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Kanoners Skovnings - Maade.
Af

Kapitainlieutenant Stibolt.

Forerrndrt n g.

U
di min Afhandling til dette hore Selffab om Fyrmersere, lovede jeg at vise, 

de formodentlige Grunde, fom kan have bevceger Opfinderen udi Franke- 
rig, at forkaste den gamle Kanonstebnings Maade over Kierne (avec Noyau) 

og i det Sted, at udvcelge den nu brugelige med fuld Stsbning, (de couler 
en plein, ou a plein coula^e) hvilken allerede har vceret i Brug i Franke- 
rig for lang Tid siden, da saavel Jern- som Metal-Kanoner stsbes med fuld 
Masse, og siden udboeres horrizontalff.

Hensigten hermed har ventelig vceret at forbedre Kanonerne, faa vel 
i Henseende ril Materien, som til deres fuldkomne Skabning: men herom fful- 
le vi ncermere kunde demme ved at betragte sterffilt disse tvende Maader.

Vel kan det ikke negteS, at ypperlige Iernkanoner har vcrret siebte, og 
stsbes endnu i denne Dag over Kierne, men da flere Feiler og Ufuldkommenhe
der kan indsnige sig ved denne StobningS- Maade, der ister bliver kiendelig, naar 
Jernet ei er got og beqvcmt, hvilket Erfarenhed og har lcrrt, saa er dette allene 
Aarfag nok for disse Undersegelser.

At man maae have havt vigtige Aarsager til en saadan Hoved-Forandrin
ger i Kanonernes Stebning, i et Land, hvor Kunster og Videnffaber blomstrer 
til saa hei en Grad, det ncegter vel ingen ?
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At vi med andre Fremmede, kan have nsdig at forbedre vore egne siebte 
Iernkanoner, indseer de, som ffal udove militariffe Forretninger. Laddisse 
tale om, hvad Virkning det foraarsager paa de omvcerende, naar en Kanon 
eller siere springer om -Arnene, iscer inden Skibsborde. Lad Eierne og For
sianderne af saadanne vigtige Vcerker, forklare Vanskelighederne at stobe gode 
Kanoner, naar de ikke forftaaer fuldkommen Kunsten, eller naar Midlerne til 
at frembringe dem, ei er af de beqvemmefte, eller og at andre Omstændigheder, 
hertil ere ugunstige; disse lader ikke af at fsle det i Pungen, og vil naturligviis for
tælle at de lide store Tab, naar flige kostbare Machiner under Proverne springer 
og kiendeö uduelige.

Det er iblant andre disse, som meesi fletter Priis paa de Oplysninger, der 
ttene til Kanonernes gode Stsbning og stsrre Fuldkommenheder.

Jeg skal et opholde mig over hvad skade det kan vcere for en Stat, at ha
ve flette Kanoner, nu disse odelcrggende Krigs Vaaben ere kündbare: mens ha
vende selv erfaret de flkadelige Folger, naar een Kanon springer, og meget let ind
seer, at det kan blive en vis Aarsag til en Flodes Tab, naar i en hidsig Trcefning 
man ei er forsynet med stcerke og paalidelige Kanoner, saa har jeg Aarsag nok 
forat fremflette mine Tanker udi denne Sag, og dette saameget desmere, som 
jeg af adskillige mine Medbrodre, og af andre mineLandsmcend er anmodet at 
bringe for Lyset, hvad jeg vidste og kunde udlade herom, samt hvad jeg af er- 
farenhedsfulde og forsogte Mcend i det Fag, og af bekiendte Autores har kundet 
tilveiebringe mig, udi denne Materie, til Oplysning for det hele.

Det er for disse og andre umeldte Aarfager, jeg ikke allene kiender denne 
Materie Opmuntring vcerdig, ved at udflette noget saadant til Priis-Materie, 
men endog har vovet at forelcegge mine hoistorrede Herrer disse mine ringe Tanker, 
tilligemed den Oplysning jeg har erholdet, som jeg i Haab at see noget vigtigere, 
har tilbageholdet fra Trykken, ffiont jeg allerede havde i Aaret 1773 forfattet 
en Deel af i Pennen.

