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Sedan Bergsvetenskapen, genom Kemiens tillhjelp,'
fran den blolt empiriska forskningens omrade, hojt

sig till en kunskap, hvilande pa mera fasta, vetenskap-
liga grunder, har hdn iifven begynt, att genom under-
sdkning af nya, lillfdrene ofta utan all upprniirksamhet
lemnade fdremal, med hvarje dag gdra nya, oviintade
framsteg. Den fdr Kernien hdgst vigtiga upptiickten
af de sarskilde rdler, jordarter och meralloxider spela
emot hvarannan, sasom ele£tro-positiva och ele&ro-ne-
gativa,eller siisom baser och syror, samt Ijiiran om da
bestiimtla fdrhallanden i hvilka desse kroppar inga sine
fdreningar, har haft det mest betydande inflytande pa
atskillige grenar af Bergsvetenskapen och -fdrnamligast
dfver Smiihkunskapen spridt et nytt och ofdrmodadt
Ijus. Fran analogien af fossiliernes, genom desse upp-
tiickter bestiimda, kemiska sammansattning, harledde3
otvunget den fdrmodan, att produkter, bildade vid ut-
smiiltningen af malmer, till sin konstruktion ej voro
olika mineralierne, da processerne vid bagges bildning
mahXda varit desamme, blott med en oiindlig skilnad
i riiangden och mangfalden af konstituerande bestands-
delar, samt styrkan och verkningame af anviinde kraf-
ter: Qch Herr Mitscheriichs upptackt, att vissa baser,
som halla lika manga partiklar syre, di de aro till
samma grad miittade med samma syra, kristallisera lika,
sarnt at dessa baser kunna, i fdreningar af oorganiska
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amnen, ersiitta hvarannan, fdranledde atskillige forsdk
med slaggprodukter, hvilka gafvo storre sannolikhet at
denfdrmodan, att slaggerne i allmiinhei striifva att bilda
kemiskt miittade, af besiiirnda proportioner beroende,
samniansittningat', sorn urider gynsamma omstiindigheter.
anskjuta i rediga kristalliniska former. Denna fdrmo-
dan ar, genom Herr Bredbergs undersokningar, hdjd
till graden af den mest evidsnta sanning: man har liirt,
att genom en niirmare kiinnedom om rien kemiska kon-
stitutionen sa viil af hvad man pa smaltning uppsatt
soni af de vid densatnma vunna produkter, bestSmma
qualiteten och qvantiteten af beskickningen; Och slagg-
produkterne, hvilka hitintill blifvit fdrbisedde, sasom.
tillfiillige fdreningar af atskillige, till sine qvantitativa
fdrhallanden i oiindlighet varierande bestSndsdelar, hafva
begyntatt utgdra ett af de vigtigaste fdremalen fdr Bergs-
mannens undersdkningar.

Dessa upptiickter, hvilka redan bekrafta sin an-
viindbarhet i det praktiska medelst en, genom dem
vunnen och fdrut okiind siikerhet i processen, atfdljd
af motsvarande minskning i omkostnaderne, hafva dock
iinnu hos oss, Stminstone i stort, blifvit sa godt som
alldeles obegagnade; men da en ny bana fdr Finlands
bergshandtering dppnats, da ett nytt lif begynt att sprida
sig i densamma, genom det bagn Eegeringen derat
skiinkt, skall ett fdrsdk, att till smahnings-operationerne
vid et af vart Fosterlands betydligaste bergverk lam;)a
resultaterne af sednare liders vigtigare upptackter, ma-
hiinda icke sakna allt interesse.

Orijervi grufvor, belSgne i Nylands och Tavaste-
hus Ivan samt Kisko Socken , pa Orijervi hemmans agor,
upptiicktes ar 1757, af davarande aboen
son, hvilken till Bergmastaren och Bergs Commissarien
$ohan Adolf Liijeqvist aftradde sin rattighet till de-

