera kolfritt vid en låg 
eldgrad. I anledning häraf tyckes det 
vara sannolikt, att stål och segt jem, 
som tillhopa träffas i färskor eller klot, 
sålunda tillkommit, att sedan bergarten 
vid en lägre temperatur smält, bar kolet 
röfvat en del syre till sig, hvarmed jer-
11et i malmen var så till sägandes mine
raliseradt; men jernet har vid denna eld
grad icke kunnat smälta, utan endast va
rit degigt, och på detta vis öf~ergått till 
smidigt jern; en del af detta_ Jern, s~_i:13 · 
af en eller annan orsak vant utsatt for 
en något ,:nera hög temperatur, har insu
pit kol, blifvit i en ännu högre grad be• 
friadt från sitt syre, och härigenom för
ändrad t till stål, b vilket, så länge det af 
bergarten betäcktes, kunde uthä:da. den 
$tritngaste eldgrad, utan att underga minsta 

förvandling 

z 

förvandling till sina beståndsdelar n• 
derföre jern och stål tillhopa d~frfas '! 
färs kor, finnes gem?nligen stålet vid ytan: 
emedan denna vant mera utsatt E.. I f-

h . . . h or u 
ten, oc 1ernet mut1, varest kolet hvar-
ken förmått att i den grad verka syrets 
förstöring, ej heller dess egen förening med 
jernet; men helt ann9dunda är förhållan
det med, tsickjern, som genom en långva
rig elds verkan blifvit i masugnen förän
dradt till stål och smidigt jern. Under
sökas gjutne timplar, som under eri län
gre tid sutit inne, så träffas stålet inuti 
och det mjuka jernet vid inrä sidan af 
tirnpeln. Denna förvandling, som man 
först förklarat med tiUhjelp af det så kal
lade brännbara ämnet, l1Vilket genom vär
mens åtgärd hade blifvit vid innersta si
dan till större delen bortdrifvit och här
igenom orsakat tackjernets öfvergång till 
smidigt jern, men midtuti ännu till någon 
obetydlig del qvarstannat och genererat 
stål, låter efter den nyare läran sålunda 
förklara sig: att timpelns inra sida blif
vit genom en långvarig och stark eldgra.d 
i det~ närmaste befriad från kolet, men, 
såsom jemt utsatt för lufteQs verksin, har 
någon del syre förenat sig med jernet; 
längre in i timpeln har tackjernets re
duktion blifvit befordrad af sjelfva det 
syre, som detta innehållit, men otillräck
ligt att upplösa allt kol, har något qvar
stannat och förvandlat det till ett verk-

15 
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1
. tål Hvad åter det nyss förut omta!.; 
Jf!,t s . ... k O O orn 

exemplet med fars orna angar, sa~ rer a;ten icke bar kunnat tillräckhge!' 
g_fva och betäcka det genererade sta• 

fe7g~ch jArnet för luft och kol, ökas~-a1t 
som temperaturen tilltager, kolets ~:fan .. 

. iper det a ven, 
skap till jerne~, syret a~~tbart eller för-
}. ernet blir skort och so d 

dl d .11 tackJ'ern. At syret tor e man 
van a t tl . l k . f . t 
derföre egentligen böra !1\ s _n ya 1erne & 

"l b bet eller öfvergang ifran en fast 
s:nllaflt ar de kropp. Derföre är äfven tack-
t1 ytan ° h · St 0 l • ern lättsmältare än stal oc . 1eru. . a , 
1äsom ett från syre mera. ren~<lt )ern, 
borde väl af denna orsak visa sig ~mndre 
lättsrnält än smidigt iern' som hk?,fullt 
fordrar den allrastarkaste .?ch en an~_n 
okänd hetta att kunna smaltas, och gor 

"ledes stålet från denna sats ett undan-
sa . vid J·emförelsen emellan dessa 
tag; men h b.. äfven 
båda kroppars smältbar et ! or 0 

komma i öfvervägande, att 1ern_et,. da ~-et 
· förvandlas till stål, ingår .en rntlmd fo~-

. . med kol och kanhända tor e sta-
emng ' h" ·t· o h"' lets mera lättsrnälthet kunna an ran ar-
ledas; åtminstone synes d~t mycket ;an: 
nolikt' att kol vid en lika gr~d a re 
duktion befordrar kroppars sma!tbarhe!· 
Man har väl äfven trott, att tack1ern, sa
son1 ett ännu icke tillräckJi~en r~duce• 
ra1lt iem, hade att hä~leda si~ sm~ltbar
het . ifrån qvarstannade 1ordpart1klar' men 
ehuru tackiern ei kan anses v_ara ett r_ent 
jern, är det li,kafullt redan i metalliskt 
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Jrnne, OC? i detta till:tånd äga jernpar
t1klarne sig emellan. sa stark attraktion 
att icke några ometalliska delar kunn~ 
dermed kemiskt förenas. Dessntom veta 
vi, att tackjern kan endast genom glödg
nidgshetta förvandlas till smidigt, jern, 
och, ifrån att vai:a !ättsmält, blifva osmält
ligt vid vår kända eldgrad, men vid den
na sv.iiga hetta afsöndras visserligen icke 
de jordänmen, som till en ganska obe
tydlig del gjort sällskap med jernet. 

; Af hvad om jernmalmer och deras 
förhållande nu blifvit nämdt, kunna fö}. 
jande slutsatser härledas: Att alla våra 
:myr- och sjömalmer, lättsmältare blod
stensmalmer, stålmalmer och andra, som 
äga kalk eller annan lättsmält bergart till 
hufvudblandning, · äfvensom våra rikare 
C?Ch färskande jernmalmer kunna bringas 
att· i första smältningsprocessen lemna stål 
ocli smidigt jern: att alla de~sa uppräk
nade malmslag, verkade i masugn för en 
n1era häftig bläster, troligen öfvergå först 
till stål och smidigt jern, men utsatta en 
längre tid för en" högre temperatur, brin
gas de i flytande tillstånd elJer öfvergå 
till tackjern; att våra härdsmälta malmer 
måste, för att befrias från deras medföl
jande strängflytande bergarter, nödvän
digt utsättas för 'en stark och häftig eld
grad, hvarvid äfven jernet komme1· till 
smältning. En alltför stark bläster för 
lättsmälta malmer, verkade i öppen härd 
~Uei: låg ugn, torde derföre böra av.se~ 



att vara äfven så skadlig, som en svag 
bläster, applicerad fö~ trögs~älta 

O 
malmer 

i masugn. Vi veta JU, att 1 sma ugna~, 
äf vensom i härd, kunna svagare kol; Ja 
äf ven ved nyttjas, och erfarenheten bar 
besannat 'att så kallade döda kol, ellehr 

, o nen oc 
kol som redan genomgatt ug . ' . ill 
hvilka äro mindre brännbara, bidraga t 
förmånligare smältning äp starka \

0
~; :t:r;'. 

äro mera heta och o_rsaka en myc, , , 

k Id 
· d hvarvid fara kan vara, att 

are e gra , . . fl d c 
.. f jernet kan utbnngas l ytan e 1orm, 
ah v_el\~et här icke åstundas. Svaga. kol, 

VI I\., f .. d t 
uppsatta på en mas~gn,. ö_:taras eremo 
alltför hastigt, och mnan annu bergarten 
skilt sig från jernet. . · 

Sedan vi nu betrabat de JE!rn°;'_almer, 
som i första smältningsprocesse~ aro b~-

.. e att lemna en mer eller mmdre sm1-, 
nagn O ··r 
dig metall, uppstår den fraga, om a v~n 
en god och försvarlig ptodukt ~ 8 1! erhal
las efter denna smältmet;od? Da v1sar, er• 
farenheten, att myr- och sjö.malmer, s~m 
efter vanlig malm och ta·ckjerns_nedsmalt
ning gifva merendels ett elakt 3ern, lem
na i blästerugnar ~tt ganska god~ oc]i 
segt jern. De äldres svärd _oc_~ stnds~a
gar voro ju alla tillverkade 1 forst_a sm8:~t• • 
ningen af myrmalmer, och det~a Jern taf• 
lade i styrka och seghet med 1er.~ af de 
bästa bergmalmer. Orsaken hvadore,. ef• 
ter en lika beskaftad myrmalm, segt 1er1! 
kan tillverkas genom luppsmältni~g, ~a 
jernet, på vanligt sätt tillredt, vi,sar s1s 
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kaUbräckt, måste sökas i det kaBbräckt~ 
görande äm~10ts nat~r. ~et tyckes väl, 
som borde 1ernet vmna 1 smidighet och 
seghet, i mån det blifvit verkadt en län
gre tid, och att kaUbräckte malmer skul
le lättare tillgodagöras i högre än lägre 
ugnar; men detta motsäges af erfarenhe. 
ten. Genom rön känna vi, att fosfor är 
den mest allmänna orsaken till kallbräc
kan : vi veta äfven, att detta ämne 
lättare syrsättes eller öfvergår till fosfor
surt vid en lägre eldgrad, och är i ett 
sådant tillstånd mer benäget att Iemna 
sin förening med jernet, samt ingå en ny 
med andra ämnen. Genom en svaeare 
eldgrad vinnes derföre af kallbräckta iiiaJ. 
mer ett segt jern , som svårligen kan er
hållas genom malmens smältning i hög 
ugn och vidare omsmältning, om ej det 
sätt iakttages, hvarrned Herr CARL R1N
MAN behandlat kallbräckt tackjern i ham
I?ars~edshärden, då _iernets seghet bör 
t1llsknfvas kalken, h vilken begärligt för
enar sig med det kallbräckt-görande äm
net. Af hvad redan blifvit nämdt inse vi 
tillräckligen, huru vigtigt det är att kän
na de orsaker, som vålla oartadt jern. 
Denna kännedom förutan, kan man svår
ligen hopras synnerliga förbättringar med 
malmers t1llgodagörande, och, ehuru rik
ligen vårt land är uppfyldt med goda 
jernma1mer, ligga dock manga jernföran
de berg ännu obrutna, i brist på känne• 
dom, att med en lönande kostnad kun= 
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na befrias från cleras oart. Många jern~ 
:malmer, hvilka såsom oartade rntades af 
våra förfäder, veta vi pu använda till godt 
och försvarligt jern. Annu flere och ela~ 
kare malmer torde efterkommande genom 
försök och upptäckter blifva iståndsatte 
a'tt nyttja. , 

