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Om

Järnmalms proberande
på våta vågen.

§. I.
Öm Malmprofver i allmänhet,

A t af profver i fmått kunna dömma om malmersråtta hallt på metall, år få mycket angelägna¬
re, fom man dåraf ej allenaft kan fluta, huru

vida blottade malmftreck förtjäna at med arbete beläggas,
eller icke, utan ock vid til godo görandet i flört fåttes
i flånd, at urfkilja fmåltproceffens befkaffenhet, eme¬
dan det redan förut år bekant, hvad fom bör århollas.
Denna vetenfkap, fom egenteligen kallas Proberkonft,
fynes dock vara mycket yngre, ån fmåltningar i flört,
ty den förfla handledning, fom hårutinnan blifvit
tryckt, år af LAZ. ERCHER, Kejferlig Öfver-Bergmå-
flare, är 1574 Ä). MOD. FACHS Probier-buchlein för¬
fattades val 1567, men blef förft af hans fon utgifven
1595. Man har likväl utan tvifvel långt förut öfvat
den famma, ehuru de nåmde Auctorer förft bringat
defs reglor i ordning och fammanhang, eller kanfke
allenaft gjordtdem allmänt bekante, fådane fom de fjelf-
ve lårt dem. Bergshanteringen har ånnu i dag det ge-
menfamt med Kontier och Handtvårk, at vilja göra
hemligheter af fma förrättningar. Hvad järnmalmer i
fynnerhet angår, få förefkrefvo FACHS och ERCKER

A alle-
rt ) Aula Subterrtnea , oder Befchreibung derjenigen Sachen, foin der

Tiefe der Erde vachfen Prag i folio 1^74.



2. Om Järnmalms proberanis
allenafl: en ofullkomlig mechanifk affkiljning med tilhjelp
af magnet: den fenare påbjuder råftning for vifla arter,
fom förufc icke dragas. Det var annars naturligt, at fom
elden i flört nytjades, få tankte manfnartpå famma väg
i fmått, och den tidens chemifka kunfkaper kände ej
heller någon annan; men eldgradens och omflåndighe-
ters fkiljaktighet gjorde likväl nödvändigt, at bruka
åtlkilliga hjelpmedel, dels til bergartens fmåltande , dels
til merallens reducerande och conferverande, hvaraf fe-
dermera en flor mängd olika förefkrifter upkommit,
Det vore väl enklaft, om eld och kol allena kunde le¬
da til ändamålet, men det låter lig knapt göra med
annat, ån rena kalker. Imedlertid kan fvårligen undvi¬
kas, at ju; falrartade tilfatfer fråta fjelfva metallen, och
följakteligen finnes gemenligen flaggen vid anflålte prof-
ver deraf hyfa efter omflåndigheter mer eller, mindre
Kos: fig. Defle fmå profver hafva defsutom den brift-
fålligheten, at oftaft gifva nog fkiljaktiga utllag efter
olika flufler, ja åfven med en och famma, om digelns
ftbrlek eller eldens ftyrka mårkeligen förändras. Hvart
(lag af malm, fordrar nåflan fin fårlkilta flufs,. rättad
efter ämnenas lynne, och proportion, om råtta procen¬
ten fkall århollas , och at utröna den fordras i livar hån-
delfe mycket befvår och fleraförfok.. Hårtil kommer
fedan vid utöfningen den fvårigheten, at eldens ftyrka
icke få noga kan afmåtas, fom det vid viffa tilfållen
behöfdes , och hvarpå likväl förfökets utflag ofta beror.
Anteligen blir ej heller den: vundna reguius altid ren,,
utan fmittad med främmande faker , hvadan den ofta i
fkedvatten plågar lämna et blyerts likt fkrof olöft, om~
trent af famma. volum, fom det ilagda järnet.

