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Det torde vara den rätta ordningen, att först 

anföra några enskilda försök med sina resul

tater, och sedan i ett sammanhang de all

männa slutledningar, hvartill de gifva anled

ning, och må således såsom vigtigast nämnas: 

Godgärds Bruk 1828. Såsom bevis på, 

huru mycket måtten på en härdställning, an

vänd på samma tackjern med nära samma 

arbetssätt, kunna vara olika, men tillika ett 

' bevis på huru dessa mått måste alla på en 

gåi1g i ett visst förhållande till hvarandra 

förändras, må anföras 2 :ne härdställningar: 

Härdställning N:o 1. N:o 2. 

:Bottnen lutad åt askväggen f tum. o 

åt blåsväggen t o 

.Formväggen stupad inåt I! 2-} tum. 

- hällc~ åt askväggen 2 2,l 
Forman hög. 

bred 

insatt i härden . 

stupad . 

unclerskuren . 

Härdens djup und. förman 

A 2 

I,! 
I .1 

4 

4J 
140 
90 

12 tum. 

I..! 
8 

1f 
5.!. .z 

240 
12° 

15 tum._ 

De 
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De öfriga måtten, såsom mindre vigtiga 

och icke eller mycket olika, förbigås. 

Dessa härdställningar äro onekligen gan

ska betydligt skiljaktiga och hafva icke desto

mindre med clerefter afpassadt arbetssätt gif

vit, af samma tackjern, så lik_artaclt stångjern, 

att Manufactur- · och Spiksmederna deremellan 

icke kunde finna någon skillnad, och detta 

mecl ungefär lika kolåtgång och afbränning, 

samt med vid pass lika hastig smidesdrift. 

På den första begagnades mest färsksmide 

utan kok, emedan det merendels gick för 

färskt, för att kunna erhålla kok; på elen 

sednare nyttjades koksmide, och måste nyttja-s 

koksmide, emedan eljest erhölls ett rått och 

dåligt jern. 

Detta försök kan visserligen anses bevisa, 

att ganska mycken olikhet uti härclställe ~an 

becragnas på sarn.ma taåjern, men bevisar 

tilfika, att arbetssättet är beroende af härd

ställningen; och således äf ven tvärtom' när 

arbetssättet är gifvet, kommer härdställningen 

att i viss grad. vara cleraf beroende, om smi

det skall gå väf och godt jeni erhållas. Till 
ännu en speciellare sli1tsats ger detta försök 

an led-
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anledning, elen nemligen, att ett väl skött 

koksmide tål djupare härd än färsksmide, om 

båda skola gifva jern af samma beskaffenhet. 

Of vannämde tvänne härdställningar visa äf

ven, att djupare härd fordrar mera stupad 

hliister, mera inlutad formhäll &c., emedan 

denna stupning hos förman icke var tillfällig 

eller likgiltig; utan, genom försök' för hvar

dera härden .hefunnen den till smältning och 

färskning tjenligaste; en mindre st:upad forma 

i den djupa härden sprider blästern · endast 

uppnti härden,. och det redan neruti varande 

nedsmälta jernet färskas icke vidare af blä

stern; stupade9 åter forrnan för rn ycket i den 

grunda harden, uppkom för stark värme nere 

uti härden och dymedelst orsakad rå gång, 

emedan äfven för stark hetta hindrar färsk

n1ngen. Men 
I 

dessa härdställningar, när de 

110ga betraktas, bevisa icke allenast, att blä

stern hör vara mer riktad ät hottnen i djup 

härd; de bev1.~a äfven' när det erindras att 

kolåtgång och smidesdrift varit lika på sam

ma tid, och den· observation göres, att form an 

vid. den djupare härden är mindre än förman. 

vid de1i grundare, att nemligen en rn.era con-

centre-
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centrerad bläster behöfs 1 djupare härd än i 
grundare, emedan, när åtgångne kolqvantite

ter äro lika, och i föl je deraf blästerqvanti

teterna på samma tid, luften naturligtvis är 

sammanprässad i samma mon som förman 

är mindre. 

Röfors Bruk 1828. I ändamål att af 

eget tackjern, blåst af Dalkarlsbergs malmer, 

tillverka jemnt och mjukt stångjern, insattes 

följande härdställningar: 

Härden 12f a i3 tum djup under förman. 

Formväggen lutande 1,!- a 2f tum inåt härden. 

hällande 3 tum åt ask väggen. 

Bottnen lutande åt askväggen ! tum. 

åt blåsväggen ;i t. 

Forman I y~ tum hög, 1 f t. bred, mer eller 

mindre underskuren, efter som bottnen vil

le hålla sig kall eller varm, från f tum 

till intet. 

Form.an insatt i härden 4! tum. 
Miclten af blästerstrålen 11 ,! tum från ask

väggen, något riktad åt franihärden, slår 

an på bottnen 3 tum framom blåsväggen. 

Åsk väggen rätt upp- och nedstående, sänkt 

1 tum åt hlåsväggen. 
Härd-
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Härdspången 18 f tum öf ver bottnen, 26 t. 

från midten af blästerstrålen. 

Slaggögat 3 tum öfver bottnen. 

På denna härdställning har af lagom satt 

mörkgrått grofgnistrigt tackjern dels använts 

kok, dels icke, och på båda sätten gifvit 

stångjern, som, försökt genom _vridning, bryt

ning' klensmiden &c. ' befunnits godt och 

mjukt. För öfrigt hafva vid dessa försök föl

jande- iakttagelser blifvit gjorda: 

En djupare härd har ökat qvantiteten af 

öfverjern, men gifvit ett råare jern. 

En .. större, i synnerhet en bredare forma 

har ökat. drifnii1gen, men gifvit otätt jern. 

Formväggens störi:e lutning inåt härden 

och åt askväggen har befordrat besparing af 

jern och_ kol. 

Ända111ålet med blästerns riktning åt fram

härden, är att sprida vädret bättre i härden; 

när den blifvit inriktad. för rak, hafva smäl

torna blifvi~ ofullkomligt färskade i kanterna. 

En lagom lutning hos bottnen har fortskyndat 

drifningen, en för stor lutning försvårat färsk-

mngen. 
For-
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Formans stnpning och insättning i hiir

den har genom försök blif vit hestämcl så, att 

färskltingen skulle blif va så fullständig och 

öfver hela massan fördelad som möjligt. 

(NB. Formans stupning är icke utsatt, 111.en 

den hestämmes af den punct r,å bottnen, der 

blästern skall slå an, och bestämmes på det

ta sätt kanske säkrare och ändamåls-enligare 

än på något annat.) 

Genom försök har blifvit funnit, att en 

ton:are härd fordrar en mindre eller alldeles 

icke underskuren forma, deremot en surare 

en mer underskuren; i annat fall blir bott1ien 

i den förra för het eller i den sednare för 

kall; af den förra Olnständigheten följer, dels 

att bottnen snart förbrännes, dels att jernet 

lätt vill fastna vid, &c.; af den sednare, att 

smältorna blif va råfl.agiga i bottnen. Detta 

har varit orsaken, hvarföre förman vid olika 

härdar haft ända från ingen till i . tums un

der skärning. 

StrömbackaBruk 1829. Tackjernet eget, 

blåst af Utö, N orrängs, N olsterby, vViggels

bo, Gålarmora, Röi:bergs och W allgruncls mal

mer, dels hvitt, dels grått. Endast koksmide 
har 
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har här begagnats, och dervid följande iakt

tagelser hlif vit gjorda: 

1 :o Att någon skålgjutning hos härd virket 

medför mycken besparing af jern och kol; 

för mycken orsakar rå gåi1g. 

2:0 Att. lägga bottnen djupt har haft samma 

verkan, .och när elen icke kommit mer än 

5 tum under golf vet, har ingen olägenhet, 

i afseende på slagguttappning, visat sig; 

denna har ock vanligen ej behöft ske an

nars än efter färskningen och någon gång 

på smältan, och vicl slutet af dess ned

smältning, vid h vilka båda tillfällen jernet 

ligger så högt i härden, att slaggtappningen 

äfven med så djupt liggande botten kan ske. 

3:o Om .slagg hehöft tappasvicl andra tillfäl

len, i .. synnerhet om detta varit nödigt på 

räckningen, har förlust på öfverjern lidits. 

4:o Genom förmans riktning åt askväggen skär 

blästern bättre på jernet, slagg bildningen 

blir mindre och följaktligen spares jer!1? 

kol och tid. 

5:o Genom förmans starka st11pning i mycket 

djup härd blir jernet genomverkadt, och 

01n 
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om ej förman stupas så mycket, blifva 
smältorne och färskjernen overkade. i hör

net mellan ask- och blåsväggarna, och stora 

slaggbutor samla sig der, men hvilka till 

en· del bortskäras af blästern, när forma. 

och tätta äro väl riktade och rpycket stupade. 
$ 

6:o Skarp bläster måste i djup härd använ-

das, i synnerhet vid färskning och kok

ning, för att få jernet genomverkadt ända 

ned till bottnen: 

7:0 Ru~1d tätta skär skarpare på tackjernet 

och åstadkommer mindre slaggbilclning, än 

när densamma är af samma skapnad som 

for man. 
8:o Det har funnits' fördelaktigast, 

1

så väl i 

afseencle på erhållande af ett väl genom

verkadt jern, som i anseende till · största 

möjliga besparing af jern, att icke taga mer 

än 18 L'lt. tack jern till hvar smälta, men 

icke eller mindre. 

