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^roberingcn af Jerncrtserne, naar disse ved Arsenik eller Svovel, eller og 
ved begge tillige, ere forertsede, er allerede lange bekiendt, og som en Deel 
af Probeerkunsten, isser af den fortreffelige svensike Chemiker Wallens, ud
forlig afhandler; hvor derimod Jernet, som et ved Syrestoffet oxideret Metal, 
er i Kalk, Leer og QvartS eller i flere deslige umetalliffe Jordarter, enten 
hver for sig eller alle samlet, oploft eller mechanisik indblandet, have kun faa 
omtalt, men ingen nøie bestemt, ril formedelst Losning ved Varmestof og un
der denne passende anbragte Forvandlfkabs Malerier, at udbringe og angive 
sammes Metalgehalt.

Paa det at enhver nu, der vil dyrke denne Deel af den'oryktognostiffe 
Chemie, kan med Lethed og uden de mange cg kostbare Redskaber, der ofte 
allene afffrcrkke, opnaae sit Hiemed, har jeg ved Forjog fundet et Apparat, 
der vil fvare til det man i faa Henseende kan enske sig. Men forinden jeg 
gaaer tit Beskrivelsen heraf, maae jeg forudsatte Theorien om de forfficllige 
jernhaltige Foffilarter, som isår fordre en saadan ProbmngSmaade.
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2)6 M. Om Provemaaden af jernholdige Fossilarter

Da vi i Fossilriget lcere at kieude Blandinger, som til Forhold af fam# 
mensrrttende forffielligartede Dele afvige fra hinanden indbyrdes, og ofte have 
el eller andet Meral i faa fordeelt og oplsst Tilstand, at famme har ticnt fom 
et lyst Farvemiddel, faa vilde denne Bestanddee! ofte til sin Narur blive os 
ubekiendt, om ikke Erfarenhed her havde heevet Slsret.

Jernet udmcerker sig fremfor alle andre i Beblandelfer, en Omstændig
hed der kunde bringe os paa de rimelige Gisninger, at famme under disses 
Sammenfcettclfer er genereret og i nogle endog vceret udfat for en hei Tempe
ratur formedelst blandet Sødning, lieg mener Vand og Varmestof forenet). 
I Naturens Niger finde vi intet ^.<tal faa almindeligt fom Jernet, thi det 
indeholdes virkelig baade i det vegetabiliffe og animaliffe og ikke mindre i 
Vandene felv. Af de tvende førstes Bestanddele have vi leert, ved Korbroni- 
dingen af Asken, af disse at uddrage famme, og af Vandene kunde vi ved 
Goering, Bundfceldning og Fordunstning noksom bevife sammes Ncervcerelse. 
Dette beviser tilstrcekkelig, at Jernets Grundbestanddele ikke allene ere mere 
almindelige end de andre Metallers, men at disse endog ere ncergrcendfende til 
de andre Riger, fa a at det endog fremfor de andre Metaller i nysnocvnte Riger 
genereres, og ikke fom de øvrige allene under Jordens Overflade frembringes.

Da Jernet derfor faa almindelig antrceffes, faa er det ingen Under, at 
Fossilriget, under faa forfkiellige Modifikationer, har dette i sine Arter oploft, 
faafom i Kalk, Leer, QvartS, Magnesiajord og de deraf sammenfatte Arter, 
Staalsteen, Granat, Skisrl, Straalfteen, Asbest, Hornblende, Basalt, 
Gronsteens Varieteter, Lapislazuli, Bruunsteen og flere deslige farvede Jord- 
og Steenarter. I alle disse Blandinger ndgisr Jernet en til de øvrige Jord
arter forholdsmceffig mindre Bestanddeel.

Saaledes er det i Prenilen, Lafurftenen, Asbest, Straalstenen, La- 
bradorstenen, Bruunstenen og Glimmerarterne t mindste Andeel, da disse 
indeholde af Jernet 3 a 5 pro Cent; Askedragcren, Rubinen, Hyacinthen 
og Spinellen 6 a 8 pro Cent; Granat- og Skiørlartcrne, Bruunsteenspath 
og den forte Trap holde 12 a 20 pro Cent; af samme Jerngehalt cre de rede 
bolariske Jorde; den rigeste Jerngehalt findes i Mudserenftrne og fpatige 
Jernstene, hvilke sidste ved Hytterne ofte kaldes Jernfpatb eller Staalsteen; 
af disse tvende sidste medføre Mudderertferne fom oftest foruden Bruunstecns- 
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jord nogen Molybdenfyre, og maae derfor, forinden de behørigen kon probe- 
res, restes; de sidste derimod have allid en mcevkeliq Andeel af Bruunsteen 
og Kiokkensaltsyre. Denne Jernart har jeg befundet ved Prøvelsen at give 
mest Metal uden soregaaende Nsstning. Muddcrertferne holde 50 a 60 pro 
Cent og vel mere, naar de ere frie for fremmed Jord, og Staalstcnen imellem 
45 og 55 pro Cent, efterfom samme indeholder mere og mindre Kalkfpath og 
Bruunsteenejord.

Omendskisnt Fossilarterne, ved en saadan Forening med det oxiderede 
Jern, iscer antage de udvortes Mcerker, fom den i dem prcedomincrende Jord
art almindelig har, (saalcdcS ere de meget kalkblandcde fpakhagtige, de leer- 
blandede torre i Brudel og Pulveret deraf glat under Fingrene, de qvansar- 
tcde afen forskiellig Glands og stsrre eller mindre Haardhed); faa vil man 
dog tydelig blive vaer, at Jernet, som opløst og forfinet i disse Fossrlarter, 
har farvet dem forskiellig: saaledeS have de Kalkarter, hvorudi Jernet er 
mindre fuldkommen opløst, eller hvor det i stor Mcrngde er indblandet, en 
bruun eller sort Farve, da derimod de, hvori det Modsatte har Sked, saa- 
som visse Leer- og Qvartsarter, have en gren, rod og blaa Farve, som vi 
see ved Granat, Hornblenden, Skiorlarterne og Lasurstenen tn. f., hvilke 
endog ofte dertil faae Giennemskinlighed og brcrndende Farver, til Exempel 
haves de farvede TCdelstene, saasom Rubinen, Hyacimhen, Smaragden, 
Saphiren, Chrysoprosen 0. f., hvorudi Jernet er den farvende Materie, 
men i en ringe Qvantitet, paa det fuldkomneste oplost og noie beblander med 
en kieselagtig Materie.