Man har derföre i fednare tider börjat tänka på;
Utvägar 5 fom, närmare leda. til. ändamålet. Det. låter fig,

gan»<



på våta vågen. 3

rgarifka vål göra, at genom rjånliga menftrua utdraga
allehanda metaller utur fina malmer, och at utan all
fmåltning helt noga utmärka råtta hallten, men de
prof på våta vågen, fom hittils blifvit forefiagne, bo«
ra fnarare få namn af blandade, emedan de fordra til¬
lika både menftrua och eld. Sådane åro de, fom Hr.
LEHMAN förefkrifvit b).

Det år fant, at dylike arbeten fordra gemenligen
mera tid och mycken granlagenhet, men de gifva ock
med fullkomligare noghet utfiag, hvilket i vifia håndel-
fer år af ftor betydelfe: de kunna åfven tillika gifva
underråttelfe om fjelfva matrix både til blanning och
proportion, hvilket förgåfves fökes genom vitrification,
fom förblandar och fammanftöper grundämnena.

§. II.
Huru JärnbaJlt haft utdrages pä väta vägen.

Alla hittils bekanta^ fyror kunna uplofa jårn, men
fom hår egenteligen påfyftas, at utdraga det, fom i al¬
lehanda malmer på åtlkilligt fått finnes invicklat, få vil-
je vi endafl: uppeholla^ofs vid dem, fom hårtil kunna
vara måft tjenliga. Sådana åro i fynnerhet [altfyra och
kungsvatten, hviika uplofa denna metall, under hvad
fkeppelfe den må vara, i metallilk form eller calcinerad.

tfitriolfyra har vål famma formogenhet, men an¬
griper trögt det, fom år mycket calcineradt, och be-
höfves jåmvål dårtil i fiörre mångd. Detta år orfaken
hvarfore vitriol-uplosning i öppen luft ouphörligen af-
fåtter ny ochra. Luften röfvar nämligen från jårnet
efter hand mer och mer af defs brånbara åmne, i följe

A i hvar-

i) Probietkunft.



4 Om Järnmalms proberanäe
hvaraf fyrans mångd, fom allenaft år lämpad efter me¬
ra fullkomligt jårn, blir alt otilråckeligare, och måfte
fåledes fmåningom (lappa hvad den ej förmår qvar-
holla. At brift på fyra voller flik fjelfmant affåttning
fkonjes tydeligen deraf, at alt uplöfes, om deraf mera
tilflås. Hvad åter luften uträttar finnes ögonfkenligen,
om vitriols folution forvaras i full och väl tåpt flafka, ty
då kan den ganfka långe bibehollas, utan at på minfla
fatt grumlas, om den allenaft år gjord med deftilleradt
vatten. Vårma underhjelper ganfka mycket det brånba-
ras affondring.

Saltpetsr-fyva angriper vål Jårn, men med fådanhäf¬
tighet, at phlogiflon fnartaffkiljes, hvarefter kalken föga
eller intet af denna fyra qvarholles, utan faller til botten»

Af det, fom anfört år, kan fåledes flutas, at faltfy*
ra, antingen enfam eller blandad med litet fkedvatten,
gifver häfta utvåg, at utdraga jårnhallt. Malmen bör
på det aldra fmafte pulveriferas, vågas, flås uti en flafka
och dårpå några finger högt af menftruum. Flafkan
tilflutas med kork, fåttes i digeftion, och hårunder fli¬
tigt omfqvalpas. Efter några dygn afhållas det gula
menftruum, dock få varfamt, at intet af malmen får
följa med: ny fyra påflås, och få fortfares vidare på
famma fått til defs den fifta ej löfer mer, fom lått
fkonjes af fårgen. Gemenligen kan hårtil brukas en få
fvag falrfyra, at den fjelf år utan färg, hvilket åfven år
beqvåmligt, emedan då lått urfkiljes, huru uplosningen
går för fig. Men i vifta håndelfer, i fynnerhet då gång¬
arten ar kifelartad, måfte ftarkare fyra, ja åfven kok¬
ning användas, at utbekomma alt järnet.

Det fluteligen qvarblifna af malmen flås på et
vågt filtrum af tryckpapper, fämt utlutas med hett vatten
til defs ingen fyra år qvar. Tincturerne och utlaknings-

vatnet



på våta vågen. 5
vatnet flås tillfamman, famt hyfa nu jårnhallten; frå¬
gan blir då, huru den fkall famlas och deraf procenten
utrönas ?