De båda bäst lyckade härclställningarna 

äro föl jancle: 

Härdställning N:o 1. 

:Bott1ien lutad åt blåsväggen f tum. 

åt askväggen i tum. · · 
:Botten 

I I 

:Botten med { tums skålgjutning. 

Form väggen 15 tum under form an. 

lutande inåt härden f t. eller 2 o 

hällancle bakåt 2} tum eller 50 

Ask väggen litet högre än form väggen,. 1i1en 

lutande bakåt något. 

Härclspången liggande horizontelt 1 8 tum högt 

och 26 tum från midteii af blästern. 

Tättan blåsande obetydligt åt framhärden. 

liggan:de 6 tum inne i förman. 

nästan rund. 

stupad med sin 111.edellinia 320~ 

Forman stupad med sin botten 27-f 0 • 

med mynningen 500. 

insatt i härden 4! tuin. 

df t. från askväggen (till midt i form an). 

vinkelrätt insatt niot formväggen. 

hällancle åt askväggen 10°, 

I J tum bred, 1-li tum · hög. 
Vinkel~1 mellan form- och askvägg rät, 

- ··mellan formväggoehhärdspång;1or 0 • 

Härdställning N.·o 2. 

:Bottnen 29! tum i fyrkant, 4 tum tjock, ,med 

1:l: tums skålgjutning, inlagd efter vattpass, 

5 tum under golf vet. 
Form-
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Formväggen 29f tum lång, 18 tum }Jred, 4 
tum tjock, med f tums skålgjntning. 

Formväggens höjd vid framhärden 17-f tum, 

vid bakhärden I 3f, under förman 1 6 tum; 

dess lutning inöfver härden 3 tum. 

Askväggen i lika. dimensioner med förrn väg

gen, · men icke skålgjuten, 1 5 ! tum hög 

vid förrn väggssidan, 13 f vid blås väggen, 

rätt upp- och nedståendJe. 

13låsväggen 3 tuin lägre än askväggen. 

4 tum framom bottnen. 

3.!. tum lutad ur härden. z 
Framhällei1 liggande 1 ! tum öfver bottnen, 

stupad.. ·inåt härden 11 grader. 

Härdspången 24 tum från förmans n1idt. 

- 20 t. öfver bottnen, horizontel. 

Slaggögat 2 tum öfver framhällen. 

Tättan 1 ! tum: bred, 1 -I tum hög, oval; dess 

mynning riktad 4 a 5 grader åt askväggen, 

liggande 5 f tum inne i förman, närmast 

·framkanten; stupad med sin medellinia 26 
grader, med sin mynning 32°. 

Forman 1 3 f tum lång, baktill g tum bred 

· vid botten • och 6 tum hög, sidorna afspit

sacle med f tums inböjning, krökt nedåt 

härden 

I 
I 
I 

härden i ett cirkelsegment, hvars 1Tadie t4r 

42 tum, samt böjd åt bakhärdssidan i en 

lika stark båge; i mynningen 1-j6 t. bred, 

1 -l6 tum hög, -j6 tum i godset; dess bot

ten rundad inåt 1-z tum; riktad åt ask

väggen 6°' liggande jemnt på förmväggen, 

d. v. s. hällande åt askväggen lika med den, 

insatt i härden 4 f tum, I 5 tum från ask

väggen, stupande 38° med mynningen, nå

got mindre med bottnen, emedan öfra läp

pen hänger öf ver f 6 tum; litet mer · ut

skuren åt askväggssidan och sneddad ditåt 

-/z; tum. 
Vinkeln mellan askvägg och förmvägg rät. 

mellan askvägg och blåsvägg d:o. 

mellan förmvägg och härdspång 102°. 

Den förstnämnde härdställningen har gif

vit ett utmärkt godt jern, den sednare har 

äf ven i allmänhet gif vit godt, men hvarken 

så rigtigt godt eller så jemngodt jern, som 

den förstnämda; deremot en mycket större, 

till och med utmärkt stor besparing på jern 

och kol. 

Vid första härdställningen har åtgått vid 

tillverkning af I SkU. stångjern: 
Tack-



- r4 -
Tackjern 2/if LU. B. V, 

Kol 20;! Tunnor, a 32 kappar. 

Till verkningsticl 9:t Timmar. 

Den andra bärdställningen har för ett 

SkU.:s till verkning fordrat: 

Tackjern 23f .LU. 
Kol . I 8 Tunnor' a 32 kappc1.r. 

Tillverkningstid 9} Timmar. 

Söderfors Bruk 1830. Då det visserli

gen icke k~n nekas, att en jemnt, uti stång

jernshärcl spridd' bläster måste verka jenm 

färskning och således jemnare jern med. mera 

lätthet, kan elen frågan uppstå: huru skall 

Mästern mest möjligt jemnt spridas öfver 

härden? Denna fråga kan besvaras på 2 sätt, 

i1en1l.: 1 :o genom att, med bibehållande af 

härdens form, fördela blästern så, att den 

kastas ut kring hela härden; 2:0 genom att, 

med bibehållande af blästern oförändrad, låta 

härden antaga dess form, eller just jernnt in

nefatta endast det rum, inom hvilket blästern 

verkar. 

Förtjensten af elen förra icleen, eller elen, 

att., genom insättande afflere, hvaranclra yexel

vis motsatta fonnor, jemnare fördela blästeri1 

1 van-

J 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
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i vanlig stångjernshärd, tillhör Herr Bruks

Inspectorn G. A. Forssenius, som densam

ma först försökt, och sedan för Herrar Full

mäktige i Jern-Kontoret, tillika med å härden 

inlemnacl modell, framställt; elen seclnare har 

uti en till Herrar Fullmäktige af Hr Geschwor

nern J. P. Morell förledit år inlemnacl skrift 

blifvit föreslagen, samt sedermera fratnställcl 

och omfattad af Hr öfvermasmästaren St ar

b e c k och Hr Bruks-Inspector Forssenius; 

båda sätten hafva nu här hlifvit försök.ta, och 

med väntade fördelar, ehuru någon gång med 

andra tillfälliga olägenheter. Att med här

dens bibehållande deruti fördela blästern, kan 

ske genom antingen användande af 2. tättor i 
en forma, eller genom flere for mor; det förra 

skiljer sig till sin verkan icke betydligt från 

det vanliga eller en tätta (här är naturliotvis 
. b 

fråga om blåsmachin med en eller 2 tättor), 

hvarken i anseende till jernets beskaffenhet,' 

eller åtgång af jern, kol och tid. Resultatet 

af en veckas smide på detta sätt var, att för 

tillverkning af I SkU. uträckt diverse jern 

(ankarskaft &c.) åtgått: 

Tackjern . 24 LU. 19 marker, 

Kol 



Kol 2 5,!- Tunnor, a 36 kappar, 

Tillverkn. tid I I Timmar, 25 minuter; 

när detta jemföres med samma smidessätt, 

användt på samma tackjern med en tätta, 

som öfver hufvud kan anses till ett Sk.U. di

verse jern, fordra: 

Tackjern 

Kol. 25 a 3o Tunnor, 

Till verkningstid 1 2 Timmar, 

visar det visserligen ett fördelaktigt resultat, 

och sannolikt var äfven jernet något jemnare; 

färskjernen afsmältes jemnare än med en tätta. 

Tättorna voro nu runda, af samma dia

meter som den ensamt begagnade tättans höjd, 

och med 20° stupning mot hvaranclra. 

Vid an vändande af mer än en forma 

finnes flere möjligheter, neml. att antingen 

sätta formorna i bredd, eller på närliggande 

sidor, eller på motsatta; endast det första 

och sista af dessa försöktes; det andra, eller 

att sätta en forma på askväggen och en på 

formväggen, ansågs innebära för liten ·fördel, 

och för mycken oläge1ihet, för att vara värdt 

att försökas. I allmänhet kan anmärkas om 

flera formor, att bidraga till större kolåtgång 

och 

och förs:v{tra arbetet, men öka te.mperaturen 

i l11r,c;len. och sprida värföen öfver cle1isatnma, 

så att i a;lla . egentliga nedsmältningar gå . fort~ 

och jernet blir jemnt, samt tätt, äfveii när 
det äi: 1,njukt; .för öfögt for&,töra for1n6n1a till 

en del hvarauclras verkningar, men: .på olika 

sätt efter olika inriktning; om de netnligen 

icke riktas .. åt en punct, så verka de så .iso

leraclt, hvar för sig, att hvar och .en af dem 

bildar. sitt färskjern och sin smälta, och hvil

ka sedan vid beröring skola välla tillsammans, 

men h vilken viillning ibland icke är starkare, 

ijn: :itt de f~lla åtskils, vidJ1opslagningen· un

cler hammaren; dessutom stannar s111eden all..: 

ticl, t •. ex. vid kokningen, i villrådighet för 

1wilke~1tlera förman han skall arbeta, oclune

da11 han arbetar .till kok vid den ena, stelnar 

~·· ex .. jern:et ihop vid elen andra, .så att det 

sed.ertnera ej kan kokas der, och vid den 

3:dje kaq händelsen göra, att det flyter qvickt, 

så att det skär upp och förstör det. redan i 
gäng ko111na koket; äro åter formorna riktade. 

så, at.t · de blåsa ihop i en punct, så inträffar. 

q.et ovanliga fenomen, att färskningen går trögt 

och,. d~t oaktadt, det aldramjukaste jet:n pro,.. 

