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§. I.

Jernets förvandling til Stå!, år vål aT-
u, månt bekant: men hvad naturen och

konften bidraga til beredning af godt
ftå], det år dock ej lika kunnigt, utan utgifves ån-
nu ofta för hemligheter.

De fom teknat up minnet af fordna tiders
håfder och göremål, underråtta vål ofs, at af Me-
tallers förädling Jernet varit ibland de förfta fom
förtjent mennifkors åtanka. I anfeende til Jernets
oumgångebga nytta i åkerbruk, i allahanda flög-
der, i Navigation, i fred och hårnader, få finner
nian åfven de gamla Hebreer a) och Egyptier b) ej
varit mindre ryktbara i denna Metals flögdande,
ån de Grekers Calybes c), Cycloperna, de Cretijke
öijeboerne, Dafiylt Idxi d) , Telcbineme e) och en
Glaucus Cbius , hviiken Herodotus narongifver för
den förfta fotn förftått göra Stål f). Hos de gam»

A la
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la Romare g), Galler b) och tle Scythijka i) famt
Nord fka Foikflagen *): finner man ock nog tidiga
kånninger af Jern-tilvårkningar och defs förädling;
men fom i deflfa åldre tider, alla Konfter och Ve-
tenfkaper föreftåltes på et mycket mörkt Mytbolo-
gifkt eller Hieroglypbifkt fått. In til vår tid Hi-
fforia Arttum åfven måft blifvit förfummad och
vårdslöfad, få har icke defs mindre efter få mån-
ga Epochers förlopp, denna fak dock icke ånnu
blifvit fatt i tilråckeligt ljus.

Få ftrödda underråttelfer har man om Jernets
förvandling til Stål i de Lärdas dag-böcker: men
i gemen få ofulkomligt upgifna, och med andra
främmande begrep och onödiga tilfatfer öfverhölg-
de, at knapt råtta fammanhanget af dem kan in-
hämtas. Hos Konftnårer och dem fom flögda i
Jern, finner man vål igen den fåkrafte kundfkap i
denna fak: men dels åro deffa ej altid nog uprikti-
ga i fina upgifter, ofta felas dem åfven begrep at
kunna meddela andra fin kunfkap härom. Den få-
krafte utvägen blir altfå, at under nyttjande af de
ftrödda fanningar, fom ibland Konftnårer åro kun-
niga om Jernets förvandling til Stål, genom rön
och förfök vidare föka utfpana, de omftåndigheter
fom dervid förefalla, och at af dem famla grund-
fafte Reglor, hvilka vid Stål-tilvårkningar i gemen
kunna tjena til uplyfning och efterdöme.

Denna vågen har en Reamur, Svedenborg och
Polbem , med flere, lyckligen fölgdt, famt har ge-
nom deras flit, ftörre ljus blifvit uptåndt om Stål-

til-
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tllvårkningen, ån i flere Secler förut, t detta Åca»
demifka arbete åtager jag mig friheten, at få nyt*
tja deffe uplyfte mäns rön> vid utredandet af Jer-
nets förvandling til Stål, fom ock fkal jag til nå-
gra omftåndigheters närmare uplyfning åfven hår
anföra nya egna rön och förfök, dem under Herr
Prarfidis tilfyn, jag haft tilfålle at anftålla i denna
fak; och hvilket alt til den gunftige Låfarens när-
mare ompröfvande hemftålles.

a) Genef. Cap. 4. verf. 22. Jobs B. Cap, 28. verf. 2. &c.
mera hdrom, fe StruveriDi ff, dediverf, Generib. opific, Thef.
Vill. ' b) Diodorus Siculus ?:to Bibi. Hift. pag. 341. Under
Rommerfkt herravälde voro ock namnkunniga Jern-Fabriquer
i Alexandria. e) Petidorus Vergiiius pag. 127. och i append,
pag. fl. d) Strabo Lib. 2. Diodorus Situi. Lib, 6. e) Sfrd-
bo Lib, 14. Geograph. f) Heroäotus in Libr. j, Potidorut
VirgiUus pag. 127. g) Livius Dec. 111. Lib. 7. &9. C«U*r
Libr. de hello Afric. Cap. 20. h) pamirollut Cap. LXVf.
JLiPws XXXIV. C3p, 2r. /') Polidorut Virg/lius Lib. 11» Cap,
XIX. Tacirus de morib. Germ. Cap XXX. k) Olai Magni Hift,
Septentr. Libr. VI, Cap. I, Loccenii Antiquit. Sviogorth. Libr,
11. Cap. 8. Konung, B,,Hel.inge Lag. Flock, 9,.

§" 1*
At få reda på, huru det tilgår med Jernets för-

vandling til Stal, fa är nödigt at ftraxt anmärka «f
huru mänga ila g det är, famt på hvad fårfkilt fått
hvart och _t af dem tiivårkas.

Gjut-Stal, tiivårkas faf.ane, då af Tackjern ge-'
nom tiere gånger anftåld lmåltning famt jernets
OfltkhauLJ-iag ocia omveihng Scal tiireJes.

A __, BrZnn-
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firtinri-Stal, göres Cementatkne» då af Stång-

jern eller något annat fmitt jern, med omflag eller
Gement-pulver, jernet calcineras i eld, och derige-
nom förvandlas til Stål.

Härd-Stil, tilkommevextinflione in menflruis li-
quidts, eller då Gjut- och Brånftål upglödgade, -fläc*
kes i konftigt tilredde hårdvatn.

Anmärk, t. Af alt detta, och de göremål fom i gemen
förefalla vid Stål-tilvärkningen, finner man altfå, hvilka
"mftändigbeter förtjena den ftörfta upmärkfamheten vid Jer-
Hets förvandling til Stål:

1) Vid Gjut.Stal, Tackjernets befkaffenhet fora til ftål
fkal nyttjas.

ö) Kolens art,
3) Sättet af Jernets gjufning, och hvad på Baljornas fläll-

ning famt härdens befkaffenhet vid Stål-tilvärkningen beror.
4) Huru Jernets uthamring och velling bör fke,
f) Hvad är at i akttaga fört än genoro fläckning i vatn

det härdas til Stål,
6) Vid Brhnflal kommer ock mycket an på förfiktigt val

af Jern dertil.
7) Sjelfva Cementets fkiljaktiga befkaffenhet och verkan,
g) Den utvärtes fkapnad och figur fom jernftången gif-

ves under Cementeringen.
9) Hvad vid Jernets härdande i vatn är at i akttaga,

Vid mrti/ial beror ock
to) Mycket derpå, huru godt Gjut- eller Bränftål dertil

väljes.
ir) Hvad vid defs upglödning är at anmärka, och
12) Hvad värkan åtfkiiJige härdvatn hafva på ilikt Stå!,
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§. 3.

At nårmare utmärka befkaffenheten af alla
deffa omftåndigheter i deras behöriga fammanhang,
fa vil jag nu anföra om fältet at tilvdrka Gjutflal.

1) Hårtil utvåljes hålft fådant Jern, fom år hårdt
och fegt, famt får det icke vara hvarken röd-eller
kallbråkt, oanfedt af dem bagge, med mera omak
och ftörre koftnad, åfven Stål tilredas kan, År
Tackjernet få hårdt at man med möda kan bryta
det fonder, når det år glödgat, få blir deraf altid
det hårdafte Stål: men icke få, om det under up-
glödgningen år för mjukt.

2) Tackjern gjutcs gemenligen i galtar, af tre-
kantiga prifmer; men til Stål i tunna fkifvor, el-
ler kakor, af en eller halfannan tums tjocklek, på
det at den må kunna ftyckas i mindre delar, och
under fmåltningen, af kol och afka Jernfmåltan
få mycket mera reduceras.

3) Sedan härden år fyld med kol och kolftyb-
be famt något flagg om hvarannan blandade, fön-
derflås Tackjerns " galten eller kakan i ftycken til
10 a 15 markers tyngd, och betåckes med vål til-
ftött kål och kålftybbe. Defla ftycken hållas i el-
den til defs de biifva hvitröda, men ej at fmålta,
och derpå båres de at under hammaren fördelas til
6 å 7 markers tyngd, famt föres hvardera at åter
upglödgas i elden.

4) År Jernet kallbråkt, håller man det långre
under hammarn, innan det delas i ftycken, men

A 3 fprin-
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fpringer Jernet då det hamras, bör det baras tilba-
ka på ftå Jet, och fördelas fom fagt år, famt låg-
ges i fmedje-härden vid brädden af fmåltan, at defs
Svafvel ån mera efter hand må afråftas och vara
til hands at fkjutas i elden efter omftåndigheterna.

5) En mycket laggran omftåndighet härvid år
det, at för de til fmåitning inlagde Tackjerns-ftyc-
ken, rått i akt tages den eld-grad. At de endafl:
må hålla fig mjuka i det långfta, utan at fmålta»
Man famlar dem ihop i ugnen med et fpett, på
det under tilmåkningen deila ftycken må ihophåf-
ta; deruppå lyfter Smeden up denna flagg-artiga
Jernmaffa, fom af Franfoierna kallas Loupe, at den;
må komma ofvan för vader-fpberen och ej falla i
botten på härden, famt far kolen härigenom tilfål-
le at fylla botten under den uplyfte Jern-maff.n;
hvaruppå fedan den lämnas 5 a 6 timmar liggande
i elden, väl öfvertåkt med kol, få väl til at ftad-
ga fig, fom fmålta.

6) Under den tid Jernet fkal fmålta, rörer man
med et udJvaft Jern, och förföker om deraf faft-
nat någorltåd-S i Härden och kommit utom våder-
fpheren, hvarvid flika ftycken föres åter under vä-
dret, och når Jernet år fm ålt och häller fig fly-
tande 1 vid botten, få förökas vädrets kraft; och rö-
rer man ofca i fmåltan och tilfer, at under hela
tiden den år något öfverhölgd med flagg, emedan
fådant hindrar Jernets afbrånning.

7) Ståndigt får dock flaggen ej ftå öfver fmål-
tan, utan bör den tappas derifrån, at Jernet blir*

bart,
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tärt, på ået defs öfverflödiga Svafvel får afdunfta
och bortbrånnas. Under det fmåltan år bar,kaftas
derpå fom oftaft Björk, Bok eller Ek-afka med fot
och kolftybbe, fom mycket bidraga til Stålets godhet.