§. HL
Huru det uploßa kan famlas.

At fkilja det uplöfta jårnet ifrån uplösningsmedlet
dertil kunna åtfkillige utvågar nytjas, men de fom hår
egenteligen förtjena granfkning åro tre, nemligen fäll¬
ning med alkali, med zink, eller med blodlut.

Alkali, både fixum och volatile, praecipiterar jårn,
men det fixa vegetabililka holler gemenligen efter ålder
och tilredning olika mångd luftfyra, och denna omftån-
dighet okar eller minfkar prsecipitatets vigt, hvarige-
nom fåledes grunden til flutfatfen blir vacklande. Full-
måttadt alkali vegetabile årholles icke utan mycket be-
fvår; och defsutom tjånar defs ymniga luftfyra under
fjelfva praecipitation, at uplöfa något af metallen , hälft
fjelfva jårnhalltens folution altid öfverflödar på fyra

Fullkomligen cauftikt alkali år ock mindre tjen-
ligt, emedan det under fjelfva operation mer eller min¬
dre förlorar fin renhet. Alkali volatile år famma be^
fvårligheter underkaftadt, Af alla fkulle rent, nyligen
antingen cryftalliferadt, eller fullt fatifceradt föda-falt
vara det, fom år utfått för minfta fkiljaktigheter, dock
ingalunda derifrån aldeles fritt. Jårn ico delar, uplö-
fte och praecipiterade med cauftikt alkali, gifva *98
torrt praecipitat, hvaremot med et fådant, fom af luft¬
fyra år måttadt, efter lika mycket jårn-årholles 260.
Defte extrema gifva en fkilnadaf 62, och deraf kan nog-
famt inhämtas hvad olikhet år möjlig af alla alkalis för¬
ändringar imellan fullkomlig caufticitet och fullkomlig
måttning med luftfyra. Således kan icke med fåkerhet
alkali brukas til närvarande behof,.

A 3. Med



c6 Om Järnmalms proberande
Med zink fålles åfven jårn, men härvid möter dera

olågenhet, ar ehuru jårnet i förda ögnableken faller
metallifkt, få förlorar det dock fedan efrer omftåndig-
heter mer eller mindre af fin brånbara del, hvadan nöd¬
vändigt vigten måfte blifva helt olika och ilutfatferne
opålitelige. Når en metall bringas i kalkform förlorar
han den mångd phlogifton, fom til metallifkt lynne år
oombårlig, men hyfer icke defs mindre ånnu mycket
qvar, hvaraf han efrer omftånftigheter kan vidare för¬
lora. Således, emedan defs abloluta tyngd ökas alt
fom phlogifton minlkas, få finnes huru vacklande ilut-
fatfen blir af en kalks vigt, hvars graduerliga fkilnad
icke beqvåmligen kan urlkiljas. Hårtil kommer, at juft
i det kalken förlorar phlogifton fuper den i lig luftfyra,
om dertil årtilfålle, och få mycket af hittils anftåltefor-
fök kan flutas, ej altid lika mycket, ej heller alt på en
gäng. Det blir fåledes en ny grund at ej lita på vigten.

Hvad nu om kalker i allmänhet fagt år, lider nå¬
gon infkrånkning vid den, fom fås af guld, och ej ån¬
nu funnits taga luftfyra til fig. Hit höra kanfke åfren
platina och arfenik.

Magnelium faller ock jårn, hvilket förfört en del
nyare chemifter, at förblanda honom med zink, men där¬
vid möta famma fvårigheter, fom äfvanföre åro befkiifne.

Tredje medlet år llodlut, och fom detta nårmaft
tja nar til vårt förefatta åndamål, få bör hela förfaran¬
det utförligare befkrifvas.

§. IV.
Blodluts tilredning.

