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Iernmalmers bedste Anvendelse
for

Kanonstsberier.
zi/^

Af

, E. Stibolt.
hvad jeg forhen har givet mig den TEreatmeddeele i de tven- 
Afhandlinger om Jernet og Kanonernes Gietning, tcen- 

ker jeg der ikke vil vcrre unyttig at tilfoie Jernmalmens Tilberedning 
og Behandling, forend dens Smeltning,/ stråledes som vi derom 
underretteo i andres Skrifter, og saaledes som der er os bekiendt at 
stee paa adstillige Stcrder i Kanonsteberierne, med videre den Sag 
Roste- og Masse-Ovnene betreffende. Vi agte og at tilfoie er Par 
Ord om Kanonernes Drejning, hvilket stal vare Indholder, af fol
gende Afhandling.

§. I.
Var Jernmalmen allestcrder eens, og lod sig i henseende til de 

fremmede og nmetalliste Deelcs Frastillelse behandle paa een og den 
samme Maade, ligesom Jernet i og for sig selv er eet og det samme 
naar det er rccnt, og om hvert Land som giver Jern, havde samme 
Midler at tilvirke Jernet ved, saa stulde der ikke sindes saamange 
forffiellige Maader at tilvirke det paa, som Sadvane og ethvert 
Lands Tcrnkemaade imidlertid har giort metre vidtloftigt og sorstiel- 
ligt end nodvendigt, endstiont Hovedsagen er een, og burde vcere saa.

- Det

v
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Det er ikke vores Sag at foredrage de bekiendte Maader at 
smelte og tilvirke Jernet paa; mange af dem ere os bekiendte af be- 
roryt.e og erfarne Mand, til hvis Skrifter og Teiqninger jeg henvi
ser for at undgaae Vidtloftighed, ti a av jeg, under at au fore de vigtig
ste og adskillige Maader at tilberede og beqvemgiere Vlalmerne til 
Smeltning, i Brug saavel paa Kauonstobcrier, som paa andre 
Iernverker, foredrager et eller andet, som Erfarenheden har l«rt 
at vare nyttig i vores Tilfalde, og som i Almindelighed af bekiendte 
Skrifter er saaledes antaget.

Paa nogle Stad.r roster man Jernmalmen, paa andre, er det 
ikke i Brug, uagtet Ertsen narmer sig til samme Slags, da den al
lene vaffes og reengiores, og hvor Nodvendigheden fordrer det, bli
ver den tillige knuset under Pukstempler eller Hammeren.

§.2.

JFrankerig er ikke Rostningen meget i Brug, paa nogle Jernmal/ 
Steder er det og mindre nedvendig, af de Aarsager, som BufFon 
melder, at de Iernertser eller Iernokre (fer en grains) som kan nodvendig 
henfores under forMellige Myre- og Muddermalme, fra Bour- paa adstillige 
gogne, Champagne, Franche Comte, Lorraine, Ni- 1 

vernois, item fra Angoumois indeholde intet Svovl, og des- 
aarsag ikke behove nogen Rostning.

§- 3-

Reaumur berettere) at t Dauphiné i Grevskabet deFoix, Reaumur« 
Roufllllon og i Navarra, der roster man Malmen i Grave «f 
forffiellige Figurer giorte i Jorden, som invendig ere bekladte med Maader at 

Dd 2 Muur,

fl) See L’Art des Forges i.Seöion peg. 48. 49. 50* og Plade IV. Fig,
14.15. og 16. som Vitser Tegning af andre Slags Roste Ovne

i Dau- 
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rosteMalmen Muur, hvilke kan rumme fra 14 til 15000 Pund rostet Jernmalm, 
paa forstrell'- Rostningen ffeer ved Brcende, som lcegges Lag om Lag med Mak- 
86 u er' men, dog faaledes, ar de storste Stykker kommer i de underste Lag.

Rostningen varer omstcendigviis, fra een til nogle Dage.

Naar Malmen er rostet, saa knuses de storste - Stykker tik 
Stsrrelsen af Valdnedder, og man fraMler tillige de fremmede 
Deele, hvorncest Malmen bringes i Noerheden af Masovnen, og 
sættes i Hobe til Luftens og VeiretS Paavirkning, og henftaaer saa- 
ledes nogen Tid, hvilket meget anprifes af Masse -Mesterne.

De henviiste Pagina udi understadende Anmerkning, beret- 
„ rer os hvorledes at man i Steuermark og Carnthen, naar Malmen 

er rostet og knuset, henscrtter den i store Hobe, som herudi ligner sidste 
Rostningsmaade, med denne Forftiel, at Man paa sidste Steder, 
med Flid anbringer Vand til disse Hobe. Dog dette meldes ikke udi 
Jars seenere Efterretninger, som ellers fuldstændigen har bedrevet 
06 Jernets Tilvirkning paa fornævnte Steder.<

Malmen i Steucrmark er Kalkblandet, oz derfor Vandin
gen ikke uden Virkning, maaskee de anforle Malmer, som efter 
Brændingen udsættes for den frie Lufts Virkning er af samme Be
skaffenhed. '

. - - . ) ■ ***** *•' *

: §. 4*
Rostningen udi Grevskaber 6e k"oix vg de angroendfende Ste- 

6ery skal skee, i steden at endeel af ovenmeldre vare rtmde, udi 
firkantige

i Dauphinatet, item Fig. 17. og 18 , der forestiller Tegning afdem 
i Grev stabet de Foix. Man finder og Tegning af dem i Terden- 
berg Ubj den 5 die Seftion afL’Art desForges om Ovnene, fee Plade 
IX. Fig, 2/ der ligner de aftegnede ved stars, ndi hans Voyage, 
metallur giqu es. '''
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firkantige Ovne 9Fod i Qvadrat indvendige fra 6 til 7 Fod heie, 
Bunden as Ovnene bedcekkeS med et Lag Trcrkull, hvorpaa lcegges et 
Lag Br«nde, herpaa styrtes et Lag af den storste Malm, derneest er 
af Kull og Brcende, og endelig det sidste af Malmen som bliver tyk
kere. Undertiden opfores Malmen i Skabning af en afrundet Top, 
i a 2 Fods Hcide over Muuren. Ilden varer undertiden i 8 Dage 
uden videre Tillcrg af Brcendftl. See videre herom de i Anmerk- 
mngen henviiste Pagina. ,

§. 5'
. Om Jernmalmens Rostning iSoderfors, metber Jars udi Jars Beret

hans Voyages merallurgiqaes pag. 127. 28 og 29, ar Ertfen 
kommerfra Gruberne udi Dannemora, og rostes engang udi enden tSver? 
firesidig Ovn, lang 16 a 18 Fod, breed 14 a 15, og omtrent 6Fod rig. 
dyb. Munrene ere opferte af Jern-Slagge, stsbte i Former, 
hvoraf man betiener sig til adskilligt Brug, men indvendig ere de be-

' kkcrdte med stobte Jernplader.

