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jineralifke Kropparne och ifynnerhet Metafierne, bafva för
fin ftora och mångfaldiga nyt¬
ta, få uti det allmänna fotn

enlkylta lefvernet, föranlåtit
Chemifterna, at nogare underföka deras egenlkaper, dels för at bringa dem til ftörre
ren och fullkomlighet, dels at igenom de¬
ras inbördes förhållande, komma til ftörre
ljus om Naturens hemligheter, fom leder til
den Allvifa Skaparens årkånnande och vör¬
dande, hvilket år ytterfta ändamålet för al¬
la förnuftiga Creatur. Defle deras underfökningar, hafva val gjordt ofs många de¬
ras egenlkaper och förhållande bekante,
dock lårer efterverlden, i ftöd af Förfäder¬
nas rön, förmodeligen hårutinnan gå til anfenligare högd.
Ha-

$
Huru

)

&

(

❖

Metallerne, genom Chemifke

Inflrumenter, virkande och uplöfande me¬
del, antaga åtfkilligt fkaplynne, år et alt
för

vidlöftigt ämne för mina iufkrånkta rå-

mårcken.

Academifkt prof, har jag ej vå¬
gat åtaga mig mera, ån at vifa, huru Me¬
tallerne, genom eld och varma, famt torra
frätande medel kunna bringas uti et mjöligt
Til

et

jordacktigt fkaplynne, få at de då, til
olike (ig fielfva,
ftadde uti fitt metalliika tilftånd.

och

Natur och förhållande, åro

Benägne Låfare! Jag gör mig få myc¬
förvillad om en mild förklaring,
öfver mitt menlöfa bemödande, fom jag

ket

mera

förut tilftår, at mera

begåfvade och ftad-

gade fnillen kunna och böra frambära me¬
ra mognade frugter.
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Calcinationerne indelas, och hu¬

ru

mångfaldiga de åro, behöfver jag

fa mycket mindre vidröra, fom flere
Chemifter den faken nog afhandlat.
Den aldraåldfta Metallernas calcina-

tion, lårer efter alt utfeende den vara,
fom Over genom Solens och Luftens åtgård, och kal¬
las Calcinatio Solaris. En dylik förvittring finna vi
en del Metaller undergå, ej allenaft då de åro mine¬
ralieraäe hvarpå vi hafve exempel på den Ibjare
Svavelkiefen, fom förvittrar i luften; åfven på Koppar¬
malmer, fom få grön årg eller koppargrbnt, torde ock
,

kopparblätt få hitföras; pfernmalmer få en brun forvit¬
tring, h vilken år en Ochraj Blymalmerna förvittra til
en hvitacktig blyjords Roboltmalm färrödt; Nichelmalmengrbnt bejlag, och Arfeniken blir til et hvitt mjöl;
utan

åfven finner

ock uti

fcor del Metaller

angripas
Luften, då de åro uti regulinilk eller rnetalman en
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form; Kopparen årgas, Jernet råftas, Blyet går til
blyvitt, ja Silfverfom är en af de ädlare metaller, år
ej fritt for ärg, om det år vål kopparblandat, och ej
nog rent, men år Guld oeh Silfver rent, då rår ej
Luften på dem ; ejheller på Tenn, Wißmut, Regulas
Antimoniii, och Qvickßlfver: Dock hvad den fidfta an¬
går, kan åfven den calcineras uti Luften, men ej utan mycken fkakning eller rifning.
li/k

§• 2..
Grunden til denna Solens och Luftens åvårkan på
Metallerne, åligger ofs,få mycket den förefatte korthe¬
ten tillåter
at vidröra. Metallernas förvandling til
jord, eller, fom den kallas kalck, härrörer af intet an¬
nat, ån at d'e mer eller mindre förlora fin ena conftitutiva del, neml. det brännbara eller fom det kallas
,

Fhlogiflon, dårförc, få fnart detta, förlorade brännba¬

våfendet åter inlifvas med den metallfika kalken ,,
år metallen återftåld uti metallifk form. Således fin¬
ner man måfl alla metaller , under fin
uplösning i
de mineralifica fyror, calcineras , då med famma fy¬

ra
•

ra,

fom
*

det brännbara förenas, eller i rök afficiljes, mman finner af den eldfängda röken, fom
upfti-

ger då Järn och Zinck uplöfes i en diluerad Yitriolsoljå. I alla ii kallade Vitriolarter år förden/kul me¬
tallen

