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OM
FLUSSERS VÄRKAN VID JÄRNMALMERS

PROBEKANDE GENOM SMÄLTNING.

"T?r\ medan intet arbete kan anfes Vara förgälves anfläldt,
-*—* fom leder til närmare kännedom af den för Sverige
högft vigtiga metallen, Järnet, eller til uplysning af de om-
ftändigheter fom vid dels handtering förekomma, få har jag
trott mig ej onyttigt använda min tid, då jag fökt utreda et
ämne, hvaraf jag förmodat vinna någon ny uplyfning ora
Järnmalmers förhållande i fmältningen* Och då jag på Mo-
dersmålet utgifver mitt arbete, gör jag mig därom förfäk-
tad at den G. Läfaren ej ogunitigt uptager, det jag til de-
ras tjänft, fom förut äga mindre kuafkap om faken, begyn-
ner afhandlingen med en kortt beikrifning af de allmänna be-
grep fom höra til kunikapen om Järnet och defs vinnande
af fina malmer. Den ofuilftändighet fom mera erfarne Lä-
fare kunna finna uti detta mitt förfta Lärdoms-prof, hoppas
jag ock vinna benägen urfäkt. ,

§. 1

Järnet finnes ganfka fällan på jordytan färdigt eller rent
i metallilk form, utan är merendels förenadt med andra äm-
nen, fom i mer eller mindre mon dölja defs natur och för-
ändra defs egenfkaper. Då järn utur fådana föreningar nå»
gorlunda rent kan utbringas, pläga deffe få namn af Järn-
malmer , hviiket de i fynnerhet förtjäna om järnet vinnes i
den mängd och af den renhet, at defs affkiljande lönar koft-

A nade»



2 OM FLUSSERS VaRKAN VID jaRNMALMERS

nåden fom därvid erfordras. I affeende härpå delas ock
järnmalmer in uti rika och fattiga, goda och oartade.

Järnefs förening med andra ämnen är antingen Cbemifk,
fom upkommit genom värkelig uplöining, eller Mechanifk då
partiklarna endait äro om hvarannan blandade. Men emedan
Järnet, fåfom Metall ej kan uplöfas af andra ämnen än Me-
taller eller de egenteligen få kallade Brännbara Kroppar, lå
är klart, at då uti Järnmalmer äfven finnas jordarter och
faltarter, äro defle antingen endaft på Mechanifkt fått in-
blandade ibland järn-partiklarna, eller ock har järnet förut
blifvit lä förändradt, at det älven af deffa ämnen kunnat up-
löfas , i hviiket fall dels egenfkaper mera likna jordarters än
metalleis.

Det har af ålder varit kändt, at Järn ganfka lätt för-
lorar iitt metallifka utfeende, och förvandlas til en mör kropp
af mer eller mindre hårdhet, fom fatt namn af Slagg, Ochra
eller Roft, alt efter defs olika utfeende och fättét huru den
upkommit, eller ock utmärkts med det allmänna ordet Järn-
kalk. Denna fann man i många affeenden likna jordarter,
ock kunna ingå Chemifk förening med jord-och falt-arter,
famt äfven utgöra den förnämfta beflånds-delen uti de flefte
Järnmalmer.

Men hvad fom vållade en fådan järnets förvandling, har
ända intil de fenafte åren varit okändt. Emedan järnflagg
fyntes upkomma genom det metallifka järnets förbränning i

eld,



PROBERANDE GENOM SMaLTNING. 3

eld, likafom kol och afka framkomma då organifka kroppar
b"inna, och emedan järnet af luftens onfkiften fmåningom
iågs förvandlas til roit, likafom växter och djur efter hand
mulltna och lluteligen endaft qvarlämna litet jord efter lig,
få trodde man länge, at järnkalken vore at anfe fåfom en be-
liåndsdel uti järnet, likafom kolet, afkan m. va, troligen
finnas danade uti de organifka kropparna^ och endaft affkil-
jas under deras förftöring. Ändteligen har det blifvit upda-
gadt, at järnkalken,,ej kan anfes på fådant fatt, få rida den
innehåller mycket mera ämne än fjelfva järnet hvaraf den er-
hållits. Det är otvifvelaktigt at Järnet , likafom alla andra
Metaller, under Calcination vinner tilökning i vigten, ge-
nom fm förening med en annan kropp fom altid tyckes vara
af enahanda beikafienhet och af de nyare Chemifter fått namn
af Sur-ämne {Oxigenium), men kunde kallas det calcineran-
de ämnet, få länge ej alla ännu komma öfverens om defs
rätta natur, ehuru det efter all fannolikhet utgör grundäm-
net uti den rena reipirabla luften. (*).

§. 2.

Så^vida näflan alla Järnmalmer innehålla järnet i kalk-
form, få beftår och konften at därutur vinna metallen för-
nämligaft däri, at det Calcinerande ämnet borttages, hvari*
genom järnet*' framkommer i fitt metallifka lynne , och fkiljes

A 2 feder-

(*) Jamf. Dijfert. de Theoria Calcinationis Ab, 1192, /. f. ock.
DiJJ\ de Natura Metallorum Ab, 129a, P< A /, 6, 7 famt P, g,
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federmera lätt ifrån de i Malmen befintliga jord - och faltar-
ter, emedan det ej vidare kan med deffe ingå någon Che-
mifk förening. Denna förrättning får vanligen namn af Re-
duSlion , eller Metallens återftällande i fitt rena lynne.

Men fom uti Järnmalmer ofta finnas fådane ämnen fom
kunna förenas med det reducerade Järnet, t. ex. främmande
Metaller, eller Svafvel, eller ock fådane fom under Järnets
reduction tillika undergå den förändring,, at de federmera af
det metallifka järnet kunna uplöfas, fåfom andra Metallers
kalker eller Vitriolfyra, få är det angelägit, at innan redu-
ktion förrättas, deffa ämnen frånfkiljas, då det fig göra låter,
få vida järnet af deffa inblandningar fkulle blifva oartadt
och odugligt. Vid fmå prof blir ock fådana främmande
ämnens afikiljande få mycket nödigare, fom man eljeft ej får
kunlkap om Malmens rätta järnhallt.

Några af deffa ämnen, fåfom Aidenik, Svafvel, m. fl,
äro flygtiga, och kunna genom en tjänlig eld drifvas ifrån
Malmenj hviiket ock vanligen värkftälles genom en föregå-
ende Operation, Roftning kallad ; fom beftår däruti, at mal-
men fom förut är tilräckeligen fördelad eller fönder-
ftött, utftälles för glödgnings hetta uti fria luften. Den-
na roftning repeteras en eller flere gångor, och fortfät-
tes längre eller korttare tid alt efter oartens mängd och defs
attradion til järnet. .

