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F. H. Müller
om 

Selvets Prsvelse 
til Nytte for Mynte-Vccsenet og Solv-Handele».

aar man har gloet sig bekiendt med alt, hvad Chymisterne hidindtil har 
skrevet om en rigtig Solv-Proves Operation, og af egen Erfaring og 

ofte igientagne Forfsg er overbeviist om, at ncesten alle, faa undtagne, ere ik
kun blinde Vejledere til den sikkerste Omgangs-Maade, faavel i Henseende til 
Kaabbercts fornodne og nsiagtige Renselse fra Solvet, fom Selvets Frem
bringelse i sin fuldkomneste Reenhed, faa at det ved at renses fra Kaaberet ta
ber ikke alleneste intet af sin virkelige Vcrgt, men beholder endog samme Qvan- 
ritet, som det har havt i Blandingen, forend Proven blev anstillet, vil der 
lettelig indsees, at Selvet, efter den hidtil anpriiste og gcrngfe Solvprovnings- 
Maade, taber altid noget vist ved enhver Prove; men foruden dette visse Tab 
gives der endnu et andet, fom kan kaldes det uvisse og ubestemte Tab. Hvad 
hertil kan vare Aarsagen, har jeg foresat mig ved ncervcrrende liden Afhandling at 
undersoge, og onsser jeg deri at kunde blive hcrldig nok for at fortiene det hel op
lyste Scrlskabs Bifald og Opmcerksomhed, som har beviist migden'ALre, at 
vcelge mig til eet af dets Medlemmer.

For de fleste, som have lagt M«rke til det forste Tab, synes det vel at 
vcere en vis og uundgaaelig Folge af Omgangömaaden i denne Deel af Probeer- 
konsten.

Uden videre at undersoge de væsentlige Aarsager hertil, eller at vare be
kymret om at forebygge det, har man ladet sig note med blot at vise, at det for
holdt sig saa og ikke anderledes. Derved er det blevet, hvorvel dette Tilfalde 
har altid foranlediget en Slags Uovereensstemmelfe imellem de fleste Proberere, 
og en Slags Uvished om Selv-Provens Rigtighed for den Kisbende og Sal- 

rr/e Saml. II. B. u gende;



154 M, Om Selvets Provelft.

gende; men for saavidt at Tabet har vceret almindeligt, og Sagen novervind«- 
lig, har man maaflkee ikke regnet denne Afgang saa noie.

Hvad derimod det andet ommeldre Tab angaaer, som de saa kaldede 
Guardeins allene tiende og meest beffieftige sig med, og som efter min Foc- 
meening bor udledes fra selvsamme Kilde, som det forste, da har man vel viist 
og vedtaget adskillige Aarsager dertil, og i de fleste Anvisninger til en rigtig 
Solv-Prove noget ncrr truffet Midlerne til at forekomme samme, hvori den 
Sondershausistke Mynte-Gnardein Johann Otto Ruperti i hans Skrift: 
Das Probiren kaldet, har varet den haldigste og meest oplysende. Men med 
al den Flid, han og flere have giort sig for at faststrtte Reglerne for en rigtig 
Selv-Prove, mcerkcr man dog, at der maae vare en Hoben ubestemt i den 
vedtagne OmgangSmaade, fom forvolder foranforle Tab, og de deraf flydende 
forffiellige Angivelser eller Probere-Sedler over et og samme Selv, hvilket 
indtreffer ei allene, naar flere, men og naar een allene prsver eet og samme 
Selv ofte i een og samme Ovn.

Et saa ofte medende Tilfcelde foranlediger mig, der har havt saa megen 
Lejlighed til at undersoge de fleste Operations-Maader med Selvets Prove, til 
ot vise, hvorledes de flestes Angivelser eller Probeer-Sedler maae nodvendig 
vare uefterrettelige, eller ankomme paa en blot Slumpe-Lykke, om de findes 
rigtige, saasnart Proven ikke er giort med den mueligste Noiagtighed og Agt- 
somhed under Proceduren.

Disse Anmcrrkninger over ncervcerende Tiders Kundskab om Selvets 
Prove bor forekomme enhver saa meget mindre forunderlige, som man endnu ikke 
tydeligen har indsect, hvad der er Aarsagen til det ferste visse Tab, eller sogt i 
det mindste at forringe det, end sige til det uvisse eller sidste, som er en Folge 
af det forste, og i sig selv af ingen anden Forffiel, end at nran ikke har vidst 
at behandle Tingene paa den rette og behorige Maade ved Selvets Prove.

Har der sig nu saaledes med denne Deel af Probeer-Konsten, ardens 
vcrsentlige Omgangsmaade medforer ncrsten uovervindelige Vanskeligheder, i 
Henseenderil der altid modende og visse Tab af Selvet, som skal proberes; 
saa synes der vel Umagen vcerd, at undersoge, hvorpaa dette Tab beroer, og i 
det mindjie ar giore et Forsog til at formindske, om ikke aldeles ar h«ve det.

Et

\
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Et Forsog af ben Natur kan, om ikke andet, veilcde til nt forekomme 
det andet saa kaldede uvisse og ubestemte Tab, hvilket vel ikke markes allevegne, 
men er dog altid af Betydenhed, fordi det indtresser allersuarest der, hvor det 
ikke ventes.

Herved formoder jeg at udfinde begges Aarfag, og tillige at blive i Stand 
til ved det fidstes Standsning, for en stor Deel at formindske det forste.

Unagtelig er allerede en Hoben af Hindringerne for en rigtig Solv-Prs- 
ves Erholdelft blevne anmarkede og havede; men efter min Formeening bsr ikke 
den ringeste Hindring finde Sted i en faadan Prove , naar ikke Udfaldet skal 
blive et recnr Bedragerie; thi saa lange een reneste Hindring er tilovers, tabes 
alt hvad der er vundet ved alle de evriges Forebyggelfe. Da nu faa meget 
baade i Henseende til det theoretiske og practice, anlangende Selv-Provens 
Omgangsmaade, er lage for Dagen i foranforte Rupertis Afhandling om 
Probeerkonsten, som er den tilforladeligste Autor man i saa Fald kan holde fig 
til; saa behover jeg ikke at igicntage de af ham allerede tilstrakkelig kundgiorte 
Anviisninger; men allene ar rore ved een Post, som han synes ar have forbi- 
gaaet, og hvorpaa en rigtig Solv-Prsve, imine Tanker, fornemmelig be
roer, nemlig den til et faadaut Arbeide egentlig passende Ovns Structur og Be
skaffenhed.

Hovedsagen, eller det væsentligste, hvorpaa en rigtig Solv-Prove isar 
ankommer, er, at man forstaaer saa noie at adskille Selvet fra Kaaberet, at 
den Kiobende ikke skal betale Kaabber for Selv, og at Selvet beholder denQvan- 
titel, det har havt, foreud der blev blandet med Knabberet, uben nt tabe det 
mindste under Proven; thi saa faner den Scrlgende betalt det ham tilkommer.