De försök , som blifvit anstäldta med 
sjömalmer, tiH erhållande af s~_idigt jern 
i första smältningen, upplysa afven, att 
segt och godt jern ~\an erhåll~s efte~ ~em, 
ehuru nästan alla SJomalmer aro benagne 
att gifva ett mer eller mindre kallbräckt 
jern. Man har,. till vinnande af känne~ 
dom härom, nedsmält malmen i hammar• 
smeds härd, dels utan,. dels med kalk, 
och ehuru jernet ej velat riktigt skilja sig 
från bergarten, utan med denne samman
rusat har man likafullt träffat i de hop• ' . rnsande färskorna så .väl segt Jern so!n 
stål. Att jernet ej tillräckligen skilt sig 
från bergarten, bör väl tillskrifvas en allt
för svag bläster; ty ehuru denn? ~j tillå
tes vara så stark, som fordras till 1ernets 
tillräckliga smältning, är det e_n nödv~~ 
dighet, att bergarten follkomhgen smal
ter och afsöndras. I smärre ugnar• hvar
est värmen mer innehålles och icke så 
lätt af den yttre omP-ifvande luften af-n 
kyles, som i härd, har man äfven ef-
ter sjömalmer erhållit färskor af segt samt 
stålartadt jern, och kunna ugnar vid 
sådana försök i visst afseende anses äga 
företräde, samt, eisom en förbättriPg af 
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..ten allraförsta !il1ställningen, att i jord
g~opar e_Uer . m1~dre sorgfälligt anlagda 
bardar, tillgodagora malmen. 

. Vid de_ Cörsikanska rännverkssmiden 
!:1YttJas en J~rnmalm från ön Elba, som 
~r ganska rik, blodstensartad, stundom 
lnhlandad med synliga svafvelkisgnistor, 
o~h o_fta med en !ipeglande yta, icke 
ol_1k till utseende vår Grängesbergs Siu
&tJerne-malm, ifrån hvilken den likafullt 
s~ilje~. sig, såsom mer benägen att gifva ett 
r~dbrackt än kal!bräckt jern. Jernet, i 
hard beredt, skall dock förhålla sig gan~ 
ska godt och segt. 

J?.et bekanta mjuka Biscayska iernet 
~kall afven µt~n vidare omgång smältas af 
Jernleror, och är det mårkligt, att samma 
slags malmer, uppsatta på masugnen, gif
vit ett tackjern, hvttraf man sedennera 
bekommit ,.i h~mmarsmf'dshärden ett gan
ska kallskort 1ern. I södra Frankrike till
":erk~s på flera ställen ett ganska försvar~ 
l1gt Jern i första smältningen af lättsrnälta 
blodstensmalmer. I Tyskland har likale
des. på flera ställen sådant smältningssätt 
v~rit aUinänt _för jordmalmer, hvilk<i gif
v1t ett godt Jern, ehuru de flesta jord
nialmer gemenligen innehålla ämnen till 
kallskörhet. 

För icke längesedan gjordes försök af 
Herrar Lrwnn OM och G ARNEY, dels med 
Persbergs dels med Långbanshytte mal
mer. ~om härden höll sig mycket sur 
1>ch bl.astern var oändligen 6Vag, ingick. 



.20.2 

bergarten med jernet i färskor, men in.:. 
uti dessa träffades både segt jern och stå1, 
hvilket sednare höll sig mest vid ytan. 
. De nämda exempel, flera andra att 
förtiga, bevisa emedlertid tillräckligen, 
att godt jem och stål · kunna äfven fås i 
för~t~ smältningen, äf ven so':' att ?fta et~ 
sm1d1gare jern och bättre stal erhalles pa 
detta sätt än efter malmens vanliga smält
n~ng till 'tackjern o~h -~ackjeruets bered
ning i hammarsmem.harden. Det torde 
likafullt ej ännu vara fullkomligen utredt, 
om den större smidigheten hos sådant 
jern bör ensamt tillskrifvas smältoirigs• 
processen; troligen bidrager äfven utsmid
ningen under handsläi;gor och smärre: 
hamrar till segheten. 

En icke mindre vigtig fråga att öf~
verväga är den: Huruvida kostnaden vid. 
detta· smältningssätt tillåter verkställighe
ten, och om jern, på detta sätt tillver
~adt, ~an hålla pris och ei undersäljas af 
Jern pa vanligt sätt be,-edt?, 

Ehuru erfarerrheten besannat, att ett 
gansk,a godt jern kan i första smältnings
vägen' erhållas, är detta smältningssätt nu 
föga brukligt, sedan masugnar utträngt 
de mindre ugnar. Oförnekligen har svå
righeten, att i den första smältningen 
kunna inom kort tid tillverka någon myc
kenhet jern, gifvit anledning till iernmal
mers smältning i stora ugnar eller mas
ugnar, till så kalladt tackjern. Bläster
werk, som ä'fren här i riket varit nog au_., 

n,änna, och ·hvarefter Jeniningar i flerai 
-rikets provinser ännu finoas träffas nu 
nästa1! e~dast i Finland och Dalarne, på 
~e fran 1ernbruken mera aflägsna orter. 
Ofverväga vi detta smältsätt, finna vi en
ligt R1NMAN och andra författare,• föl
jande svårigheter dermed förknippade: 

1) Att 1upporna, jernfärskorna, h1ä
strorna eller fällorna, som de äfven kal
las, alltid innehålla jern af olika beskaf
fenhet. I en och samma lupp eller fär
ska träffas dels segt dels hårdt jern, till 
och med verkligt stål., Dessa olika jern
slag måste derföre åtskiljas; men om ock
så detta sker af det mest vanda öga och 
med allrastörsta noggranhet, faller lika
fullt jernet sig olika, hvilket medför 
stora olägenheter, förnämligast vid .fin
smiden. 

· 2) Är afbräqningen betydlig, ~medan 
allt jern, som här förslaggas, sedermera 
icke kan reduceras för en så svag bläster, 
då deremot en del af det jern, som i en 
masugn vid den lägre temperaturen· blif
vit förbrändt, återställes i metalliskt lyn
ne vid den starkare eldgraden. 

3) Måste färsk-0rna omsmältas eller 
åtminstone utsättas för blästerns verkan, 
innan de kunna nyttjas till utsmidning, 
utan att först omsmältas i härd. 

4) Vill jernet, som efter färskorna 
utsmides, gemenligen hålla sig otätt. Otät~ 
heten härleder sig troligen från heteroge
na ämnen, som i första smältningen in• 



trängt sig i remnor och öppningar, ocn 
ehuru dessa icke äro chemice förenade, 
m1inska de jernets smidiga egenskap. 
. 51 'Faller tillverkningen sig inom viss 

tid nog ·obetydlig, emot den i en· mas: 
ugn. I en vanlig en,kel blästerugn ka~ 1 

dygnet 6 högst 8 smältor tillverkas, hv1l
la, hvardera tagna till 2 lispunds vigt, 
utgöra sammanräknade 16 lispund. I härd 
är förhållandet ungefär det samma; ty en
dast 4 smältor till 3 högst 5 Jispunds vigt 
beredas inom dygnet. Detta qvantum, 
jem!ördt med dygnsdriften i en masugn, 
blir således alltid obetydligt., 

Deremot torde i kolåtgången någon 
besparing vara att förvänta. 'I;'ill att fyl
fa en sådan ugn åtgår väl olika: efter ug
nens storlek; men err~edJertid kan såsom 
något visst och påräknande utsättas, att 
-4 lispund jern fås efter J stafrum ved el
ler 6 tunnor kol. Efter denna kalkul 
skulle således 3o tunnor kol åtgå till 20 

Hspund smidigt jern; hvilket väl är min
dre än hvad som behöfves att smälta i 
synnerhet en fattig malm till tackjern, 
och detta till ett skeppund smidigt jern; 
men då vi anmärkt, att färskorna ge
menligen måste omsmältas och renas, 
blir kolvinsten följaktligen härigenom 
:mindre betydlig. Likafullt bör erinras, 
att vid ränn verks - smiden behöfves min
dre kol än vanligtvis, emedan smäl
tans uträckning sker då i samma härd, 
hvari malmen nersmältes, - Böra vi 

r 

~j häraf .·sluta, att de förm.åner som här .. 
fiyta från detta smältningssätt ~äl äro af; 
betyde11:het, ty inrätt!1i~gen är' åtföljd med 
obetydlig kostnad, sa 1 ugns byggnad som 
vattenverks tillställning och ?tsm_iclning; 
:men olägenheten, att inom viss tid kun
na tillverka någon betydlig myckenhet, 
gör denna smältprocess mindre förmånlig. 
Emedlertid böra vi äfven i denna väg 
kunna vänta oss förbättringar i ett tide
bvarf, utmärkt för undersökningar. 