8) At utröna når' Jernet år rått flytande, få
kan man känna på fmåltan med et Jernfpett, eller
tager i akt, når gniftror af flaggen eller Jernet fly-
ga häftigt genom kolen, eller når lågan fom i bör-
jan af arbetet år rödfvart blir fmåningom hvit, be-
fynnerligen fedan flaggen år borttagen. Hvarpå
når Jernet i 3 å 4 timmar år hållit fmålt, affkiljes
flaggen, hettan minfkas, och det fmåJta Jernet flåp-
pes ur Masugnen at löpa i grunda fandformer til
at ftelna,* hvarvid märkes at denna Stålmaflä altid
kommer ur elden med rödare färg ån annat flags
Jern. Samt bör den utflyta på ren fjö-fand, men
ej på fådan fom beftår af Qvarts och Flufsfpat,
hviika fårlka Stålmaffan, eller fmålta til flagg öfver
denfamma, och hindrar Svaflets utdunftning deraf»

ef) Hårpå föres Stålmaffan under hammaren
och fördelas i 4 delar, af hvilka hvar och en då de
åro hvitvarma kaftas i kalt vatten. För öfrigit för-
nyas detta nu omförmålte arbete 3 å 4 gånger ef-
ter Jernets befkaffenhet, hvarefter det vidare föres
at räckas under hammaren, hopfmides och garfvas,
medan det ännu annars år fprött och front, famt
ej har Stålets råtta feghet och hårdhet.

10) Mogna och goda kol hafva mycken del i
Tackjernets förvandling til Stål, hälft nyttjas dertil

Ajk-
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//*-och Ek-kol, fom ock kol af mogen Fura famt
kol efter löffkog; men kol af Grått och ung fkog
åro aideles otjenliga hårtil. De nyafte och torrafte
kol åro de båfta; de fom åro gamla och våta gö-
ra ingen nytta; och fom kolen böra vara ganfka
torra, få böra de ock ftåndigt hållas betåkta; det
tages noga i akt, at löfa och fvaga kol icke blan-
das ihop med hårda, fåfom Björk-kol; man bör åf-
ven akta fig at de ej blandas ihop med jord eller
ften. En Stig BjSrk. och Ek-kol gör ock mera gagn
ån halfannan eller tvånne Stigar Furu-kol.

11) Af ftora fmåltor fås aldrig godt Stål, eme-
dan Jernet i dem ej tilfyllert uphettas kan, få til
flaggens affkilning, fom Svaflets nödiga afroftning.
1 Kärnten, Tyrol och Steyermark brukas förden-
Ikul fmåltor, fom åro ganfka fmå, hälft altid Tack-
jerns-ftyckeni en liten hård kunna fnarare uphet-
tas och fmåita qvickare ån i en flor, famt bör man
fåledes ej lafta härden med mera ån 3 eller 4 Sven-
ska Lifspund Stål-mafla på en gång.

12.) Den runda Figuren i härdar vore bäd:
men fom de nu brukas, få bör djupleken af här-
den ifrån våderpipan til botten vara 6 tum, defs
bredd 12, och vådermynningen mycket trång, til
det högfta af 1 tums bredd, på det vädret må bii
defto ftarkare och mera genomträngande. Våier-
Canalen bör ock vara längre ofvan ån nedan, på
det puften må kunna våndas til botten af härden,
och af denna orfaken får han en fned ftållning.

Den
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Den främre delen af Formen bör ej vara högre up
ån 5 tum öfver botten, om Tackjernet år trög-
fmålt; men om det år et mera flytande Jern, bör
härden vara djupare, nernligen 7 eller 7; tum, och
formen icke ftållas få fned. Formen bör gå in i
härden til 2 tums längd. Hög öfverhård bör ock
brukas, åfven fom Form-våggen bör framtil vara
fned, fom ock hällarna, hvilka utgöra botnen, at
få mycket hetare i härden gå fkai; famt fordras
30 graders ftupning för Formen, om Jernet qvikt
fmåltas kan, och defs flagg och fvafvel behörigen
må afbrånnas.

Anmärk, t. Af alt detta fom anfört blifvit, finner man
altfå, at alt flags Jern kan förvandlas cil Stål: men med
mindre och ftörre förmån efter Jernets befkaffenhet. Stål
har följakteligen naturligen ingen färfkilt Malm , fom af
en del Tyjkar och Franfofcr blifvit påftätt; utan kommer
det endaft derpå an, at genom eldens värkan kunna affkilja
flagget och Jernets öfverflödiga Svafvel, famt at genom vis-
fa reducerande medel, fom vid Stål -gjutningen äro afka,
kol och andra til flufs tjenande ämnen (§. 3. Momentet 7,)
kunna förvandla Jernet til Scål, eller rättare fagt, mera be-
främja Jernet metallifation än förut.

Anmärk. 2. När cil Gjut-ftål utväljes nödfäft Jern, få
kan det få mycket lättare och med ftörre förmån förvandlas
til Stål, famt borde dertil ej nyttjas annat än detta flags
Tackjern, Nödfäcc Tackjern fkiljer fig ifrån fatt deruti,at
när det bryres fonder, få är det til färgen grått och fegt
under brytningen; då deremot fäte jern är altid fkjört och
hvirblankc i brotrer. Detta fednare fås altid i Hyttor och
Masugnar, när msra Malm fättes på Hyttan än kokn k..»nna

B ned-
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aee.fmå'lta, hvaraf bliTver mycket flagg qvar deruti, fom g3r
Tackjernet hårdt och fprött; då nödfätt Jern, fåfom renare
ifrån flagg, faft det kräfver meta kol på Hyttan, altid fin-
nes mera jämnt, hårdt och fegt, Viffa flags Jern-Malmer,
fåfom Svenflc Torrftens Malm ifrån Bitsberget och våra Myr-
malmer, famt alla Miner*ftrri Caltiformes gifva ock naturligen
utan btanning et nödfätt Jetn, I hvilket hänfs.nde, men ic-
ke annars, de framför andra Jernmalmer äga företrädet. För
öfrigt fer man at det kommer på Smaltaren fjelf an, om haa
af en Jcrrim3!m vid def. fmaltning i Masugn vil bafva nöd-
fätt eller fatt Jern, famt följakteligen beror det mäft härpå,
om Tackjern fkal blifva dagligt til Stål eller icke.

Anm..rk. 3. At kallbråckt och rödbräckt Jern ej aro
lika fjenlijaa til Stål fom Torrftens-Malmer, är almänt be-
kant och förut anmärkt: men at af dera bägge genom för-
fiktig t i Fre .ning kan tiivårkas Stal, det beftyrker erfarenhe»
"en. Vid rödbräckt Jern, beror härvid mäft 1) At en fådan
Malm förut väl råftas, at Svaflet och Arfeniken må derifrår*
afikiljas, famt at til den öfverflödiga Svafvel-fyrans ab-
forbtrrande, och Jernets redu<s.ion brukas Kalk eller Lim-
men vid roftbruket; c) fom kallbrä.kan i Jernet med fog å-
ter kan hanledas af en ftrång oreducerad Metal-jord, fom
har fit fäte emellan de reducerade och ej väl ihopfmälta
Jern-p?rtiklarne, famt hos hvilken fpörjes brift på tiiråcke-
Jigit Flogifton, få kan fårfant flags Jern ock förbättras, dels
genom tilbiandning af rödbräckt Jern, dels ock at med me-
ra kol eller Flogifton det nedfmältcs på Hyttanj at ej för-
tiga det en fådan Malm aleid mycket mindre än rödbräckt
jern bör råftas. För öfrigt kan både röd-och kallbräckt
Jern i Masugn fmältas til nöcifätt, fåfom tjenligt til Stål,
allenaft Smakaren i akt tager det fom vederbör vid Mal-
mens upfättning, fmaltning och utftickning.

An»
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Anmlak. 4, Vid upfåttningen är 1) nödigt, at af kal!-

bTäckt Jern tilfättes mindre Malm i proportion emot ko-
len; men af rödbräkt mera Malm och mindre kol. Stora
ugnar tåla ock mera Malm i proportion af kolen an fmåj
2) kan rätta proportion emellan kol och hvarje flags Malm,
bäft utrönas af de tekn, fom yppa fig af ugnens kräfning,
under påftående Malm-fmältning,

Åro hällarna up i kring pipan i ugnen hvita, få kraf-
ver ugnen mera Malm emot kolen; äro de blå, får man hål-
la up litet med upfåttningen; men blifva de mörka, hafver
uonen fin rätta fylnad. Är lågan i ugnen hvit, få fordrag
mera Malm; fkiftar den med blå-gula färgor, få är den
lagoro. Om lågan med röken flår högt öfver ugnen, fom
lätt kan fes i mörkret och äfven en hop Malm-gniftror fy-
nas, få är för mycket kol i proportion emot Malmen; men
om lågan är fpetlig, hvit, ljus och icke för hög, få utmär-
ker det lagom upfättning. Märkes ock i ugnen under Mal-
mens fmåitning dert mera fvarta än ljufa korn, famt flag-
gen är mörkgrön och tung, få kråfver ugnen mera kol; Iju»
fa korn i Malmen utmärker alt för ftark fmåitning, och ljus-
grönt flagg, at fmältan godt-jämnt och Jernet är väl redu-
cerat; men fkulle flaggen mäft vara ljus -grön och hvit i
kanterna, få påminner den at mera Malm bör tilläggas, äf-
ven fom lös och lätt flagg, fom nog rinner, tilfäger at ug-
nen kräfver mera Malm; fkulle ock flaggen fojn fätter fig
öfver Jernet under Masugnens gång vara fvart, lätt, bläd-
drig, och under med en räftfärg, få är blåfningcn god}
tvärtom är för mycket Malm, hvaraf fatt Jern blifver, om
flaggen är för tät, tung, och röjer för litet Jern-råft. Det
Sr ock härhos ilureiigen at anmärka , at i fall Malmen va-
rit mycket blandat med gråberg, få vifar fig nog tidigt der-
af under froältningen en grön flagg» hvilket ej bör hopblan-
das med de förr upgifne teknen.