For allsaa at frembringe reent og ubeblandet Selv, maae Foreeningen 
imellem Selvet og Knabberet aldeles ophaves. Hertil behoves Ild og Luft. 
Begge mane virke i een og samme Tid paa den afKaabber og Sslv sammenfatte 
Masse; folgelig maae Probeer-Ovnen vare afben Beskaffenhed, at Ild og 
Luft kan i en vis og forholdsmasfig Grad frembringes deri.

Alle smeltelige Metaller, Guld og Sslv undtagen, bringes, som be- 
fienbt, udaf deres metalliske Vasen, saasnart de under Smeltningen udsattes 
for Ild og Luft. Dette Selvets Forhold til Knabberet gisr just, at fammes 
Foreening kan uden Vanskelighed ophaves; thi naar det med Solver blandede 
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Kaabber udscrttes forældens og Luftens Virkning, taber det sit brcendbare Voe- 
fen, Hvorimod Solvet bliver uforanderligt, og da Metallerne ikke uden i sit 
metalliske Bassen kan have nogen indbyrdes Foreening, faa er nu velKaabberetS 
Vebindelse med Solver oploft; men den fuldkomne Renfelfe, hvorved Solver 
skal bringes i sin enkelte Forfatning, ftaaer endnu tilbage, fordi det til Aske 
forandrede Kaabber lader sig ikke smelte til saadan en flydende Materie, som er 
nodvendigt, naar det derfra adskilte Solv skal kunde samle sig.

For nu ot meddele Kaabberet en saadan flydende Egenskab, behover man 
ot give Solver, medens det endnu er blandet med Kaabberet, en Tilsats af 
Blye, fom er, blank de smelteligfte Metaller, ei allene det let smelteligste, 
men endog af den Art, ot det i Ild og Luft allerfnarest forandres til Alke og 
glasagtig Fluß. Disss Blyers Egenskaber ere her saa meget mere nodvendige, 
fom sammes Virkning paa Kaabberet, ved den anbragte Heede og Luft, skeer 
langsom, og foraarsager, at KaabberetS Forvandling til Aske og Slag ikke kan 
gaae hastigere for sig, end det forvandlede Kaabber^ og Blye efterhaanden for
svinder, deelS ved at krakke sig ind i Capellen, og deels ved nt opgaae i Rog.

Denne Blyets vcefentlige Fordeel, anfsrer jeg allene for at vise Aarsa- 
gen, Hvorfor man ikke kan betiene sig of Marchafit ved Solv-Proven, som 
alt for pludselig forandrer sig til Aske.

Naar det med Kaabber og Blye beblandede Solv er saaledes ved Ildens 
og Luftens Hielp forberedet, og Kaabberet ved Tilstelning af Blyet er bragt til 
at flyde, vil man finde, at Kaabberet og Blyer forvandles efterhaanden til 
Glas, og ar Solver fvsmmer fom fmaa Kugler i den smeltede Blanding; men 
for derfra at adskille Solvet, omgaaes dermed saaledes:

j) Foretages det hele Arbeide i Kar, fem ere beqvemme ved Hielp af Ilden 
til at indfue del til Aike og Glas forvandlede tyndsmeltelige Kaabber 
og Blye, Hvilke Kar man kalder Capcller.

?) Foretages Arbeidet i den faa kaldede Muffel, hvorigiennem Luften kan 
agere paa den smeltende Masse, hvilken Luft bidrager rmest til Kaab
beretS og Blyets Forkalkning, og bortforer i en mindre Qvantilet de 
til Aske forvandlede Metaller i Rog.

Efter saadan Kaaberets og Blyets Fraskillelse viser Solvet sig i en Halv 
kugleformig Dannelse.

Dette
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Dette er, fom bekiendt, det vafentligfle af hvad som soregaaer med Sol
det, naar det skal renses fra Kaabberet, hvilket jeg allene har anført as denAar- 
sag, at Hensigten med en Probeer-Ovn og den derudi nødvendig behøvende fal- 
leds Virksomhed af Ild og Luft desto bedre kan indseeS og tilstaaeS.

I sig felv burde den i Ovnen anbragte Ild og Luft vel ikke virke stärkere, 
end til at siet te det med Kaabber og Blye beblandede Sølv i Bevagelfe, og at 
giøre det ved Luften sorsiaggede Knabber og Blye faa flydende, at det kan krakke 
ind i Capellen; men i Stedet for at dette allene burde ffee, møder ofte den 
Omstandighed, at disse Elementers Virkning gaaer langt videre, hvilket isår 
maae paaagtcs for at komme under Veir med de vcrsentlige Aarsager til et og 
andel Tab, fom faa ofte indtreffer ved Sølvets Undersøgelfe og Angivelse, og 
fom virkelig forvolder, at Sølv-Prøvens Omgangsmaade er ei allene ufuld
kommen, men endog ledfaget med større Vanskelighed, end man troer.

Vel er det fandt, at Solver er i Ilden og Luften er uforanderligt Me
tal; men NB. i sin enkelte og ubeblandede Tilstand, hvorfra del afviger, faa- 
snart der er blandet med flygtige og let opløselige Metaller.

Dette kiendcs tydeligen
1) Naar Sølvet er blandet med meget Kaabber, da Tabel er altid større

end i det modsatte Tilfalde.
2) Naar Afdrivningen med Blye igientageü, da der altid tabes noget af

Sølvet, og omsider alt, naar det drives for vidt.

Den foraldede, men nu mindre gangfe Sandhed, at en større Qvanti- 
let af en flygtig og let opløselig Materie kan meddecle mindre Qvantiteter af 
mindre flygtig og mindre opløselig Materie sine Egenskaber, er jo her øiensyn
lig og i dette Tilfalde ligefaa fattelig, og uimodsigelig, font man veed, hvor 
snart Selvet, naar det blandes med el mere flygtigt Metal, s. Ex. med Anti- 
monio, kan aldeles drives i Luften.

End ikke Guldet, del adelste af alle Metaller, er fritaget fra at votali- 
feres, naar det, i Tilfalde at vare blandet med Zink, er under Smeltningen 
Udfat for Luftens Indflydelse.

Disse adlere Metallers Forhold, naar de blandes rued de faa kaldede 
mindre adle Metaller, tanker jeg, kan tilstrakkelig vise, hvad Forskiel Ildens 
• U 3 og 
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og Luftens Indflydelse gier paa Sslvet, naar det arbejdes for sig selv, og naar 
det derimod scettes i Bevcrgelse med Metaller af en modsat Natur.

Naar nu Blyet! og Kaabberet i Henseende til deres Flngtighed ligeledes 
kan sattes i Bevcrgelse af Ilden og Luften, saa er der megen Grund til at for« 
mode, at det maae vcere de egentlige Aarsager til SolvetS Minkelse under Prs
ven. I det mindste er jeg overbeviist om, at der kan ikke vare anden Aarsag 
til der visse Tab, som gemeenlig indtresser ved enhver Solv-Prove.