De Vanskeligheder man moder, ved at erholde nyttige Underretninger 
i denne Kunst, som i Almindelighed holdes hemmelig afVedkommende, der end

og
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og kan vcere mistankelige og tilbageholdne, over at bekiendtgiore ubetydelige Ting, 
kan vel anferes iblant Aarsagerne, hvorfore at man ikke seer denne Kunst mere 
fuldstændig beffreven og afhandlet, end man gier. De beste Patrioriffe Be- 
sircebelser, ere ofte ikke gelejdede med den beste Lykke, eller understottede med de 
meest virksomste Midler til at opdage alt hvad man onffer: og naar alting end 
ivcerkstetteS, beroer dog deflige Efterforffninger paa et lykkeligt Udfald, som 
ofte falder anderledes ud end man tcenkte etter ventede, og kan endog blive ubeha
gelig for de eftersogende: men vi ffutte udsetteS mindre for de muelige medforende 
ubehagelige Folger, naar enhver, som haver nogen grundig Kundffab, med 
nogen Erfarenhed, vilde fremsatte stne Tanker for Lyset; dette ville giore Kunst
neren mindre hemmelig, ja give ham mere Overlceg og Grunde, saa at han 
maaffee med mere Vished ville udeve, om ikke forbedre sin Kunst, som herved 
tillige ville blive meer almindelig bekiendt, ligesom dette er hendet med andre Vi
denskaber og Kunster.

Did hen, gaaer iblant andre mine Hensigter, naar jeg til mine hoistcere- 
de Herrers milde Omdomme, agter at bevise: at det var Nytten, og mange fo- 
retrakkende Fordele, som i Fraukcrig gav Valget til den StobningS-Maade 
med fuld Masse; da gammel Vedtcegt, Afffye for nye Opfindelser, og forud
fattede Domme, i Mangel af rigtig Indsigt og Omdomme, lcenge udsatte og 
imodsagde Stebningen med fuld Masse, uden at sige noget til Forbedring for 
den gamle. -

§. I.
Det var efter Beretning i Aaret 173d. at man i Frankerig Invendm- 

strestog denne StobningSmaade. Hr. Maurits, Faderen, fod og Begyndelse/ 
oplcrrt i Alsace var Autor hertil. Han msdte mange Vanffelighe- gioroe imod 
der, og sandt stor Modstand fra endeel af Artillerie-Chorer, og fulde 
fra andre, som iblant andet foregav: at den beste Materie samlede 9 mnd’

sig under den fulde Srobning, hvad enten det var Jern-eller Metal- 
Kanoner i Centro, og da Boret betager en stor Deel deraf, saa 
efterlod man kuns derved den stettere Deel tilbage i Godsers 
Tykkelse.

- $.11.
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§. &

• Man foregav derncest: At saa stor en Masse Metal sat i Be- 
vcegelse, og inden den kommer i Roelighed, og i sin styrknede Stand, 
foraarsager Opsydninger, fom kunde foraarsage Gruber,' hvilket 
med andre fieere uforstaaelige Udtryk bliver let at kuldkaste.

§. III.
Tildragelse Endeel Metal-Kanoner siebte efter denne nye Maade, og 

fulde Stob^ $r* Maurjß havde leveret til Krigens Brug, bestyrkede imid- 

ningsmaade i lertid nogenledes deals gjorte Indvendinger, og Meeninger; thi 
sietUdraab. man befandt hans Metal-Kanoner efter nogen Brug stregede og riste

de i Lebet, men dette fom foraarsagede en urigtig Beskyldning imod 
Stobningsmaaden, var egenrligen en Feil i Metallens Blanding, 

. / eller dens Godhed, ligesom og Autor selv indså ae, at Metallen var 
for blod, Aarsag hvorfor han foresiog Ministeren, at han vilde 
forandre Satsen af Metallen, under tillige at formindske Spillerum
met udi Kanonerne som var for stort, hvilket fandt Biefald da det 
blev befalet, man ffulde stobe efter hans Maade.

Den Fremgang han siden havde, med Metal-Kanoner, gjor
de, at man ligeledes foretog sig at sisbe Jern-Kanoner, hvilke end
da ikke vare tilladte at antages; imidlertid Hr. Montalabert be
gyndte ligeledes 1752 at aiore saadanne Forsog med Jern-Kanoner, 
og desaarsag af nogle udi hans Province anfees som den forste Opfin
dere af den horizontale Boring. Men disse Kanoner havde i Al
mindelighed ingen god Beremmelse. Man lastede dem, ikke alle
ne for StobningenS Skyld, men endog for Boringen, hvilket efter 
den mig givne Underretning blev i Eftertiden til Skade for Staten; 
thi ffient en stor Dcel-af disse Leveranscr bleve forkastede og kiendte 
Udygtige, faa dog alligevel tog man til Takke med dem i sidste Krig 
med Engelland, efterår Majesteten havde taget de siebte Kanoner 
til sig imod en anseelig, dog maaffee uklcekkelig Betaling.