Rummet imellem Muurene opfyldes ganste med Fyrretrcee, 
fmaat og stort, og oven paa styrtes Ertfen fra 5. 6 til 7 Fods Tyk
kelse, saaledes som dfn kommer fra Gruberne, udgierende fra 12 
ril 1590 Skpd. ethvert beregnet til 26 Lpd.

Malmen bedekkes med 2! a 3 Fod ryk Kukstov, og Rostnin- 
mngen, fom varer omtrent i 5 Dage losner Malmen, som siden 
knuses under Hammeren, der drives ved Vandet.

. §. 6.

Efter meldte Jars Beretninger pag. 165 og 66, viger man Jars. Efter- 
paa Laurvigens Jernvcrrk noget fra - sidstmeldte Maade; Ovnen er m°oF 
og faamoget anderledes, nemlig rund af Skabning. mens Rsst-

Underst
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«ingiLaurvi- Underst lcegges Brande og Kull, hvor oven Paa styrtes et 
gen og Mois. gag Malm, dernast et LagKull- og saaledes vexelviis, ril en Hsi- 

de fra 8 til io Fod. Koerst kommer et Lag af Malmen, som be- 
dcekkes med Kullstov til lrogke Tommers Tykkelse eller Heide.

Ilden antandes igiennem er Luftror, som formedelst ftre Bra
ver er anbragt i Midten af Massen, og naar Rosten er anstükket, til- 
stoppes Hullet. Rostningen varer fra 4 ril 8 Dage.

Rostningen paa Moss Iernverk, er i Henseende til Hoved
sagen den samme, som i Laurviqen, dog metOei* Jars pag. 171., 
ar Ovnene ere firkantige, meere lange end brede, og visse Jernmal- 
mer rostes fra 1 til r og z Gange.

§- 7-

Ligeledes om Paa det Caronffe Iernverk i Skotland restes Jernmalmen, 
Iernv^rk^^"Jernstenene, (thi saa kaldes Jernmalmen der,) paa Steder, 
Rssinings-ved Steenkull, som til den Ende udbredes 6 Tommer tyk paa en 
maade med Plads der er omtrent 18 a 20 Fod lang og'7 til 8 Fod bred, hvor- 
Stenkutt. pa(t opfattes Jernmalmen i Dannelse af enTrae-Hest (d'os dåne) 

til 3 Fods Heide. Malmstykkerne berettes at veye fra 7 til 10 Pd.

Ilden anrcendes ved en af Enderne, og ligesom degne udbre- 
der sig, saa bedakkeS Ertsen med Affen for at sammentrakke Heeden.

§. 8.

^ernmal-^^ Af de' Efterretninger som jeg har fra Kanonstoberiet Bagery
"Tilbered' uedre Navarra, betiener man sig kuns af tvende Slags Jernmal

mer

S) See videre heromIns Beretninger fra pag. 270 til 279, hvorledes 
Skodningen befordres ved Steenkutt, som ere udbrandte,til saa- 
kaldte Coaks, item hans 15de Afhandling herom fra pag. 325 til 
333/ hvorefter loo Pd. Steenkuttgiver omtrent 65 Pd. Coaks. 
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mer til Kanonernes Stsbning, de kiendeS og nrrvnes paa Siedetun- helfe til
Ler Navn af den hvide og forte IernerlS. §a"^anon-

Den hvide enKalksteen, overgaaer den forte meget i God- 
hed, den giver og meere af sig; Farven er lyfegraae, indfprengt 
hist og her med guulagrige Deele; er meget tret og vcegtig. Dens 
Gange er en Slags Kalk-Sparh, fom lettelig og for stor Deel fra- 
l^illes ved Rostningen, under hvilken den taber fra 30 til 34 pr. 
Cento, hvoraf man igien kun faaer fra 3-3 til 35 pr. Cento 

\ reent Jern.

Den faa kaldte forte ErtS, er af en morkegraae Farve, hist 
og her fortagtig, er Iret og mindre rig paa Jern end den hvide.

Rostningen af disse meldte Slags Ertfer, sikrere ved Boge- 
trcee og Kuli, i Huler 14 Fod i Tvermaal, 233 Fod dybe, hvilke 
hver kunde rumme 300 Centner Malm, der forminMdes ved Rost- 
ningen fra 210 til 200 Centner. . . -

.. Den rostede Malm udfrettes ikke for at henstaae udi frie Luft, 
fom forhen er meldt i Brug i Delphinatet, men den.kunsts allene 
i Stykker til den asinindetig brugbare Storrelst, og den Errs^ fom 
tages af Bunden i Restckulen, undergaaer Bastningen, for at stil- 
leS deöbcdre fra de jordagrige Deele. Man har efter nogles Beret
ning til mig, i,de feenere Tider indrettet Rosteovne udi hvilke Øte« 
medet befordres med megen Besparelse afBrrensel.

Den meldte hvide Erts, er af det sieldne Slags, som allene Slutninger 
for sig felo, uden Blanding af andre Jernmalmer, siges at give ni*au ^an 
godt Kano njern, hvilket maae anfees for en Dyd; thi hvor man er oet^KaNon^ 

nodt til at blande mange Slags Jernmalmer tilsammen, der er man jern, som tiV 
sielden vis paa , om Blandingen naaer den Fuldkommenhed nt intet Ark/'s nf for- 
Spor efterlades af den Erts, fem for sig allene fandtes meest ustikket. Malmarter. 
Detssorekommer og rimelig, at den letflydende Malm nedsryeltes, 

forend
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forend den strengflydende; den liden Tid, som Metallen famlet for
bliver i Stellet, tillader maafkee ikke den sidst smeltede, at komme 
til lige Grad af Smeltning, og deres Forening vil vistforss'ielle fra 
den,' som har Sted med Vand - Draaber, i der mindste ror man 
paa Gründ af hvad man har havt Leilighed til at erfare, troe, at 

.Blariding af mange Slags, stient nsdvendigt paa mange Skeder, 

har sine Vanskeligheder, og undertiden medforer sine Uleiligheder, 
som fordrer visse Forsigtigheder i Omgangsmaaden. Andre Aarsa- 
ger som kan hielpe til at forebygge Jernets neie Forecning og Blan
ding, ere de, som kan reise sig naar der udstobeö svcere Kanoner,' 
fra forskiellige Ovne, hvorom noget mere herefter.

Jern mal- Det er imidlertid i Brug, paa enkelte Kanonstoberier, at 
?ngogSmel-^^^^ no9et äs den sorte, med den hvide Malm, dog ikke hoiere 

tearton- end v 2 ts Deel,

Man bruger til at befordre Stebningen en Slags Mergel, 
som bruser med Syrer, hvilken Mergelart holdes meget tienlig til 
meldte Iernmalmers Smeltning, og felgelig maae vcere passende til 
de hos Malmen indblandede Arter, med hvilke den oplofts og gis- 
^es flydende, felgelig befordrer Metallens Smeltning.