B 2 Arv-
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Anmärk, f. Desutom kan hvarje Malm* arts rsitiå pro-

portion emot kolen lät pröfvas af Tackjernets befkaf-
fenhet, då det är froält. Om Tackjerns profgjöfen ar rund
i kanterne och hopfallen midt på, af grå fäTg inuti när den
fönderflås, fä är det nödfätt och godt til Stål: men är det
i brottet hvitt, fom härrörer af den än qvarblefna myckna
flaggen, och nar gjöfen afflås feefinnes med ftrödda grå gni»
ftror, Iik fom med en hagelfvärm genomfkutit, då innehåller
det et fatt j. m, fom härrört af för mycken Malm emot kol.
Finnes Tackjerns profgjöfen jämn öfver alt, famt fkarp i
ändan af kanterne, och jernet inuti ifprangt af grå gniftror
och ftrimmor, få har upfåttningen af ko! och Malm varit i
rätt proportion; men om Tackjerns profgjöfen är mycjtet
grynig och hälig, fordrar Masugnen mera Malm emot kok

Anmärk. 6. Vid Malmens utfticKning finner man ock
lätt igen om J-rnet är röd- eller kallbräckf, och huru der.
med bör omgäs» Rödbräckt Jern utflyter med flora gniftror,
och ju mera det gniftrar, des mera är det rödbräckt, och
käftar ofta gniftror ifrån fig en aln, famt när gjöfen ftelnar
är den tjock i kanterne och fpräcklig ofvanpå med biuna
fläckar, Kallbräckt J.m deremot, är utanpå likafom glafTe-
rat och hafver inuti en hvit färg eller ftål-rand, famt har
räftan likhet med fatt Jern,

Anmärk. 7. At under fjelfva fmältningen rena deffa
J.rnflag ifrån oarcer och främja deras reduäion, få i akt-
tages vid Tyfkfmidet med fog det, at härdat na brukas dju*
paft för rödbräckt Jeff-., mindre djupa för kallbräcKt Jern,
och ännu mindre djupa til 10 Tum för annat godt Jern.
Formen fättes ock på kallbrhckt Jern, fä ftupa,at hon blå»
fer litet öfv^r ned.rfta kanten af Formväggen , famt renfar
rialfva härdbotten; men är Jernet rödbräckt, ftälles Formen
få ftupa, ac hon blåfer a å 3 Tum inpå fjelfva härdbotten,
och renfar hela botten,

An-
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A-JMark, $. I anfeende til nödigt val af Stål-forter

vid Manufa_tur-arbeten, är ibland nödigt, at vifta StåU
flag hälft tilvärkas antingen af kailbräckt eller rödbräckt
Jern. Af rödbräckt får man fådant Stål, fom är mjukt at
fila, få länge det icke är härdat, men nog hårdt efter härd-
ningen, iärdeles när det fått-härdas, och ärnas til polert
arbete. Sådant Stål kan man få af Dann.ora och Tabergs
Jernmalrner; men dervid är ock nödigt, at en fådan Malm
råftas 2:ne gånger, förft i grof ften, och fedan när den är
bokad, få at i ftället han förut varit blåaktig inuti, den der-
efter må blifva rödbrun; ty förr kan des öfverflödiga Svaf-
vel ej affiuljas. Detta Stål är til förenämde arbeten väl
godt, men icke tjenligc til fjädrar och fvärdsklingor, få
vida det fnart flaknar och gifver efter, famt finnes det äf-
ven doft i äggjern.

Stål af kailbräckt Jern, låter åter väl handtera fig, få
länge det är varmt, men brlfter fonder när det blifver kallt,
famt gifver det en vacker hvit färg, fåfom filfver i alt filat
-Och polerat arbete, och är tjenjjgafl: til gjutna Stål " tilvärk-
ningar. Det råftas icke eller få fnart fom annat Stål, och
är iäropligaft til Damafceradt arbete, då det fom i Orienten
brukas, ihopgarfvas med rödbräckt Jern, fom gifver mörka-
re Stål til fårgen.

Anmärk, g. Det Stål, fom tillika år både hårdt och
fegt, då det är kalle fom varmt, är väl det aldrabäfta til
aggjern, fjädrar och dylikt, famt tilredes det lärtaft fom för-
ut anmärkt blifvit af Torrftens-Malmer eller Mineris Ferri
Cälcifortnibusi men fom deffa äro nog trögfmälta, få plägar
til dem ibland tilfätfas Blandften eller af de få kallade Qvick-
ftens-Malmer , hvaraf händer af ofta en god Torrftens-Malm,
fom år tjenligaft til Stål för fig fjélf, genom fådana t ilfar-
ter mera blifver förfämrad än förbärtradj hvarföre är bäft,

B 3 ac
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At Masugnen ftraxt få mycket görligt är, ftäll?s pä bara
Torrften, faftän ock et fådant Tackjern fkulle blifva något
dyrare, famt borde det, fåfom dråpligt ämne til det bäfta.
Stål-flaget, med färfkilt ftämpel utmärkas.

Anmärk, 10. Det är förut anmärkt, at när Tackjernet
i härden fkal fmältas til Stål, få hålles det i början med
flit öfverhölgt af flagg, at hindra Jernets afbränning, hvar-
förc ock Afka och Qvartsfand, famt i Tyrol och Steyertaark
fönderflagna flintor upblandas med kolen at öka flaggen;
men at undgå all denna omgång, och at flippa tilfats af flagg-
ökande ämnen när Tackjernet fkal fmälta i härden, få kan
hårtil väljas fådant Tackjern fom är hvitt, af fatt Jern et
par tvär finger näft kanten, eller at det fatta Jernet fvarar
vid pafs J emot | nödfätt Jern, då det går qvkkt i här-
den, och gifver tilfylleft flagg af fig fjelf.

Så vida Jernet få länge det qväfves i en fådan flagg,
behåller (it Svafvel qvar, fom gör det mjukt och hindrar des
förvandling til Stål ♦ få är nödigt at flaggen ofca tappas af,
på det alt Svafvel må des mera kunna brisma bort och af-
fKiljas. 1 fall ock til fmältan, under det den ftår qvick och
flytande, ofta tilblandas reducerande medel, fåfom Ajka.
litetKok-fa/t , Sot, Hor» , Kiofvar och andra Animelifka delar,
eller ock något til hälften med afka upblandat Stenkols-ftoft,
få fkulle Tackjernet deraf mycket fnarare förvandlas til Stål,
och kunde då de i 3. §, Moment. 9. omnämde Tackjernets flere
förnyade omfmältningar, fom ej ringa öka koftnad och ar-
bete vid denna Stål-rilvärkning, til mäftadelen umbära.-.

§" 4.
Af det fom hittils anfört blifvit, finner man

altfå, ac oanfedc man med eld, vader och vatten,
fornt reducerande tilflag, fökt tvinga och afiKilja

de



15
de främmande ämnen , fom hindra Jernets för-
vandling til Stål, få har det härigenom dock icke
ån kunnat bringas til någon fulkomlig Stål-egen-
lk.ap. Ty det finnes

i) Mycket fkörare och fprödare ån något rått
färdigt Stål, fom utmärker, at i det til Gjut-ftål
hårtils arbetade Tackjernet, ånnu finnes en ftrång
obändig jord-art inveklad, fom kallas Terra MetaU
lica. och hviiken vifar (ig tydligen under hamrin-
gen igenom den til myckenhet afgående flaggen.

2) Detta råa Stål hyfer åfven ån mycket Svaf-
vel, hviiken under barnringen röjer fig med ymni-
ga gniftror, och förorfakär, at oanfedt upglödgat,
det dock år mycket fprött.

3) Des benägenhet, at mycket lått uplöfas til
råft i luften, ådagalägger ock at Svafvel-fyran ån
år mycket rådande deruti. t anfeende til hvilket
alt nödigt år, at igenom garfvande och vållande,
med tilfats af reducerande medel, detta Stål ån me-
ra renas och frias ifrån des oarter, famt fulkomli*
gare metalliferas.

Med Garfmng förftås endaft Stålets utråckning
eller des flere gånger uprepade utfmide af hammaren.

Stålets vellande beftår åter deruti, at flere Stål»
tenar ihoplagde glödgas i eld at ihophåfta , famt
förefalla i fynnerhet följande omftåndigheter, då
Stålet genom et flere gånger anflålt vållande, hår-
dande och garfning fkal fluteligen färdigt tiivårkas.

i) Se-
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i) Sedan med det til Gjut-ftål åmade Tack-

jernet fåledes blifvit förfarit, fom i 3 §. och 2, 3, 5,
6, 7» 8, 9. Momentet anfört blifvit, få fördelas Stål-
maflan i 4 eller 5 delar, fom lågges i elden på föl-
jande fått. Förft a:ne Tackjerns Stål-ftycken, få at
den ena år närmare vädret ån den andra, hvarpå
fedan når den nårmafte år nog rödglödgat, båres
den på et Städ at förlångas til Stång, och derefter
flyttas et annat i det förras ftålle under vädret, at
upglödgas och utftråckas på farnma fått under ham-
maren, famt gifves deffa Stål-ftånger en fyrkantig
form af _|:s tums tjocklek, och 4 å 5 fots längd.
Deffa ftånger fmidas med tätare och lättare (lag ån
vanligt Jern; och oanfedt eldgniftror fpraka deraf
på vanligt fått under bammarilagen, få åro de dock
finare och flyga ej få långt bort, fom vid Stång-
jerns-fmidet fes kan. Detta Stålet kallas Smidje»el-
ler Gjut-Stål, och år redan tjenligt til åkerredfkap
och annat dylikt groft fmide.

»2) At ånnu förbättra deffa Stål-ftånger, fom
åro af medelmåttig befkaffenhet, få år nödigt, at
de ån oftare räckes under hammaren, och fom det
icke kan fke i en råckning allena, få lågges vid
förfta råckningen Stålet dubbelt och vålles tilfam-
mans, då deraf blifver godt Stål til grofva äggjern,
men til finare och håiifaftare Stål måtte låggas fle-
re Stål-tenar tilhopa och rackas flere gånger, fa
at når det år fyrdubbelt, och 4^gånger blifvit hop-
vållt och hamrat, få tjenar det, efter Commerce-
Rädet Polhems anmärkning, båft til Knifvar, Saxar

och
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och dylika äggjern, efter Stålet då år fegt och har
(karphet tillika: men ju flera Stål-tenar blifvit hop-
välde, ju oftare det (kedt, och de llere gånger å-
ro härdade i vatten, famt omfmidde under ham-
maren, des fåmre blir Stålet til äggjern: men der-
emot defto fegare til fjedrar, vårjcklingcr och an-
nat, fom bör vara fegt och hårdt till ka, hvarföre
åfven det båfta llags fjeder-rtal fäledes> tslredes 8 a
12 gånger.