De I ernertscr altsaa, som have et jordagtigt eller glindsende Brud og 
uySommeldte Egenskaber, ere de jeg egentlig her omtaler, og ved hvu'e jeg 
her vil føge at vise, hvorledes deres metalliske Gehalt udskilles og bestemmes, 
og dette paa en Maade, fom er langt fordeclagtigere end den almindelige ved 
Draaovne, I hvilken Anledning man maae lcegge Moerke til visse Omstcen- 
digbeder, der ikke ere faa aldeles bekiendre for dem, som først begynde at 
arbeide i delle Fag.

Saavel i de nyere som celdre Forskrivter ti! Ertsernes Prøve i Ilden, 
anbefales saadanne Smelteovne, hvori denne drives formedelst Luftdrag, og 
ved denne hertil fornødne Indretning ere iscer 13 betydelige Møder, hvilke, 
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2Z8 M. Om Provemaaden af jernholdige Fossilarter

da de ingen directs Nytte have, man naturligviis ved sit Arbeide, om mue- 
ligr, maae sege at undgaae.

Den ferste er denne, at en saadan Ovn udfordrer et vist Sted eller en 
scrrssNt Indretning i et Huns eller i et Laboratorium, da det bor ligge frit og 
vcere forsynet saavel med en egen Adgang for Luften, som Udgang for Heden, 
da Ovnen tillige maae have en scerssilt Skorstcen eller Canal, der gaaer ind 
den, bvorigiennem Nogen og de evrige ved en saadan Smeltning udviklende x 
Dunster kunde afdrage, og kun faa Laboraroria tillade et saa vidtloftigt og ril 
et biot saa eensidigt Arbeide sigtende Apparat.

En anden og den uoiagtig arbejdende Chemiker modende Omstcendighed 
er denne, at Ildens Virkninger i en saadan Ovn ikke altid ere sig selv lige, 
men om Vinteren ulige siorre end om Sommeren, og altsaa Ovnens Brug 
uvis, thi der, som om Vinteren lader sig smelte i en halv Time, fordrer ofte 
dobbelt saa lang Tid om Sommeren, en Folge af at den udenfor varende at- 
mosphceriffe Luft, hvis Temperatur om Vinteren ar ringere end om Somme
ren, drager sig med Hastighed mod de Steder, hvor Luftlagene af Varme- 
stoffet ere udvidede og fortyndede.

Et tredie Mode er, at en saadan Dragovn fordrer lang Tid, naar den 
saalcdes ssal opfercö at man vil naae sit Hiemed, thi baade maae BygningS- 
materialierne voere ildfaste og vel forinden torrede, og Ovnen, naar den er 
opsat, med en forsget Jldgrad Tid efter anden giennemvarmes og det mange 
igientagne Gange, da Ovnen ellers vil i en Hast blive brestfreldig og tabe sin 
indere Figur eller falde sammen.

Et fferde Mode er, at en saadan Ovn koster meget, at det ofte er van- 
sseligt at samle de dertil fornodne Marerialier, saasom ildfast Leer og Stene, 
samt at man ikke altid har c ti saadan Arbejder, som har Bekvemmelighed nok 
at opfore samme paa en behorig Maade, som forudfattet' Hvelscn af en paffe- 
lig Brug og Omgangsmö.ade med de herhidhorende Muiumarerialier, hvor
med ikke enhver Muurmcster er bekiendt.

Endvidere maae for det femte en saadan Ovn ved Brugen vcere bestan
dig lukket, og felgelig kan hverken den nodvendige Agt med Kul og de øvrige 
Omstcrndigheder ved Diglens Standpunkt og Ildens Lag mod samme haves.

For
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For det siette, hvad det Oeconomiske af Arkeidet angaaer, da medgaae 
her mange Kul, uden ak disse bestandig nykte; thi da man ikke, uden at standse 
Luftdr2get og derved Heden, tør ofte aabne Adgangen kil Ovnen, maae Dig
len vare bedækket med flere Kul end behøves, som faaledes forkæres uden at 
giøre nogen Nykke, ligesom eg Diglen, ved saaledeS at være overlad med Kul, 
staaer Fare for at falde om, især naar Kullene hastigere brande bort paa den 
ene Side end paa den anden.

For det syvende er Virkningen af en saadan Ovn saa nsie bundet kit 
Stedet, hvorpaa den staaer, at man, ved ot forandre delte, er uvis orn- 
sammes Ildkraft.

En ottende Omstændighed er, at man i en saadan Dragovn, formedelst 
den ujevne Drag, ikke er istand til med Vished at angive de forffiellige Fossil
arters Grad af Smeltelighed, da man naturlig ei kan bestemme den Tid, som 
udfordres, naar de ikke skulls tabe de Bestanddeles Egenskaber, der virke 
deres Letflydenhed i Ilden, og delte drager

Et niende efter sig, at man ikke er vis paa Proportionen af de Ting, 
som skal giere de ufmeltelige smeltelige; thi i det Tilfælde at Ovnen har stærk 
Luftdrag, smelte Malerierne snarere end i modfat Tilfalde og behøver mindre 
Fluffer; den overflødige Qvanlitcl af FluS vil da strap virke paa Diglen og 
træffe sig ind derudi, naar enten Diglemakerien er mere beslægtet med disse end 
det man prøver, eller familie ikke har tilbørlig Tæthed. Er derimod Luftdra
get svagt, behøves mere Flus, fordi famme ved Ildens senere Drivt bliver 
tyk og strængflydende, hvorved Metallets Samling og Synkning i Diglen 
let fan hindres.