L- -k. 

Om, Messings-tillverkningen 'Via 
Stolberg. · 

Messing; som är en sammansmält me
tall af zink och· koppar, och hvilken län .. 
ge varit känd, ehuru upptäckten af zink 
tillhör sednare tider, har af ålder blifvit 
tillverkad af ga!meja och koppar i eld
fasta diglar, och detta behandJingssätt är 
ännu temligen allmänt bibehållit. Väl har 
man väckt den frågim, 'om ej, i stället 
för i diglar, smältningen skull.e äfven, så 
väl kunna ske i ugnar; men da dessa for
drade en lika konstruktion med Reverber
ugnar, uppstår billigt den farhåga, att som 
.vädret i .en sådari ugn är starkare, och 
galmejan direkte utsatt för luftens ver
kan, zinken sublimerndes och bortginge i 
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rök eller såsom . blommo;, innan ännu 
koppar.en sn:iält, och förmått genom sin 
attraktion till den andra metallen att 
qvarhålla · den. Likväl har hvad u~nar
na b~träffar, den förändrini blifvit på vis: 
sa stallen antagen, såsom vid Ochran 1 

Tyrolen, att i stället för i vanliga smält
'?gnar, hvatuti diglarne nedsättas, desse 
inställas i en reverber-ugn; och har ett 
.sådant behandliagssätt väl medfört den 
förmån, att· godset, då diglarne g~ sön
der, kan lättare tillrätta fås, äfven som 
den sublimerade zinken återvinnes mera 
säk ◄:irt i hvalfvet af ugnen;·men man har 
tillika funnit, att reverberugnar fordra 
mera ved eller kol, för att uppeldas och 
smälta den massa, som diglarne innehål
la. Hvad åter de kroppar angår, som ut
göra grundämnen för messing, så är det 
väl bevist, att denne vinnes renare, om 
zink tillsättes i stället för galmeia, eme• 
dan galmejan ofta innehåller flera främ
mande 

9 

och för messingen skadliga äm
nen, sasom bly, arsenik och jern, och då 
dessutom galmeja, ehuru från samma stäl
len, ger i smältning en olika zinkhalt 
som svårligen kan förut märkas, så följe; 
äfven häraf, att messing från samma Bruk. 
är ofta Qlika till sina beståndsdelar, in
nehålla ode stundom mer, stundom min
dre ziu k, än som verkligen borde finnas; 
:men som tillsättning af zink fördubblade 
processen, emedan zinken måste törst re
dncera.s ur galmejan, oc;h derefter om-
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s!"°ältas ~ed k_oppar_~~, så sk1;dle möjligen 
t~!lverknmg~p~rnet ~-angenom ökas på ett 
satt, som e1 ofvervagdes af varans värde· 
om ej på sådana ställen, der galmejan ic: 
ke utan betydlig kostnad kan erhållas 
~ch tillgång finnes på nära intill belägn~ 
zmkblende streck. Man har väl ansett 
messing, tillverkad af zink och koppar, 
att vara mindre smidig än vår vanliga 
messing, men det kan så mycket mer 
motsägas, då så väl hos oss som i andra 
länder, dessa båda metaller blifvit sam
mansmälta till en godartad messing, och 
me_? den 

O 

förmån, att mera gods kunnat 
smaltas pa kortare tid. 
• Zinken, som användes till messing, 

fas de)s såsom gal meja, dels såsom .zink
blommor eller nichts efter blysmältningar 
af zinkblandade blymalmer, såsom vid 
Gosslar på Har.tz, och dels såsom zink
blende, i hvilket sednare fall zink och 
jern äro r;nineraliserade med svafvel; men 
dessa 3 ämnen äro hvar för sig mycket 
föränderliga. Således träffas galmeja dels 
med jern, dels m~d bly och dels med 
andra ämuen. Dert sublimerade zinken 
anses åter af olika godhet; allt som den 
legat en längre eller kortare tid i luften; 
och då af den äldre en mera smidig mes
sing erhålles, .emedan trohgen arsenik och 
andra flygtiga ämnen gått bort, lemnar 
den nyss sublimerade zinken en mindre 
duktil roessing. Zinkblende är ett lika 
föränderligt ämne, håUande, utom zink, 
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~er eller mindre jern och koppar, och 
ar den sednare metallen geruenligen till 
finnandes i den g.rå zinkmalmen (Zincum 
p_seudogalena). Den skillnad som visar 
:ng h~s messing från olika ställen, härle
der sig likväl icke allenast från zinkens 
o~h kopparens beskaffenhet, utan äfven 
fran en olika tillsats af dessa båda äm• 
nen, äfvensom ett olika behandlingssätt: 
äger mycken inflytelse på messingens för
hållande. Om bly ingår i zinken eller 
kopparen, visar messingen sig mera spröd 
~ch 

0

henäge?- att anlöpa, och jern ger all
tid at messrn~en ◄ •en mör~are färg. Den 
Polska gahneJan ar ofta sa jernhaltig, att 
~en efter en stark rostning drages betyd. 
ligeJ.l af magneten. Galmejan från Kal
mesber~ är" väl mindre jernhaltig, men 
h!r ~lit1d nag_?n smitta deraf, och bly in
g~r afven den. Den Ungerska skall icke 
halla bly, men väl jern. Hvad förhållan
d_et angår af koppar och galmeja, så veta 
Vl

0 

att detta ändrar sig för olika orter. 
Sal~des _nyttjas vid Stolberg 60 .delar _gal .. 
n~eJa, till 70 d~far koppar och affall; 
vid . Go:slar 4o till 46 delar ugnsgalmeja 
emot öo delar koppar och affaH; vid 
Ochran 90 del_ar gaJmeja emot' So delar 
koppar och aflall; vid Kassel 60 delar 
galmeja emot 80 delar koppar och affall · 
i Eng!and 4o delar. granulerad koppa; 
emot 60 delar galme3a; och märkligt är, 
att, ehuru mycken uppmärksamhet den 
granulerade k.oppa:ren förtjenar, detta sätt 

,;gc,g 

att före11a kopparen med ~inken blifvit • 
,indra lander utan efterföljd -. 

Sedan något blif vit nä~dt . . Il .. h " .. om mes-srng l a man et' ma sarskilt b k ·r . es n vas 
den gal mep och koppar, som nyttjas vid 
de Stolbergska messingsverken: Galniejan 
hämtas dels från Stolbergska trakten dels 
från Kalrnesberg, 2 timmars väg frå~ sta"'I 
den Aachen, och 5 timmars väg från Stol
berg. Den förra är fattigare på zink än 
den sednare, men flyter lättare, och, clå 
transporten med den Stolbergska galme
jan ej är besvärande, tillsättes j ja ofta ä af 
d~nna emotKalmes_?ergs galmeja. Galrnejan 
fran Kalrnesherg ar mycket föränderlig, 
e1:nedan en mer eller mindre inblandning 
af kolsyrad kalk samt oxideradt jern och 
bly utgör olikheten hos de. 5 t;lagen, som 
der räknas. Den efter rostningen utsof
:rade galmeja utgör första sorte~ clå hvad 
som blilvit frånskildt räknas tili det an
dra slaget, men till tredje sorten hör all 
galmeja, som fås i trakten och upp i da
gen omkring det betydliga Kalmesberget. 
Det är det bästa slaget, som egentligen 
upp köpes af _messingsverken vid Namur, 
h vilka, såsom mer atlägsna,, .finna en dy• 
r?re transpor.t ersatt i~E_;nom uppköp af ea 
:rikare galmeJa I och fran denna hushålls .. 
gren härledes det företräde, som Namur
ska messingen äger framför den Stolberg
ska. Den gamla gruf van, eller det så 
kallade Kalmesberget, arbetades redan i 
Spaniorernas tid, men upplysning om de 
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:äldsta arbeten saknas nu, sedan Österri
karne, då de utrymde del! Limbu-.,rgsk,a 
landet åt Fransmännen, satte eld pa hela 
grufve-arkivet. Grufvan har alltsed~n. va
rit en national-ägendom, och ger arhge~ 

. , då inalm eJ minst 20000 centner; men _ 
felas och hela berget utgör nästa1 e_n 
,nal~stock, skulle så mycken gadmeJ~ 

·· ska e 1 kunna upptagas, som maq __ on h .! d 
synnerhet om malmen' som ar nog ar , 

· .. d med krut i stället för ah los-
;sprang detackor och hvarom redan fråga 
sas me , • .