’ •' < Hr.
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Hr. Manrih, som den Tid Havde Opsigt cverStoberierne, 
paadrog sig imidlertid, efter Rygtet, haarde Irettescettelfer, men 
blev dog efrer den Tid giort kil General-Opsynsmand over de Steb- 
ninger, som angik begge Etaters.

§. IV.
Det flette Udraab, som endeel af disse Kanoner vare komne Aar sagen 

ndi, foraarsagede saameget, at den nye Srobmngsmaade blev me- bvorfore den 
ger dadlet iscer i Begyndelsen as den modsarre Hob; mens dette nag- ningsnmase' 
tct, beholdt de nye siebte Kanoners rette og visse Lob, deres lige blev foretrak- 
Fordeeling af Metallen, item deres medfsren.de mindre Prirs, For- ketdengamle, 
deelen og Valget paa hine, faa de giorte Indvendinger blev kraftes- 
los, og man foretrak den nye Skabningsmaade for hin gamle til 
Metal-Kanoner, men man kunde ingenlunde troc den tienlig, eller 
tilladeden for Jern-Kanoner, uagter Naturen afRue-Jernet er 
langt mindre fkikket til at udsiaae Kruders Gevalt, end Metallen, 
derer meeretcet, meere boielig, stcerk og sey, og desaarsaa imod- 
siaaer bedre under mindre Forlighed Krudets Kraft, under detS For- 
pufning end Jernet, hvilket snarere kunde behove at tilvejebringes

- disse Egenskaber, hvortil Stobningen med fuld Masse iblant andre
> Midler tilforladelig er i mine Tankeer et af de storste.

Som Hvelftn bragte denne Knnsi i Tidens Lcengde til sisrre 
Fuldkommenhed, faa formindskedes meer og meer de indgroede for
udsatte Meeninger imod denne uye StebningS-Maade, faa at man 
endelig kunde stobe gode Kanoner uden at lasies, og har man siden 
bestandig stobte Kanoner, saavel af Metal, som af Jern med fuld 
Skodning uden Kierne.

Uden at forkaste eller forkleine de gamle Kanoner, som har 
vcrret stobte over Kierne, og som har giort al udkrnvet og tiltcmkt 
Tieneste, saa kan man dog med megen Foie anfore visse Uleiligheder 

ITye Saml. I. B. G g <| SK
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og Lyder , font Stebningen over Kierne er udsat for og bringer 
med sig.

§. V.
Ulejligheden, 
som folger 
medden gam- 
leStobnings- 
Maade at 
siede over 
Kierne.

Uagtet den beste Flid for at stille Kiernen rigtig, kan dog den 
flydende Metal i dens Fart forandre Kiernens Stilling. Lebet bli
ver da ei faa neie eller rigtig, Metallen ci lige fordeelt, og folgelig ' 
Kanonen ei faa vis at ffyde med. Dog disse Feiler forhielpes noget 
ved Borningen under Calibreringen. Maaden felv at anbringe 
Kiernen paa (la maniere de fixer le noyau avec le chapelet) 
gier Bunden af Kanonen fvag, og kan foraarfage Gruber neden 
udi Bundstykketa).

•§. IV.
Uagtet den brugelige Forsigtighed, og Nedvendigheden at mage 

det faaledes, at Kiernen og Formen er meget Heede naarStebnin- 
gen foretages, faa indeholder disse endeel Luft. Den gloende og 
flydende Metal, ved at omringe og sammentrykke alt, fortynder 
Denne Luft, der da indtager et storre Rum, og udvider sig med min
dre Kraft mod den overværende Materie, end mod Siderne, hvor 
den flyer de meere kolde Deele af Kiernen og Formen, og indsniger 
sig udi de Deele, der ere meere Heede og holdes längere flydende, 

imellem
fl) Naar man ved Kanonprsven feer een Kanon springe saaledes at Drue- 

siykketstilles fra Bundstykket, imedens ak den anden Deel afLo- 
det bliver ubestadiget, hvilket undertiden hender sig, og er dem 
i Besynderlighed bekiendt, som have bivaanet adsttllige Kanon
prsver, eller har prsvet Kanonen fra adstillige Kanonstsberier, da 
drage vi for stor Deel, Aarsagen fra Maaden at fte sie Kiernen paa, 
fra det efterladte Jern af Krydset, som bliver i Bunden af Kano
nen, hvilket efter den almindelige Maade samme anbringes paa, 
kan foraarsage stadelige Folger. Man kan undertiden paa Metal- 
Kanoner, som ere stovte over Kierne, see Armene af melte Jern
kryds, og vi vide endog, at Metal-Kanoner har desformedelst rav
net der. Mens det er ikke her vores Sag at forestaae en beqvem- 
mere Maade at anbringe Krydset paa, . eller videre ak opholde os 
over denne Deel«
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nemlig i Midten asGodset, imellem Kiernen og Formen, hvorMe- 
- talken er mindre kielet, vcrrende lcengere fra Deelene, som kieles, 

og saaledes derunder en Hoben Luftbubler forbliver, hvilket foraar- 
sager Aabninger og Gruber til Skade for Kanonen.