Den vackra blå fårg, fom vanligen kallas Berliner¬
blatt, blef håndelfevis uptåckt uti den bekante D1F-
PELS Laboratorium af en DIESBACH, fom tilverkade

chemi-



på väta vågen. 7

chemifka fårgdofter. De Naturkunnige hafva fedanpå
åtfkilligt fått underfokt befkaffenheten af detta fynner-
liga kondens foder, och förtjänar i fynnerhet Hr. MAC-
QUERS afhandling derom at nåmnas. Huru denna fårg
båd och fördelaktigad i dort kan tilredas hörer nu ej
til förevarande åmne:, det gör fåledes tilfylled, at be-
fkrifva den lut, fom til jårnprofver år tjånligaft, hvil-
ken åfven kan kallas blodlut, ehuru til defs beredning
icke omedelbart behöfves någon blod. Den tilredes
fålunda.

Lika mycket cremor tartari och rent faltpeter val
pulveriferadc, fiktade och blandade afbrånnes på van¬
ligt fått til årholknde af hvit dufs, hvilken bedår af
alkali vegetabile, fmittadt med litet odecomponerad falt¬
peter, hvars fyra likväl blifvit få phlogidicerad, at den
mådadels kan utdrifvas med vegetabililka fyror. Et lod
fådan dufs afvåges och uplöfes i fkedkolf med § qvar-
ter. vatten, fåttes uti lindrig kokning och hårunder til-
lågges efter hand 4 lod dnr rifvit berlinerblått, famt
vaktas noga för öfverkokning,, hvartil det år mycket-
benågit af den fråsning, fom under decompolition up-
våckes. Småningom förloras den lifiiga blåheten och
et mörkt, pulver blifver.' qvaiv Hår tages för" fåkerhets
ikull mer, ån fom behöfves til måttning och derföre
blir ej lämningen rödaktig, fom altid annars händer,
då alkali år tilråckligt at fullt decomponera. Den i han¬
del förefallande Berlinerblåen holler ej altid lika mycket
lera. Den jag nårmad underfokt hyfer omtrent på cent¬
nern 77 lera, och allenaft 23 fårg, och derefter år den
gifna förefkriften inrättad., Sedam det fida af fårgen
blifvit tillagt kokas lindrigt en god half tima, hvarunder'
med. kokhett vatten årfåtres det fom afröker. Ånteligem
filtreras genom tryckpapper, fom lågges i en glastratt
för. at: få mycket båttre kunna båra fio- då til flut hela

moli-



$ Om Järnmalms froberanäe
moljan flås derpå och utlakas] med; hett vatten. Man
nytjar^få mycket dårtil, at hela luten utgör i § qvar-
ter: på detta fött blir hon altid i det nårmafte lika ftark,
hvilket har årikilliga förmåner med fig.

Tilllås i denna lut någon fyra, upvackes tydelig
fråsning; hon blir oklar och fmåningom affåttes et brunt
grummel, fom lagt i fyra efter hand föråndras til Ber-
linerblått, men efter hela åfvannåmda fats fås, fedan
det torkat, allenaft några få marker, beftående til flor
del af kifelmjöl. Slik fållning fynes derföre vara min¬
dre nödig, hilft en med fyra öfvermitrad lut inom kort
tid förlorar mer eller mindre af lin kraft at fålla meraT
ler. Man bör åtminftone icke tilreda ftora qvantiteter
i fonder, ty ehuru den tilfatta fyran icke ltrax år i
ftånd at taga alkali ifrån det åmne, fom med jårn gör
Berlinerblått, få Iker det dock efter hand med tilhjelp
af den benägenhet, fom det brånbara fjelf åger til för-
-flygning, åfven faftän man hårtil icke nytjar annan
fyra ån åttika.

Efter all anledning år det, fom under befkrefna til¬
lredning förenas med alkali, en fynnerlig med fetma
förbunden fyra: defs begårelfe at förbindas med alka-
lilka falter och jordarter, famt metaller; defs förmåga
at måtta alkalier få, at de icke en gång med ömafte
rea&ions papper kunna röjas; defs flyttningar genom
dubbel fråndikap; defs kraft at hindra jårn dragas af
magnetenj m. m. åro til denna tanka mycket bindande
anledningar.