Andra ämnen, fåfom Phosphorus, hvilken utgör oarten
uti kallbräckt järn, äro väl i fig fjelfve flygtige, men hafva

tilli-
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tillika få ftark attradion til järnet, at elden enfara ej förmår
afdrifva dem, Defie, äfven fom eldfafta Metallifka ämnen,
kunna fåledes ej bequämligen fkiljas ifrån Malmen, hvarföre
man måfte nöja fig at låta dem förblifva vid järnet och fe-
dermera, efter fkedd redudion, vara. omtänkt på deras för-
drifvande. Månge Järnmalmer måfte ock anfes för oduglige,
emedan*man ej känner, huru Järnet, fom af dem erhålles, kun-
de befrias ifrån fin oart. Men fom et närmare ucredande af
detta ämne fkulle leda mig för långt ifrån mit föremål, få
vill jag i det följande endaft betrakta rena järnkalker, eller
fådana Malmer fom innehålla ämne til et välartadt Järn.

§. 3.

Järnet, likafom alla andra oädla Metaller, kan ej ge-
nom blotta eldens värkan bringas ifrån kalkform til ren Me-
tall-} hviiket bevifar at attradion emellan järnet och defs
calcinerande ämne är få ftor, at det fenare blott för fin flyg;,
tighets fkull ej kan fulleligen affkiljas. Til järnkalkens re-
dudion är fåledes nödvändigt, at et annat ämne tillägges,
fom uti tilräckelig eldgrad, genom en ftörre attradions kraft,
förbinder fig med det calcinerande ämnet, och tager detfam-
ma ifrån järnet. Denna egenfkap hafva alla brännbara krop-
par, fom ej äro metallifka:, men alla äro dock ej fkickelige
at nyttjas til järnets redudion, emedan det reducerade jär-
net merendels lätt förenas med deffa ämnen, och därige-
nom ofta blifver otjänligt at fåfom rent Järn an-
vändas.

A 3 Den
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Den Brännbara Luften är den enda kropp fom kan å-
terftälla Järnet i fin metall - form, utan at federmera kunna
därmed inblandas} men utom det, at denna redudion, fom
ej lätteligen kan värkftällas utan tiihjelp af Brännfpegel. el-
ler brännglas, vore äfven til fmå järnprof för mycket obe-
quäm, möter ock härvid den olägenhet, at järnet, då det
frambringas uti fitt renafte lynne, är näflan ofmälteligt, och
fåledes ej väl kan fkiljas ifrån de jordarter fom jämte järn-
kalken funnos uti Malmen, hvartil fmältning är nödvändig.

Vegetabilifka Kol eller fådana vegetabilifka ämnen fom
genom förbränning lätt förvandlas til kol, äro de tjänligafte
medel, fom ock allmänneligen nyttjas til Metalkalkers redu-
dion. Då järnkalk i blandning med kolpulver utftälles för
tilräckelig grad af hetta, få förenar fig kolämnet med det
calcinerande ämnet, och vinner därigenom form af en fpän-
ftig luft, famt fkiljer fig fåledes ifrån järnet, fom tillika blif-
ver metallifkt. Vore ej mera kol förhanden, än det fom be-
höfdes til Järnets redudion, få fkulle järnet få de egenfkaper
af fmidighet och ofmältelighet, fom tilkomma denna Metall
i fin flörfta renhet. Men utom det et fådant järn fvårligen
kunde bringas tiifammans i en jämn maffa, fom vore fri i-
från de uti Malmen inblnndade främmande ämnen, få blefve
det ock ej möjeligt, at med en noga alpaffad tilfats af kol få
alt järnet reduceradt, at icke någon del däraf ännu behölle
fin kalkform, medan det öfriga vore med öfverflödigt kol-
ämne förenadt. Man måfte fördenfkifll emot järnmalmen haf-
va få tilräckeligt kolämne, at järnet däraf kan blifva fulleli-

gen
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gen mättadt, hviiket fker vid fmälthingar i ftort, då de
famma kolen, fom underhålla elden til Malmens fmältning,
äfven bibringa det reducerande ämnet.

Härigenom vinnes väl icke det metallifka järnet i fin
ftörfta renhet, utan utgör, i förening med kolämnet en fpröd
kropp, fom har likhet med mineraliferade metaller, och får
allmänt namn af Tackjärn. Detta kan federmera förvandlas
til rent och fmidigt Järn, om det inblandade kolämnet
bortdrifvesj hviiket vanligen värkftälles i flört genom en
lindrig förbränning i Hammarfmeds härd, och i fmått genom
ny fmältning med tilfats af järnkalk. Vid fmå järnprofver
nöjer man fig dock merendels med at erhålla tackjärn af
Malmen, hälft detta ej fkiljer fig mera än 2 högft 3 procent
ifrån Malmens hällt af fmidigt järn. Järnet kan väl ock
förena fig med en mycket ftörre mängd kol, då den få kal-
lade Blye-rtzen eller Plumbago formeras, men denna låter ej
vidare blanda fig med fmält tackjärn.

§. 4.

Med järnets redudion uti lin malm vore dock ej mycket
uträttadt, om icke de öfriga beftåndsdelarna i malmen tillika
hragtes til fmältning, få vida de reducerade järnpartiklarna
i annat fall ej kunde behörigen famlas. Men då äfven jord-
arterna, fom i Malmen finnas, jämte järnet blifva flytande, få
få alla järnpartiklarna tilfälle, at i kraft af fm ftörre fpecifi-
ca tyngd fjunka til botten och famlas til et metallkorn,

fom
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fom af Proberare kallas Regulus, hvaröfver de fmälta jord-
arterna blifva i form af Slagg liggande.

Den inblandning af jord-eller ftenart fom finnes i en
Malm' får i allmänhet namn af Bergart , och kan vara af
ganfka olika befkaffenhet i anfeende til mer eller mindre lätfe-
fmälthet, alt efter defs beftånds-delars natur och proportion,
Då Bergarten är lättfmält, kallas Malmen af Bergsmän Sielf-
gäende, emedan til fmältningens befordran då ej fordras til-
fats af andra ftenarterj eller ock Quickften eller Blandften
då den förnämligaft nyttjas fåfom tilfats at befordra hård-
fmälta Malmers til godo görande. Sådana lättfmälta Malmer
behöfva ej heller vid fmå förfök annan tilfats än Brännbart
ämne, då både Järnet reduceras och Bergarten fmäker.

Men då Bergarten för fig fjelf är ofmältelig, eller gan-
fka fvårfmält, eller ock gifver en mycket feg flagg, få måtte,
til befordrande af ■ fmältningen, något annat ämne til-
fättas, hviiket man i allmänhet kallar Flufs. De flefta
fvårfmälta Bergarter beftå hudvudfakeligen af Kifel-och Ler-
jord, hvilka enfamne uthärda den fträngafte eld utan at fmäl-
ta, men flyta til glas om de förut med kalkjord blifvit blan-
dade. Därföre finna ock Bergsmän vid Järnmalmers fmält-
ningar ofta förmonligt at tiliätta Kalkften, eller Limfteft
(fom den vanligen kallas^, eller ock andra ftenarter, fom huf-
vudfakeligen beftå af Kalkjord, fåfom Flufsfpat m. fl.

