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F$c R>6pfcn, by deeze machine heb ik vöe‘ 
n u t ,  en voordeel bevonden, laatende die 
verder, tot gebruyk en verbeeteringe, van 
een jegelyk.

Hoe verfcbeiden Zilver Soldeeren werden 
gemaakt, die alle■ beel wel . ■. loepen.

IN .  Hoogduits-Laadt r  en ook hier. in  
Hollandt, hebben veelé M r. Ztfyer» 

Smidts, de gewoonte tof tuur Soldeeren te 
neemen, zulk Zilver, als zy dajglyks ver* 
werken, om reeden; dat zy.zig  verbeelden' 
op deszelfe deugtza matheide j  te beeter te 
bonnen verbaten,. dog de reeden bewyfett 
liet teegendeel al te overvloedig, om zig 
aan deeze verbeeldinge te houden, gemerkt 
alle Werk-Zilveren, roet rood Kboper. op 
haar jafte voet zyn 'gebrogt,: en *c rood 
Kboper zeer hard in ’c vier zynde, kan niet 
anders als een loomigheidt in de Soldeeren 
veroorzaaken, en van ftegt Zilver gemaikt 
zynde; nooit glad weg loopen. Hoe veel 
werk» dat de Mr. dikwils veroorzaakt, leerd 
de ervarentheidr, Het is bekend dat zom* 
mige het doen om Voordeel; Gemerkt z y , 
booven bet rood Koqper dat reeds in ’t 
Zilver is, nog zo veel geel Kooper zetten, 
als eygentlyk by fyn Zilver moeft werden 
gezet. Dus reekent men dan dat rood ICoo# 
per wind, brengen dezelve op zulke plaat*
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fen d a *  die niet zigtbaar is, en' wel in groen 
ten overvloed: Dog de winft heeft zyn 
Mr; ook wel bedroegen, daarom: is niets 
beeter en gerufter, tot het maaken van goe
de, (en regtveerdige) Zilver, Soldeeren, 
als het fynlle te bekogmene Zilver, en dac 
geprepareerd!, roet zuiver geel Kooper, en 
zulks na de natuur des Zilvers, daar die toe, 
Staadt, te werden gebruikt.

Neemt dan tot groote keur (of Zilver dat 
i t  pen. en daar booven fyoud) i o  lood fyft 
Zilver en 2 lp. gèel Kooper, laat dat de 
hardtfte Soldeer zyn, om alle gegootene 
ftucken, o f ander zwaar goed te zaatnea 
te brengen, die zal wel houden, wel loo* 
pen niet ligt verioopen, en ook, niet los 
laaten. • v

T ot de middel Soldeer 10 k). fyn en 4. 
lo« kooper, en tot week io  lo. fyn 6  lood 
Kooper, welke ik wel zo vlug vkide ah 
men op ’t laaft noodig is.

Vorder ftaat het ten keure van een jege* 
lyk om zyne Soldeeren zo week o f hardt 
te maaken. Als men die denkt, noodig te 
hebben; dog altoos van fyn, en geel. Dat 
zal de Soldeer Zelden, o f nooit in ’t werk 
vreeten, en weinig, o f geen zwarte plee- 
ken nalaaten, het wc'k men van Soldee- 
ren daar rood Kooper (en nog meer daar 
Spijouter o f lood onder is) onvermydelyk 
is te verwagten.

T o t kleyne Keur* o f Zilver dat 10 pen,
en
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e n  daar omtrent is houdende, neemt' 10. 
engels fyn en  4 eng. geel, laat dit dë hard* 
fte  z y n , en tót de weeke 1 o eng. fyn en 6 
eng. geel, niet deze zal men alles konnen 
Soldeeren, hout het te verwerkene Zilver, 
wat min o f meer, zo prepareert de Soldeer 
ook daar Wat na, dog ik meen dóór de be- 
vindihgè geleerd te hebben, dat wanneer 
by* r ld. fyn Zilver meer als 6 eng. 'geel 
Köoper werd gezedt', het Kooper als dan, 
M eefler van ’c Zilver werd, en nooit heel 
gladt zal loopen, dog Zynder die 3 lo. geel 
ert 4  lo. fyn neem.en, welke Soldeer ook 
kan werden gebruykt, dog niet ter plaat- 
lèn daar de zelve kan gezien werden.

T o f  groóte Keur Werd ook een hards, 
Soldeer van 4 lo. Zilver een en een twee
de ló. rood en een tweede lo. geel ge
maakt , . de Welke heeden veel werd. ge* 
bruykt,; om ’c werk eerft te zaamen te 
brengen, en ook wel. misbruykt, metr die 
op onzigtbaare plaatfen te veel te leggen, 
dog deze wil- loopen eri ook Wel houden.

, Kentrelyk zynde,* dat geene Soldeeren, 
hoe goede ook gemaakt- konnen loopen, zon
der .wd bebpraxt te,zyn , zo werd, daar 
van veele toegenoomen, fyne Borax alleen, 
die heef w el,doet loopen, maar ligt da Y -  
ferdraaden (met WeHc hét werk gebonden is) 
aan ’t zelve doetr vafl zitten, derhalvên is 
men genoodzaakt , het geföldéesde werk -(hog 
gloejéhf zydefe) de draadeh a f  te doeii. Om
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dit voor fe fioqmen, zo neqtm 8 ïö.' Borax 
t  lo. Spout van Glas,  en a io. Zout, of v 
8* lo» Borax-, 8 lo. .'mout van Glas, en 4, 
lo. Zout, alzo gemengde Borax, geen Y- 
ferdraat doet vaft Soldeeren, en de Soldeer I 
eeven we! doet loopen. Het is ook Min> 
nafi; gemerkt de Borax- fomtydts tot zeer 
fruoge pryïloopt, daar het Smout, en *t Zout, ~ 
altoos; veel civielder tè bekoomen is,, maar a 
alle Borax^ het z y  die gemengt werden of-. 
te niet, moeten heel fyn weiden gedampt, 
in een (wel fchoóhen-/Vyfël, op* dat die 
roet fchoonwaater alt tot een Papte konnen* 
werden aangemaakt-,, en; de mengfèls ter- 
deeg door malkanderen- koomen r  fyn ge- 3 
ftarot zyndé kan men-die in-een glafen Vies ; 
•wel toégemaakt voor ftof,, en op een droö- 
ge plaats- gezet, tot het gebruyk bewaa- 
ren, veele laaten de fyne Borax (o p  een 3 
fchoone Zilver o f Kóperen plaat oploopen,) 
jdan ryfen, ofKpken de Pal penen,  zo ligt niet ; 
van ’t werft af,.en ’t k  ook raipder moeiten te *i 
jlampen* Dogzommige tneenen, dat de Borax 
door ’t oplopen yets v«m zyne kragt verlieft, s

Van ’t: gieten Zo van Zilver ah Goud.

S e groeten gemak, en voordeel, de 1 
Sonft van- Goud en Zilver, . wel te 
1 gieten, zynen; Meeftpr aanbrengt, ;1 

is een, ieder,Goud en Zilver Smidt kenne- 
Jykj» ?P dat om ’t zejve wel te konnen doen - 
a&er veele geleden is. * '
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