Utom den Berlinerblå, fom decomponeras, få lö¬
fer åfven alkali en ringa del helt och hollen, nemligen
på i Centner hvit flufs vid pafs 4 marker. At finna
det, fom in i fubftantia år upiöft, behöfves allenaft til
torrhet utdunfta luten, fedan uplöfa i vatten och måtta
med ren fyra 5 få frånfkiljer fig den fökta Berlinerblåen.
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«•V. ,

//ar» blodlut til projver användes.
Det år tilförene nåmt huru jårn kan utur malmer

médelft faltfyra utdragas (§. II.). Om nu uti en dylik
uplösning, fom vål bor utfpådas, drypes af nåmda lut
blir den ftrax blå och et fvampigt åmne affkiljes, fom
långfamt fjunker til botten. Man bor tilflå få mycket,
fom omtrent behöfves til full praecipitation , fnarare mer?
ån mindre. Derigenom befordras afföndringen. Kär¬
let fkakas då och då lindrigt, hvarigenom förekommes,
at ingen ting faftnar vid glafets bråddar. Når blå prae-
cipitatet fatt fig utrones medelft några droppar afluten,
fom flåppas i der öfverftående klara, om alt jårnet
blifvit fåltj fkulle ån något finnas quar bår det fullt
praecipiteras. Härefter filas genom et noga vågt filtrum
af tryckpapper, hvarvid all fpillning på det nogafte
undvikes: ingen ting låmnas i kärlet, alt famlas pa fil¬
trum, fom fedan forgfålligt och varfamt med varmt vatten
lakas fritt, från all främmande fyra. Sluteligen torkas fil¬
trum och våges, famt defs egna förut bekanta vigt af-
drages, få årholles vigten af Berlinerblåen. Det låter
fig icke göra, at famla den fårfkilt, ty något inbiter
fig få uti papperet, at det omöjeligen kan affkiljas.

§. VI.
- Huru af pracipitatets vigtjärnhallten kan finnas,

At blodlut år et ganfka tjänligt medel til röjande
af jårns nårvarelfe i fyror år vål bekant. Alla, fom
holla det uplöft, gifva dermed Berlinerblått, åfven årti-
ka och luftfyra, dock blifver fårgen med de fiftnåmde
blekare, i fall all tilkomft af mineral-fyra undvikes.
Hr. LEHMANN anvånder ockfå denna egenfkap til
järnmalms prof, men bjuder, at praecipitatet fkallgenom

B fmålt-



10 Om Järnmalms proberamfe
fmåltning reduceras for at dåraf finna hallten. Men der
år ju då et prof på torra vågen, och alla ölägenheter,
fom af eld vanligen vid profver förordfakas, infinna
fig hår åter. Det år nog befynnerligt, at ingen hittils
nyfjat all den fordel, fom hiodlut kan medbringa, ej
ailenaft i affeende på jårn, utan åfven på alla andra
metaller. Det låter utan all tilhjelp af eld verkftålla fig
på följande fått.

Förft bör genom flere och med all forgfållighet
anfiålte förfök faftfiållas huru mycket Berlinerblått fås
af i del jårn fullt uplöft i falefyra eller kungsvatten..
Efter många med all nogranhet anfiålte prof finnes den
fökta vigten vara emellan 5 \ och 6, dock få når til
det fenare, at man utan mårkelig vilfarelfe kan antaga
6 för det råtta. Denna omfiåndighet, at Berlinerblåen
år få många gånger fiorre, ån järnets, bidrager ganfka
ögonfkenligt til den foreflagna methodens fördel, eme¬
dan hela 6 delars error fordras i fifta refultatet för
at göra flutfatfen irrig på en enda. Om förfickrigt för-
fares, göra med metallifkt jårn fårfkilta fyror ingen
fkiljaktighet, utan fås med vitriols och faltpeter-fyror
lika utflag, fom med konungsvatten och acidum falis*.
Men hvarföre de fifta egenteligen brukas til malmer år
redan nårnt (§. II). Efter fåledes 1 del jårn gifver bå¬
de med acidum falis och nitri lika mycket Berlinerblått^
få kan deraf nog tydeligen inhämtas , at mängden icke
år förändring underkaftad, alt fom järnet hyfer mer el¬
ler mindre brånbart hos fig, ty de nåmde fyror utgö¬
ra likfom två ytterligheter: den förra afföndrar få litet
phlogifton, fom möjligt år med uplöfnings vinnande,
hvaremot d^n andra framför alla bekanta begärligt ta¬
ger det til fig.