Vid fmå Järnprof plägar man tilfätta hvarjehanda
ämnen, fåfom Bränd kalk, Flufsfpat, Gips, Glas ta, m. äfven

fom



PROBERANDE GENOM SMaLTNINÖ, 9

fom åtfkilliga Salter, Borax, Kokfalt, Eldfaft Alkali, Vin-
ften, Glasgalla, utaf hvilka, en eller flere, tages få myc-
ket fom bergartens beikafienhet tyckes fordra til at åftad-
komma en tilräckeligen lättfmält och flytande flagg. Denna
Flufs blandas med den pulveriferade malmen, jämte kolflyb-
be, linolja eller dylikt. Blandningen lägges i en digel,
hvaröfver en täckdigel luteras, infättes därpå i Prober-
äikja och omgifves med kol^ hvarefter genom påblåfning med
en god blåfbälg, innom 20, 30 eller flere minuter nödig het-
ta åftadkommes. Efter flutad fmältning finner man uti digcln
en tackjärns regulus omgifven af flagg, fom lätt frånfkilje-s,
då man af tackjärnets vigt kan fluta til malmens järnhallt.

Då Järnprof pä det nu anförda fättet anftällas, medför
den tilfatta flufien icke allenaft den nytta, at fvårfmälta berg-
arter bringas til flytande form., utan det upkomna giafet tjä-
nar ock fåfom betäckning på det fmälta Järnkornet, at ute-
ftänga luften, fom eljett fnart (kulle åter förvandla Järnets
yta til flagg eller järnkalk. Af denna orfak plägar ock til-
fats af flufs nyttjas, då mycket rika järnmalmer, fom innehål-
la föga af jordarter, proberas, äfven fom då ren Järnkalk
reduceras.

§. 5.

Emedan alla de glafer eller ilägger fom fås af rena jord-
eller faltarter, och ej innehålla någon Metallkalk, äro
antingen klara ofärgade, eller åtminftone hafva en ljus gul-

B aktig
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aktig färg, hvaremot den flagg fom har Järnkalk i fig up-
löit, är mer eller mindre mörk, grön eller fvart; få kan
man någorlunda af flaggens utfeende dömma om den vid
profvet erhållna regulus innehåller alt det järn fom fanns uti
malmen.' Befinnes flaggen mycket mörk, få kan man fluta,
at antingen en del af järnkalken ej blifvit reducerad, eller
ock, at järnet efter fkedd reduction, under en längre fmältnings
tid åter til en del blivit calcineradt, ock i (läggen uplöft.
Sådant har man märkt merendels hända, då med elden för
länge fortfarits, äfvenfom man tillika blifvit varfe en märke-
lig förluft i vigten på regulus: hvaraf följer, at den flagg fom
betäcker järnet, likväl ej är tilräckelig at aldeles hind a
den yttre luftens åtkomft, famt at man därföre bör noga
gifva akt på den tid och eldgrad fom til profvet äro nödige.

Den olägenhet fom fåledes af en mindre upmärkfamhet
kan härröra, (kulle- förekommas, om genom et ftörre förråd
af kolpulver all luftens åvärkan på Järnet hindrades: men
vid det i föregående § befkrefna reductions fatt, möter en
ny fvårighet då hela mafian är med altför flor mängd kol-
ftybbe utblandad, emedan detta pulver, fom i elden ej kan
fmälta, förorfakar famma hinder för järnpartiklarnas hop»
fmältning, fom om pulver af ofmält Bergart funnes i bland-
ningen. Man har fördenlkull vidtagit en annan utväg, fom
vid Järnprof tyckes v%ra den iäkrafte nemligen genom
Smältning i ftybbesbärd. Digein fylles förut til en del med
pulveriferade kol, fom blifvit fuktade med litet, hälft ler-
Vlandadt Yatten. Denna rnaffa inpackas öfver digelns botten

©ch
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och kring bräddarna, få at en grop mitt uti denfasnma -for-
meras. Uti denna grop inlägges den pulveriferade Järnmal-
men, hvaröfver, om få nödigt pröfvas, påitrös någon tjän-
lig flufs. Därefter betäckes altfammans med et hvarfkolftyb-
be; en täckdigel pålägges och profvet afdrifves federmera
genom påblåsning i äfkja på vanligt fatt. Efter flutad ope.
ration finner man gemenligen järn - regulus med fin flagg
fväfvande midt uti kolftybbet, och har fåledes genom detta
proberings fatt, vunnit icke allenaft den förmon, at ingen för-
bränning af järnet kunnat äga rum, utan ock at fjelfva digel-
ämnet ej fått råka flufien, och därpå göra någon fkadeljg
värkan.

§. 6.
Genom flere Chemifters bemödande är det utrönt, huru

falter och jordarter befordra hvarannans fmältning, famt af
hvilka blandningar lättfmälta glafer kunna erhållas. Således
tyckes det ej vara fvårt at finna hvilken tifats vid et järn-
prof är den tjänligafte, då bergarten uti malmen är känd,
om man endait hafver affeende på, at vinna en lättfmält flagg.
Men emedan det äfven är bekant, at järnkalk kan uplöfas
af alla fmälta glasarter, få är det klart, at denna uplölände
kraft, ehuru fvag den ock må vara, målte värka emot jär-
nets redudion, och kunde följakteligen någon gång äfven
förmå aldeles hindra det calcinerande ämnets fkiljande ifrån
järnkalken. Ty emedan järnkalkens reduction beror af den
ftörre attradion fom vid fmält hetta äger rum emellan kol»

B 2 ämnet
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ämnet och järnkalkens calcinerande ämne, än emellan det
tifthämnde och fjelfva Järnet, få måfte den kraft fom ftärker
föreningen emellan de 2 fenare ämnen, förfvaga de förras
inbördes åvärkan. Föijakteligen om vid en Järnmalms fmält-
ning, någon tilfatt fluff ägde tilräckelig ftark attradion eller
förmåga at uplöfa Järnkalken,, d, ä. järnet tillammans med
det calcinerande ämnet,. få (kulle'det calcinerande" ämnet ge-
nom kolen ej kunna affkiljas, och Järnets redudion ej äga
rum, oaktadt brännbart ämne icke felades.