samma.
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.amrna. Inmutade sagde ar, arbetades desse grufvor
riagon tid af flere Interessenter, intill dess Cornmerce
E?.det Robert Finlaij , — emellan 1760 och 1770 —tillhandlade sig de fleste lotterne deri. Ar 1779 fdrsal-
des verket till Handeishuset »">'. & C. Hasselgren i Am-
sterdam , af hvilket det ater ar 1783 aftraddes till Bruks-
patronen B. M. Bjbrkman, Som lr "799 nedlade det
ditintill idkade stangjernssmidet vid Koskis, och sa val
der, som vid Fischars anlade ugnar for Sulustnaltnin-
gen, hvilken ditintill endast vid Ksrkelii hytta blifvit
anstalld, samt derjemte vid Orijervi grufvor inrattade
ett af vader drifvet purnpverk, till uppfordrande af vat-
ten , som besvarar desamma. Kerkela kopparverk, hvil-
tet ar 1812 nedbrann, uppbyggdes a nyO af 1819 af
brukets davarande agare l.rul.spatronen B. L t Bjdrk-
man, sorn ar 1815 sattes i besittning «leraf och ar
1818 erholl privilegium a anlaggandet af en koppar-
hammare och ett valsverk vid Fischars. Fyra ar der-
elier eller ar 1822, fdrsaldes bruket tilt dess nuvarande
agare Herr Assessoren tfohn ffuhn k

Malmen, som bestar af grdnagtigt gul kopparkisi
och enligt en af Herr Hartvail dera anstiild analys
innehaller, utom tillfiillige bestandsdelar, 36 p. c. svaf-
vel, 33 p. c. koppar och 30 p. c. jern, ligger spridd
dels i gra qvartz dels i talkarfade stenarter, atfdljd af
stralsten (grammatit), klorit, zinkblende, lefverkis och
blyglans satnt stryker i O. och W. eller W. N. W.
och O. S. O. Fdr det narvarande ftnnas tio sarskilda
dagdppningaf; dock iiro grufvorne pa djupet, genom
Stollgangar, 1 fdrbindelse med hvarannan. Grufvans
stdrsta djup ar ioj.alnar, med aftagande malmtillgang,
hvilken pa femton famnars djuplek varit betydligast.

AU bruten sten uppfordras riied hiistvindar och
sofras pa gfufbacken. Den utgdres af vid pass tio till
tjugu p. c. smaltvard malm, lo a 15 p. c. vaskmalm

A % och
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och 65 a 80 p. c. odugllg bergart. Smaltmr.lmen , hvil-
keri 3ns-S dfverhnfvud gifva 3 p. c. koppar, slapas om
vintern iill smalthyUorne vid Kerkeici och Koskis ;

:: .askmalmen affdres med pramar till Anskcg, der
-Vnsamma, genorn stamp- ocli slam-verfc, renas fran

ngarten till ungefiirligeii samma kopparhalt med smiilt-
.r.en , saint tillgodogdres tillika med den sistniimnde,

vkl Kcrkela kopparhytta.

Den process, som iinda ti!l bdrjan af innevarande
ar vid biigge desse smiihhyttor blifvit anviind och iin-
nu vid Ki-tkelii fortfar, iir fotjande: Bamalmen, vatten-
bokad och till en vigt fdr dygnet af 2 2 Skepp., suc-
cessift uppsatt med 2 Skepp. vaskslig, 3 a 4 Skepp. ra-
kalk och 2 Skepp. rSkopparslagg, nedsmiiltes med 80
a 82 fat kol *) uti Suluugn, fordrad rned sandsten
fran Tenala och fdrsedd med timpel och stiille af sam-
ma stenart, samt drifven med bliistrar i tviinne formor.
Ugnens dimensioner aro.

Pipans hdjd fran formorne till uppsaltnings kan-
ten 6, aln: 12 t.

" — bredd emellan sidomurame 1. 3.— djup elier liingd fran fo.mvi-ggen
till blasvSggen 1. g.

Hardens hdjd fran bol.ten hallen till for-
morne 1. 3.—- bredd vid formvaggen j. 3.

—■ —>- — Utslagshaiet 1. 6.— -— fran formvaggen till
timpeln 1. 6,

Skiirsienen, som erhalles vid dessa Sulu smiiltnin-
gar, hvilka, till def hdgsta, gatt oafbrutet i 750 dygn,
eller (ills at nasbildning och utskiirning gjort nedrif-
vandet af muren nddvitndigt, haller vanligen 14 p. c.

kop-

*) Af dessa betiknas elfva pa hvarje ISsf.
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koppar, och iir af en till fiirgen gra, i luften anlopande,
homogen sammansattning, hvari tviinne skarpt skilda
lager bilda sig, af hvilka det dfre till utseende niira
■liknar magnetkis och hiir och der visar sma gnistor
af koppar. Sedan skiirstenen i vanliga dppna rosttignar
blifvit sju a atta gangor rostad, nedsmiiltes densamma
i en med sandsten fodrad stnaltugn, till rakoppar, na-
gon gang med en ringa tillsats af qvartzig malm, fdr
at latta bildandet af slaggen. Denna ugn uthardar
sallan liingre blasning, an till 25 a 30 Skepp. koppar,
innan sandstenens liittsmiilthet gdr omfodring nddvandig.