Således kan, då alt jårnet utur en gifven malm ve¬
derbörligen år utdragit (§. II), och fedan med blodlut

fallt
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fåidf (§• V) , af Berlinerblåens vigt flutas til motfvaran-
de mängd af järn i metallifk form. Dock bor en liten
eorre&ion gåras for den in fubftantia uplöfta Berliner-
blåen, nemligen Toö afdrages från den fundna praecipi-
tatets vigt (§. IV), och fedan flutas til hallten af det
årerftående..

§. VII.
Nyttan af clytika profver pä väta vägen.

Af fådane med vederbörlig noggranhet anhalte prof-
ver, vinnas åtfkillige fördelar, nemligen-:

A) En närmare kunlkap om råtta jlrnhallten, fom
ofta kan vara angelägen, åtminftone tjänar den at noga
lära kånna de förlufter, fom fmålrningar vanligen med¬
föra.

B) Kan man få veta jårnhallten åfven då, nar han
för fin ringhet ej låter genom eldprof beftåmma fig.

C) Kan man härigenom fåttas i ftånd, at nogare
finna proportion äf metallifka falters nårmafte grundäm¬
nen , ån på något annat hittils bekant fått.

D) Anteligen få kunna åfven i många håndelfer
långt mindre quantiteter behöfvas, at underkaftas prof ,
til utrönande af råtta hallten, ån på torra vågen, hvaråft
altid det,; fom ß-uteligen vinnes, blir mindre ån det, fom
förft invåges.

§. VIII.
Tillämpning,

Några exempel kunna göra jämförelfen imellanut-
flagen på torra och våta vågen tydeligare. Til den ån-
dan bör förft gifvas vid handen, at til eldprofven blif-
vir nytjad emot i Centner malm, i falmiak, 2 fvart
flufs, i vinften, 1 glasgalla, f borax, \ glas och f kohl-
ftybbe. Ämnena blandas, betåckas med kokfalt, em

B z. tack.-
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tåckdigel tilfmetas fåfom lock , och afblåfes på 3 quarr,
högft i tima, efter eldens befkaffenhet. Denna före-
fkrift finnes hos SNACK och berömdes framfor andra af
framledne Hr. BergsR. och Ridd. von SVAB. Genom
tilråckliga förfok år likväl utrönt, at Salmiaken år ej
allenaft onödig, utan ocklkadelig, famt merendels åfven
glasgallan: fattigare malmer behöfva ej heller vinfien.
Men i följande profver åro dock alle ingredientierne
bibehollne för jåmförelfens (kull. Om få behöfves rå-
fias malmen.
N:o i. Magnet från Ungern , gifver

på Centnern, enligt prof på torra vågen; på den våta
64 marker 72 marker

N:o 2. Skifrig jårnfärgad blod-
ftens malm från Bitsberg - 61 — 70 —-

Med famma flufs utan falmiak 66 — —

Utan både falmiak och glas¬
galla 62 —- —-

N:o 3. Grynig järnjärgad malmy
fom knapt dragés af ma«
gneten, från Gellivare -76 — 78 —