I sig selv siger det intet, hvad enten Selvet lider saadan Afgang, som 
et virkeligt Metal, eller i Sammenhceng med det sorssaggede Kaabber. Qvcr- 
stionen er alleneste, hvorledes Tabet kan forebygges.

Er det mueligt, ar Selvet, ved at blandes med Kaabber og Blye, kan 
antage en Deel af disses Egenskaber, som det i og for sig selv ikke har havt; 
saa er det og begribeligt, ar den Afgang, som formcerkeS derved, efter disse 
Metallers Tilstelning, maae nsdvendig komme deraf, at det har tabt sig, lige« 
som disse, deels ved at have indtrukket sig i Capellen, deelS ved at vcere opgaaet 
i Rog, hvilket man fornemmelig bor soge at forekymme.

Jeg har viist, at SolvetS Renselse beroet paa den Forandring, som 
skeer med Kaabberet og Blyet ved Ildens og Luftens Indflydelse. Jeg har 
tillige viist, at Kaabberet ved Hielp afBlyet maae meddeeles en flydende Egen
skab, fsr tilgavns at kunde skilles fra Selvet. Nu bor jeg og vise, hvorvidt 
Ildens og Luftens Virkning maae modereres, naar Solvet enten ikke skal lide 
Afgang, eller komme urcent ud af Proven.

Det er en Folge af en alt for stor Grad af Hede, at Solvet bliver for 
meget flydende, og naar det nu er meget uddeelt i, og nsie forbundet med Blyet 
formedelst det ncrrvcrrende Kaabber, som yttrer sin Middel-Natur imellem det 
tungsmeltelige ildbestandige Selv, og del letsmeltelige i Ilden ubestandige 
Blye; saa kan Selvet i sin metalliske Natur lettelig bringes til at synke i Ca
pellen, allerhelst om Capellen er af en los Materie, skiont derfor god nok i an
dre Tilfcrlde.

Skeer det nu i det samme, at Luften virker tillige paa det smeltende og 
tyndtflydende Metal, seer man en sinrk Rog opstige over Metallet, hvorved en 
wsrkelig Deel af det med Blyet forbundne Solv ryger i Luften, Saaledet 
tabea da Selvet paa en dobbelt Maade.

Augaaende
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Angaaende det ved alt for megen Luft foraarsagede Tab, da lcrrer Er- 
farenhed, hvad ikkun faa ville troe, at deus Indflydelse paa den hele Masse af 
Selv, Kaabber og Blye noieS ikke med at forvandle Kaabberet og Blyet kil 
Affe, men den foraarsager endog, at disse Metaller forfines faaledcs, at de 
gaae op i Luften som en Rog; thi Luften har den meerkelige Egenffab, naar den 
foreenes med Ilden, nt den tiener i Almindelighed til at forfine alle Metaller.

Denne formedelst Luftens Indflydelfe foraarfagede Flygtighed hos Kaab
beret og Blyet meddeeles, som forbemeldt, ligeledes Selvet tildeels, faa at det og 
derved lider en Slags Afgang. Mcrrkeligt er det, at Luften foraarsager Sol
vet saadan Flygtighed og det deraf flydende Tab i den hoieste Grad, naar den 
hele Masse af Solv, Kaaber og Blye har mindst Heede og er mindst flydende, 
mueligviis fordi Luften behover en vis Consistence for at virke saadan Flygtighed, 
etter og fordi disse Metaller kan, naar de ikke ere flydende nok, mindre bevce- 
ges, og Luften faaer alifaa mere Tid at virke paa dem.

Med foranforte har jeg kortelig villet vise de Vanffeligheder, som kan 
indtresse ved Kaabbereto Adffillelse fra Solvet paa Capellen, fornemmelig i den 
Hensigt, at, naar man veed og kiender den egentlige Prccedure med SolvetS 
Renselse, og det Onde, som flyder af de fornsdne Hielpemidlers Misbrug, 
man da maae blive faa meget mere i Stand til at indste Nodvendigheden af 
den den dertil begvemme og scerffildte Ovn, og tillige, af hvad Aarsag stimme 
maae bruges paa en aldeles bestemt Maade, i Fald man vil behandle en faa 
vigtig Sag med tilborlig Noiagtighed, helst naar Proven gielder betydelige 
Qvantiteter af Solv.

Forudsat, at man har alle Nodvendigheder til en Solv-Prove ved 
Haanden, og at Operationen er bragt faavidt, at Ilden og Luften behove at 
ogere paa Solvet, faa kommer det meget an paa, at man vced saaledes at mo
dere disse tvende Elementer, at de ikke virke enten kortere, eller lcengere, enten 
tidligere eller sildigere end behoves.

Dette beroer paa, at Ovnen er saaledes indrettet, at den net op modta
ger faa megen Heede, fom behoves til forbemeldte Metallers Smeltning og Cal
cination, og naar Solvet i samme Grad as Heede kan naae den fornsdne Fiin- 
hed, veed man, at den er tilstrækkelig.

For
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For ar være sikker pan, nt Luften ikke virker mere, end den bor paa 
Solvet, hvilket ffeer giennem Muflen, bor Muffen ikke være bredere, end at 
tvende Capeller rummelig kan staae tæt jevnsideS, og ikke hoiere, end at man net 
op kan see ind i Capellerne, naar de staae midt i Muffen.

Efterat have givet Muflen saadan Heide og Breede, maae man forsyne 
den med Hullrc, som ikke ere bredere eller hoiere end 3 Linier.

Igiennem en saadan Muffel tøt man ikke befrygte, at Luften skal virke 
stærkere, end net op til KaabberetS og Blyets successive Calcination, folgelig 
Heller ikke rive Solvet bort med sig i Rog, naar Mundingen tillige behørig luk
kes med Kul, som er let at giøre. Vel veed jeg, at een og anden, som har 
skrevet om Probere-Konsten, foreffaaer Ovne af den Størrelse, at man kan 
bruge dem i forffiellige Tilfælde, f. Ex. til deri at roste og forflagge ErHer; til 
at giøre Kaabber-Prover; til at rense z 4 Lod Selv af Gangen; til at fore
tage 3 å 4 Solv-Prover paa eengang 0. s. s. Men jeg veed og, at man der- 
udi umuelig kan anstille nogen sikker Selv-Prøve.

Da nu den af mig anpriste Probeer-Ovn har den Fordeel, at Heden sti
ger aldrig i hoiere Grad, end net op ril at smelte Selvet, faa er man altid 
vis paa, at det med Knabber og Blye beblandede Selv ikke lettelig bliver faa 
flydende, at det kan trække ind i Capellen, end ikke om Heeden var til en Tid, 
nemlig i Begyndelsen nf Drivningen, noget stærkere end behoves.