At jordarterna hafva en betydande attradion til Järn-
kalk, inhämtas i fynnerhct af Hr. achards rön (*), enligt
hvilka hvar och en af de 3 allmännalte jordarterna, Kiicl,
Lerjord och Kalk, hvilka enfamne i den fträugafte eld ej
kunna bringas til fmältning, lätteligen fmälta til flagg då de
med Järnkalk äro blandade. Men emedan ännu ingen, få vi-
da mig vitterligt är,.iäft fin urmärkfamhet på en fådan
jordarternas värkan, huruvida den kunde vara hinderlig för
järnkalkens redudion, få har jag genom förfök velat kom-
ma til närmare uplyfning härutinnan. Och emedan intet
af de. ämnen, fom vanligen nyttjas til flufler, är utan förmåga
at mer eller mindre begärligen förenas med järnkalken,
få har jag trott mig böra fträcka mina rön til de fläfta af
dem, i hopp at komma et fieg längre i theorjen om flus-

fers

(*) Noweaux Memoires de I'Acad, Roy, des Sciences & Belles Let-
tres Annie 1779,ä Berlin 1781,
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"fers befkaffenhet och värkningar, då jag gåfve akt på de
omftändigheter fom vid Järnkalkers redudion med fådana til-
fatfer yppade fig.

På det den fkiljaktighet fom vid olika järnmalmers re-
dudion kunde förekomma, äfvehfom den olikhet,fom af järn-
kalkernas calcinations grader torde härröra, få mycket ty-
deligare måtte vila fig, har jag til förföken tagit 4 fär-
fkildta flag af calcineradt Järn, rcmligen

l:o Glodfpän fom aftallit Vid Valls-och Skärvärk, där
Bandjärn tilredes " hvilka inr.ehöllo 72 procent Järn, och
kallas i det följande Järnkalken A).

2:o En röd Järnkalk, fom erhölls af renfiladt Plåtjärn,
uplöft i ren Salpeter - fyra, fedan denna fyra, genom afdunft-
ning til torrhet, blifvit affkilld. Af 7 delar Järn erhölios
12 delar fådan Järnkalk j hvilken föijakteligen innehöll 53

procent fmidigt järn, och kallas i det följande Järnkal-
ken B),

3.0 En rödbrun Tärnkalk, fom vanns af renfiladt plåt-
järn uplöft uti utipäcd Vitriolfyra, och federmera précipitevadt
genom Pottafike Alkali. Af 1 del Järn erhölios 2 delar Järn-
kalk, hvilken al tfå innehöll 50 procent fmidigt Järn, och
beteknas i det följande med fj-årnkalken C).

4:o Vanlig Rådfärga, fom utom Järnkalk innehöll ler-
jord, jämte litet kifel och kalk, famt en näftan omärke-

B 3 'lig
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lig fmitta af vitriolfyra. Defs Järnhalt var vid pafs St
procento

$. ?,

At undvika en oftare uprepad befkrifnhtg öfver tilftäll-
ningarne, vill jag i förhand nämna, det alla följande förfök
{kedde genom fmältning i Stybbcs härd, på det i §. 5. om-
talte fättet: undantagandes, at Järnkalken, då ej annoriua»
da namnes, förut var blandad med fin tilfats. Sedan en täck-
digel var påluterad, gjordes profvet i äfkja genom påblåf-
ning minft 15, högft 30 minuter, alt efter fom äikjan förut
Var mer eller mindre uphettad, och profvet tycktes fordra
ftörre eller mindre grad af eld. Vid några prof inlades
Öfverft i digein, på en papperslapp öfver kolftybbet, en ler-
kula hörande til fVedgrvoods Pyrometer, hvarigenom utrön-
tes at hettan fteg til 145 högft 166 af Wedgwoods grader ,
hviiket anfes fvara emot 11053 til 12570 grader efter Svenik
thermometer. Således var eldgraden vid alla förfök vida
ftörre än den fom Tackjärn fordrar til fmältning, hvilken
enligt Hr. wedgwoods rön fvarar emot 150 af hans Pyro-
jneter grader, eller 9970 Svenfka Thermometer grader (-*/,

Fhr-

(*) Defcription and Ufe of a Thermometer for meafuring the high-er
degrees of Heat, from a red heat up to the flrongeft that
vejfels made of Cldy can fupport, by JosiaH WEPGwoob. Lon-
ien 1784»
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Forfbk med £fårnkalker utan tilfats af Flufs,
1. | lod af Järnkalken A) fuktadt med Linolja gaf efter 20

minuters påblåfning en eriftallinifk regulus, fom vägde
0, 34 lod.

2. i lod af Jarnkalken B") fuktadt med Linolja , gaf efter _
timmes påblåfning en väl fluten regulus, fom vägde 0,
237 lod.

3. i lod af Järnkalken C) fuktadt med Linolja gaf efter 20
minuters påblålning en väl fluten regulus, fom vägde 0,
249 lod.

4, 4 lod af Järnkalken D) fuktadt med Linolja, gaf efter
timmes påblåfning en ftörre och flere mindre reguli, in-

nefiutne uti en opak fvartgrå flagg. De famlade reguli
vägde 0, 127 lod.

g. |- lod af Järnkalken D) torrt inlagdt i ftybbeshärden, gaf
efter 20 minuters påblåfning, en regulus fom var omgif-
ven af en hvit opak flagg, och vägde 0, 14 lod.

Förfhk med tilfats af Pottafke - Alkalu
£. _ lod af Järnkalken A) blandadt med i lod Hvit Flufs

(eller Alkali tilredt genom Detonation af lika delar Vin-
ften och Salpeter), gaf efter i timmes påblåfning en väl
fluten regulus, fom vägde 0, 36 lod; hvaruppå funnos nå-
gra fmå halfklara grå Glaspärlor, fom ej hade Alka-
lift. fmak.

7.
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7, i lod af Järnkalken B) med * lod hvit flufs, påblåft 20

minuter gaf en löft fammangyttrad Järnmaffa fom på ytan
hade criftallinifk glans och fpelade med Påfogels färgor,
famt vägde 0, 29 lod. Alkali tycktes helt och hållit
vara volatiliferadt; och en Wedgwoods pyrometer kula,
fom blifvit inlagd i digein, fanns af ångorna vara angre-
pen, upfvullen och remnad.

8. Den vid näftföregående förföket erhållne ofmäite järnklim-
pen, inlades å nyo i ftybbes hä rd och bragtes genom |
timmes påblåfning til fmältning. Således vanns en välflu-
ten regulus, fom vägde 0, 28 lod.

9. i lod af järnkalken C) med £ lod hvit flufs påblåft 20
minuter, gaf en Mafla af metalliikt utfeende, fom ej väl
hängde tilfammans.

10. i lod af Järnkalken C) med -f lod hvit flufs påblåft 25
minuter , gaf en väl fluten regulus, jämte grönaktig flagg.
järnkornet vägde 0, 25 lod,

11, i lod af Järhkalken D) med -*- lod hvit flufs påblåft |
timme gaf flere järn reguli uti en fvart glaiig flagg, järn-
kornen voro kantiga, fega och half-fmidiga, och vägde 0,
165 lod.