N:o 4. Smirgel tagen på Apotek 12 — 17 —
N:o $. Svart Glaskopf från Libe-

ten i Ungern - $2 — $3 —
N:o 6. Rod Glaskopf från Cros-

fegate vid Dalton i England 62 — 77 —1
N:o 7. Terra Lemnia - o — 9 |
N:o 8« Engelfk Valklera - o — 2 § —
N:o 9. Falklera från Osmunds-

berget - - - o— if —
,N:o 10. Trapp från Mösfeberg 4 — 23 —

Med flufsfpat ana, i digel redd
med kolftybbe - - 9 f — —

N*.0 TT.
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på torra vagen; på den våta
N:o ir. Ba]ak från Staffa - 4 marker - marker

Med flufsfpat ana - 9J — 25
N:o 12. Svart Hornblende från

Bollnäs i Helfingland - 9 —- 21 —>
N:o 13. Svart Skörl från Umeå fjåll 9 — 20 —
N:o 14. Pouzzolan från Solfatara 9 — 20 —

N:o 15. Rbd 'Zeolithfrån Ådelfors o — f ■
N:0 16. Kottfärgad Hälleflinta

från Sahlberg - - o — —-
N:o 17. Grön hälleflinta från Hål¬

lefors - - o — •§ —•-
N:ö ig. Rbd feltfpat från Silbo-

le i Finland - - o — J —•
N:o 19. Hvit feltfpatb från Ve-

fterbotten - - o — —

N:o 20. Rod jfafpis från Island o — 6 —
N:o 21. Rod Granat från Wrbotten o —- 4 —

N:o 22. Grbnfpäckften frän Svård-
fjö i Dalarne - - o —■ |- <—•

H:o 23. Hvitt Berglin från Pie-
mont - - - o —• o —

H:o 24, Bergläder från Sahlberg o — 1 f —
N;o 25. Grån Fitriol från Dylta

i. klara cryftaller - - 18 —* 24 —»
N:o 26. Platina, fom ej under-

plockad
# få långe

något uplofes
Nto 27. Rodt falt uploft i vatten gor det icke rodf och

fifver ej heller med blodlut Hag på jårn. Sådant rödtokfalt fås dock ofta vid jårnprof, åfven fom då kop»
B 3 par-
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parmalms hallt genom eld utdrages kok faltet ej fållam
blifver blått , likt det fom fomligfiådes finnes af natu¬
ren tilredt.. Detta blå gifver ej heller med blodlut flag
for någon metall.

Sjelfva uträkningen fker vigaft på följande fått. Låt
« utmärka det marktal af malm, fom til prof användes,
hvilket, dåden år rik, ej behöfver vara 100, utan kun¬
na 20, 10, ja 5 ibland vara nog; kalla vidare den Berli-
nerblåens vigt i marker, fom fås efter m för b, fä finnes
malmens procent corrigerad vara Om derföre i hvar

?n

håndelfe råtta.värdena på b och m i allmänna formeln in¬
fattas, få årholles utan omväg det fom fökes. Vore t. e,
m och b 1= 70, få år råtta procenten —1° y>

o. f. v.
Af de 27 anförda refultaterne kan man draga åtfkil-

liga flutfatfer, nemligen 1:0, at jårn år merendels med i mi¬
neralier, åftad kömmande, utom den vanliga metallifka, helt
olika fårgor, efter fina farfkilta förbindelfer med phlogi-
fton, fåfom röd (n:o 6, 15, 16, 18, 20 och 21), brungul
(n:o 7), grön (n:o 17, 22 och 25), grå mer eller mindre
mörk (n:o 87 9-, 10 och 14), famt fvart (n:o 5,11, 12 och
13). At deffe fårgor hårröra af järnet år tydeligt, eme¬
dan de förgå alt fom menftruum affkiljer det metallifka.
Ibland gör dock jårnet ingen fynnerlig fårg(n:o r9 och 24),
och år ej heller altid närvarande, låter åtminfione ej på
anförda fått utdraga fig C n:o 23}. Såkrafte prof, at intet
jårn kan vidare utdragas, eller finnes närvarande, år, at men¬
ftruum kokadt med malmen hvarken tingeras eller, med
blodlut gifver Berlinerblått. 2:0 Finnes en nog fior fkiL

nad imellan utflagen på torra och våta vågen, och ge-
menligen defsftörre, ju ringare halten år.