§. 9.

Morergu e$ Ester Moro gues Underretning til Greven af Buffon c) 
omdeMalnr ^anonstoberiet Ruelle, der be tie ner man sig af 6 Slags Iern- 
arter man errfer, som han anfsrer til de adffillige Klasser udi l’Art des For- 
Liener sig af ges 1. Sektion, og dersom man derefter bedommer de meldte 
nes 8sdrMg kerte Jernertser, da kan man med Hr. Buffon holde for rimeligt, 
i Ruelle. ' 8 ar det er ikkun den 6te Slags der ei behsver at rostes, undtagen at 

Man tillige vilde undtage den gdie Slags fordi den er retractoriffeller 
Magnet-dragende. Nogle ansaae og Rostningens Esterladelft som 

en
O See det forhen anfsrte vussans Till«- fra ixr til 156»
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en Mangel og Aarsag, hvorfor man og ei overhovedet faaer meere 
end 3.0 a 32 pr. Cento. Andre meente tillige, ar en beherig • 

’ Rosining vilde indflyve meget paa Kanonernes Godhed,

Man betiener sig allene af ErtsenS Udvaskning, som skeer pa« 
Stedet, hvor den tages, og siden bringes de» til Vcerket, hvor den knu
ses og flaaes igiennem Harpen , hvonuest den vaskes rgien og reen- 
giores for god, og lorgges paa Forraadsicrderne, hvorfra den ska! 
bringes. til Mas - Ovnene.

Hvad egevtlig de sande Aarsager m , hvsrfore at Mas- 
Mesterne paa dette Sted ei roster Malmen, veed jeg ikke, men ven
telig er det nündre nedvenhigt, end paa andre Skeder, eller paa det 
omralre Kanonstoberie Baygorry, hvor manuden dentte Forsigtighed 
efter erholdt Erfarenhed, skulle faae et flenere Jern. Malmen 
maae derfor her vcere meget befriet fra de Deele der udfordre Rosi» 
ningen, og desaarsag vil man bespare det Brcendses, som ellers 
skulle anvendes til Rostningen, dep.maakte giere Kanonerne kostba
rere, hvilken storre Bekostning , dog vel ikke ville blive betydelig, 
naar Rostningen blev indrettet ester Erlsens Beskaffenhed, da dettp 
sgien meget vilde erstattes ved at bnrge mindre KM i Smelttringen, 
og som nogle meener vilde indsiyde paa JernetsogKanonernes Godhed,

Det beheves ve! ikke herved at epindre efter hvad som er sagt 
af Jars, om Tilvirkningsmaaden paa der Caronjke Jernverk, at 
hvor man har Forraad og Overflodighed af Srenkull, der kan mani 
vores Tilfwlde, hvor det ikke gielder om stnedet Jern, betiene sig af 
Srenkull. ' x

§> IO .

Fsrend Malmen smeltes, er det ltedveMgr, at de ume- Malmerne 
tallistke og sicrgtfremmede Peele-, som ere Hindringer iJern-Partikler- lstsreS 
nes Foreening maae borrffaffes, ister er det nedvrndigr at bortdrive i ng 

tZve- Saml, l . B. Ee ved
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•tit man vil ved Restninq de Deele, font ere Ladeliste i Jernets gode Egenflka» 
Zeln " SOt ber, og gier samme enten kold eller rodffiort, saasom Arseniken og 

' Svovel, hvilke begge ere vittige ak foreene sig med Jernet, men uli
ge vanskelige nt frast'ille. ,

§. II. '■ ■ ■'

Hvad Slags De Iernertser, som Naturen frembringer i forstkiellige Ster-
Iernertser^^lser og Figurer, hvorom er talt, og sindes blaut andre Storder t 
dek^hed ePbeZ endeel af de Franske Provindser, under det almindelige Navn af 

hsvea^rosie. fer en item de Iernmalmer, som letteligen lade sig knuse 
og ssndersiaae, naar de ikke indeholde Arsenik eller Svovel, kan ved 
Vaffnivg formedelst den Rivning og Gnidning, som disse Ertser da 
undergone, item ved Luftens og Solens Paavirkning, frassilles en 
flor Deel af de jordiffe og umetallistke Deele, og derved allene bi- 
gvemgiereLtil Smeltning uden at rostes. d)

§- '12. . M

De Malmar- De Malmarter, som bre meget haarde, item de som inde- 
-ndig"maae Svovl og Ars nik, eller begge Deele tillige, de mane beqvem- 
‘«é. gioreS ril Smeltning ved'Hielp nf Ildens langsomme Virkning, 

hvilken man kalder Restning, fom vi have anmerket er forskiellig 
i hen»

«i) Vassemassinerne og deres behsrige Instrumenter, med Behand- 
lingSMaaden om at reengiere Errsen, er noget fsrstftllig, alt i Fol
ge i>f Matmarrernki See hcr.m L’Art des Forges I. Section fra 
pag. 40 ril 48 med deres l-eaviste Plader, hvor iblant andre sindes 
Mr. Roberts Mande, der va ibt: derfor den udsatte Priis af Aca- 
.demiet ril Bvfancon, item Buffons Underretninger herom i forhen z 
an forte Tome fra.pag.78 utgo, hvori han tillige nndersoger Jord
arterne som Krtseri er blandet med, og i Folge af de flagtfremme- 
de Arter og deres Mtrngd.', bestemmer en Deel af de beqvemmc 
»plejende Midler, som stal bruges til Jernets Smeltning, hvad 
enten de ere Kalk eller andre Sreenarter og befordre Smeltningen.
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1 henseende til Maaderne, men ikke i henseende til Hensigterne, som 
fornemmelig bestaae i folgende:

§. rz.

s. At mergiere de haarde Malmer, saa at de bliver bedre Aarsagen og 
skikkede til Knusning; thi det er nodvendigt at bringe Malmen Notten af at 
ijmaaeDsele, der udstrset fremstiller storre Omstade for Ilden, 
som derved bliver mere virksom og igiennemtrcmgende.

b. At losne og fraskille de jordiste og fremmede Deele, og 
at bringe de forffiellige Slags Malmer, saavidt giorligt, til en og 
den samme Grad afSmeltning, og under samme at bortjaqe de svovl- 
agtige, men ister de arsenicalsse Deele, som fordrives bedst ved Rost- 
ningen, naar samme tettelig anbringes.