I bdrjan af detta ar har Herr Assessoren Juli.*
vid Koskis Kopparhylta infdrt en ny process vid Su-
lusmaltningen, i likhet med hvad vid flere Svenska
Bruk redan liinge varit nyttjadt. Malmen handbokad,
kallrostad i dppen grop och uppsatt till ett belopp pa
dygnet af 24 a 33 Skepp. med 3 Skepp. Rakopparslagg
och 3 Skepp. under vattenbokare stampad kalk, ned
stniiltes med 80 till 90 fat kol i Suluugnar, der luften
ur bliistrarne spelar genom trenne formor. Ugnarnes
dimensioner hafva, vid de tviinne Sulubruk, som redan
fdrriittats med kallrostad malm, varit skilda fran de
ofvanfdre uppgifna, eller fdljande:

vid forsta sulubruket:
Pipans hdjd fran formorne till uppsattnings kan

ten 5. 15 t.— bredd vid formmuren upplill 1. 20.
■___. — __

blasvaggen dito ". 12.— djup eller langd emellan form- och
blas-vagg —■ 23.

Hiirdens hdjd ifrln bottenhiillen till
forrnome 1. ~-7«

—" bredd pa botten vid formviiggen 1. 18.
—, — — —. — framhiirden 1. 9.

Ifran framviiggen till tirnpelu — 22.

vid
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vid andra sitlubruket:

Pipans hdjd fran formome till uppsiittnings kan.
ten 5. ii— bredd vid formmuren upptill 1. 18.

1— — —> blasviiggen dito 1. 11.
—" djup eller liingd emellan form och

blasviigg — «3.
Hardens hdjd ifran bottenhallen till

formorne 1. 36,

— bredd pa botlen vid formviiggen 1. 12,— — 1— — — formhiirden 1. 9.
Ifran formviiggen till timpeln l, 2.

Ugnsfodren har i biigge desse sistbeskrefne ug.
nar bestatt af sandsten, men i anseende till denne ste.
nart lattsmalt.ighet, har timpeln blifvit insatt af talksten
fran Orijervi. Den erhaUna skarstenen, hvilken pa
fdrut uppgifvet satt och i en med stralstensblandad talk-
sten fodrad ugn, riedsmaites till rakoppar, haller, enligt
Herr Julins forsdk, anda till 2ii p. c. koppar; mea
smaltningarnc besviiras af en ymnigare nasbildning,
gom, i synnerhet vid det andra sulubruket, astadkom.
den nddvandighet, att redan pa 60 a 78 dygnet ned-
rifva ugnen, fdr att uttaga nasen, hvilken da vuxit till
en massa af 10 till 15 Skepp:s vigt och alldeles upp-
fyllde sjelfva stallet. Om den besparing af kol och tid,
som detta blasningssatt tyckes gifva, ersiitter olagenhe-
teme af ofta fdranledd nedrifning och omstallning, eller
om nasbildningen kan fdrekommas, har annu ej blifvit
genom fdrsdk utredt; men tydligen visar jemfdrelsen
emellan resultaterne vid desse biigge Sulubruk med
kallrostad malm, att det fdrsta varit fdrdelaktigare, i an-
seende till den stdrre n ...igd af malm, som med sam-
ma kolqvantitet nedgatt; da deretnot det mindre fdr-
monliga utslaget, som den sednare smaltningen gifvit,
sannolikt harrort af pipans och hitrdeus fdr ringa di-
mensioner i afseende a tjockleken. Anmaikningsvardt

hiirvid
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harvid ar, att atskillige fdrsdk, anstallde vid slutet af
den andra utaf desse Sulusmaltningar, synts gifva an-
ledning att vid beskickningen fdredraga brand kalk,
framfdr den tillfdrene nyttjade ra och vatienbokade,
ehuru denna, enligt hvad bekant ar, i allmanhet ager
stdrre smaltningskraft *).

Den pa ofvanuppgifne satt vunne rakopparen ned_
forslas till Ftsthars der densamma garas i garhard af
4^ Skepp. B. w. rymlighet, vid en atgang af 4 till 5
Tunnor kol pa hvarje skeppund. Kratsen nedsrnaites
ensam i rakopparugnen till rakoppar; men de vid su-
lubruket tillkomne nasar hafva iinnu ej kunnat tillgo-
dogdras.