1 
d . . p 

·blifvit väckt hos Conse1 es mmes 1 a-
c.ris. Grufvan har ett djup af 200 fot, och 
cär på sina ställen genomsatt med sto~la~. 
, Det tyckes som. hade kalke~ f?rst __ bhfv1t 
'.fälld, hvaruti Zinken J?ed ,ofnga ~:n:ine~ 
;sedermera precipiterat sig. Oft~ traffas 1 

·galmejan större körtlar af en hard!"'ad le
'ra. Berget är betäckt med en gra stun
dom på gult stötande sand, genomsa_tt 

"m.ed ådror af lera; men under den 8 till 
1 o fots tjocka sanden visar sig_ en l~ra, 
hvilken ofta drager i svart, är litet kisel
haltig, och under denna lera ligge! gal-

,mejar Galmejan är till utseen?e hk ~n 
ftngnistrig kalk, merendels drus1g o_:'h hk
aom maskstungen, varand~ den b~sta __ af 
h vit eller blekgul färg, och den rodflac
kiga eller bruna något jernhal_tig. Då det 
ej är tillåtit att föryttra gal~eian or.?stad, 
brännes den vid berget. T1ll de!1 , andan 

•. uppstaplai under tak en ros te ull några 
o.ch 

-----5 

och 20 fots fyrl:ant n_ertill, först med ett 
underlag ved ull 1 fots tjocklek deröf
yer ett 10 tums hvarf små kol, så galme
Jan af kålhufvuns sto:lek. till 5 fots\fock
Jek, och fortfares sluftev1s ll.1€!d kol och 
galmeja, tills rosten vunnit vanlig höjd 
o~h tåt~ skapnad af en afbuggen pyra
mid, da hela ytan betäckes med den fi. 
n

0
aste malm, samt slutligen med våt jord, 

sa att galmejan, hvi!ken är i förening med 
~ol, ej må kunna förflygtigas. Hettan är 
1 p~rjan g_anska lindrig, och. aftages eller 
palagges Jord, allt som värmen for<lras 
starkare eller svagare. Genom rostnin
gen, som gemenligen påstår fyra dygn, 
har malmen dels blifvit mörare så att 
den lätt kan söndPrdelas, dels ä;o kolsv
~a, arsenik, ~vafvel och andra flygtiga. 
amnen bortdnfoa; men som kolsyra för
~aar. sig begärligt :rne~ ga.lmejan, och 
atervrnnes ur atrnosfenska luften inom 
kortare eller längre tid, io·enfinna vi här-. ~ n 
uti o~saken, hvarföre den långt fraktade 
g~IrneJ~n behötvei: hoa oss undergå rost
nmg for andra gangen. Detta beskrifna 
~ätt att ros.ta, är väl det allmännaste; men 
1 England brännes galmejan i reverber
ugnar, hvilket är af mera förmån och 
för Engelsmännen så mycket nödvä~diga
re, se, u galmejan rostas rned stenkol. 
Hvad kopp:'lren angår, som nyttjas vid 
Stolberg, sa fås den för närvarande mest 
från det Ornn-Nassauska landet och Nor-

16 



rige; men Svensk och Un§;ersk koppar ät 
äfven känd. 

Leran, bvaraf oiglarne eller krukor .... 
na slås, och hvarmed bräunugnarne mu
ras hämtas frän Namurska trakten. Den 
är ~w,rt, glänsande, fet, af fin sann~ad; 
~ättning, och upp blandas till J ~ed bran h 
cli!?,elmjöl, då den starkar':'. binder oc 
hiittre motstår eldens upplosa~?e kraft. 
Ugna~ne, som s~des var~ 120 tul antalet! 
och hvaraf vanligen_ 3 till. ~ hopbyggas l 

5amroa bränn hytta, åro af hka ~onstr~k
tion med våra Svenska, 1uen nagot min
dre. I botten af hvar ugn äro 11 dra~
hål, och <liglarne så ställde, att ett hal 
är emellan hvar digel rif de 8 som n_ed• 
sättas, samt 3 hål eller öp~ningar. m1.?t .. 
Utl. Dialarne äro 1! tum tJocka, mvan-

• b 2 "d 
cligt 12 tum djupa och 6r tum Vl a. upp· 
till., men samrnandragne t1ll 2 tum 1 bot• 
ten. Som ugnarne eldas med stenkol,. 
och dessa fräta hårdare än träkol, mot
stå hvarken pipmurarne eller digl_~rne 
länge hettan. Diglarne sades vara förlo
rade efter några veckors bruk. 

· Sedan ~an nu meddelat några be~ 
grepp om galmeja och koppa_r, äfvensom 
om diglar och brännugnar vid Stolberg, 
återstår att be&kritva sjelfva smältningen~ 
För alla 8 diglarne göres. en gemensam 
blandning eller press af nagrn och 60 ffl 
tint söndnn.wlPn 12:almeja, 35 ffi koppar, 
lika mvcket .iflaH L~amt 3o ffi sönderstött 
kQl~tybbe efter fästa träshig: hvilket allt 

fördelas i 8 lika delar; hälft 
11 

f I 
· h O bL f' e a ga me. J~n oc ~_rngo: sty 1,e, uktadt med vatten, 
lagges först 1 de redan uppvärmd k _ 
k d "f ff Il " 0 a rn orna, ero ver a a et; sa aterstode f 
~almeja tillika med fuktadt kolstybbe, ::h 
ofverst .kopparen, sönderslagen i små bi
tar. Krukorna nedsättas åter i bränuug
nen, hvai:efter denna fylles till ff med 
.stenk~l fran trakten deromkring; locket 
eller ;emken skjutes i början öfver ugns
~ymungen; men sedan hettan tilltagit 
oppnas locket, och efter 12 timmars för
lopp är smältningen slutad, då ock alla 
8 krukorna upptagas. Godset, som är i 
den 8:de krukan, hvilken är den största, 
:rensas eller muncleras.,. massan omröres 
väl, att allt må blanda sig, hvarefter äf
ven godset i de öfriga krukorna häJies i 
den större, med iakttagande att incra 
främmande ämnen medfölja 

7 
och sed:n 

all messing blifvit sJ agen i en dig~l om
röres den flytande massan, så att a~kan, 
eller muldan som den heter, må lättare 
kunna stiga opp och sedermera afskummas 
hvarefter messingen uts1ås emellan 2:n~ 
stenar af 5! fots längd, 3J fots bredd 
samt 1~, ~ums tjocklek. Har åter kop
parn bhfv1t cementerad med den rikaste 
g~l~1eja, så, emedan messingen blifvit 
hangenom skörare, utgjutes den på golf◄ 
vet, afa~alas och sönderslås i små styc
ken, hv1lka kallas Arco _. och med tiH .. 
sats af koppar och fattigare galmeja för 
andra gå:pgen omsmält.e$i hvarigenom ~es• 
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singen vinner ansenligt i seghet. Ste
:narne, hvaremellan rnessingen gjutes, b:· 
stå af en mycket grofgrynig granit fran 
St. Malo i Bretagne. Att, vid Oc~rans 
messingsverk i Tyrolen, gjutna tack1erns
hällar nyttias i ·stället för granit~tenar, 
'Visar möjligheten att kunna urn~ara de 
sednare. Etter hvarje ugnsgiutmng er
hålli:>s en skif va af 4 ~ots längd' 2 __ fots 
bredd och 3 liniers tioc~lek, utgoran• 
de i vigten omkri_?g So Frans~n. ffi, 

--fver hufvud raknas endast arhgen 
men o .. . E 
70oo (:€ n)essing att smaltas 1 e~ \tgn. n 
stor del af Stolbergska tillverluungen har 
afsättning i Frankrike. 

L- - k. 

I 
\ 

:i.15 

Berättelse*) om,. 7ackjerns-Blåsnin ... 
gen vid Norns Brulrs Masugn, 
år l80j **). 

Det är icke af fallenhet till ett oti
digt skryt, som jag med mina Herrar 
Principalers tillstånd tager mig den fri
~eten_, att till respektive Herrar Fullmäk
tige ofver Styrelsen af Jern-Kontoret öf
verlemna denna berättelse. - Men då ifrå
ga~:iran_de. b]åsning torde så vida vara 
sk1l1ak_t1g 1fran alla öfriga, att den med 
betydlig kolbesparing gifvit det högsta hit-

*) Af Herr Inspektor ERIC NoRDLANDER. 