B duceras, 

71 
:11 

·I 
I 



duceras, och med ganska stor afhränning; och 

dertill den märkvärdigheten, att detta mjuka 

jern är ganska tätt;· emedlertid är allt detta 

lätt förklaradt: det är nemligen gifvit, att 

genom blästerns riktande till en punct från 

flere · håll, temperat11rn måste der hlifva o

fantligt hög; ·· detta inttä:ffacle ock, ty kolen 

ägde i denna punct den mest bländande hvit

glödgning som är föreställbar;· men det är 

bekant, att färskning går trögt vid en mycket 

hög temperatur, det var således nat:urligt, att 

detta här skulle inträffa; och att i deli:tiä heta 

hrännpunct neclsmältancle jern skulie blifva 

tätt, är väl ock naturligt: utorh denna punct 

åter, måste temperaturen jemförelsevis vara 

ganska svag och blästern ganska spridd, saint 

således stor afbränning orsakas i kailterna;, 

också bestodo smältorna af midttiti eu' liten, 

tät massa af mjukt jern, omgifven af lösare 

och mera slaggigt jerii, soni dels betydligt 

hopklämdes under hammaren, dels affoll; här 

syntes således. det ovanliga fenomen li1träffa' 

att jernet var fastast· micltnti och ·mjukare ät; 

kanterna; också bestoclo de afsiagna råäiiclarna· 

(eller det som på vanligt jern kalfos råänclär)' 

af 
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af gend1ti lieia srn massa tågigt jern sUirigei

af I i fö1ris fyr kant. Vid värmilingen l1ade 

de flere formorna elen olägenheten, att jei'net 

va1· sv~'rl att akta: för föföi'[iiming i halsirna 

af de öfriga formorna, medan det vän1'1des 

för en.. Detta var eg'e11tligen. fallet, nä1~ det 

vi.frrncles för eii af de i br~cld sittai1de. 

Resultatet af ett par af dessa försök tor

de få anföras .. 

Härdställ,ningen 1 första försöket, eller i 

elen härd, hvartill Hr Inspector Fors sen i u s 

uppgcifvit icleen, var följande: 
-, ' ·' " 

Bottnen 2 7f tum i fyrkant, laggcl i vattpass . 

. Vällania 27} tum långa, insatta med sin öfra 

ka11t I O tum öf ver bottnen; form väggen och 

askväggarna lika hög·a, • och med sina öfra 

kanter i vattpass, samt vinkelräta mot hvar

andra och vinkelräta ~not täUorna; form

väggen med en forma rättuppståencle, den 

andra liksom ask väggen lutad I tum ur 

härden. 
' ' 

Tättorna ovala, vid pas& lika stora som for-
morna. 

JJ~1l ensafona· föhnäh I i: tu1i1 ;bi,ecl' I! tum 

}iög'; insätt 4} tutii i lia1~clen, I 2 t~l~l fräi1 
B 2 ask-
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askväggen, stupacl med mynningen 22 °, 

ligga1~cle rätt på väggen, vriden framåt 3f O ; 

I r ± tum öfver bottnen. 

Inre blåsväggs-forman 6 tum från askvägo-ei1 . 0 ,. 

I f tum bred, I t. hög, stupacl 20°, jemnt 

liggande på väggen, vriden framåt 7~, in

satt i härden 2f tum, 1 of t. öf ve~· bottnen. 

Yttre blåsväggs-forman lika stor med den för

ra, vriden bakåt 7°, stupacl 20°, insatt i 

härden I i tum, från askväggen j 8 tum,' 

äfven jemnt liggande på väggen, 1 bf t. högt. 

På denna härdställning gjordes, färskiiin

gen dels mecl tyskprocess, dels med half

vallon, med den förra såsom: vanligt med 

mera besparing af tid och kol och jern; vid 

alla öfriga försöke11 11yttjades endast h~lfvallon

färskning. Resultatet' af försöken på denna 

härdställning bar dfver liuf vud varit, •att, for 

tillverkning af 1 Sk'tt. om 22 LU. 11. 'v.' smält-

jern, åtgått: 

Tackjeni 24 tu. '·17 
: I 
niarker. 

Kol . 28 Tunnor . 

Till ver ki1i11gstid 9 timmar, 45 111111, 

Jernet, i synnerhet sedan härden hunnit 

bli vann, jenmt o~h tätt, af lagom mjukhet. 

Härd-

2l 

Härdställn'.iligen för 2:dra försöket, i af

seende på .. sjelfva härden, lika mecl nyss

nämde, men. ined 2:ne formar i bredd på 

formväggen och ingen på blåsväggen~ For

marna 1 } tum breda, 1 ! tmn höga, insatta 

4 .!. tum i härden, elen ena I o tum från ask-
.:z. . 

väggen:, blåsande framåt 16°, den andra 1 6f 

tum fr'~n ask väggen, blåsande hak åt 1 3 °, så 

att de l1a_cle en gemensam brännpunct midt i 

härden, J;åcla liggande jemnt p~ väggen; stu

pade 2 o a: Tätt~rna lntande mot hvarandra 

1 o0 • Resultatet. af smidet. på denna häi'd

ställning har vai\t, att, för tillverkning af I 

8,k'tt. '0111 ,:22 L'M B. V; s'111ältstycken, åtgått: 

Ta'ckjen1 

Kol • 
Ti!lvhkn. tid 

29 LU. 3 , marker. 

25 Tum1or. 

13 timmar, 10 mm. 

Jer'net 1e1nnt, tätt och mycket mjt1kt. 

För jemförelses .skull må anföras , att 

när smältjern lägges vid yanJig half vallon~ 

härd, för .1 §k'tt.~s. tillve~'~ning,. åtgår ungefär: 

, T~ekjern 

Kol 

Tid 

.. · • ,26 LU. 

16 a ·rs· Tunnor .. 

.i :s tin1mar.' 

Den. 
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Den runda härden var på folJan4e sätt: 

, ___ ,, __________ l,-,-. _______ -1 

6 12 24 
TuIIl, 

3() 

~~ ,1~1;r,1ligen, att bottnen är gjulen .c.Sådan som 

AB CD och väggama i 3 styc~ep, A C fo1;m

väggen, AB askvägg~n ~ch, B.D 
0

hltsväggen; 

vid CD är härd,e11 öppen, .eller cl.. y~ s. blott 
sluten med förhärq. som va,nligt. Väggarnas 
höjd öf ver bottnen I o tum. 

Formväggen stupad inåt härden 29. 

Ask väggen I ci_ 

l3låsväggen utåt 3 °. 
Bottnen plangj.uten, lutad .framåf 1 f O , lika 

,åt. ·blåsväggen. 

Tätta öch lackhälJ som vanligt. 
Denna 

23 

Denna härd har gifvit god smältning, 

värmt väl, varit lätt att färska, eller i all,

mänhet att arbeta uti, samt gifvit .besparing 

på kol och tid; jernets beskaffenhet, saint af,.. 

brännin o·ens storlek, har berott af forrnans 
b . 

area. De 2:111:: i denna härd gjorda försök 

äro rnotsaUa ytterligheter i båda dessa af

seenden och må derföre särskildt anföras. " . ' ! ., ··, 

I första försöket var förmans area. unge

fär 2 qvadrattum, eller dess bredd 1 -! och 
de_ss ,höjd I f 6 ; de1;isa.mma insatt i härden 4! 
· tum, från askväggen 12 t., vriden framåt. 8°, 

stupad 20° ,' rätt liggande på formväggen el

ler obetydligt hälhq1de bakåt. 

I detta försök har producerats ett ofant

ligt mjukt och jenmt, men tillika segt och 

tätt jern,. men med åtgång per Sklft. B. V, 

diverse jern (ankarskaft rn. m.) af 
'J?ackjeri1 -. 3o 'L'lt. 13 marker. 
Kol .. . , · ·. 2 3 Tun1ior. 

, JilLy~rkningstid 1 1 'f imma:r:, 

· I andfa föl'söket var förmans area 1 f 
qvadrattctf.1.1./'eller dess bredd I fef tum och 

dess höfl1f; de11så1nma,fosatt 4-! tm~ i här
den: fl>)Jf:urn från :aslvä:ggen, vl'iden ifrainåt 

10°, 

l 
.11 

,_Il 
il 

' 



10°; l1fskuren frait1åt 1 o0 , jemnt liggande på 
väggen, stupad 20°. 

Detta försök hat lemnat ett fast och hårdt 
je'rn, foed åtgång pr Sk'lt. div. jer11 af ' 

Tackjern 22 LU. 3 marker. 
· Kol . . 24 Tunnor~ 
Tillverkn. tid, 11 timmar, 20 min. 

