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Indledning.

(X)
-Ä Almindelighed indflrcrnker Murerens Fremgangsmaade ved Mörtelberedningen sig dertil, nt 

blande Kalk, raspet Gruus og Vand i et uforanderligt Forhold vel med hverandre. Gaves 

for dette Forhold en staaende Regel, da var man hurtigt fcrrdig med Lceren om MMelbered- 

ning; men det forholder sig ei saa. Vil Mureren eftertcenke Sagen, maa han da ei tilstaae, 

at han hidindtil har brugt denne Methode, og f. Ex. til Grundbygningen blandet 3 Dele 

Sand med 1 Deel Kalk, til den pvrige Deel af Bygningen 2 Dele Sand med 1 Deel Kalk, 

og at dette har vcrret hans hele Kjendstab til Mörtelberedningen? Oftest har han faaet disse 

Forhold at vide af sin forrige Mester, eller, hvis han har drevet det vidt, lcest en eller anden 

Forfatter over Bygningsvæsenet, og deraf erfaret, at denne har gjort en Mcengde Blandinger 

af de forhaandenvcrrende Materialier, hvoraf han har fundet det bedste for disse passende For

hold, hvilket nu er antaget ogsaa, paa andre Steder, med andre-Materialier, og ofte under 

ganfle andre Behandlingsmaader, at vcere det samme. Ja! — gaves der kun een Sort Kalk, 

een Sort Gruus og een Sort Vand, da maatte disse Bestanddele, naar de behandledes paa 

samme Maade, ogsaa give samme Resultat, samme Mörtel, og det Forhold i Blandingen, 

som i Hamburg var fundet at vcrre det bedste, maatte ogsaa foretrækkes alle andre i Kjpbenhavn.
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Det veed imidlertid enhver Bygmester, enhver Muurmester, at Kalken paa et Sted er bedre, 

end paa et andet, ligesaa Gruset, og endeligen, at Vandet kan have forsijellige Egenskaber.
4 1 ' .

Er det imidlertid afgjort, at en Forstjellighed finder Sted, da er det og at formode, at een 

Kalksort fordrer et Blandingsforhold, der er forsijelligt fra det, som for en anden er det bedste. 

Vi ville altsaa forst undersoge de enkelte Stoffer, hvoraf Mortelen dannes, og dernæst, naar vi 

have tært deres Egenstaber at kjende, samt den Maade, hvorpaa de stulle behandles, for at erholde 

nye Egenstaber, vise, hvorledes de maae sammensættes, for at danne den bedste Morte! i et 

hvilketsomhelst Tilfælde, saa at man kan hermed f. Ex. mure vandtætte Kjældere, solide Gesimser 

og Mortelbeflag, undgaae, at Murene erholde det saa kaldte Muursalpeter, hvorved de blive
. < /

fugtige og stadelige for Sundheden etc. Afhandlingen deles altsaa i folgende Afsnit: 

1) om Kalken, 2) om Tilflaget, 3) om Vandet og 4) om Mortelen; dog ftaae disse Bestanddele 

og deres Blanding i et saadant indbyrdes Forhold, at det har været umuligt, at afhandle
„ i

den ene, uden at omtale den anden, af hvilken Grund der bedes om Undstyldning for, at ingen 

starp Grændselinie er draget imellem disse 4 Afsnit, samt at det, som i et foregaaende Afsnit er 

sagt, undertiden berores eller udfyldes i et folgende.
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Ferste Afsnit.
Om Kalk.

Capitel 1.
Kalk forekommer i Naturen paa mange forfljellige Maader. Den raa Kalk, der benyttes til 

at brændes, for deraf at erholde Mörtel ved Blanding med Sand og Vand, forekommer som 

kulsuur Kalk, blandet med fleer eller færre fremmede Stoffer. Der gives memlig en Luftart, 

Kulsyreluft, der er istand til, at forbinde sig med mange Legemer, og dermed danne faste 

Stoffer. At den raa Kalk er forbunden med en, saadan Luftart, derom vil man let kunne 

overtyde sig, naar man veier et Stykke tört Kalksteen, og nu udglöder det vel mellem Kul; — 

det vil da veie mindre efter Udglodningen, hvilket hidrörer derfra, at Kulsyren er bortgaaet 

som Kulsyreluft. (Man er nemlig bleven enig om at kalde denne Lutfart, betragtet i sine 

Sammensætninger med andre Legemer, Kulsyre, og for sig selv alene Kulsyreluft). Kalkens 

Brænding har til Hensigt at uddrive denne Kulsyre, der hindrer den i at kunne indgaae For

bindelser med andre Legemer, og med disse danne en fast Mörtel; dog gives der og andre 

Maader at uddrive Kulsyre paa, idet man nemlig til den kulsure Kalk fætter et andet Legeme, 

der med större Krast stræber at forene sig med Kalken, end den, hvorved Kulsyren er forbunden 

dermed. Et saadant Stof er Vitriololie, af Chemikerne kaldet Svovlsyre, som, idet den selv 

forbinder sig med Kalken, uddriver Kulsyren, der nu gaaer bort som Kulsyreluft. Naar man 

derfor drypper et Par Draaber Vitriololie paa en raa Kalksteen, da seer man en Opbrusen, en 

Fölge af, at den udvidede Kulsyreluft baner sig Vei igjennem den derover liggende Vitriololie. 

Den tilbageblivende Forbindelse af Kalk og Vitriololie er det saa kaldte Gips eller svovlsnur Kalk.

Den kulsure Kalk forekommer nu, som nævnt, med faa eller mange fremmede Tilsætninger, 

meer eller mindre reen, og viser sig da i de mangfoldigste Skikkelser. Den iislandfle Kalkspath 

er reen kulsuur Kalk; næsten reen er Marmor, er Kridt fra Möens og Stevns Klint, ere 

Muslingesiallerne af flere Arter ved vore Kyster. Fra vore bekjendte Kalkgruber, paa Saltholm, 

ved Faxöe, Daugberg etc. faaes en langt urenere Kalk. Endnu fortjener fortrinlig Opmærk

somhed de höist urene Kalksorter paa Bornholm, og især den over hele Landet udbredte Mergel, 

hvilken vi flulle see er ligesaa meget værd, som den hidtil brugte Kalk, omendfljöndt den stedse 

var en död Skat for Bygningsfaget i Danmark.

Chemikerne have nöiagtigt udfundet Bestanddelene af mange Kalksorter; dog vil det her 

være tilstrækkeligt at bemærke, at Hovedmassen af fremmede Stoffer i vore Kalksorter er Kiesel- 

jord og Leerjord. Begge danne i Forening, dog med betydelig Overvægt af Kieseljord, og 

1*  
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under Indblanding af flere fremmede Stoffer, sædvanligt Leer; Kieseljord er Hovedbestanddelen 

af vort almindelige Sand.

Capitel 2.

Den rene kulsure Kalk bestaaer af 56 pCt. Kalk og 44 pCt. Kulsyre efter Vcrgt, saa at 

100 Pd. reen kulsuur Kalk, efter at være vel udbrændt, kun veier 56 Pd. Under Brcendingen 

gaaer nu altsaa denne Kulsyre bort, og det saavel af den rene som urene kulsure Kalk, men 

ved den sidste, og denne anvendes næsten udelukkende i Bygningsfaget, indtræder en anden og 

ingenlunde mindre vigtig Virkning: de fremmede Stoffer træde tildeels i en ny Forbindelse 

med Kalken, idet Kulsyren bortviger. Vil man overtyde sig om Sandheden heraf, da tage 

man tvende Stykker af samme Kalk, kun det ene brændt, det andet ei, og lægge hvert for sig i et 

Glas med Skedevand eller Saltsyre. Begge ville tildeels oplofts, som Sukker i Vand, kun vil det 

brændte Stykke ncesten aldeles oplofts, medens det ubrændte efterlader et meer eller mindre be

tydeligt Bundfald, eftersom Kalken er blandet med fleer eller færre fremmede Stoffer. Efter 

kort Tid ville ogsaa de fremmede Stoffer træde ud af det brændte Kalks Oplosning, og opfylde 

hele Vædsien med en geleeagtig Masse. I begge Tilfælde har Skedevandet oplost Kalken, 

men ved den raa Kalk ikke de fremmede Stoffer tillige, hvilket har fundet Sted med den 

brændte Kalk. Heraf seer man altsaa, at Kalken under Brændingen har indgaaet en saadan 

Forbindelse med disse fremmede Stoffer, at den ligesom tvinger dem, der ellers for sig ere 

uoploselige i Skedevand, til, at folge over med i Oplosningen i samme. Denne ved Brændingen 

bevirkede Forbindelse er en Hovedsag, og vi ville see, at herpaa grunder sig Theorien for Vand- 

mortel, samt at man er istand til, ifolge denne Theorie, konstigt at berede en Mörtel, der er 

ligesaa god som den, der nu kostbart forsiaffes ved Anvendelse af Tras og Puzzolan. Ved 

Brændingen foregaaer altsaa Folgende: 1) de fugtige *)  Stene torres, 2) Kulsyren uddrives 

og 3) en noiere Forbindelse opstaaer mellen Kalken og de fleste fremmede Stoffer. Ligeledes 

svinder Kalkens Volumen omtrent 0,1 til 0,2, saa at f. Ex. 1200 Kubikfod Kalk kun udgjore 

1000 efter Brændingen.

Til smaa Forsog kan man brænde Kalken mellern glodende Kul eller paa en glodende 

Jernplade; men i det Store maa man bruge Ovne.

Omendsijondt den fuldstændige Bestrivelse af Maaden, hvorpaa Kalksteen vindes i Gru

berne, ligger udenfor Sporgsmaalet om Mortelberedning, ere dog visse Vink her nodvendige. 

Paa Saltholm er det nemlig Tilfældet, at man ikke alene brækker Kalkstene los, hvor Soe- 

vandet har staaet Maaneder over samme, og trængt ind' i alle deres Porer, men man fanger

') Ester Prof. Fuchs indeholder den raa Kalksteen ingen Krystallisationsvand. 
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ogsaa Rullestene op i Havet, og forbruger disse, uden at man tcvnker paa, om de Saltdele, som 

blive siddende paa Stenene, kunne have en stadelig Jndstydelse paa Mortelen eller ei. Imid

lertid er denne en af Grundene, hvorfor vi have saamange Mure, der forst give Muursalpeter*),  

og siden for bestandigt ere fugtige. Dette bevirker Saltet i Havvandet; imidlertid ville vi op- 

scette den noiere theoretiste Betragtning af denne Sag til en anden Leilighed. Det er altsaa 

hoist uforsvarligt, at man f. Ex. ved Kjobenhavn strax forbruger de Stene, der ere hentede fra 

Saltholms Gruber, eller selv tagne op af Havet, og med Billighed kunde saavel Publikum, 

som det offentlige Politic fordre, at man, inden disse Stene brcrndes, stulde lade dem ligge et 

heelt Aar udsatte for Regn og Snee, eller nogle Dage i et Basin af ferst Vand, hvilket ved 

det saa kaldte gamle Kalkbrcenderie meget let lod sig indrette, idet Vandet, der flyder langs 

Classens Have, hertil kunde benyttes, og det saaledes, at det efter Hnste kunde indtappes og 

atter udlades, saa at Basinet, efterat Stenene vare udludede, kunde lcrgges tort. Anlceget- kunde 

vcvre som Fig. 1 Tavle 1 viser. Vandet kommer fra Renden B, og kan enten indlades i 

Basinet, idet Stigbordet a er aabent og b lukket, eller det kan ledes gjennem Renden C 

til Aflobsrenden D, idet a er lukket og b aaben. Stigbordet c tjener til at lade Vandet 

bortlobe, naar Basinet stal lcrgges tort, og cl cl til under Udvadstningen at lade det overflodige 

Vand derigjennem aflobe. Ved Brugen lcrgges Basinet tort, og fyldes saa hoit med Kalk- 

sieen, at Vandet kan staae over samme. Naar det er steet, lukkes b og c, hvorimod a og d d 

aabnes netop saa meget, at Vandet stedse staaer over Kalken. Strommen gaaer da fra a mod 

dd, hvorved den udbreder sig temmelig godt i hele Basinet, og udvadster Saltet. Eftersom 

Vandet har optaget Saltdele, bliver det tungere, og flyder paa Bunden af Basinet, hvorfor 

dd maae have deres Aabninger saa hoit som muligt, og bedst saa, at Vandet .styrter over 

samme. Saaledes vil Vandet udbrede sig saavel fra Midten mod Siderne, som fra oven 

nedad, og Kalkstenene ville udvadstes, idet bestandigt det salte Vand bortfores og frist strom- 

mer til. Saavel Siderne som Bunden af Basinet og Renderne kunne mures med Klinker og 

Vandmortel.