**) För att nu genast kunn11 meddela något sä
kert om denna blåsning, hvilken redan genom 
muntliga beriittelser och rykten är mer el, 
ler ~nindre känd, __ har det v11rit nödviindigt, 
att till ett annat Hafte spara några anmärknin
gar och jemförelser, hvartill ämnets vigt gif
ver anledning. Emedlertid tror man sig i för
h1md böra nämna, att ingen ännu beskrifven 
t~ckjernsblåsning gifvit i det hel11 ett förmån
ligare utslllg, och att vid gimska få en så no
ga anteckning blifvit hållen, Om det förra ej 
helt och hållit k11n tillskrifvas applikation flt 
den omtalta vädter!åd:m, så är likväl troligt, 
att den mycket bidr11gi t dertill; och den full
itändighet hv11rmed 

0

Hr Inspektoren No110• 
J.A N DE 1\ uppgitvit de flesta omstiindi1aheter vid 
denna blåsning, iir af .~å mycket rner;i vårde, 
som man, utan dylik noggranhet, alddg kim. 
~omma till något resultat i en så många för. 
andringar underkastad operation, som Sir1m• 

· ska tackjernsblåmingen. 



tills kända vecko tackjem, i synnerhet de 
6 sista veckorna af blåsningen, och det 
nf fullkomligen lika god beskaffenhet med 
det tackiern de förra välgående blås• 
ningar gifvit; har jag så väl af nit, att i 
h_vad på mig obetydlig,m ankomma. ~an-, 
bidraga till jernberedningens förbättrrng, 
s~i:n ock för att genom sannfärdiga upp
gifter stadga och rätta de begrepp, hvar
till fördomar och bristande underrättelser 
0111 denna blåsning möjligen kunnat för
anleda, Jår.igt ifrån att genom åtlöje för .. 
tjenande hemligheter undanhålla nyttiga 
upptäckter, trott 1.nig tvertom böra noga 
beskrif va· lillstäliningen, fortgången och 
resultaten af denna blåsning. 

Om sommaren år 1804 applicerade 
Bälgmakareil WERTIN framför de gamla 
dock ganska goda spitsbälgorna, en så 
kallad väderlåda af träd med regulator 
eller ~örligt lock och listgång, ~n ¼ tum 
bred 1 begge ändar, 1 aln hög bak och 
8¾ tum framtill vid axeln, dess längd 2 

alnar 10! tnm till axeln, allt invändigt; 
diametern af knäröret, som är fästarlt i 
väderlådans botten, och som ej e.r i full 
vinkel, är 5! tum. Locket eller regulatorn 
förseddes med en last af 8 Lisp. tyngil 
bergsvigt, i form af en vinkel med 2:ne 
treqvarters lika långa sidor, af hvilka den 
ena låg på locket och den andra hängde 
öfver bakgafveln. - Det förstås dock 
af sig sjelf, att denna tyngd ökas eller. 

!J'J17 

rni~sl,as ! så att locket förblifver i ett 
~matt stigande_ eller fallande, utan att slå 
l botten, hvangenom ändarnålet befrätn
jandet af en beständigt lika bläs~er. sku[ .. 
le förloras; ty ofta händer, att den ena 
bälg<m är starkare än den andrn, hvilket 
~ek locket nogsamt ger tillkänna; hvar
~ill kommer, ett blåshjulets olika belastan
de, kammar och nålars felaktiga insätt
ning verka till ojemn bläster. - På loc
ket, 8 tum från dess bakgafvel, är fästad 
.en 12 tums lång stake, och distansPn. 
~meH~n densamma och öfverliggande bål-
1ern ar 8 tum. Under starkaste · hlästP-t 
tog _denna stake emot nämda båljP-rn, 
hvangenom blästerns styrka för den stun
den än mera ökades. - Denna til!st~ill
ning kan med rätta anses .såsorn ett fel, 
i anseende tm den i så måtto åstadkom• 
na ojemna blästern och gångande verkets 
starkare påkänning, hvi[ket allt, vid om
byggi:ad af gångande verket, lättligen kan 
nndv1lrns; men här var det nödvändigt, 
för att förekomma hettans verkan af bål
jernet på väderlådans lock. 

Bälglockets längd invändigt från mid
teln af bakgafveln, på sidan, tiil midteln 
af axeln 8 aln. 3! tum, dito bredd bak, 
invändigt 2 alnar 17¼ tum, - Dito bredd 
öfver axeln invändigt 20 tum och bälg
lockets rest 1~ aln. - Bälgorna nedtryc
kas af epicyk.loidiska tackjernskommar. 

Till ställsten nyttjas 1'.vförktjernberg& 
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sten. - Ställets bredd vid ryggsten 1 aln, 
dito vid timpeln 20 tum, dess läm:~d ifrån 
:ryggsten till form.an 12 tum, san~t ifrån 
midteln af förman till damstenen 1 aln 
18 tum. Formans höjd 16! tnm, for:m· 
plåtens lutning ifrån vattenpass-linien }\ 
tum samt dess lutning emot rygg~te~. ~f
ven y'L tum. - Forman efter lodtrad 1lran 
pipanf centrum dragen till ~y~gst~n m 
centrum 21, tum. - Forman 1 öppnrngen 
är lika med tättans mynning vid fastare 
och gröfre kols påsättning; men vid min
dre och lösare minskas den på höjden~ 
tum; men med lika bredd. Ifrån tättans 
mynning till kanten af forman 18 tum. 
- Under grund tackan är en trumma, ½ 
aln hög och 1 aln bred, med ett mycket 
sAkta rinnande vatten. - Fy1lningen af 
ler och sand sammanblandad, eme1lan 
grundtaclrnn och bottenhällen väl sam
manpackad, är 6 tum hög vid en tun
nare bottenhäll, och vid en tjockare nå
got mindre. - Vid bottenhällens nedläg
gande lutas den ifrån förman till frånsten 
1 tum, och tm timpeln ungefär ! tum. 
- Sedan bottenhällen blifvit inlagd och 
sidstenarne införde, vridas de begge vid 
timpeln emot vattenfartef.l på blåshjuiet 
(Masmästarens egna ord) circa 3 tum. -
Murningen öfver ryggs ten bör vara kort, 
af ungefär 18 tums höjd och g tums tjock 
mur, samt af 1~ alns bredd, der den slu
tas emot pipan. - Frånmuren afdrages 
lika kort som öf ver ryggen, hvaremot 
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form~uren uppföres till 2 alnars höjd el. 
Je~. lan&re, allt efter som pipan är ut .. 
brand, Ju tverare ju bättre, för att föra 
godset. närmare midteln af pipan, samt 
ofvanpa förman goda 3 qvarters tjock mur 
som sedan tvert spetsas emot pipan. ' 

~lästern insläppes genom ett rör el• 
ler tatta, 2 alnar 3 tum lånat af t1'ockt 

h 'd . b I oc snu t Jern bleck, vägande, med 4 rin-
~ar af bandjerns styrka, omkring 2! Lisp. 
förenadt med ett i väderl~dans 

2
botte~; 

faSrgjordt knärör af 5~ tums diameter 
~:00m <1n · slang af tjockt ofalsadt smord; 
Jader, 5! qv.arter la0 ng D J"d 2 • - enna a er-
slang kan gör::is längre och kortarEVf!fter 
b~hag, och tättan in flyttas allt efter som 
.stallet utbrännes. 

Tättans skapnad i mvnnineen är ett 
cirkelsegrnent, bvars höjl är 2!. torn och 
dess stdrsta tverlinie 3 tum. _::_ Tättans 
bredd vid slan~en 5i tum och höjd 5J 
!um. - Mynmngen af tättans läae var 
rnnanföre forman 4 tum. b 

Hyttans yttra :mµrs sidor 16 alnar i 
fyrkant. Pelarne vid utslagsbröstet 4 al. 
nar 18 tum breda hvardera vid foten• 
bredden dem emellan 6 alnar 12 tum' 
samt deras tjocklek 7 alnar. Pelarne vitl 
bälgbröstet 5 alnar breda hvardera; di
stansen emellan dem 6 alnar, samt 4 al
nar 8 tum tjocka. 

Pipans höjd ifrån bottenhällen till 
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uppsättningsmålet 15:f aln, hvaraf från 
bottenhällen till ställbandet 2 alnar 3 tum; 
derifrån tiH korsbandet 5 alnar, och <ler• 
ifrån åter till uppsättni'ngsmålet 8 alnar 
9 tum. Pipans halfva diameter vid ställ
bandet 1 aln 7 tum, vid korsbandet 1 aln 
l9i, och vid uppsättningsmålet 1 aln 
:i:¼ tnm. 

Efter vanlig värmning pådrogos bäl
jorna, och visade sig genast under ök
ningsveckorna alla tecken till god gång 
och starkt kräfjande. Till på 9:de vec
kan bi.behölls detta starka kräfjelaget, 
men sedermera ökades blästern efter hand, 
så väl som malmtillsättningen i propor
tion. - Under loppet af u:te veckan 
försöktes att sakta blästern, för ett der
igenom minska rlen starka ech vid förra 
}j!åsningen ej vanl:iga drifning. - I sam
ma mån minskades äfven torrsten; men 
qvickmalm och Jimsten påsattes som förr; 
:men verkan deraf bfef t att slaggen tjock
nade, var sällan flytande, det färskade 
vid murarne och ugnen. rökte starkt. -
Efter att hafva härvid uthåUit ett dygn, 
ökades efter hand både bläster och torr
stens återpåsättande, och det lyckades, att 
efter 1 ! dygn återvinna den förra goda 
gången. - Detta försök synes bekräfta, 
:att hvarje bälgs vanliga hastighet, af 5 
slag i minuten, var den mest passande, 
och att med en mindre .bläster blef för 
,llllak. 

r: 

~~be;et för Masmästare och Hyttdrän 
bar 1 val a ena sidan varit r d · • g 
seende dertill, att e1· en en~: n~t, i an
d 4 k ganrr, un-

rer 2 -~ec ors blåsning, någon °af de 
g ofva stacklarne blifvit nvttJ·ad. t 
groft h d- h . .,: , y ett 
d an :;pett ar vant tillräckligt till 
d ~t arbete, som fordrades i stället. men 
6 a ?.rnn_ deremo_i: e!tersinnar' att efte; 5J tiH 

s
1
attmngar bhfv1t e.tt utslag och 31 till ,. 

uts ae: om dy . t 1 f c-- • 2 4-. ern o .. gne , wara. w!Jde' att tack-
J. Jet ~as_tan alltid måste med vatten af-
sva as 1 sm . . • h , 
gen öl ~_Ymnrng, ar sa dant betydli-

rnt tragenheten af deras göremål. 