Koppartillverkningen vid detta bruk har i sedna-
re tider sallan ofverstigit 300 Skepp., med undantag af
sistlidet ar, da den uppdrefs aiida till 346 Skepp., till_
verkade med en atgang af 14. a 15 laster kol pr Skepp.
men fdr en laiigre tid sedan, da malmen lag grundare
och var mera rikhaltig, uppgeck densarnma iiuda till
700 Skepp. och derutdfver, med en kolatgang i rne-
deltal af 10 laster pa hvarje skeppund.

Den process, som i det fdregaende blifvit beskrif-
ven, ofverensstammer salunda hufvudsakligen medden,
soin vid andra kopparverk nyttjas. Skarstenens ovan-
liga rikedorn, ~ hvilken vid smaltningar af kalirostad
malm dfvergar alla andra vid Kopparhytlor i Norden
erhallna — samt den i fdrhallande tiil malrnens faitig-
dom och kolatgangen, stora ti.llverknigen, gifva iifven
den, som med en biott praktisk blick betraktar saken ,

latt

*) Garneijs Haodbok i Maso-Isteriet, omarbetad al Lidbech
B dcl. p. 53.
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latt anledning att formoda, detKopparprocessen vid Ori.
jervi verken ej a'r i behof af betydliga korrektioner;
men da Suluslaggernes mindre homogena och i sadant
afseende mindre lofvande utseende, tycktes visa rnot-
satsen af denna fdrmodan, dnskade jag at underkasta
dem en kemisk analys, hvartill Herr Assessoren Julin
behagat lemna mig tillfallc genom meddelade profver,
I.''e. _.r de?> . sttod, som vid denna kemiska undersdk-
ning blifvit foljd, hvilken jag fdrst gar at beskrifva,
fdr at sedan framstalla de resultater densamma mig
skankt. '

Af slaggmassan noga utvalde stycken, sonderslagne
pa stalhall, renades, sa vidt mdjligt, fran mekaniskt
inblandade, d. a. af slaggmassan icke upptagne hetero-
gena amnen, finrefvos under vatten i mortel af agat,
slammades och torkades. Det genom lindrig upphett-
ning dfver spritlampa fran hygroskopisk fugtighet be-
friade slaggpulfret, noga blandadt med tre och en half
gang dess vigt rent basiskt kolsyradt kali, glddgades
tva timmar i plarina degel. Torra massan , som var
pords och till fiirgen gulgron, lostes i utspiidd saltsyra,
utan att dervid utveckla nagon miirklig lukt af svafvel-
bunden viitgas, och afdunstades i en skal af iigta post-
lin till fullkomlig torrhet. Massan fugtades med litet
saltsyra, stalldes i varme och dfvergjdts med vatten,
hvarefter kiseljorden, som lemnats oldst, upptogs pa
vagdt filtrum och uttvattades. Det genomgangna fall-
des med kaustik ammoniak.

1)1 beskaffenheten af den inalmfdrande gangarten
vid Orijervi grufva, hvilken till det mesta, och pl
sine stiilien blatt och endast, utgdres af qvartz, utan at
den medfdrer nagra siarkt lerhaltiga fossilier, gaf all
sannolikliet at den fdrmodan, att den erhallna fallnin-
gen, (som iifven genom sin mdrkrdda fiirg tycktes sa-
dant bestyrka), alldeles icke, eller atminstone till gan-
ska vinga qvantitet, ir.nehdll lerj, anviindes icke hel-

ler
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ler den vanliga utvagen, at afskilja dennajordart genom
kokning med kaustikt kali, sasom ledande till en ond-
dig omgang och oundvikliga fdrluster. Den halftor-
kade failningen aiiostes fran filtrum med saltsyra och
stoiutionen, fdrsatt med nagra droppar saltpettersyra,
upphettades i glaskolf till kokning, fdr att fullkcmligt
oxidera jernet. Ldsningen, tillrackligen ufspadd, neu-
traliserades med kausiik ammoniak, hvarefter jernet
utfalldes med bernstenssyrad ammoniak och det bern-
stenssyrade saltet, upptaget pa. fiitrum, uttvattades noga
med kallt vatten, torkades och viigdes, efter glddgning
pa dppet platina lock: af den erhallna oxidens vigt be-
raknades oxidulens. Till det genomgangna blandades
kolsyrad ammoniak, som utfallde lerjorden, da. den
ingeck i slaggen.