< Cramer siger, at forend Jernmalmen smeltes, maae man Ad billige 
udjage de arsenicalffe og. svovelagtige Deele, som gier Jernet 
skiert 2t. roste Jern-

• . > mulmerne.
Reaumuro Aarsager for at roste Jernmalmen, ere blank an

dredisse: at dersom man kaster Malmen, skisnr rig paa Metal, 
i Ovnen, saaledes som den kommer fra Gruben, saa vilde man 
faae lider eller intet Jern; thi den indeholder ofte, enten Svovel 
eller Salpeter, og maastee b^gge Deele tilsammen, föm ved en vel 
anbragt maadelig Ild uddunster. Dersom Jernet indeholder disse 
Deele og ci derfra skilles, forend det udstettcs for den starke Smel
te-Heede, da tager Jernet Skade og brcendes.rc. e)

' Ee 2 §. 14.

#) Ser videre herom Reaumurs Beretninger anfsrte udi den LSeéliona O
L’Art des Forges png. 51 og 52, hvor man fuldftcrudigere erfarer
Habs Grunde fsr Rssinkugen, sigtende paa Ierttmaliuerne fra D’ 
Alva;- og Navarre, item paa de foregaaende af ham besirevne, som 
bleve rostede^srond Smeltningen gik for sig.
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§. 14.
Brandts Naar Brandt udi de 'Kongelige Videnffabers Afhandlinger 

C fDr ^rtrct I75I det 12te Bind, bererer Jernets Forvandtffab og 
Jern og det Forhold med andre Metaller," da bedriver han tillige det kold- og 
kiendte Mid- rsdskiere Jerns Egenskaber, ogMaaden at forekomme de skadelige 
bygge^de-niebølger paa. Meeningen af hans Tanker ere:

Folge, naar "Arseniken forandrer under Smeltningen det bedste Jern, og 
^aArsenikm."^ *>ct koldffierr, den forener sig saa usie med Jernet, at den

"neppe derfra lader sig skille, derber ingen halv eller hi^el Metal 
"hvormed den stärkere foreener sig, end med Jernet. Hvad 
"som blank andre Ting bestyrker dette, er, at koldtskiert 
"Jern er ler at smelte, men Arseniken er blank alle Mineralier del, 
"kraftigsteMiddel til at giere strcengflydende Jernmalmer letflydende.

"Man forebygger bedst denne skadelige Virkning, sock deraf 
"kan/oraarfages hos Jernet, naar man forinden dens Smeltning, 
"ferst rester Malmen vel, som skeer med storre Virksomhed, naar 
"man blander Malmen med-smäae Kull. Det er lettere ved Rest- 
"ning at skille Arseniken fra Jernet, end at gisre dette igiennem 
"Smeltning ved Tilsatser af Kalk og Flusspater eller andre Materier, 

' "som ved Ilden let gieres flydende/ og gaaer til Slag, og saame- 
"get des visiere som Arseniken ved en behorig Rostning giered flygtig, 
" og gaaer bort i Reg, naar den ikke faaer noget Legeme at foreenes 

z : ' "med, som den maatte giere flydende. ' -
Evovelsy- " Svovlsyren gier derimod Jernet redskiert, naar den ikke 

>aa^Jernet^^^^ Restning er bortjaget fra Malmen, den kan vg desaarsag blive 

"Meere stra'ttgflydettde, det er derfdr hvistnedvendigt, at flige 
"Malmarter ferst vedberlig resies. Han feier ril, at Stellet 
" (le Creufet) udi Masovnene ei gieres for dybt, paa det at Jernet 
" maae holdes meere flydende, at man ei gier store og varige, men 
"heller flere og fmaae Udflagninger e)>

§. 15-
/) Dette sidste vedgaaer mere de Steder hvor man maae betiene sig af 

Gram og Fyrrekutt, som ikke give saa stor etter saa varig Heeoe fra 
'• sig,

i
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/

sig, fom Ege- eSer Bogekull. Vi finde af famme Auctor andre 
Forsog og Anmærkninger, om Svovlsyrens, Svovlets og Arse- 
nikeno Virkning paa Aernet udi den 7de Tome o£bet Kongelige 
Svenske Viöenstabers Skrifter for Aar 1746 fra pag. 119 til 130 

§. rz- .
Hos Schlüter findes de Kiendetegn fom Regen af den rostede Schlüters 

■’ Errs tilkiendegiver, hvilke Forjog ere giorte idetSmaae og kan an- 
bringes i del S tore. ' den smeltede ^

Erts.
Dersom Malmen indeholder meget af den almindelige Svovl, 

da feer man tydeliqen i Merket en blaae Lne, Rogen falder i det 
merkehvide. Derimod er Rogen'af den ErtS, som ikke er meget 
fvovlagtig, bliver Rogen blaaeagttg uden Lue. Indeholder Mal- 
men Arsenik, da seer man megen Rogog lidt blaaeagtig derimellem, 
men for at forsikre sig at Rogen er Arsenik, da holder man nogle Mi
nuter et poleret Jern over Rogen, som kommer fra Malmen, og 
dersom der paastrtker sig endeeshvid Materie, da kan man forsikre sig 
em, at det er Arsenik.

§. 16.

Rostningen er da for visse Jernmalmer nundvcrrlig, ogssiont Nogle holde 
ei lige nodvendig for alle, saa dog ei unyttig for den sterste Deel, 
naar dens Grad er passende. Nogle holder Tror tjenligere til Rost- ningen end 
mng end Kull, fordi Trcre er mindre kostbart, og Heedenö Grad ei Kult- 
faa stor. Imidlertid bruges begge Deele famlet med megen Nytte, 
faaledeS som vi have t.nfert det i V^rug paa adffillige Steder, lige
som det ikke vil vcere utienligk, efter adskillige bersmre Mprnds For
fog, ar indblande nogen Kc.lksteen i Rostningen af de Malmer ister, 
som ere svovelagtige , at Rostningen ei skeer fod hastig, etter ved for 
stcerk Heede, men ved en jevn og passelig Ild i aaben Luft. Erfar
ne Mas r Mestere holde det og nyttigere, heller at roste Malmen 
> . v.' 7 Ee Z tvende
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tvende Gange, end at giere for meget deraf paa engang. Men 
dette Beroer meget paa Malmens og Brcendselers Natur, item paa. 
Ovnens Indretning, Äkalmens og BrcenDselers Lorgning, som Er- 
/arenhed bedst bor lcere at anbringe til bedste Fordeel. x 1 .

J S- 17* ?

Äarsagen og Dersom Malmen indeholder megen Arsenik og Svovl, saa
M^aNn/n s ten for siersie Deelen derved, siger Cramer, under en beheriq
Indblanding Rosining, men endeel synes at hange saa fasi ved Malmen og ikke 
med begveme fra pilles, uden ved Tillceg af oplofende og tiltrcekkende Midler, hvor- 
Smeltearter, for man i det Store betiener sig af enten Kalk eller anden flyDgioren- 

de Jord ener Sttcnarter, eller af begge Deele, som tillige befor
dre Smeltningen og gaae til Slag.