Vistnok var dette en Udgift, der vilde forhoie Prisen paa Kalk; men er det ei bedre, at 

man giver noget Meer i Bygningsomkostninger, altsaa og i Leie, end at man, efterat have 

tabt sin Sundhed i fugtige Vcvrelser, sidenefter, og det oftest forgjcrves, udgiver Summer 

for at vinde den tilbage! Man besoge blot Walkendorfs Collegium i Kjobenhavn, og man 

vil see, om ikke denne Bygning er saa uforsvarlig fugtig, at man, istedetfor at belonne og 

hjcrlpe de flittigere Studerende, ofte hjcrlper dem til deres storste Ulykke, idet de for stedse 

kunne tabe deres Sundhed. Jeg veed vel, man vil sige, at den anforte Grund til Fugtighed

') Muursalpeter er ei Salpeter, men kulsuur Natron. 



ei her er den eneste, at den ligger i Grundens Fugtighed, deri, at man saagar har brugt ei 

udvadstet Strandsand, og jeg indrammer dette ret gjerne, men paastaaer, at, hvis man ved 

hver enkelt indvirkende Aarsag til en stadelig Virkning vil fremføre, at denne ei er den eneste 

Grund til de stemme Følger, og derfor ei afhjcrlpe den, at man da heller aldrig vil komme 

eet Skridt videre. Her, fem overalt, maa man opspore alle Grunde^til de flette Virkninger, 

og ved enhver funden maa man ansircenge alle sine Krcrfter for at hcrve denne Grund; — 

det Onde er da blevet saa meget mindre. Imidlertid ville vi fee, og saa mange staaende 

Vcrrker vidne og derom, at man med gode Muursteen og god Mørtel er istand til at bygge 

en tør og sund Bolig, om det og er i et Morads, og at man altsaa, hvad den før omtalte 

Sag angaaer, er istand til at hcrve enhver Grund til det Onde. Da vi imidlertid atter ville vende 

tilbage til denne Sag, ville vi nu, efter at have berørt de vcrsentligste Feil ved Maaden, hvorpaa 

Kalkstene hos os vindes, gaae over til at fremstille de vigtigste Ovne til at brcrnde dem, da 

ogfaa Maaden, hvorpaa de ere brcrndte, har en afgjort Indflydelse paa Mørtelens Godhed. 

Alle Ovne lade sig henføre til tvende Klasser, periodiste og eontinuerlige. De første brcrnde 

en Portion Kalk fcrrdig, inden en anden indlcrgges; de sidste brcrnde saaledes, at Kalken stedse 

foroven indkastes og forneden udtrcrkkes, uden at en Standsning finder Sted. De periodiste 

dele sig atter i de, der for hver Portion Kalk maae afkjøles, og de, hvor dette ei er nødvendigt. 

Følgende vil give en Oversigt herover.

Kalkovne,

Scrdvanlig Laikovn.

penodlste, eontinuerlige,

som ei afkjøles. som afkjøles. Høiovn,

Reverbeerovn, scrdvanlig Kalkovn. Ovn med gloende Blik-

Ovn med gloende rør.

Jernplade.

Fig. 2 Lavle 1 viser Gjennemsnittet af en almindelig Kalkovn. a er Aabningen for 

Trcrkket, b Astehullet, c Risten, d Døren, hvorigjennem Brcrndernaterialet indbringes, A det 

crgformige Rum, hvor Kalken indlcrgges. Ovenpaa Ovnen er et Skuur, hvor Røgen i Almin

delighed gaaer ud igjennem Aabningerne ee paa Taget. Desuden besiaae Vcrggene af 4 

Klapper ff, der ved Jernstcrngerne g-g- kunne aabnes, saa at stedse Klapperne mod Vin

den kunne lukkes, og derved Ilden forhindres fra at drives til den ene Side af Ovnen, 

og saaledes brcrnde ueensformigt. Jøvrigt sees, at det i al Fald vilde vcrre tilstrcrkkeligt, blot 

at anbringe den ene af disse Indretninger, altsaa Aabningerne i Taget uden Klapper, eller 

Klapperne uden Aabninger i Taget. Fremdeles kunde de tvende modsatte Klapper forbindes 
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med en Jernstang, der som her var fasthceftet til Klapperne ved Hcrngsler. Denne Jernstang 

maatte nu vcrre saa lang, at begge Klapperne i stille Veir holdtes noget aabnie; i vindigt Veir vil 

Blcrsten trykke den Klappe til, horimod den virker, og denne vil da, idet den trykker paa Jern

stangen, endnu meer aabne den modsatte Klappe, hvorved Rogen vil bortgaae til den rigtige Side. 

Jövrigt tilraades at bygge, som Tegningen viser; thi, idet Rogen bortgaaer igjennem ee, vil 

den ikke drives mcerkeligt til nogen Side, og, skulde en tilfcrldig Feil indtrcrde, har man endnu 

i sin Magt at anvende Klapperne, der desuden bruges til derigjennem at indfore Ladningen. 

De storsie Kalkstene stables i en Hvcrlving over-Risten, og herover kastes nu den ovrige Kalk, 

saa at de mindre Stykker komme i Bugen og foroven. Muurvcerket kan opfores af brcendte Steen 

og en Mörtel, der bestaaer af Leer og Sand i et Forhold, som er forsijelligt, eftersom Leren 

er meer eller mindre fed. Efter nogen Tid vil imidlertid den indvendige Flade stcrrkt beskadiges,

1 det den smelter, hvorfor det er bedre til bestandigt Brug, at opføre den indvendige Flade 

af ildfaste Steen | Steen tyk. Man murer da forsi Muren med de scedvanlige Steen gansie 

fcerdig, idet man lader Steen og desuden 2 til 3 Lommer blive tilovers for den indvendige 

Beklædning, der da siden mures for sig alene med ildfast Leer. Saaledes bliver der et Rum,

2 til 3 Tommer bredt mellem det egentlige Muurvcrrk og Beklædningen, hvilket udfyldes med stodte 

Muursiene eller Sand, gansie lost indlagt, uden at dette Rum foroven lukkes, da ellers den sig 

deri befindende Luft ved Vamren vilde udvide sig og sprcenge Muurvcerket. Paa denne Maade 

kan Beklædningen frit udvide sig ved Varmen, og finde en Stotte i det ovrige Muurvcrrk. 

Ret beqvemt er det, at anlcrgge Ovnen ved en udgravet Hoi, hvilket her er antaget, da Jordens 

Tryk paa de 3 Sider bidrager til at sammenholde Murene. Anlcegges den frit, gjor man 

vel i at binde Muren, som ved Hoiovnen sial vises. For at kunne erholde den rigtige Form 

for Ovnen, lader man i Midten af Grunden i Bunden af Asiehullet blive et 4kantet Hul, 

hvilket siden tilmures, tilbage, for deri at indsiikke Tappen a af Skabelonen Fiß*.  3 Tavle 1, 

der ved Kiler stilles lodret. Ved at omdreie samme har man bestandigt den rigtige Afstand 

fra Midten for Stenene. Jovrigt sees af Tegningen let Skabelonens Samnrenscrtnmg. For 

Risten Fig-. 4 Tavle 1 lader man under Muringen en 4kantet Bcenk blive tilbage, og saa 

stor, at a, der er af Stobejern, kan. ligge lost derpaa. Stobejernsstcrngerne 1) indlægges da i 

Furerne af samme. Disse Stcenger bringes hverandre ncrrmere, eftersom Torv, Trcre eller 

Steenkul anvendes. Her er Torv antaget. Stcengerne saavelsom Leiet, hvorpaa de ere an

bragte, ville ei springe ved Varmen, da der er sorget for, at de frit kunne udvide sig.

Denne Ovn kan nu, saavel med Hensyn til Valget af Bygningsmaterialier, som med 

Hensyn til Constructionen og den indre Form, modtage en Mcengde Forandringer, hvorved den 

bliver meer eller mindre varig, hvorved den brcender meer eller mindre godt, hvorved den for

bruger meer eller mindre Brcendematerial; men her er ei Stedet til at undersoge alle disse.



Endnu vil det vcere tilstrækkeligt nt bemerke, nt der brcrndes omtrent i 50 Timer, og nt mnn 

i de førfle 36 Timer stedse lnder Heden tiltnge, hvorncest mnn deels vedligeholder den, deels 

lader den atter aftage, at man af tørt Brconde forbruger omtrent til Gange saa meget 

efter Volum, som man vil brconde Kalk, og af Tørv 1^ til 2 Gange saa meget, som man 

vilde have forbrugt Brcende.

Reverbeerovn.

Paa Tavlen 2 er en saadan Ovn aftegnet; Fig. 1 forestiller det vertikale, Fig. 2 det ho

rizontale Gjennemsnit af samme. Trekket gaaer igjennem Aabningen a, til Risten b, hvorpaa 

Brcendematerialet ligger, og herfra flaaer nu Flammen over den saa kaldte Bcrnk d, stryger over 

Fladen c, hvorpaa Kalken, der skal udglødes, ligger, og gaaer igjennem Hullerne kk ned i den 

horizontale Kanal f f, der fører til Skorstenen g g-g-, hvorigjennem Røgen undviger. Døren e 

tjener til derigjennem at indlcegge Brcendematerialet; i Falserne ii bevceger sig en Jernplade, 

hvorfra gaaer en Kj^de med en ligesaatung Vcegt paa den anden Ende, fom Pladen er, over 

en Lridse, hvorved man er istand til med Lethed at aabne denne Plade meer eller mindre. 

Igjennem denne Aabning indlcrgges og udtages de Materialier, som stulle udglødes. Risten er 

indrettet som ved den forrige Ovn. Det indvendige Muurvcrrk opføres -ligesom ved den forrige 

Ovn af ildfaste Steen, dog dannes Fladen e af en Blanding af ildfast Leer og pulveriserede 

ildfaste Steen, hvilken halvfugtig indstampes. h er en Skyder, hvorved Skorsteensaabningen g kan 

formindskes, og saaledes Trockket reguleres. Fig. 3 er Ovnens indvendige Form over Bcenken, 

Fig. 4 i Midten. Denne Ovn, der er i Gang med Steenkul, kan og anvendes til Trcre eller 

Torv, naar man lcrgger Risten dybere og gjør den lcengere. Det, som udmceker den fremfor andre 

lignende, er, at Rogen maa bortgaae igjennem Hullerne k k i Bunden, hvorved Flammen tvinges 

til at stryge over de deri indlagte Materialier.

C)vn med glsdende Iernplade.