calcinerad, men ej i någon metallilk form eller
-gefialt. Näftan på famma grund fotar fig metaller¬
nas förvittring i Luften, då de ånnu åro uti fin malm,
nemligen at fvafvelfyran, lom år förenad med me-tallilka jorden uti malmen, hon dilueras af det uti
l
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Luften varande finahumidum och volatila, hon anåraf produceras
fåledes det enmetallifka
friper
combinerade
värma, hvaraf
bemåltevåfendet;
fyra fåt-

i flörre a&ivket, frånfkiljes åndteligen och volatiliceras åtminflone til en del, och lemnar faledes
den metallifka jorden, hvilken blandad med (len och
tes

jordparticlar, utgör de omtalte bcjlagen, Jarn och
Koppar utimetallifk form argas och angripas uti Luf¬
ten på det fåttet, at den uti dem concentrerade Vi¬
triols eller Svafvel-Syran dilueras af den våttfkahpn
utur Luften til fig drager, och därmed diluerad,
corroderar, och calcinerar Kopparn och Järnet; Bor
ock märkas, at til defle metallers 11 väl fom Zinckens
och Blyets corrofion fordras ej florre fyra än uti fieli,

va

Luf ten och

vattnet

kan finnas fordold.

§* 3§. §. är med få ord Calcinatio Solaris omnämd fom med fog kan kallas en na¬
turlig metallernas calcination, men fom denna dels
ej år tilråckelig, dels for långfam til en ren och full¬
komlig metalls vinnande, få har konflen folgt natu¬
rens anvisning til detta ändamålets århållande, famt
Uti förfta och andra

kundlkaps årnående om metallernas egenfkaper., okat den af naturen påbegynta eldgraden til
florre hogd, då de funnit at metaller och mineralier
til florre

både förr och flarkare blifvit calcinerade.

Uti eld

calcineras alla metaller, Guld och Silfver undantagne,
Tenn och Bly fordra ej flarkare hetta til fin calcina¬
tion , ån til fin fmåltning, ty då de uti et flått kåril,
A 2
hål-

&
hållas uti jåmn fmåltning, och flitigt omröres, gå de
til et grått pulfver, fom år Tenn eller Blykalck, hvilken fednare, uti ftarckare eld, blir?guly och reverbererad med lågeld blir mhija. Järn och Koppar calcineras genom glöggning och hamring, då ae affallande
flagorne ej annat åro ån calcineradt Järn och Koppar
fom kunna pulfveriferas. Järn eller Stälfian ock calcineras, om det fint flladt, uti tåckt digel calcineras
❖
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uti ftarck

) ® (

eld, fom fes uti Kunckels ars Vitriaria pag.

Koppar calcineras genom glöggning; Arfenik,
gjer uti calcination en flygtig kalk, fåfom rök upftigande. Huru Arfenik utur Koboltmalmen fås i an¬
ledning af denna defs flygtiga egen (kap, finnes af
60.

Kunckel. L.

c.

pag.yp

ochbefkrifvit och afritatl

Wifinuthen calcineras lika fom Bly, kan ock förvand¬
las til mönja, faft ån något blekare, ån den fom fås af
Bly\ Råken fom från Wiffmuthen affkiljes under
fmåltningen, ■axinflamabeh Regulasantimonf calcine¬
ras med lindrig eld, men volatiliceras i ftarkare til
en flygtig kalck.
Zinck calcineras med en blå låga,
til en flycktig hvit jord, fom då det fker uti digel,
ftiger up uti hvita trådar, like fpindelvåf, hvilke flores, fom intet annat åro, ån fublimerad Zinckkalck,
kallas Lana Rhilofophica. Qcickfilfver calcineras ej få
lått, dock om Qiiickfilfret lågges uti en kolf, med tiiråckelig lång hals, och drifves med ökad eldgrad,
går den til en röd kalck eller jord. Kobolten går ige¬
nom tilråckelig eld til en mörk kalk. Nickelen genom
ftarck calciriations-eld, går til en gren vegeterande
kalck, men om den drifves uti långvarig och ftarck
§♦ 4»
eld, blir kalken mörckbrun.
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Grunden, hVarpå denna Calcination hg ftödjer,
fornåmligaft eldens utvidgande, förtunnade, uti
rårelfe fattande och utdrifvande kraft, hvaraf det
brännbara åmnet frånfkiljes. I allmånhet, fker fördenfkul denna metallernas förvandling til pulfver
eller kalk, derigenom , at elden år i (land, at utaf
år

metallen bortdrifva deff ena conftitutiva del, nemli-

det brånnbara åmnet. Men huru det kommer
til, at ej alla metaller under och efter calcination
gen