Et tiende Mode er, at naar man har faadanne Malerier i Smeltning, 
faafom Blyeglassets Forfærdigelfe, der, ved at blive lidet for længe i Ilden, 
gicnnemborer Digl n, kan man aldrig være vis paa sit Arbeide, med mindre 
man kan bringe Materierne, formedelst en bestemt, vedvarende og eensformig 
Temperatur, i vcxelviis indbyrdes Virkning, og faalcdes hastigere og med 
Vished fuldende sit Arbeide.

For det ellcvre moder endvidere, ot ved de Smelteovne, som drives 
ved Luftdrag, Diglen, ifald de omlagde Kul ikke falde jevnt derom, forme
delst den kolde Blæst vil faae Ridser.
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240 - M. Om Provemaaden af jernholdige Fossilarter

For det tolvte moder ved denne Ovn, at da den kun haver Aabning paa 
den ene Side og Diglen derudi altid staaer meget nedenfor Aaluringen, kan 
man hverken see om Diglen staaer lige eller er paa alle Sider ligemegct omgi
ven med Kul, og derncrst er det meget vansseligt, aftage Proven ud af saa- 
dan Ovn, deels formedelst Mangel paa frie Adgang, og deels formedelst He
den, fom moder Arbejderne ved Diglens Tagclse af Ilden, der dog bor ssee i 
en Hast og imedens Materierne endnu ere smeltelige; thi ellers kan man ikke 
vente at samle Metalkornet i et Stykke. Herncest kommer endvidere

For det trettende, at man, ved Skifte af ct saadant Ildsted, taber 
alle derpaa anvendte Omkostninger, og meget vansselig sinder Sted til en lige 
Indretning.

Da altsaa Provemaaden i disse Ovne er underkastet saa mange ubehage
lige Uvisheder, har jeg efter siere gierte Forssg fundet, at Brugen af Blcrfe- 
bcrlgene ere de mest passeligste, og da man ved sammes Brug tillige er istand 
til at giøre de mest overbevisende og let anvendeliaste Forsøg, i Henseende til 
Fossilarternes Forhold i en stärkere eller svagere Ildsgrad, faavcl naar disse 
ere eensartede ssm forssielligartede i Sammenfatningen, saa tør jeg destomere 
anprise Brugen af disse.

Mange har allerede indseer disse Dragovnes Mangler, og selv Walle- 
rius er allerede faldet paa den Tanke, hellere at bctiene sig, ved Erlsers Prø
velse, af Smeltning ved Blcesebcrlg; men det blev alligevel, som i alle Pro- 
beeranviisninger, for saavidt man havde med saadanne Jernertser at giøre, 
hvor Jernet befandtes mineraliseret ved Biergarter, mest en Lykkelreef deraf, 
formedelst Probering i Ilden, at fremstille en bestemt Gehalt.

Da nu et chcmiss Apparat maae, som cnhvrr anden Indretning, svare 
til sin Hensigt, saa kommer det i dette Stykke an paa, naar ovenmcldte Mang
ler ssal undgaaeS, at der er en passelig Jndrctring for den til Metallets Re
duction nødvendige Ild, hvilket alt jeg kan love enhver, der vil bruge dette 
mit Apparat efter Forssrivten.

Apparatet bestaaer af tvende Blcrfebcrlge med passelige Rør og en Ovn. 
Bleefebalgene kan efter angiven Størrelse paa hosfelgende Tegning forfardi- 
ges, ligesom og de almindelige Lcederbnlge, som Smedene bruge, og som 
ephMgeS i et dertil passende Iernstativ, der er sammensat af udsmedcde i

Tomme 
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Tomme tykke og 1 Tomme brede Jernssener, hvilke kan valgeS efter Tegnin
gen. Enhver Balg har et Ror ij Alen lang, fom sidder fast i samme, og 
ethvert saadam Ror har et mindre lest Enderor af iZ Alens Langde, fom for 
Beqvemmelighed kan tages af og saltes ril naar disse bruges; til dette sidste 
har man endnu et tredie Ror af 6 til 8 Tommers Langde, fom jeg vil kalde 
Jldreret, da det gaaer ind i Formen af Ovnen, og fom passer vel til Ende
roret ligesom og flutter vel i Formen eller Hullerne af Ovnen; delte maae des
uden vare forsynet med et Bryst udenfor Ovnen, ak det under Brugen ei trak- 
ker sig ind i Ilden, og saaledes stadig maae beholde sin rette Stilling saavel til 
Ovnen fom til Enderorek.

Jeg har til de tvende sorste Rer almindelig valgt Gevarlob, og for 
Styrkes Skyld disse saa massiv fom mueligr. Saavcl Ende- fom Jldreret 
maae, for at befasies til hinanden, have en Skrue paa den Ende, hvor de 
ansattes, og vare saa vide at de kan ssydeö tvende Tommer over hverandre, 
famt indby.des flutte saa teet fom mncligt.