Hvorimod man aldrig med nogen Sikkerhed kan bestemme den egentlige 
og fornødne Grad af Heede i de større Ovne; men er for det meeste ndsat for 
den Ulejlighed, at de ere i Begyndelsen, naar man behover at indsætte Solv- 
Proven, gemeenlig langt heedere end de burde være, hvortil kommer endnu 
dette Onde, at, om man end betids nok bliver denne alt for hoie Grad af 
Heede vaer, behover dog saadan en stor Ovn alt for lang Tid til at svales, i 
hvilken Tid Solvet, som bliver i faa Fald alt formeget flydende formedelst 
KaabberetS og Blyets Tilsætning, maae nødvendig trække sig ind i Capellen; 
et Onde, som ikke lader sig forebygge ved det almindelig foreflagne Rand, at 
kiole Capellen med dertil dannede Leer-Plader, Hvilket Raad jeg for min Deel 
ikke bifalder, fordi ved disses Anvendelse indtrænger sig faa meget Luft i Muflen, 
og Capellerne staae Fare for at rystes, om ikke at omkastes.
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Den uvisse Product, som flyder af en alt for stærk anvendt Heede, er 
ikke den eeneste ubehagelige Folge; men da en saadan stor Ovn behover en stor 
Muffel, fom altid modtager for megen Luft; faa er intet vissere, end at Sel
vets Tab endog fra denne Side er uundgaaelig.

Endnu lnedforer en alt for stor Probeer-Ovn denne Vanskelighed, i Fald 
den svales under meget kaabberhaltig SolvS Afdrivning, at dens Heede for- 
oges ligefaa langsom til den fornodne Grad, som den indskrcenkes.

For at forekomme denne Uleiligheo, Heeder man den ofte tidligere, end 
man burde, hvorover Proven udflettes for for megen Heede, og tabes da Sol
ver ligeledes i Cavellen. Vil man derimod bie for lceuge med at forsge Hee« 
den, staaer man Fare for at anbringe den for sildig, og derved, at Solv-Pro- 
ven ikke bliver heed nok, ja, ofte forfryser, (som man kalder det) hvilket gier, 
tit man maae begynde Arbeidet forfra. Uden des ere Omkostningerne ved en 
Solv-Prove lanat storre i en stor, end i en liden Ovu, især hvad de til en saa
dan Metallurgie Operation fornodne Kul angaaer.

Jeg har derfor altid foredraget en liden Probeer-Ovn for en stor, fom, 
paa det nær, at man derudi ikkun kan giore een Prove af Gangen, har den 
store Fordeel, at man er sikker paa sin Prove.

Efkerat jeg faaledes har viist de betydeligste Uleiligheder afen stor og For« 
delene af en mindre Probeer-Ovn, saavel i Henseende til Provens Sikkerhed, 
som Arbejdets Lethed og de derved besparede Omkostninger; haaber jeg at 
Nytten og Nodvendigheden af den af mig forestagne liden Probeer-Ovn ind- 
sees desto tydeligere, især naar den indrettes ester vedfolgende Tegning Fig. 
I og 2.

Enhver kyndig Proberer eller Guardein vil snart blive overbeviist om, 
at man i en saadan liden Ovn arbeider med langt mindre Umage, og at man 
derudi er i Stand til ar frembringe langt rigtigere og renere Prover, end i en 
stor Probeer-Ovn.

Nogle vil maaskee indvende, at Solvet lader sig ikke saa godt rense i 
en liden, som i en stor Ovn. Andre vil maaskee deraf rage Anledning at 
undskylde en mindre accurat Prove, at Ovnen har været liden, som kunde 
maafkee synes at være en rimelig Udflugt; men jeg har ikke paataget mig at 
forsvare alle fmaae Ovne. Sagen beroer paa Indretningen og sammes rig- 
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tige Anvendelse. Man kan giøre for meget og for lidet af en Ting. Alt for 
store og alt for smaa Probeer-Ovne have begge sine Uleiligheder, hvorvel der 
bliver altid en mærkelig Forskiel paa en stor og en liden Probeer-Ovns Indflys 
delse paa Sølv-Prøven.

En Ovn, hvori man ikke kan anbringe, uden net op den fornødne Grad 
af Heede, er ikke for liden; men i Henseende til dens udvortes Bygning og 
indvortes Struclur kan den dog have den Mangel, at Ilden ikke spiller nok i 
den. Denne Mangels-Post ssger man vel at afhielpe, enten ved bestandig at 
røre i Ilden, eller ved at anbringe et Track-Rør paa Ovnen, begge Decke til 
liden Nytte, deels fordi Prøverne ved Bevægelsen rystes for stankt; deels fordi 
Blye-Røgen standses i Muffelen; og deels fordi Trcek-Nøret hindrer, at man 
ikke til alle Sider kan forsyne Ovnen med fornoden Bramdsel. Hvorledes 
alle disse Uleiligheder kan undgaaes ved den af mig forestagne Ovn, haaber jeg 
at vise ved følgende Underretning om dens rette Brug og Anvendelse.

Naar Probereten vil betiene sig af denne Ovn, haver han forinden at 
afveie fine Prøver og sil Blye, samt at tåre forsynet med gode Capeller og vel 
ndbrcendte Kul. Derpaa fætter han 2 å 3 Capeller omvendte bagerst i Must 
felen, en oven paa samme og 2 foran dem. Med disse fyldes det bagerste, 
eller en tredie Deel af Muffelen; derncrst fyldes Muffel-Hullet med langagtige 
Kul, og maadelige store Kul legges ind under Muffelen faa teet, som mueligt, 
ligeledes omkring Muffelen, indtil de naae 2 a 3 Tommer over Muffelen, etter 
til det øverste lidet Trak-Hul. Kullene, som bruges hertil, maae ei teere 
ftørre, end at de beqvemmelig kan falde om paa alle Sider af Muffelen. Naar 
dette er skeet, legges nogle Gløder over og under Muffelen. Det øverste Treek- 
hul bliver aabent, men det nederste tillukkes paa en Fingers Tykkelse ncer. 
Naar Kullene ere omsider komne ligemeger i Brand overalt, aabnes Ovnen 
neden til og Heeden vil da blive stärkere. Har man fyldt Ovnen med lige 
eenS Kul til alle Sider, og famme staaer paa et Sted, hvor Luften kan have 
lige megen Indflydelse paa den, vil Ilden vise sig jetn overalt. Ligesom Il
den voxer og Kullene synke i Ovnen, maae man forøge dem paa forommeldte 
Maade; iscer maae Ovnen ikke fyldes for stcerkt; thi etters vil den befrygtelig 
tabe sin Trcek, og Kuldnnsterne trakke sig ind i Muffelen.
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Paa CapellerneS hvidgloende Farve, samt at de ikke længere vise noget 
Morke imellem sig, kan man skionne, ar disse tilligemed Ovnen ere Heede nok.

Naar Muffelen ikke længere indeholder Dunster, og Ilden brænder klart 
og eenS overalt omkring Muffeln, veed man, at den har sin behorige Hede.

Man aabncr da Muffelen ved at udtage net op faa mange Kul af dens 
Munding, at man kan trænge ind med en beqvem Tang. De tvende forreste 
Capeller omvendes nu og sættes jevnsides midt i Ovnen, faa at de komme ril 
at stase imellem de forreste og bageste fmaae Sidehuller af Muffelen. Derpaa 
lukkes Hullet, uden at foraarfage nogen Skov af Aske, med langagtige og vel 
udbrændte Kul, som hverken waae gnistre eller give Flamme fra sig.