förhålla

fig lika, år dels fvårt, dels fordrar flor vid¬

lyftighet at förklara det vil jag endaft nåmna * at
det förmodeligen hårrorer, af hvarje hel och half
metalls fpecifika metallifka jords olika gravitet, och
olika approximation til det brånnbara åmnet. A tjärn
och koppar på famma fått /kulle låta fig calcinera fom
Tenn och Bly, år helt troligt, om icke den ftarka het¬
tan, fom de fordra til fin fmåltntng, gjorde forfoket
,

alt for mödofamt, men utaf flora vårk finner man,
at då forman uti masugnen fåttes något ftupad, at
hettan drifver på god/et", blir en del af metallen förbrånd och forflaggad , det år, metallen calcineras,
förenas och fammanfmålter uti et glasartigt lynne
med den öfriga flaggen; Ty ingen metall fmålter

til,eller tilfamman med glas, utan den förut år bragd
til kalck. At Järn, Koppar, Tenn, Bly, Regulas Antimonii, Wiffinuth och Kobolt, då de från andra half-me-

taller och fublimerande och volatiliferandé medel å-

ro

frie, under calcinatiohen af lindrig eld ej fubli-

Meras, åtminftone ej

mårckeligen, hårrorer dåraf,
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deras metallifke kalker, dels åro tyngre, dels hafva
mindre attra&ion til det brånrrbara årnnet, ån at det
år i ffatid,at med fig upfora deras metallifka kal eker;
A t Reguluf Antimonii, Tenn, f?/y och Wißmtb fublimeras med ökad eldgrad, i flores eller til en hvitkalek;
Aver af en ftatkare eldens agerande kraft, med tilhjelp

, at den ena metallifka
kalken lättare fublimeras ån den andra; och kunna
måft alla metaller volatiiiferas af ftarck eld, fåfom
med brånnfpegel, faft An de ej alla på det fåttet cal-

afväder; dock bor mårckas

cineras; Tvärtom, calcineras Zincken och Arfenik
uti det famma de volatiiiferas, dels igenom fin metallifka kalcks af elden okade lätthet, dels af den attra¬
ktion,fom emellan denna kalcken och deras brännba¬
ra ämne finnes, i kraft hvaraf famma brännbara maT
teria denna låtta metallifka kalcken, med fig updrifver.

Når

derfore, antingen metallifka kalckens

tyngd år någorlunda proportionel emot det brånnuplyftande kraft, eller vånfkapendem
emellan, tilråckeligen ftark, ftadnar antingen den me¬
tallifka kalcken uti vegetationer, fåfom vid Nickelen;
eller gär den ånnu högre uti fublimerade flores, få¬
fom Zinck, eller fublimeras den uti en tung rök til
en Vifs hogd , och der calcineras fom Quickfilfver\
At det flygtiga och brännbara våfendet år orfaken til
de tyngre metallifka delarnes fublimation, volatilifation och vegetation bevifes genom tilredningen

bara våfendets

,

af arbores pian<e,

af aurum mufivum, af Guldets rening
genom Antimonium, famt afflores falls Amoniaci metallica, andra omftåndigheter at förtiga. Huru myc¬

ket
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ket (torre fublimerande kraft
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icke en, af
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en

liten

portion inlifvat brännbart ämne, metallifk kalckåga,
då den uti metallifk form ofverflödar af brännbar

materia, och underhjeipes af eldens updrifvande
kraft, då famma ilygtiga metall uti kalckartigt lyn¬
ne, af det ringa uti* honom iqiffvade brännbara äm¬
net
ej allenaft formar uplyfta fig fielf, utan ock i
kraft af den attraktion, den, fafom metallifk kalck,
äger til andra metallifka kalcker, kan fläpa dem et
(tycke med fig, fom följande förfök intygar. Om
,

Jårnflfpän och Koppar a/ka

,
lika af hvardera 2 Cent.
prober vigt, blandas och calcineras väl, och å nyo

fammanrifvas och blandas med

Svafvelz Cent., och
glöggas väl for bläften, til defs alt Svaflet afbrunnit,
då åter 2 Cent. Sv afve 11\Iflås och väl omrores, och å
nyo pablåfes, til defs alt fvaflet afbrunnit ,, då det å