3) Kommer härvid altfå mycket an på Stålets
uprepade upglödgande, des härdande i vatten famt
des hopvållning på nytt. Hvad det förfta angår,
få (lås de i denna f. i. Momentet omnåmde Stal-
ftånger i ftycken, och lågges 7 a 8 af dem hvarf-
tals, fom et galler i råckare-härden, dock få, at
de förfta 2:ne Stålftångerna, fom tjena til at bara
de andra, åro långft; hvarpå de andra horizontelt
pålägges, i form af en Conus trancatus. På deflå få
lagde Stål-ftånger, kaftas en korg utvalda kol, hälft
rena brand-ftybbe och ftenlöfa Björke, Ek, Bok el-
ler Stenkol; detta alt itändes famt blåfes elden hä-
ftigt up, och efter § eller | timas eldning, då des-
fa Stål-ftycken fått en hvitröd. eller la kallad måne-
fårg, få hålles up med puftarna.

4) Derpå tages det ena Stål-ftycket ut efter
det andra, undantagande de 2:ne långfta, fom för-
varas til följande bruk, och föres ftraxt under ham-
maren at räckas til ftång, hvarpå de kaftas i kalt
vatten at härdas, och derpå flås de åter fonder,
famlas tilhopa, och lågges å nyo i elden at glöd-

G gas
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gas och upvållas emellan de bagge ftörre ftycken,
fom icke blifvit härdade, famt derpå åter på nytt
utfmides.

5) Vid råckare-härden, fom hårtil nyttjas, bru-
kas puftarna af vanlig ftorlek; hålft låter man dem
gå med 3 kammar, at det må gå få mycket me-
ra fort och kringt. Formen hvarigenöm vädret fö-
res göres på vanligt fått, och inråttas fom i gjut-
hården, men med ftörre öpning i mynningen,
Sjelfva härden hårtil brukas mycket grund, allenaft
af 2 å 5 tums djup famt 10 eller 11 tums bredd,
och 14 eller 15 tums långd.

6") Vid Stålets hårdande i vatten år at anmär-
ka, at det allenaft bör vara brunrödt innan d<*t
flåckes i kalt vatten; ty förfarenheten vifcr, at når
et hvitt-varmt Stål hårdas i vatten, blir det irke få
hårdt och h(t fom vid den förenåmde eld graden»
Den hårdhet Stålet får af det, at det faledes häftigt
flåckes i kalt vatten, mifter det igen om det up-
glödgas på nytt, och fvalkas fedan efter hand i
varm afka eller kol.

7) Vid Stålets våjlande år at i akftaga, at om
bägge Stål-ftycken fom (kola hopvellas icke åro li-
ka ftora, måfte det ftörre glödgas förut, innan det
mindre lågges i elden, och det efter fådan propor-
tion af tid, fom Stål-(tyckets fårfkilta ftorlek varit.
Nödigt år ock at ti.fe, at under Stålets vållande i
elden icke alt för mycket gniftror flyga bort, eme-
dan genom en (lik gniftnng Stålet icke allenaft för-
fvagas, få at de til välling hoplagda fltre fårfkilta

Stal-
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Stål-tenar, icke kunna faftna väl tilhopa, utan min»
(kas det åfven af en onyttig afbrånning. At före-
komma detta, få år at i akt taga, at få fnart de
upglödgade Stål-ftycken blifvit hvitröda, famt at
af dem ingen bläaktig låga mera märkes, få väl-
tras de i Qyartsjand. ptdveriferad Flinta* eller ock
kaftas Flujsjpat eller Qyartsjand öfver dem i elden,
hvilka ledan ftraxt imålta til glas och flagg, åfven
fom leret hårdnar öfver Stålet, och hindrar at in-
ga gniftror utkomma.

8) År ock angeiågit, at Jern fom (kal vållas
vändes flitigt om i elden, och at kolen derom hål-
les väl tåpta tilhopa, och för all ting bör Stålet ic-
ke komma få når til blåften, at det derigenom må
fvalna på något ftålle, hvarföre Stålet under vållan-
de i elden, altid bör våndas emot och icke ifrån
blåften. För öfrigt vore högft nödigt, at Stålet,
fom efter det nu befkrefna fåttet blifvit tilvårkat,
det borde til (kilnad af hvart och et färfkilt (lag
Stål, af arbetarne ftraxt utmärkas med en färfkilt
ftåmpcl, til utredande huru många gånger det gått
igenom elden, blifvit härdat och ombamrat, eme-
dan fådant (kulle gifva ftort ljus at rått kunna gö-
ra val af Stål, til hvarje (lags Stål-Manufaåure i får.

Anmärk, t, Af de främmande delar, fom mäft förhindrar
Jernets förvandling til Stål, få finner man altfå vara en o-
metalliferad jord, Svafvel, Arf.nic och Vi-tril - fyra, famt
rnåfte Jernet, fåfom nu anfört blifvit, at fkiljas ifrån alt det-
ta, derföre få ofta glödgas, härdas i vatten, vällas sch om-
hamra»» Herr Goijon de la Plorr.banie påftår, at ibland de

C a fram-
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främmande ämnen, fom hindra Jernets förvandling til Stal,
bör ock anfes kopparhakiga delar, fom han ibland förment
fig funnit i Jern. Om våra Svenfka Jemmalmer har en få-
dan mifstanka icke rum; när ock en Jernmalm finnes kop»
parhaltig, få är bäft, at ej använda den til något Stå).

Anmärk. 2, Vid Stålets garfning eller flere gånger an-
fiälde omhamring är til at märka, at när det fker under
kniphammaren, få bör noga akttagas, at få många Stål-flän-
ger en då vil lägga tilhopa, få måfle de vara få långtifrån
hvarandra, at flaggen kan flyta fritt derimellan, ty då fall-
na Stål-tenarna eller flängren bättre tilhopa, i flället at
flagor lättelige» eljeft kunna bli emellan dem; och efter Stål-
tenarna då icke behöfva vara mycket breda, få kanna de
alla på en gång flås tilhopa ändalångs efter kniphammaren,
och fedan tvärtföre til välling.

Anmärk, 3, Af en del Chemifler, fåfom i fynnerbet af
Macqver , päiiäs at genom Jernets garfning eller uprepadc
omhamring, endafl uträttas det , at Jern - partiklarna närma-
re hoptryckes, och tvingas til et faftare häfte, Cobefio, är,
förut, Samma tanka är ock antagen i den Hifioria Artium ,
ParififKa Vetenfkaps Academien utgifver, och hvarefl Mar-
qttis Courtivron yrkar på detfamma: men af det fom anfört
är finner man lått, at Jernets upiepade omfhude til Stål,
faft mera värkar derpå, at under hamringen, flaggen med
någon del Svafvel må afikiljas än något annat.

Anmärk. 4, Orfaken at det heta Stålet blir hårdt i kalt
vatten, kommer det.f, at fom Jernet hett pöfer ut och blir
ftörre, än när det är kalt, och famma utvidgning gör at
Stålet blifver hel blött; iå händ.r tvärtom, at när det fläc»
kes i kalt vatten, få condtnferas Stålet af vatnets köld i
haft, fom gör Stålet hårdt och front. Häraf fes ock hvar-
af dcc härrurer, at när et hvitvaimt Stål häraas i vatten,

få
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få blir det icke få fafl och hårdt, fom när det af rödvarmf,
efter dä hvar Stål-partikel flår mera fkild ifrån hvarannan,
och faledes gör Stålet mindre hårdt, men väl fkjört, än
fom då afkylningen fker under medelmåttig hetta, ty då
tangera flere Stål-partiklar hvarannan än eljefl.

Anmärk, f. Til äggjern behöfver Stålet icke få ofta
garfvas och vällas fom til fjedrar} äfven fåfom Stål til eld-
iiål, hvilket mycket fkal gniflra, kan och bör tilvårkas med
mindre garfning och härdning än annat hårdt och fegt Stål,

Anmärk. 6. At til Stål fom glödgas och välles påflrö
Ajka. blandat med Vidlril och Alun, brukas väl af några:
men til Stal-tilvärkningens uppenbara fkada och förfämran-
de; emedan Viåril - fyran af bägge deffe medel-faiter an-
griper Stålet och förflörer detfamma.

Anmärk. 7. Det mödofamrna vällandet af Stål, och des
mångfaldiga upglödgande och härdande under beredandet,
fom förorfakar af Stål få mycken afbranning, kunde til ej
ringa del umbäras, om 1) under garfningen Stålet fkulle fle-
re gånger i contraire diretfioner, då det är upglödgat, om-
vridas, och fedan åter hoplagt under hammaren uträckas
och omfmides; 2) I fall äfven, fedan den blåa Svafvel-lå-
gan under Stålers upglödgning uphört, och des gniftrjng
road aftagit, Stålet då fluteligen i garf-eller räckare-här-
den fkulle härdbrånnas med obrände AnimalifWa^ delar, få-
fom Har. Horn. Klöfvar och dylikt, hvilka ymnigc innehål-
la et voiatilr Alcalifkt falt, jemte inflammabejt ämne, fä
vifar erfarenheten, at Stål på detta fättet både fnarare kan
tilredas, fom ock blifver det bättre än annars.

Anmärk. 8- Förutan detta är högft nödigt at veta, det
få länoe Stål fmideg och välles med Ek, Bok. Björk och mog-
na Fururötters -kol. få behåller det fin hårdhet; men få fnart
dertil brukas Grankel- eller kol af ung 6kog> mifter det fin
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hårdhet; detta väller ock det, at fomliga Smeder af et och
farorna Stål, kanna göra bättre äggjern än andra, At af mog-
na trädkol, fom brukas i äfjan, förft låta dem något itän-
das, at den blåaktiga lågan de i början gifva ifrån fig, af-
brinner, det är icke orådligt.

Anmärk. 9. När Stålet färdigt utfmides, få räckes det
I Kärnten^ Tyrol och Steyermark under hammaren til 3 eller
6 fots långa flänger, 1 Sverige äro Stål-flänger fom fam-
las i knippor til 9 a 10 fot, hv-lket för öfrigt på andra
orter är mycket olika. Det Spanjka. Piemontijka och
Franjka Stålet finnes gemenligen utfmidt i fyrkantiga tun-
na kakor.

