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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- 

H h h 3 delig 
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delig stcrrke Kanoner, som oste findes iblam de gode. Man brugte, 
og med Flid sogte, siger Hr. Buffon, en flette.ee og blödere Mate
rie, isteden at manskulde vcelge det tcetteste og haardefle Jern, om 
wan vil Have gode og stcrrke Kanoner.

At Jernet for den sterste Deel, eller ganske allene waae have 
Skyld, naar velskabte Kanoner, som ere siebte efter den fulde Stob- 
ning springer, uden at skee Overlast, derom kan aldrig tvivles, men 
om det vcegtigsie og haardeste Rue-Jern skulde vcere det eenesie tjen
lige til Kanoner, dette ville vi udi folgende niermere strabe at 
«ndersoge.

I.

Greven af Buffon vil bestyrke sine Grunde, naar han 
. 135 og 136, udi meldte Tillag og dets Anmærkninger, an- 

 ,  de Forjog som Hr. Mauritz har giort, for ar blande Jernmal- 
de Indv en-merne, for af forskiellige Slags at faae et beqvemt Jern. Men 
deeper Ot> mcm af disse anforte mislykkede Forseg ei kunde domme andet, 
Maurk?11 an-' en‘) tit disse Jernertser, som bleve tagne fra de anforte Jerngruber, 

faae beqvem ei vare hertil beqvemme; — uden at vi deraf undcrrettes fuldstcen- 
no"e^s^Ud^' om no3cn Feil kunde have verret begaaet ved Jernets Tilvirk- 
siobning. ning og Smeltning, lader Hr/Buffon samme uberort, hvilket dog 

gierne kan have v teret en betydelig Med a ar fa g; thi de forste Forsog 
gav tilkieude, at Materien var for haard til at bores, og det sidsteø 
at den var for blod, bestreet med Aabninger og Gruber og hvad vi
dere herom anfores, ganske utienlig.

§. IL

Pag. 137, 133 og 139. udi melte Tillæg, sinde vi nogleFor- 
sogssoretagne i Anret 1767 paa nogle Jernstykker af dette Kanon- 
stoberie, nemlig fra la None i Bretagne, fom hverken for eller 
efter Omstobningen befandtes got, fordi en Fransk Cubie Fod Jern 

af

Hvad der 
bar givet Buf- Pgry son Anledning. 
fil hniite ni nr- Ptet
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(if ben Prove ikkun veiede 461 Pd. ogomstebt 469 Franffe PundF). 
Det samme Jern udsmider, vriste heller ikke gode Kiendetegn for 
Synet, thi det anfores, ar have varet grovt i Bruddet og udmær
kede sig, som flet Jern.

reö ansorte Amor ansees for got Jern.

J Aaret 1770. blev nogle Prover tilstillede bemelte Greve fra Iernprsve, 
Ruelle t Angoumais i Frankerig, hvor der stobes en stor Deel 
Kanoner, som derfra bringes til Angulerne 03 tit Rochefort &c. fon tilat nice/ 
Disse Jernstykker beskriver han os, var af en graaeagtig Farve tem- ne, at Autor 
melig flint kornet, og Proven veiede til 493A $t). en Cubik Fod,A^^ulde 

etter rettere 493I Pd.^). Mens samme Jern udsmiddet, angives ikke ssgte-et 
efter Omdomme af Synet, for ganffe maadeligt Jern, og ei af vo- stærkt, eller

- - - got Jern til
sine Kanoner.

§. IIL

a) Det Kongelige Fransse Fodmaal er til det Dansse fom 1034: 1000 
og det Franste Pd. falDeÉ Marc, til det Danste som - 68: 70 
mens efter andres Forsog som - - - - - - 100:102.

F) De fom vilde efterfee Beregningen paa egen Tyngden af melte Jern
stykke, udi Buffbns Anmerkning til pag- 139, de ville erfare, ved 
at igiennemgaae de angivne bekiendte Ting, at en Cubik Fod Jern 

. af denne Prove veiede 493,2 Pd. Franste Marcet-; hvilket imodfi- 
ges i Slutningen af famme Amnarkning, hvor Tyngden ikkuns 
anfores til 458 Pd. 4 Onfer, men da denne sidste Tyngde viser 
sig langt ringere end den man har foregivet dem at vare fra det 
Kanonstoberie, har dette givet mig Anledning til narmere at igien
nemgaae Beregningen, og finder den forste Bestemmelse rigtig, 
til hvilken Ende vi fremsatte hele Beregningen, og de givne be- 
kiendte Ting, faaledes som de ere anforte.