■- i - Ved at gnbrsnge deslige beqvemme Materi-r til Smeltnings 
' T som kildeets kunde have storre Forvandt^ab med de H06 Jernmalmen 

for Jernet ffadelige Mineralier, og desformedelst under Oplosnin
gen bedre kan fra stilles, saa har man. tillige de,n Hensigt, ved meldte 
oplevende Midler» ar befordre is«r de strengflydende Malmert 
Smeltning.

. ' /. §. 18.

Smeltene Disse letflydende Smelte-Midler bor wte af den Vestaffen- 
Beffaffenhed' at 6c felv ikke tilveiebringer skadelige Folger til Jernet, de
og videre- tillige v«re almindelige at bekomme, og ei behove stor Tilbere-
Nptte- delse, naar det giolder i det store, som ellers vilde giore Brugen af 

samme bekostelig. Samme bestaaer i Almindelighed afde Leerarter, 
Mergel- ogFlusarter, som ved Ilden gisres flydende, og gaaer 
i Glas naar-de indblandes med Kalkstenen, eller indbyrdes m?d hin
anden, item af Kalkstenen, som ved Ilden sorbrceudes til Kalk, da 
enhver as disse Arrer vcelgeS i Folge af den hos Malmen indblandede 
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Gang-Arts Beskaffenhed, font eqentligen bestemmer Hvad ClagS as 
diffe stal bruges, naar stige letflydende Mioler ere nedvendige til at 
befordre Smeltningen.

Saalede.s have vi meldt, at man paa Kanonsteberiet Rsygor- 
ry betientt-siq af et Slags Mcrrgel, og-sinde pag. 85 og 86 udi 
forhen meldte 8uston8-Till«g, at han meget roser en glasartig 
Jordart, som kaldes hos de Franffe 'arbue eller d’harbue, for
medelst dens Begvemhed til at giere letflydende de der meldte brugte 
Zernmalmer.

Det andet Slags , nemlig Kalksteenen, eller Caftine, er '
meere almindelig bekiendt at bruges til Jernmalmernes Smeltning, 
hvoraf man efter Beretning og Overslag paa Kanonsteberiet i Ruelle, 
brugte I Deel mod Malmen. Man kan og betjene sig afIernflag- ' 
ger, alt fom Omftcendighederne det udfordrer. -

De fom vil have neiere Kundssab, og vide, hvorledes at 
Leer og Kalkarterne ved IldensPaavirkning oplsfer hinanden og gio- 
res flydende, og videre vil kiende de forstielliqeSkeen- og Jordarters 
Natur, deres Smeltningsgraders Forhold imellem dem indbyrdes, 
de^henvifes til en kotti Gellert, Geoffroi, Cramer og anttre 
flere bersmte Chymister og Mineralogister, fom bedst have astandlet 

disse Deele.

Det behoves vel ikke at erindre, at naar man betjener sig af 
sgadanne letflydende Smeltearter, da er foruden hvad meldt er, Ho- 

- vedhensigten at bringe den heele Massa til en hastigere og fuldkom- 
nere Smeltning,: då disse anbragte letflydende- Midler, oplofer de 
hos Malmen indblandede Jordarter Hvorefter de bestemmes, og med 
Dem giores flydende og ganer i Slag, hvorved Iernpartikkernes For- 
eening befordres, fom Tid efter Tid lade sig nedfmelte udi emMassa. 
Man forestiller sig og lettelig, at bestige passende og ret-anbragte let
flydende Smeltemidler besparer endeel i Omkostninger af Knll.

v i'Ji' ■ ■ §. 19-
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§■ 19-
Smtltemid- Paa nogk ®tc6er betiener man fig imidlertid ikke af defiigv 

Smeltemidlcr, fordi Malmerne indeholde dem selv; men saa blan- 
Malmens der man streng- og letflydende Malmer tilsammen, som indeholder 
Smedning, af disse Materier^ og i saa Tilfalde kan undvares,

. ' - §- 20.
Erindring I Tilfalde derimo-, at man benytter sig af saadanne letfly- 

ved Smelte-de^de Smeltemidler, va anvises man at bruge dem terre, og. vel 
blauMna nt># indblandede med Malmen, tit hvilken Ende de maae knuses i smarte 

Deele, at Blandingen, og Hensigten med samme bedre kan 
opnaaes.

§. 21. , 1 ' '

og Mængdens I hensende til Mo-n'gden som flal bruges, da hcrnger dette 
Bestemmelse. Af Malmens Natur, alt som den selv er dermed meer eller mindre 

forsynet, og Dont man ei forud maatte kunde af MalmerneS Paa^ 
"syn og deres Undersøgelse kiende det egemlige Forhold af disse Tilscet- 
ninger g) saa lcerer man dog dette af Erfarenhed ; thi man ffal as 
Slaggers Udseende^unde paastksonne, om Paascetningen er rigtig, 
som fornemmelig beroer paa et rigtigt Forhold af Malm og Kull.

■ Saa-
L) Udi I. Se&ion af L’Art des Forges peg. 57, bestemmes til videre Urtv 
'> Dersog ti Dele Leer til fire Dele Kalkarter, saa at om lOvi Pd. 

Jernmalm indeholt 50 Dele Leer, saa behovede man efter dette 
Forhold 20 Dele Kalk, hvorunder er forudsat, at melte Indblan
dinger vare selv frie for Blanding, hver af sit bestemte SlagS. 
Buffon siger i forhen henviste Tilltrg. pag. 87, at dersom Malmea 
er blandet med § af Flusarter, som ikke blandet med Kalk, 
da behover man af den sidste § a | Deel, ril at befordre Smelt
ningen, mem dersom derimod Malmen indeholt f a Deel laf

- , Sand eller Sandkalk, da er » ^Deei af den afham anforte 
. Leerart kaldet d'orbuZ nok til at befordre Smeltningen. Det er 

heller ikke usadvanlig at erfare , at «tnn paa sine Stceder i Folge 
Malmens Natur, betiene sig af^a^ Kalksteen, ligesom man at
ter paa andre Steder, finder den »nsdvendi-, saasom naar Mal- 
men selv indeholder den-
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SaaledeS underrettes vi herom af forssiellige AueroreS, naar vi 
pag. 16, 17 eg 18 udi den 3 Section af FArt des Forges fin
der adffillige Anmerkninger om Slaggen og de adjkillige Farver, font 
den kan tage, alt i Folge af Jordarterne og fremmede metalliske 
Deele, fom Malmerne kan indeholde, og af de anbragte Smelte
arter til at befordre Smeltningen.

Andre udtrykke fig herom faaledes: At naar Slaggen er fly
dende, ogatsamme, efter Udflagningen afkiolet, ncermer fig til 
et virkelig Glas, baade i Henseende til Giennemfigtighed, og til 
Tyngden, dog heller noget tyngere, da er dette et godt Tegn.