pulveriferas och calcineras blandas fedan väl
2 å 3 Cent. Äjfenlk mjöl, och uti fori uterad digel, fedan digeln val gtöggats, påblåfes en half tim¬
ma, hvarefter, fedan digeln kalnat i afkan, han varfamt fonderflås, (å får man fe, Järn och Kopp ar-knic¬
ken flå eleverad uti digeln uti täta, opråttflående
trådar, fåfom en bärgad åker. Uti denna metallifka
kalkernas inbördes attraktion ligger grunden, hvarfore uti proberkamrar och vid flora fmåltvärck, låres
at malmernas roflning ej bor fke med en häftig och
tillika for flarck hetta, på det fäga de, at icke oarten,
i flållét for at affkiljas, må mera faftbrånnas, det år,
•at icke Arfenik och andra fulphurifka eller arfenikaliilca delar må igenom fin nära attraktion til den uti
nyo
med
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jorden, famt fielfva ften(igeras, och fedan igenom fielfva fmåltn ingen
följa med, och orena metallen,
Hårqtinnan lårer
ock grunden ligga dårtil, at Arfenik och-Svafvel föl¬
ja med Tenn , Jårn och Koppar, igenom de många
malmen varande metallifka
arcen

fmaltningar de undergå.

§• 5Af

föregående

3

och

4

§§.år i mojeligafte kort¬

calcination, fom Acer
genom blotta eldens vårkan utan någon tilfats, famt

het afhandlat den metallernas

de grunder, hvarpå denfamma fig ftodjer.
Utom
denna ar ännu en konftig metallernas calcination uti

eld, nemligen med tilfats.
At få mycket redigare kunna afhandla, denfam¬
ma,

år nödigt at efter

tilflagen

,

indela dem uti

3

delar, nemligen 1) Calcination med til/lag af något
falt. 2) med fvafvel. 3) med quickfilfver.
1) Cal.cinatio me,tallorum med til/lag af falt. Dc
måft hår til brukeliga falter åro antingen fal commune
eller faltpetter.

a) Med faltpetter förvandlas de måfte metaller
igenom detonation eller
corrofion, h var i genom faltpettret mifter fin fyra, och
metallen fitt brånnbara åmne, hvilka förenade bortflyga , då faltpettrets alkali blandat med metallens
och half metaller til kalck

,

fri¬
det
fittet, at af Kopparn tages en del, och faltpetter 2 de¬
lar, hvilka blandade fuccetfive öfas uti en vål upglög-

kalck blir qvar, hvilken fednare genom tvättning
as ifrån det förra.
Kopparfilfpån calcineras på

❖
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gad digel hvarefter digeln täckes och elden ekes til
defs blandningen flyter våt, hvilken derefter uthålles och faltpettret afrvåttas
Tenn och Bly calcine¬
ras med (altpetter på det fättet, at en del af dem uti en digel fm'i tes , och dertil /l as fedan
til en del
Tenn, 2 delar (altpetter men til Bly all ena d en half
del, efter detonation, i fynnerhet Tennets, och varfam fmåltning och kokning, at det ej diger öfver
bräddarna, ut/lås blandningen uti et jårnkäril och
faltpettret a tvättas.- Antimonium calcineras och ge¬
nom detonation med
faltpetter; Af Antimonium en
del och faltpetter tre delar fås det uti Medicin be¬
y

,

kanta Antimomium åiaphoreticum. Wiffmuthen
nitrum 5 delar, blandade, fucceflive ode uti

del med
en

glog-

gad digel detonerar och fedan blandningen något
(ammanfiuditutdås den och tvättas. Guld,

Siljver och
Quickfilfver kunna icke på detta fättet calcineras. Silfver kan (Il mycket mindre med faltpetter
calcineras
fom Guld-och Silfverdraeare bruka
uti

at

fmålta Silfvér

långvarig (bark hetta, tillika med tortoch rent falt¬
for at ge Silfver en (förre fmidighet och glänts.
Hit hor er den Calcinering, fom (leer med Fulmen

petter,

Paracelfi, hvilket prepareras af fvavel
den

delar och

en

del, vin¬

faltpetter 3 å 4 delar, hvilcka vål
pulveriferas och blandas; af denna blandning tages
4 delar; fom famrnanblandas med en del filfpån af
den metall man tänker calcinera: Altfimmans
låg¬
ges i en diegel, och antändes med et kåhl; hvaraf
2

detonation

(ker, och med detfamma en forflagg¬
ning fom i (ig (ielf år ock en Calcination.