En saadan Ovn kan bygges ncrsten ganske som den forrige, idet man kun tcrnker sig Bcrnken 

borte, og istedet for den øvre Hvcelving en Jernplade, der dog kun anbringes 2 til 3 Tommer fra 

Bunden, saa at'Ilden maa stryge umiddelbart under samme. Her lader man naturligviis ei 

Røgen bortvige i Bunden, da Ildens Virkning paa Pladen derved vilde formindskes, men sttax 

for Enden af Pladen leder den i Skorstenen. Over Pladen kan nu murcs en Hvcrlving, hvori 

man efter Godtbefindende kan anbringe Dørre, for derigjennem at indlcegge og udtage det, der 

paa Pladen stal udglødes.
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Höiovn.

Hoslagte Tegninger vise Constructionen af en continuerlig Kalkovn, der vil kunne bramde 

30 Td. Kalk i Degnet, og for Dieblikket bygges af Forfatteren til dette lille Skrift i Dybedalen 

ved Daugberg i Viborg Stift.

Tavle 1 Fig. 1 viser Grundtegningen, Fig. 2 vertikalt Gjennemsnit efter AB, Fig. 3 horizon

talt Snit efter EF og Fig. 4 efter CD. Ovnen er bkantet, og har indvendigt et huult Rum, 

dannet af tvende afkortede Kegler, som stode sammen med deres ligestore Grundflader paa et 

Sted, som kaldes Bugen (CD). Ved denne Bug ere 3 Ildsteder, hvilke bedst fordele Var

men, naar deres Amtal er ulige. Under Bugen ved Bunden af Ovnen findes 3 Aabninger, 

hvorigjennem Kalken udtrcrkkes, naar den er brcrndt. Den raa Kalk styrkes nemlig fraoven ind 

i Ovnen, og synker da bestandigt dybere og dybere, idet den brcrndte Kalk Morgen og Aften 

udtrcrkkes forneden. Ved Udtrcrksaabningerne findes 3 Ror i Ovnen, Kjolerorene, der bortfore 

Varmen af den udtrukne Kalk, hvilken ellers altfor meget vilde genere Arbeiderne.

Den indre Schachtaabning samt Jldhullerne ere udforede med ildfaste Steen, hvorpaa fol

ger et Rum med Aste, herpaa en Ring af sædvanlige Steen, atter et Rum med Aste, atter en 

Ring af scrdvanlige Steen, og endeligen en Muur af Flinteknoller, som i Dybedal letteligen 

kunne haves, og hvorved Kalken fortrinligt binder.

Ovnen bestyttes af Pdermure, der ere opmurede af Flint, og danne en Sexkant, hvis storre 

Radier falde sammen med Ovnens mindre Radier. Pdermurene, der falde straat indad, slotte 

sig mod Bindemure, og trykke saaledes paa Ovnen, hvorved denne maastee vil kunne undvcrre 

de kostbare Jernbaand, der ellers scrdvanligt anvendes. Den ncrrmere Bestrivelse er folgende, 

hvorved maa bemcrrkes, at samme Bogstaver have samme Betydning overalt paa Tavlen, aa 

er Ovnens Fundament af Flinteknoller i Kalkmörtel, ved hvis Opforelse vel maa agtes paa, at 

3 til 4 Tom. vide Ror i flere Retninger indmures, ved at indlcegge Stcrnger, som efter Murin

gen udtrcrkkes. Denne Forsigtighed bor overalt folges, hvor Murene ere noget tykke, da Udtor- 

ringen paa anden Maade ncrsten er umulig, og den Fugtighed, som findes i Murene, iscrr 

bidrager til at sprcrnge disse under Brcrndingen, da Vanddampene ci kunne flippe ud. Herpaa 

folger et 10 Tom. tykt Lag bb af Muurfteen i Leer, ligesom hele den ovrige Deel indtil 3J Fod over 

Bugen opmures med Muurfteen og Leermortel, dog de Dele, som berores ncrrmest af Ilden, af ildfaste 

Steen i ildfast Leer. Skraveringen -betyder overhovedet en gjennemstaaren Flade; gaaer den 

fra Venstre til Hoire, da er der muret med Flint, fra Hoire til Venstre med scrdvanlige Muur- 

steen, og korsviis med ildfaste Steen: det Punkterede betyder Udfyldning as aabne Rum med 

Aste. Formen af Ovnens Bund er meget vigtig, da det afhcenger af denne, hvorvidt Kalken 

med Lethed stal kunne udtrykkes. Fig. 3 viser Bunden fraoven; Linierne cd, cd, cd ligge 

horizontal, men fra hver af dem udgaae tvende Skraaflader, ligesom et Tag, saa at Kalken

2 '
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glider ned ad disse, og kommer da til Skraaplanerne fff, hvoraf den trcrkkes ud t Rummene 

ggg. Rorene hhh tjene til at bortfore Varmen fra denne Kalk under Udtrækningen. Rifterne 

kkk ere af St'obejern. Fra Risten falder Aften i Aftebeholderen 1, hvor den a nsam les, indtil 

den er afkjolet noget, eller rettere Smaagloderne siukkede, og da trakkes den underste ud af m, 

som iovrigt stedse forbliver tilstoppet af Afte. Det egentlige Trcrkhul er n, hvorfra Trcrkket regu

leres ved at indlcrgge eller udtage Muursteen. Flammen flaaer gjennem de 3 Aabninger o o o 

ind i Schachtaabningen, hvor den brcender Kalken. Trakket er valgt under Risten, og et over 

samme, fordi Risten saa meget lider ved den sidste Indretning, og Fordelen heraf ved Kalk- 

brcending er meget tvivlsom. Afsatsen paa Muren tjener til i Forbindelse med den tilsvarende 

paa ydermurene derpaa at anbringe det Gulv, hvorpaa man arbeider foran Ildstederne. Dette 

Gulv besiaaer af clovede 6 til 8 Tommer tykke Trcrsiammer, der lcrgges paa den flade Side. 

I Revnerne mellem disses Rundinger lcrgges Lyng, og herover stampes et 2 til 3 Tommer 

tykt Lag af Leer. I Omiens ovrige Deel er x p en Ring af ildfaste Steen, og q, r, s Ringe 

af scrdvanlige, murede i Leermortel; tt er Flintemuur i Kalkmörtel; wv ere ydermurene, som 

ved Bindemurene yy. stotte sig paa og sammenbinde Ovnen, ydermurene saavelsom Binde

murene ere opmurede af Flint i Kalkmörtel, kun er den overste Deel af ydermurene af sædvan

lige Steen i Kalkmörtel. De aabne Rum ßß tjene til Arbeidssteder foran Udtrcrksaabningerne 

og Ildstederne, dog ligge disse i forftjellige Etager. I hver Etage findes paa hver af yder

murene 2 Aabninger zzz.., der tjene saavel til Lysning som Indgang og til Afkjoling for 

Arbeiderne. De underste Indgange benyttes til at udstaffe den brcrndte Kalk og Asten. Til 3 

af de overste lcrgges udvendigt fra Skraabaner, hvorpaa saavel Brcrndmaterialet som den raa Kalk 

opfores. Denne hidses da ved et Hidsevcrrk op paa Ovnen, hvor den lcrgges i Schachten. Op

gangen til Ovnens Overdeel kan enten vare en Trappe, som vinder sig om de tre Sider, eller 

den kan anbringes t et af Rummene ß over Ildstederne, og vcrre en sintpel Stige. Anbrag

tes da Hidseocrrket ligeledes i samme Rum ß som Ildstederne, bleve 3 saadanne Rum tilovers, 

der strcekke sig gjennem hele den 31 Fod hoie anden Etage. I disse Rum kunde Torven 

indstyrtes fraoven, og udtrcrkkes af Aabningerne 55 ved Siden af Ildstederne. Da imid

lertid Kjolerorene hh gaae ud i disse Rum, og Trcrkket ei bor tilstoppes for dem, kunde et 

Jernblikror gaae fra dem igjennem Torven, eller de kunde fores heelt igjennem Flintemuren tt. 

Paa denne Maade vilde man stedse have torre Torv, hvilket ei lidet vilde bidrage til at spare 

Brcendmateriale.

Fig. 5 og 6 vise Dorrene foran Udtrcrksaabningerne og Ildstederne. Skulde Ovnen, 

uagtet de med Aste udfyldte Rum, faae Revner, da stal den bindes med Iernbaand, der sam

mendrives ved Kiler saaledes, som Fig. 7 viser, idet der lcrgges Trcrplanker under. Vi holde 

dette for den bedste Maade at samle Baandene og drive dem sammen, omendstjondt ben Fig. 6 
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frmftillede ogsaa med megen Held er anvendt. Det folger af sig selv, at disse Baand 

ere Smeddejern. Over Ovnen kommer et passende Tag, som kan afholde Regn og Blæst, og 

dog affore Rogen.

Ogsaa denne Ovn kan modtage mange Forandringer; saaledes kan man gansie udelade 

Risterne, og blot have Trækhuller istedetfor disse. Kalken og Brændematerialet indstyrtes da 

lagviis; ja denne Methode er ved visse Brændematerialier at tilraade, da Kalken, ved at broen

des i Beroring dermed, vinder i Godhed, og den er ved alle Slags Kul næsten nodvendig, da 

disse ei give Flamme, og saaledes ei vilde tilstrækkeligt udbrede Heden længere borte fra Risterne, 

medens de forbrændes. Vi ville under Mortelen atter kommer til at omtale dette. Denne 

Ovn forbruger kun omtrent | af det Brændmaterial, der medgaaer til den sædvanlige, hvilket 

ister ligger deri, at den ei bchover at opvarmes og afkjoles, men kan brcrnde, saalcenge den ei 

fordrer en Reparation, hvilken stedvanligt bestaaer deri, at en ny Beklcedning maa indscettes. 

Da den leverer en stor Mcengde Kalk, og stedse maa holdes i Gang, kan den kun anvendes, 

hvor der er en betydelig Afsætning.

Ovn med gloende Ølikm.

Et verticalt Gjennemsnit forestilles Fig. 5 Tavle 2. Naar Doren a aabnes, gaaer Træk- 

ket gjennem Aabningen b til Askehullet c, og derfra gjennem Risten <1 hvor Brændematerialet, 

der maa give Flamme, indlægges gjennem Aabningen f ved at aabne Doren e. Flammen 

spiller nu om Jernroret kkk, der maa holdes i sin Stilling ved smaa Jernstænger, som ere 

indstukne med Enderne i Huller i Muren, og hvorpaa Roret hviler; Rogen gaaer bort i Skor- 

steensroret g'g', efterat have passeret ggg .... Det, der stal udglodes, kastes oven i 

Tragten kz, hvorfra det glider ned i kkk . . ., eftersom det udglodede Materiale udtages af 

Doren h. Det Hele kan mures af brændte eller ubrændte Steen med en Mörtel af Leer og 

Sand.