§. VII.

Den gloende Materie, som kommer imellem Formen og Kier
nen, Der udgior Godsets Tykkelse af Kanonen, har ikke saa stor 
centrifugal Kraft, som naar man stöber med fuld Masse, i hvilket 
Tilfeelde den centrifugiske Krast af Heeden, driver den rcettere og fa
stere Masse mod Ovcrffaden, da den hullede og derfor lettere bliver 
i Centro, hvilket man faaer Lejlighed til at erfare ved Kanonkuglers, 
Ambolters og Kanoners fulde Stebning, ved at betragte dem ind
vendig, da man vil sinde Materien med Omfladen at vcrre best, og 
den i Centro at vcere slettest, ja ofte indvendig store Huulheder og 
Gruber. Man overfficere en saadan fuld stobt Kanon, og man vil 
bestyrkes udi denne Meening.

§. VIII.

Formedelst at Godsets Forlighed et mindre end Hovedet, saa 
kioler den Deel snarere, solgelig kan ikke den ovenvcerende Masse den 
forlorne Hue, hvad de Franske kalde Mafelottet, sammentrykte 
rller forebygge meldte Aabninger og Gruber.

Under Metallens Sterkning, sammentrykker den sig noget, i 
hvilken Tid ister, den forlorne Hue skulle giore sin beste Tieneste og 
Virkning, og formedelst sin Tryk forebygge Aabninger og Huulhe
der: men det indsees lettelig, ar skioni dens Virkning ikke ganske 
betages, saa skeer det dog for stor Deel formedelst Metallens hasti
gere Kiolnjng paa meldte Steder, hvor Kanonen har sin mindste 
Ksrlighed. Endog Godset ved Tapperne, som tilsammenere tykkere 
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end Siderne af Kanonen, og mere langvarig om at kioles, end'ved 
" - Hovedet, kan under disse Begivenheder forege meldte Feiler.

§. IX.

Gruber kan Ofte bliver de herfra reisende Aabninger og Gruber, hvis 
sidde indvem Antal er meere eller mindre, alt i Folge af Omstcrndiahederne, som 
üben at vise Stooeren forsiaaer stn Km?st, og bruger Forsigtighed nl, uklendte, 
udvortes i det, at de ei altid viser udvortes Spor og Kiendetegn, men sidde 
Spor- indvendig.

§. X.

En vedhol, Sommetider uudgaaer de de noieste Nndersogninger; den 
Vende Fyring, fticrlvende Bevcegelse og store Kraft Kanonen under Provessuddene 
l e?U g^Tid^ udstaaer og lider, har ikke altid den lykkelige Virkning at synderbry- 

opdage Ka-de de Lag der ffiuler og bedcekker dem, at de ei viise sig. Men en 
noners^ ind- vedvarende Krast, under en meere varig Fyring, ofte for sildig 
Erul^r?^ ^«åbenbarer dem, til Skade og Skrork og Forvirrelse for de ombord 

vcrrende, ister i en Trcefning, hvor man ei har nodig ved sine egne 
flette Forsvars-Vaaben at forege den almindelige Ulykke og Uorden.

§. XI.

Forbedrin- Disse Tilfcrlbe af Gruber og Mangler, har vel mindre Sted, 
ntn^en ^reb"naac Formen og Kiernen bliver indrettet paa det beste, er vel igien- 

Kierne, soni' nemhedet, item, naar Metallen indlades for neden saa at sige, og 
dog medbrin- man betiener sig af Luftror, stråledes som jeg har sect det i Brug ved 
Hindringe^^fvcere Metal-Morterer og andre store Statuer. Mens de Be

kostninger som man kan tillade at giores paa et lidet Antal, somere 
af Vigtighed, vilde falde alt for besværlige, og anseelige, naar de 
skulde blive almindelige, hvorved jeg forstaaer: at Antallet af de 
flem Mersere er ubetydeligt, imod Antallet af Kanonerne.

Saa-
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SaaledcS vilde oq en anden Omstobning fra reverberer Ovne 
giere Kanonerne endeel kostbarere, om man vilde fatte noget saadant 
iVerk, i Tanke ved anbragte Midler, og en behorig Omgang at 
forbedre Jernet.