Da der imidlertid kommer an paa Pladsen, hvor man vil opsatte dette 
. Apparat, saa kan, om Balgene kunde staae lige mod hverandre, Endcrorene 

vare lige med Balgrrorene; vil man derimod af Mangel paa Rum Have dem 
jevnsidcs, da maae Enderorcne vare krummet under en halv Cirkel, der ud
strakt i en ret Linie vilde giere 15 Alen, og ligge tvårs over for den anden 
Deel af Enderoret; ssulde man vare mere indssranket, faa kan den ene Balg, 
fom Tegningen viser, hangeg saaledes at man kan staae under famme, da En
deroret i faa Fald ledes saaledes, at det kan anbringes lige for Roret af den 
Balg, fem staaer los; det maae i al Fald ikkun markes, at den Balg, fom 
er Hangende, og hvis Ror baave er längere og krummet, giver en svagere 
Vind, end den, hoor Eudcrorcr gaaer lige, og man maae i dette Tilfalde, 
da Blåsten af Rerene bor vare hinanden lige, gisre det Rer, fom ligger lige 
ud, nogle Tommer längere, og ved praclisse Forfsg neiere bestemme dette; 
dernast kommer det ogfaa an paa Balgenes mere og mindre Villighed at fange 
og flippe Luften, fom kan bringes i Lrghed ved at besvare den Balg med Vagt, 
fem viser sig mest sten i at synke.

Balgen maae og saaledes ophanaes, at den ikke er udsat for de Gni
ster, fem ved Blåsten stiger i Veiret af Ovnen, og derfor anbringer man den 
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(edst t«t bag ved Vcrggen af den Skorsteen, hvorigiennem Dampen og Regen 
gaacr op: og man kan tillige giøre den Samling af begge Beelgstcrngerne, at 
Arbeiderne kan med en Haand fcette begge Beelgsne i Gang og med den anden 
paffe Ilden, fom, naar Rorene dertil indrettes, let lader sig iverkscette.

Ben Størrelse af Bcrlgene, som af mig er angivet, er baade tilstræk
kelig til en ErtSprove, som og til hvad andet Fossil man vi! undersege; men 
man maae endvidere have en Ovn, der er begvem for deri ar nedfcette Diglen, 
som er fyldt med Prevcmaterien. For at denne Ovn, ligesom Bcelgene, 
kan bringes fra et Sted ril andet, naar man vil bruge den, kan man bekiene 
sig af en saakaldet tredivemarks Ppsetdigel, som sees paa Tegningen, eller i 
Mangel deraf, som mere bestandig, giere den af Iernblik, efter Tegningen. 
Samme er en fiirkanter aaben Kasse, der paa tvende modsatte Sider har i en 
Heide af 5 Tommer over Grundfladen tvende Former eller runde Huller, i 
hvilke Ildrorene saa fuldkommen muelig maae paffe eg have den Beliggenhed, 
at Vindstraalen paa begge Sider af Middclpuncten er i 2 Tomn ».s Afstand 
fra denne; de Llcese da ikke lige paa Diglen, men paa den i Blikkassen om
vendte Kegles Sider, og danne saaledes en Cirkelbevcegelse om Diglen.

Blrkkassen beflaaes for Styrkes Skyld indvendig med ildfast Leer, som 
saaledes omlagges, at Ovnen faaer en omvendt Kegleform, saaledes som i 
Tegningen findes punkteret, og udi denne Besiagning lades Giennemgangen 
aaben paa de rrende modsatte Sider for Rorene; men paa det at Lccrbcklced- 
ningeti maae kunde homge desto bedre til Kassen, er det nødvendigt at denne 
indeni, paa Siderne af Kassen, bliver forsynet med Iernblik, som hist og 
her er befastet til Kassen og fremstaaer omtrent i Tomme; naar dette Jern
blik er I Tomme bred og haver cn indbyrdes Afstand af 2 Tommer, da er det 
»ok for at kunde holde Leret til Kassen; det baandformige Blik behoves ikkun 
at anbringes i den everste Deel af Ovnen, nemlig strax ovenfor Formen eller 
over Hullerne for Ildrorene, og skal disse Baand ei (laae overende, men lobe 
langs om i Blikovnen.

Ved Valget af den ildfaste Leer vil jeg endnu tilfoie, at man maae fkaffe 
sig samme saa svarende som mnetigt til sit Navn, da Heden i denne Ovn baade 
kan drives og virkelig bruges i en hei Grad, thi en almindelig Leer, der var 
mergelartig eller medforte Kalk eller smeltelig Sand eller Jernaher, vilde her 

vare 
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vcere ubrugbar, og Leerbesiagningen tilligemed Hullerne ville fom oftest baade 
nedsmelte og stoppe sig',, og skulle man ingen anden Leer have end den meget 
fede, dec for sig allene i Tørfe eller Ilden falder sonder og sprcekker fra hin
anden, faa kan man, ved at blande den med cn reen Qvans- eller Kieftl- 
Gruus., eller og nud samme fede ildfaste, men rillige brcrndte Leer, giøre 
den brugbar. Skulle paa de Steder, hvor man opholder sig, ingen passe
lig L eer graves, faa kan man ved Prugen af dcn i de phgrmacevnfke Offi
ciner vcrrende hvide Bolus eller og den colniske Leer, naar denne med cal- 
cinerer eller grovlig stedt Flint blandes, udrette det samme,

Jeg er derfor overbeviist, ar naar man i del øvrige vil binde sig til der 
i hosfolgende Tegning ansatte Maal paa Vcelgene, Stativet og Ovnen, man 
fuldkommen vil indste Sammensretningsmaaden, hvortil jeg endnu vil bede at 
anmcerke: da Ovnens Sked med Tilgang af Bortgrsrene indrage liden Plads, 
faa er en Skorstcen, som indeholder cn Plan af iZ Alen, stor nok at anbringe 
samme paa, og naar deri eller paa Siderne intet Trcsverk er, faa er Stedet 
beqvem til denne Ovns Brug; men beqvemmere staaer Ovnen i et Laborato
rium, som er heit og gibset eller hvelvet, fordi man der kan staae paa alle 
Sider af Ovnen, og Operationen saalcdes af mere end En kan oversees; doz 
maae i sidste Tilfalde Skorstenen eller Laboratorium have et faa godt Drag, 
at Fugtighederne og Kuldampene fra Ovnen kunde drage sig op deri. Naar 
Stedet af Ovnen er valgt, anbringes Beelgene paa er jcvnr Gulv, og fcettes 
saaledes, al Rorene decaf staae i en horizontal Stillings Linie med ovenbe- 
stemre Huller i Ovnen, hvilket maae iagttages, hvad enten de staae lige for 
hinanden, eller have krumme Ror, eller en af dem hunger.