Anmärk, 19. At tilvärka en Centner bäfta Fjäder-flål,
dertjl fordras 17 och \ Lifsp. Tackjern och 26 tunnor kol,
At göra en Centner medelmåttigt Klingflål, behöfves 10 L:p,
Tackjern och 24 tunnor kol, famt til Fatftåi lika quantitef
Tackjern och 9 tunnor kol, Vil man hafva mycket godt
Stål til viffa inftrumenter, få blifver afbrännjngen af Jernet
mångfalt ftörre, När man ytfträcker Stålet, förminfkas det
til ? Skalp, på et J-ifpund, och era det fmides på nytt,
fprlorar dubbelt,

§" 5«
Hvad den andra arten af Stål angår, fom kal-

las Bränftdl , få år i §. 2, pag. a- berättat, hvaruti
des tilrednings-fått i allmänhet beftår, och får man
åfven på detta fåttet tåmmeligen godt Stål ; men
dock aldrig til den godhet fom det , hvilket ftraxt
tiivårkas af Tackjern efter Steyermarkfka fåttet,
och hvarom förut utföriigen förmält år. Bränn»
ftåls-tilvårkningen beftår i följande omftåndigheter;

ij Sker
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i) Sker detta med Jernftångers bränning i eft

tillyckt Stål-ugn, hvaruti fåttes många kiftor i
bredd, gjorda af Franfltt ler. Hös ofs i Sverige
brukas Stål-ugn mäft 3 alnar hög och lång, famt
2 och % aln bred. hvaruti kan inläggas iö Skepid
til Stålbrånning. Kiftornä ftållas få långt ifrån ..var-
andra, fom de vid pafs åro breda til, 7, 8 och p
tum efter behag, och åro de få långa fom halfva
eller hela Jernftångerna åfl_3é

ö) En fådan Stål-ugn beftår gemenligen af i§
pipor, et qvarter breda, hvaruti Jernet fom fkal
brännas til Stål inlägges på kant (omlagt hvarftals
med behörigt Cement, fom allmånnaft år kolftyb-
be af Löffkog, brända horn, klöfvar och afka),
få at ftångerna icke komma at nakas til hvaran-
dra, efter fom de eljeft fkulle fmålta ihop.

$*) Mellan -rummen beftå aflerbotnar, lagda på
grofva Jernftånger, hvaruppå de med Jern fylde
Cement-kiftor ftå, och hafva i botnarne runda drag-
hål i rad; få at når kol lågges deremellan och of»
vanpå, hålles ugnen varm 8 å 10 dagar, alt fom
Stål-ugnen år ftor til, och af hvad tjocklek de til
Stål årnadc Stålftånger åro.

4) Stål " ugnen fylles med kol 3 gånger om
dygnet, klockan 5 om morgonen, middags-tiden
och kl. 9 om aftonen, famt upgår til hvart Skep.d
Jerns bränning til Stål en låft kel: Om Cement-
kiltan våi aktas, kan den ftå ti et år j famma flags

ko_-
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kolftybbe fom til Cement blifvit brukat, kan tillop-
blandning åfven 233 gånger nyttjas.

5) Af lång öfning måfte Stålbrånnaren noga
veta tiden, huru långe Stålet bör brännas, ty (läc-
ker han af ugnen för häftigt, få får icke Jernet
bli Stålbrånt alt igenomi utan en Jernrand lämnas
midt uti; brånnes det åter för långe, få har man
2 fkador i ftållet för en; fkjört Stål, mera koftnad
i kol och tidsfpillan.

6) Innom 6 dygn år Stål - ugnen gemenligen
affvalnad, få at man kan gå ner deruti och fe ef-
ter godfet; flår man då på en ftång, och den går
tvårt af, famt den fynes fingrynig i brättet, då år
det tecken at ugnen år fullbrånd och at Jernet blif-
vit Stål.

Anmärk, i. När Stål pä detta fättet tilväikas, finner
man altfå lätt, at mycket ankommer på fjelfva Jernets god-
het, fom härfil nyttjas. Jern fom är rätt fegt och hårdt, är
fördenfkul til Stålbränning det förnämfls. De i§, 2. An-
märkn. 2, r och 6 anförde omfiändigheter uplyfa nog, at
man vid Stålbränning ej må mifftaga fig på fatt Jern dertil.
JDesOtan kunna följande tecken nyttjas, at pröfva om Jer-
net är dugligt til Stålbränning eller icke. 1) Detta fkönjes
baft, när man hugg. r med en vafs Meifel tvärt öfver ftån-
gen och bryter den utaf, då den ofta i fkölen utvifar 3
flags Jern; Gråaktigt, fom är det frgafte; hvitt med grö«
na gniftror , fom utmärker hårdt Jern , men är mindre
fegt än det förra . och hvitgrått med grofva gniftror , hvil-
ket utvifar rådt Tackjern, fom ril Stålbränning ej är dug-
ligt* 2) Om man med en Meiffel hugger up en liten trä

eller
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eller hulling i alla fyra kanterne vid bägge ändar famt mitt
på jernftången , och famma trå eller hulling löper litet i.knorr
när de huggas utur ftangen, få är Jernet tämmeiiga godt,
famt ju oftare de famma kunna med hammaren flåirup och
neder, utan at gå af, des bättre är Jernet och tjerligare til
Stål -bränning.

Anmärk. 2. Efter allmän fed, få brukas i Stål»Dgnjif
Jernet i fmala fyrkantiga flänger: men fom under Stal-bran-
ningen kanterna gemenligen Llifva för mycket brända, då
gemenligen i ftangen mitt uti, finnes Jern-tågor, fä vo-
re runda jernftinger vid Bränftåls- tilvärkningen mycket
bättre än defTe, famt böra de ej vara tjockare ån högft én
tum i diameter. Stal- ugnen bör ock ej med en häftig, u-
tan med en tiltagande eld-grad drifvas.

Anmärk. 3. Det Stål fom på detta fäffet vinnes, å'r ännu
groft inuti och ej föga hålifaft, hvarföre det bör ihopväilas
och några gånger hopfmiJas eller räckas under hammaren,
hvarpå det ftraxt i brottet vifar finare korn, och fedan är
tjenligt til äggj.rn och kallas Fat-Stal.

§. $
I § t. pag;. 4. är redan anmärk., af vid tilvärk-

ningen af Br'énft*l. det mycket kommer an på Cc»
mentets iki.jäktig- befkaffenhet och värkan. At be*
hörigen kunna utreda detta, fkal jag altfå anföra en
hop Rön och Forfok, fom blifvit gjorde och anftäl»
de til upräkr af Jernets förhånande och befkaffen-
het, då med fårfkilta Cementer i tillykta käril det
blifvit calcinerat, på det genom behöriga flutfatfer
deraf, jag må kunna fatta i tull dag, hvilka flags

D Cc-
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Cementer de äro fom vid Stålbränningen med ftör-
fla förmån och fåkerhet kunna och böra nyttjas.
I) Är af Vanoccti förfök bekant, at om i fmält Tack-

jern et armar (tycke jern någon tid calcineras, få
. mifter det mycket af fin tyngd, men förvandlas

til Stål.
2) Reaunmr har förfekt, at om Jern cementeras med

brända ben och krita, få miller det fin hårdhet
och blifver mjuke»

5) Med krita, brända ben och kolftybhe blifver Jer-
net äfven vekt, men mera jämnhårdt, och förftö-
res då under cementation icke Jernets yta få myc-
ket fom i förra fallet.

4) Souda, Alcalifka falter och jordarter göra äfven
jernet vekt.

5) Alun, Viftril, Saltpetter och Vinften förftöra få-
fom medelfa'ter Jernet, då der med dem cemente»
ras. Af Vinften (kådas det dock mindre.

6) Påtraflu och alcalifka delen af Nitrum förvandla
ej Jt-rnec til Stål genom cementering, utan göra
det vekr.

7) Kolftybbe fuktadt med Oljor, hafver famma värkan.
8) Af Spanfkgröna (kådas Jern under cementering.
9) Ofläkr Kalk gör jernet vekt, men i mindre grad

än alcalifka falter.
ic) Gins och Leror fräta jern-ytan och förhålla figfom medel-fal terne N;o 5,

11) En
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n) En del kolftybbe, emot två delar brända ben, gö-

ra jernet vekt: men om proportion af kol inver-
teras» få tikar jernets hårdhet ; famma man, och
det tår mera en Sta!-egenfkap.

12) Om jern cementeras med brända Oftron eller
(kal af andra fjö-kräk, få vilar det .amma värkan
fom med Kalk.

13) Äggfkal meddelar Jern, genom cemenrering ej
eller Stål-egenfkap, men väl om äggegulan tillika
med fkalet nyttjas til Cement. *

14) Commerce-Rådet Polhem brukade härda knif-
blan i hett biy, hvaraf de lä en tämmelig härd-
ning.

15") Reaumur har funnit at Jern mycket lätt blifvit
vekr, när det cementeras med brända ben; än me-
ra om Crocus martis med dem hopblandas; och
aldramäft veknar Stål och Jern när allena med Cro-
cus manis eller Jern-råft de calcineras.

16 Öppen låga af eld, bidrager at förvandla Jern til
Stål; ty om en jernplåt cementeras med brända
ben eller krita, få blifver den vek och mjuk på in-
re fidan emot Cemenret: men den öfre, fom lå-
gan vidrört, blifver hård och ftålaktfg.

17) Victril hopblandat med Bergfalt utgör et fkade-
ligc Cement vid Bränftåls tilvärkningen.