Jern-Klumpen angives for at holde 3 Tomme i Kant, knap 
tonalt ; den verede t Luften 7 Pd. 2 Oaser og 4i Gros = 916^ 
Gros- I Vandet veiede samme ikkuns 6 Pd. 2 Ons r 2^ Gros, 
altsaa veiede med Klumpen lige stor Massa Vand 130 Gros, en 
Franst Cubik Fod Vand er her ansat for 70 Franste Pund, her
efter 130 Gr. 70 Pd-" 916L: iszZPnnd, og denne Regning 
proves ved at soge Indholden af Stykkets Storrelse, ved at soge 

Vagten
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§- HL
Hr. BofFons Vi indste Hr. BufFons .Hensigt med disse Jernprover, naar 

paa^beste vi bct efterfslgende pag. 143. erfarer, at Han ftemstetter Jer- 

ogbeqvemme-netS egen Tyngde, fom det egentlige og vigtigste Kiendelegn paa 
sie prsver for Jernets gode Egenffab, og foresiaaer at giere sig Jernets egen 
ttW^'tiemr' Tyngde ved den hydrostaliffe Vagt, fom bedre og vissers, ester hans 
til deres Prs-Meening, ffulle give os Kundffah om Kanonernes Styrke, end 
dsnune 10111 Kanonprsve, hvorved Kanoner kan ffee Overlast.

Det er H. Buffon fotu taler:

„ Ved hver Kanons Skodning tager man en liden Deel fom 
„mcrrkes, og siden veies, faavel i Luften, fom i Vandet; dersom

- „ man da besinder, at en'Franff Cubicfod ikke vejer 520 Pd. Fran- 
,) ffe Marker, da forkastes famme uden videre, og ei anstes got: 
„ derimod veier Proven i Forhold til meldte fastfatte Vcegt, kan 
„ man forsikre sig om Materiens Godhed tilligemed Kanonens, naar 
„ denne i evrigt er fuldkonuuen dannet og stöbt, frie for ind og ud- 
„ vortes Gruber; hvornast man for desmeere Sikkerheds Skyld, 
„ lader en faadan Kanon, prove et Skud af almindelig Ladning, 
„ og efterfoges i ovrigt fom almindelig: Hvorved han mcener Kano- 
„ nernes Styrke vil bedre tiendes, end ved de stedvanlige haarde 
„ Prover.

§. IV.
tigeSlutnM- . at ^nprist det meget tunge Jern til Kanoner, laster han 
er, som Hr Ege alle Kanonstobere, men ifcer de Franffe, eller Forstanderne 

af

Vagten af fulde 27, Cubik Tomme Vand, der bidrager sig til 
140 Gros, naar nu Stykket veiede af Vand ikkuns 130 Gros, 
faa var samme ikkun af 27 Cubic Tomme, eller indeholt 25 

Cubic Tomme, mens 25^: 1728 n 916^^.4934 Pund, 
hvilken Va'gt normere kommer overeens med den mig foregivne 
fra dette Jernvark, som ellers holder baade under og over denne 
melte Birgt, alt i Folge af Malmens Natur, Tilberedelse og Jer
nets Tilvirkning.
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af de Franste Kanonstoberier, fordi de aldrig vrelge er fligt forestre- Buff'*», vide- 
vet vregtig Jern til deres Kanoner. de F^nskeKa^

nonsioberier,
Han paastaaer tillige, det ikke reiser sig nf Uvidenhed, naar formedelst det 

han i Slutningen af en Anmerkning til pag.-igö. og 137, siger: öei 

at man har modt alt for flor Besværlighed i at udbore Kanoner, som 
vare siebte af fligt tort og haardt Jern, og at man for at undgaae 
denne Vanstelighed, vrelger en blödere og mindre tret Materie, op
ofrende og forkasiende den gode Materie for arantageenflettereo.s.v.

§. V.

Dersom Kanoner, siebte af fligt foreskrevet haart og tret Jern, 
ei kunde giennembores, eller at man ei kunde anfore practiste over
tydende Forseg , at Kanoner kan ftebes af et langt mindre vregtigt 
Jern, end det af Hr. Buffon anferte, saa var dette nok til at for
kasie den fulde Stobningsmaadez men dette ville vi soge at oplyse 
urermere udi det paafoldende.

Man har ellers forsikret mig om, at man aldrig sogte Ma
terien for Borets Skyld, men for Kanonernes Styrke.

K §. vi.
I Henseende til det fotsie, da meener Hr. Buffon jusi ikke, Hr. RuffonZ 

at et saadani tott og haart Jern, som han foreflaaer, og som han ^rmueligt- 

anforer, hans eget Iernvrerk giver og kan give af sig, naar det rette- at bore det af 
Ugen behandles og tilvirkes, jo kan bores, men faa siger han ham forskrev- 
pag. 147, at man maae betieue sig af Marquis du Montalem- 
derts Bor, istreden for de, som Hr. Mauritz har indfort, hvilke ncevnte Bore° 
fldsie han paasiaaer.ei ere tienlige uden til Metallen eller det biode 
Jern. See videre Anmrerkningen pag. 148/ hvor han udtrykker 
sig udforligere om disse tvende Bor, naar han sigcr:

£7ye Saml. I. 25. I i i Instru-
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Instrumentet a langue dn Carpe borer Jernet dobbelt saa 
gesvindt, som det cylindriske Bor. Det er ikke nedvendigt med 
Vand at fugte det ferste, faaledes som maaffee med det sidste, der 
Heedes meget stcerk, formedelst den store Gnidning, Hg skulle uden 
denne Forsigtighed snart blive blet.

Det er dette uagtet utilstrcrkkelig, naar Materien 'er af de 
lettere og haarde Slags, da det ikke kan udbore Kanonerne.