Udi ovenmeldte Ovn, fem staaer midt imellem Bcelgrsrene, nedsattes 
paa Bunden en omvendt Digel '•(ler et andet faststaaende Stativ, fem da 
maae vcrlges af ildfast Materie; denne maae nedentil vcere af 4 a § Tommers 
Giennemfnir, rund og ende sig spad som en Kegle med en Plan Grundflade 
af 1-0- Tommes Giennemf.it eller forholdSmcessia lidet stsrre end Foden af den 
Digel, fem s?al staae derpaa. Vindsiraalen. maae, naar den cr opfat, 
netop bedrive cn Vei, hvis Direction, om famme med en Linie udtrykkes, 
denne da kom at ligge i Overfladen af cn Plan, der vilde $icm Prsvedrglens 
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Fod og Stativets Flade: ligesom man og', ved at fatte en Trcrpind horizontal 
med Ildrorets Direction, kan indrette dette.

Ved en saadan reguleret Anvendelse af denne Ovn, vil man i mindre 
end 15 Minuter vcere istand til at smelte det, fom udi de i Probeerkunsten 
almindelig anbefalede Ovne i to Timer er «smeltelig; ja i en Time kan Kalk
stenen, som ellers holdes for «smeltelig, forvandles for en stor Deel til et 
gront Glas, som staaer Ild med Stanset; og ved dette Arbcide synes ikke 
saa meget Heden allene, som det i disse Materier sig bindende Varmestof, 
fornemmeligst til Smeltningen at bidrage. Alle saadcrnne Fordele,, der nok
som vil anbefale denne Art af Ovn, og vistnok vilde den store Pott, der 
i far havde helliget sine Studia denne Deel af den oryktognostiffe Chemie, 
ved den store Mcengde af hans Forsog med Jordarterne og deres forskiellige 
forholdsmæssige Beblanding, have givet os sikrere Anledning til den nyniaste 
Anvendelse af disse paa de store Malmsmeltninger ved Hytterne, og Midler 
til Jernets Foradling paa forffiellige Scrt, dersom han, isteden for Drag
ovnen, ved sine Forsog havde betient sig af velindrettede Blcesebcelge.

De jernholdige Fossilarter, til hvis Metalgehalts Bestemmelse jeg har 
anvendt dette af mig forcflagne Apparat, ere alle saadanne,. hvorudi Metal
let hverken ved Svovcl eller Arsenik er 'mineraliserct, og saaledcs ikke af no
gen metallisk skimrcnde Glands, men som i Jordarterne ere saa noie opleste, 
at disses udvortes Anseelse aldeles ingen saadan Mctalgehalt angive, hvis 
ikke Erfaring i denne havde lært os at op söge det, saasonr i Granat, Skisrl, 
Glimmer, Asbest, Hornblende, Grensteen, Zeolith, Hyacinth, Labrador
steen, Kieselffrfer og Jaspisarter m. f. Disse alle ere Gang- og?Biergarter 
af den Natur, at man uden nogen foregaacnde Restning kan udbringe deres 
Metalgehalt blot ved at anvende de fornodne Midler, som formedelst deres 
ForvantfVab deels til'Jernet og deels til Bjergarterne virke og bringe Jern
kalken tilbage til fit metall.ffe Udseende, saa at det samler sig paa Bunden 
af Diglen som et fast Korn.

De Virkningsmidler, som hertil almindelig bruges, neaae vcere af den 
Art, at de under Losning med Varmcstosset kunde virke paa Fossilarterne, 
forene sig med samme, og saaledes udskille Iernkalken as sin forrige Forening;

men 
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men da Jernet i Veblondelsen her er i en forkalket Tilstand, og saaledes ikke 
har den som Metal egne Glands, faa vil man let indsee, at her ud fordres 
sagdünne Materier tilsatte, som ved en faa h.oi Temperatur, fom Mer al kalken 
antager i Smeltningen, have storre Forvanrffab til Jernets Syrestof end 
samme selv, og da Kulstoffet er et blandt de fortrinligste, fa a fan man an
vende alle de Materier, hvori man vccd samme at indeholdes, og da man i 
Harpix, Kullet og den saakaldede forte Flus finder famme i største Mcengde, 
faa har man og giort Brug af tisse.

Derncest moder tre markelige Omstcendigheder ved Metalgehaltens Ud
skilning af Fossilarterne:

1) At Jernet staaer i den noieste Forening med Jordarterne;
2) At det vanskelig vil skille sig derfra;
3) At Bjergarterne fom oftest ere af den Ark, at Smcftemidlerne kun virke 

lidet mere paa dem end paa Jernkalken, eller og de forene sig kun med 
en Deel af Blandingen, hvorved Metallet hindres fra at udskilles, hvil
ket, om det ikke ved scerdeles anpassende Oplssningsmidler og en behsrig 
anbragt Jldsgrad forebygges, igien vil optøfe og forsiagge Metallet efter 
Udffilning af Biergarten.

For at opnaae det rette Aiemed og undgaae disse Moder, har jeg i faa 
Hensigt fundet de forusdne Smeltemidler ar vcere:

i Centner jernholdig Fossil,
3 Ditto fort Flus,
i Ditto ulttdffet Kalk,
4 Ditto Borax,
1 Ditto Glasgalle,
i Ditto reu fe t Potaske,
1 Ditto Salmiak,
i Ditto Kulstøv.