18) Under de förlök M:r Antheaulmé gjordt i Paris
med arrificielle Magneter af Stål, få har han fun-
nit Stålet få ftörfta magnetifka kraften, när det
fått-härdas med tvål och fläckes i Salmiak» Herr

D 2 pr*.
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Trofés har låtit uprepa des förfök, fom väl utmärkt
at jernet fått deraf en Srå!-egenfkap, och gifs.it
fedan ymnigt gniftror emot fiinra: men när förlo»
ket fkedde i lyckt käril, blef fådant Stal nog mjukt
och vekt; I öppen degel dock hårdare, och när
något af alcalifka falter eller afka fartes til, få fick
Jernet en fulkomlig Stål-egenfkap. * («)

19) Cement, fom beftår af en de! Svafvelb.omma och
en del for, är icke i flånd ar.gifva Jern någon Stål-
egenfkap, utan det fkadar och förfkämmer jernet.

ac) Alla oljakfiga brända animaiift.a delar, fåfom af-
fkräden ifrån Garfvare, Bundt, Borftmakare . Horn»
Cögaare och allehanda hår; ja utfiitna (kor och gam-
la Peruquer äro alla förträffeliga ämnen til Cement,
vid Bränftåls - tilvärkningen. Sot gör dock (torre
värkan.

2l) Bränd Dufve-träck är äfven få god fom fot,
och i fall den anfuktas med Urin och fedan nyt-
tjas fom Cement, (å gifver detta Cement på kor-
tafte tid det bäfta Stål.

22) l Laboratorio Chemico cementerades Jern med!vål
calcinerad Vinften; Jernet blef deraf något mjukt
och flapt utan någon Stål-egenfkap. Cementet elixi-
vierades derefter med rent definierat vatten; det in-
fpiflerades och fattes på förfök til cryftallifation,
då det gaf en Tartarus vitriolatus; famma medel-
falt har man ock altid fått af andra alcalifka fal-
ter, fom til Jerns cementering blifvit nyttjade. *

25) Polhem har funnit vid valfars fått - härdning det
bäfta
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bäfta Cement vara torkade och fönderfiötta horn,
fom fedan fuktades med en iiark fallaka. Filars
härdnmg fker ock på famma (ätt. Til de finare
tages en Jernblecks-panna, på botten ftrös torka-
de fönderftötta oxklofvar eller horn at fuktas med
fillaka, famt et hvarf Filar, och dermed continue-
ras tils pannan blir full; fedan brukas ler, hopäi-
tat med blod, fom lagges öfver, at det wflamable
ämnet ej går af: derpå fättes det i dragugn fom
eldas med kol, til des pannan blir härd-varm, och
fkal förut en jernpinna fätras i pannan ända up,
ar enär den vid uptagningen är lagom het, få äro
ock Filarna, hvilka kylas i vatten,

t» i

24) En Anonym benämd Achates. utgifver väl fåfom
en mycken nyttig hemlighet, at cementera Jern
med "femflagg. då han påftär deraf biifva det bä*
fta Stål. (i>) Jag har giordt et (likt förfök, men
funnit Jernet under en (lik cementarion ej undergå
någon förändring eller biifva Stål. *

a*) Jern calcinerat med et Cement, fom beftod af 2
lod ftenkol ocb i lod kokfalt, gjorde Jernet fegt och
hårdt, famt gaf det något gniftror emot Flinta.
Förlättes 2 lod ftenkol med et lod afka i Häller för
kokfalt, få blef jernet mera front och hårdt, äfven
fom Jern cementerat med ftenkol allena gjorde det
något hårdt; men med tilfats af kolftybbe blef det
mera fegt. *

26) Auripigment nyttjat til Cement vid Jernets calci-
D 3 nering,
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nering,gör Jernet fkjört med glänfande korn i brot-
tet, fom Tackjern. *

27) Turkarnas (ärt, at härda Sablar och andra ägg-
jern , fom beftår deruti, at de bruka til Cement 2
a 3 delar torkad blod, emot en del kokfalt, gifver
godt Stål.

28) Cementeras Jern med Antimonium allena, fräter
det up des yta, och gor Jernet fprödt och hårdt.
Af Reaumurs rön är ock bekmt, at när han blandade
ihop 2 delar jern-filfpån med en del Antimonium,
och lät det fmälta ihop, (å bekom han, fedan det
kalnade, en hård mailä, hvaraf genom fkarp Fil
han fick et pulver, fom i luffen af fig fielf tände
eld på papper, och faledes var en Pyrophorus.

29) Nyttjas ocalcinerad Vinden til Cement för Brän-
//<*/, få gör der Jernet fegt och vekt, utan någon
Stal-egenfkap, *

30) Det almännafte Cement fom vid Stål-ugnar bru-
kas, beftår af en del brända animalifka delar, få-
fom horn, klöfvar och dylikt; en half del fkorftens»
fot; en half del afka och 2 a 3 delar kolftybbe,
hälft af Bok. hk och Björk*kol.

31) Jern cementerat med fre delar afka, eller häldre
houda och en del Auripigment, gör Jernet hårdt e»
mot Fil fom Stål, famt äfven tämmeligen fegt, och
gniftrar det något emot FHnta. *

11) En del pulveriferadAntimonium med 2 å3 delarSnu-
dd»
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da, gör Jernet både hårdt och tillika fegt, men gm*'
ftrar ej emot Flinta. få mycket (om vanligt Stål. *

33) Granulerad Zinck, nyttjat fom Cement, på up-
glödgat hett Jern, gjorde på Jernet ingen ändring
h varken til tyngd eller annars. *

34) Et godt Cement at hårda knifblan och andra ägg-
jern är annars det, om man tager en del brända
animalifka delar, * del fkorftens - for, \ del kok-
falt, hoprifvit och anfuktadt med Urin.

35) Bårnften, Succinum \ lod, förfarr rred I lod cal-
cinerad Vinden, vifar i förfök Jernet fin-grynigt i
brottet, hårdt men något front. *

36) Hår och brända låderbitar nyttjade ti! Cement,
gifver Jern en god Srål-egenfkap, famt gniftrar det
itarkt emot Flinta; men år och blifver altid veka-
re, famt mera doft i äggjern ån då defla animalifka
delar med något Alcali åro författe. *

37) Sot fuktad med gammal Urin; eller ock kokfalt
med fot» åfven fom Salmiak hopblandat med kol-
ftvbbe, anfer Reaiimur efrer fina rön vara de för-
nåmfta Cement för Brånftål.

j8) Cement af 2 lod Souda, er lod obrånda hår, har
jag funnit gifva lika godt Stål , famt blir der en
allmän regel, at Cementer, hvaruti Flogifton af
Pegno Animalt utgör flörfta proportion, de gifva
altid den båfta Stal - art til eldftål, emedan defta,
£agna emot Fiinta, gniftra malt. *

3p)Jern
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39) Jern cementerat med 2 lod afka,' I löd kokfalt

och i| lod obrånda hår, gaf på korrafte tid det bä-
fta Stål» det var både hårdt och fegt, fom ock til-

, lika gniftrade mycket. *
40) Lika godt Stål blifver ock af jern, om det ce-

menteras med 1 lod Antimonium och [| lod hår;
men til något ftörre grad i hårdhec. *

41) Reanmur. i Art de convertir le fer forgé en acier.
berömmer fom et godt Stål-Cement, 4 delar fot,
2 delar kolftybbe. En del brända animalifka delar
och * del afka hafva gjordt lika god värkan.

42) Cramer i fin Docim. part» 11. proc. LXV. berättar
fig lyckeligen förvandlat Jern til Stål med Cement,
fom beftod af en del kolftybbe och en del afka,
famt hår 2 delar; kolftybbe en del, brända anima-
lifka delar en del och en half del afka hafva gjordt
ännu bättre värkan.

43) Jac* Reinhold spielman har genom fina förfök,
- funnit följande Cementer vid Brdnfttt vara de på-

liteligafte: fåfom 4 delar fot, 2 delar kolftybbe, |
. afka och \ kokfait: åfvenfa, en del rafpadt horn,

1* del afka och 4- kolftybbe; fom ock 3 delar Sou-
da, 5 delar kolftybbe famt 8 delar rafpat horn.

Anmärk, r. Af dcffa anförde rön och exper/menfer, fin-
ner man altfå enligt, det Momenterne 4, 6, 24- urmp.rka,
det Jernets forvan.iiing til Siat vitnfications-vägen ej låfvar
någon framgång. Hvad Svafvet, /Imn, Viclril och msd
Viåril-fyra inpregnerade jordarter N:o 19.5-. %. 10.17. angS}

få å daga lägga de, at de äfven äro etjeniiga Cementer^
* V ty
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ty hopblandade med kolftybbe eller annat infamabelt ?mne
och afka, utgöra de vid Stål-bränningen under Ctmenration
en Hepar Suiphuris, fom i ftället för at gifva Jernet Stål -e-
genflcap, alddes förftör detfamma. När i konft . böcker el-
ler annorftädes, Cementer af deffa (orKpofitioner förefknfves,
kan och bör man altid anfe dem för onmmtliga och o-
tjenliga.

Anmärk. 2. Ahalijka Jord- arter och Saliery äfven fom
MetaUijka Kaiker N:o 2. 3. 6. Q. 12. 13. rf. ufvifa, at de ej
allena kunna förvandla Jern til Stal; det är airfå högft nö-
digt, at de allenaft i behörig proportion nyujas emot irfla»
rnable delen i Stål-Cementer, emedan de i öfverflöd tiKatte,
annars abforbera äfven den delen af irsf-ammabile, Jernet af
fig fjelf äger.

Anmärk. 3, Om Stenkol med fakerhet och förmån kan
nyttjas vid Stål-ugnar, derom har af en del Metallurger blif-
vit upväkt tvifvelsmål; ron fom Reaumur efter anmälda för-
fök, funnit pulveriferat Stenkol med filfats af Kokfalt utgö-
ra få godt Stål-Cement fom fot; Momenr, a., afven utmär-
ker, U Jern, af Scenkål författ med afka och kolftybbe, får
en god Stål-egenfkap. Förföket med Bärnften N:o jf, fy-
nes ock fyfra derhän; få kan det utan all farhåga i Stål-
Cementer brukas. Förutan detta är at märka , at alla
flags Stenkol ej äro lika. Hiernes, Hoffmdnt och Kurelle för#
fök, vifa dem ibland innehålla en Atcaiijk Spiritus , och
Hcbuttzens rön utmärka en fyrlig Sulpburijk; at ej förtiga det
Acidum bnuminum ej i alla omttändigheter är lika med Ati-
eto Fitrioli.