BufFon melder iblant andet denne Sag vedkommende, at 
dersom Slaggen er for let, aaben og hvid, og ligner noget i Udseen
de Pimse-Stenen, da er der formegen Kalk udi Paafterningen, men 
naar den som meldt, afkiolet ligner Glasset, og i Udflagningen viser 
en mat eller blegrod Fnrve, da fomdspaaer man fig, at Ovnens 
Gang er god, ligesom man'herom betrygger sig, naar Nedsmeltnin
gen af Jernet skeer jevnt og godt, hvorom vi §. 16. udi min forrige 
Afhandling har berort, betreffende de Kiendetegn man har fra Jer
net, naar Forholdet af Kull og Malm er rigtig, og hvorom vi ikke 
vilde opholde os, saasom Erfarenhed lcerer dette, og herpaa have 
Mas-Messerne deres visse Kiendetegn som veyleder dem.

22. -
/ . . , - ‘

Foruden hvad vi have meldt om Malmernes Godhed, Rost- 
nittg, Reengierelse, rette Blanding og Paaftetnrng af Malm og 
Kull, Ildens passelige Bessyrelse og Underholdning, formedelst 
BlcesebcelgeneS, cUef rettere Luftens rette og ordentltge Anbringelse; 
saa beroer Jernets gode Tilvirkning-og medferende Omkostninger 
meget paa Ovnens Indretning og Bygning, fom en Hovedfag til 
Jernets Tilvirkning.
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Ovn ene s Hos endeel af de bekiendte og bencevme Auctores, finde vi for- 
Bygning^bs? Dettige Afregninger med Forklaring over deflige Ovne, i .Brug udi 
rages i 95e-- adskillige Lande, hvorhen jeg henviser Z?) for ikke unyrrigen at igien- 
tragrningved taße dem her, hvilke bekrcefter, hvad man selv kan have havt Leilig- 
S^obning^ hed til ar erfare paa endeel Steder. '

Forsiiellige Nogle giere Ovnpiberne og Overstellet ottefidig, Siderne af 
venv^g/ som Storrekse, og Stellet firesidig. Andre giere Ovnene indven-

' findes hos dig firesidig; derimod hos andre findet man dem runde indvendig, 
Masovnene. som i Norge og Sverrig, Paa nogle Steder gior man Ovnpiben 

rundagtig og Stellet firesidig.

2Z.

Hvad Slags Dersom man vil folge den Figur som Luen viser, naar den 
Figur fore- reiser sig, den som tilveiebringer og fammenrrcekker Heeden beöst, 

103^ fa*at fnntte bespare Kull, at disse formedelst Luftens bedre Anbrin- 

hva> Jndfiy- gelfe og sammes mindre Tab end udi firesidige, kan giore destobedre 
detse Kullene Virkning paa Malmen, Ira bliver Ven runde Figur fordeelagrig /). 
SteiM?Sun'2 svrigt indseeS det lettelig, at Massovnene bor indrettes stråledes, 

Pelse. at Srebningen bedst og fordeelagkigst kan befordres med de mindste 
Ulcyligheder, og rmar Hensigten er denne, faa maae Ovnpiben, 
Over- og Understellet indrettes efter Malmens Beskaffenhed, og 

Mceng-

t) See 8e adskillige Tegninger med deres Besirioelfer over forssiellige 
Masovne udi den zdie Deel af L’Art des Forges? Ligeledes fin
der man udi meldte Jars Voyages MeraMurgiques Aftegninger 
over Masovnene udi Erftnartz, i Vvrdenbcrg, udi Treyback 
t Carinthien, item over en-Saxisi, Svensi og . Norsi Massvn, 
ved Jernværket i Lamvigen med andre flere videre didhsrende rc.

O M finde adsiittige beftyrkeitde Anmaukninger herpaa fom tikdeels ere 
grundede paa Erfarenhed af Rinmans indhentede Tanker til det 
Kongelige Svcnsie Mdensiabernes Academic, udi den 6 Volume.

1 til 13 for Aaret 174$ og finde ligeledes at Masovnen 
hygget 1755 ved Berkinge i Riotagen har en rund. Ovnpibe og 

Stels.
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Mængden fom Understellet stal holde, men dette beroer meget paa 
Kullenes Natur, alt som disse ere mecre eller mindre virksomme, 
starke ellersvage, sorat kunde udholde den udkrcevede bestemte Masse af 
Metal vedbsrlig heed og flydende, hvisken Erindring jeg finder ne- 
dig at giere i vores Tilscrlde, hvor det grelder om at udstede en stor 
Mængde Metal, og felgelig om nt have et stort Stell, til at rumme 
en saadan Mcrngde Metal, at en socer Kanon kan udstobeS fra 
een Ovn.

Denne bekiendte Sags Vigtighed, som fænge har været ind- 
seet, og som indsigtsfulde Mænd onstede iverksat paa Kanonstebe- 
rierne i Frankerig, havde, og har sine Vansteligheder, at kunde 
sættes L Verk paa alle Steder, men Nytten ved samme og de derved 
forebyggende stadelige Folger, ere ikke forestille, sti en t nogle paa 
Grund, at man paa andre Steder, hvor Jernet er ypperligt, og 
Konsten blomstrer, har stobt og stöber gode Kanoner med 2de Ovne, 
ansee dette med Ligegyldigheds for Hvilken Aarsags Skyld jeg tæn
ker nyttig, at anfore Meenmgen eller det vigtigste nfBuffbns Skri
velse tit den Franste Krigs-Minister , denne Sag vedkommende. 
Det er da Hr. Buffön som taler, og hvis Meening herom almin- 
delig biesaldes.

Man betiener sig tAlmindelighed af 2de Ovne tit at udstobe 
>en 24pundig Kanon, ligeledes af 2de ja vel og Zde at udstobe en 
Z6pundig Kanon.

Det ermueligt, at. enhver afdisse Ovne kan indeholde Ma- De Nleilig- 
terier, som ere noget forstiellige, baade i Henseende tit Metallen beder lom kan 

Ff- fri«, «*'*«*

Stell. See den 16 Volumne af samme Svenste Afhandlinger 
for Aaret 1756 fra pag.. ig6 til 157, hvor meldes om denne 
Masovns Opførelse, de derudi brugte Materialier, samt den 
formeente Fordeei og Styrke hos denne frem for hine sædvanlige 
forhen brugte. Men de seenere opførte paa Laurvigens Jernværk 
udmærker flere Forbedringer.



228 St. Jernmalmers bedste Anvendelse for Kanonsteberier.

atudstsbeKa-selv, der kan vcere lettere eller lyngere, meere eller mindre beqvem 
MMgeOvne 03 9ob' f°m i Henseende til deres forffiellige Grader af Heede;

' i saa Tilfcelde bliver ei Blandingen og Metallens Foreening i Formen 
den beste. Kanonen som desformedelst ei bliver stobt af en Slags, 
eller til fuldkommen lige Grad heedet Metal, bliver ei lige stcerk 
i dens modfatte Punkter, men rimeligen svagere, paa en Side, 
end paa den aNden.