Förfök med tilfats af Alkali Sodce.
12. i lod af Järnkalken A) med | lod criftalliferadt Alkali

Minerale, påblåft __ timme, gaf en välfiuten regulus, fom
vägde 0, 565 lod, och hade några fmå klara glaspiwlor
på ytan,

13.
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13. i lod af Järnkalken C) med | lod Alk. Minerale, gaf ef-
ter 15 minuters påblåfning en löft fammanhängande Mafla,
fom til en del beftod af reduceradt Järn, til en del af re-
tradorifk järnkalk, och vägde O, 27 lod.

14. 4 lod af Järnkalken D) med i lod Alk. Minerale gaf
efter 20 minuters påblåfning en fvart pipig flagg, omgif-
ven af en feg järnhinna.

15, _ lod af Järnkalken D) med | lod Alk. Minerale påblåft
l timme gaf et mörkgrönt glas, med inblandade taggi-
ga korn af fmidigt järn, och fvart järnkalk. Järnet, fom ej
väl kunde befrias ifrån vidhängande flagg, vägde 0, 18 lod*

16* x lod af Järnkalken D) med ~ lod criftaliiferadt Alk.
Minerale, fuktade med Linolja, gåfvo en flor och flere
fmå reguli, fom tilfammans vägde 0, 166 lod, och voro
omgifne af en fvart opak flagg. Af en JVedgwoods pyro-
meter kula, fom i digein varit inlagd, fyntes at hettan ha-
de ftigit til 165 af Wedgwoods grader eller 12497 Svenfka
thermometer grader.

Förfök med tilfats etf Borax.
17. i lod af Järnkalken A) med 4 lod calcinerad Borax,

påblåft 20 minuter , gaf en välfluten regulus, fom vägde
O, 37 lod.

13. 4 lod af Järnkalken B) med lod calcinerad Borax, på-
blåft 4 timme, gal en välfluten hvit regulus, fom vägde

. 0, 315 lod,
19
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19. 4 lod af JÄrnkalken C) med 4 lod calcinerad Borax gaf,
- efter 20 minuters påblåfning, en välfluten regulus med po-

lerad yta, fom vägde 0, 263 lod.
20, 4 lod af Järnkalken D) rried 4 lod calcinerad Borax, på-

blåft 4 timme, gaf flere mindre reguli, fpridde uti en fvart
tät flagg. De ftörre kornen vägde tilfammans 0, 157 lod.

Förfök med tilfats af Kokfalt.
21. 4 lod af Järnkalken A) med | lod decrepiteradt Kokfalt,

gaf efter 4 timmes påblåfning en något ojämn afiång re-
gulus, fom vägde 0, 36 lod, och hade några fmå gröna
glas pärlor på ytan.

22. 4 l°d al Järnkalken C) med | lod decrepit. kokfalt, på-
blåft 20 minuter, gaf en Järnfärfka, fom ej var fulkomli-
gen reducerad eller fmält, och vägde 0, 28 lod.

23. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod decrep. kokfalt på-
blåft 20 minuter gaf en fvart, opak, pipig flagg, öfver-
klädd med en metallifk Järnhinna. Altfammans vägde 0,
38 lod.

24, 4 lod af Järnkalken D) med 4 l°d decrep. kokfalt på-
blåft 4 timme, gaf ej någon ren regulus, utan endaft nå-
gra järnkorn, fom lågo ofmälte uti en fvart flagg. Hela
maffan vägde 0, 37 lod.

25. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod decrep. Kokfalt på-
blåft 4 timme, förhöll fig fåfom näftföregående prof. He-
la maffan vägde 0, 355 lod.

26,
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26. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod decrepiteradt kokfalt
fuktade med Linolja, gåfvo', efter 4 timmes påblåfning, en
ftörre och några mindre reguli, fom tiifammans vägde 0,
14 lod, och lågo uti et fvart glas. En lerkula hörande
til Wedgwoods pyrometer, fom uti digein varit inlagd,
fanns af Kokfalts ångorna vara angrepen, glaferad, blåfig
och något upfvälld.

Förfök med tilfats af Kokfalt-fyra förenad med Potta-
fke Alkali.

27. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod torrt Digeftiv -falt,
påblåft 25 minuter, gaf en opak flagg med järnfärgad
gläntande yta, fom vägde 0, 58 lod.

28. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod torrt Digeftivfalt,
fuktade med Linolja, gåfvo efter 4 timmes påblåfning en
ihålig fvart glasfkorpa, med flere reguli, fom tiifammans
vägde 0, 15 lod. En Wedgwoods pyrometer kula, fom i
famma digel varit inlagd, gaf tilkänna, at hettan hade fti-
git til 160 grader eller 12136 Svenfka Thermometer grader.

Förfök med tilfats af Vitriolfyraförenad med FottafkeAlkali.
29. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Tärtanis vitriolatus

gaf efter 20 minuters påblåfning en fvart hepatifk mafla,
med inblandad lvafvelkis; fom vätfkades i fria luften,

Förfök med tilfats afKalkjord.
30. 4 lod-af Järnkalken A) med 4 lod Bränd kalk, gaf ef-

ter 4 timmes påblåfning en ihålig fammanrufad, ofmält
Mafla, med inblandadt fegt Järn. 31,

C 2
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51. Den vid näftföregående förfök erhållne maffan blandades
med 4 lod hvit Flufs, infattes åter i ftybbeshärd, och på-
blåftes i äfkjan 4 timme} men gaf ingen ren regulus,

32. 4 lod af Järnkalken C) inlagdt i Stybbeshärd och öfver-
ftrödt med pulver af bränd kalk, gaf, efter påblåfning i2O
minuter, några fmå criitallinifka Järn reguli, jämte et fvart

' kalkpulver, fom drogs af magneten.

35. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod bränd kalk gaf efter 4
timmes påblåfning flere fmå regulinifka korn , fom tiifam-
mans vägde 0, 16 lod, och voro fpridde uti en grå maf-
la, fom i fria luften vittrade til pulver.

Förfök med tilfats af Gips.
34. 4 lod af Järnkalken C) med 4 lod pulveriferad Gips, på-

blåft 4 timme, hade dragit lig igenom ftybbes härden och
jkurit fig ut igenom digein.

35, 4 lod af järnkalken C) med 4 lod Gips-pulver, påblåft
25 minuter, hade famlat fig vid botten af digein, i form
af grönt glas, hvaruti befanns en criftallinifk regulus fom
vägde O, 1 lod. Det öfriga af Järnkalken var förvandladt
til en half-reducerad Järnfårika,

36. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Gips gaf et klart gul-
grått glas, jämte några järnreguli, fom vägde 0, 18 lod,

Förfök med tilfats af Flujsfpat,
37. 4 lod af järnkalken B) med 4 lod Flufsfpats pulver påblåft

4 timme gaf en isgrå foroflig flagg, hvaruti kantiga, fmidi-
ga järnkorn funnos ifprängde** J 38
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38. 4 l°d af Järnkalken C) med 4 lod Flufsfpats pulver gaf
en grågrön pipig flagg af matt grynigt brott, med glän-
fande jÄrnhinnor i håligheterna.