Har man flere end een Prove at giere, sættes et Par omvendte Capellee 
ved Siden af Kullene paa den for Muffelhullet liggende Blikplade, hvilke, efter 
der at være blevne gradcviis faa Heede, fom de bor, indflytteS til videre Brug i 
Ovnen. Man kan og strax i Begyndelsen sætte et Par Capeller inden for Muffel
hullet, for ligeledes til paafelgende Brug at blive efterhaanden varme og tilbe- 
redede; thi ved den langfomme og fuccessive Heede vinder man dette, at Ca- 
pellerne ikke faae Ridser eller blive lose af for megen Heede, da de beste Ca- 
pcller kan paa den Maade blive uduelige og skadelige for Selv-Proven. Der
næst undersoger man, om Ovnen er overalt tilstrækkelig forsynet med fornedne 
Kul og Træk, som i manglende Fald maae besorges.

Imidlertid bekomme de ovenmeldte Capeller, som ved Omflytningen i 
Ovnen ere blevne noget afkiolede, sin forrige Heede tgien. Man tager da de 
doppelte afveiede Solv-Prover frem tilligemed det fornodne Blye (hvad derved 
ellers er at iagttage er noksom bekiendt) aabner det overste af Muffelhullet ved 
enten at borttage nogle Kul, eller ved at trykke dem sammen, og bringer saa 
med en begvem Tang eller saa kaldet Probeer-'Kluft (der maae være saa let og 
tynd, som mueligt) den til enhver Solv-Prove behorige Qvantitet af Blye paa 
enhver af Capellerne.

Man vil da strax mærke, at Blyet synker til Bunds, begynder at blinke 
og at kaste Rog fra flg, hvorefter man indsætter det afveiede Selv, som vel i 
Begyndelsen standser Blyets Smeltning; men foreenes strax dermed, (som ty
delig sees af dets Bevægelse) og smelter jevnt hen med famine.

X r Naar
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Naar Blyet og Capellerne ere saaledes beskafne, fom sig bor, kommer 
det fornemmelig an paa saaledes at moderere Ilden og Luften, at Solver ikke 
skal tabe derved.

Det er altsaa fornsdent, saasnart Blyet og Solvet flyder klart i Smelt
ningen, fom (Fiennes af den hvidgloende Farve, at Ovnen tillukkes neden til 
paa en Fingers Tykkelse, hvorved Provens Heede formindskes. Skulde det 
synes, fom Proven begynder i det famine ligesom at standse, fom kiendeo der
af, at dens Overflade ligner klart Vand, og at ingen Rog opstiger, da er det 
Beviis paa, at Muffelhullet er for toet, og at det mangler Luft. I faa Fald 
trykker man Kullene faa nar sammen, at Rogen neppe kan have sig over Ca
pellen, men maae krakke sig ud giennem de fmaa Sidehuller af Muffelen. Seer 
man derimod, at der opstiger en hoi og msrk Rog, som skeer, naar Muffel
hullet er for aabent og Luften agerer for stärkt derpaa; faa maae det forekom
mes ved at tatte Muffelhullet med Kul, indtil Afdrivningen kan skee i for
navnte Grad.

Er Solvet riigt og ikkun lidet kaabberblandet, marker man, at Metaller 
ved en tydelig Bevagelse fra Midten til Siderne fynes ikke at have den noieste 
indbyrdes Foreening; men at det for det meeste feer ud fom et Vand, beblan
det med mangfoldige storre og mindre Kugler, hvilke bevage sig mere eller min
dre, llgefom Heeden er stärkere eller svagere.

Disse Kuglers siensynlige Bevagelse er allerede et got Tegn paa Afdriv
ningens forholdsmassige Omgang; men endnu mere overbevises man derom, 
dersom Capellerne have tillige en lysegraae Farve, ere lidet mørfere paa Bred
den, og man fan skimte inden fra, hvor Slaggen har begyndt, at farve Ca
pellerne omkring Pr-verne; thi deraf veed man, at det riighaltige Selv er 
bragt til en god Afdrivning.

Er Sølvet derimod meget faabberhaltig, bliver man, i den famme Grad 
af Heede, ikke disse Hine eller Kugler i det smeltende Metal faa hastig vaer, 
det er heller if fe raadcligt, at man søger at frembringe dem ved en forceret Luft. 
Man bør allene i Begyndelsen føge at affiøle Ovnen ved at tillukfe det nederste 
og everste Hul, da Capellerne snart vil blive mørkere og Regen yttre sig paa for- 
ommeldte Maade.

Jmid
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Imidlertid har man nu og da at paa-agte, at Ovnen oven og neden tit 
er forsynet med de fornedne Knl; ligesom og med et tynd Spid lofeligen at un- 
dersoge, om de ligge, som de bor, omkring Muffelen, nemlig hverken for teet 
eller for aabent; i ferste Fald for ikke at hindre den fra Capetlerne opstigende 
Rog at kunde trcekke sig igiennem Muffelen, hvilken Neg, om den blev staaende, 
vilde foraarsage Dunster i Muffelen og et uklart Syn omkring Preverne; i an
det Fald for at forebygge, at ikke den eene Capel ffal blive hedere, end den 
anden formedelst alt for megen Trcrk.

Naar man paa denne Maade fortscetter Ilden, vil Proven, eller det 
smeltede Metal efterhaanden formindskes, iscer hvor Solver er mindst beblan
det med Blye formedelst den mindre Tilsætning af Knabber. Capellerne vil 
ligeledes efterhaanden antage en merkere Farve, og man ffal da omkring Pro
ven mcerke, hvorledes det calcineredeBlye har trukket sig ind i Capellen. Det er 
da Tid nt tinbne det everste Hul, og tit lcgge friff Kul omkring Muffen, i 
Fald de forrige ere udbrændte, hvorved Capellerne strax faae en lysere Farve, 
og maae det for det forste forblive derved.

Dersom Proven bestaaer af et meget kaaberhaltig Selv, og det meeste 
af Kaabberet er forsvunden ved Afdrivningen, som kicndeS derpaa, at de om
talte smaae Klngler i det smeltede Metal blive synlige, da maae det uederste 
Hul, i Fald Capellerne ere tillige meget morke, og en merk Rand sees tydelig 
paa dem, efterhaanden mere og mere aabnes, og nogle flere vel udbrcendte og 
store Kul leggeS under Muffen for at bringe Proven paa Slutningen til tit af- 
gaae og blive desto reenere.