Ved at bore ulige haarde Materier udi en og den samme Ka
non bliver Boringen meere vanskelig, for hvilke Uleiligheder og 
medforende onde Folger man ei udflettes saameget, naar man stöber 
med een Ovn, hvorudi Materien rimeligen maae vare bedre blandet 
og meere homogene.

Vi finde tillige anfert, ar man fiden den Tid har stobt 
L4pundige Iernkanoner med een Ovn.

Anmerke vi herved, at dersom Udstobningen af 2de eller zde 
Ovne, kan medbringe skadelige Folger udi Iernkanoner, naar de. 
stobes med fuld Massa, saa maae Folgerns endnu blive betydeligere, 
naar de stobes over Kierne.

§• 24. V

De Vanffe- Endffiont man ikke maatte mode nogen betydelig Ulejlighed 
msder^ved^at Qt ^be en gSpundig Iernkanon, i Henseende til at rumme og 
Sisre store samle en saa stor Mcengde Metal udi een Ovn, naar den ellers var 
Stell udi indrettet derefter, og at Materialisme, hvoraf den var opfort, vare 
Mallovnene,. n;)C øq tjenlige, faa dog vilde dette i nogen Maade beroe paa 
har Valget af-bullenes Natur og Godhed, som nodvendigen mgae tages i Betragt

ning under saa betydelig store Udstobninger k). I Frankerig betje
ner

å) Ved at gisre et noget ncrrmere Overflag paa Vögten af Metallen, 
eller den ganste Massa Jern, fom 2de Ovne til Udstsbning af een 

Franst
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uer man sig hertil fornemmelig af Ege- Boge- og Kastanie Trcrkulst 
hvilke give stark Heede, og ere ildvarige; men paa de Steder, hvor 
man allene har Fyrre- og Gran-Skove, og hvor ofte Kullene 
brandes af stige gamle Trceer, som paa Rodenere tint cent) te ril For- 
raadnelse, der vil det vel neppe vcere mueligr at indrette Stellet saa 
stort, at man kan udstobe saa store Kanoner med een Ovn; thi des
lige Kull ere ikke stcerke eller varige noklil at frembringe eller vedlige
holde den fornedne Grad af Heede, som udfordreS ril Udstobningen . \
af saa stor en Massa Metal; i der mindste ere de ikke efter mine Tan
ker hertil saa tjenlige og b'eqveinme, som Kull af forstmeldte Trcear- 
ter, og uden Tvivl bliver een Aarfag, hvorfor at man i Sverrig og 
Norge endog steder i2pundige Kanoner med'2de Ovne.

—' Midlertid tcenter jeg Sagen er af den Vigtighed at den fortie
ner at tragtes efter, hvor Naturen ei ncegter at ivcerkscette samme, og , . 
bor fortiene cn KanonstoberS bedste Oprnerksomhed, efterdi man har 
befundet store Fordeele ved at udstobe fra een Ovn, hvilket man ister 
udi Frankerig er overtydet om, hvor man forhen udstebte endog De 
maadelige Calibres Iernkanoner fra 2de Ovne.

Ff 3 ' §. 25.
Franst 36 Pd- Jern-Kanon med fuld Massa indeholder, saa maat-
te denne V«gt omtrent bedrage sig til 9000 Franste Pund. Jeg 
kunde.have on ført Vcrgten af Malmen, Kullene og Smeltesteene- 
ne hver for sig, Andeelen af disse Dele der udgisr enOpsatning 
hver for sig; iiem Opsirtningernes Antal til en z6Pd. Kanon, og 
til alle Calibres Kanoner, sSm sisbes i Frankerig., saaledes, som 
jeg af vedkommende harerholdt den; men da Opsirtningernes An
tal, og Marngden oe indeholde, ikke ere ganste uforanderlige, ef
terdi dette'beroer meget paa Materiens Godhed, ligesom og ind- 
treffende Omstændigheder udi heleBestyringen kan derudi gierx no
gen Forandring, saa har jeg rkkeholt det for nyttigt paa dette 
Surd at anføre samme mere omsiamdig-

Middelciden at udsioSe en Franst 36 Pd. Kanon, var medede Ovne 
fra 36 til 37 Timer. Efter et lige ansiilt Overflag fra Opsatnin- 
gerne til en 12 Pd. Canon siobt med en Ovn, maatte Ovnen hol
de omtrent 4500 Pd. Metal til Udstobning, og Tiden en saadan 
Kanon blev stobt udi var efter Beretning med en Ovn 27 Limer/ 
men med 2de Ovne ilkuns 16 Timer.

A
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§-25-
Hvad man - Men i Mangel af at man ei kan vcelge sit Bkcrnsel eller sine 

ognafagttrtgee ^l flige flore Udsiobninger, og derefter indrette sine Ovnestekl, 
ved Kanoners da bliver.det en ftor Nodvendighed, at Paascetningerne saa vidt s?ee 
Udstsbmng fan, ere eens i alle M aa der, og at Ildens Fede, tilligemed alle de 
fleel-eOvne! vcrfentlige Omstcendzgher, fom har Indflydelse udi Stsbningen blive 

den samme, for at erholde den mueligfte Lighed baade i Henseende 
ril Materien selv, som ril Herdens Grad i de forstkiellige Ovne.

26.

Vi have bersrt i den forrige Afhandling, de almindeligste 
Kiendetegn paa Farven og Bruddet af Ierrr, fom udmerker sammes 
Godhed for Kanoner, og have videre henviift til adsiillige LcerdeS 
Meeninger, item til de Scrrkiendetegn fom Erfarenhed paa hvert 
Sted lcerer; men jeg maae tillaegge: at det kan vcrre ligegyldigt i vo
res Tilfcelde, om det Slags-Rue-Jern, som er godt for Kanoner 
og ftobte Ting, ikke er det bedste til Smidde-og Stangjern, saaledes 
som mange paastaae og meene, hvilken Meening blant andet bestyr
kes af det Caronskesiobte Jern, som smeltes ved udbrcendteSteenkull.

At Jern kan Dette Jern holdes fortressekig til siebte Ting r faavel for det 
vare godt til røinbre Brug, fom for det fterre af Jernkanoner og de store Jern- 
fl/bte ^Ting^ Eylindre til Jldmastkmerne rc., men findes ikke tienlig til Omsmelt- - 

men derhos uingog Udhamring af Stangjern, hvorom man nsiere underrette- 
Smwdejem. rwne Efterretninger.

5- 27.

- Foruden ar de France meldt siober deres Jernkanoner 
Med stfld Massa, saa bruge de og, at afdreie deres Jernkanoner.