Dessa båda fö1;sök kunna gifva anledni11g 
till interessanta · slutsatser. Att förman i sed

nare försöket sattes litet när:rnare askväggen, 

hade intet annat skäl, än att hefor'dra jer'nels 

forskning 1)ättre närmast puncten AJ och att 

den vreds framåt var för att, det, 'oaktaclt, ej 

starkare än förut upphetta härdett0 ,vid B ~ sfi 
?tt .,dim. ofantliga· skilhiaden i jernets b~skaf

fe11he.t 9ch afbränni9ge1~, endast kal~ t~l.lsk:rif.l. 

yas. förmans olika storlek; ty tai;kjern~t var 
likadant och arbetarna desamrne vicl,håda· for.:.. 

,_ ' - -- .. ·) ._,._ ' ,-, 1,,' .;J 

söken. · (l pa1:e11thf;s ,.:må näm11as,: ·~tt:, utom 
vid försöken ,i, trefotmacle härden 111ed tysk

process, lwartill Herr l3r4ks-Pattöii' ':l'ottie 

1iade".godhetel1 lemua en smed från Elfkarl-
~ - '. - - ,_,' - - ' - • ; ' ,, -- -· ' ' ' • j ' ' -- • • ' •• 

~11, ~1~.°' a!l,a fprsöken< f§rrättade ,,::i.L sair,i.w?; 

pBrsone_i;,; ~ch for ~tb gif;v<t q.em F~;VitJig4et, 

yal.d:;e~ d~1~ttIX de ,2li19~Jjgqs,te; sn1eq~r,.;SQJ)1 f~1~J:h 
nos 

nos vid' Söd:effors); · Dess~r fötsök visa såletles 

hestäilicl.t' att en mil1di·e foi'foa gör jetnet 
fastare och ,sp~r mera J~rn, men att tiUvei·k-

11ingstid. och kolåtgång de1'v'id obetydligt för
äntlras; och ·för.·· detta ~dnare har 11ian hhf

v'udsakligen att tacka dell gjorda heSparing~n, 
ty om tiden ocH koHitgångeii b'eräkni1:S fi:ån 

fackjernet' pr Sklt., så blir: 

N:o r.' ' N:o :2. 

Förbrukiii11gstid~n 9!' Tii'ninar. · 14!f T:inr. 

lfolåtgåi1g igf Tunhör'. 3b T:m. ' 
Sålecl~s synes';·· att den·.· störa fo6m:m ned:sri1ält 

mycket 1nieht ta6kjel'ii' 1pli·sU11nha tid, meti'·att 

kölåtg·å1lg~1i ~a1i:if ''Jjtoptfrtib1iellc 'mot tide11 / ej 
mot fornfäns år·ea;, eni~cfan', 'i1ii~ ·'tide1l'tages 
t~U ·· enh~t,t · förhåller 1sig· j ko:Fålgä'1~gen. · i N!o 1 

ulf de1:1,; r 1N:h såsom i tin (cioiL d: /tJ s. 

är 'så göd:t' söm pirecist 'lika(J . . 
, /' ·:r > ·J- 1 ',,·1:-' . ;,, r'., ':2~'!n;·,b, 

. _ , Desså µi,o ')1u de t~iäh:11~. ytterlighetei·na, 
irien. e1:fieIYd11 ·a~m måst'?i1al~iligt~i~·, ligga' en 

to~'ma; :sqiit' h1ea G1ätt,lig 'dthrä1?1;ii1g ge:r lag?m 
liljiiktjki\1. ,, . ' '•, ,,; i+.,·.;. 

I :o :f ~rsök med vällning och garfning af grof

" ;5h1ICl.e11'. . Det' ·gfrves. ~:'nti 'sitt atf välla 
(i {jgr~rsHiiåMn; · ctet. ·. ~~1/• ä~ . : a'ii'. :samh'la~~fägga 

' dem 

1 
'/' 
·, 
:1 

. 



dem .af smältstycken, det an<;lra att sam

manlägga och h9pga;rfya jeq1stär1ger; när 

t. ex. en axel .s~all hopvällas, s~ läggl:!s, 

enligt förra s~ttet? .det ena smältstyckrit ef

ter det andra, till dess axeln får sin. be--, - ) . '.·.- .,.,.' . ' 

höriga längd, och derigenom korp.m~ vi,il

larna att Jigga sneclt öf ve,r qxeli,1,. hvclrige ... 

nom, om elen utsättes fö.r påkäiu~i.Pg (so111 
s~i:äfvar att vrida densamma t. ex.), så är 

-~tt 1?ffara, ~tt vällarna vrida.\, upp; eqlig! 
d~t andr~ sätt~t åt,er, sam1;na12,lägges e~1 s~ 

tjo.cl,{. knippa stäpge,r af samrp.a lä~1gd me4 
, ,a+.e~n, sc;im kaJJ. gep01;nvär:nw,s till, v~llhett~ 

p~ en gång, 9ch o_w,: µe1~ ej qå blir nqg 
, . tj9clf ~ ;pål~gge~ qc_4 vi4v~Jie$ $~d,;tu. ~1Yl:\ 

~wi1ger? tjll de;ss cle~l fått si,n }Je;hö;riga gr~f"! 

le,k i ,oqlt grµ f!}, h,am1;nare 9:k~kl väll.:!.\>, ,eJl131: 

andra gröfsmiclen,följe;~ nied. JJöc\ig~ fo:rä1}1". 

dri\~g,l' sam!P~ Rti1J9ip, o. ,s .. v,i :B~da sät
ten' äro . nu vid .. Söderfors' försökte och det 

, ' ' • "' • • ' i.'. ' ' "' •- • 11 I· '.< t f" ' ~ ' 

~~d,nare sy:1~e~ gifya säkr:ir~ ~~het_~, me~l: 
åstadkon::i·1~a stö~r~ afbräni{ing ,-'. k,olätp~ni 

och arbete. 

,2:~ Ohrervationer vid Rostugn m. m'. Obser

. !,rft~e.? ~tg~n9e~. af yedr pä~ f!Wm~ stybh 
på.:. 

:?,7 

påsätt~s, me.d half och full ~tyhbtiAsat.ts, 

och fa1111~, att utan ~ty bp riickte I ct11!,. 

famn l,1uggen ved i 36 timm,a,r1 med ! tull:; 

na styb]~ i .60 tiw1~~ar, och med en h,eJ 

t,unna på 1:ivar .s~tti;ii1~g i 7 ~ .t.i1111~Nlr ~ .niir 
nerr~lig,en allti;<f li~,~ XP yc~et m~~1~ r.ost~4es 

på san~ma r.~d 1 09h, rostade? lt~l\ v~J i me~ 
me;ra st;yqb dro~ ~ig l:tettan s~ ~t~rkt upp-; 

åt, ~tt m~lmep hqrj<;1.d!; luttra~ ~1.ög,\ uip i 
ltg!lel~. peJJ. rgn~ros~w;\e rn~l/~.en ~y~1es,,på 
masugn' förn1~ntig11r,~ . ä1.~ ~r.opr9st.~1:er C?Sll 
det p~~cluceracle ~ac~jen~et icke så h~,näg~t 
~tt _gifva rödbräch stå1igJern. . '· 

' t j. 

3:o Har b~ffr~r fi:>r~q,k,t,. i stiiUe~ fö,r JrnJ?HM~ 
forma., en forma af ,dub.bl::i, jernpl~tar med 
rinn1nde vatten e~ellan, hvartiirHr Bruks
P~iro;l G~·l3enedi~ks ·1~e~förf m36<1~11 frä11 

- -~ \' :· ' ' • ,' ""': • c; .. ' 

Eng~and och)enäg.et meddelat: ö6Iihvi1k'e1i 

llr l11sp~~(~r F 9 r:s ~ e i1 i~ s låtit\ns~Ua. i ert 
af Vallo[1:;:s1necljo'rnå. . Dessa fur1rior 'haf~a 

vis~f p~g 
I 

äga. deä /öp:l_el~n, . au, der,ge1io1n 
~'tt': d_e stän,digt . hålla sig . kalla~ .. bi~~i1ålli 

, sin · for\n '- och lätt ~l,å · sig fi·fa 4~ån ~Iagi. 
' ' - , - '),-: ' '\-.' 

Något större afhrä9njng yar i deim~ srnedjai:1 
än .. i . den . andra, der af s,amma fackjern 
s1~id'a~s med·· kJppai\fö1·ti1å) · ·. . . . . 