Istceden for at Iernspaanerne lettelig ft-fge med Boret a la 
langue du Carpe, faa maae man under Bruget af de cylindriffe, 
undtage dem ved Hielp af Instrumenter, og dog kan man ei hindre, 
at der jo kan stikke noget af Udboringen imellem Boret og Godset, 
hvorved det forhindres i sin Virkning og Gnidningen foreges.

Hr. BufTon raader da Bod paa den Uleilighed der kan reise 
sig, naar Materien har hgn.s foreskrevne Egenskaber, ved at betje
ne sig af de udfordrende begvemere Bor c).

§. VIL

Vi ville nu see, om ak man ikke udi Frankerig efter saa lang 
Tid, har kundet erfaret, at et Jern af maadelig Tyngde kan have 
ypperlige Egenffaber til vores Tilfalde og tienlig til Kanoner.

At

O Jeg har med Overlap anfsrt Hr. Buffbns egne Navne paa disse Bor, 
hans vigtigste Indvendinger og Anmcerkninger derom, overladen- 
de til Vedkommende r det Fag, at underssge denne Eag notere, og 
at giore Anvendelsen i »rudende Forfald, saa nyttig de behager; 
ellers gives der vel Lejlighed, at faae narmere Oplysning og For
klaring herom, om behoves. Man kan imidlertid fuldkommen 
forsikre-sig om, at man i Begyndelsen har g ort Forseg med forrmvnte 
Bor, men at man har givet det cylindriske Valgets ikke alleneste 
fordi at man befandt det got, men vg tiliige stærkere end hunt.
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At jo Jernets Tyngde og Teethed 6ør tages i Betragtning, og 
henregnes blant de fornemste Kiendetegn paa Jernets gode eller flette 
Egenskaber, dette ncsgter vel ingen, fom haver nogen Kundskab om 
Jernet og dets Malm. Men at anfee de vcegtigsie Kanoner, fem 
de eneste gode, og forkaste de mindre voegrige under lige Omfang, 
alene fordi at Materien, hvoraf de bestaaer, -rs ulige vccgrige, Verre 
synes følgende Forsøg at ncegre.

Jeg anfører Forsøget stråledes, fom paalidelige og kyndige 
Mcrnd udi det Fag har overdraget-mig det, strmme bestod i ar prøve 
en ia pundig Kanon fra Kanonstoberiet Bagory.

Denne Kanon, forn var beskadiget paa en afTapperne, ud- Prsrepaaen 
flod § Prøvej?ud, hvoraf de gdesidste vare alle med Kugler fasifatte Kanon af u- 
i Lebet, desuden havde man anbragt en Leer Cylinder, fom ligeledes Styl-ke^hviS 

var fastdrevet, faaledes at der var 2de stsrfkilre ledige Rum imellem Jern er me- 
Krud- Ladningen og Cylinderen af Leer, men desuagtet har man f under den 
ikke kundet.sprenge.Kanonen, der alene herved, fom noget Lesynder- 
ligt har rcevnet.eller viist Sprcekker paa adskillige Steder udvendig, Tyngde, 
dog ei af større Betydenhed, end at Kanonen udfar for Vandprøven 
viiste sig vandtest.

Denne haarde og overordentlige Prøve, viiser nokforn Jer
nets Ppperlighed fra meldte Sted, og dette Jern prsvet ved Vag
ten, fkal ikkun have veyet, i Forhold til 476 Pd. en Cubic Fod, 
det er 44 Pd. mindre end Hr. Buffern bestemmer Tyngden til, naar 
Man efter hans Maade skulde antage.Kanonprøven for gyldig.

§. VIII.

Dersom man ved andre Forføg har befundet , at Jernet af Andre Tyng- 
Engelske, andre og egne Kanoner, fom have giort god Tienesie, M^Kan^ner 

kuns har veyet fra 478 ril 485 og 490 Pd. en Cubic Fod Jern, saa der har giort 
Iris kan 
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vedbsrligTie-kan man ikke forundre sig over, at man ikke anseer Jern udygtig tif 
Glutninse7" Kanoner, fordi det haver en maadelig Tyngde, men at man heller 
man deraf ri-vcelger saadanne Jernarter, som Erfarenhed udmarker, at have de 
meligen har fieeste Kiendetegn og Egenskaber paa got Jern til det bestemte Brug, 
kundetuddra- Atave( j Hensigt til Kanonernes Styrke, som til deres Dannelse, 
y**

Imidlertid vare mange Kyndige udi denne Sag enige om, ar 
man ei. burde ansee Ruejern tienlig til Kanoner, som veiede under 
476 a 480, eller over-505 a 510 franske Marker en fransk Cubic 
Fod, paa Grund, at var det under de ringeste ansatte Tyngder, da 
maatte ester Formodning, samme som oftest besindes at vcere for blet

- og pores eller ureent; mens om derimod tungere end sterste Tyngder, 
sigten for haardt for Instrumentet til at danne Kanonen, om ikke un
dertiden tillige for ffisrt. Dog dette hcenger for stor Deel af Til- 
mrkningslnaaden og Malmens Natur.