Den vatska, som erhallits efter jernets och lerans
franskiljande med kaustik ammoniak, falldes, under
lindrig digestion, med oxalsyrad ammoniak. Fallnin-
gen, upptagen pa filtrum, tvattad och torkad, upphet-
tades dfver spritlampa, fdr at fdrvandla oxalatet i koU
syrad kalk, ifran hvars vigt den kaustika kalkens genarn
berakning erhdlls. Till vinnande af sakerhet derom,
att nagon del af kalken , under upphettningen, icke blif-
vit kaustik, fugtades densamma med kolsyrad ammoniak
och viigdes a nyo, efter ammoniakens afrdkning; dock
utan att, vid de sarskildte fdrsdken, nagon tilldkning
i vigt derigenora fdrmarktes.

Da den ringa manganhait , som, med afseende a
glngarten i O ijervi grufva, kunde fdrrnodas i Sulu-
slaggerne icke annorlunda iin sasom bas fdr nagot enkelt
silikat torde i dem inga; men den klorit - skiffer, sota

stundom i betydlig mangd atfdljer gangarten, gaf an-
ledning att fdrutsatta en stdrre halt af talk i dessa smait-
produkter, nyttjades icke heller den utv.ig, att fdrut med
hydrothyon ammoniak utfalla manganoxiden. De vSt-
skor, som erhallits efter kalkens och Lerans franskil-

jande,
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jande, tillrackligen concentrerade, och i en skal af pla-
tina upphettade till kokning, blandades rned en kokvarm
lut af basiskt kolsyradt kali, hvarvtd en voluminds
fallning bildade sig, sotn efter nagon tids fortsatt kok-
ning, smaningom sjonk till bottnet, lik oxalsyrad kalk.
Den erhallna talkjorden, upptagen pa filtrum, tvattad
och torkad, visade efter glddning , iin en Ijusrdd, iin
en brunagtig farg, som fdrradde en ringa manganhalt.

Vid analysen af Suluslagg fran KerkeVd, erhallen
efter smaltning af orostad malm, anvandes ett stycke,
taget ur en slaggskolla, den 23 Ociober 1823, da upp.
sattningarne utgjorts af 20 Skepp. ra, vattenbokad malm,
3 Skepp. kalk och rakopparslagg till obestamd qvantitet.
Slaggarten ar till fiirgen grdn, dragande i gratt, med
ispriingda korn af hvit farg, hvilka, under digesfion
med utspadd sallsyra, starkt utveckla svafvelhunden
vatgas. Dess sammansiitning ar pipig och i drushalen sy-
nas bar och der harformiga kristaller, dock till obetyd-
lig myckenhet. Erottet ar jemt och svagt glansande;
hardheten den hos slagger vanliga och dfver hela slagg.
massans yta visar sig ett, nagra linier tjockt, glasartadt
lager, ej olikt vanlig masugnsslagg. Analysen gaf
i ioo:de delar:

Kiseljord 65,
Kalk 8,
Talk och manganox : 13,
Jemoxidul 1 2 ,

60 halla syre 32, 99.
43 — — 2, 36.
98 ~ — 5. 78.
75 — — 2, 90.

100, 76
Denna slaggart bildar salunda en fdrening, der

kiseljorden haller tre gangor sa. mycket syre som kalken.
talken och jernoxidulen tillsammantagne. Att jernet hiir-
vid ingar i form af Oxidul, synas sa vai produktens
farg som analysens resultat tillrackligen bevisa. For-
meln blifver saledes C S 3



11

CS3 -f- 2 MS3 -f / S. 3

C)
Eller enhgt Hr Mitscherlichs teori M>S. 3

om Isomorpha baser; f)
Den vid Koskis, efter smaltning af kallrostad

malm vunna slaggen *) visar ett ifran den nyssbeskrefne
skildt utseende. Till fargen mera dragande i gratt fd-
rekomna de hvita kornen har i vida stdrre mangd, de
synas pa atskillige stiillen, sasom gryn af ren kaik och
det dfre glasartade lagret saknades pa de stuffer jag er-
hSHit. Resultatet af analysen var

Kisel Ci, 40 halla syre 30, 88.
Kalk 3> 32 — — 0, 93,
Leta 2, 90 — — 1, 35.
Talk 9- 7 7 — — S» 78.
Jemoxid 21, 84 —- — 6, G9.