Ved Kullenes Fsrsgelfe maae man legge Mcerke til, om Muffen er 
klar inden til og ikke opfyldt med Dunster, faint om Kul-Luen ikke trcenger sig 
ind igiennem de smaa Sidehuller as Muffen, hvilket kan erfares af en SlagS 
Taage, fom giver Capellerne et morkt Syn. Saadan Taage kan komm- der
af, at Ovnen ikke har den fornodne Trcrk, eller og at der ligge flere ^ul oven 
over Muflen, end jeg fra forst af har meldt, at maatte bruges, hvilke lettelig 
kan ryddes af Veien med et tyndt Spid. Dette sidste hcender «'kke gierne, naar 
Kullene have havt den rette Storrelfe, og have kundet uhindret famle sig 
omkring Muffeln.

VedX 3
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Ved denne reene og forogede Heede begynde Proverne 'at hæve sig og at 
antage en hoi kugleformig Dannelse, og de ostommeldte Hine i det smeltede 
Metal blive storre.

Mundingen al Muffeln og Astehutlek, som hidtil har været tillukt paa 
den forornmeldte Fingers Tykkelse nær, kan nu og gives mere Luft; thi ved at 
foroge Heeden og Luften, forsvinder det i Solver sig besindende Kaabber og 
Blye desto vissere. Solvet, som hidtil har været adspreedt, samler sig deri- 
mod i en tæt Masse, bliver staaende stille og stiller sig sca Blyet og dets filte 
Dunster. Disse Dunster sees sammentrukne at svæve hist og her over det halv 
kugleformige Metal i adstitlige Farver. Hvilket Phoenomen indtreffer just, 
naar Solvet begynder at klares, eller naaer sin fuldkomne Reenhed. Efter 
den egentlige Terminu i Chymien hedder det: at blikke. Paa samme Tid op
stiger tillige en Blyerog fta Capellen. Begge Deele maae aldeles fordrives ved 
den i Slutningen nodvendig forogede HeedeS og Luftens Vedligeholdelse, som 
steer, naar man aabner Mnffelhullet mere, end forhen; da Blyerogen afforeS 
deS vissere og Proven vil synes fuldkommen reen.

Saafremt Heeden ikke bliver stærkere, end den var under SolvetS Blik
ken eller Klaring, beholder Proven sin hoi kugleformige Dannelfe, feer glat og 
blank ud paa Overfladen, og fremviser sinaae Huller neden under Bunden.

Har man derimod drevet Heeden over fin behorige Grad, maae man ikke 
vente at finde alle disse Egenstaber samlede ved Proven; men den vil nu be
gynde at smelte, falde, tabe de smaae Huller under Bunden, og omsider fæste 
sig ved Capellen. Hvilket jeg allene melder til deres Sikkerhed, som antage 
forst bemeldte Kiendctegn for de meest sikkre Beviis paa Selv-Provens fuld
komne Renselse.

Ellerser det hoist nodvendigt, at Proven kommer reen og uden Pletter ud af 
Arbeit; thi naar den forholder sig anderledes, kommer det enten deraf, at 
den er fo-t kold under Klaringen eller Blikningen. eller af Mangel paa Blye i 
Afdrivningen.

Naar Dit endelig er kommen faavidt med Provens Renselse, at Solvet 
standser, eller lugen Damp lader sig mere tilsyne derover, maae Astehullet eller 
Trækhullet over Musirn tillukkes og Kullene i Muffelhullet formiudstes efter- 
banden, hvorved Provu, svales.

Under
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Under denne Svaling bliver man en klar skinnende Ring vaer i Capellen 
omkring Preven, fordi Selvet er endnu ikke nok sivrknet. Endog denne Ring 
maae forsvinde, forinden man ter udscelle Selvet for den fri Vuft; thi ellers 
spretter og greener det sig, hvorved en Deel af Selvet gaaer til Spilde.

Preven tra'kkeS derpaa efterhaanden frem med en Hage, tages ud afCa- 
pellen med en Korntang, renfes med en Berste fra den mueligenvedkloevende Affe 
og underseges paa Vagten.

Befindes den reen og nbefmittet paa Overfladen, og ethvert Korn ligner 
det andet i Tyngde paa Vagten, kan man vcrre vis paa, at Proven er rigtig, 
og det faavel i Henseende til Productens, fom Selvets Qvantitet, hvilket sidste 
indtreffer vel ligeledes efter de sædvanlige Procedurer; men afgior dog derfor 
ikke Sagen i sig selv.

Enhver, som behager at sammenligne min Anviisning om Selvets Af
drivning paa Capellen med de i Almindelighed antagne AnviiSninger, ffal let- 
telig overbevises om, at man paa den af mig foreflagne Maade er visiere paa at 
naae Maalet, og at det hele Arbejde lader sig langt lettere og med langt siorre 
Beqvemmclighed fuldfere.

Man forestille sig allene ved Brugen af en stor Probeer-Ovn, og den 
sig deri ufejlbarlig yttrende alt for starke Heede, som plejer ifcer mode ved Pro- 
Dens Paasalning og gemeenlig for tidlig, ferend Preven begynder at blikke, hvor 
ofte man er nodt til at gaae denne Heede i Mode, for at svale Preven, enten 
ved alt for megen indladt Luft i Muffeln, som er meget ffadelig eller ved an
bragte kolde Plader, som ere meget farlige, da Capellerne fati derved let kastes 
over Ende, ifcer om Arbeidet ffal befergeS af Folk, der enten ere til Aars eller 
for tunge paa Hcenderne.

Endnu maae jeg anmcrrke i Henseende til Selvets Tab ved for megen 
Luft, at man ved at anstille et Forfeg baade med for megen og for liden Luft, 
vil erfare, at det forholder sig lige eens med Selvets Tab, enten Rensningen 
ffeer i Smaat eller i Stort paa Hytterne, allene med den Forffiel, at man i 
sidste Fald lettere overbevises om Selvets Forflyttelse ved at bringe det tilbage af 
Blyerogen, end i sidste Fald, hvor det ikke er mueligt herom at forvisses paa 
samme Maade formedelst Selvets og Blyets uendelig mindre Qvantitet; men 
vel ved at veie de paa begge Maader asdrevne Prever paa Vcegten.

Efterat
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Efterår jeg nu, maassee alt for omstændelig, har viist det væsentligste 
ved en rigtig Sølvprøve, maae jeg kortelig melde noget om Blyet, Capellerne 
og Muffelens nøddendige Bessaffenhed, siden Sslveks Afdrivning kommer for 
en stor Deel an paa disses forholdsmcessige Egenssaber.

Det til Sølvets Afdrivning fornødne Blye maae vcere faa reent, som 
mueligt, og ved den scrdvaulige Afdrivning paa Capellen, besindes af den Be
skaffenhed: i) At det er letsmeltelig. 2) At detS Hinde, som ved Smeltnin
gen yttrer sig paa Overfladen, strax forsvinder og trcrkker sig ind i Capellen. 
3) At det derefter begynder at vise en lysegraae farvet Rog. At Capellerne faae 
derved efter Afdrivningen og Afkielingen en lyseguul Farve inden til. 5) At 
de ikke vise Grubler, men ere glatte paa Bunden. 6) At det ikke efterlader 
noget mærkeligt Sølv, fom i faa Fald maae fradrages de dermed afdrevne Prs
vers Vcegt. End ydermere er herved ar mcrrke, at det beste Blye kan vcere 
utienligr til dette Arbeide, naar det baade er stobt i fmaae Stykker, faa og har 
ligget lcenge i Luften, hvorved det trcekker en Hinde, som giør det strengt smel
teligt paa Capellen; ister hcrnder dette, i Fald Blyet er smeltet i Krid, eller 
med Krid bestrøede Former. Fornemmelig er Tag-etter Vand»Reude-Blye 
aldeles ubrugbar.

