SMEDNING

SMED ET ILDSTÅL
Vi giver her en gennemgang af hvordan man smeder et ildstål.

Det nødvendige værktøj
Hammer, tang og ambolt. Udover dette skal man selvfølgelig have
en esse. En esse kan bygges på mange måder, men princippet i
essen er at man blæser luft ind i glødende kul. Essen kan trækkes
af blæsebælg, elektricitet eller en såkaldt cykel-esse. Har man ikke
en smedie, foretrækker jeg en cykel-esse. Hammere og tænger fås i
mange varianter. Som startsæt anbefaler jeg en smedehammer på 1,5
kg og en ulvekæbetang til at håndtere det glødende jern.

Snølle
En del af vores gamle kultur. Det er en nem lille opgave, der
kan fange både voksne og børn. I princippet skal man have
noget stål, der kan hærdes. Dvs. at der skal være kulstof
tilstede i stålet. Gamle kuglelejer og bilfjedre er fortrinlige
og koster ikke noget ved produkthandleren. Jeg har brugt
en fjeder som jeg slår flad for efterfølgende at strække den
ene ende. Stålets smedetemperatur må ikke blive alt for høj.
Kommer stålet til at ligne en stjernekaster skal det kasseres,
da kulstoffet er brændt væk, og dermed muligheden for at
hærde stålet. Uden hærdning, ingen gnister.

Det nødvendige værktøj

Ildstål, flint og fyrsvamp
Når stålet har samme farve som et knapt modent kirsebær er
det smedevarmt. Når stålet er ved at miste sit lys skal man
standse smedningen, da der ellers er risiko for, at der opstår
revner i stålet. Efter at spidsen er færdig, laves en snølle (lille
runding) i enden af spidsen. Denne har to funktioner: man
stikker sig ikke på spidsen, og snøllen indebærer en vis æstetik. Det vigtigste på ildstålet er æggen. Den skal være hård for
at kunne gnistre når flinten rammes. Derfor kunne man også
bare slå stålet fladt for herefter at hærde og afprøve.

Fortsættes på næste side...
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Fortsat fra forrige side.

Gnisterne
Når snøllen er færdig bøjes hornet ned til stålets »ryg«. Er
man øvet udføres et lignende horn i stålets anden ende. Her
er det symmetrien i stålet, der er det springende punkt. Det er
svært at få begge ender ens. Det skal lige siges, at arbejdsgangene følges ad, så man spidser begge ender, laver snølle
i begge ender osv. Når man slår stålet mod flinten springer
gnisterne. Disse opsamles i fyrsvampen. Har man ikke fyrsvamp, kan ståluld nr. 000 bruges. Gnisten fanges i stålulden
som lægges i et stykke avispapir, hvorefter man puster, til
flammerne dukker op.

Hærdning af ægget
Ved hærdning varmes stålet til kirsebærrød. Man kan benytte
en magnet. Når stålet ikke er magnetisk længere varmes det
lidt mere og æggen dyppes i vand mens den ﬂyttes i 8-taller.

Hærdning af hele ildstålet
Efter ca. 20 sekunder dyppes hele ildstålet. Det kan godt
være, at der opstår revner i æggen, det skylden den hårde
behandling af stålet.

Det færdige resultat.
God fornøjelse
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