Man skulde vel heller ikke tanke, efter en saa rum Tid, siden 
den horizontale Boring blev bekiendt og anbragt til Jernkanoner i 
Frankrig, at man jo havde giert de nodvendigste Forsog paa de 
beqvemere Jernarter, som er Hovedsagen udi starke Kanoner. Men 
mange andre og sieere Forsog, kan vært anstilte herpaa, som ikke 
ere komne til min Kundffab d). Imidlertid vil fleere deslige Un- 

dersogelser

«i) Af nogle Kanoner fra Norge, som under Kanonprsverne i AareL 
1777 havde sprunget, underssgte jeg adskillige Stykker, og udsøg- 
te tit nøiere Bedømmelse tvende, hvoraf det eene A forekom mig 
at virre det beste og tcetteste af dem- Det andet B fi)nteø derimod 
mere aabent og ikke saa got, det kunde og regnes blant de stettesie 
Stykker.

Det første Stykke var af Bundstykket, thi hoieste Frise, og 
Afrundingen til Druehalsen, udme/ket hvad Deel det var af Ka
nonen- Samme udtrykkede eet Rum i Vandet ester Beregning 
af ioo^ Cubik Tomme Jern, tuen efter den Va'gt, som" Stykket. 
tabte udi Vandet, indeholt det normest 101 Qoadrat Tomme, 
paar Vandet blev anseet for at veie 6i| Pd- en Danst Cubik Fod.

Det 
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tzersogelser, ti enlige til at bestemme Jernets gode Egenskaber -g Be
skaffenhed, af Kanoner som have viist sig ypperlige i Styrke, ikke 
vare urie nlige for en Kanonstober eller Massemester, ffient disse i Al
mindelighed ei mangle Kundskab i denne Sag.

I i i Z §. IX.

Det verede 26 Pd. 5 Lod, mens i Vand ikkuns 22 Pd. 18 Lod, 
altsaa verede en med Stykket ligestor Massa Vand 3 Pd. 19 Lod. 
som viser at een Cubik Fod Jern af det Slags-verer 4471 Dansie 
Pund^

Sammenlignes dette Jern med det Franffe. og vi til den Ende 
omfatter det dansseMaal og Vagt ndi det Fransse, saa vilde een 
Franst Cubik Foo af saadant Jern veie 494 danste Pund eller 
5084 Pd. Franste, efter den forhen givne storste Forhold imellem 
det Franste og Danste Pund, men 5034 Pd. ester den mindre 
Forhold af Vægrerne, hvilket da efter hvad vi i Henseende til 
Vcrgten have berorr om det Fransse Kanonjern, antages for gok, 
ssiont det er lettere, end det af Hr Buffon forstrevne, naar det ef
ter hans Omdomme stulde vcrre got og ftrrrkt Jern. I Bruddet 
udmerkede sig Farven god, men det viste sig ei fuldkommen stint 
nok; det lod ei heller til at vrrre lige simkt over alt, men paa sine 
Steder mindre sammenholdende end paa andre, dog lod Kornene 
sig hamre noget flade, mens ikke til den Grad, som det beste Rue- 
jern kan. Imidlertid er min Mening, at dersom alt Jernet udi 
Kanonen havde vtrret saa got, som Stykket A, og Gietningen 
tilligemed Kanonens Skabning, havde verret saa fuldkommen, 
fom muelig, da vilde den have kündet udstaae sin Prove og v<rret 
dygtig; mens at jernet ei var lige got over alt i Kanonen, udmer
kede iblant ander Stykket B, som var af Forsiykket paa Kanonen; 
det var paa adstillige Steder hullet/ og havde aabne Skisrer udi 
sig, hvor Jernet aldeles ikke var sammenholdende, men saussrlt.

SDettf var og noget grovere i Bruddet, mindre vcrgtig end det 
forste, og ei saa reent Jern.

Det indeholdt efter Beregning rumt 108 Cubic Tomme, sg 
veiede 27 Pd. 3 Lod. Udr Vandet veiede det 23 Pd. 8 Lod, alt- 
faa veiede en faadan Massa Vand 3 Pd. 27 Lod. Antager man 
at en Cubic Fod Pmnpevaud veier som forhen 614 Pd., saa stulde 
en Cubic Fod Jern veie 43 zZ dansse Pund, det er 14 Pund min
dre eno en Cubic Fod af Jernet^.

En Franst Cubic Fod af dette Jern vilde da veie 479 danste 
Pd., og omsat i Fransse Pund 493, efter den Forhold af 68:70, 
men efter den Forhold af Pundene som 100:102, saa vilde m 

Franst
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§. XI.
Til at^ be- Skient Erfarenhed har loen, at Tyngden af Ruejernet karr 
W have sine visse Grcendfer, uden for hvilke, man som oftest sinder 

ivsres Tilfcel-Uleiligheder og Ufuldkommenheder, saa seer man dog, at Omdem- 
dr, bor man niet for Borgten alene af Jernet, er temmelig uefterrettelig og ube- 
k^rdeliaen stemmelig, lider mindste i vores Tilfcelde, og derfor tager man. fiere 
muelrge,hvil-Kiendetegn, som Erfarenhed tarer, til et mere paalideligt Marke 
ke Erfarenhed paa Jernets Godhed. Saaledes holder man for, at foruden Jer- 
bestlarer. ^^tS vedbsrlige Tyngde bor Farven ikke viife sig for bruun og mork, 

eller for Murende og blank, men graaeagtig, narmende sig tilBlye- 
x farven, derhos middelmaadig kornet, og heller siintkornet i Brud- 

det, end grovt.