en

,

B
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Men ånnu redigare blir Calcination, om me¬
tallerna förft amalgameras med Quickfilfver, och
deffe amalgamata fedan fammanrifvas til en <£thiops>
med 2 delar af en blandning, fom gores af 3 delar

faltpetter, vål renat och ftarckt, och en del fvafvel;
hvarefter denna blandningen i en (for digel antändes
med et glödande kohl; och kaft denna blandningen Ac¬
re gångor itereras, då ej forfta gången calcineringen
fullbordas* Om faltpettret förut uplöfes i ftark fåpfiudarlut, i hvilcken något fal Microcos micum år in¬
blandat, och fedan cryftalliferas,och brukas hårtil; går
det båttre, cfr. aäa Mogunt. T. 1. pag. 174 & c*
b) Med Jal commune blandade calcineras i fynnerhet Tenn och Bly, på det fåttet, at defta metaller
fmåltas, och fedan flås til dem, Jal commune 2 delar,
fom, om det år decrepiterat, år fä mycket båttre,

decrepiterat, hvaref¬
blandningen omröres med en fpada, och fedan
alt vål fmålt, utflås och faltet aftvåttas. Gukf ehuru
det icke calcineras, blir dock fkiort.
Hårvid bor jag ej förbigå en calcinering, den
min Braefes forft upfunnit och uptåckt, fom år quickfilfrets calcinering med Alkalijkt falt; den fker på det
fåttet, atman fmåiter tvä delar, hel rent och torrt
Jal Alkali i en digel, och under detfamma låter man
en del quickfilfver i enjårnflef få få ftark hetta, at
det börjar koka, fedan flås detta quickfilfret i det
fmålta fal tet, fom fker med någon fråsning; lemnas
en liten ftund och fkakas om, flås fedan uti en jårnannars

tofvar

man

til defs det

ter

mortel eller ftenmorteh

På detta fåttet får

man

ock

quick-

#

,

qüickfflfver i

)

#
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vattn uplöfeligit,

«

ej corrofivt, fom kan

brukas, i medicine.
.

2) Metallernas calcination

med tillagt fvafvel, Hår-

vid mårckes, at ej alla metaller med fvafvel calcineras.
Guld andras ej det ringade af tillagt fvafvel enfamt. Silfver, Wijfmuth, Quickfilfver, Regulas Anti-

monii, KcÄo/r och Nickel, calcineras intet, utan fnamineraliferas eller förvandlas til en råden. Men

rare

Koppar, Järn, Tenn, Bly, Zinck, calcineras mer eller

mindre. Om koppar en del, och fvafvel 2 a 3 delar
dratificeras och cementeras, hvartil varlig eld, ifynnerhet uti början brukas, fås cuprum uflum, fom in¬
tet annat år ån calcinerad
Koppar. Men fmåltes Kop¬

par,

och Svafvel flås derpå, fas ej cuprum uflum, utan

Trottften, hvilken ock kan kallas calcinerad Koppar,
fad den ej år få mor, emedan deraf ej kan fås Kop¬
par uti metallidc form, utan genom reducerande
medel, fedan fvaflet förut tilfylled blifvit afdrjfvit
Stratificeras fatn med Svafvel uti digel, fom glöggas

vål, fås

crocus

martis, fom år jårnkalck. Detfam-

kan fké med glöggat jårnfilfpån, hvarpå fvafvel
flås.
Tenn eller Bly, en del fmålte, hvartil federmema

ra

flås fvafvel

en

halt del, calcineras, och

fås på det

fåttet plumbum uflum,
Om Zinck fammanblandas
med fvafvel, och glöggas uti digel, brinner vål fvaf¬
let utaf, och Zincken
nådan likadan på bottn,
men om Zinck plågas med mera fvafvel, få calcine¬
ras omfider något af Zincken.
Deffe tvenne flags