Ellers kiender Mas - Mesteren best Vanffelighederne af For
menes Forandring. Disse have, eller neppe give dem Tid nok til ar 
danne Formene, og giere dem faa beqveme, fom man kunde onfae 
dem, og desaarfag har jeg selv ofte af vedkommende Kanoustebere 
hort, at man har klaget over Indretningerne udi deres Stobe-Hyt
ter, at man ei havde ^e foronfate Lejligheder til at danne et behorigt 
Antal af Former, og at giere dem faa fuldkomne, som man burde 
onfae sig dem at vare, inden Stebningen gaaer for sig.

§. XII.
Man kan endnu anftre fleere, dog mindre betydelige Indven

dinger mod Stebningsmaaden med Kierne.

For Exempel: forestiller man sig at Staaltraaden og Bind- Andre Ulei- 
flerne, som tiene til at sammenholde Massen afKiernen, forbran- ligheder, som 
des, og gaaer formedelst den store Heede i Stykker, hvilket man har Stob? 

underrettet mig om, har Sted, og efter den gamle mig bekiendte ningen over 
Maade er rimelig at kunde hcrnde, faa kan derved endeel af Kiernens Kierne. 
Masse loSnes, og faille sig fra Kiernen under Metallens Udgydelse i 
Formen, og imedens at de fremmede og siettere Deele af Metallen, 
det indfnibede af Slagget, som de Franske kalder les Scories & 
erafles ftiqer, faa kan samme, naar det narmer sig meldte Steder, 
af Kiernen blive kielet, og endeel deraf blive siddende^ som da kan 
blive til Skade og foraarfage Gruber.

§. XIII.
■ Det famme kan jo noget nar siges at Hande, om et Stykke af 

Formen, formedelst den Heede og flygtige Metals Ansiag losner sig,
G g g 3 hvilket
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hvilket er muelig at kunde hcrnde, naar nogen Feil er begabt ved 
Formens Dannelse, dens Aftlcedning o. s. v., ligesom man virke
lig har forsikret mig det er ffeet, ffiont jeg ikke selv har havt Leilig- 
hcd til at komme over siig Begivenhed. I siig Tilfcelde'at saadan- 

ne meldte Stykker, hvad enten der er Kopper eller andre Deele, fra- 
ffilles, saavil de naturligviiö stige, ifelge at de ere afen lettere Ma
terie end Jernet, med mindre de i deres Stigende, ffulde hindres 
formedelst en og anden Aarfag, som til Exempel: om ct saadant 
Stykke har den Storrelse, at det, formedelst det tiltagende fneevre- 
re Rum imellem Formen og Kiernen ffulde blive siddende, eller om 
et saadant Stykke ffulde indsnige sig t Taphullerne, nvi hvilke Til
falde det kan foraarsage Kanonen Skade.

§. XIV.
Feil af endnu andre Beffaffenheder kan mede, om Formen 

og Kiernen ikke ere paa det beste behandlede, igiennem Terre og 
Heede, naar Stsbningen gaaer for sig, thi i Mangel heraf, kan 
de ind- og udvendige Deele af Kanonen, formedelst de starke Kio- 
linger as Formen og Kiernen undergaae en Slags Hcerdelse, der kan 
giore de Deele, saavidt den rakker, for endeel ffiere, hvilket ikke er 
tienlig til at ndstaae KrudetS Virkning, men heller giore Kanoner
ne ffrkkede til at springe under KrudetS udovende Kraft, og medfo- * 
rende fficelvende Bevægelser.

bre much T' fOtt1 derfor vcelge StobningZmaaden med fuld Masse, for 
Uleittgheder hin med Kierne, anseer i Almindelighed denne Hcerdelse meget ffa« 
af Hardnin delig, og paastaaer den i meldte Tilfcelde ar blive meget betydelig, 
men ofl3 lkv‘' at ^en allene gior Jernet, saavidt Hcrrdelsen gaaer for sig 
nen. fov Fiilcn og Redffabet under Boringen og Dreiningen, me»

tillige ffiort og brcekkeligt, hvilket er det modsatte for Kanon-Me
tal, og dets bestemte Brug, der fordrer en Materie, som er ham- 
merlig, sey, tæt og homogene i alle detS Deele, og tillige vedborlig 
haard til at kunde imodstaae Heeden.
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§. XV.
Da alle ikke ere eeniae om denne Meening, at denne ud-oa Adstillige

Kiernens Kiolinger, kan vcere skadelig, men i Særdeleshed imodsi- s^ge ^giordte 

ges af Greven de Buffon £), saa maae jeg lider opholde mig her- Indvending, 
om, inden jeg gaaer videre, og melde, at det var erfarne Momd, 
og iblant dem en Morotigue. Infpe&eur General d’Artille
rie, der a nsa ae den ind- og udvendige Skorpe af stige Kanoner, fom 
bleve siebte over Kierne, for den stettesie Materie, alt i Felge af 
den formeente Hcerdelse Formen og Kiernen, som Kanonen omstcen- 
digviis kan undergaae, og desaarsag tillader man ikke i Frankerig 
den udvendige Skorpe af Kanonen at blive siddende, men bliver ved 
Dreiningen aftaget, hvorom meere paa sil Sled.