39. 4 lod af Järnkalken C) med £ lod Flufsfpat påblåft 20
minuter gaf en väl fluten hvit opak flagg, jämte en cri-
ftalliferad Järn regulus fom vägde 0, 256 lod. En Wedg-
woods pyrometerkula, fom tillika legat i digein, vifade at
hettan hade ftigit til 148 pyrometer-grader eller 11269
grader efter Svenfk thermometer.

40. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Flufsfpat gaf en flint.,
grå tät flagg, famt en järnregulus, fom vägdeo, 16510d.

Förfök med tilfats af Gips och Flufsfpat.
41. 4 lod af Järnkalken A) med 4 lod Gips och 4 lod Flufs-

fpat påblåftes 4 timme, hvarefter altfammans fanns hafva
dragit fig igenom ftybbeshärden til botten, af digein; där
en väl fluten regulus af fegt tackjärn, fom vägde 0, 365
lod fanns uti en halfklar, tät, ljusgrön'flagg, Hettanthade
ftigit til 159 grader på Wedgwoods pyrometer-fkala,^ el-
ler til 12064 Svenfka thermometer grader,

42: 4 lod af Järn-kalken B) med 4 lod Gips och 4 lod Flufs-
fpat påblåft 4 timme, hade, likafom vid föregående förfö-
ket, dragit fig til botten af digein, hvareft uti et mörkt
rökfärgadt glas farans en ftörre och några fmå runda re-
guli , fom vägde 0 , 25 lod.

43. 4 lod af Järnkalken C) med 4 lod Gips och 4 lod Flufs-
fpat påblåftes 4 timme, hvarefter på botten af digeinfanns

C 5 en
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en mörkgrön rökig flagg. En lerkula hörande til Wedg-
woods pyrometer, fom varit lagd i digein, fanns in-
fmält och til en del upfrätt af flaggen. Därjämte var en
.fkroflig Järnregulus, fom vägde 0, 145 lod. -

Förfök med tilfats af Benjord.
44. 4 I°d af Järnkalken C) med i lod pulveriferade brända

Ben hade, efter 4 timmes påblåfning, icke fmält, utan ut-
gjorde en fvartgrå pulverlik mafla, hvars partiklar drogos

quickt af magneten. Hettan hade ftigit til 163 grader ef-
ter'Wedgwoods (kala eller til 12353 Svenfka thermometer
grader.

45. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Benalka påblåft 20
minuter gaf en mörk flagg, fom innehöll några fpridda
järnkorn jämte en ftörre regulus,.hvilka tiifammans vägde
0, 15 lod. Deffe voro mycket fpröde af grynigt rödgrått
metallifkt utfeende i brottet.

46. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Benafka gaf, efter
påblåfning 4 timme, et halfklart gräsgrönt glas, med nå-
gra ftörre och mindre reguli, fom tiifammans vägde, 0,
188 lod, Defte voro i brottet ftåltäta, rödgrå, och dro.
gos fvagt af magneten.

Förfök med tilfats af Tungjord.
47. 4 lod af Järnkalken C) med 4 lod Terra ponderofa aera-

ta påblåft 20 minuter gaf en pulverlik maffa, upfylld med
kantiga och fega järnkorn , fom voro öfverdragne af en
fkroflig grå flagghinna. Altfammans vågde 0, 355 lod.

48.
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48. Denofmälta maffan, fom vid näftföregående förfök erhölls
infattes å nyo i ftybbes hård, och påblåftes 4 timme,
hvarefter järnet fanns vara fammanfmält til en ftörre re-
gulus , med något ojämn blyertsfärgad fotande yta, famt
flere fmärre järnkorn, hvilka tiifammans vägde 0, 255
lod. Jämte järnkomen fanns et fvart pulver ofinält fom ej
drogs af magneten.

Förfök med tilfats af Magnefta.
49. 4 l°d af Järnkalken C) med 4 lod Magnefia aefata, på-

blåft 4 timme gaf en halffmält mör maffa, hvaruti fmå run-
da tackjärns korn voro fyniige. Altfammans vägde 0, 31
lod. Hettan hade ftigit til 164 grader efter Wedgwoods
pyrometer elier 12425 Svenfka Thermometer ■- grader.

50. 4 lod af Järnkälken D) med |, lod Magnefia påblåftes 4
timme, hvarefter digein fanns vara fönderfmält.

51. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Magnefia påblåftes 20
minuter, då en hvitgrå pulverlik maffa erhölls, fom var
fullftröd med fina järnkorn.

Förfök med tilfats af Alunjord.
52. 4 l°d af Järnkalken A) med 4 lod Alunjord (précipiterad

utur Alunfolution medeltt tilflagit pottafke -Alkali) påblåft
20 minuter gaf en fammangyttrad maffia, hvaruti Järnet til
en del var reduceradt. Altfammans vägde 0, 408 lod,

53. Den vid näftföregående förföket erhållna maffan inlades
å nyo i ftybbeshärd och påblåftes 4 timme , hvarvid Jär.
net fammanfmälte til en taggig regulus, fom vägde 0, 37

lod,
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lod, på hvilkens yta fanns iftrödt et dels hvitt, dels röd-
aktigt pulver. Enligt en uti digein lagd Wedgwoods py-
rometer kulas krympning, tyktes hettan vid detta förfök
hafva ftigit til 148 Wedgwoods eller 11269 Svenfka ther-
mometer grader- Men fom en fin rämna fanns uti {amma
kula, få torde hettan hafva varit något högre.

54. 4 lod af Jårnkalken B) med 4 lod Alunjord påblåft 4
timme, gafen aflång halffmåltregulus, fom vägde O, 276 lod.

55. 4 lod af Järnkalken C) med 4 lod Alunjord påblåft 20
minuter, gaf en järnklimp, fom til en del var fatalt, til en
del endaft fammanrufad, med några inblandade partiklar af
hvitt pulver, Altfammans vägde 0, 272 lod.

Förfök med tilfats afKifljord.
56. 4 lod af jÄrnkalken C) med | lod Kifeljord gaf efter 4

timmes påblåfning en fvart pulver-Maffa fylld med fmå,
dels runda, dels halffmälta järnkorn. Hettan hade ftigit
til 145 grader efter Wedgwoods (kala, eller 11053 Sven-
lka thermometer grader.

57, 4 lod af Järnkalken D) med 4 lodKifeljord påblåft 15mi-
nuter gaf en pulverlik pipig half reducerad järn-maffa, fom
i caviteterna var glaferad, och innehöll inblandad fvart
järnkalk.

58. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Kifeljord, påblåft 4
timme gaf några fmå järn reguli, inftrödde uti enfvartgrå
fammangyttrad ofmält klimp.