De'
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De formodentlige Fordele, som Forstanderne og de Befalen
de maatte vente heraf ere uden Tvivl i Korthed felgende:

1. ) At Kanonen bliver smukfere for Synet. Rimelige

2. ) At Kanonen kan komme til at svare neiere efter Tegnim Slutninger/ 
gen, saa ar Vagten af Kanonen, folgelig Betalingen for samme,^.^'^an^ 

der almindelig rettes efter Vcegten, bliver desnoiere; een Fordeel drerrrirrg i 
som dog vil kuns synes at vcrre ubetydelig, efterdi Afdreiningen dog Frankens» 
koster en Deel, uagtet Hoved-Indretningen til samme findes giort
ved Maskinen af den Horizontale Udboring.

3. ) Io glattere og joevnere Omsiaden af Kanonen er, jo, 
mindre kan Ureenlighed og Vand opholde sig derpåa, til at foraar- 
sage Rust; og da Kanonen under Afdreiningen faaer en Slags Po
lering og kan gives mere, saa kan samme alt fom den er betydelig 
til, ansees fordeelqgtig i denne Henseerrde, at Rusten ikke synes at 
virke saa hastig paa det glatte polerede Jern som paa det modsatte.

Paa den anken Side kan igien gieres felgende Indvendinger 
imod Jernkanoners Afdreining nemlig: at man ved at aftage den 
udvendige Skorpe betager en Deel af Kanonens Styrke, og faale- . 
des mener Hr. Buffon, hvorom vi tilforn udi en anden Afhand
ling har talt, men som vi efter andres Tanker og egne har meldt, ikke 
kan v«re af Betydenhed i Henseende rit Styrken, naar Kanonen ellers 
har sin beherige Fsrlighed.

Ved at aftage den yderste Skorpe, aftager-man tillige den 
haardeste Materie, som allerede har undergaaet en Slags Hcerdelse, 
hvilken i Almindelighed holdes for at imodstaae bedre Rustens Virk
ning, end den indvendigere blödere Materie.

Herved kan man anmærke:

At, dersom den berette glatte og mere polerede Omsiade 
som Dreiningen medjorer, ikke erstatter tilfulde hvad der kunde rabeS 

■'< ved j
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ved arffembringe Ege en blödere Materie (hvilket Erfarenhed best 
maae kunde (cere vedkommende, og hvorom man endnu ei var over
tydet imedens mit Ophold udi Frankerig) saa bliver dette en Feil og 
Hindring imod Jernkanoners Dreining, og i faa Tilf«lde kan man 
sige: at dersom Formen af Kanonen er god og giver Kanonen en 
jcevn og glat Omflade, da er det vist en unodvendig og overfledig 
Bekostning for Syners Skyld, at afdreie Kanonen, og hellere da 

x at ansee ffadelig end tienlig.

Men har Formen foraarsaget eu ujcevn og hullet Omflade, 
saa bliver Drciningen hellere nyttig end ffadelig, og da voelger man 
Med Grund det smukke tillige for Nyttens Skyld.

Efter hvad fom er meldt om at forbedre Jernet udi de siebte 
Kanoner, at giere disse ftlldkomnere formedelst den fulde StebningS 
Maade, da kan man tillige sige> at Tanken gaaer faavidt, at man 
vilde de siebte Jernkanoner ffulle n^xme sig ril de udsmidte Kanoner, 
i Henseende til Styrke men ikke i Henseende til disses siore Kostbar
hed, hvilke deels herfor, deels formedelst den siore Vanffelighed at 
forfeerdige dem af svcere Calibre, er Aarsagen til at man ei belienev 
sig af dem, uagter man kan mifere Prover paa disses overmaade 
siore Styrke og Nytte, ligesom man og kan anfere at endog de svce- 
ve Kanoner af 24- og gSpundige har varet udsmidte og kiendt 
brugelige /).

Men /

D Adstillige af mine Venner f Frankerig , og blank dem en Barsn de 
Bombeile og Mr. d’Erotin, begge indsigtfulde Mand, og i den 
Franste Marine, have berettet mig, at have seet udi Spanien 24 
og z6pundige Jern-Kanoner, som vare-smiddede ved Haand 
og Magt, og under Proven fantes gode i Hensigt til Styrke og 
Denesie, men alle manglede Synet, efterdi de ikke vare velstabte, 
eller proportionerede som de siebte Canoner efter Tegning. . En
deel af dem havde desuden andre Ufuldkommenheder, som maat- 
te tilla'gges Arbeidsmaaden, men disse Kanoner glorde imidlertid 
Eieren megen ALre, som af egen Drift til Statens Nytte havde la
det sorarbeide samme, og var nok til at vise Mueligheden at stige 

store
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Men dersom der er mucligt med mindre Bekostning at opnaae 
noget ncer eller tildeels samme Hicmeed, i Hensigt til Tieneste og 
Varighed, ved at forbedre efter foregaaende Formening de siebte 
Iernkanoner, og ved ar giere disse saa gode som muelig, baade 
i Hensigt til Skabning og Stobning, til deres Materie, saa have 
vi ingen Aarfag til at udsmidde Iernkanoner, som ellers i Mangel 
af gode beqvemme siebte Kanoner vilde for Krigssianden vcrre en vis 
Nsdvendighed i sier for en Flaade. -

Det bliver midlertid en Sag som fortiener at tages i Betragt
ning, om man uagtet al Flid baade i Henfeeude ril Jernets Tilvirk
ning, som gode Gietning ei skulde opnaae sit Oiemeed at tilvejebrin
ge gode tienstdygtige og varige Kanoner, lykkedes det ikke, maatte 
man i saa Fald tilskrive det Jernets siette Egenskaber, om man da 
ikke kunde raade Bod herpaa, og forbedre Jernet ved en god Fa<£on 
og Omsmeltning, naar samme blev retteligen foretaget, og behori- 
ge Midler bleve brugte til Jernets Rensning og Forbedring, under 
UdsiobniNg fra reverbere Ovnene; hvorom jeg kunde have Lysi til 
ved en anden Leilighed at underholde Scelskabet om jeg kan faae Lei- 
lighed herpaa at giere de vigtigste .Forseg, og jeg derfra ved et nar
niende Overslag paa Bekostningerne maatte eragte det nyttigt at 

ivcrrksiette, i Henseende til deslige Kanoners Kostbarhed.

store Kanoner kan smiddes, ligesom man'meente at Eieren ved Op
muntring og Underststtelse ved at forbedre Konsten formedelst be- 
hörige Maskiner kunde bringe det til sisrre Fuldkommenhed. 
Eieren forregav efter Oversiag, at disse, kunde forarbejdes for 
i Deel mindre Priis end Metal-Kanoner, men man havde alt for 
vigtige Aarsager paa den Tid, til ei at opmuntre eller befordre 
hans Forstag, hvorom jeg blev fuldkommen underrettet.

Gg AfhMlL