Hvad, der er sagt om Udvadstning af Kalkstene, som have været i Beroring med Hav

vand, gjælder endnu mere om Strandmuslinger, der saa fænge som muligt enten maae udsæt

tes for Regnen eller udvadstes i en eller anden dertil indrettet Beholder. Desuden kommer 

hertil, at, naar de dyriste Bestanddele ikke ere godt forraadnede, denne temmeligt vanstelige 

Brænding endnu vanskeligere gaaer for sig, idet de dyrisie Bestanddele deels tilstoppe alle Po

rer, deels selv forst forvandles til Kulsyre, og saaledes den i Stenen værende Kulsyre vansteli

gere uddrives. Muslingestaller kunne brændes i kortere Tid, end sædvanlig Kalk, men det er 

vel at mærke, at Ilden temmelig hurtigt maa drives til en stærk Rodglodhede. Ved enhver 

Kalk er det i de fleste Tilfælde meget vigtigt, at Kulsyren er saa fuldkomment som muligt ud- 

2*  
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dreven, og ved Muslingeskaller er dette nødvendigt*),  hvis man vil vente heraf at erholde en 

god Mörtel. Det er altsaa vigtigt, at kunne bedomme, om dette er Tilfældet. Allerede ved 

at overbryde en brændt Steen kan man see det, da den flet brændte Steen indvendigt har en 

Kjerne, der seer anderledes ud, end den ydre Skorpe. Har Stenen altsaa ikke, efterat vcrre 

overbrudt, et eenSformigt Udseende paa hele Brudfladen, da kan man regne paa, at den ei er 

godt brcendt. Om Kulsyre endnu findes deri, erfarer man sikkert, ved at dryppe en Draabe 

Vitriololie paa den indre Kjerne af den overbrudte Steen. Vi have allerede viist, at Vitriol

olien da forener sig med Kalken, og hermed dannes Gips, idet Kulsyren som Kulsyreluft gaaer 

bort, og foraarsager en Opbrusen. Finder altsaa denne Sted, har Stenen endnu Kulsyre, og 

er ei godt brcendt. Endnu en anden Feil kan indtrcede ved Brcendingen, idet Stenene kunne 

dødbrændes, saa at de siden ei kunne lædfles.^ Dette fleer i en for stcerk Hede, og er en meer 

eller mindre stcerk Sammensmeltning as Kalken med de fremmede Stoffer. Ved de renere 

Kalksorter kan dette derfor ei finde Sted f. Ex. ved Marmor, Kridt og Muslingeflaller, hvor

for ogsaa disse kunne brcrndes ved langt ftcerkere Hede end den sædvanlige Kalksieen, der atter 

er desto meer udsat derfor, jo fleer fremmede Stoffer deri findes. Foroger man meget stærkt 

Mcrngden af fremmede Stoffer f. Ex. ved at tilscrtte Leer, da crholder man en Masse, som 

let sammensintrer, og herpaa grunder sig Fabrikationen af Klinker. Disse ere ei andet end 

Muursteen, brændte af Leer, der er blandet med saa megen Kalk, eller et andet Stof, der 

smelter med Leer, at Stenenes Dele under Brændingen sammensintre, hvorved Porerne lukkes. 

Herved hindres Vandet fra at trænge ind i dem- og saaledes Frosten fra at sprænge dem; thi 

Frosten flader kun derfor Muurstenene, fordi Isen, der dannes nf Vandet i Stenen, optager 

et ftørre Rum, end Vandet alene, og saaledes sprænger den. Er Leret blandet med liden eller 

ingen Kalk (eller andet Flusmiddel), da smelter den et; og heraf faaes de saa kaldte ildfaste 

Stene, der allerede ved Ovnene ere omtalte.

*) Ser Dr. ZohttK kronede Priiöskrift om Mustingekalk.

Capitel 3.

Det er allerede nævnt, at Kalken formaner at optage et luftformigt Legeme, nemlig Kul

syreluft, og dermed danne et fast, kulsuur Kalk, at den formaner at optage et flydende Legeme, 

Vitriololie, og dermed danne et fast, Gips; men disse ere ei de eneste Forbindelser; — den 

forbinder sig og med Vand til et fast tort Legeme, og i det Forhold, at den rene Kalk opta

ger omtrent saa meget Vand, som den selv veier. Jo mere Kalken er blandet med fremmede 

Stoffer, desto mindre Vand optager den. Ved altsaa at tilsætte en vis Mængde Vand, for
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vandles Kalken til et tort Pulver, som man kalder Kalkmeel. Scrttes hertil en storre eller 

ringere Qvantitet Vand, da faaeS en tyndere eller tykkere Kalk de i g; endnu meer Vand giver 

Kalkmelk, og omtrent 500 Gange saa meget Vand som Kalk oploser den gansie, og danner 

hermed en vandklar Vcodste, som kaldes Ka lcv and. Dette staaer f. Ex. klart over den Spand, 

hvori man har Kalkmelken til at hvidte med. At der er Kalk oploft i Vandet, derom kan 

man let overtyde sig, naar man helder noget deraf i et Glas. Man vil da snart bemcerke, at 

en hvid Hinde scetter sig paa Overfladen af Vandet: dette er Kalken, der har tiltrukket Kulsyre

luft fra Luften, og dermed dannet kulsuur Kalk, hvilket er uoploseligt i Vand, og derfor viser 

sig som en Skorpe over samme. Dette seer man i enhver Kalkspand.

Lcedskning er Blandingen as Kalk med mindre eller meer Vand til disse Forbindelser, og 

den kan foretages paa flere Maader, nemlig scedvanlig Lcedskning, Lcedskning ved 

Jnddypning i Vand og Selvlcedskning. .

Scedvanlig Lcedskning.

Herved forvandles Kalken til Kalkdeig, der da indtager fra noget storre til 3 Gange saa 

stort Rumfang, sorg den for Lcedstningen havde. Det er allerede viist, at de renere eller urenere 

Kalksorter optage meer eller mindre Vand, for dermed at danne et tort Pulver, hvilken For, 

stjellighed og maa sinde Sted, naar man til dette Pulver tilscetter endnu meer Vand, for at 

danne en Deig., For at trcrffe den rette Portion Vand, er det i Almindelighed ei godt at 

forfare som scrdvanligt, idet man lidt efter lidt tilsætter dette. Betragte vi nemlig det, som 

foregaaer, naar Vand gydes paa brcendt Kalk, da bemcerke vi, at Massen betydeligt opvar

mes, og at denne Hede netop bidrager til den fuldkomnere Lcedstning. Saaledes er det med 

Muslingestaller ofte Tilfceldet, at de med koldt Vand meget langsomt og ufuldkomment lcedstes, 

medens Lcedflningen med kogende Vand hurtigt foregaaer. Vilde man altsaa scette koldt Vand 

til den halvlcedstede Kalk, da blev den afkjolet, Lcedstningen standset, og Kalkdeigen blev kornet. 

Disse halvlcedstede Korn ere for de fleste Arbeider hoist stadelige, da de, naar de siden fuld, 

komment lcedstes, udvide sig, og derved gjore Muurvcerket sprodt eller sprcrnge Dele ud af 

samme. Til Afpudsning paa Mure er en saadan Kalk aldeles ubrugbar; thi de halvlcedstede 

Korn udsprcenge overalt smaa flade Kegler. For at finde Mcengden af Vand, der stal tilscrt- 

tes, ester Vcegt, tages f. Ex. 3 Stykker brcendt Kalk, hvert paa 1 %, og til forste scettes 2, 

til andet 2|, til 3die 3 Vand. Giver ingen af Proverne en passende nogenlunde tyktflydende 

Deig, da gjores nye Forsog paa samme Maade kun med andre Mcrngdeforhold, og man er

farer saaledes Vcegtforholdene mellem den forhaandenvcerende Kalk og Vand. Man veier da 

Kalken, som udfylder den Bor eller Spand, hvori den henfores til Lcedstestedet, ligesaa det 
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Vand, der i det dertil bestemte Redstab hvergang henbringes, og heraf beregnes, hvorma.ge Kar 

Vand der stulle anvendes til det Antal Bor, fulde af Kalk, som stulle lcedstes. Bruges f. EJ. 

2j Vand til 1 tø Kalk, tager Kalkkarret hvergang 220 tø, Vandkarret 130 A, og 3 Kalk

kar fulde stulle lcedstes, da haves 220 Gange 3 tø Kalk altsaa 660 M Kalk, hvortil stulle anven

des 2J Gang saa meget Vand altsaa 1650 tø Vand. Saa ofte som altsaa 130 tø Vand 

indeholdes i 1650 tø Vand, saa mange Gange tages Vandkarret fuldt, solgeligen her 12^, 

hvilket kan regnes for 13 Gange. Uagtet man bruger den Forsigtighed, strap at tilsætte alt 

Vandet, og uagtet man under Operationen stedse rorer i Massen, for derved at frembringe en 

endnu mere eensformig Virkning, vil man dog ingenlunde kunne undgaae smaa Korn, hvorom 

man kan overtyde sig ved tyndt at udbrede noget af Deigen paa et Knivsblad, og heraf kommer 

det, at den fristlcedstede Kalk oftest ei strax kan bruges, men maa bringes i Gruber i Jorden, 

hvor da lidt efter lidt den fuldstcendige Lcedstning indttceder, og Deigen bliver eensformig. Saa- 

vel for at Fugtigheden ei stal gaae bort, og Deigen udtorres, hvorved den fortsatte Lcedstning 

standses, som for at Kalken ei fra Luften stal indsuge Kulsyre, tildcekker man disse Gruber med 

Sand eller Jord, og kan da opbevare Kalken saa lcrnge, at den efter de gamle Tydsteres Sced- 

vane kan lcedstes af Faderen, og som Arvestykke overgives Sonnen til Brug. Man kan antage, 

at de fleste Kalkjorter ved denne Opbevaring stedse vinde i Godhed, naar Gruben kun er behorigt 

tildækket- idet Lcrdstningen fuldkomment foregaaer, og Kalkdelene blive muligst flint fordeelte. Det 

vil imidlertid siden blive omtalt, hvad det er for Kalksorter, der vinde ved denne Behandlings- 

maade, idet Regler for de forstjellige Tilfcelde gives under Afsnittet om Mörtel.

Hvad Lcedstning i det Mindre angaaer, da bruges dertil en flad Kasse, der paa den ene 

Side har en Aabning, hvorfra en lille Rende forer hen over Gruben. Med et lille Brcedt, der 

kan stydeS op og ned i en Fure, lukkes for denne Aabning, og for Enden af Renden er desuden 

fastflaaet et Ierntraadsgitter, for at tilbageholde Smaasteen rc. Kassens Hoide er scedvanligt 

18 Sommer, og dens Brede og Lcrngde vilkaarlig. Ved Lcrdstningen indlægges saa megen Kalk, at 

den deraf dannede Deig kan rummes i Kassen, altsaa af reen Kalk omtrent J tit og ellers 

desto meer, jo fleer fremmede Stoffer Kalken indeholder. Nu scrttes paa een Gang den forud 

bestemte Vandmcrngde til, idet man bestandigt omrorer med en Skuffe, der i sit Blad har flere 

Huller. Den Hede, som under Lcrdstningen frembringes, er en Folge af, at Vandet, som opta

ges af Kalken, fortcrttes til et fast Legeme. Det er nemlig allerede ncrvnt, at man netop kan 

tilscrtte saa meget Vand, at Kalken, efterat have forenet sig dermed, forvandles til et tort Pulver, 

der kan udrores i endnu mere Vand til en Deig. Denne forste optagne Vandmasse er det, som, 

idet den forener sig med Kalken, frembringer Hede, hvorimod den sidste forbliver i sin Tilstand 

som Vand, kun fordeelt i Kalkmassen, og spiller derfor ingen Rolle ved den under Lcedstningen 

frembragte Varme. Det er iovrigt en Naturlov, at ethvert Legeme, der gaaer over fra en tyn- 
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tere til en tættere Tilstand, frembringer Varme. Saaledes kan Vand bringes til at koge i et 

Trækar, blot ved gjennem Ror at lede Vanddampe hen deri; disse fortættes nu til Vand og 

afgive Varme. *)  Paa samme Maade frembringes og Hede, naar Vand optages af Kalk, og 

derved fortættes. Vi indsee nu en af Grundene, hvorfor Kalkdeigen efter nogen Tid tiltager i 

Stivhed i Gruben, da nemlig de halvlædstede Dele optage meer Vand. Lædstningen i det Store 

kan ret vel foretages paa samme Maade; dog kan man smed Forteel anvende et Redstab, der 

og bruges til Mortelberedning i det Store, hvis man tog alligevel har dette, nemlig en 2Elte- 

tonde, ter her er saaledes construeret, at ten let kan stilles ad, og fores fra en Byggeplads til 

en anden.