Det kan visi ikke ncegtes, at dersom Formen er meget fugtig 
og kold, naar Stobningen gaaer for sig, hvilket man aldrig bor for
mode, saa kan dette uden Modsigelse indfiyde paa Den ydersie Om- 
siade afKanonen, som ei bliver til Fordeel, saaledes som man tifc 
forn har meldt. Men dersom Formene ere fuldkomne i sit Slags, 
vg frie fra denne Feil, hvilken vi bor troe at Hr. Buffon meener, 
da kan man ikke formode nogen kiendelig Uleilighed, tvertimod, man 
kan love sig den Tienesie, at Pderfforpen c) kan bedre imodstaae 
Rusten, end den indvendige Materie, som er blödere, skiont vi tor 
langt fra ei tillcege den udvendige Skorpe saa stor Styrke som Buffon, 
naar han anstaaer den for maaffe^Deel af Kanonens Styrke, 
uagtet sammes Tykkelse ei ansees af ham for hsiere end for ii til 3 Li
niers Tykkelse d).

§. XVI.

£) See det zdie Bind i duodes af hans Supplement til Natur-Historien 
pag. 125 til 130.

c) Vi berore ei for det narvcerende inver Skorpen, saasom denne aftM 
ges under Calibreringen ved Boret.

See melte Hr. Buffons Tillag og Bind pag. 127.
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§. XVI.
Hvad som er sagt, er nok til at vise adskillige Feiler og Ulei- 

ligheder, som kan mode under Stobninaen med. Kierne. Man skal 
ikke erfare saamange, ved at betragte den fulde Stobningsmaade, 
uagter man imod samme har giert de haardesie, men tillige de svage
ste Indveltdinger.

§. XVII.
Fordeele som Da Centrum af Massen eller dennes Axis er tangere fra Oven- 

Ca- ^Ct*Den' Massen felv er sterre, faa bliver ftlgelig HeedenS Grad 
nonstsbning storre, og af lcengere Varighed, hvormed den cenrrifugiffe Kraft 
med fuld er sterre til at drive den reeneste og beste Materie mod Omfladen, og 

i Tykkelsen af Godset, da den flettere, som Erfarenhed tarer, 
med hin over fliver i Midten.
Kierne.

§. XVIII.
Den fra Formen kommende Luft, og hvad anden muelig ver

rende, fom nit fortyndes og udvider sig, til at optage et sterre Rum, 
skyer de meere kolde af Formen kirlede Deele, og begiver sig mod 
Centrum, hvor Massens meere flydende Tilstand, tillader den at 
indsnige sig, og der er det, at den foraarsager Aabninger og befor
drer hvad som meldt er i ncrst foregaaende 17, at Materien ei er 
saa teet eller god, men meere aaben, hvilket dog Boret alt bctager, 
som herved ligeftm beredes en Vei, i det at Mkterien tillige er 
meere blod.

§. XIX.

De flettcre og fremmede Deele af Materien, hvad«f Slag
get, fom maatte lobe i Formen, hvilket alrer tattere end Iernma- 
rerien sesv, faaer udi den fulde Stobningsmaade bedre Lejlighed til 
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Ot fraffille sig, i det at de folge Strommen og Bevcegelseus Regler 
udi fiydende Legemer, og stiger overst, da derimod den tyngere Ma
terie bliver nederst.

Det samme skeer vel i nogen Maade ved Stobningen over 
Kierne, mener til den Grad, som i dette Tilfcelde, hvor Massen 
holdes längere siydende, og hvor ingen Kierne er, som herudi, for 
hvad som er meldt under 12 og iz. kan giore megen Hinden

§..XX.
En anden sand Fordeel, som den fulde Stobning medbringer, .21«^ vig

er den Forlor-Hue (Maflelottet) der i dette Tilfalde bliver storre StsbnM- 
og varigere, thi Huens Virkning paa den underste og siydende Me- gen med ful
tal er ei hindret eller forebygget nar saa hastig, som i him Tilfalde Masse, 
over Kierne; dens Vagt trykker bestandig, og meere virksom, saa 
lange Metallen er flydende f og kan bedre giore sin Tieneste,. i det at 
Metallen sammenrcakrer sig under Storkuingen; altsaa javner og 
sammentrykker sig Metallen og den derudi befindende Luft, folgelig 
biedrager ti! Metallens Teethed, i det at den hielper til at forebygge 
Aabninger og Gruber.