99. 23.
Att jernethiir ingar i form af oxid ar att fdrmoda

ej mindre af slaggartens farg, _in af den stora fdrlust,
hvilken, i handelse detsamma beraknades sasom oxidul,
skulle uppsta, och till hvars, antagande nagon vards-
Idshet vid analysen icke gifver anledning; hvartill kom-
mer, att den pvocess, hvarigenom denna slaggart vin-
nes, skiljer sig ifran den fdrst beskrifne genom en fd-
regaende kallrostning, i afsigt at oxidera jernet och
salunda latta den skeende fdrslaggningen. — Deremot
ar den olikhet i sammansattningen, som fdr dfrigt rdjer
sig emellan dessa produktioner svarare att till sin grund
fdrklara, da gangarten i Orijervi grufvor mestadels ar
af likformig beskaffenbet: denna olikhet gifver iifven
en olika formel, hvilken, om man antager, atr sa viil
leran som kalken icke inga i den kemiska konstitutio-

nen,

;;:') Det af mig till analysen begagnade prof var upptaget ur
cn slaggskoila, den 14 Martii innevarande ar.
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nen,' hvartill syreqvantiteternes inbdrdes fdrhalla,nde
synes gifva anledning, uttryckes med

M S 5 -f 2 F S 3.

Jemte analyserne af de tvanne ofvanfore beskrefne
slaggerne, har jagiifven ansett en undersdkningaf den slagg-
art , som bildas vid rakopparsmaltningen, ej bdra sakna
.intresse. Den iir till sitt utseende homogen, utora det att
densamma har och der haller isprangda stycken af qvartz,
tillkomne af den ramalm, hvilken, jemte skarstenen,
till ringa myckenhet uppsattes i rakopparugnen. Dess
fai-g ar morkgra, i brottet metalliskt skimrahde. Den
repar glas, men svagt, eldar icke emot stal, kan med latt-
het filas, visar i strecket metallglans ocb. drages af magne-
tnn. Texturen stundom kristallinisk. — I anseende dertili
at denna slaggart innehailer koppar, undersdktes den pa
et sait skildt fran det som vid de fdrra analyserne blif-
vit begagnadt.

tt) Det slammade och torkade slaggpulfret blandades
i platina degel med tre gangor dess vigt rent basiskt
kolsyradt kali och glddgades en timma; efter afsvalning
hade massan antagit en pords struktur af brunaktig farg,
hvilken dock, vid ldsning i utspadd saltsyra, fdrbyttes
i gul utan att dervld rdjdes nagon lukt af svafvelbun-
den vatgas. Solutionen intorkades, hvarefter massan,
fugtad med saltsyra och tillrackligen uppvarmd, dfver-
gdts med saitsyrehaltigt vatten. Den oldsta kiseljorden,
upptagen pa filtrum, vitgdes efter uttviittning och
glddgning.

b) Det genomgangna fiilldes i dfverskott med kau-
stik ammoniak, hvilken af den uppldsta kopparoxiden
fiirgades bIS. Fallningen, upplagen pa. filtrum, uttviit-
tad ocli haliiorkad, ldstes i kungsvatten, och ldsningen,

upphet-
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upphettad tii! kokning och utspiidd med vatten, neu-
traliserades med kaustik ammoniak , hvarefter jernoxiden
utfalldes med bemstenssyrad ammoniak. Efter det berti-
stenssyrade saltets glddning pa dppet platina lock, be-
riiknades oxidulens vigt af den erhaiina oxidens.

c) Genom den blaa vaiskan i b, som biifvit fdr-
satt wied saltsyra i dfverskott, leddes en strdm af svafvei-
bunden vaigas, hvilken i svarta fiockar utfiillde svaf-
velbunden koppar. Den svafvelbundne metallen, ge-
nom silning afslciljd fran den fargldsa vatskan, upp-
lostes, efter uttvaitning, i saltpettersyra under lindrig
digestion. Svafiet upptogs pa. filtrum och deu genom-
gangna vaiskan fdrsattes med en lut af kolsyradt kali,
som fargade densamma bla och iitfailde en oviigbar hin-
terhalt af kiseljord, hvilken genom silning afskiljdes,
hvarefter den klara solutionen, i platina degel, afdun-
stades till torrhet och upphettades ti.l det saltpettersy-
rade kalits smaltning. Massan , bfvergjuten med vatten ,
lemnade svart kopparoxld.