Anmärk. 4. At Saltpetter och Vfaflen i Stål-Cementer
ej göra gagn, det utreder N:o 29; men med Kokfalt förhål-
ler det fig helt annorlunda. Se N:o a'. 27. 34. 37. 39. 41. Af}
ty rmo är bekant, at om kokfalt ntdimäkes tn.d kolftybbe

£ få
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få dettmponerds det icke, fåfom Saltpetter eller andra Safter;
icke eller blifver deraf någon Hepar Sulpburis. 2:do Vifar
årfarenheten at kokfalt - fyran defirueras icke endaft genom
putrefatlion , utan äfven då den förenas med något bränbart
ämne; den befordrar altfå, under Jernets cementering jemte
de inflamabla delar i Cementet, faft mera Jernets fullkomli-
gare reäuclion. och i famma mån främjar des godhet til Stål,

Anmärk, j. Af half-metaller få har Zinck N.o 33. ge-
nom cementering ingen värkan. Antimonium deremot gör Jer-
net hårdt och fprött, famt til myckenhet nyttjat, aldeles frä-
ter up detfamma N:o 28; men om det brukas til Cement
författ med tilräckelig afka, eller fom bättre är, Souda, få
gifver det Jernet Stål - egenfkap och gör det tillika fegt;
hvilket äfven öfverensftämmer med Marrgraft förfök, fom
genom Kokfaltefs Alcalifka del gjordt fjelfva Regutum Anti-
rnonii fmidig. Antimonium författ med tilräckeligt infiawäbi-
te af Regno Animaii N;o 40. gifver ock et af de bäfta Stål-
arter.

Anmärk. 6. Aaripigment allena, eller i för flor propor-
tion nyttjad i Stål-Cementer N:o 26. gör fkada , men icke
gagn; men författ m?d 233 delar Afka eller Souda emot
en del Auripigment N;o 31, fä kan det i Compofition nyt-
tjas, at af vekt Jern göra Stål,

Anmärk. 7. De flags Cementer fom fäkraft och lättart
kunna förvandla Jern ti! Stål igenfuints N:o 3*o 34- 36. 17.
39. 41. A2. och 4.. fsmt fer man ftäraf dem alla fornämligaft
beftå af it.fi tmabte och Alcaiijk.i ämnen, och fom Metallernas
reduclion (per profit(i* l£ aphertftn} hufvudfa kelig-n genom
dem främjas, få följer ockfä , at Stål ej är annat än et til
ftörre fulkomlighst reducerat och treraliiferat Jem, Det är
följakteligen ärV-n en pä förfarenhet och Chemifk Theorie
grundad fanning, at dtffa flags Cementer äro de fakrafte

och
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och påliteiigafte at nyttja vid Bränftåls- tilvärkn.ngen. Hvad
af Bergsßädet Jufli i des Gefatvlete Cbetniftbe Stbr/ften pag»
107. til X2f. vidlyftigt är anfört , få emot Kongl. Svenfk*
Vetenjkafs Academttn . fom ock emot Reaumur och polhem»
tanka, famt hvarmed påftå*, at genom inflamabile allena,
man kan förvandla Jern til Stål ♦ få beftår fä.ant enciaft i
en förmäten och fanning-kränkande utfago, och förtjenar,
fåfom många andra des irriga fatfer, inger, uprrtärkfånsfieft
Ferföket N:o 36. vifar ock cydeligen, ?f Jtn under des för-
vandling til Stål, emottager . logifton alkoaft til en vifs pro-
portion: men ti 1färres det för mycket, fa biifv.r Stålet \ekt
och döfc til äggjern. Förföket N:o 22. utreder likaledes, at
Jern fom fkal förvandlas til Stål, innehåller ännu en fkade-
lig fyra, hviiken genom abfotberande medel fkal affkiljas,
förr än det fulkomligen kan bli reduteradt och få en rätt Stål-
egenfkap. Hr, Profeffor Pott påflår fördenfkul med goda fkäl
i fin Litbogtnefte , ac tilfats af AUalijka Sälttr vid Stål-Ce-
menteringen icke lkada på det färt.t, ac de fkulle abforbe-
ra alt Ftegiflon, utan faft mera befordra de det bränbara äm-
nets penetration eller ingång i Jernet.

Anmärk, g. Sluteligen kan man af deffa anförda Expe»
rimenter med fäkerhet finna, hvilka ämnen äro de häfta at
nyttja til Stål-Cement, fom ock i hvad proportion de böra
författas emot hvarannan; fåfom i:n.o Vid Stal-ugndr i /tort,
kolftybbe 2 å 3 delar, hälft af Ek, Bok eller Björke-kol; en
del Sot; och en del torkade Animalifka delar, fåfom horn,
klöfvar, hår, läderbitar och dylikt, famt är det onödigt,
om icke fkadeligit at kolbränna de (Ta ämnen förut; emedan
det vore at flöfa bort der inflamsble ämnet, fom under de
Animalifka dtlnrnes bränning afgår, och hviiket i Cemenfet
bör qvarblifva. För öfrigt kan med förmän til et fådar.t Ce-
ment tilblandas något kokialr och afka,få at det blifver 3 Helår
af bränbara ämnen emot en del afka och kol-falt. __:do Sten-

E 2 kol
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kol kunna i ftället för kolftybbe i Cerrentet brukas, allenaft
de til fin art ej mycket öfverfleda af Aeido Vi'.rioii\ men då
bör ock altid kokfalt i ftörre proportion tilfättas. 3'.tio Vid
Cementeringen i fmått, få kan kolftybbe aldeles umbäras,
om man nyttjar i des ftälle obrända Animalifka ämnen 3 de*
lar, famt afka en del och kokfalt en del. Af Auripigment
och Antimonium med förfiktighet i Cementet äfven kan bru-
kas, det är förut förmak.

d) Deffa förfök med teknad ftjerna äro dels uprepade el-
ler å nyo gjorda. Ti! Cementering har man brukat
fmå fkifvor af dubbelt Jernblek til 2 tums bredd och 4
å ? tums länpd.

t>) Atbates Abhandlung avs allén Eifen Stahl za machert
pag, 24. trykt Nurnbtrg, 1760,

§. 7.

>
De omftåndigheter fom vid LUrdftal §. a. pag,

4. förefalla, de åro icke eller ånnu til fullo utred-
de. Förutan det mycket härvid ankommer, til
hvad hetta Stålet fkal glödgas, innan det llåckes,
få år man icke elkr enfe om, hvilka flags hård-
vatten kunna anfes göra den båfta värkan. At (kil-
ja denna tvift, vil jag åfven fom om BrMfiÅj fkedt
år, anföra <*n hop rön och förfök* hvilka båftkun-
na uplyf. denna faken och afgöra hvii!. a flags hård-
vatten med ftörfta förmån vid Stäl-tilvårkningen
kunna nyttjas, fom ock nvad för öfrigt dervid år
at i akt taga.
1) Upglödgnings-graden af Stål, innan det flåékei

i vat-
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i vatten, årallmånnaft den, at det blir brunrödt
elier får en Kirsbårs-fårg, och mifter då Stålet
vid hårdningen på i Uns et hälft Grans vigt.

4) Verrault och Reattmur hafva obferverat, at når
Stål fläckes i vatten, få utvidgas des Volum och
år rymden af et ftycke Stål, fom år upglödgat,
til et lika ftort ftycke fom icke varit upglödgat,
fom 49 til 4s.

l) Som Srål förutan hårdheten bör vara fegt, få
kan efter Stålets bårdning i vatten, den fednarc
omftåndigheten åfven vinnas genom Stålets an-
löpning, då det härdade Stålet lindrigt glödgas i
eld, förrt til en hvit eller gulaktig, fedan til ert
Hafverblå och fift til en hög blå fårg; längre må
man icke fullfölja upg.ödgningen eller anlöpnin»
gen, emedan det til en fådan grad kan blifva til
fullo feg-hårdt: men tiltager fedan mer och mer
i mjukhet, intil des det blir blött fom jern.
Reattmur har ock funnit, at når Jernet förvandlas
til Stål, få får det ftörre tyngd ån förut; men om
anlöpningen fortfåttes til des. det upmjuknar el-
ler blifver jern igen, miller det äter något af
lin tyngd.

4) Stål uphettas fnarare i eld ån Jern, men kallnar
ock fortare, I anfeende til det förfta följer alt-
få, at med mindre grad varma Volumen af Stål
kan ökas ån på Jern; når Jernet ock kallnar,
går det tilbaka. til mindre Volum ån fom det ha-
de når det var upvårmt, men icke få Stål.

E 3 s) Slåc-
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5) Slåekes Stål in vacuo eller at i Luft-pumpen det

kallnar, fä hårdnar det icke, utan blifve* mjukt.
<5) Om Stål flåckes i varmt vatten få får det ingen

hårdhet, i fall Stålet varit upglödgat til Kirsbårs-
rödt, men om det varit mera uphettat få hård-
nar det.

7) Slåekes Stålet i Oljor få blifver det vekt, likale-
des i vax eller talg.

8) Men om Stål flåckes i kallt Rly 9 Tenn, WiJJmut
eller Regidus Antimonii t få hårdnar det lika fom i
kallt vatten.

p) Om blod nyttjas fom hårdvatten, och Stål den
flåckes, få mjuknar det, åfven fom det blifver
vekt, i fall det flere gånger flåckes i lut eller Al-
califka Solutioner.

io Salmiak-Solution nyttjad til hårdvatten, gör
hårdt och fegt Stål. *

ii) Stål flackt i Vinättika blifver hårdt. *
12) Nyttjas Terpentin - Spiritus , få blifver Stålet

mycket fegt och åfven något hårdt; tyckes hålft
kunna nyttjas til urfjådrars hårdning. *

13) Reaumur har flackt glödgat Stål i rent kallt vat-
ten och i vatnaktiga Solutioner af baljpetter, V't-
élril och Alan-, men har funnit ingen annan (kil.
nad til effekten, än at af defla fednare, ytan af
Stålet blifvit mera blottat.

14) At (läcka i Rof-faft, vil icke mycket betyda;
Mvetx
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åfven fom Lök-faft med vatten icke eller gör
någon fynnerlig värkan, men vål om Löken i
Brånvin blifvit folverad och digererad, fä blifver
deraf et godt hårdvatn. *

15) Skedvatn eller Spiritus Nitri nyttjat til hårdvat-
ten gör Stålet mycket hårdare, ån om det (låc-
kes i kallt vatten.

16) Solutio Auripigmenti gör Stålet hårdt och fkört,
men författ med kokfalt, blir det fegare.