Naar det.Fossil, man vil underssge, er fiin (fom maae skee mere vcd Stamp
ning end ved Rivning i en Jernmalms Morter), blandes famine paa det 
nsieste med nysommeldte Materialier.

I i 2 Blån-
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Blandingen kommes nu i en god ildfast Digel, som inden udi, paa 
der at intet af Materien fFal ved Smeltningen hcrnge sig paa Siderne, jevnt 
og tyndt gnides med fiint Kride; man trykker da Blandingen nogenledes 
sammen enten med Fingerne eller ved at stampe Diglen lettelig paa Border, 
da bedækkes Overfladen med et tyndt Lag fiinreven sort Flus og endelig med 
cn halv Finger tyk Kiskkcnsalt, hvilket alt -niaae kun fylde Diglen til to 
Trediedeel.

Dialen bedækkes med et vel passclig ildfast Laag og bringes da i Ilden, 
samt fæueS paa fit Stativ, som maae have den Stilling mod Vindstraalcn, 
jea udorlig ovenfor har omtalt; thi iagttages ikke dette, faa vil Smeltemid- 
lerne enten bringes i cn skummende Kogning eller ikke faae den tilbørlige He
de , da i fsrste Fald Jernets deduction hindres, og i sidste, at samme ikke 
fan synke igiennem Slaggen, som er bleven streng- og tyksmeltelig.

Laaget over Diglen maae række omtrent | Tomme over Diglen, ligge 
toet til samme, men ei Hines fast, paa det at Fugtighederne, som udvikle sig 
ved Smeltningen, ei ffal foraarsage Ridser i Diglen eller kaste Laaget af. 
Har man isteden for Digle de saakaldede Probeertutte, som bor vatre forsynet 
med en overfaldende Hcette, der oveni har et lidet^Hul, og som oventil erc 
sammentrukne som en korthalset Flaske, hvilket narmere sees paa hosfolgende 
Tegning, faa har man den Fordeel under Smeltningen, da bisse Probeer
tutte inden udi imod Foden er mere fammentruFfeh i cn Spidse end de fæd- 
vanlige Digle, at Flüssen baade beholder længere sin Tyndsmeltelighed og 
Mctalkornet desto lettere fætter og famler sig til Bunds; dog maae ved disses 
Brug Vindstraaleu lobe forbi i det Rum, der ligger i en Plan, begrændfet 
af Probeertnttens Bug og sammes Fod.

Naar da Blandingen enten i Diglen eller Probeertutten er fat paa sit 
Stativ, lægges herpaa nogle dsde Kul paa Bunden af Ovnen og nogle Gls- 
dcc lige for Rorene og atter derover dsde Kul igien, at de dække Prsvediglen 
ril 2 Tommers Heide, og paa Laaget lægger man et stort vel udbrændt Kul, 
som man bestandig under Smeltningen maae holde paa samme, hvorved fore
kommes, at man ved Kuls Paalægning ikke be skader Diglelaaget, som mat) 
ri har at frygte ved Brug af Probeertutte; man giver da nogle faa Vindstød 
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nigS ;6egqe Balgene, ar Kullene maae Tid efter anden gløde op, og Diglens 
Temperatur gradviis tiltage, da denne ellers vilde revne.

Eftersom Kullene begynde at gløde, vil man höre Kiskkensaltet at prasle 
eller at decrepitere; man afventer den Tid som dertil vil medgaae, og tilseer 
at altid Kul ved Siderne ligge jevnr og ingen Huller ere, som befordres ved 
en tynd Jernstang, der maae bruges lettelig og saaledes at Diglen ei rykkes 
fra stt Stade. Naar Saltet ikke mere prasler, begynder man ak bcvcege 
Balgene omtrent io Minuter, saaledes at de komme halo i Veirct, fom dog 
maae stee gradviis og uden voldsom Trykning eller hastig Bevægelse afVind- 
siraalcn igiennem Noret. Under denne Tid vil Fugtighederne og Cristallisa- 
tionöisen af de i Diglen vrerende Salte efterhaanden uddunste og Saltenes 
Virkning paa Jordarterne tage sin Begyndelse, samt det derudi oxiderede 
Jern »uddrages sir Syrestof, iNprcegnereS med brcrndbar Stof og som fuld
kommen Metal begynde at adskilles. Ildgraden foreges nu lidt efter lidt 
ved Bcrlgenes rastere Bevcrgelse indtil 20 Minuter; sees Diglen c,t vcere 
hvidgloende i dette Mellemrum af Tid, da vedbliver man indtil 30 Minuter 
i alt cre forløbne, men hvis ei, faa maa$ man lcegge nogle Tyngder, f. Ex. 
en eller flere Muursteen paa Balgene bag til, ifcer uaar man bemcerker ot 
Bcelgene vise sig langsom al synke.

Man maae imidlertid under dette hele Arbeide have megen Tilsyn med 
Diglen, at den ikke lcrgger sig paa nogen af Siderne og at ingen Kul paa 
nogen af Siderne, isser mod Rorene, eller ovenpaa mangle, thi i første 
Tilfcelde vilde Vindstraalen stsde uordentlig paa Diglen og bringe de indehol
dende Materier til at stumme, Diglen til at sprække og Materien til at lobe 
ud, og i sidste Tilfalde vilde Jldgradcn blive ubestemt.

Naar nu den af mig fastsatte Tid er forløben, stydes de paa Diglelaa- 
gct liggende Kul hastig tilside, og hcever man da Diglen lemfceldig, som 

-fattes med den saakaldede Digletang, ud, satter samme paa et Sted, hvor 
dcu kan afkioles, helst i Sand, og flaaer strax efter Nedscetkclsen lettelig mod 
Bunden af Diglen eller det Kar, hvorudi Diglen flaaer, paa dct at de sin a a 
Jernkorn, fom endnu tildecls svsmme i Slaggen, kunde faae Leilighed at 
soette sig til Bunds og samles i et Korn.