d) Sedan den i dfverskott tillkomne svafvelbundna
viitgasen blifvit afdrifven fran det genomgangna efter
kopparens franskiljande iC, neutraliserades den sura
vatskan med kaustik ammoniak och blandades med ox-
alsyrad ammoniak, hvilken likvbi, under tvanne da-
gars fortsatt digestion , icke fdrorsakade nagon grumling,
och saledes visade, att nagon kalkjord i slaggen ej in-
geck; men da jag af atskiilige foregaende fdrsdk trodde
mig hafva anledning, att i den aierstaende vatskan fdr-
moda andra metailers niirvaro, blandades hydrothyon.
anmoniak till densarama, behdrigen concentrerad, hvilket
fdrorsakade en fiilining af gulbrun farg, som upptogs
pa filtrum, tvatt,ades och torkades. Uppldst i saltpetter.
syra, och efter svaflets afskiljande, utfalldt med alkali,
kunde det erhallna pra.cipitatet, som var tii! fargen

hvitt,
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hvitt, i anseende till dess ringa mangd, icke niirroare
i afseende a sin natur, bestammas; — Dess vigt var
ungefiirligen 0,26. grammer.

e) Viitskan efter det i d erhallna iimnets franskil-
jande befriades genom uppvarinning fran det dfverflddigt
tillsatta svafvelbundna viitet, hvarvid 3. nyo en betyd-
ligare, till fiirgen srriutsigt brandgul fiillning yppades*
Upptagen pa filtrum, tviittad och torkad, samt eftei*
rosining fdrsdkt fdr blasrdr, visade densamma sig vara
svafvelbunden kobolt. Af den svafvelbundna metallens
vigt erhdlls oxidens genom berakning.

/) Ur viitskan efter jeroxidens afskiljande i b, ut-
falldes Lerjorden med kolsyrad ammoniak; Och som
fiirgen af det genomgangna, sedan niimnde jordart b|if_
vit. pa filtrum upptagen , fdrradde i solutionen en ringa
halt af kolsyrad koppar, sa afdunstades viitskan till torr-
liet, da, efter salmiakens afrdkning, en obetydlig portion
kopparoxid blandad med saltsyrad talk, Iterstod. Mas-
san dfvergjots med vattcn , som iemnade kopparoxiden
oldst, hvarefter talken ur den aterstaende vatskan ut-
fiilldes, under kokning, med en kokvarm lut af basiskt
kolsyradt kali.

Analysen hade gifvit i ioo:de delar:
Kisel — 33, 90 halla syre 6, gg.
Jernoxidul — 74, 10 — —16, 87.
Kopnaroxid — 2, 40 — — o, 48«
Talk — 3» 25 — — i, 25.
Lera —- 1, 80 — — o, 84.
Koboltoxid — 2, 40 — — o, 51.
Det obestamda

amnet i d »■» 1, 75-
-99. 60.

Resultatet af denna analys synes saledes icke df-
"verensstamma med lagame fdr bestamda proportioner,

ocli
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och sa val den fdrmodan , at slaggen utgdr ett subsiti-
kat af jernoxidul, som att den iir e*-. sammansattning af o>
xid och oxidul, liir dock ickefdr en mera noggrann prdfning
besta. Den omstandighet likvai aft denna slaggprodukt,
vid Orijervi begagnas jemval fdr at gdra sulusmaitningarne
qvicka, samt att den vid Fablll kopparverk icke kan
nyttjas i sadant andamai, emedan slaggerne derigenom
skulle blifva for mycket laitfiytande, synes, vid betrak.
tande deraf alt hammarslagg ofta nyttjas till vinnande
af qvick fluss, fdranleda dertill, att BSkopparslaggen icke
iir annat an oxideradt jern i fdrening med en mangd
enkla silikater. —" Hurudant fbrhallandet hifrmed an
tta vara, torde slaggproduklens i det fdregaende an-
gifna sariimansattnkig dock ej kunna betraktas sasom
tillfallig, da en af GtiMivEAti ■ anstiilld analys af Bii-
kopparslagg fran Cbessy kopparverk i Rbone departe-
mentet, *) gifvit et resultat, som i det hufvudsakliga
dfverensstammer med det ofvanstaende, eller:

Kisel —- — — 22.
Jemozid qo svarande emot

oxidul — 81.
Kalk — — 3.
Svafvel — — — 3.