Deremot hafva beg U ·· 
anseende till cl ge . p1;>sattarne, i 
ett , .. en st&rka dnfrnngen . haft 

sa traget arbet · ' Iäa .. e, att, I anseende till 
1gre vag efter kol samt deras ren .. 

rande d d' 0 o go-. , ~ ~n tre -Je mas te pa 17 veckan och 
till blasmngens slut biträda. 

Vid 1-iögsta och mede1gån en 1rnfva 
merendels åtgått till hvar sättni~g: 

i5½, 16 till 17 skoflar Bispbergs malm 
s_om väger 2. Lisp:d 2;f m:kr vikt. v. , 

2 til 3_ skoflar formsten (Norbergs) väger 
1 Lisp:d 17¾ m:kr clito. ' 

2 till 3 dito vask af Bispbergs och Nor .. 
bergs samm;:inblandad. 

1¾ till I~ ?kofvel Norbergs blandsten vä .. 
ger i L1sp:d i6¾ m:kr dito vikt v, 

J skof vel lim sten. · · 

" Hvar sättning har bestått och be-
~tar_ af i2 tunnor i sädesmål, Tven .. 
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:ne gånger und~r 1?Yåsning_en är_ timpadt. 
Efter sluu1d blasnwg helans pipan och 
stället af lika utseende, som efter en vall"' 
lig blåsning med 2:ne tättor. Ingen fr~~
ning eller skärning har skett, '!tan ar 
pipan väl glaserad ; uppsättni~gsm_a!et un
dantagit, hvilket vanligen bhr htet ut• 
brändt i fogarne. 

Forman har under hela gången hvar
ken jernskott, varit het e~ler ~rännan~e, 
icke heller slaggat, som eJ vant ovanligt 
,-id förra blåsningar med 2 tättor. 

Tackiernet är merendels i brottet 
grått I undantaga~de e~ter städstöp~ings
veckan den 2'2 1 ordmngen, som ar ha
gelsatt 'och i synnerhet i tunna kanterna 
h vitstråligt. 

Allt tackjernet, äfven det efter 22:dra 
veckan, utvisar, att masugnen väl kun• 
nat draga ännu något mera malm; men 
clå tillfällig omständighet så lätt kunn~t 
förorsaka öfvergång ifrån fullsät!ni~g till 
försättniug, har man ansett förs1gt1gt att 
hafva något att vinka på. 

Slaggen har merendels varit ~ell~n,, 
blå vid första uppbrottet, men qvicktnn
nande och sedermera något ljusare eller 
mycket ljusblå. 

Smederne tyckas, sedan de vid tack
iernets behandlande blifv~t mera vane, 
gifva detsam:na. företräde framför det ef~ 
ter förra blasmngame. - Icke heller 

förorsakar det någon hiitiskning i hittills 
vanligt öfverjern: den ena härden hade 
nästlidna räknings slut, <len 1 0kt .. 1805, 
~o S~Ppp:d, o~h den andra 42 Skepp:d 
ofveqern efter bokslut. 

Till <lenna blåsning hEtfva åtgått 3Li8rf 
1a_ss malm, hvaraf ungefär ¾:delar från 
BispbP-rget, till 60 Lisp:d pr lass; ! från 
Norberg, till 52 Lisp. pr lass; samt 5154,t~ 
tolftunns stigar i bäddan stjelpta kol. Der
rued hafva blifvit tillverkade 3975 Skepp:d 
tackiern. Således bäddan reparterad per 
S~epp:d tackjern, hafva till hvart Sk:pd åt
gatt 15,y8.?9 tunna kol. - Ehuru i denna · 
räkning inbegripP-s ¾ undermål, rostnings
kol och stybb, bränder och öfverblitvit 
stybb 1 blifver den dock aHtid grunden 
för tillverkningspriset; men om nian en
dast dPbiterar Hyttan för hvad <len vnk
ligen njutit, neml. uppsättningsmålet, be
löper ej fyllest 10 tunnor per Skeppund. 

Af hosföljande Tabell kan i11tagas, 
så väl sättningarne i vedan, som hv,.rje 
veckotackjern, samt jemförelse der,-,f1er 
göras emellan denna och 1803 års blås. 
ning. 

Af medföljande Jurna1, hvilken först: 
för fjerde veckan börjades, inhämtas pro
portionen emellan de uppsatta milmer, 
Sflmt öknin~ens fortgång. 

!ag hoppas att medföljande prof på 
tackJern och ~l .. gg sk.ola bek.räha tilltör-
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litligheten af hvad jag om deras_ be~ 
skaftenhet anfört. - Att af detta blir ett 
segt och godt jern, vittna så ~äl åtfölj~n
de prof, som den ej obetydliga_ besta~l
ning Stockholms smeder deraf g3ort, till 
sva~halsar och vagnars beslående. 

JURNAL 

ÖFVER 

(f 

TACKJERNS BLASNING 

YID 

.NORNS·MASUGN, 

Amn~ När efter. ta1en står • betyder det ¼i när det står : betyder det 
_ och :. beteckna {, · , 
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Vid hö,..,-sta och medelgången hafva 
n1erendels å~gått till hvar sättning; un-
der ,1805 års blåsning: . 

1 
1 5! 16 till F"' skofla.r Bispbergs ma m, :i' ,; V 

som vä.aer 2: Lisp:d 2¼ m:kr · v . .. er 
2 till 3 dito formsten (Norbergs)' y.ag 

Lisp:d r,.,¼ n11;k:r dito. h Nor 
2 till 3 dito vask af Bispbergs oc • 

berrrs sammanblandad. .. 
i! till° i~ dito Norbergs blandsten, vager 

4 
1 Lisp:d 16¾ m:kr V. Y, 

l dito :Limsten. • h b 
Hvar sättning har bestatt oc e-

står ~f 12 tunnor .ko_l i sädesn!ål.
0 

:r 
Till denna blasmng hafva atgatt 54~ 1 2 

lass malm' hvaraf u:1gefär ¾:delar B1s~J 
bero-s och !:del Norberg_s,. sa11'.t 5154 fi 

· 
0 kol l:ivarmed bhfv1t tillverkade 

stigar ' d ·11 " • tt dl ,., '"'5Skeppund tackjern, ertl atga. i 
::197 1 b "'k dt 15 89 
hvart Skeppund genere t era na Ys§ 

tunnor kol. • 0 466 
·Till 18o3 års blåsning bafva atgatt 2 

Jass malm, tdelar Bispbergs och ¼=tel Nord 
bergs samt 38ogy\ stigar kol, varme 
tillver'k.ades 247 I Skepp:d 21! L:p~ ,~ack
jern' som gör x8f}lr tunnor kol pa vart 
Skeppund. 

Om 

~55 

·om m'ängden af Jern, . som till-
verhas i Frankrike, 

Som Franska jernet icke föres på våg, 
och Bruksägare ej behöfva att redavisa 
för mängden af jern, som de tillverka, 
kan ej annat än svårighet uppstå vid frå
gan att bestämma beloppet af tillverknin
gen. Härifrån härleda sig' äfven de olika 
uppgifter vi ;iga om qvantitativa förhål
landet af Frankrikes jerntillverkning, och 
denna olikhet blifver så mycket mindre 
oväntad, då vi anmärka, att sjeffva Con
seil des Mines, med· allt bemödande att 
1 denna del vinna upplysning, måst sak• 
lla, åtminstone i början af sin förvaltnine,.. 
kännedom härom. Den uppgift, som ~i 
llu meddela, är tagen ur St.atistique ge
nerale et particuliere de la France et 
de s~s Co!onies; ett verk som utkom i 
Paris 1804. Mf'm äfven i detta arbete fe
la underrättelser om riågra Departemen
ters tillverkning, om h vilken för närva
rande Fninsmännen sjelfve ej äga till-. 
förlitlig kunskap. Innan vi meddela, hvad 
vi härom hafva oss bekant, torde likväl 
några allmänna begrepp om jerntillverk
ningen i Frankrike, få framställas. 

Franska jernrnalmerne kunna egent
ligen hänföras dels till jord malmer, dels 
til! glaskopfer, dels till blodstensrn11lmer, 
och dels till stålmalmer. Den största tack-. 