En 



28 -

En dylik forma har 
1af B j ö i' kin an hlif

vit. föi·sökf vid · Öster by, . och orsakat me1; än 

vanlig kolåtgång samt trög s'mältnfog och ef

ter' all sJni1olikhet 'stöfre afbränning på jern 
än 'va1iligt; J'nen då,, det observeras, att . d:Jinna 

forrna var :något störr~ än'. Bförkma:1is van

ligå, och i6ke ägde fuilt s~niniit forrn·i 1i1yn

i1ingen:, r11ä' lemnas oafgfi:n:d'f' huruvida' e} alla 
c1eJsa 6lä/ie1Hieter

1 
låta, f1j~lpa , sig ' geno111 en 

j l .. " 

litet 'föiäncli·ad 1i1 y1i1Ii1iig'hor f or1Tiän, ro;•, öfrigt 
1 · · ~, : . ·, · : · • : : · ~ r-c • '. . · ·_ • - •• _ · - 1 r · · 

in.ed föbeliållande af sahima 'ide. ' 
;1 

Efter anförande af dessa enskilda försök 

några all;1;,än1~h. ref?lor • för. 1\~;d;täll1;ing 
öd':t a1:Betss1ätt vici Tfsksmiae fölf: ·; ·· .. · · 
roå 

Yi hafva uti. Rosborg:5 lilla .~fh,a~:dling 

en gil~~ka} s~1~11ings- · .. ocJ~ , innehåll~~;ik, fr~m
~tälh~i};g: ;~f de1~11~ ; s~nicly~;:m~tho~; .. doc~, •. t?ide 

~äl ~ ~1i;1; . y~ra i1ågot att. tilläg~a, o\4 skall 
l~ä~'~id ' begagnas, ~å välj ;{ skickliga i1~eder 

_:::;~! C~i _:1-:3 .,_ --- ~:.-1" r,.\ . ',- ., · !; ·, l· 

ID~,4i~!;t~~ SQln ~g,na.iak\tag,elser. u~2~er, f~rut-
sii.tta~1~e,: att alhn.änt ;bekant .är hv'acl fopna, 

{~t~~ :~ "r ?~,,111;ägg 1 ask vägg, blåsvägg, hä1'.~spång 
~ '.,: '.' , .. l,-, t, }) 'I_ { _iu ( , ;; • ·,,., ,- ,, , • i " 

~~·, ~~tyr~~~\ kum1~ ,vi: g~1;iast sö~~ hest~;11~ma 
~if,; \j._JfJ.i'_, _{i!>;L i•' t.',, ._,, J{5t',., '• '" , · .: ,, ,_ 

de_r.a~ Jpd~ r~1åls-enliga . :i,nlä q)~~1ing. l!vad . fOJll 
}' Jf,t~'t.:J ,L;:;;i q J.J_:J ":-'l.~.1 •·n .,.J J,,, 

här' egentligen ka,1~,J?k~1, ~~=,twrtre ~,~r sam-
man- -
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via11hang som måste råda emellan de sär~ 

?kilda delar, h varaf ett härdställe bes,tär, ä11. 

någonting absolut bestämdt ,eller bestämbart.· 
. . ' ' ' ., ·' 

-yi skola således snarare söka hvad man kun.,. 

de kalla consequens uti härdställning, äq e

gentligen bemöda oss att bestämma några .ab

soluta .mått, . såsom de bästa. Men . de.t. är 

icke allenast en viss öfverensstämmelse .mellan 

de särskilda delarna af ett härdställe som 
' . ' 

l~1åste ~okas, clet ä.r äfven I~ödvändigt bestii.m-

111a san:imanhanget mellan härdstälb1ing och 

arbetssätt, ty för 2:ne olika arbetssätt ,passar 

ieke samma härdställning. Besinnar. man nu 

tillika , att härdställe och arbetssätt måste 

rättas efter de olika tackje1:nssorter som skola 

smältas' samt den olika beskaffenhet man ön-, 

skar hc/s. stangjernet' så blir visserligen pro~ 
blern et iiweckladt. Emedlertid skola vi' ·~ök; 

11t,reda ,cle allmännaste principerna häruti. 
•'.', ·, • • I 

Hvad bottnen beträffar, så är ju .tydligt;, 

att d.esto lägre elen ligger, desto ro.er sluten, 

blir .härden; det är · således en fördel att 
<' ', . " ' 

lägga hottnen lågt' lik väl. vor:~ det obeqv11i1t. 

både för arbetet och slagguttappningen, ;m'. n~~,r 
om den låg~ mycket unde.r golfvet, h;y111;fö:~t 

den 



3å -
d'eii' filt pi'r sin höjtl frggti några; fä tlim' lirgrf! 
ätr dettå. SJ?ickliga smeder påstå, åft en fagfe' 
Jiggaride härd dfar mera slagg o'ch styhli än 

en högre, och såitteclelst spar kol o&h jeri1. 

Phi hiit dessutom beqvärrufre att upplaga'. 
sniäHo:foi u:tur jn; tn; Fot öfrigt brukas aft 
lägga h:äfdl16tt11e11 ftåli 3 ä 4 frun uWdet, till 

.1 a 3· tiim öfver golN~t 

.Ifoffoens lutni1ig åt ei1a eller and:ra sidan 

är heroe1ide dels åf de1i riktning man deri
gei1oni vill gifvå hläste1~1i, dels. af d\~t håll, 

åt fi.vilket nian vill att slaggen skaif ri.nna' 

~å att' 11är tackjernet" är välartåcft' fättfärskan
cl'e, kan bottnen fofas något bakåt, så au 

~fastern måtte vrida sig ä't tackjern~t; äfven 
kan botfoen i så(forif fall lutas något ät blås

väggen; blästern koinnier derige1iom att stryka 

mera obehindrad.t fram, ocl~ sn1ältorna kunna 

lägga sig bättre ut ifran forina1i; lik~äl toi:de 

d~hna: lutiiifrg icke böra gå till nier ä1i högst 
:ilielfa1i r och 2 grader åt hval:dehi· sidlih. lif 
åter tadtjerriet svårfärshdt (i1Ödsatt) tör väl' 
~'ara Häst alhlerns fata bli all h1t1iing, emedafr 

blästeti1 skulle verka ror starkt på täckjlmiet, 

dfo bbttne1i lutades- h~kåt, och det Heclsr.nälfa" 
jernet 

jernet skulle ligga f61' mycket un.dangömdt 
för hlästeri1, för att Innina fätSka, om den 

lutades från' blästern eller åt hlåsväggen. Skul

le jern.et vara oartadt, t. ex. rödbtäcH så'. 
' ' 

att färskslagg ofta till dess förbättrande måste 

ombytas i härden, är kanske skäl uti, att, 
såsom äf ven brilkas, lätta· dess sprida1ide 1 
härden . och rhinande åt. ulhippningshålet ge:.. 
110111. ~tt luta bottnen något åt hä:hfs_pängeil • 
:tik väl, torde icke eller deiuia lut1'.lii1'g. höra 

öfverstiga 2 graHer~ Ät bottnei1 uppHöjd (doi1-
vex), så Brytes hfastifrh· för' häftigt, ötH dJt 
nedsn:1äHa1icle• jeriiet, i stället, att samlas hin:g 

en pt111ct' lägger sig genast vidt ikring' hvar.:. 
ikenom följd'en hEr, att mycket jern fö:rslag
gas och såled'es förlust göres pa öfverjeri1 ;' är 

åter holtiien: SKålig (cOncav), så samlar sif 

l5åde' hH:ister1f ocl:i j'etnef mera tillsafurn:n.1s; 

livarige11om' gä11ge1t blir mera ren och·siärat1-

d:e och jern spares; d'et är cletföre af gal.i:ska 
stor nytta, och med fördel användt, att liafva 

bottnarna skålgjutna af ,! ttm1s eller högst 

r :! a 1 -f tums skälighet. Det är i allmänhet 
onödigt och ofördelaktigt, i afseeride på' jet~ 

dels jemna färskning, att hafva för stod.t" Här.:. 

dar: 
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dar: bläster.n hinner der .icke f,1lk spd<las 

o~l~. jemnt verka jer,rnt; det ~orcle väl . vara 

tillräck,ligt om bottnanJa gjutar ·tiH 28 tUlll!'i 

fyrkant och 4 tum i godset, eljest. br.ukas de 

ofta 3o tulll. ,Härde1~,s ,djup under förman hafva, 

vi . set~: _.k~nna hetyc,Uigt variera, ~ifven fqr 

~an1lllc1 tackjern:: L,ikyäl ges deruti en gräns, 

utöfv:er hvilken ~na11 i~ke får gå. Djupa .här

dar. gifva i allmänhe.t en lllera. skärande ocl1; 

rå g,å1~g, grun~a :en mera färskande; derige1 

llOm. g~fya. djL~pa härdar mera öfv:erjern än 

grunda,'sorp. åstaqkomma starkare förhränning 

och slaggbildning .. Häraf hlir .äfven e~l följd, 

,;\t. ett tackjern, ~om är,henäget att gifva råare. 

gång, fordrar grundare härd, . än ,eU mera 

lättfä{skapc}e. Regeh1. för bestämiµande af .här-. 

q.~ns. 
1
djnp blir sålede~ 1 . att. färskningen hör 

cleruti hurna ske follstäl~digt, mel\ ic~e fäq,k

ning och ~laggbildning, blifva för _starka,. hvar

igenon1 jern~t ;;kul\e förlora i fasthet, täthet, 

qch vigt. För öfrigt berp11 äfven härden.~ djup 

på af hv~d besk,iffenh~~ jernet ,önska,s, ,så att. 

e~t i;r,i j ukare j~ni., fordrar grundare härd,. · ett 

hårdare och fastar~ djupare. Tackjernssorter 

af olika malmer synas äfven fordra olika .. djup~ 
härdar. 

härdar. 