De ofvanfore beskrifna analyserne visa saledes det ovan»
tade resuhat, att oaktadt beskickningen vid Kopparhyti
torne ensamt bestar af kalk, likviil en i fdrhallaude
ringa qvantitet af kalkjord rdjer sig vid undersdknin-
gen af suluslaggerne, och att denna jordart endast vid
den ena af dem, kan sagas egentligen inga i den

Kemi-

:-;) Archiv fiir Bergbau und Hiittenwesen von Karsten,
VI. Bd. Enligt Guenivcau har anaiysen af .Soluslagg fran
r-ai._r.de kopparverk gifvit Kisel 31 Jernoxid 75 metal-
lisk zink 2.
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kemiska konstitutionen; En omstandighet, som vid den
fdrsta undersdkningen af dessa slaggarter fdrekom mig
otrolig och fdranledde flere fdrsdk, hvilka dock, lika
litet sorn analyserne, gafvo anledning att fdrmoda en stor-
re kalkhalt i dessa slaggprodulcter.

Till fdrklaring af en sadan abnormitet, sa. mycket
mera fremmande, som vid de af Herr .Bredbeeg un-
dersdkta slagger, kalkhalten varierat emellan 12 och 22
p. c, aterstar endast den formodan, att de foreningar,
som konstruera gangarten, smalta och btlda sig till
slaggprodukter, innan hettan ernalt den grad, soni kal-
ken kan behdfva, fdr at inga. en kemisk fdrening med
de har narvarande amnen, och denna af mig uppgifna
fdrklaring torde vinna i sannolikhet, vid betraktande af
desse slaggers yttre, alldeles icke homogena utseende,
samt af de der ofverallt och afven i stdrre stycken
isprangda hvita kdrtlar, hvilka troligen, atminstone till
en betydlig del utgdras af kalk, ehuru jag e»\ varit
i lillfalle, att underkasta dem en kemisk analys.

Sasom en fdljd hiiraf framstaller sig otvunget den
anmarkning, att kalktillsatsen vid bagge desse smalt-
ning - processer torde vara storre, an som erfordras tlll
bildande af det kalksilikat, hvilket ingar i slaggen och
till en del konslruerar den. De 3 p. c. som finnas
uti den, efter smaltning af rostad malm erhallna, slaggen ,
synas mig ej kunna tagas i berakning fdr formeln satnt
utgora fdrmodeligen endast basen fdr en tillfiillig, en-
kel kiselfdrening, och vid smaltningarne af oro.tad
malm motsvarar icke heller den i slaggen befinteliga
kalkhalten thera <i'n till hilften beskickningens miingd.
Af de tviinne anledningar, som hiirvid framstalla sig
till vinnande af fdrbattring i smaitprocesserne, nemlt-
gen , att antingen fdrminska kalkiillsatsen, eller i sadan
grad dka den , att kiseljorden med baserne kunde bilda
l;ittsm_ika bisilikater, iir det sednare, oberaknadt den

osakra
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osiikra utgangen deraf och den fdga troliga vinst, a£
et sadant fdretag vore at fdrviinta, i anseende till gang-
artens ofvananmarkta latsmaltlighet och den stdrre mangd
af kalk och kol, som harvid skulle atga, afven i dfrigt
mindre nddig, da, enligt en af alder bekraftad erfaren-
het, de vid fdrruppgifne smaltningar bildade slaggpro-
dukter iiro ganska qvicka och lattflytande. Den fdrsta
af de namnde utviigarne iir saledes den enda, hvilken
med nytta torde kunna vidtagas, sa mycket mera pa-
kallnd af nddviindigheten, som' den harigenom vunna
besparingen af kol vore kanske den mest betydliga
vinst fdr ett verk, der skogarnes arliga aftagande hotar att
i en framtid gdra bruksrdrelsen forknippad med oparak-
nade omkostnader. Enligt de resultat analyserne gifvit,
synes kalkttllsatsen vid smahningar af rostad malm
vara fullkomligt dfverflddig, och vid sulusmiiltningar
af orostade malmer kunna nedsattas till halften af hvad
den hitintill varit; men da. oberiiknade omstandigheter
ofta inverka pa konstruktionen af slaggerne, hvilka icke
alltid iiro fullkomligen lika, ehuru bildade vid smalt-
ningar af samma malmer, liirer det niahanda vara tlll-
riickligt, att vid den fdrstnkmnda smiiltnings- processen
fdrminska kalktillsatsen till halften, och vid den sed-
nare, om densamma kommer at bibehallas, till trefjer-
dedelar af hvad clen hitintill utgjort.

Deremot torde rakopparsmaltningen vid Ftschars
kumia anses sasom fullkomnad, oaktadt den betydliga
kopparhalt, som ingar i den dervid bildade slagg, sa-
vida densamma vid Sulusmaltningarne pa det noggran-
naste tillgodogdres, och nagon fdrlust af koppar, enligt
hvad analyeerne utvisa, vid desamma icke intrafFar.
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