*) Det var ret interessant at kede Vanddampe hen paa ulcrdstet Kalk, og derved loedste det. Den frem

bragte Varme vilde muligt frembringe en fuldkomnere Lcedstning, ligesom det og er antageligt, at 
mange urene Kalksorter, der for Lcedstningrn maae pulveriseres, paa denne Maade lode sig lcedstr i 
Stykker.

LEltetönde. - „

Fig. 1 Tavle 4 forestiller denne Mastine i Opstalt, Fig. 3 i Grundrids og Fig. 2 i 

verticalt Gjennemsnit. For at opstille den paa en eller anden jevn Plads, graves forst en 

Grube omtrent halv faa dyb som Pælen Fig. 4, a, saa at den kan indrammes til den beho- 

rige Dybde, ter sees af Fig. 2, uten at beskadiges. Heri indrammes nu 4 Pæle fom Fig. 4, a; 

paa Tapperne af a indlægges et Kors, der dannes af to Stykker Fig. 5, b, og Kilerne c indstaaes, 

hvornæst Stene lægges om Pælene a og Jord stampes omkring dem, saaledes som Fig. 2 viser. Paa 

dette Kors henlægges Bunden Fig. 6, d, og i dens Fure ggg... stilles Staverne f..., hvornæst 

te tvende Jernbaand Fig. 8, k, ter ved Kilerne 11 samles paa samme Maade, som ved Hoiovnen 

vistes (Tavle 2 Fig. 7), omlægges. Herover lægges Krandsen Fig. 7, h, saa at Staverne passe i 

Furen m, og q kommer lodret over de tilsvarende i Bunden, der atter falde sammen med de i Korset. 

Paa denne Krands lægges dernæst de to Planker n, saa at deres Sammenstodslinie falder 

lige over te tvende Huller q. I denne Linie ere de saa meget udstaarne, at de og danne et 

* Hul ligeover q i Krandsen. Derover lægges to Jernklammer Fig. 14, o, hvis Huller q

passe over de for nævnte Huller q. Endeligen stikkes igjennem de 4 Huller q de 4 Jernstæn

ger Fig. 11, p, der da tilstrues under Tonten, og saaletes forbintes det Hele indbyrdes. I 

Midten af Bunden d er en Fordybning 8 Fig. 6, d, hvori Fig. 12, s indsættes, og fasistrues 

med 4 Skruebolte, der gaae igjennem Bjælkerne b. Fig. 12, s er en Træstive, hvorom en 

Jernring er fasidreven; i Midten er udstaaret et Kors, ter ved Stykkerne s'" og Kilerne s" 

forsaavitt udfyldes, at et aabent Rum i Midten bliver tilbage for Tappen af Stobejerns- 
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axen r. Lodret over dette Hul ere NN faa meget udsiaarne, at Axen r herigjennem kan ned- 

scenkes. Er dette sieet, da anbringes ogsaa her s, kun at Hullet for Axen er noget ftørre 

end forneden. Idet Axen haves noget, indstikkes Støbejernsringen Fig. 13, i, der befaftes 

under Bredderne nn ved De samme Skruer, som fastholde s, idet disse stikkes gjennem Hul

lerne s*.  Umiddelbart under denne Ring har Axen tvende Huller, hvori indsattes og fastkiles 

tvende smaa Axer af Smeddejern, der danne et horizontalt Kors, og hvorpaa anbringes 4 ko

niske Metalruller a' a' . . .

Nu sattes paa Axen Støbejernsmuffelen u, hvortil faftsirues de 4 Bjalker v . . ., i hvis 

Huller zz med deres Tapper indscettes, og fastholdes ved Kiler, zz gives meer Holdning ved 

Jernbøilen V, Fig. 9 V, der befccstes ved et Par Skruebolte. Paa de nederste Ender af 

z z anbringes Krogene z' z'. I Falfen g' gz, Fig. 6, d, passe de tvende Stykker f' fz, der 

danne en Fals for Skyderen fzz Fig. 1, som kan falde ned i Falsen g", Fig. 6, d, hvorved 

Tønden gansie lukkes forneden. Til Axen r kunne Knivene r', Fig. 15, r', eller Rivejer

net Fig. 16, r" fastsirues, hvorved man giver den underste Deel af Bladet efter Breven den 

Skraaning med Eggen opad, som Pilen A angiver; efter Lcengden forbliver det horizontalt.

Naar man vil anvende denne Tønde til Ladsining, indscettes i hverandet Hul en Kniv, 

i hverandet et Rivejern, hvorncest saa megen ulcedsiet Kalk bringes i samme, at Deigen vil 

fylde Tønden til den overste Kniv. Esterat have lukket Skyderen f", paagydes saa hurtigt, 

muligt Vandet, hvorncest Axen scettes i Bevcegelse ved Heste, der spcendes fer Krogene z', idet 

Bøilen V sidder lige over Hestens Ryg.

Naar nu Alt er vel lad siet og blandet, aabnes Skyderen fzz, og Operationen gjentages, 

indtil man har lcedsiet den bestemte Kalkmasse. Naturligviis lader man Deigen flyde gjennem 

en Rende, der for Enden har et Jerntraadsgitter, ned i en Grube, hvis den heri sial opbevares.

Da Knivene stedse formedelst deres siraa Stilling trykke Massen mod Bunden, og saaledes 

ud af Aabningen, som frembringes ved at optrakke f/z, saa ftraber Axen stedse efter at have sig 

ud af Tønden. Denne Bestrabelse tilintetgjøres ved de 4 Ruller a'a'.., der desuden formedelst 

deres konisie Form holde Axen i Midten, hvilket ogsaa bevirkes ved s. Da altsaa intet Tryk af 

Axen sinder Sted mod Bunden af Tonden, faa behøves heller intet Metalleie under dens' Tap.

Lcedskning ved Inddypning i Vand.

Man bringer Kalken i Stykker fra en Valnøds til et LEgs Størrelse i en Vidiekurv, og 

indsanker denne nogle Hieblikke i Vand, indtil man et langer hører den Lyd, der opstaaer deraf, 

at Kalkens Porer indsuge Vand. Herfra kastes Kalken i en Tønde, der tildakkes, naar den er 

fyldt. Man hører snart en Susen, Kalken gaaer fra hinanden, og forfalder, idet hede Dampe 

udstødes, til Kalkmeel, der imidlertid er blandet med en Mcengde halvladsiede Korn indtil af en 
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LErts Størrelse. Paa denne Maade optage de renere Kalksorter omtrent 0,18 Gange deres 

Vægt af Vand, hvorimod de urenere oplage 0,2 til 0,35 af samme. Vi have feet, at dette 

ved den sædvanlige Lædftning netop folger omvendt. At Lædskningen ei fuldendes paa denne 

Maade, er indlysende; men paafaldende er det, at netop den urene Kalk, der ellers ei formaaer 

at optage saa meget Vand som den rene, meest nærmer sig den fuldkomment lædskede Tilstand, 

og stråledes ogsaa forfalder til det fineste Pulver.

Formodentligen ligger det blot deri, at den rene Kalk danner en mere compact Masse, og 

at de fine Porer, som under Jnddypningen stulle optage Vandet, hurtigt tilstoppes, idet de 

indre Dele af samme lædskes og udvides stærkt, hvorved da Vandet hindres fra at trænge 

dybere ind; thi under Jnddypningen er Indsugning af Vandet i Porer og Ridser Hovedsagen. 

I den urene Kalk derimod findes der muligt flere Porer; paa disses indre Flader virker 

Vandet deels langsommere, deels fyldes de ei saa let, idet, om og en Deel Kalk lædskes, denne 

ei, som forhen er viist, udvider sig saa stærkt, og derfor formaae saadanne Kalksorter at optage 

mere Vand. Efterat være udtagne af Vandet og kastede i Tønden, foregaaer da den ufuld

komne Lædftning for de rene Kalksorter med en mindre, for de urene med en (tørre Portion 

Vand.

Selvlcedskning.

Under et Skuur, hvortil den frie Luft har Adgang, lægges den brændte Kalk 1 til lj 

Fod høit, og forfalder da efterhaanden til et tørt Pulver. For at bedomme den Virkning, som 

herved foregaaer, ville vi anføre et Forsøg as Prof. Fuchs i München. Et Stykke reent 

Kalk (islandsk Kalkspath), 170 Gran tungt, brændtes, og tabte derved 74,7 Gran af sin 

forrige Vægt, hvorefter det altsaa veiede 95,3 Gran. Det havde følgeligen mistet 43,8 pCt. 

af sin Vægt, idet Kulsyren var bortgaaet, som Kulsyreluft, hvilket meget nærmer sig den forhen 

angivne Mængde Kulsyre i reen Kalk nemlig 44 pCt. Den brændte Kalk yttrer ei blot en 

Bestræbelse efter at forene sig med Vand, men ogsaa med Kulsyre, der findes, ftjøndt i ringe 

Mængde, i Luften. For nu altsaa at undersøge, hvorvidt denne Bestræbelse gaaer, lagdes de 

95,3 Gran brændt Kalk den 31 Jan. 1828 i et tørt Kammer, hvor de til forskjellige Tider 

veiede som følger:

31te Jan. 1 828 . . * . 95,3 Gran

27de Marts — . . . 150,1 —

5te Mai — . . . 166,9 —

31te Mai — . . . 157,1 —

13de August — . . . 157,7 —

8de April 1829 . . . . 157,4 —
3
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Den sidste Aftagen i Vagt maa hidrore fra, at en Portion Vand, der forhen var indsuget, 

atter var fordampet; i tor Luft var nu ingen videre Vcegtformerelse at vente. Da Stykket 

som raa Kalk havde veiet 170 Gran, kunde det ei have optaget al sin forrige Kulsyre, fordi 

det nu kun veiede 157,4 Gran. Ved nsiere Undersogelse fandtes i 100 Dele 60,4 pCt. 

Kalk, 24,76 Kulsyre og 14,54 Vand. Altsaa seer man heraf, at Kalken i nogenlunde tor 

Luft kun optager omtrent halv saa megen Kulsyre, som den raa Kalk hapde, hvilken Forbin

delse vi ville kalde halvraa Kalk, og at denne halvraa Kalk forener sig med omtrent 

halv saa meget Vand, som den ladsiede Kalk har optaget, hvilken Forbindelse vi ville kalde 

halvraa Kalkhalvhydrat. Det torre Pulver, som dannes derved, at Kalken forfalder i 

Luften, er fordetmeste denne halvraa Kalkhalvhydrat. Den hele Masse kaldes Meelkalk, der 

vel maa adstilles fra Kalkmeel, som faaes ved den forrige Ladsiningsmethode, og ingen Kul

syre indeholder.

Inden vi forlade dette Afsnit, ville vi sammenstille de forsijellige Benævnelser paa Kalk i 

dens forsijellige Tilstande. r

Raa Kalk er kulsuur Kalk med fleer eller farre indblandede fremmede Stoffer.

Den raa Kalk kan enten vare fed Kalk, naar den har faa fremmede Stoffer, eller ma

ger Kalk, naar den har mange saadanne. Da her ingen bestemt Grandse er draget, kan 

man kalde Kalken meer eller mindre fed, meer eller mindre mager.

Raa Kalkpulver er pulveriseret raa Kalk.

Raa Kalkdeig er pulveriseret raa Kalk, blandet med Vand til en Deig.

Kalk er brandt Kalk.

Kalkpulvcr er pulveriseret brandt Kalk.

Kalkhydrat er ladsiet Kalk, der atter efter Mangden af indblandet Vand kaldes Kalk

meel, Kalkdeig, Kalkmelk og Kalkvand.