Brugbare Capeller maae forfcerdiges af god Bog- eller Birke Asse, samt 
brcendte Oxe- Koe eller Faarebeen.

Lin udbramdk Kakkelovns-Asse er hertil den beste, hvilken renses fra 
Kullene giennem en Sigt og udelukkes 3 å 4 Gange i koldt Vand, saa lcenge 
Luden ikke mere er i Stand til at giøre en Sølv- eller anden Metal-Opløs
ning blakket. Efter den sidste Udludning lader man Assen gaae igiennem 
en fiiu Haarsigte, for endnu saa meget, som mueligt at rense den fra de over- 
blevne Kul.

Naar Assen er tør og indbefatter endnu Kulstøv, som kan sees med 
Hiet, eller paa dens dunkle Farve, maae den udbredes paa eu Blikplade i en 
Glodovn for der vel at udbrcendeS, og maae den derefter atter, som forhen, 
udlndeS.

Med Beenene forholdes saaledeS: Først brcendeS de gansse forte i til« 
fluttede Leerkar, hvorved de blive løse, oglade sig langt lettere brcende mere 
og hvide i aaben Ild, end uden saadan foregaaende Tilberedelse. Af de ree- 
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vest hvidbrandke Been udfeger man de hvideste og nwreste Styrer, disse pul
veriseres fa a flint, fom mueligt, for siden at bruges fom Klare (Strsepulver). 
De mindre reene Been stodes derimod iil et grovt Pulver og manges (omtrent 
en tredie Deel) i feronnueldte terre Asse.

Af denne Blanding gieres da Capellerne paa felgende Maade: Man 
stänker recnt Vand paa den med Beenpulveret blandede Asse, under idelig 
Riven rued en Tracstoder, eller 2Eltning med Hauderne, indtil den luder sig 
fuldkommen famnrenbalde i Haanden. Deraf trykker man faa meget fom beho
ves i CapebFormen og ssraber Resten af med en Kniv for oven og nnden. Si
den bestrscr man Overfladen ved Hielp af en fiin Sigt, med vvenmeldte fine 
Beenpulver eller Klare, faa tat og tykt, at man ikke kan fee Assen derigien- 
11 em. Assen formes nu ved det i Capel-Futteralet passende Stempel, fom ind
drives deri med starke Slag, for at give Capellen sin noksom bekiendte Dan- 
nelfe, og derpaa trykkes den ud af Formen.

Naar den er faa haard, at den ikke lader sig afrive paa Kanten med den 
blotte Finger, er den tienlig til sit Brug. For ydermere at overbevises om 
dens ved Slagene eeholdte Haardhed, kan man allene forfege at fenderbryde 
er Stykke af Vunden, da man ssal erfare, at det lader sig ikke knuse imellem 
Fingrene uden markelig Empfindtlighed.

Saadanne Capcller maac t rorr es langsom, og ere tjenstligste, naar de 
have staaet Aaret om i Skyggen. De maac heller ikke Heedes for pludselig, 
naar de sattes ind i Ovnen, ellers faae de hemmelige Ridser, og kan derved 
lettelig foranledige Selvets Tab. Med disse Forsigtigheds-Regler kan man 
vare vis paa, at Selvet i den af mig foreflagne Ovn ikke let ssal tabe sig i faa# 
danne Capeller uden en overordentlig og vedholdende Heede.

Naar 3 Capeller kan (laae jevnfides i Muflen, fom er omtrent 3 Tom
mer breed, veed man, at Capellerne have en forholdsmassig Storrelfe til 
Muffeln; men da man til Selvets Afdrivning ikke behever flere end 2 Capcller 
af Gangen i min Ovn, kan man magelig komme ind med Kluften (Probeer- 
Tangen) mellem dem begge. Den her passelige Storrelfe kan sies paa hos fol
gende Tegning Fig. 3. og dens Giennemfnit Fig. 4., hvilke begge, til desto 
mere Tydelighed have den rette Storrelfe; disse Capcller tage imod 1 to tredie 
Deel Qvintin Blye.

Xvye Saml. II. B. <9 Muffeln
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Muffeln udgior en Deel of Probeer-Ovnm og tiener i) til ot holde Prs
ven reen og fritstaaende for Ildens Virkning, 2) til at giore Luftens Indflydelse 
almindelig poo den smeltende Metal, og 3) til ot levne Pr overne soa meget 
Rum, ot mon beqvemmelig kan see, hvorledes det forholder sig med Selvets 
Afdrivning, for derefter at kunde lempe Ilden og Luften.

Efterår have viist, ot Aabningen af Muffeln tiiooe ikke vcere einen hoiere 
eller bredere inden til, end ot den beqvemmelig kan paffe til Muffelhullet of 
Probeer-Ovnen, samt ot Muffeln, foruden et lidt Hul bag til, bor have 2 
Huller uederst ved Bunden, eller Grundfladen paa hver Side; ot det bagerste 
af disse Sidehuller maae vcere omtrent 4 Tommer, og det forreste ncesten 2 Tom
mer fra Mundingen af Muffeln; og endelig, ot disse Huller maae hver ister vare 
3 Linier hoi og 3 Linier breed, haaber jeg, ot man, i Henseende til Hensigten 
med disse Huller og Muffelns evrige Dannelse, kan faae den foruodne Oplys
ning hos andre, som udforligen have ssrevet derom. Dette maae jeg dog legge 
til, at Muffeln bor ikke vcere over 2 Linier tyk, paa det at Herden i en Hast 
kan foreges deri.

Muffeln gioreS best af rod TeglsteenS-Iord, som ikke er for feed; thi 
den mavre Iordmon udstaaer bedre den ofte modende Afvexling af Kulde oz 
Heede uden at sprcekke, og giør altsaa at Muffeln kan vare des lcengere.

Muster, som derimod gioreS of Leer, blandet enten med Molypdena, 
Glette eller Hestemog, holder jeg i mere end een Henseende for aldeles utienlige.

For saavidt jeg ikkun i Størrelsen afviger fra de almindelige Probeer- 
OvnerS Beskrivelse, behover jeg ikke omstcendelig at vist, hvorledes en Pro- 
beer-Ovn forresten bor vcere indrettet.