_x7 



jernstiliverkning är likväl grundad på de 
Iörstnämda. Vid flera masugnar, som jag 
besökte, så väl i norra delen af Frankri
ke som i det inre af landet, nyttiades 
endast jordmalmer. Dessa sammangyttra• 
de jernockror äro af enahanda nat~r som 
våra myrmalmer. Till u~~een

0
de visa__ de 

sig än i form af rusor, an sasom -~torre 
eller mindre korn, ofta med en glansan
de yta i brottet, i synnerhet om halten 
af jern är b~tydli~: 25, 3o, ja s~_undo~ 
40 procent 1ern, ar hvad man Täknar 1 

stort efter jordmalmer. Malmen är in
bäddad i lera och sand, och den grof.: 
korniga utgör l_iksom ordentliga l?ger. 
Den träffas antrngi>n strax under Jord
ytan eller på obetydligt dj_up, och vinnes 
i allmänhet utan synnerligt arbete och 
kostnad: stundom fortsätte~ likväl malm
taj=!ningen på ansenligt djup, och, när ~r• 
betet en gång upphör, är iika så ofta till: 
stötande vatten, som en verklig brist pa 
malm , orsaken härtill. Till sinn egenska• 
per variera dessa malmer, äf\.e:1 s?,m alla 
andra. I allmänhet kan man hkvaL anse 
dem att vara af kallbräckt natur. Mest 
kallbräckta anses malmerne vara i för 
detta Bretngne (Departementen Cotes 
du Nord, .Finistere, Ille et Vilaine I Loire 
Inferieure och Morbihan). Mindre kc1ll
bräckta äro malmerna i för detta Nor
niandie ( Departementen Eure, .Mancbe, 
Orne, Seine Inferieure och Calvados). De 
bästa. jordmalmer fås i· för detta Berr,: 

ort 

( Depa:rtementen Cher och In dre), ocn 
Berry-Jernet anses vara det mjukaste Fran ... 
ska jem. Man jemför det med vårt Sven. 
ska; men af smeder, som försökt båda 
sorterna, gifves alltid företrädet åt det sed
nare. Godt jern f~s äfven i för detta Elsas 
(Departementen Ofra och Nedra Rhen), 
i Lorraine ( Departementen Meurthe, 
Meuse, Vosges), och i Champagne (De
partementen Ardennes, Aube, Ofra Marne 
och Marne). Jordmalmerne i Franche Com
te (Departementen Doubs, Jura, Saone) 
äro äfven kände att lemna ett mjukt och 
godt jern;:i.men i detta landskap ~r också 
tillgång på bergmalmer. 

Af glaskopfer eller hematiter, en art 
röda, rödbruna, ända i svart öfvergåen .. 
de, rika och glänsande malmer, ofta af 
ett slaggigt utseende, är stor tillgång i 
södra delen af Frankrike, och i synner
het i för detta Grefslrnpet Foix (Departe
mentet Arriege). Det är vid Rancie I och 
icke långt ifrån Pyreneerna, som betyd
ligaste tillgången finnes. Vid mer än So 
smedjor, som drifvas med vattenbläster*), 
nedsmältes malmen, efter den Cata loni
ska processen, till en lupp, som innehål
ler både mjukt och hårdt jern, samt ett 
sämre stål. Jernet från Terrascon är myc• 
ket berömdt. 

Blodstensmalmer finnas till mycken• 
net på ön Elba, och i synnerhet vid ber• 

#) Trompe, 
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get Rio och det så kaUade Magnetberget, 
Denna malm, som hör till de rikare malm:.. 
sorter, träffas i ordentliga kristaller med 
en metallisk glans, och gifver, i iilchet 
m

0
ed andr? blodstensmalmer, rödt pulfver 

da den nfves, samt drages ej af magne• 
ten. Svafvelkis .finnes der, och var in
sprängd i malmen. På sjelfva ön, hvarest 
hvarken är tillgång på skog eller vatten, 
uppsmältes ej malmen. Den föres gerfö
re dels till Corsica, dels till främmande 
orter, och nersmältes på Cataloniska vi-· 
set. Grufvorna, som för närvarande ut
göra en national ägendom, sägas vara af 
Franska Regeringen bortarrenderade till en 
årlig summa af 500,000 Francs (r4o,fo& 
R:dal. R:gdsmynt). 

Stålmalmer eller jernspater .finnas till 
6törsta mängd i Departementen Isere (en 
c:lel af för detta Dauphine) och Mont
blanc' (för detta Savoyen). I det förra 
Departementet ligga St. Vincents och da 
betydliga urgamla Allevards gruf vor, alla 
rika på malm. De sednare förse med 
;malm nästan alla masugnar i Departemen"' 
tet Isere, och till någon del det angränd 
sande Montblanc. I malmen, som håller 
40 procent jern, finnes gernenligen ind 
sprängd jern- och kopparkis. 

Lika rika malmer och nästan af lika 
egenskaper, träffas vid St. Georges och 
St. Alban d'Heurtieres i Departementet 
Montblanc, Stål:rnalm fö:m.es på flera an• 

I 

l 
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tfra ställen i Södra Frankrike och Elsas 
har äfven något förråd deraf. ' 

Dessa malmer äro, som namnet in
nebär, tjenliga till stål, hvartill de ock 
användas, ehuru stål tillverkas i flera De
partement, der tillgång ej är på stål
malm. Detta är förhållandet i Departe
mentet Nievre (för detta Nivernais), hvar
est tackjernet efter jordmalmen likväl be
handlas efter en egen smältprocess, och 
hvarom jag vid ett annat tillfälle torde få 
utförligen handla. Då så väl det Izerska 
som· Nieverska stålet icke undergår någon 
garfning, bör det ej heller kunna jemföras 
med det Tyska stålet från Steyermark, 
Kärnthen och andra orter. Af brännstål 
tillverkar Frankrike högst obetydligt. Till 
namnet känner jag endast tvenne bränn
stålsverk. Det ena anlades I785 af en 
Herr S OLLER vid Remmelsdorlf i för det
ta Lothringen, och har sedan den tiden 
varit dels i gång och dels öfvergifvet; 
det andrn, hvarest en stor del af tillverk
ningen garfvas i blandning med Franskt 
råstål, är beläget ej långt från Nemours 
vid byn Souppes. Detta torde vara till
räckligt, för att meddela ett allmänt be
grepp om jernmalmerna i Frankrike. Att 
rika bergmalmer finnas till myckenhet på 
Pyreneerna, är en känd sak; men af brist 
på skog är tillverkningen obetydlig. 

I ett land af så stark befolkning, 
.,om Frankrike, skulle man näppligen tr(• 
jer11tillrerk.ningen k1..uma vara ~å ansen= 



Jig, då vi erinra, att denna· underhållet 
niistRn enda~t med träkol. Mig vetterli .. 
gen finnas rnga masugnar i Frankrike, 
hvarest rostade stenkol eller coaks an
vändas, oberäknade de i sednare åren 
anla~de ugnar vid Creusot i Departemen• 
tet /::ia6ne et Loire (för detta Bourgogne). 
Brist på stenkol är ej orsaken, att. dessa 
ej anv:ii.ndas till rackjerns-smältningar; ty 
Fr,1nkrike äger häraf betydliga tillgångar, 
och i Journal des //rls et des Manu
Jact1tres nämnas 47 Departement, för
sedda med sten kol, utom flera med an-,, 
led11ing11r till flö~er. För uärvarande be
gagnas stenkol, eljest är jerntillverknin
gen endast till förädling, och vid Reveu~ 
ber - verk, hvaraf Frankrike har ett be
tydligt antal. 6 sådana verk, neml. Ne
vers, Creusot, Rouelles, Indredes, St. Ger
vet och Liittich, hvardera försedt med 
flera ugnar, äro anlagda att omsmälta 
tackjernet till kanoner, och under revo
Intionen var detta antal mångdnbbelt: ty 
Departementet Nievre, der nu blott ett 
8nda kanongjnteri finnes i gångbart stånd, 
ha,de .. då _en_samt flera. Fransmännen påd 
st:1 val sieH ve, att deras stenkol öfver
träffas ~f de Engelska; men att äfven de 
förra kunna nyttjas till tackjemssmiiltnin-

' derom intyga blåsningarne vid Creu
:;ot, ehuru desse af andra orsaker afstan• 
nat, och hvarom jag vid annat tillfälle 
torde. få meddela underrättelse, så myc-

heUre, som Creusots jernverk kan"· 

~1 

till vidden af sina anläggningar, och i 
,inseende till den kostnad, hvarmed ver
ket blifvit fullbordadt, anses vara det för-