Halvraa Kalk er Kalk med halv saa megen Kulsyre, som den raa Kalk indeholder, 

saaledes at Kalken hermed har indgaaet en egen Forbindelse.

Halvraa Kalkhalvhydrat er halvraa Kalk, der har optaget den halve Mangde af 

det Vand, som Kalken ellers formaaer at optage, for dermed at danne Kalkhydrat i Form af 

Kalkmeel.

Meelkalk indeholder isar halvraa Kalkhalvhydrat.
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Andet Afsnit.
C>m Tilslag.

Capitel L 
tilslag kaldes ethvert Stof, der sættes til Kalken, for dermed og med Vand at danne 

Mörtel. Det kan enten være af den Natur, at Kalken forbinder sig med fleer eller færre 

Dele deraf, og danner et nyt Legeme, en Forening af Kalk og Tilflag, hvilket kaldes Cement, 

eller det kan være saa, at Kalken kun klæber sig til dets Overflader, saaledes som f. Ex. Liim 

til Trace, og derved sammenbinder flere Tilflagsdele; dette kaldes et almindeligt, hiint et 

hydraulisk Tilsiag, og den Deel af det hydrauliske Tilsiag, hvormed Kalken forbinder sig, 

kaldes et chemi sk Tilslag.

Capitel 2.

Som almindeligt Tilsiag anvendes Sand, Gruus, Steenbrokke af enhver Art, naar disse 

kun ere saa haarde, at hvert Korn for sig i det Mindste har ligesaasior Haardhed, som man 

venter, Mortelen overhovedet vil kunne opnaae. Saaledes kan man ei blot anvende Sand og 

Gruus af enhver Form, men og stodt Glas, Flintesteen, Kampesteen, ja selv haard raa 

Kalk. Dog vogte man sig vel for, at jordagtige Dele eller raa Leer flæbe ved Tilslaget; thi da vil Kal

ken ei hæfte sig fast dertil, og Mortelen vil stedse blive sprod. Deraf kommer det, at man ei varigt kan 

hvidte Leervægge, da Kalken ei klæber fast til Leret. Vi see imidlertid, at Kalken meget godt klæber ved 

Muursteen, og disse ere jo dog kun brændt Leer. Fremdeles ere i Iorddelene egentligen de forraad- 

nede Plantedele de, hvortil Kalken ei vil klæbe, hvilke ved Brændingen bortgaae. I begge 

Tilfælde er det altsaa et sikkert Middel at udglode Tilsiaget, hvilker kan flee enten i Reverbeer- 

ovnen, eller paa en glodende Jernplade eller endeligen i Ovnen med et glodende Jernblikror. 

Endnu en anden Feil kan Tilsiager have, hvilken ei yttrer sig derved, at Mortelen danner en 

mindre fast Masse med Stenene, men paa en endnu langt ubehageligere Maade. Det kan 

nemlig indeholde Saltdele. Vi have allerede loseligen omtalt denne Feil ved den raa Kalk, og 

opmuntret til at befrie samme for disse Dele, ved at udlude den i Vand. Det er bekjendt 

nok, at man ofte hos os uden videre anvender Strandsand til Mortelberedning, — Strandsand, 

hvoraf hvert enkelt Korn maa være overtrukket med en tynd Salthinde, der er opstaaet ved Jnd- 

torringen af Soevandet. Vi ville noiere betragte det, som da soregaaer i Muurværket, efter 

at det er fuldendt. Almindelig Kjokkensalt, der udgjor Hovedmassen af de i Soevandet oploste 

Stoffer, bestaaer af Chlor og Natrium; — Kalk bestaaer af Kalcium og Ilt. Disse4Stof- 

3*  
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fer omfatte sig nu saaledes, at Chloret forener sig med Kalcium, og danner Chlorkalcium, og 

Natrium med Ilt, hvilken Forbindelse kaldes Natron. Man har altsaa isiedetfor Kjokkensalt 

og Kalk, Chlorkalcium og Natron, der atter lide en Forandring: Chlorkalcium adskiller nemlig 

en Portion Vand i sine Bestanddele, Ilt og Brint, og nu forener Chloret sig med Brint tit 

Saltsyre, Kalcium med Ilt til Kalk, saa at man har saltsuur Kalk, der forbliver i Muren. 

Medens dette foregaaer, drives Natronnet ud af alle Porer, og optager nu af Luften Kulsy

reluft, saa at kulsuur Natron viser sig paa Vaggen, hvilket er det saakaldte Muursalpeter. 

Dette kan imidlertid aftages, og er et videre siadeligt; men desto stemmere er den t Muren 

tilbageblivende saltsure Kalk, der har den Egensiab, i hoi Grad at optage Fugtighed, saa at 

Vagge, der indeholde den, bestandigt forblive fugtige, og saaledes give et yderst usundt 

Opholdssted.

Prof. John fandt, at 97 Lod Kalkhydrat, hvormed var blandet saltsuur Kalk, i tor 

Luft veiede 100 Lod og i.fugtig 110,75 Lod, saa at det havde indsuget 13,75 Lod Vand. 

Dette Exempel, sijondt lidet detailleret, er tilstrakkeligt til at stadfaste det Sagte. Det er alt

saa Murerens Pligt, et blot som Murer, men og som Mennesie, et at anvende Tilstag, der 

indeholde Saltdele.

Udludningen kan i det Store foretages, som ved Kalken er beskrevet; dog kan man na- 

sten i alle Tilfalde betjene sig af folgende Indretning. I Bunden af en Tonde bores en 

Mangde Huller, og dernast beklades denne Bund indvendigt med grovt Larred, der rundtom 

fasinittes. Denne Tonde stilles dernast paa 3 Klodse under en Pompe, og Strandsandet 

bringes deri. En Mand er besija'ftiget med at indpompe Vand saa rasit, som det forneden 

udlober, og en anden med at omrore i Sandet. Vandet, som naturligviis selv maa vare uden 

Saltdele, og bedst er Aae- Regn- eller Snee- Vand, udvadsier nu Sandkornene, og lober frit 

af forneden, da Tonden staaer noget ophoiet paa de trende Klodse. Vilde man et røre om t 

Sandet, da vilde Vandet bane sig Vei i bestemte Kanaler, hvor da udvadsiedes meer end paa 

andre Steder. Naar det aflobende Vand er aldeles klart og smaglost, kan man endnu fort

satte Arbeidet nogle Hieblikke, og dernast antage Udvadsiningen for fuldendt. Det forstaaer 

sig, at denne Methode ogsaa er anvendelig ved Kalk og Muslingesialler; dog er det, som alle

rede anfort, godt, at de sidste ligge längere Tid i Luften, for at de dyrisie Bestanddele, der 

hindre Brandingen, kunne bortraadne, hvorvrd Regnen da tillige vil udvadsie dem.

Hvad Storrelsen og Formen af Kornene i det almindelige Tilstag angaaer, da maa den 

Rolle, det i Mortelen spiller, noiere omtales, inden de nødvendige Bemarkninger herover kunne 

gjøres. Det er allerede navnt, at Kornene i Mørtelen maae i det Mindste have den største 

Haardhed, fom det er muligt for hele Mørtelmassen at opnaae. Hos os, hvor dette Tilflag 

nasten stedse er Kieselsand og Gruus, har det langt større. Desuden maa dette Tilstag aldeles 
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ikke lade sig sammentrykke. Det er altsaa indlysende, at, jo mere Tilflag man kan indbringe 

i Mortelmassen, uden at den bliver sprød, desto fastere er Mortelen. Antage vi, at man 

vilde mure med lutter Sand og Gruus, da vilde hvert enkelt Korn have en fortræffelig Fast

hed, men de enkelte Dele vilde ei vcere forbundne med hverandre; — for at frembringe en 

saadan Forbindelse, maa et sammcnlimende Legeme bringes ind i Mellemrummene af Tilflags- 

delene, og det er den Rolle, som Kalken i Beroring med det almindelige Tilflag spiller. Da 

Kalken imidlertid stedse udgjør den mindre faste Deel af Mortelen; da den udgjor den Deel, 

der lader sig sammentrykke, idet den svinder ved Udtorringen og Hcerdningen: saa er det nød- 

vendigt, at indbringe saa liden Kalk i Mortelen, som muligt, uden derved at formindfle dens 

Virkning som Vindmaterial. Herved vil man opnaae, at Hvælvinger, Broebuer og Mure min

dre fatte sig.

Tcenker man sig Tilflagsdelene ligge over hverandre, da maae alle Mellemrummene udfyl

des med Kalk. Have vi den anforte Regel for Hie, muligst at forøge Tilflagsdelene, uden 

derved at formindfle Massens Sammenhcrng, bliver nu Sporgsmaalet, hvilken Størrelse og 

Form Tilflagsdelene flulle have, for at give saa smaa Mellemrum som muligt.

Det er indlysende, at intet Korn i Tilflaget kan vcere større, end den Fuge mellem Muur- 

stenene, hvori den flal indbringes, saa at altsaa Fugernes Størrelse bestemme Størrelsen af de 

største Korn. Det er imidlertid ogsaa let at indste, at disse störst mulige Korn ved Murin

gen aldeles ikke tør fagges over hverandre, og at altsaa Arbeideren maatte besircrbe sig for at 

bringe dem ved Siden af hverandre, fremdeles at Muurstenene ei turde have Ujevnheder, hvor

ved Fugerne undertiden bleve tyndere, — Fordringer, som Enhver indseer, man ei vil kunne 

tilfredsstille. De største Korn maae altsaa vcere mindre end Fugernes Tykkelse, og man kan 

her antage omtrent | til 1 af samme for passende, da derved 3 til 4 Korn kunne ligge over 

hverandre, og Fugerne allenfalds paa sine Steder kunne blive 3 til 4 Gange saa tynde som 

Normaltykkelstn, hvilket og ved fadvanlige Muursteen oftere vil vcere Tilfaldet. Spørgsmaa- 

let er nu, hvilken Form disse Korn flulle have, enten rundkornede eller flarpkantede. Erindre 

vi Hensigten, at formindfle Mellemrummene mellem Kornene saa meget muligt, da vil man 

indste, at de flarpkantede give de mindste Mellemrum, (hvilket tydeliggjores ved Fig. 6 og Fig. 

7 Tavle 2), men og tillige, at de rundkornede kunne give en meget god Mørtel, omendfljøndt 

de flarpkantede af den anførte Grund, og ei af nogen anden, fortjene Fortrinnet.

Blot ved Betragtning af de tegnede Figurer sees, at Tilflagsdelene kunne forøges ved 

mindre Korn, der kunne anbringes i Mellemrummene mellem de større, at de herved tilbagebli

vende Mellemrum atter kunne udfyldes med endnu mindre Korn o. s. v., indtil de mindste ind

bragte danne et fiint Støv. Paa denne Maade vil erholdes de mindst mulige Mellemrum, 
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vil man anvende den mindst mulige Mængde Kalk, og altsaa danne den fastest mulige Mörtel. 

Hvorledes imidlertid dette opnaaes, og hvorvidt det kan opnaaes, vil i 4de Afsnit om Mörtel» 

beredning noiere blive sat fra hverandre.

CapiLel 3.

For noiere at kunne afhandle det hydrauliske Tilflag, maa man, ligesom ved det alminde- 

lige, forst berore den Rolle, det i Mortelen stal spille. Undertiden forlanger man, at Mortelen 

i Vand stal hærdne, saa at den siden bliver uigennemtrængelig for samme. En saadan Mörtel 

kaldes hydraulisk Mörtel, og de tvende nævnte Egenstaber hydrauliske Egenskaber. 