Hr. Buffon anpriser en mork graae Farve og siintkornet 
fom Staat.

En mere sikker Prove, or at man paa et saadanr Jernverk, 
retter sig efter de Sarkiendetegn, som Erfarenhed har lart at vare 

gode

Franst Cubic Fod Lkkuns vere 488Z franste Pd., hvilken Pagt 
stemmer overeens med et af de Stykker, som Hr. Buffon gjorde 
Forsog paa, hvilket var fra Kanonstoberiet Ruelle forhen berørt 
under §. 2.

Jeg stal ikke opholde mig med at fremsatte mine Tanker over 
Aarsagerne til denne Ulighed i Jernets Godhed og Tyngde, dekan 
vare adffillige; thi Jernet viiste sig ikke reent for Aiet, og de ad- 
ffillige Huller og Aabninger tiikiendegav, at.noget af Slagget var 
derimod indblandet; at igiennemgaae hvad bi have sagt udi min 
sidste Afhandling til Selirabet om Kanoners Stobning med fuld 
Massa og over Kierne, vil man finde andre Aarsager, som kan ha
ve biedraget til disse Feil, hvortil Skodningen over Kierne i visse 
Maader er udsat for. Jeg sammenlignede videre dette Jern, med 
andet fortreffellgt Jern, taget af gamle ubrugbare Kanoner, og 
fandt en temmelig Forstiel, baade i Hensigt- sil Fituheden i Brud- 
det, som til Styrken og dets Sammenhold, saa at man med Vis
hed kan give det gamle Jern Fordeelen-
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gode og passende paaTilfceldet, og det ikke alfene i Henseende til Farm
ven, Fiinhed, Tcrthed og Tyngde, men og ril Styrken, at Jernet 
vitser sig at vcrre stcerk og tillige vedberlig seyt, og saaledes at ncerme 
sig til udsmiddet Jern, saavidr denne Egenskab kan foreenes hos 
Rue-Jernet, hvilket i Almindelighed ikke spaaer et Haardt Jern for 
Instrumentet, menen begvem Materie for Kanonjern, hvormed 
man ikke maae v«re ligegyldig, saaledes som nogle har tauft i Ve
tragtning af Kanonernes store Forlighed, men at hellere, sirceber at 
anbringe en udvalgt Materie, ffiont samme maatte foroge deres 
Priser og Kostbarhed. Det^er en bekiendt Sandhed, at man altid 
paa de Franfte Kanonsteberier sogte et mygt og seyt Jern.

§. X.

Lad os nu videre forsoge beremte Moends Forsog, for saa- 
vidt det angaaer Ruejern, og de gde ncestforegaaende §, om vi der
af maatte uddrage nogen rimelig Aarsag, hvorfore at det tungeste og 
haardeste Ruejern, mueligen ei er det tjenligste i vores Tilfalde.

Erfarenhed harlcert, og dette bekrcefter iblant andet de For- Ad flittige 
fog, som Hr. Buffon har giort paa forffielllge Slags Ientanser, afHr. 
at man ved en langvarig Ild, som gradeviiS tiltagende, kan ved^harvttsiat 

forste Stsbning erholde Staal. Nogle Forsog har givet ham godt man af et 
og flet Jern, see videre herom forhen henviiste Tillceg pag. 64 og 
65, hvor han videre melder, ved atter andre Forsog ar have erhol- medelstMaa- 
det baade Iern og Staal, som kan have vceret meget tat Haardts og den udi Jer- 
vcegtigt, men uden Tvivl utienligt til Kanonjern, dersom det mang- ^-8 Tilvirk- 

lede den Egenskab at vcere seyt og beqvemt til at bores. IldensDriv-
ning frem
bringe for-' 
flielligtSlags 
Been.

§. XI.

Af andre Forseg har man erfaret, at Iernertsen efterår den 
er bragt til Flod, kan den endnu til en vis Grad blive meere flyden

de,
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6e, alt i Fslge af Ildens og Materiens Beskaffenhed, hvor da de 
umetallisse og fremmede Deele, som man kalder Slagget, stiger 
everst, imedens de tyngere og mere metalliffe er nederst, alt i» Folge 
af flydende Legemers Orden.

§. Xlf.

Vedbliver man at drive og forege Ilden, faa bliver den uns 
Lerste Materie mindre flydende, i hvilken Tilstand Jernet bringes 
ucermere til sine elementariske Deele; men da Jernet herved tillige 
kan skilles formeget ved sine Helddeele, og ved sit Brcrnvcesen eller 
Phlogiston, faa lcerer Erfarenhed, at faadan stobt Jern er meget 
flkiort og brcekkeligt, rimelige« fordi at Jern-Partiklerne ei Haver 
Leres Sammenhold.