Af dette som er meldet, tarer man: at en af de forhen angiv
ne Aarsager imod den fulde Stobning §. 1. og 2., er ugrundet, 
nemlig, ar den beste Materie foreener sig i Centro.

Det er saa langt fra at Materien ei er den beste i Centro, som 
vi just have meldt hvorledes Erfarenhed lcerer os, at den der er den 
sietteste, som vi tilffrive meldte Aarsager af Luften, og den centri- 
fugij'ke Kraft af Heeden til at drive den bedre Materie mod Om-

' fladen

e) For ben Narsag Skyld, at de flettere og fremmede Deel af Materi
en stiger oven paa, maae man et i en anden Stobning af Kanoner 
betiene sig af den overblevne Rest hvad vi har kaldet Masfelottet. 
Een Kongelig Orden forbyder Kanonstobernr det udi Frankens-
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fiaden og i Godset. Vi sinde og virkelige« meldte Aabmnger i Mit
ten, uagtet den berørte Virkning af den forlorne Hue, men disse 
Aabninger, betager da Boret tilligemed den Deel af Materien, som 
udgior Calibrens Størrelse, følgelig raader Bod paa disse Feiler.

§. XXL
Ingen kan nægte, ak jo Bunden af Kanonen bliver ved den 

fulde Slebnin-gsmaade stärkere og sundere, og ei staae Fare for den 
Uleilighed meldt under §. §. og detS Anmerktlinger.

. ' - §. XXII.
Lobet i Kanoner, Kammeret og Kiedseten i Morterer, bliver 

Meere noie og viö, Metallen ligere fordeelt, naar Kanonen bliver 
rigtigen udboret, hvilket ikke er en liden Fordeel for Kanoner: thi 
dette geraadede ikke alleneste til deres Styrke, mens ister til den nød
vendige Vished at ffyde med, som er en Hovedegenskab paa 
Skydemastkiner.

§. XXIII.
MeMghedrr Hvad Tilstelde den fulde Støbning har med him over Kierne, 

6t"toftigi?C eTr at n<1<lc formen ei er god, saa kanden yderste Skorpe under- 
maadcr kan famme Skiebne, blive ridset og ttfevii o. s. v. uden saa er man 
vm st a n di g- vilberienesiq af Dreyningen, hvilket har været længe i Brug i Frank- 
Lrlle/E"''rig, hvorved man lektekig kan faae en glat Yderflade, og hvorom 

vi herefter skal faae Lejlighed til at tale.

Men de øvrige meldte Feiler ved Støbningen over Kierne, er 
denne ei udsat for, mens for storste Deelen befriet fra, hvilket vi 
haabe det foregaaende noksom har forklaret.

§. XXIV.
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§. XXIV.
Man (Ftttfe neppe tcrnke, at nogen, som efter hvad sagt, 

sinder Fordeclen ved den fulde Stobningsmaade, skulle meene, at 
den kunde vare tienlig for Metal- mens ikke for Iernkanoner.

JernkarDersom Rue-Jernet havde de Egenskaber, som Metallen M 
har, i Henseende til dets Finhed, Tcethed, Seihed og Beqvemhed ister 
tit at udstaae Krudets udovende store Kraft, eller ncermede sig til Forbedrings 

udstniddet Jern, faa skulle man ikke have saa vigtige Aarsager ril at nsdig , som 
forestaae denne StobuingSmaade. Men da Erfarenhed noksom har 
l«rt os, hvor ufkikkede Iernkanoner ofte ere, i Henseende til deres Stosnings^ 
Styrke og der bestemte alvorlige Brug, nagtet deres store Fsrlighed; maaoen. 
saa vil man nok overtales til at troe, at man har Kunsten ogalle 
Hielpemidler nsdig , for at giere Glatningen af Kanonerne saa for-
deelagtig, som muelig, og mig synes, ved i Korthed at igientag^e 
de formeente Fordeele. ved denne Stobningsmaade, at ingen kan 
nagte efter hvad meldt, at:

A.) Jo Materien bliver reenere, bedre og meeve homogene i alle
dets Deele.