12.!. och 
~ 
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Vanligast variera tyskhärdar mellan 

14! tums djup under forman, men 

något olika för olika nialmer, så att, t. ex. 

i Nora, Norbergs m. fl. Bergslager, det häst 

passande djupet hos härdarna, när icke jernet 

önskas af någon särdeles mjukhet eller stål

art, tycks vara 12 a df, samt för tackjern, 

tillverkadt af Wermlands och Uplands mal

mer, i ~llmänhet I 3f a 1 5 tum under förman. 

önskas jernet ovanligt mjukt eller stålartad.t, 

måste härdställningen lämpas derefter, så att 

t. ex. Hr Bruks-Patron Ho ff m a n, på Rams

hytte Bruk inom Nora Bergslag, an vänder 14 
tums djup härd till erhållande af stålartadt 

jern, och vid Söderfors Bruk i U pland, der 

ett särdeles mjukt jern önskas, användes till 

dess erhållande hlott 11 tums djup härd. Ett 

nödsattare jern fordrar äf ven litet grundare 

härd än ett starkare satt, och cleremot ett 

försatt, i synnerhet om det är rödbräckt, el

ler iimehåller uti sig in:blanclningar af oredu

cerad malm och slagg, ännu djupare. Äf v:en 

ltunna härdarna vara något olika djupa efter 

olika arbetssätt, så att de måste vara grun

dast vid hutsmide eller färsksmide, <ler jernet 

C skall 

i 
I 

I I 
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skall färska af sig sjelf under nedsmältning, 

och utan någon clerå använd möda, men hm
na vara något djupare der mycken brytning 

och arbete användes under räckningen, för 

att få jernet att forska och gå i hut, och tåla 

att vara ändå litet djupare vid ett väl skött 

koksmide. 

För att sluta hätden, och såmedelst spara 

jern och kol, är fördelaktigt luta formväggen 

något inåt härden; värmen blir derigenorn. 

mera concentrerad nere i härden; ju mera 

hetta således tackjernet tål, utan att clerföre 

upphöra att färska, ju mera kan form väggen 

stupas, och tvärtom; men som. ett hårdsa.tt 

tack jern tål strängare hetta, deremot ett nöcl

sattare behöf ver mera spridd bläster, för att 

färska, är gifvit alt formväggen ttil att mera 

inlutas på ett hårdsattare, än på nöclsattare 

tackjern; så att på nöclsatt måste denna lut

ning ofta vara ganska obetydlig, på hårdsalt 

eller färskt kan den till och med gå till 2 

a 3 tum; emedlertid får ej denna lutning 

ökas för mycket, emedan då forskningen blif

ver för ojämnt fördelad, i synnerhet blir det 

jern, som kommer att i detta fall ligga under 

form-
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formväggen, för mycket undangörnclt för blä

sterns åverkan, och således för litet verkadt. 

Är tack jernet lättfärskadt kan form väggen äf

ven mer eller mindre hällas åt ·askväggen; 

härden blir derigenom lutande bakåt, hvari

genom värmen och blästern drar sig ditåt och 

verkar starkare på tackjernet, samt bränner 

icke upp kol och jern onödigtvis framuti här

den. Ar tackjernet icke lättfärskande, eller 

nödsatt, måste äfven denna hi:illning vara min

dre. Den kan för öfrigt variera från f till 

3f tum, men brukas mycket 1} a 2 tum. 

Askväggen kan ställas litet öfver form

väggen med det hörn som. står emot den

samma, men hör med öfra kanten sänkas nå

got, t. ex. 1 a 2 tum åt bläsväggen, hvari

genom blästern mera ohehindraclt kan stryka 

fram åt den sidan der tackjernets smältning 

sker. Att, medelst dess inlutning i härden, 

äfven sluta härden på denna sidan, brukas 

visst, men hlir obeqvämt vid färskjernens 

· uppbrytande, och är dessutom mindre ange

läget, emedan all på denna sida varande vär

me kan begagnas, så väl under tackjernets 

nedsmältning som smältans görande. Det blir 

C 2 he-

I 
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beqvämare för arbetet, om den helt obetyd

ligt, t. ex. ,! a j tum, lutas ur härden. 

Både för beqvämlighet vid arbetet, och 

för att ligga undan för blästern, bör blås

väggen vara låg, t. ex. 2, 3 a 4 tum lägre 

än askväggen, samt luta betydligt, t. ex. 2 o 

a 3o grader ur härden, och elden kan från 

denna sidan slutas med stybb eller sågspån 

och påslagning af vatten. 

Att lägga härdspången något högt, bidra

ger att sluta härden på framsidan och således 

clrifva hettan bakåt, i hvilket fall. smältningen 

ökas, men forskning och förbränning minskas; 

emedlertid får den ej läggas för högt, eme

dan då gången i härden blir för rå; 1 8 a 2 o 

tum öf ver bottnen synes vara i allmänhet 

ungefär lagom, men högre för färskare tack

jern och djupare härd, sarnt tvärtom för mot

satsen. Huru långt den lägges från förman 

må bero af beqvämlighet vid arbetet och 

hetornas inläggning; vanligen lägges den om

kring 26 tum framom förman. Emecllertid, 

för att ligga alltid i ungefär samma direction 

emot förman och askväggen, och af hvilken 

direction eldens slutning måste vara i beroen-

de, 
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de, borde elen komma att ligga högre eller 

lägre, allt efter som. den f1 yttas närmare intill 

eller längre ifrån förrn.a och askvägg; af den

na orsak, eller för att ej behöfva läggas för 

högt vid djupa härdar, synes den der hehöf

va flyttas närmare förman, så mycket mer 

som förmans afståncl från ask.väggen der är 

större än i grunda. På mycket djup härd, 

16 tums, har jag observerat dess afstånd från 

förman minskadt ända till 23 tum. Slaggögat 

kan läggas 2 a 3 tum eller mera öf ver bott

nen, eller så att öf verflödig slagg kan lätt 

utrinna och brytning i härden 111.ed beqväm

lighet ske. Brytningshålet vid blåsväggen må 

äf ven läggas efter beqvämlighet. 

Nu till reglorna för blästerns inriktning 

och sammanprässning. H vad först och främst 

förmans storlek beträffar, är den naturligtvis 

i sammansatt beroende af den mängd luft på 

viss ,tid, och den sammanprässning hos den

samma, som för en väl ordnad smältning, 

färskning och värmning behöfs. Tages fornrnn 

för stor, så blir blästern för litet kraftfull; 

den blir icke nog sammantryckt, för att ge

nom åstadkommande af en samlad hetta hi-
draga 
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draga till en ren smältning och skärande gång, 

men förorsakar i stället en st~rkare förslagg

ning på jernet och en oanvänd och oanvänd

bar förbränning af kol. Den blir dessutom 

icke nog stark, för att verka på längre afstånd 

från förman, och således åstadkomma smält

ning och färskning bak uti härden, och icke 

nog stark, för att bilda väl utlagda färsk jern 

och smältor. Icke eller hör förman vara för 

liten, dels emedan drifningen derigenom o

nödigtvis blir mindre tin den eljest k uncle 

vara, dels emedan färskningen i sådant fall 

])lir för mycket partiell eller för litet förde

lad. I öfrigt bidrager stor forma att öka clrif

ningen, men ger större afbrlinning och benä

genhet hos jernet att blifva otätt; liten forma 

deremot spar jern och kol, och åstadkommer 

tätt och fast jern. Icke gerna kan förman vid 

tyskhärd behöf va vara stort öfver 2 qvaclrat

verktum, och icke hör elen gerna vara mindre 

än I J d:o. H vad dess dimensioner beträffar, 

så är det bekant, och dessutom ganska natur

ligt, att breda och låga formor bättre sprida 

blästern i härden och således åstadkomma 

forskande gång och mycken slaggbilclning, då 

der-
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deremot smala och höga gifva skärande gång, 

spara jern och åstadkomma fast och tätt jern. 

Regeln för förmans rt1Ua skapnacl eller form.

jernets förrn blir således , att förhållandet 

mellan bredd och hiijcl hos förman hör af

passas så, att på en gång smältningen blir 

rask och färskningen tillräckligt spridd. Det 

rnäst an vändbara förhållande synes vara, när 

1-!- tums bredd svara mot en god tums höjd, 

och elen sidan som är åt tackjernet är litet 

mera utskuren än den andra. H vad form ans 

inriktning beträffar, så är dess inskjutning i 

härden elen första omständighet vi hafva att 

iakttaga, och denna är natmligtvis beroende 

af huru spriclcl luften hör inkomma i härden; 

ty det är gifvit, att ju längre förman är in

skjuten, ju mindre spridd kommer smältning, 

värmning och färskning att blifva, och der

emot, ju mindre elen är insatt, ju mera åt 

alla sidor kommer blästern att kunna spridas, 

hvarigenom elen icke tillräckligt verkar på 

det ställe der elen bör verka, men onödigt vis 

förbränner och upphettar härclväggarna; en 

medelväg gifves således här, på ena och an

dra sidan om hvilken elen ena ytterligheten 
skulle 
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slrn lle åstaclkomma en för mycket och elen 

andra en för litehförclelad vlirma. För öfrigt 

Leror det noggranna bestämmandet häraf af 

flera särskilda omständigheter, så att t. ex. 

nödsattare tack jern, såsom till sin färskning 

Lehöfvande en mera spridd bläster, fordrar 

en mindre långt insatt forma, hårdsatt tvärt

om, pch försatt samt rödbräckt en ganska 

långt insatt. Äfven djupare härdar fordra i 

allmänhet längre insatt forma än grundare. 