17) En upglödgad Ståltrå, flackt i Qyickfilfver, h\\U
ver hårdare ån om den (låckes i kallt vatten.
Qvickfilfret blifver ock, fom något fynnerligt år,
långt förut varmt under Stål-flåckningen ån vat-
net. Qvickfilfret fjuder icke eller af den infatte
glödgade Ståltrån, fåfom det (ker med vatten.

l£) Svag Solution af kokfalt gör ingen ändring på
Stålet, men vål Spiritus Saiis och en ftark Sälla-
ka, hvaraf Jern och Stål hårdnar. *

1ej) Når på Franfofernas fått, Stål med täckt Digel
(låckes ftraxt i kallt vatten, och hvilket de kalla
tremper en paqvet, få gifver det mera hårdt Stål,
ån om Stålet tages ur Cementet och färfkilt
(låckes.

2o) Gammal Urin med kokfalt år et godt hård-
vatten.

Ai) Ättika och Salmiak gör åfven Stålet fegt och
hårdt. *

22) U-
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aa) Urin, Oxgalla och Kokfalt, fom af någre få

mycket berömmes, härdar tå-mmeligen Stål.
a?) Stål, flackt i Tinäura Antimonti Tartarifata blef

fegt och vekt. *
£4) Sal fedathum blombergii folverat och dlgererat i

" diluerad Spiritu Vini, gjorde Stålet vekt. *
ÄjO Det hårdvatten fom i konftböcker upgifves be-

ftå af i lod Alun, i lod Saltpetter, i lod Vidril
och 2 lod Salmiak, uplöfte i ättika, år både för
koftfamt och ej at lita på.

9.6) Med ftörre förmån och fäkerhet kan et hård-
vatten beredas af en kanna Urin, fom blifvit up-
blandat med et ftop vatten, hvaruti uplöfes 4 lod
kokfalt; vil man hafva Stålet mera fegt och fmi-
digt, få ökas antingen Urin i ftörre proportion
eller tillågges et lod Salmiak.

Anmärk, i. Vid Stålets fläckande i härdvatn ar det en
allmän regel, at uti ju kallare vatten det fiåckes, des hår-
dare blir Stålet; äfven fom ju hetare Stålet är innan det fläc»
kes, des hårdare blifver det. Ar Stålet godt och fin-gry»
nigt förut, des ftörre härdning får det af upglödgning och
fläckning i härdvatten, l alla flags rent vatten kan ock Stål
fläckas, allenaft vatnet icke är kalkaktigt, Minerelt,Svafvel-
aktigt, eller öfverflödar af Acido Pitrioli, af hvilket alt man
ockfå finner, at vatnet i Tyrol och Sttyermark ej ar orfäken
dettii, ar der göres det bäfta Stål, utan kommer det fafl ms».
ra an på dss föriiloiga och laggramu tilredning.

Anmärk. 2. Af de frrfok fom blifvit anftälde med fär-
fktlta kOrdvdtte» , fä öfverens flämnri-r ds naäfta förfoken der-

u.i ,
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frt., ät härdvatn fom innehålla et _/*>*/fjf Ahalijh Salt éllé.
hvilka beftå af inflamabte och Atcaujka ämnen, jemte kok-
falt, fyra, de göra bäfta värkan vid Stål-härdningenj och
fådan;. härdvatten äro de, fem N:o 10. 14. 20, 21. 22, 24. fin-
nes anttknad..

Anmärk. 5. I fa-I Stål t på d^t fättet garfvat och vaHes
fom förut §, 4. Anmärkn. 7. formäit är, fa kan Stål fil mång-
falt ftörre hårdhet och iegher forfärdigas, famt borde ait
Stål fom nyttjas til mynt -'f.äm(.l it och utvalda goda ägg-
jern, hvilka tillika böra vara härda och fega, pä detta lat-
tet tilredas; och förtjente fådant Stål til fkilnad ifrån andra
Stål-arter, at med färfkilt ftämpel utmärkas.

Anmärk. 4. At i Smed-äfjor på landet eller annars i
fmått, härda knifvar, yxor och lior famt andra äggjern, få
är lämpeligaft ar nyttja et fådant härdnings-fatt fom §. 6.
Mom. 34. anfört är; eller ock om man tager af fönderffötta
torkade horn en del, fkorftens -fot | del och kokfalt i del,
hvilket hoprifves famt anfuktas med Urin, at det blifver
fom en tjock gröt; med detta Cement öfverftrykes fedan
Stål-arbetet fom fkal härdas; derpå lindar man öfver alt-
fammans en linne-klut, och fätter det i upglödgade Björk,
Ek eller Bok-kål at uphettas i äfjan, til defs det blifvtr
rödbrunt, eller (i kallat kirsbärs-rödt, hvatefrer dtt utta-
ges och fläckes i hatdvat.net, fom befkrifves N;o 26, eller
l rent och godt kallt vatten.

Tecken til godt Stål är 1) at det fynes fingrynigf och
grågniflrigt i brottet; 2) at det är härdt emot fil, lamt at
man kan rifta dermed både i Qvarts och Flinta, utan nå-
gon fynn.tlig nötning, men at det ock tillika är f.-gt och
ej front. 3) At det under vällande med J.tn väl bophäftar.

d) UcfTe förföken äro dels nya, eller ock hafva de på
F nytt
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iiyt. blifvit uprepad?, famt har jag vid alla förföken nyttjat
en Ståltrå, fom bl-f upglödgad til Kirbärs-rödt, förr än det
fläktes i härdvatntt.

§" 8.
At Jern, fom rå de hårtils befkrefna fätten blif-

vit förvandlat til Srål, ej ringa härigenom förädlas
til fic värde, der år en få allmänt erkänt fak, fom
der cillka är kunnigt, ar nyttan af Stål och des til-
värkningar ti.bringa en Srar dråpeliga och flora för-
måner. Hvar Nation i Europa räfW fördenfkul ocki
at i kunfkan om Stålets beredning framför et annat
aga företräder; men intet land har dock Naturen
gynnat med flörre förmåner vid Srål beredningen
än Sverige; vi äga de bäfta Jern-malmer i hela verl-
den, hvaraf Stål lättad och med ftörfia förmån kan
tilvärkas. I anfeende til förråd på fkog, få kan ic«
ke eller Gjut- eller BranflM falla ofs i tilvärkningen
få dyrt fom annorftädes. Der är altfå ej tvifvel om,
ar med Stål och SVi! Manufa&urer Sverige kan och
bör förfe många andra Länder. Sveriges Glorvör-
digfte Konungar och Monarker hafva ock ifrån äl-
dre tider filbaka, vat ir angelägne om Srål-berednin-
gen i länder, famt har i fednare tider äfven blifvit
vidtagna allehanda forfiktfghets måt, at uphjelpa
Srål och Stål-arbeten. Med hvad förmåner och Pri-
vilegier S ålmakeri InterefTenrerne vid Qyarnbacka
och flere Stålbruk i Konung C \PL X':<; rid blifvit
hugnade, det finnes ibland våra Hä.da-handlingar i
vördat minne a). 1 Vcduvågs Jern-och'Stal-Manu-

faäu-
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faflurie har Kronan icke allenaft fjelf del, utan ock
bar det upmuntradt andra at deruti med förmån del-
taga b). Som vid Srål-tilvärkningen mycket an-
kommer på godt Tack-eller Stångjern, få äro ock
åtfkilliga Förordningar utkomne, ej allenaft rörande
Malm-arternas rärta blandning och tilvärkning til
godt jern c), utan ock, at ej brift måtte yppas på
nödige och lämpelige Rudimaterier til Stål-fmide,
få har utförften afOffmunds-Jernet blifvit förbuditd),
fom ock är ftadgat, at gammalt nött eller få kallat
Skroijern ej far föras utur Riket e") . At ej förtiga,
det för Jern-och Srål- Manufafturer uti hvars hand
de åro, ej ärlägges högre Tull ån allenaft en gång
lilla Tullen, och det efter vigt af rå Materien f),
famt ar Stål-tilvärkare frikallas för Manralspenningar
och andra pålagor, fom ock beftås för Bränftål och
Garfftål, fom efter Steyer marks* fättet blifvit tilvär-
kat, Upmunrrings-Premier, när til utrikes orter
deraf något urfkeppas b).

a) Privilegium för Öfverften Arenti och Rufrmäftaren
Ko'd på Stålmakeri , Stockholm d. 28. S.pt. 1661. famt Con-
frmation derpå d. 24. Martii 167f. b) Manufaktur - C©n-
toirets Kundgcrelfe angående lntereflentfkap i Weduvägs
Sca! - och Jern-Manufaciurie 1740. e) Förordningen an-
gående Stångjerns - Smide af år 1740. den 19. April 20. §.
d) 1739 års Förordning om Tack- och OfTrrunds " Jeffls ut-
förande til främmande orter, famt Föiklaringr n dercfver
af 1741. få ock Kundgörelfen af iffi. At förekomma un-
dtifl.f vid Tackj.rns-förflcn Inrik.» orter _n.sll«.n, e)

For-
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Förordningen om Jern- och Stål-Manufaflurier i Riket af
d. 3. Julii i7f_W §" 12. 9. /) Manufaäur-Privilegierna
af år 1759. §. if. g) Kongl. Maj.ts Kundgörelfe an»
gående författningar til Jern- och Stål-Manufaäurers up-

kenaft och vidare befordran d. 17, Novemb. 17;. 7,
§♦ 11, _?) Se famma Förordning

§. f. och 6.

G. A. Å.





FÖRKLARING
öfver

fIGURERNE.

Fig. 1. Foreftåller fått Jern, fom altid år
blankt i bråttet.

Fig. 2. Utmårker brottet på nödfått Jern,
fom år grått til fårgen.

Fig. 3. Vifar i brottet en blandning af
bagge.

Fig. 4. Utmårker Stål i kanterna, men det
fom år tradigt och groft inuti år Jern.

Fig. 5. Skal föreftålla något dylikt.
Fig. 6. Virar den ena hälften om a. a. va»

ra Jern, och andra delen til Stål för-
vandlat.

Fig. 7* Utmärker Stål fora blifvit mycket
bråndt med blåfor uti g. Q.

Fig. 8. Stål, fom ån vifar i fig några Jern-
trådar.

Fig. 9. Et Stål-flyeke med Jernhaltig kårna.
Fig. 10. Utmårker måft detfamma fom Fig. 8.
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