ligger

*

calcinationer, komma måd under namn af C<ementerinpar eller calcinatio cxmentatoria, håld då metallerB
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antingen ftratificeras eller biandasmed det tillagd
faltet, eller fvafiet uti.t'pt kård, och drifves med
lindrig och varligen okad eldgrad-.
3; Metdier nes cdcination med tillagd Quickfilfver.
Denna kallas calcinatio amalgamatoria, eller calcinatto
ficca Philofophica.
Sjelfva amalgamations fåttet fin¬
nes af Herr Pnefes befkrifvit uti ChemA Ph.
Cap. IL
jf. 6\ Hvilka metaller kunna med quickfilfver amal¬
gameras, eller ej, hvilka fvårare eller lättare amalga¬
meras, gå vi h'r förbi, at undfly vidlyftighet. Guld
och Silf ver calcineras ej af Quickfilfver. Men
Koppar,
fédan den år amalgamerad, om Quickfiliret uti en
kolf får afryka
calcineras och lemnas Kopparn
qvar, fåiom en brun jord, och årKopparkalck, hvilket deraf bevifes, at denna kalck, ej låter
amalgame¬
ra fig mera med
quickfilfver, innan han blifvit re¬
ducerad. Af Tennets amalgame, fedan quickfilfret i
kolf blifvit afdrifvit, igenfås Tennet endaft uti fuperficie ca!cinerat;flock blir Tennet fprödare. farn
calcineras :åttaft af quickfilfver, oanfedt det
ej med
quickfilfver låter amaigaraera fig, då Järnet år rent,
utan genom
något forenande medel; då et fådant Jär¬
nets amalgametådt flå någon tid, frånfkifes
Järnet
fom en råft, hvicken år Järnets kalck.
Hånges en
ren ftåltråd uti
quickfi fver, ß råffas han efter någon
tid, de fom tro at denna räftning dependerar af nå¬
got i quickfilfret varande vattn
bedragas mycket.
Zinck calcineras ej af quickfilfver, utan
genom amal¬
gamets rifning med vattn, då både quickfilfret och
ne

de

,

,

Zinckencalcineras. Det famma lkeråfven med

en

del
an-

/

#

)

®

C

&

IB

andra

amalgameringar, fåfom med Tenn och Bly. Om
Wißmnthens amalgame antingen flår någon tid, e ler
quickfilfret afdrifves flyter WifTmuthen calcinerad
fom et pulver på quickfilfret* Regulas Antimonii calcineras och frånfkiljes iom et mörkt pulver
antin¬
gen af fig fielit, då amalgamet ftådt någon tid, eller
,

,

om

det fkakas eller rifves.

i 6.
Salternes betraktande til deras conftitutiva de¬

lar,

beflcaffenhet och förhållande, höra ej til
ändamål, utan anfe det fafom bekant af Hallurgien, få at vi kunna vara fa mycket kortare i vår för¬
klaring, huru de underhjelpa och befordra metallernes calcination.
Hvad Saltpettret angår, fa pro¬
moverar det calcinationen med lin
fyra, hvilken un¬
natur,

vårt

der detonation attraherar och deftruerar metallens
inflammable del, och tillika fig fielf; derföre fin¬
nes

blandningen efter detonation och fmåltningen

ej beftå af annat ån faltpettrets alcalifka del och me¬
tallens ka lek
hvilken fkiljes från det förra igenom
tvättning* Hvadan åter det kommer, at en del me¬
taller calcineras igenom detonation, en del utan detonering genom corrofion, en del åter calcineras in¬
tet, utan fnarare likafom mineraliferas, det kommer
,

förmodeligen, dels af metallernas confbiutiva delars
ftarkare eller fvagare förening, dels af deras närma¬
re eller fiårmare
approximation til faltpettrets con¬
ftitutiva delar
Man har anledning at tro: At den
mstall
fom beftår af det finafte brännbara ämnet
,

B 3

och

&)
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i jåmn proportion få
fullkomligen år incorpoej kan angripas, hvarken af

och finafte metallifka jorden
nåra

förenade,

at

den

rerad med' den andra

&

,

ena
,

faltpettrets fyra, hvilken har ftörre approximation
til metallens brännbara ämne ån defs jord, ej heller'
af faltfyran, fom har ftörre approximation til metalliflca kalckarne, utan då bågge förenas, och detta år
orfak®n, at Guld hvarcken af falt eller faltpetter angripes, ej heller af deras fyror fårfkilde, men val då
de förenas, dock utan at calcinera det, för defsconftitutiva delars ftarcka inbördes vånfkap; Af kvad
orfak en del Metaller cakineras af Saltpetter eller kidksfalt, en del intet, en del med, ech en del utan detonation ;
det tyckes kunna någorlunda finnas, å ena fidan af
deffe falters och deras fyrors fårfkildta attra&ion,
nemligen Saitpettrets til alt brännbart ämne, och fal¬
tets, til de metallifka jord och kalckarter; famt San¬
dra fidan, af metallernas olika förening i olika pro¬
portion med mer eller mindre brännbart åmne, mer
eller mindre fuperficielt, eller fullkomligen lika fom
inlifvat och bortgiomt.
At Svafvel underhjelper calcination, hårrörer förmodeligen af Svaflets fyrliga
och brännbara åmne, hvilket för fin ftarcka appro¬
ximation til alt brännbart låtteiigen förenar fig med
detfamma, och ej derifrån kan bortjagas, utan at til¬
lika affk.il ja detfamma ifrån Metallerne,
A t Guld ej
calcineras med fådane tilfatfer, det kommer af den
jåmna proportion defs conftituerande delar aga, hvilka fåiedes ej kunna få lått fkiljas.