Man kan ikke, siger en Marquis Courtivron og Mon£ 
Bouchu give faadant Jern sin fuldkomne Styrke igien, uden ve
at erstatte det sine nedvendige Jorddeele, hvilken Erstatning dog 
maae have sine Grceudftr, og visse Forhold imod de metalline Dele.

Til Exempel Kullene der meddeeler den phlogisiiske item den olieag- 
tige og klebende Materie, hvilken foreener sig noie med de metalline 
Keele, og gier Jernet meere sammenholdende og stwrke); hvorfor 

og 
e) Afden Lldste6sossro^8 Forssg med Hertugen af0i1egn8 Brcendeglas, 

erfarer man, at det ikke er en blot antagen Meening, naar man

Adstillige Man flutter fra flige Forfog, at Jernets gode Egenskaber 
Udringer,b^roer paa et rigtigt Forhold af Jern-Partiklernes Mcengde, af den 

som ere pas, phlogistiffe og tilfammenholdende Materie, eller paa et rigtigt For
sende paa vo- hold imellem de Deele hvoraf fuldkommen godt Jern bestaaer; jeg 
og^som^ viser ct rigtigt Forhold; thi man har seek og erfaret ved mange andre 

Jernets gode Forfog , hvorledes forffiellige stehende Midler, som befordrer Jern- 
Egenffaber malmens Smeltning, bidrager til Jernets Godhed, i det at de vir- 
paa dets^§ ^lig, ved at skille Ertsen fra en vis Mcengde umettalliffe Deele, 

Lige Tilvirk- igien tilscetter og tilbringer andre beqvemere til Jernets Styrke, 
uing.
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og Tilvirkningerne, aden har flne store Indflydelser paa Jernets 
Godhed.

De fom hsve Taalmodighed at lcese hvad man desangaaende 
finder udi den zdie ©e^ion o.f les Arts de Metiers om nt aducere 
le fer fendu, hvilke Forfog ere meget vidtleftige og ulige i derer 
Udfald, de vilde noksom erfare hvorvidt Ildens Paavirkning herudi, 
og i andre Tilfalde kan blive skadelig eller tienlig; hvorledes at mang
foldige anbragte Midler til at forbedre Jernet, til at befordre detS ■ 
Smidighed og Seihed, har vceret frugteslose, og giort Skade, 
imedens at andre Midler, som Meelet afKrudt, enten allene, eller 
blandet med pulveriserede Been rc. har giort god Virkning og befor
dret Smidigheden.

Hr. Isomer melder derfor, i Anledning af Jernets Forbed
ring, at dersom man behandlede noget anderledes den Jernsord eller 
Ertö, som man vilde smelte, at man forst udstcedte denne en vis 

Tid

siger: Kullene frembringe en olieagtig eller sammenholdende Ma
terie, som foreener sig med Jern-Deelene i Smeltningen og Glsd- 
uingen; thi han har taget forstiellige Slags Jernrusi, hvilke have 
vceret frembragte ved Luften, Vandet oz ved Ildens Paavirkning. 
Han har vgsaa taget Jernkalk, le Safra du Mars, hvilken udsat 
Finhedens Paavirkning igiennem bemclte Brændeglas, naar Un
derlaget var Steen, vel blev bragt i Flod, men afkislet og styrk- 
net ei befandtes at vcrre sammenholdende, men brastkelig og smul- 
rig. Naar derimod meldte SlagS Materie, eller denne som ved 
Smeltningen var frembragt, blev lagt paa Kutt og udsat for Hee- 
dens Virkning igiennem Brændeglasset, saa blev Materien ikke 
alene smeltet, men efter Afkiolningen - befandtes samme at lig
ne et virkeligt stobt Jern og at have den Egenstab, at vcrre meere 
sammenholdende og smidig, end den fsrfte, som ganste er berovek 
disse Egen staber, hvilket Hr. Oeollr-o/tilstriver Kullene dens inde
holdende feede etter olieagtige Materie, og det Brsrivassen, som 
samme meddeeler Jernpartiklerne, i det den forbinder og foreener 
sig med samme.

Nye Saml. I. 25. Kkk
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Tid for en sagte Ild blandet med god Kalksteen ogKullstov, og siden 
retteligen betiente sig cif den stcerke Smclteild, da ffulde man paa 
fieere Steder faae bedre Jern, strax efter den forste Smeltning.

§. XIII.

Ved at bereede Jern tit Staal, hvad enten dette ffeer ved 
Omsmeltningen eller ved Glodningen og Cementeringen, er Hoved
sagen ved de anbringende Midler, at rense Jernet meere fra de tilba- 
gevcerende »metalliske Deele, under tillige at tilfoie Jernet en nye 
og storre Mcengde Brcendvcesen, hvilket man siden ved Hærdningen 
forbyder Udgang; thi i Harden sammentrykker og haardgiores de 
yderlige Deele, hvorved den indvendige Jldmaterie forbydes at fra- 
ffilde sig. Det er ved den hastige Afkioling, Jernet, efterat det 
er meddeelet en saadan meldt bedre Materie, forandrer noget sin 
smidige og blode Natur, og gaaer over til StaaletS, bliver Haardt, 
og faaer de ovrige StaaletS Egenffaber, saa at det kan imodtage 
den siine Polering,