Disse erholdes derved, at Vand forener sig med et andet Stof, og dermed danner et Haardt, 

sammenhængende og vandtæt Legeme, — Haardt, for at det ei stal knuses af de Byg- 

ningsmaterialier, hvorimellem del kommer, sammenhængende, da det stal forene Bygningsmaterialierne 

til eet Legeme, og vandtæt, da det tilligemed Bygningsmaterialierne stal yde et uigennemtrængeligt 

Værn mod Vandet, og ei kunne oplofts og bortstylles af samme. Dette Stof kaldes Cement, og dets 

Forening med Vand Cementhydrat. Det kanenten være oprindelige« tilstede i Kalken eller Til

flaget, eller Bestanddelene kunne forefindes i en saadan Tilstand, at de i Mortelen forene sig til dette 

Stof. Vi have allerede omtalt den halvraa Kalk, eller en Kalk, der er forenet med halv saa megen 

Kulsyre, som den raa Kalk indeholder. Denne halvraa Kalk er et saadant Stof; men det er 

vansteligt at frembringe den i behorig Mængde, uden at den ved at optage Vand er gaaet over 

til at blive halvraa Kalkhalvhydrat, der ingenlunde har alle de ncevnte Egenstaber. Fremdeles 

har Kalk den Egenstab med visse Legemer, hvoriblandt Kieftljord og dernæst Leerjord spille den 

vigtigste Rolle, at indgaae en Forbindelse, der har hine Egenstaber; dog vil man ingenlunde 

opnaae dette ved at sætte Leer, der, som nævnt, i Hovedsagen er en Forbindelse as Kieftljord 

og Leerjord, og netop saa, at Kieseljorden har Overvægt, til Kalk, — ja det er saagar viist, at 

en saadan Forbindelse er yderst flet og aldeles ubrugbar til Mörtel; og dog give disse Stoffer, 

under den rigtige Behandling, den bedst tænkelige Cement, der som Cementhydrat er steenhaard, 

og fuldkomment modstaaer Vandets Virkning. Hvorledes det altsaa stal behandles, er en Sag 

af yderste Vigtighed, og det er vel Umagen værd, at sætte sig ind i nogle videnstabelige Theo- 

rier, for fuldkomment at kunne fatte Sagen. Disse ville vi altsaa forst soge at lære at kjende. 

Kieseljorden spiller Hovedrollen ved Foreningen med Kalk; men ei i enhver Tilstand vil den 

indgaae denne Forening: ogsaa gives der faa Legemer, som man formaaer at fremstille i saa 

forstjellige Tilstande, da man kan erholde den fra faa haard, at den giver Ild med Staalet, 

indtil en svampig los Masse. I den forste Tilstand findes den som Bjergkrystal (bornholmst 

Diamant), Kicselsiene, Kieftlsand (almindeligt Sand), Flintestene :c., i den sidste har man 
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Kieselen t den gallertagtige Masse, der strap i Begyndelsen er omtalt at udstille sig, naar man 

brænder en ureen Kalk (mager Kalk), og dernæst oploser den i Salpetersyre. Ved det almin

delige Tilsiag omtaltes, at Kalken ingen Forbindelse indgaaer med Kiesel i Tilstand af Sand, 

naar den i Mörtel bringes i Berorelse dermed, men at det kun klceber sig noie til dets Over

flader. At blande Kalken med denne faste sammenhængende Kiesel i storre eller mindre Stykker, 

vil altsaa ei fore til det foronstede Resultat; dog er dette kun Tilfældet, naar den ei brændes 

dermed. Brændes derimod en saadan Blanding, da vil man sætte Kieselen i den Tilstand, at 

den kan forene sig med Kalk, stjondt paa forstjellige Maader, efter de forstjellige Mængdeforhold 

af Kalk og Kiesel. Findes en Overvægt af Kalk, kan Forbindelsen betragtes som bestaaende 

af sædvanlig Kalk og Cement, og man har da hydraulisk Kalk med stærkere eller svagere 

hydrauliste Egenstaber, eftersom den har meer eller mindre Cement. Er der derimod Overvcrgt 

af Kieseljord, da har Kalken den Indflydelse, at den ei blot gaaer i Forbindelse med en Deel 

af Kieseljorden til Cement; men den forandrer, naar den ei findes i altfor ringe Mcrngde, hele 

Kieselmassen saaledes, at nu en tilsat Kalk formaaer at virke derpaa, og dermed danne Cement.

Ligesom Kieseljorden kan og Leerjorden indgaae i saadanne Forbindelser, hvorfor man og 

stedse ved at blande Leer, der i Hovedsagen er Kieseljord og Leerjord, med megen Kalk, og 

brcrnde dette, vil kunne erholde hydraulist Kalk, og, ved at fætu Kalk til megen Leer, et hydrau- 

list Tilsiag. Leret, der er sat i den Tilstand, at det kan indgaae Forbindelse med Kalken, og 

dermed danne Cement, som siden, ved at optage Vand, forvandles til Cementhydrat, kaldes 

chemist Tilslag. I Leret findes endnu andre Stoffer; men disse have en for ringe og 

usikker Indflydelse til her at fortjene noiere at omtales.

Naturen leverer os selv et saadant Tilsiag i den bekjendte Puzzolan fra Italien og' Tras 

fra Rhinegnen. Vi ville imidlertid i Afsnittet om Mortelberedning see, at man især i Dan

mark med meget ringe Omkostninger er istand til at tilberede dette selv, og fuldkomment saa 

godt, som det naturlige.

Hvad Fiinhedstilstanden angaaer, hvori det hydrauliste Tilflag maa bringes, forend det 

blandes med Kalk til Mörtel, da finder her et andet Forhold Sted end ved det almindelige 

Tllflag. Da nemlig formedelst Beroringen mellem Tilsiaget og Kalken en indbyrdes Virkning 

stal finde Sted, saa folger heraf, at denne Virkning er desto storre, jo meer de tvende Stoffer 

berore hinanden. Tænker man sig Tilflaget i Korn af en vis Storrelse, der paa alle Sider 

omgives af Kalkdele, da er det klart, at, hvis hvert Korn deles i tvende Dele, ville ligesaa 

mange Overflader af Kornene komme i Beroring med Kalken som forhen, og desuden for ethvert 

Korn to nye der, hvor det er stilt ad, og saaledes fremdeles ved hver ny Deling, saa at man 

kan antage, at Beroringen, og altsaa og den attraaede Virkning, er desto fuldstændigere, jo 

finere det hydrauliste Tilsiag er malet. Det er en Selvjolge, at, da det under sin Virkning- - 



24

stal optage Vand og hermed hærdne, det da maa beskyttes, for det bruges, mod Fugtighed, 

hvilket steer ved at opbevare det i tætte Fustager. Den nærmere Betragtning af den praktifle 

Fremgangsmaade vil folge i 4de Afsnit. Ligesom ved Enden af Afsnittet om Kalk, ville vi og 

her sammenstille de forstjellige Benævnelser for Tilflag.

Tilslag er ethvert Stof, der blandes med Kalk og Vand, for at danne et Bkndemiddel 

(Mörtel) for Bygningsstene.

Almindeligt Tilslag er et Tilflag, der ei formaner at forbinde sig med Kalken til et 

nyt Legeme, men hvorved Kalken dog klæber fast.

Hydraulisk Tilslag er et Tilflag, der indeholder Dele, som enten for sig, eller, efterat 

have forenet sig med Kalk, formaae at optage Vand, og dermed hærdne til en fast, vandtæt 

Masse, der desuden klæber ved det almindelige Tilflag.

Det sidste af disse Stoffer, der nemlig forsi optager Kalk, og dernæst danner det forste, 

kaldes chemi sk Tilslag; det forste, der for sig optager Vand og hærdner dermed til en fast, 

sammenbindende og vandtæt Masse, kaldes Cement. Naar Cement har optaget Vand, 

kaldes denne^Forbindelse Cementhydrat.

Tredie Afsnit.
Om Vand.

^vad herom er at sige, er kun Lidet; men desto vigtigere er den Bemærkning, at man paa 

ingen Maade tor bruge Havvand til Mortelberedning, da det ufeilbarligen vil give hoist fugtige 

Vægge, af den ved Sandet allerede anførte Grund, ja man gjor bedst i, hvis muligt, ogsaa 

at undgaae Brondvand, da dette oftest forer. Saltdele med sig. Bedst er Snee- Regn- og 

Aaevand.
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Fjerde Afsnit.
Om Msrtel.

Capitcl 1.
C* 3A$ det Foregaaende ere de Virkninger, som ved Blandingen af Mortelens enkelte Bestanddele 

indtræde, tildeels fremsatte; dog er en fuldstcendig Theorie af samme endnu ei givet. Ifølge 

den i Begyndelsen angivne Plan skulde man allerede nu oære bekjendt med disse Bestanddele, 

hvilket og vil være Tilfældet, naar man ei vil regne de Legemer med, der tilfældigviis komme 

ind i Mortelen, og enten spille ingen eller en hpist ubetydelig Rolle.

Det vil give en gavnlig Oversigt over den fuldstændige Morteltheorie, her atter at sammen

stille disse enkelte Bestanddele, og dernæst afhandle hver for sig.. Disse ere da:

almindeligt Tilslag, 

chemist Tilflag, 

Cement, 

Cementhydrat, 

raa Kalk, 

Kalkhydrat, 

halvraa Kalk, 

halvraa Kalkhalvhydrat, 

Vand.

Af disse 9 Legemer kan man danne enhver Sort Mörtel. Da de ifplge det Foregaaende 

kunne dannes af Sand og Gruus, Kalk, Leer og Vand, Stoffer, Der næsten overalt i Dan

mark træffes, saa indsees, at man her næsten overalt er istand til, at berede Mörtel af 

enhver Art.

Mörtelen kan betragtes som bestaaendeaf inde sluttende og indesluttede Dele. Alle 

de Dele, der et lide nogen Forandring, ere indesluttede Dele; de, som lide Forandring, kaldes 

indefluttende. De indefluttede Dele maae strap have i det Mindste den störste Haardhed,

Mörtelen er istand til at opnaae; de ere altsaa Mörtelens fasteste Masse, hvorfor de for sig 

vilde danne den bedste Mörtel, naar de kun havde indbyrdes Sammenhæng. De maae i de 

fleste Tilfælde være uigjennemtrængelige for Vand, og de hertil brugelige Materialier i Dan

mark ere det stedse, saa at de for sig ogsaa vilde give den bedste Vandmörtel, hvis Vandet ei 

kunde trænge ind i deres Mellemrum. Disse Mellemrum maae altsaa udfyldes med en Masse, 

de indefluttende Dele, der 1) klæber sig til de indefluttede Dele, 2) selv bliver fast, 3) mod- 

4 
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staaer Vandets Indvirkning, og er uigjennemtrcrngeligt for samme. Have de indefluttende Dele 

kun de 2 ferste af disse Egenflaber, da kaldes Mortelen sædvanlig Mörtel, findes alle 3 

forenede, kaldes den hydraulisk Mörtel. Jo flere indesiuttede Deler Mortelen har, uden at 

de indefluttende derved tabe i nogen af de anforte vigtige Egenstaber, desto bedre er Mortelen; 

thi de indefluttede Dele have dog stedse disse attraaede Cgenstaber i den hoieste Grad. At de, 

for at naae denne Hensigt, maae bestaae af Korn af forstjellig Storrelse, er allerede anfort. I 

det Folgende stal vises, i hvad Forhold disse forstjellige Korn stulle blandes med hverandre, og 

deres Blanding atter med de indefluttende Dele.

Almindeligt Tilslag.