. s_ta i landet. Som tillgången på skog märk
hgen aftager, och Frankrike oförnekligen 
i sednare tider ökat sin jernprodukt, tor
oe bruket af stenkol till tackjern;;srr.ält
ningar snart blifva en nödvändig tillflykt. 
Att sluta af en Aperr;u de l' extra cl ion 
et du commerce des .substances Mine
rales en France avant la revolution, 
:mötte äfven svårighet att uppgifva belop• 
pet af Frnnkrik.es då varnnde jerntiHverk.
ning; men för jemförelsen nämnes <leri, 
att_ år 1787 . tillverkades i Elsas 92000 

qvmtaler (23071 skepp:d tack j. ·vigt) tack
jern, och 62700 qvintaler (22586 skepp:d 
.sta_p. vigt) stångjern; i Clzampagne 62700 
qvmtaler (122586 sk:pd) s1ångjern; i Ber
ry 151750 qvintaler (38o5S sk:pd) tack
jern och 94937 (34r99 sk:pd) stångjern; 
i Franclze Comle 43860 qvintaler (15800 
skepp:d) stångjern; i Lollzringen 260000 
(piotaler (65199 skeppund) tackjern och 
145000 qvintaler (52234 sk:pd) ståogjern. 
De säkra källor, hvarifrån dessa uppgif
ter blil vit hämtade, böra ej gifva någon 
anledning till tvifvelsmål om deras till
förli tligher, och ehuru ett bestämdt för
hållande kan i det hela ej bäraf jnhäm
tas, torde man lik väl med mycken sä
kerhet kunna sluta, att Fransk; tillverk
ningen vunnit tillväxt i de sednare åren. 
För~t inköpte Frankrike jern från utrikes 



ort till ett årligt belopp af 11 till rn mil
lioner. Livres, 

0

och svårigheten, att i sed
nare -~ide~. erhalla det, har ej annat ku?· 
nat an latta medlen, att sjelf förse s1g. 
clermed; men det är icke möjligt, att 
Frankrikes skogar länge uthärda, och 
under mina besök vid bergverken, fann 
jag flera af dem hvila i brist på kol. Jag 
har besökt Bruk, hvarest eIJ Svensk tun
na kol efter ek, bok, asp och andra 
löfträn 'gällde, efter vårt sätt att räkna, ' . rn skilt. R:gds mynt, och vid andra Bruk. 
voro kolen i ett dubbelt så högt värde. 

Man har äfven i sednare åren gjort 
försök att nersmälta jernmalm med träd
kol i blandning med torf, dels orostad 
och dels kolad. Det var ock en tid, då 
man, i anledning af dessa försök, vi!Je 
framtvinga ett allmänt bruk l1äraf; men 
erfarenheten visade snart flera olägenhe
ter dervid. 

Sedan vi nu i allmänhet omnämt 
Frankrikes tillgångar på jernmalmer och 
bränsle, skola vi uppgifva de särskilta 
smidesprocesser, som der vanljgast före
ko1:nma. Dessa kunna hänföras till fyra, 
och är: 1) å la Franqaise eller af oss 
kalladt vaHonsmide; 2) a la Renardiere, 
som har någon likhet med vårt haHvallon
smide, och är mindre aHmfot; 3) a la 
Macerie., en särskilt process, bestående 
deri, att tackjernet omsmältes i en egen 
hi.i.td, i.amt utgju.tes till tunna skifvor, 

hvarefter 

hvarefter samma tackjern, som nu är me
ra lättfärskadt, nedsrnältes i en vanlig 
härd, under det att smeden uppvärmer 
jernet till räckning f~r s:nn1:1a eld: Den
na process är bruklig 1 N1vernois. Ett 
sådant behandlingssätt får . äfv~n .. heta a 
l' Jtalienne, och skall nytt1as 1 for detta. 
Dauphine. 4) t't la C~talane., ~om, bru
kas i södra l!lelen af Riket, och ar af ena
handa beskafl:enhet med det så kallade 
rännverkssmidet. 

Dessa äro de underrättelser _jag h~r 
1msett böra föregå följande Tabell, n:inehal-. 
laride uppgift på Frankrikes jerntillverk
niog för särskilta Departementer *). 

*) Vid red1,1ktion af de Frnnslrn vigtern,\ har 
Lispundtalet ej blifvit utsatt oftare, n_n_ da det 
'öfverstiger ett halft Skeppu?d. _ lfangenom 

nkommer en högst obetydlig skillnad emel• 1f ~ slutsummorna,' h vilket må niimnas, i fall 
någon skalle göra sig den mödan, att nar
m~re gran.ika de-ssa uppgifter. 

L - - k. 
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TABELL öjver Frankrikes Jerntillver!ming för siirskilta Departement. ~-----............. __ , ____ IZDtlli!:I'& e,a;:LC Ml~----------·----

1 

Departement 1-Q · ~ackjs::~,rnnd -Q · s_;å_ng~::;,undl Q · ;tä~keppundl 
O 

~ er~ipls~<~ap:undl 
v1nta er tackj, v. vmta er stap. v. VIl!ta er stap. v. '-vmta er st.:i.p. v. 

Ain - - - - - I 120 - lµ - -

lfäiL.'. \ ;1~~~ ,~;~~ :fm iiiil - 1 - 1 

lg;;;:::~ : '~~;!! 3i!!; :::: ::::1 l .,.- I 
Cote d'Or . 169400 42479 107600 3~7

2
6
96

1 -_ . 2000 720 
Gates du Nord I 5500 3887 9 I 5o C I I 

I
Dordogne , 79900 200361 3715'0 13333 3250 1171 -1. 
Doubs . 29000 7272

1

1 40930 14743 660 2381 . 
Drome • • 1200 501 800 ~89 -
Eure . • 721000 18055 27000 9726 700 25i 
Eure et Loire 13000 3260 12950 4664 -----c 

Finisterre 20000 5o 15 
Forets 34000 21064 49305 17761 
Gironde 10910 3-g3o 
Jemmapes . 25000 9005 
Ille et Vilaine 24300 6093 6000 21fo 
Indre 88000 22067 23800 8573 
Indre et Loire 4600 II53 5000 18011 2000 
Isere 36500 9153 Il 155 4018 16140 
Jura 49000 12287 52260 13326 
Landes • 12180 3@541 10080 3631 
Loire I 8000 
Loire et Cher 5000 1253 3200 1153 
Loire-Inferieure 30500 7649 31530 11358 1500 

Lot 13470 4852 
Lot et Garonne 16000 4012 12000 4323 

540 

Manche 3000 1081 
Marne , 250 90 
Marne (haute) 317600 79643 174500 62360 

, Mayenne , 47050 I 1798 35500 12788 
;Mayenne et Loire 100001 2508 6000 2162 

I
Meurthe • . 3000 1081 I 
Meuse • • . 1332oor 33402 87660 31578 

Mont-blanc . . . -~I-i~ _;~~~ -~ __::..., - - I -
Transp. 154872013883601 363047'310896 32870 1183g ~ 94';;71 ___ ............ ftXl?_""_l!IO _________ , ____ , _________ _: 

500 

,..,.., ·-- 19 
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TABE öfver Franl.rikes Jerntillverkning för särskilta Departemenl. 

1:-tte,·ligare RiiUf;:lse i 2:dra 1-lii(tet: 
Siil. 90 ra<i!. 27 H,ir: Salband, liis: Jernban'rl, 



SRmling11r, bv1m1f m11n iir sinnad 111t lem· 

n.i 'i till (j H 1ftt>n ärligen af rlt>n vidd och t-r1er 
plan, snrn <fet förs111 Häftet ung.elär u1vis11r, liirne, till 
salu hos Hr N,,,, Oden & Cump , Hr Mitg. Uu" dt 
~•mip, samt Hr Mag. Wiborg i &tockholm, h\'lu:esl 
afvpu erhåll11s exemplar 11f K T. :-ivedPnstiern,u Re· 
SIi gPnom t•n rlel 11f .Enyland och Skottland, å 1 

H:d. 10 $k. R:gtls. 

M'l,t!t1.ti 'fi;,. Rlo,mtPriils!a1re ocli Id1'or,., aJ 
Tr,'i,1,eärds iits,./, h\'nrttf .Å11unde H,i{t..t nyligen 
utkommit. 5.ifj1•s hiidant-ftt'r 1111da t i D,lhu & 
Comp. Bokhane.id för 1 .l:\:d. ll:gJs hvo1rt H,dte. 

O;_,r finnes iifven: 

Fnes ,LäkuP-Bok, å I R:ci. <:x. 

Schvarlr; :\1iferalogi, med 7 gravi,rade 
36 sk. h. 

Munk1•n, i O •l11r, a R:d. h. 
Tvisten t-111 .. lliiA Ajn orh l!lyne1 om Acbills VII" 

pen, Rf GrPfvp Gy l,•11borg , . ts s\ill. h. 
Fö11ök till praktidc Alhanrfling i Sjö-Anillf'rit"t, af 

<"frerste A~rhlang, a4 ,k. I,. 
Dnmbums Lt•fvt>rn.,: Vi111m, Dirta, 1"11<·111, S1u11ido

bjrls, CHntill'na ~11,u na; • f'~ Lintleg1·en. aa sk. t, 
P-r.-nn,nnation pi lio1111ni! G11stn/ fil Ja,riladt1 

,Vmjtt>r, 1. a. 0.1., a R:d. 12 sk. 
Di10 pli l:,npe/J~t ock S11e1uAt ~. sJ C. D• 

ldn, mt:11 b R:tl. 

Jliiu .. a~,.-
Sld. 18>- rJd. 0.7. si!r· finlv,k.a,I - liiu .lllbokaa 
- 2;7 - lo stir~ o:·,. - •as: Mro 
T•b,.flt>_n u'vrr Fr·,n k• Jtn11,11-.-,. .. 11,ogen 

och 146, bor v,r•: 245 o•h '46, 