b. ) At Kanonerne, naar alting forresten erdet samme, bliver for
de meldte adskillige Aarsager meere frie for Gruber og Aab- 
nrnger i Godset.

c. ) Bunden i Kanonerne meere sund og stcerk.

d. ) Lobet i Kanonerne mere vis og rigtig, og got calibreret, hvor
til den horizontale Boring, naar rigtigen anbragt, er heel 
fordeelagtig. tiiFordeelfor

den fulde
e. ) Metallen lige sordeelt om Axis, hvorved anvendes lige Krcef- StsbningS-

ter, til at imodstaae Krudets Styrke, hvilket er viist i min 
forrige Afhandling, at vcere lige stor mod Siderne, og derfor
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bor Kanonen i sine moderte Punkter vcere lige stcerk, som i 
Mangel heraf maae springe eller tage Skade paa de svagere 
Steder, naar de ei ere stoerke nok til at udstaae den moden
de Krast.

f.)  I det Materien ei undergaaer de tvende meldte Kiolinger af For
men og Kiernen, saa udstettes den mindre for at hcerdes og at 
giores ffiort.

Äf de Erindringer som ere giorte over Stobningen med Kier
ne, hvor pi have berort ister under og 6, at Godset i Midten 
bliver i en dobbelt Henseende flottest, besiroet med Aabninger og 
fmaae Gruber, saa vil man ved disse tvende Kiolninger let indste, at 
endog den indvendige Materie kuns bliver kort i sin siydende Tilstand, 
og styrknes hastigere i at skyde sine Straaler (ragere sig) fra Cen
tro mod Formen og Kiernen, hvoraf det folger, at disse Deele min
dre tcrtte og skikkede efter hvad fagt er, end man onskede dem at vce- 
re, til det bestemte Brug, blive ved den Forandring der kan gaae 
for sig, ister naar Hcerdelserne ere betydelige, mindre skikkede ril 
dets bestemte Brug, bliver meere Dort og brcekkeligt, saa at de tat* 
tere kan springe under de skicrlvende Bevcegelstr og heftige Krcefter, 
fom Krudet og Ladningen foraarsager ved Kanonernes Affyring 
Da det derimod er kuns den udvendige Skorpe der omstcendigviis kan 
hcerdes under den fulde Stobning, da Resten paa det ncer som Bo
ret betager bliver langt reenere og bedre. Den heele Masse bliver 
lcrngere i sin siydende Tilstand, og intet hindrer imedens de siettere 
Deele at stige oven paa. Den forlorne Hue kan, som meldt bedre 
udeve sin Virkning og forhindre Gruber. Kort: Materien bliver 
ved den fulde Stobningsmaade, alting for Resten det sammen, be
dre rendstt og meeve homogene i alle dets Deele, folgelig bedre 
til Kanonmetal, der bor iblant andre Egenskaber, besidde den, at 
vceresty, deter: heller at revne, end at springe.

De
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De haardeste og vcrgtigste Indvendinger, fom" man finder Adsiillige 
imod de fulde Stebningsmaade, ere de ansorte af Hr. Buffon Bo- 
ringen betreffende, hvilket ffiont forhen bekiendt af VedkommNde, Indvending, 
i Henseende til Hovedsagen, ja endog til Erindring, medens mit Op- Agtende til de 

hold i Frankerig, mens nu bekiendt ved Trykken., jeg tanker nod- 
vendig desangaaende at gisre nogle Anmcerkninger, ved at betragte ring, 
og igiennemgaae den vigtigste Indvending som bemeldte Autor an fo
rer, bestod i Vanskeligheden man fandt og havde fundet i ak udbore 
de heele udstsbte Kanoner uden Kierne, naar Jernet efter Hr. Buf
fons Maade at bedomme det paa, var retskaffen got og haart.

Men dette vil jeg ved en anden Lejlighed meere omstcrndigen 
forelwgge de Hoistcerede Herrer af SelMbet.

Continuation af Stibolts Afhandling

om

Kanoners Stobning.
^ed seeneste Forelæsning havde jeg den Wre at foreleeggee Sel- 
' skabet de Fordeele, som man billigen kan anfore for Stobnin-

gen med fuld Masse.

Vi siap paa den Hovedindvending giort herimod af Hr. Buf
fon , i Henseende til VanDeligheden han udi sit Tilleeg ril Nakur- 

, Historien anferer, ar man har modt ved at udbore de fuld stobte Ka
noner, naar Jernn var af den ham foreffrcvne Godhed.

Ved at igiennemgaae hvad Hr. Buffon herom har meldet, 
finde vi, at han tilskriver det siette Jern Skylden til de flette og maa- 
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