Förfök
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Förfök med tilfats afgrönt Glas.
59. 4 lod af Järnkalken A) med 4 lod pulver afranligt ljus-

grönt Glas, gaf en ftor och flere fmärre criftallinilke fotan-
de järn-reguli, fom tiifammans vägde 0, 35 lod, och lågo
uti et klart fjögrönt glas.

60, 4 l°d af Järnkalken C) med ~ lod Glaspulver, gaf en
ftor välfluten regulus fom vägde 0, 245 lod, jämte några
fina järnkorn fpridde på ytan af et mörkgrönt Glas,

61. 4 lod af Järnkalken D) med 4 lod Glas pulver gaf flere
fmå järnreguli, fom tiifammans vägde 0, 115 lod,
och lågo fpridde uti en fvart flagg.

Förfök med tilfats afKalkjord och Alunjord.
62. 4 lod af Järnkalken B; med 4 lod Bränd kalk och 4 lod

Alunjord, påblåft 4 timme, gaf en kantig och grenig, half-
fmidig järnmaffa, öfveralt beklädd med ljusgrå opak flagg.
Hela maffan vägde 0, 405 lod.

Förfök med tilfats af Gips och Alunjord.
63, 4 lod af järnkalken C) med 4 lod Gipspulver ock 4 lod

Alunjord gaf efter 4 timmes påblåfning en fammangyttrad
pipig järnmaffa, fom uti ■ håligheterna var fylld med en
gröngul opak halffmält flagg, jämte några fmå runda
järnkorn.

Förfök med tilfats af Flufsfpat och Alunjord.
64. 4 lod af Järnkalken C) med 4 lod Flufsfpat och 4 lod

Alunjord, påblåft 4 timme gaf en aflång regulus, jämte nå-
D gr*
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gra fmå järnkorn, fom vägde 0, 245 lod; jämte et fvart
halfklart glas, hvaruti några hvita ofmälte jordpartiklar
lågo infprängde.

Förfök med tilfats afBen jord och Alunjord.
65, 4 lod af Järnkalken B) med 4 lod Benafka och 4 lodA-

lunjord, påblåft 4 timme gaf en fvart pulveralent maffa
fom drogs ftarkt af magneten, och var blandad med hvita
och rödaktiga jordpartiklar.

Förfök med tilfats afKalk, Alunjord och Kifel.
66. 4 lod af Järnkalken B) med 4 lod Bränd Kalk, 4 lod A-

lunjord och 4 lod Kifel pulver , påblåft 4 timme , gaf en
aflång regulus, fom vägde 0, 26i lod, och var inneilu-
ten i et mörkgrönt, haliklart glas.

Förfök med tilfats af Magnefta, Alunjord och Kifel.
67. 4 lod af Järnkalken B) med 4 lod Magnefia, 4 lod A-

lunjord och 4 lod Kifel pulver, gaf efter 4 timmes påblåf-
ning en halffmält järnklimp inblandad uti dels fvart, dels
hvitt pulver. Hettan hade ftigit til 150 grader efter
Wedgwoods pyrometer, eller 11414 Svenika therraometer-
.grader.

Förjök med tilfats af andra Metallkatker.
68. i lod af Järnkalken A) med * lod Glete. påblåft _ tim-

me, gaf en ftor mjuk metall maffa, fom utanpå var Bly-
färgad ©ch irmuii fainmaniatt al t»naa, korsvis fammanfo-

ga-
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gade böjeliga Bly-och Järnhinnor, Altfammans]*. vägde 0,
53 lod.

69. £ lod af Järnkalken D) med £ lod Glete påblåftes 20
minuter och gaf en fvartgrå flagg med inftrödde fmå
järnkorn.

70. £ lod af JÄrnkalken D) med £ lod Glete gaf efter £ tim-
mes påblåfning en ihålig porös flaggblandad feg järnmas-
fa, med blyhinnor i håligheterna.

71. £ lod af Järnkalken D) med £ lod Zinkkalk, påblåft 20
minuter gaf en ihålig fvart opak flagg, öfverdragen af en
feg järnhinna och en genomfkinlig tuan glafering.

72. £ lod af Järnkalken D) med £ lod Antimonii kalk (An-
timonium diapboreticum) gaf et fvart opakt glas med ea
ftor och fltere fmå reguli, fom tiifammans vägde 0, 258
lod, och voro på ytan rödaktige, i brottet Blygrå, af tätt
matt gry.

73. £ lod af Järnkalken A) med £ lod Brunften påblåft £
timme, gaf en ftor Magnefii haltäg järn- regulus, fom väg-
de 0, 51 lod, jämte en ljusgrå opak flagg-kula.

74. £ lod af Järnkalken D) med £ lod Brunften gaf efter 20
minuters påblåfning en ihålig flaggklimp, omgifven af en
feg Järuhinna.

75. £ lod af Järnkalken D) med £ lod Brunften påblåft £ tim-
me, gaf likaledes blott en ihålig metallilk, half-reducerad
maffa, omgifven af järnhinna. §, 8.



28 OM FLUSSERS VÄRKAN ViD JÄRNMALMERS

§. 8,

Ehuru långt flere förfök hade fordrats til ämnets fulla
utredande, än jag denna gång haft tilfälle atanftälla, få tor-
de likväl af de i föregående §« anförde rön följande flutfat-
fer med fäkcrhet kunna dragas.

l,*o At alla inblandningar' af Saltarter eller Jordarter,
antingen de äro lättfmälte eller hårdfmälte, Borax allena un-
dantagen, göra en ftörre grad af hetta nödvändig til järn"
kalkens reduftion, och kornets affkiljande, än den fem hade
fordrats at reducera och fmälta järnet enfamt.

2:o At de Järnprof fom i ftybbes-härd anftällas utan
tilfatt flufs, antingen järnkaiken förut var ren, eller inblan
dad med en liten del af fmälteiiga jordarter, merendels gif-
va ofäkra utflag, och några procents hrndre regulus, än då
tjenlig flufs tilfättes (Förf. 1 - 5, jämförde med Förf. 17 -
20.) Orfaken härtil tyckes vara, at de Järnpartiklar,
fom ligga närmaft til'kolftybbet, då nödig flufs ej kan före-
komma deras fkingrande, få tilfälle at öfvermätas med kol-
ämne, och därmed utgöra Blyertz, fom lätt bortblandas i ftyb-
fcet, innan Tackjärnet hinner fmälta til regulus.

3 ;0 At Linolja blandad uti profvet, hälft då malmen ej
är rik på Järn, gör kornen fpridde, hvarjgenom utflaget blir
rniera ofäkert. (Förf. 4, 5).

4:o At de 3 enkla jordarterna. Kalk, Magnefia och Ki-
fel, ej hindra Järnets redudion, genom fin förmåga at med

järn-
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järnkalken förglafas, få vida de vid profvet förblifva ofmäls
te (Förf. 30, 32, 49 - 51, 56 - 58).