Vi seer da at Jernet merkelig kan forbedres, og det paa man
ge Maader, ffiont det ene Jern som er meget flet, vil altid blive 
meget maadeligt Stangjern, uden sardeles Omgang, som altider 
geleidet med Bekostninger. Men det Jern, som eengang er an
bragt i Kanoner, kan ikke forbedres for Massens Storhed, i del 
mindste ikke med Fordeel, ffiont nogle har meent det modsatte. 
Thi bliver det en Nsdvendighed, at Malmen forud vel bercdeS og 
beqvemgiores til Stobningen, og at denne siden grundigen ^foretages, 
tillige med Kanonens Gitning, hvorom vi forhen har rsrt.

§. XIV,

Tilftelde som Det er ikke usædvanligt at erfare, at dersom Smeltningen 
at^IernMa- fov for Mangel as Kull imod Malmen, da er ikkeHee- 

denS 
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dens Grad virksom nok, til at oplose de inderlige Deele. Materien tenen el bli« 
synker for hastig og tildeels nedfalder raae., saa at Heeden ei bliver 
varig nok til at oplose de metalliske Deele, hvilke behove en storre 
Grad og meere vedvarende Hcede, hvorudover de jordiske og ume- 
talliske.Deele ei vedberligen kan fra^illes Jernet, der bliver urcent, 
Haardt for Instrumenter, skiort og umuligt.

Man kiender et saadant haardsat Ruejern af dets hvide Ud
seende, i Bruddet viiser det sig ikke, som godt Ruejern, deter der
hos mindre vcegtigt og giver kuns lidt Jern af sig under Udfmednin- 
gen, men nedsmeltcs lettelig i.Hammerhærden, fordi det indeholder 
en stor Deel Slag.

§. XV.

En alt for stor Mængde Kull imod Malmen kan og have sine 
skadelige Folger, dersom Jernet i Felge af Ildens Drivning skulle 
tabe meere af sit nodvendige Brændvæsen end erstarrtes ved Kullene, 
eller om dette ved en langvarig Smeltning skulle frembringe et alt for 
fast og tæt Jern t Henseende til Ierndeelene, som i vores Tilfælde 
kunde blive mindre nyttig, hvor det ikke gielder om Stangjern, men 
om en Materie, fom har den fornodne Tæthed og Haardhed, uven 
at være for haard for Instrumentet.

Et saadant nodsat Jern tillægger man de Kiendetegn, at være 
meget vægtigt, sammenholdende og stærkt, nærmende sig til smidigt 
Jern; det giver meere af sig end det forste, men nedsmeltes vanske- 

c , lig i Hammerhærden, fordi det er reenere Jern. Farven er graae 
eller iisagtig, dog falder morkere ril, alt som Kullenes Andeel 

er storre.

§. XVI.
Det kommer da meget an paa et rigtigt Forhold af Kull med z 

Malm, item paa de anbringende letstydende Stebemidler eller Mal- 
K k k 2 mens 
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mens rette Blandings at man kan, naar alting forresten er vel be- 
stikket, frembringe et fuldkommen passende Flod, at Malmen kan 
pel oplofts, og at Slagget, som man lader udlsbe, kan got glasse 
sig; thi jo bedre Verisicationen gaaer for sig, jo meere ucrrmer sig 
Slagger til Glasset, og derved stilles Jernet bedre fra de jordistr og 
salte Deele, som forhindre Ierudeelens Foreening, og gisr samme 
ustikker ril det vigtigste Brug.

Man kiender af Slaggers Udseende Ovnens gode Gang, eller 
Smeltningens gode Fortgang, ligesom at man temmelig vel af Flo
der og Malmens jevne Nedsmeltning kan paastionne, om Paafttt- 
ningen af Malm og Kull har rigtig Forhold til hinanden.

Det heder i Almindelighed om saadant Iern, som udbringes 
Kiendetegn i sidste Tilftelde , hvor Bøsningen eller Luftens Anbringelse tillige 

fdm udviser har voeret passende, at Jernet nedstobeö jcevnt og net, at Materien 
ningen^af" cv Mere vcrgtig sammenholdende, og mindre stior end i ferste Tilfcel- 

M a l m og dk, hvor Tilsætningen af Malmen var for stor; i Bruddet viiftr det 
Kull, har sit sig graaeagtig indsprcrngt med hvide og graae Geister, hvilke sidste 
M- ere meere morke og yppige til, alt som Kullenes sterre Andeel kan 

have giort storre Virkning, hvilkekikke modsiger hvad vi have berert 
under §.9. naar godt Jern derefter i Bruddet anftreS, for vores 
Tilfcelde, at viift sig midvelmaadig eller temmelig flint ksrnet, graae- 
agtig i Farven, saa at ttcerme sig til Blyefarve. Imidlertid haver 
dette sine Grcendftr; thi stionk Farven forsterste Deeelen beroer paa 
Smeltningens Grad, alt som Malmen og Metaldeelene ere oploste 
til i og i Folge som Slagget frastilles Jernet, saa dog vide vi af 
andre ligesaa paalidelige Forftg, at dette og beroer noget paa 
Afkiolingen, som denne er meere eller mindre hastig til; thi en 
hastig Afkioling foraarsager og til Jernets hvide og blanke 
Udseende- felgelig kan Massens Forlighed ligeledes indffyde her
udi, hvilket alt kan vcere Aarftgen, hvorfor man sinder mangen 

Forstiel
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Forskiel udi Jndspramgningen og Farven, naar den ikke har andre 
naturlige Aarsager.