*wL

"

Då

,

Dä man finner en del metaller med SvdfvetWkz
lom mineraliferas eller til en Råften förvandlas, bor

påminna fig det metalierne vid fädane tilfållen
ej aldeles dock til en del fom calcinerade böra
anfes, och altid behöfva et brännbart ämne til fin
reduåion, emedan fvaflet ej lämnar ;dcm, utan at
borttaga deras conftitutiva brännbara1 med fig, fådaneåro: Siljver, Koppar, Bly, Tenn, Wißmith, Regulns Antimonii, Kobolt, Nickel och åfven Ouickfiilfver, fom med fvafvel blir til en Cinober, fom år en
Quickfilfver malm; Men at Quickfilfret, faflån det
fåledes.kan fägas vara mineraliferadt, år calcineradt,
fom Vogel påftår, kan man ej fåga, aldenfiund
han deftillerad med jårnfilfpån, eller andra me¬
taller
lämnar flytande Quickfilfret tilbakars få
framt man ej vil påfta, at han fått något brännbart af
den tillagde metallen, fom år fvårt at bevifa. Befynnerligit år ock det, at en och famma metall, med
famma ti(fats, fofl pä olika [ätt handterad, och i en an¬
nanproportion, producerar olikaproducler, til exempel:
om Koppar cementeras
med fvafvel, fäs Cuprum uftum, hvaraf blå Viktril kan göras, men ofes fvafvel
på fmålt Koppar fås Trottften, hvaraf ingen blå Vik¬
tril fås» Stratificeras Bly med fvafvel, och cemen¬
teras
fås Plumbum uftum, men flås fvafvel på fmålt
Bly och drifves flarckt, faft ej for långe, fås en blyglants eller et mineraliferadt Bly. Orfaken lårer va¬
ra, at vid fmåltningen brukas altid någon ftörre pro¬
portion af fvaflet, fom lättare intränger fig i den
fmälta maflan, ån at et tilblandat fvafvel, kan peneman
om

,

,

,

tre-

i6
tre ra

den ofmåka metallen i

at

rrfrka,

cementer in gen

i ty det

vid carmenteringar brukas altid min¬
dre cldgradq dock i proportion emot metallens flytacktighet, hvarfore ock mall fvafvelet, åtminftonc
defs brännbara,
måft afröker, under caniienteringen, utan at metallen kö mm er i fmåltning, fom
eRdaft qvarh ller något af fvaflets fyra. Til at forklara, huru Quickfilfver han calcinera vijja metaller ,
Urer val vara blft at antaga Borrichii meft bevifli-

år

at

tanka, nemligen at Quickfilfver byfer en dold
laftfyra, hvilken corroderar en del metaller arven
fom fal t fyran, hvarfore det ock fom iiel Iva faltfyran,
ga

vifar ftorfla vår ekan

på de metaller, hvars brännba¬
ej ingådt få mycket nåra förening med den
metallifka jorden. Quickfilfver åger en dubbel at¬
traktion, en af fin fördolda fyra til den metallifka
jorden, och en af fit brånbara åmne, til metallernas
inflamable del; Dårföre åger det ock få mycket dyr¬
ka at förena fig med Guld och Silfver dock utan at
calcinera dem, efter det ej férmår til at frånfkilja det
inlifvade brånnbara åmnet, i frän den d'rmed få nåra
förbundne metallifka jorden, men dl Quickfilfret
under folutionen kan fkilja deffa tvånne conftitutiva
delar åt
och föra den förbrånneliga med fig, då
kan och Quickfilfret calcinera den metallen; fom
fker med Järn, Koppar, Regulas Antimonii &c.

ra

åmne

,

,

5- 7anledning af den uti förtalet nåmda befkrifning på metallifka kalkernas torra calcinationer tor¬
I
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de ej mifshaga, om man hår anfårer den metalli/ka
kalckernas fornåmfta men allmånna egen/kaper5
h varpå man kan veta om metallerne vårkeligen åro
calcinerade eller intet. Det bor förut mårckas, at
metalli/ka kalkerna måfte då vara frie ifrån alt redu¬
cerande och faltartig inblandning, och då åro deras

egenfkaper följande: /) åro de af fkiör pulveraktig
con/iftence* 2) Uti Luften andras de ej fynnerligen*