Ji Z Ar-
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Arbejdets ftreuskre Gang vil man være istand tif at bekomme deraf:
1) At Diglen udenpåa vifer sig overalt glasieret, og denne Gl.'siur maae 

ikke være brunn etter fort, med mindre man veed at i Kullene haver været 
noget Jernagtigt, faofom almindelig blaa eller guulagtig Leer etter des
lige Tilfældigheder.

2) Laaget paa Diglen maae findes tret, ligesom og Diglen uden Sprækker.

3) Naar ved Diglens Aabuiug famine fsnderflaaeS, og dette skeer efter 
Diglens Længde og med al muclig Forsigtighed, paa det at det famlede 
'Korn ei tabes, faa maae delte vcere reen og metallis farvet paa Overstå- 
den, uden at have en Skorpe, hvilken er af fort Farve og fourth er af 
forbrændt Jern; Ilden har da omtrent varet 2 Minuter for længe; fin
der man derimod Metalkornene adspredte i Blandingen, og man ve ed at 
Diglen ikke har lagt'Ul nogen Side eller ved Udtagelsen og Nedsættelsen 
bleven forfomt med at famle Kornene, da burde man have givet et Par 
Minuter længere Ild; omstunder findes Kornet adspredt paa Bunden af 
Diglen, naar denne har været meget flad; dog kan dette sidste Mede 
meget derved forebygges, om man siaaer mod Bunden af Diglen, men 
lettelig, medens famme endnu staaer i Ilden og befindes i den fuldkorn« 
menste Smeltelighed.

4) Bsr man færskilt finde tvende Slagger over hinanden; den nærmest 
Proven maae være fuldkommen glasagng, halvigiennemskinlig og oli; 
vengron, og ovenpaa famme maae Saltet findes merkerod og tæt, famt 
jevtit liggende ever bemeldte Glas.

5) Diglen kan inden paa Siderne nok vift sig noget rodbruun, fort og stri
bet af Massen, fom i Førstningen pleier at stige noget op; men findes 
den aldeles fort, at være belagt med tyk Glas, og dette tildeels at vare 
stagagtig og af Bruun Farve, da har Ilden faavel i Begyndelsen fom 
siden været for heftig og ingen tilbørlig Reduction havt Sted.

6) Findes ingen Metalkorn i Bunden, men ak Flus blandet med Klokken- 
faltet, og den hele Blanding ffummig og af fort Farve, da har Ilden

. været for heftig etter Vindstraaken stedt pgg Diglen, i hvilket Tilfælde 
aldeles ingen Reduction finder Sted.

7)
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7) Findes at Blandingen har smeltet og uden at have blandet sig med Kiok- 
kensaltet, uagtet ot Bælgrorcne have havt deres rette Lag, da har enten 
Vindstraalen været for svag eller Ilden ikke været anholdende nok; i for- 
sie Tilfælde bor Bælgene besvares, og i andet Tilfælde anvendes 5 a 6 
Minuter längere Hede.

Jernets Egenskaber bedommes afsammes Egenskaber under Hammeren; 
jo sciere det findes, uden at gaae sonder i Slag, desto bedre er der; springer 
det koldhamret let istykkcr, er det koldffisrt, men det ber ogsaa lade sig hamre 
uaar del er varmt, i ander Fald er det rodffierk.

For saavidt har jeg herved viist den paalideligste Omqangsmaade med at 
prove saadanne jernholdige Diergartcr, der ikke indeholde nogen betydelig eller 
mærkelig Portion af Arsenik eller Svovel, thi hvor disse ere sammenblandede 
med Jern i Ertserne, falder Proven ikke nær saa vanskelig, da cn ringe For, 
seelse med Diglens Stilling eller Ildens Anvendelse just ikke forvolder nogen 
Mislykkelse i Provens Frembringelse, uagtet den dermed anstillede Underso- 
gelse desaarsag ikke altid er saa god som den kunde og burde være.

Til Beviis derpaa kan især kiene ArsenikenS Beblandelse med foroms 
meldte Biergarter, naar det kommer allene an paa at frembringe et Metal- 

-korn uden Hensigt til Metallets særegne Natur i Biergartcn. Men saa nods 
vendigt det i sidste Henseende er at vedblive den as mig forhen bestemte Blan
ding, faa unedoendigt er det i forste Tilfælde.

Man blander f. Ex. i en Jernmorter:
i Centner Fossil,
3 Ditto fon Flus,
i Ditto Kulstov og
~ Ditto hvid pulveriseret Arsenik;

steder samme saa fiint som mueligk, og kommer det tilhobe i en ildfast Digle 
og bedækker det med Salt, samt behandler den hele Masse for det ovrige i 
Ilden paa forommeldke Maade hcnved 20 Mirutter, da man ved Aabningen 
vil finde en sikior Regnlus, som ikke lader sig drage af Magneten, fordi sam
me indeholder mærkelig Arsenik, hvorfor den og i Brudet er glindsende hvid 
of Farve, er faa spr^d og ffior at den ikke vanskelig lader sig smulre under 
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Støderen, og kan auftes for en kunstig Mispikkel. Ved denne Leilighed 
finder jeg fornødent at erindre, at den, der i Begyndelsen befatter sig med 
denne Blandings Asrøgning, maac tage sig vel i Agt for Arseniken, der for 
der meste vil bonrege, at han ikke i et indelukt Rum derved ffal tage Skade 
paa sin Helbred,

De mig i Begyndelsen medende mange Vanskeligheder under forom. 
meldte Bjergarters Prøvelse, i Henseende ril deres Ierngehalt, have blandt 
andre Forseg ogsaa givet mig Anledning til at reducere deres memlliffe Gehalr 
uden saltagtige Fluffer, eller blot med saadanne Bjergarter, der ved Smelt- 
ningcn angribe den med Metallet blandede Jordart og saaledeö løsnede Metal, 
let fra sine øvrige Forbindelser.