Mens da en fuldkommen Smeltning beroer paa et vigtigt 
Forhold af Malm og Kull, og af de anbragte oplosende virksomme 
Midler, naar alting forresten er vel beskikket til Smeltning, og ar 
denne er vel fuldbyrdiget, saa bor og fligt got udstobt Jern i Brud- 
det nverlrgen viise sig en Tid, som en anden, hvor dette vasentlige r 
Stobmngen har Sted; thi det er antaget, at Jernmaterien er end
og den samme udi allejernhaltige Malmer, paa Grund, at. mon af 
forskellige Slags Jerttertser kan tilvirke et lige got Jern, naar Be
handlingen og Midlerne ere passende til Malmarterne, og at man 
atter igien af en og den samme Skodning kan erholde et flet og 
skien Jern, item et got og steerkt Jern, alt i Folge Tilvirkningen 
af Ildens Underholdning, Drivning og Blcesningens Bestyrelse.

Under dette »agter man ikke, at jo Malmens Godhed indffy- 
der meget herudi, efterdi det er paa denne Grund at Jernets God
hed fornemmelig beroer, if«r naar man ikke har Valget og Forraad 
paa de behorige beqvemme Midler der ssulle bestemme Jernets egent
lige og beste Tilvirkning; men dette undtaget, saa komme egentli
ge» ikke Malmarterne videre i Betragtning herudi, uden for saa- 
vidt de giere Tilvirkningen mere eller mindre vanj?elig, mere eller 
mindre fordeelagtige for Vedkommende.

Af hvad meldt er, seer man, at Jernets gode Egenskaber, 
tfcer i vores Tilfalde beroer paa et vigtigt Forhold af JerndeeleneS 
Mangde imod meldte phlsgistifke og fceregne Materier, som befor
drer deres »vie Foreening, og at dersom Hoved-Hensigten allene 
bliver, at rense Jernet fra de - umeraLiffe Deele, hvilke gier 
Jernet skien og mienligr, for at faae er meget reent, tal og vag- 

K k k 3 ligt
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tigt Jern ved ferste Smeltning, uden Ege at have Hensigt til 
hvad som meldt er under §. 12, 15 og 16, da vil man uncegteligen 
faae en tungere Materie under lige Omfang, men det er ikke saa 
klart at man faaer den beqvemcste Materie til KanonjerN; thi vi 
have forsikret os om, ar der bor vcrre et Forhold afIerndee- 
lene til meldte Materie , der neie befordre deres For- 
eetting.

kan uddrage, eller som en Folge ass stig Mee,ring, med en Marquis 
betreffende Montalembert ubi en af ham forfattet Afhandling, og med en 
Tynd? Cfnm antage den Meening, at Kanonerne, alting forresten det 
allene for sig samme, vare saameget desbedre i Godhed, fom de formedelst Ma- 
sig er tilstræk-teriens Skyld vare tyngere til, under lige Omfang, eller i den 
domme ^K^H^asigt foresiaae Vcegten af Jernet; som den sikkerste Kanonprove, 

nonernesPrs^vilket dog ellers synes meget antageligt, ister naar man ikke ffulde 
ve. mode nogen Uleilighed derved, under de fulde Kanoners Udboring,

men at dette alt har sine visse Gramdser.

Man kan og sikkerligen forlade sig paa, at Forstanderne af 
de Franffe Kanonstoberier maae have deres visse og rigtig Grunde 
at bygge paa, og at handle ester Indsigt og Erfarenhed, naar de 
frembringe meget gode og ypperlige Kanoner af Iernertftr, der 
just ikke ere bekiendte for at vcere de beste eller rigeste, da de i Al
mindelighed ikkuns giver fra 30 til 35 Pd. pr. Cento.

Imidlertid da Jernets gode Egenffaber meget beroe paa 
Maaden at behandle og tilberede Malmen ret, saa ville vi i Kort
hed rilfoie endeel denne Sag betreffende, for derunder, og i Sam- 
menhceng med hvad vi have forhen berert, at kunde see hvad 
adffillige Autorer herom beretter os, item hvad der er i Brug

paa
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paa de France Kanonstsberier, hvilket jeg tcenker ikke vil 
vare utienlig, men passende til min Hensigt herved, fom 
ikke allene strcekker sig til at udstobe Iernkanoner godt, af 
en god Materie, men at flere end de, hvis Fag og Embede 
det egentlig er, maatte faae Lyst og Anledning til videre Un- 
derssgelftr og Forssg i faa vigtig en Sag, som denne i sig 
felv er, baade for Landet og Staten, hvilket jeg ved en an
den Leilighed vbl have den 2Ere, videre at forlstette og 
tilfoie.