5:o At deffe jordarter likväl, äfvenfom fammanfatte o-
fmältelige fteharter vid Järnprofven förhindra den reducerade
Metallen at fmälta och famlas i ea regulus. (nyffnämnde För-
fök, och Förf. 44, 65).

6:0 At Magnefia är den mätt hinderliga Jordart vid Järn.
prof, få vida den icke allenaft enfam är ofmälrelig, utan
ock i förening med andra jordarter emotftår deras fmältning.
(Förf. 49 - 51, 67).

7:o At Tungjorden och Alunjorden vid Järnprof förorfaka
mindre hinder, få vida uti fträng eld Järnregulus kan erhål-
las, då deffe äro utan annan flufs inblandade, (Förf, 47, 48,
52-, 54.)

8:o At rådana fvårfmälta inblandningar, fom gifva myc-
ket fegt glas eller flagg, fåfom Flufsfpat och Tungjord en-
famne, ellerKalk med Alunjord, äro fkadeiiga, få vida de u-
teftänga järnpartiklarna ifrån kolftybbets fulla åvärkan, hvari-
genom endait fmidigt Järn, fom ej kan fmälta til regulus,
åftadkommes. (Förf 37, 38, 47, 62). Detta hinder förfvin-
ner, om mängden af en fådan flufs ej är ftor, och då eldgra-
den är tilräckeligcn Clark (Förf. 39, 48), eller ock om gla-
fets lättare fmältning befordras genom andra jordarter. (Förf,
40, 64),

D 3 9;o
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9:o At de fluffer fom gifva mindre fegt glas, men vid
jÄrnets fmälthetta dock ej blifva nog quickt flytande, meren-
dels vÄrka, at JÄrnet hålles uti flaggen fpridt i flere korn,
hvarvid ock låtteligen händer, at en del järnkalk af flaggen
uplöfes. (Förf. 59-61, 66.)

10:o At de Fluffer fom mycket lätt fmälta til et tunnt
flytande Glas fåfom eldfafta alkalier och kokfalt m. m. äro
vid järnprof fkadeiiga, få vida järnpartiklarna, för redu-
£tion, blifva med en glashinna ötverdragna, hvarigenom kol-
ämnets åvärkan hindras. Förf, 7, 9 — 11, 13- 15, 22 --25,
27). Denna olägenhet förfvinner då mindre af fådan flufs är
tilfatt, eller genom längre tids ftarkare fmälthetta, då falter-
na fmåningom förvandlas i ångor. (Förf, 8, 10). Äfvenfå
upkommer häraf mindre hinder för järnets reduction och fmält-
ning, om järnet förut var mindre calcineradt. (Förf. 6, 12, 21),

ll;o At hindret af mycket quickt flytande flufler före-
kommes, då blandningen förut fuktas med Linolja. (Förf. 16,
26, 28.)

12:0 At Kokfalt fyran i förening med Alkalier gör andra
fluffer benägna at uplöfa järnkalken, hvarigenom reduäions
profven blifva ofäkra. (Förf. 26, 28).

13;o At Vitriolfyra förenad med kalkjord enfam är fka-
delig vid reduäions prof, ehuru i mindre mon än Vitrioliyra
förenad med Alkali (Förf. 29), famt at den är mycket benä-
gen at fräta på digel ämnet (Förf. 34, 35), 14,-o
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14; o At vitriolfyrans fikadellga värkan är mindre känn-
bar, då jämteGipfen finnas andra jordarterblandade uti järnkal-
ken, hvilka därmed kunna fmälta til glas (Förf, 36, 41 --45,
63;, och at minfta olägenhet däraf förfpörjes,då järnet är i liten
mon calcineradt (Förf, 41\

15;o At Phosphorfyran förenad med kalkjord, då däraf
genom andra inblandade jordarter glas kan erhållas, ej hin-
drar jårnets redudion, men gör profvet oiakert, då kallbräckt
Tackjärn produceras (Förf. 45, 46) (*).

16:o At fådana metall kalker, fom lätt reduceras, men
efter reduåion, fvårligen förenas med Jårnet, fåfom Blykalk
och Zinkalk, Äro ofta fkadeiiga tilfatfer vid Järnprof (Förf.
68 — 71), Föijakteligen måfte all förfiktighet i akttagas, om

man

(*) Det kallbräckta Jårnets forhållande i eld, år et af de tydeligafte
bevis på den fatfen, at olika grader af hetta kunna förändra ord-
ningen af kropparnas inbördes attraäioner. Långt förrån man kän-
de beftåndsdelarna uti kallbräckt järn, vifte man at af Malmer,
fom fniålte i niafugß, gåfvo et, för kallbråckans fltuil, högft odug-
ligt järn, kunde genom fmå ugnar et ganika fegt järn erhållas.
Hr. v. ST OCK ENströms rön (ber GM. Opufc. V01.3. p, Is)bevifade
ytterligare, at genom fmältning i mindre ugnar, detkallbräckta jär-
net kunde förbättras, niedelit tilfats af kalkblandad bergart. Orfa-
ken hårtil år lått at finna, fedan man lärt känna, at det kallbräckta
Järnet beftår af Järn förenadt med Phosphorus, hvilken vid min-
dre eldgrad lättare fkiljes ifrån jårnet och förbrånnes til fyra, famt
kan federmera genom kalkjord borttagas. Men Hr. CARL rin-
MAN tilkommer det loford, at håraf förft hafva gjort tillämpning,
då han ådagalade, at det fåmfta kallbräckta tackjärn handteradt £

fcammarfmeds hård med tilfats ,if lika delar fårfk-flagg och kalk (fom
förut blifvit fainmaiifißålte) gaf et fulkomligen godt, tätt, fegt osEs
ftarkt ftängjårn. Af 13 Lisp, tackjärn erhöil han fåledes 9 Lifp.
Ig fealp, uträckt ftångjärnj fom 5 gångor kunde kalk famraanvikas
sssan at brifta.
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man vill nyttja tilfats af Blykalk til at befordra en fvårfmält
Bergart* flytande,

17:o At fådana metallkalker fom fvåiligen reduceras, rnen
efter reduftion äro benägna at ingå förening med Järnet, få-
fom Antimonium Diaphoret. och Magnefii kalk, vid reductions
prof, i blandning med Järnkalk, Lättare fmälta til en Järnhal-
tig regulus (Förf. 72, 73), då ej fådana jordarter tillika äro
inblandade, fom äro benägne at med famma Mcialikaiker
imälta til flagg (Förf. 74, 75).

Jag förbigår at nÄmna om flere flutfatfer, hvartil de åf-
van anförde förföken kunde gifva anledning, få vida någre
af dem Äro förut nog allmänt kände, andra åter fordra at
genom f_e,:e förfök uplyfas.
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