Flusspathcn, der er her det betydeligste Hielpemiddel, giver og tilvisse 
en heldig Prove, naar den efter hver BiergarlS Narur bliver behørig anvendt, 
i hvilken Henseende jeg her ikkun vil bersre dets forholdömcrffige Anvendelse, 
naar man vil probere Granat og Skierlarterne, som jeg blandt andre af delte 
Slags finder mest vanffclig at brobere, Dertil har jeg taget:

1 Centner Fossil,
2 Ditto Flusspath,
^4 Pund klart Kalkspath, 
f Centner stsdt Begekul.

97aat disse Ting ere stedte og blandede, kommes de i cn Digel, fom for faa*  
vidt denne Blanding ikke (kummer ved Smeltningen er stor nok naar A deraf 
er fyldt. I rvriqt smeltes der under forsmmeldte Forsigtighedsregler imellem 
18 og 22 Minuter.

Naar forommeldte Tings Proportion er vel truffen og Smeltningen er 
sikret tilbørlig, som vcd c intake mit Apparat ikke er saa vanffelig, vil man ved 
Diglens Aabning finde et melkefarvet Glas og s a z (tørre og mindre Jern
kugler, decls liggende ovenpaa og dcels under famme paa Bunden.

Er Glasset eller Flüssen klar, i hvilket Tilfcrlde den er for let smeltelig 
og Metallet ikke findes reduceret, da fattes omtrent | Kalkspath; men sindes 
Blandingen font et Pulver og tudeels sammenløben i smaa Kugler, hverudi 
endog omstunder Jernet findes reduceret og kornviis, formedelst Magneten
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kan samles, da mangler det paa Flusspath; man kan og have taget for me
get Kulstev, fom ler meder ifald man isteden for Bog- har brugt Fyrrekul, 
da deraf i faa Fald rages mindre.

Da her handles om faadanne Biergarter, hvori, udvortes at see tik, 
ikke formodes at vare Jern, faa vil det, rü’V for Begyndere i dette Fag, 
maaffee ikke vare uden Nytte paa den nrermeste Maade at lare at kiende disse 
Biergarter, for siden med mere Sikkerhed at kunne afgive sig med et stsrre 
og vidtlofligere Arbejde.

For at overbevises om, hvorvidt de forehavende Biergarter cre jern
holdige, stodcs deraf 1 Qvintin til stint Pulver, hvorpaa hceldes 1 Lod maa- 
delig firerf Salpetersyre i et faakalyet Nonchenglas, hvilket lsfdiq bedrekkes 
med lidet Papir; denne Blanding hrenges over Glodcr udi en Seglgarus- 
traad imellem Fingerne, eller fattes i en Sandkapel eller og paa en varm Ka
ke lovn, for faameget fem tu tidigt at digerere; Biergarten vil herved, om 
ikke ganffe, dog for en markel i g Deel tilligemed den indeholdende Jernjord 
blive oplost, ifrer naar Materien under Digestionen faaer vel Varme eller kaa- 
ge§ med bemeldte Syre, hvorved dog Oplssningömidket ikke altid faaer en 
meget mrerkelig g nul Farve, fordi famme tillige indeholder en Deck af Bierg
arten. Oplosningen kan og befordres ved at tilfrette 4 Kiskkenfaltfyre; men 
for at erholde et smukt blaat Prrecipitat, hvorom strax ff'al meldes, er det 
bedre at nndvare denne Tilfatning.

Imidlertid maae man vare forsynet med en god Blodluud, som findes 
tilstrakkclig beffreven og lader sig lange bevare i en tilbunden Flaffe; i Man
gel af saadan Lund, kan man selv lave sig samme med liden Umage, naar 
man digererer 1 Qvimin god Berlinerbkaa med i4 a 2 Lod Potaffeluud, hvor
hos dog maae vides, at denne Tilberedning gierne indeholder lidet Jern; men 
da det her ikkun gielder om noget eller intet, liden eller megen O.vantitet Jern 
skulle findes i Biergarten, faa kan man i Mangel af hiin Blodluud beliene 
sig af den rre, og kommes da, faaledcs i | Pagel destileret eller fer If Vand om- 
trent 20 Draaber af Biergartens Oplosning, fern vel blandes med Vandet, 
og deri atter ligefaa stor Portion af forbemeldte Lund, hvorved Jerujorden af 
for st e Oplosning ville ffille sig af Blandingen med en smuk blaa Farve i stsrre 

Samling. V. 25,
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eller mindre Qvantitet efter Bjergartens mere eller mindre Indhold af Jern, 
hvorved det tillige maae merkes, nt en saadan metallisk Extraction vil vise sig 
ved riigholdige Jernjordarter med et bruunfarvet Bundfald, dersom Oplos
ningen ikke tillige medfsrer noget lidet Jordagtigt, hvilken i manglende Fald 
kan efter Oplosningen tilscettes enten af en reen Kride eller Allunjord, men 
ligeledes gives Tid til Oplosning.

Den sidstomtalte Potaffcluud kan forfcrrdiges af i Deel hvid Viinsteen- 
salt og 3 Dele serff Vand.

Heraf kan man da ei allene leere ar kiende de under Heender havende 
BiergarterS Jerngehalk, men eg, ligesom man har vceret agtpaagivende ved 
Proven, blive istand til at ssionne, hvad enten de indeholde lidet eller meget 
Jern.

s

For-
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