Att häruti bestämdt uppgifva något mått är 

svårt, men för en ordinärt djup härd, 1 3 tums, 

är 4! a 5 tnm merendels för lagom satt, väl

artadt tackjern fullt tillräckligt, för nödsatt 

måste den väl som nämclt insättas litet min

dre, och för hårdsatt tvärtom; men mycket 

få ej dessa mått ändras, utan att tillika här

dens djup m. rn. i förra fallet tillika minskas 

och i sednare ökas, emedan en härd, i hvil

ken icke ett visst förhållande mellan alla de

larna är bibehållit, icke gerna går väl, och 

om skillnaden mellan de olika tackjernssor

terna icke är alltför stor, så bör arbetet kun

na ersätta hvad som i härdställning ej vore 

fullt passande. Ju närmare förman sättes till 

ask-
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askväggen, ju starkare måste blästern skära 

på tackjernet; detta afstånd får således ej 

minskas mer än så att forskningen af det ned

smältande tackjernet medhinnes; för öfrigt är 

detta mått mycket beroende af härdens djup; 

ungefär lagom i allmänhet är att taga detta 

afstånd 1 2 tum för I 3 tums härd, och 1 3 J 
för 1 5 tums, om smältning och färskning 

skola någorlunda motsvara hvarandra, detta 

mått rälmadt till midt i formmynningen. Men 

äfven detta mått är föränderligt, efter jernets 

mer och mindre lättsmälthet och lätthet att 

färska &c., så att om tackjernet är mycket 

lättfärskande, utan att tillika vara ganska lätt

smält, kan detta afstånd något litet minskas 

o. s. v. För att åstadkomma jemnare fördel

ning mellan smältning och färskning, kan för

man, efter som gången i härden synes visa 

att det behöfs, vridas litet åt fram- eller bak

härden: åt framhärden vricles elen, om färsk

ningen blir för litet fördelad, så att t. ex. 

smältorna blifva overkade kring kanterna; åt 

bakhärden deremot, om slagg bildningen är för 

stark eller gången för litet skärande. Den 

förra vridningen plär behöf vas starkare <ler 

blås-
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hlåsmachin med en tälta begagllaS, emedan 

smältorna der gerna vilja blifva mindre väl 

verkade i kanterna, än cler spitsbäljor eller 

hlåsmachin med 2 tättor nyttjas. Vid ei.1 

sådan vridning är bäst att tillika afskära för

man på de_n kanten, åt hvilken hon Lehöfver 

vridas, emedan, om vridningen blifver för 

stark, blästern brytes för mycket, för att 

verka med full kraft. 

Forrnans stupning är en vigtig sak att 

rätt bestämma. En mycket stupad forma 

sammanhopar naturligtvis hlästern nere uti 

härden och spar kol, en litet stupacl sprider 

blästern uppe i härden; att för öfrigt bestäm

ma hvacl som. är lagom, är rätt svårt, så 

mycket mer, som härdens djup inverkar på 

förmans nödiga stupning ganska mycket. Att 

bestämma förmans stupning, efter den höjd i 

förmans mynning elit härdens djupmärke skall 

nå, är ganska osäkert. Bättre är att bestäm

ma den efter den punct på bottnen, der man 

vill att blästern skall slå an, eller efter grad

tal mot vattpass. Lagom stupacl plär den i 

.allmänhet vara, när blästern slår an på bott

nen 4 a 5 tum framom blåsväggen, eller när 
den 
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elen på 1 3 tums härd stupar i: 8 a 20 grader 

samt är unclerskuren 8 a 1 o, eller på 1 5 tums 

härd Stupar 22 a 26 och är I O a I 2 grader 

underskuren. Det är nemligen bäst att rikta 

blästern åt bottnen, dels genom förmans stup

ning, dels genom undra läppens afskärancle. 

För öfrigt kan häruti ingenting fullt bestämdt 

uppgif vas, emedan förman måste mer eller 

mindre stupas, efter som ta~kjernet är olika 

starkt satt, olika lättsmält och olika lättfär

skadt. Äfven tillfälliga omständigheter inver

ka derpå, såsom om härden vill i sig sjelf 

gå varm eller kall, i anseende till torrare 

eller surare grund &c. Äfven en sak, icke 

utan vigt, är den, att förman är laaom af-
D 

spitsad bakifrån framåt mynningen; ty det är 

gifvit, att luftstrålens form deraf är i beroen

de, och att denna form icke kan vara likgiltig. 

Ungefär lagom bred, hög och lång torde för

man kunna anses, när dess ho tten är 1 3 .!. 
JZ 

tum lång och af 9 tums bredd baktill, samt 

förmans höjd baktill är 6 tum, och densamma 

är afspitsad med jemn lutning mot mynnin

gen. Det brukas väl äf ven att hafva förmans 

sidor något inböjde, men den blir i sådant 

fall 
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fall svårare att ansa och svårare att slå efter 

förmjernet. 

Formans tjocklek i godset är icke eller 

likgiltig. En stadigare forma skall spara jern, 

öch förbtännes icke så lätt; en tunnare åstad

kommer starkare drifning, men öda upp mera 

jern; förmans tjocklek i godset kan således 

efter olika behof vara olika, men bör ej vara 

mindre än ! tum, och icke just eller i all

mänhet gröfre än ,!-

Tättan bör vara nära lika stor som för

man, på det ej blästern måtte komma för 

spridd in i härden, samt något litet oval, när 

en tätta nyttjas; men när 2 nyttjas, kunna 

de vara alldeles runda. Blästern drif ves in 

med starkaste verkan, när tättans medellinea 

stupar · nära lika 111 ycket som förmans; . för 

öfrigt måste tättan, om. ske kan, stupas olika 

efter olika tackjern och gång i härden, för 

rödbräckt jern starkast, för välartadt mindre. 

Den hör inläggas så, att den har stöd af 

fonnväggen, men längre in för kallare och 

längre ut för varmare gång i härden. Om 

smältningen blir för stark, och färskningen 

för litet fördelad, för att åstadkomma jenrna 
smäl-
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smältor, bör tättan makas bakåt i förman, 

och om gången blir för lortig, h. e. slagg

bildande, bör den makas framåt. 

När smältningen skall börjas, och sedan 

tillräcldig qvantitet färskslagg, samt litet kol 

ocJ1 stybb hlifvit inlagde i härden, lägges 

tackjernet, hvaraf i allmänhet icke bör tagas 

mer än omkring 1 8 LU. B. v. till hvar 

smälta, så framt smältorna skola blifva väl 

och jemnt verkade samt jern i möjligaste 

måtto sparas, hakuti hätden för att neclsmäl

tas, och smältstyckena fram uti till värmning. 

Dervid måste iakttagas, att lägga tackjernet 

just jefrrnt så långt från förman, att hetorna 

få rum att ligga emellan. Hetorna böra icke 

läggas midt i blästerstrålen, emedan de då 

dels hindra den i sin fart, dels sjelfve brinna 

upp, utan haf va sin rätta plats i ofra kanten 

af luftstrålen, ett litet stycke framom förman; 

der är starkaste hettan och der höra smält

stycken och hetor således läggas, för att få 

god vällvärma. Äfven tackjernet hör läggas 

i öfra kanten af blästerstl1ålen, i synnerhet 

om det är nödsatt och svårfärskaclt, på det 

att de nedsmältande jerndropparna , under 

ned-



----------------------~.,,....,. ...... --~------------- -----

46 
nedrinnanclet, måtte få passer:a igenom luft

strålen och der undergå färskning. Är tack

jernet mycket h~näget att färska, kan det 

läggas djupare, så att smältningen påskyndas 

qch färskningen ej blif ver så stark. På he

torna måste sättas litet slagg, när de hlifva 

för torra, Få det de ej måtte brännas upp, 

samt för att lätta vällningen; · och i allmän

liet måste så niycket slagg hållas på härden, 

att det_ nedsmältande jernet betäckes för att 

fullständigt färska; men blir mera slagg, än 

dertill nödigt är, måste den uttap pas; det är 

dock bäst, om smältning, värmning och räck

ning kan skötas så, att ingen öf verflödig slagg

bildning derunder uppstår; ty när slagg be

höfver tappas under räckningen, blir vanligen 

stor afbränniug på jernet. Tackjernet. bör 

efterm;ikas så fort smältningen fordrar, och 

så, att tackjernets nedsmält11ing medhinnes 

på samma tid som räckningen. Blästern bör 

i början af smältningen vara svag, så att 

smältningen ej går för fort, emedan om stör

re qvantiteter hastigt nedsmältas, medan h_är

den ännu är tom., desamma ej hinna forskas, 

dels emedan de ej så väl åtkommas af blä-
stern, 
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stern, dels emedan färskningen alltid sker 

svårare, när ingen kärna finnes, omkring hvil

ken det forskande jernet kan få sätta sig, men 

sedan - en sådan kärna eller sula bildat sig, 

och sedan jernet börjat lägga sig högre uti 

härden, och således blir mera åtkomligt för 

])lästern, kan denne ökas och smältningen på

clrifvas fortare. Om det nedsmältand_e jernet 

färsk ar trögt, plägar en eller annan uppbryt

ning från bottnen clervicl underlätta; färsk

slaggen nedrinner då och forskar jernet i bott

nen, och det högre i härden upplyftad{) jernet 

träffas lättare af blästern och nppfärskas deraf. 