Hvor stor min Ovn l^hover at vcere, fan let udfindes ved Hielp af Teg
ningens Maalestok. I Forhold til Denne Størrelse maae den nødvendige Ud- 
spcrkning med Leer til alle Sider i Ovnen vcere omtrent af til iZ Tommes 
Tykkelse, samt dannet efter Sidehullerne paa Ovnen; Ovnens Grundflade eller 
Bunden j Tomme tyk. Bag til og paa begge Sider maae den have en fra 
Grunden af forhoiet Bcenk, som bor staae 15 Tomme frem i Breeden, cg 
Tomme op i Heiden, at Kullene fan holdes des tattere til Muffelen, sg ikke 
komme til at ligge i Hjørnerne.

I
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I Stedet for de ellers brugelige Skaader for Muffel- og Affehuller, har 
jeg hellere valgt bevægelige Dorre, som for Affehullet bor bestaae af 2 Klap
per, pan det at man i al Stilhed bcqvemmcligen kan forege og formindske Hee- 
den for den smeltende Metal; hvorimod det kan have sil Forblivende med Skaa- 
det for Ovnens overste Aabning i Pyramiden.

Jernstangerne, hvorpaa Muffeln hviler, bor vcere H Tommer hoie, f 
Tomme lykke, 14 Tommer lange, og gaae saa langt frem uden for Muffel- 
hnllet, at en los Blikplade af 2 Tommers Breeds og 4 Tommers Lcengde kan 
ligge over tvers paa den uden for Muffeln, fornemmelig for derpaa at legge 
Kullene uden for Muffelhullet. Disse Stcengers Stilling fees af de tvende 
Aabninger under Muffelhullet, efter Tegningens iste Figur.

Den 2den Figur viser Ovnen i Giennemsnit, hvorved mcerkeS, at den 
er ir Tommer dyb, eller 1 Tomme dybere end breed. Muffelens Lcengde og 
Tykkelse (æ). Hvor tyk Ovnen bor vcere udspcekket (Æ). Den fra Fodstykket 
opstaaende Bcenk (c). Grundfladens eller Bundens Tykkelse (d), samt Hoi- 
Ven og Lcengden af Iernstcengerne (5).

Den zdie Figur viser CapellerneS Storrelse i det Helo; og den 4de Fi
gur sanunes Giennemsnit.

Angaaende Ovnens, MuffelnS og CapellerneS ovrige Indretning og 
Dannelse, da har Hr. Bergraad Cramer i hans Anviisning om Probeerkon- 
sten tilstrcekkeligen oplyst alt dette, og sorbemeldte Ruperti ligeledes alt hvad 
der angaaer Theorien om Kaabberers og Blyets Forhold til Selvet, med vi
dere did henhorende, til hvilke Autores jeg i saa Fald vil have enhver Elskere 
af Probeerkonsten henviist, aldeles forvisset om, at Man hos dem ffal sinde al 
den Oplysning, man behover om de fornsdne Anstalter til SolvetS Afdrivning 
og Prove.

Skulde nogen i Anledning af denne tutti Afhandling falde paa det 
SporgSmaal, om og det Tab, som Solver lider ved at proves enten af en 
ukyndig eller uredelig G ua rd ein, kan vcere af saa megen Betydenhed, da 
maae jeg tilstaae, at Tabet falder vel ikke i Ainene, naar det gielder om nogle 
Lod eller Mark, som kan vcere et ForliiS af 1 a 2 Green, eller i Penge 4 å 8 
ß. per Mark; men i Myntevcesenet, etter i Handelen, hvor det kommer an 
paa nogle 1000 Mark Solv, som gaacr fra Haand til Haand, er Tabet vist 
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nok betydeligt, ister for et Land, som er nedt til at tage sit Selv, eller ud
sende det i flagen Mynt til Fremmede.

Er Selv-Leverandcuren vel underrettet om, at hans Sslv bliver i det 
Land, hvor det er forlanget, ringere betalt, end efter dets virkelige Vcrrdie 
formedelst en ruilberlig Afdrivningsmaade, og ar man der ikke er vant til ar 
bruge nogen rigtig Probeer-Fod, kan man vcere vis paa, at han anflaaer paa 
Selvet, hvad han maae tabe ved Proven.

Gaaer nu faadan riighaltig Selv ud af Landet, fom skeer des varrre 
alt for ofte; saa er Tabet saa anseeligt, ot Leverandcnren kan gierne finde siu 
Regning ved at trcrkke det til sig efter den i Landet vedtagne Mynt-Fod og 
den derefter stipulerede Course, for at omsmelte og salge det paa nye som raat 
Selv.

En saadan ofte igientagen Trafique maae nodvendig vare meget ska
delig for er Land, som er sat i den ubehagelige Nodvendighcd, altid at trcrnge 
ril fremmed Selv, og alkid at lade Penge gaae ud af Landet.

Jeg vil oplyse foranforte Sah ined folgende Exempel: En Stat har 
paa en Tid mynter iooooo Mark af saadant riigthaltigt Selv, som holder 
virkelig 2 Green mere par Mark, end det i Proven er angivet for af Landets 
Mynte-6uar6ein, og som gior en Forskiel af 8000 Rdlr., naar hver Green 
beregnes til 4 Skilling. Saa lcrnge »u dette Selv, eller de deraf flagne 
Mynt-Sorter blive i Landet; faa siger det vel ikke videre, end nt denne Mynt 
er rigere af Gehalt, end den burde vcrre efter den i Landet anordnede Mynte- 
Fod ; men gaaer Solvet eller Pengene derimod ud af Landet, er det et virke
ligt Object for en Solv-Handler eller Selv-Leverandeur, at indvexle og om
smelte det, for derved at giere sine Fordeele, da han ikke betaler det uden efter 
Landets Mynte-Fod og derefter stipulerede Course. Staten bchovede fremde
les at vedligeholde saadan Solvhandel, Leverandeuren leverer den dens eget 
Solv paa famme Maade, som forhen, nemlig med 8 Skillings Avance par 
Mark; han vinder og Staten taber noget anseeligt, jo oftere denne Handel 
fortstmes. Hvo indseer nu altsaa ikke, at Staten gior tilfidst et ubodeligt Tab 
ved foranforte Handel.

Adffillige andre skadelige Folger lade sig udlede af saadan Handle- 
maade, som cr ikke mindre trykkende for Landet; f. Ex. naar Udlandige til- 
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vexle sig saadanne Penge allene for Selvets Vcerd, tabes derved tillige Tilsæt
ningen af Kaabbcrct, som burde betales ligesaavel som Selvet; ikke ar melde 
om, at alle Mynt - Omkostninger spildes ved den alt for rige Mynts Om
smeltning.

I øvrigt udfordrer den almindelige Sikkerhed, at man bor omgaaes 
ligefaa forsigtig med Landets Selv, fom med dets øvrige Vahre, paa det at 
den Kiobende og Scelgende kan nyde lige Ret, hvilket beroer fornemmelig paa 
Solv-Provens forholdsmcessige og bestemte Afdrivningsmaade, i hvilken Hen
seende jeg har valgt denne Materie ril min Afhandlings Indhold; overalt for
tiener Probeerkonsten ligesaavel som alle andre Videnffaber at rastnereö, for, 
om mueligt, al bringe den til sin mueligste Fuldkommenhed.
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