3J Uti vattn åro de ouplö/lige, hårvid mårkes, at
Arfenik folveras vål, men han år ej befriad ifrån alt
fålta, ehuru han kommer ofverens uti de ofrige egen/kaper med de andra metalli/ka kalkarter. 4) Uti elden går de i blandning med kifel och Potta/ka5
eller med Borax, eller andre flufsartige tilblandningar til glas, fom af hvarje metall får en får/kild fårg
af Guld rod, af Tenn opal, af Wiflmuth eller Bly
gul, af Kobolt blå, och få vidare, yj Stelna efter
imåltning med en flat och fnarare concave ån con-

fuperficies.
6) Låta ej amalgamera /ig med
quickfilrver. 7) Med brännbart åmne låta reduce^
ra /ig tilbaka til metall

vexe

§v&
Wid fårfta

påfeendet fynes, fafom /kulle

man

ej hafva mycket vunnit dermed, at man förvandlat
en metall uti Jord.
Jag tycker mig derfore vara
förbunden, at med några ord til /lut vifa, en eller
annan nytta af de/Te calcinationer.
Förfta nyttan af
calcinationen, år, at man deraf kommit til kund/kaC

pen

❖
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pen af metallernas con Situerade delar, nemligen at
de be flå af et brännbart ämne fom uti calci nationen

irånfkiljes, och af en (mäkelig eller glasartig jord,
fom uti calcination blir qvar.
Men icke behöfver
alt brännbart blifvit metallen ifråntagitucalcinationen, emedan få mycket brännbart är qvar
och med den qvarblefne kälken inlifvat, fom år i
flånd, at fpecificera den metallifka kalken, och ge¬
nom fin homogeneité, draga til fig det honom äterflållande brännbara våfendet. At et dylikt inlifvadt
brännbart ämne är uti metallifka kalckerne quar, vi-

man

tro,at

ti

far den färg de få då de fmältas til glas, famt dåraf,
at de kunna reduceras, ty hade de intet brännbart
uti fig inlifvadt, då vore ingen raifbn, hvarfore de
med något brännbart kunna reduceras, emedan emellan en glasartig jord och et brännbart ämne är i
allmänhet at tala ingen approximation. Häraf kom¬
mer at de metalli&a kalcker kunna (a
långe hållas i

eld, och förftoras,

de federmera ej admittera nå¬
gon reduTion; hvilket gifvit anledring at tro at nå¬
at

principium nemligen et mercuriale, fåledes
men förfoken utvifå at faken då kan med nå¬
got tillagdfvafvel hielpas., utan et fådant principium.
Hårutinnan tror jag ock grunden ligga, at uti proberkamrar och vid flora fm' ltvärck rå des at ej för
långe och for hårdt råda, i fynnerhet viffa metaller¬
nas malmer, fåfom Tenn, på det de ej må förbrän¬
nas fom de f ga, det är at icke det
fpecificerande
got annat

affkildes;

uti metallifka kalken inlifvade brännbara ämnet må

förköras, då det reducerande brännbara ej kan at-

£
traheras af en

)

# c

&

*9

metaljifk jord, fom uti fin homogeWifar fig nyttan utiChe-

nité blifvit förfvagad.
2)
mia Hyalurgica eller arte

Vitriaria, ty metallerna

aldrig gå til glas, utan de förut åro calcinerade, och åt metallernas kal eker fås de iårgade glakunde

fen, flufler,

emailler både på nipper och en del por-

cellainer. 3) I medicin til viffa både utvårtes och
invårtes brukeliga medicamenter.
4) Uti Prober-

konften, famt vid Hytte och
råftning for lättare boknings
gen,

fmåltvårcken brukas
fkul men befynnerll-

föratfkilja de flygtiga fvafvelacktige, arfeni-

kalifke, och halfmetallifke, particlarne ifrån den
beftåndigare metallen. Ho vet om icke framtiden
båttre underrättad om metallernes förhållande med

tilflag, genom vifs och afmå.tt råftnings
hetta, torde finna mera bequåma genvågar til en
ren metalls årnående? Så mycket vet man, at nicke¬
len genom fina gröna vegetationer, kan fkiljas uti
fiekva rå fin in g en ifrån andra metaller. Den öfriga
mångfaldiga nyttan af calcinationerne, går jag for
korthets fkuli förbi, aldeles nögd, om jag på något
elierutan

,

fått, gagnat vettenfkapen , och gifvit mognare fnillen tilfålle, til mera lönande tankar, uti en vetten-

fkap, fom år fa nåra förknippad med

Fädernes¬

landets vål. och fom befordrar Den
Stora Gudens Åra.