För att i början befordra färskningen, bör 

börjas med värmningen af smältans bästa mel

lanstycken. Begagnas butsmicle, så hör som 

oftast brytas under räckningen, och brytas 

starkt, i synnerhet om jernet är röclhräckt, 

och härden måste_ vara så ställd, att mycken 

brytning kan ske, eljest blir jernet ojämnt 

och afbränningen större; ty det är gifvet, att 

genom denna ständiga uppbrytning bör slnt

ligen hvarje jernpartikel vara i tillfälle att 

blifva utsatt för blästerns eller färskslaggens 

åverkan och derigenom uppfärskad; om. der-

emot 
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emot jernet stelnar utan brytning, händer 

lätt, att några tackjernsbitar smälta ned, utan 

att hinna färska, och således orsakar hårdare 

ställen i det blifvande stängjernet; det är äf

ven tydligt, att om jernet ligger stilla, så 

verkar. blästern länge på samma punkt, hvar

igenom dels förbränning och slaggbildning der 

hlifva ganska stora, dels detta ställe blifver 

alldeles för starkt färskadt, och således mju

kare än den öfriga jernklumpen, då deremot 

gei1om brytning beständigt nya mindre väl 

färskade bitar framko~ma för blästern, hvil

ka just jemnt höra hinna att deraf färskas, 

men icke till någon del förbrännas, innan, 

genom en förnyad brytning, nya bitar för 

densamma utsättas. Detta är regeln för ett 

väl ordnadt färsk-, bryt- eller butsmide, och 

på detta sätt kan äfven deraf erhållas ett 

godt och jemnt jern. Principen för koksmide 

åter är, att genom den starka jäsning eller 

kok, i hvilken massan i ett ögonblick kom

mer, åstadkomma en jemn fördelning af färsk

ningen; så nemligen, att de råare delarna af 

massan uppfärskas på bekostnad af de färska

re, och de för starkt färskade återtaga af de 
råare 

råare sin fasthet. Vid butsmide bör jem:

massan vid riiclrningens slut vara i ett stycke 

sammanhängande, s~ att endast de lösa fär

skor, som ligga ikring den stora buten, he

höfva uppbrytas och å nyo 11edsmältas, bvar

efter färsk jernet är färdigt; i koksmide åter 

hör jernmassa.n vid räclmingens slut vara i 

ett grötigt tillstånd, och sådan, att när der

uti röres :iped ett spett, först helt .sagta upp

uti, och sedai1, niir kokningen Legynt vid 

ytan, allt längre och längre ned, nämde jäs~ 

ni11g eller kok slutligen genom hela massan 

uppkommer. Det är nödvändigt att m1;der 

räckningen sköta smältuingen så, att jernet 

vid dess slut är i detta halfsmälta tillstånd, 

::innars möter mycken svårighet vid erhållan

de af kok; är jernet för färskt un.der Tä:ck-

ningen, måste vid dess slut den sista tack-. 

jernshiten häftigt nedsmältas, för att få mas

san att äter skära upp sig; vill åter .de-t 

nedsmälta jernet hålla sig for rått, måste ge

nom sagtacl bläster, pålaid fä1:skslagg, bryt

ning &c., sök~s att underlätt11 färsknin,g(ln. 

Är jernet vid rädmiugen.s .slut hopfastnadt 

till en klump, kan mgen kokning ske, utan 

D blir 
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blir då behandlingen densamma som om hut

smicle är nämdt; är deremot jernet för rått, 

så måste genom en sagta, på ytan spelande 

bläster, genom afsvalning med vatten, genom 

tillsatts af god färskslagg eller jernskro (smi

digt), genom användande af grofva · och sura 

kol &c., jernet småningom bringas i färskare 

tillstånd, hvarefter koknings-arbetet kan ]:le

gynnas. Innan kokningen börjas, böra de 

lösa färskor, som kunna finnas bland jern

massan, försigtigt upptagas och till å nyo 

nedsmältning uppläggas, och sedan kokningen 

begynt hör skarp bläster an vä1iclas, för att få 

den att genomtränga hela massan. Sedan 

slagg och jem genom kokningen erhållit hvit 

färg, böra de färskor eller råare ·bitar, som 

ligga under och ikriug den kokta massan, upp

tagas och uti densamma nedsmältas, hvarefter 

färskjernet är färdigt. Mera speciellt och 

med temmelig fullständighet afhandlar Ros

b o r g skötseln af ett kok. 

En nödvändig omständighet att iakttaga 

vid färskningen är att lagom slagg hälles uti 

härden; ty om slaggmängden· är för liten, så 

går färskningen alltför trögt, och intet kok 
är 

är I nästan möjligt att erhålla; är åter för 

mycket, så, täres på jernet, och stångjernet 

blir löst. Slagg bör således tappas, när den 

finnes i härden till för stor mängd, och i 

motsatt fall tillsättas. Vanligen bör slarrcr 
"" tappas straxt efter färskningen. Bakuti här-

den och vid uttappningshålet samla sig stel

nade slaggklumpar, hvilka tid efter annan böra 

upptagas, men äro för råa att åter användas 

på härden. Tappslaggen, om den är ren och 

färsk, kan åter påsättas, i synnerhet vid räck

mngen. 

Sedan färskjernet blifvit tillräckligt af

svaladt, för att hälla ihop, omvändes det och 

upplägges på kol, för att åter nedsmältas till 

smälta. Olika smeder lägga det olika; .som

liga lägga det tvärsföre härdeii, så att forrn

sidan ligger åt askväggen; detta har den för

delen, att den tjockaste och färskaste delen 

kommer att ligga på hetaste stället, och der

igenom nedsmälta lika fort som de öfriga de

larna, hvilka, såsom utsatta för mindre häftig 

hetta, äfven hinna färska upp bättre; men 

detta sätt att lägga färskjernet har den olä'

genhet, att smältorna icke km~na lägga sig· ut 

D 2 riktigt, 
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riktigt, emedan den smalaste delen af färsk

jetnet iligger längs efter härden, h varaf blir 
0e11 följd, att srnältorna hlifva korta, breda 

·och tjocka, lägga sig upp under förman och 

hlifva möjligtvis illa verkade i kanterna; bättre 

är att lägga färskjernet längs efter härden, 

-mecl formsidan åt blås väggen, men att vrida 

tlet allt efter som smältningen tärer undan. 

·Färskjernet bör läggas så högt, att bläster11 

kan spela derunder, och att elclen med lika 

styrka flammar rundt ikring detsamma när 

kolen äro tillmakade. För öfrigt är gifvit, att 

et.t råare färskjern bör läggas högre än ett 

färska;re, dels . emedan det förra· ej tål så stark 

hetta, dels emedan de nedsmältande drop

parna få derigenom hos det förra en längre 

väg att passera, under hvilken de äro utsatte 

för blästerns färskancle åverkan. Grofva och 
' . t ' 

något sura kol äro äfven tjenligare för råare, 

fin;:tre och varmare för bättre färskade färsk.;. 

jern. Af samma orsak, som vid tackjernets 

neds~nältning nämdes, bör äfven nu svagare 

bläster an vändas, till dess färskslaggen smält 

och ~n ,jernsula satt sig, då· kan den efter 

hand ökas om färskjernet är g:0dt; skulle detta 
åter 
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åter i bolti1e1} vara rått, måsle försigtighet 

användas, att ej detsamma, utan erhållande 

af full ticl att färska, för hastigt nedsmt:iltes. 

Härvid är nödigt påkasta kring kanterna af 

färsk jeruet god färskslagg; äf ven brukas att 

vända tillbaks färsk jetnsbiten och afsvala den 

med vatlen, h vilket bidrager bftde till att 

den lättare forskar och att den under ned

smältning håller bättre ihop. Efter upplägg

ning hör färsk jernet länge lernnas orördt, så 

att slaggen hinner smälta nere i härden, samt 

det första som smälter af färskjernet måtte, 

genom en fritt <lerunder spelande bläster, 

.starkt forskas till bildande af en god sula, 

men sednare på smältningen må det oftare 

upplyftas med spettet och kol makas under, 

och oftare om färsk jernet är rn ycket färskt, 

än om det är rått, af lätt begripliga skäl. 

Angeläget är att under smältningen hälla till

räckligt slagg i härden, men uttappa om den 

ökar upp sig för mycket; annars blir jernet 

för mjukt och för mycket jern frätes upp af 

slaggen. Ei1 väl afpassacl slagghållning på 

smältan bidrager ganska mycket att bibehålla 

vigten hos jernet och att åstadkomma det la-

gom 



54 
gom hårdt. Stark bläster är fördelaktig, när 

färskjernen äro så goda att de tåla den, e

medan jernet derigenom blir fastare och tä

tare. När färskjernet är nedsmält, måste 

smältan rensas från alla ojemnheter och ge

nom tillsatts af litet färskslagg skyddas för 

förbränning upputi. Mera omständligt an

gående smältans skötsel uppgif ver Ros hor g. 
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