De Stoffer, der hos os stedvanligt tilscettes som almindeligt Tilslag, og saaledes udgjore 

Hovedmassen af indefluttede Dele, ere siorre og mindre Kieselkorn. Om disse ogsaa virkeliaen i 

Mortelen forholde sig som almindeligt Tilflag, og ei indgaae Forbindelse med noget andet Stof 

f. Ex. Kalk, er et Sporgsmaal, der vistnok maa have Interesse, og saa meget meer, som man 

endog for en stor Deel har grundet Morteltheorien paa denne Antagelse, der imidlertid i den 

nyere Tid er fuldkomment modbeviist. For at undersoge dette, tog Prof. John i Berlin en 

Bjergkrystal, Der er reen Kiesel, og lod den ligge et Par Maaneder i Kalkdeig. Efterat vcere 

optaget og afvadstet, veiede den netop saa meget som forhen, og Overfladen var aldeles ikke angre

bet, men havde samme Glathed som tilforn, et Beviis for, at ingen Virkning mellem Kalken og 

Kieselen kan have fundet Sted. Prof. Fuchs ft ot) te saagar Kiesel, og blandede dette Pulver med 

Kalkdeig, men formanede ei at opdage nogen Virkning, efterat Blandingen havde staaet i 3 Maa

neder. Heller ikke indtrceder denne i Aarhundreder, hvorom man kan overtyde sig ved at tage et 

Stykke Morte! fra en gammel Ruin, og aflose nogle Sandkorn ved Skedevand. Man vil da 

finde, at disse endnu fuldkomment have deres glatte Overflade. Angribes altsaa Kieselen, i 

Tilstand af Sand og Gruus, af Kalken i Mortelen, da er dette saa ubetydeligt, at vi med vore 

ncervcerende Instrumenter ei kunne opdage det. Det kunde maastee paa nogle Steder hos os 

vcrre fordelagtigere, at stampe raa Kalk til Gruus, end langtfra at hente samme, men ogsaa i 

dette Tilfalde erholdes et almindeligt Tilflag, der ei angribes af den brcendte Kalk. Ogsaa her

over anstilledes af John Forsog, idet han fyldte Glasror med Kalkhydrat og raa Kalk, og der- 

ncrst smeltede dem til, forat Kalkhydratet ei fra Luften stulde kunne indsuge Kulsyreluft. Man 

stulde nu troe, at, da den raa Kalk har Kulsyre, og Kalkhydratet ingen , denne sidste vilde 

optage nogen Kulsyre heraf; men efter 2 Maaneders Forlob fandtes den raa Kalk at have 

samme Vcegt, som da den indbragtes, og altsaa ei at have afgivet Kulsyre til Kalkhydratet. 

Vi see altsaa, at ogsaa i dette Tilfcelde ingen anden Virkning finder Sted mellem Kalkhydratet 

og Kalkkornene som almindeligt Tilflag, end at det forste klcrber sig til de sidste.
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Chemist Tilslag.

Det chemifte Tilsiag, der iscrr faaes ved at glöde Leer med Kalk, gaaer i Forbindelse med 

en ny Portion Kalk, og danner hermed

Cement,

som siden optager Vand, og uden betydelig Volumenforandring danner et Haardt, sammenbin- 

dende, vandtcet Legeme, Cementhydrat. Da Cementet efterhaanden optager Vand, kan man 

mure med en deigformig Masse heraf selv under Vand; thi Cementet vil da forbinde sig med 

Vandet, der gjorde Massen til en Deig, og altsaa, idet det selv forvandler sig til et fast Legeme, 

ogsaa forvandle hele Mortelmassen dertil.

Cementhydrat

dannes i Mortelmassen, idet Cementet optager Vand, og yder da' en uigjennemtrcrngelig Mod

stand mod samme. Indbringes det derimod allerede som Cementhydrat i Mortelmassen, da 

ville dets enkelte Dele ei forene sig, og det vil kun vcrre at betragte som et almindeligt Tilflag.

Raa Kalk.

Det kan kun betragtes som almindeligt Tilsiag; dog kan det findes i Mortelen, uden at 

vcere tilsat som saadant, hvilket vi under Kalkhydrat ville see. *

Kalkhydrat

vil strabe at afgive en Portion af det dermed forbundne Vand, og at optage Kulsyre, hvorved 

det deels forvandler sig til halvran Kalkhalvhydrat, deels tilran Kalk, hvilke da med det almin

delige Tilsiag ville danne en fast sammenhangende Masse. Jo mere Kulsyren tilfores i For

bindelse med Fugtighed, desto niere optager Kalken deraf, dog indtræder den fuldkomne Forvand

ling til raa Kalk meget seent, maaskee aldrig. Det er af denne Grund gavnligt, at nye Mure 

af og til besprcenges med Vand; dog bor Kalkhydratet ei stedse blive i Beroring dermed, da 

det oploses deraf. Har det forst forvandlet sig til raa Kalk, da er det uoploseligt i Vand.

Halvraa Kalk

kan voere frembragt ved en egen Branding, der meget befordres ved at lade en Luftstrom gaae 

over Kalken under Brændingen. Den er at betragte som et Cement, da den, idet den optager 

Vand, forvandler sig til et fast Legeme i Mortelen, nemlig

4*



28

z halvraa Aalkhalvhydrat/

der deels forbliver i sin Tilstand som saadan, deels, naar Muren afvexlende er vaad og ror, 

efterhaanden optager meer Kulsyre, og forvandles til raa Kalk. Naar .det altsaa strap ind

bringes i Mortelen, er det i de fleste Tilfcrlde kun at betragte som et almindeligt Tilflag. 

Det frembringes deels derved, at fugtig Luft har faaet Adgang, under Kalkovnens Afkjoling, 

hvorved megen Meelkalk dannes, deels under Mortelens Beredning, naar den lcenge bringes 

i Beroring med Luften.

Danir

forbinder sig med Cementen til Cementhydrat eller med halvraa Kalk til halvraa Kalkhalvhy- 

drat; ligeledes indsuger det Kulsyreluft fra Luften, og tilforer nu Kalkhydratet dette, hvorved 

en hurtigere Hcrrdning foregaaer; paa den anden Side stader det ogsaa, hvor det findes i for 

stor Mcrngde, da det oplvser'Kalkhydratet, og bortforer det. Det overflodige Vand vil tildeels 

udpresses af Mortelen formedelst Materialiernes Vcegt, og fordampe, dog vil for meget i et

hvert Tilfcelde gjore Mortelen mindre fast og sammenhængende. I meget tykke Mure fordam

per det aldrig; saaledes fandt man i en 27' tyk Pille as St. Peters Kirken i Berlin, at 

Mortelen endnu, da den gamle Kirke nedreves, indvendigt i Pillen var vaad, og at Kalken 

ei havde optaget Kulsyre. Det er altsaa stadcligt under Muringen at blande for meget Vand 

med Mortelen, men gavnligt af og til at besprcvnge Muren dermed.
(

Capitel 2.

Vi have feet, hvilke Egenstaber disse enkelte Bestanddele give Mortelen; det staaer nu 

tilbage ai vise, hvorledes de indbringes i samme. Alle disse Stoffer findes i Tilflag, Kalk og 

Vand, og bringes med disse ind i Mortelmassen. Tilflag kan vcrre almindeligt eller hydrau- 

list, Kalk almindelig eller hydraulist, saa at vi med Hensyn til den praktiste Beredning og de 

derved frembragte Egenstaber kun have disse 5 Stoffer at betragte, hvorved det, som i de 

foregaaende Afsnit er sagt, vil udfyldes; dog have vi Intet videre at tilfoie om Vand.

Capitel 3.

Almindeligt Tilflag

faaes scedvanligft i Naturen i den Tilstand, hvori det anvendes, eller det frembringes ved at 

stode Kalksteen etc., Naar altsaa et Arbeide stal udfores, opsoger man de i Ncrrheden vcrrende 

Gruus- og Sandarter. Indeholde de leeragtige eller jordagtige Dele, og man er nodsaget 
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til at bruge Dem, Da maae de forst brcvndes, hvilket foretages t de dertil anførte Ovne. Disse 

Dele gjores derved ei alene uskadelige, men forvandles endog oftest til et svagt hydraulisi Til

flag, idet De scedvanligst ere blandede med nogen Kalk, der under Brcendingen virker saaledes, 

at sidenefter meer Kalk kan indvirke Derpaa, og dermed danne Cement. En Glodning af 10 

til 20 Minuter er i de fleste Tilfallde tilstrækkelig. Som oftest vil imidlertid denne Fremgangs- 

maade vcrre for kostbar, og kun vcrre at anvende til Vandbygningsarbeider, navnligen for den 

Mörtel, der umiddelbart sial modstaae Vandets Indvirkning; thi her bor man Intet for- 

somme, for at erholde den saa god som muligt. Det kan uagtet al anvendt Moie ofte vcere 

vansieligt at erholde den saa, at den fuldkomment svarer til den attraaede Hensigt.

Maa man altsaa lade sig noie med en Gruus, der indeholder de ncrvnte siadelige Be

standdele, Da maa man dog i det Mindste for Brugen udvadste Den, idet man i en Tonde 

omrorer Den med Vand, og Derncrst bortgyder Det Kversie af samme, samt sortftrtter denne 

Operation, indtil Det bortgydte Vand er reent.

Er Kalken billig, og Gruus af forsijellig Storrelse vansielig at erholde, maa man til 

almindelig Mörtel lade sig noie med den, Der just forekommer, hvorved Der saavel vil medgaae 

nogen mere Kalk, som Mortelen-vil blive noget mindre fast.

Til hydraulisi Mörtel maa man Derimod forsiaffe sig denne Gruus f. Ex. ved at lade 

Muursteen stampe. Herved har man Dog Den ForDeel, at Disse ofte ere et hydraulisi Tilflag, 

og saaledes ville forbedre Mortelen. Hertil anvendes nu Stamperne Fig. 8 Tavle 2.

Til Bjcvlkerne a a er Morteren b as Stobejern fastsiruet. Denne har flere Bunde som 

c med Huller af forsijellig Storrelse i de sorsijellige Bunde, hvilke alle udvide sig kegleformigt 

forneden. Bunden felv er kegleformig, og kun indsat i et passende Hul i Morteren. Axen 

(1 har Nokkerne e e e, der hceve Stamperen f, som er beflaaet med Jernsioen g.

Paa denne Maade erholder man for hver Bund Korn, omtrent af Hullernes ovre Vidde. 

Man lader Alt gaae gjennem forste Bund, stamper derncrst en Portion heraf, indtil den er 

gaaet gjennem anden Bund; heraf stampes en Portion gjennem tredie Bund etc., indtil man 

endeligen erholder en solid Bund, hvori da stampes til Slov. Paa denne Maade faaes 

Korn af forsijellig Storrelse, hver Sort separeret for sig, hvilket ved Mortelberedningen er for- 

deelagtigt, og derncest bruges' mindre Kraft til Stampningen, idet de allerede dannede smaa 

Dele falde gjennem Mellemrummene af de storre ned til Hullerne af Bunden, hvor de gaae 

igjennem, hvorved de da ei tjene de storre som Underlag, og saaledes forhindre, at disse saa 

let kunne stampes i Stykker.

For nu at bestemme Mcengden, der kan tages af hver Sort Korn, maa man anvende et 

storre Kar og et lille Maal. Af et Exempel sees Fremgangsmaaden herved lettest. Det storre 

Kar vcere hoit og smalt; inan have tre Sorter Sand, grovt Sand, Middelsand og flint Sand, 
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og man sial bestemme, i hvad Forhold de siulle blandes med hverandre. Et vilkaarligt Antal 

f. Ex. 20 Maal, noiagrigt strögne, af grovt Sand indeholdes i det storre Kar, og det bemcer- 

kes, hvor hoit det er syldt. Af Middelsand tilscettes nu det ene Maal efter det andet, og 

hvergang blandes dygtigt, indtil Blandingen begynder at indtage mcerkeligt storre Rum, end 

det grove Sand for sig indtog, et Tegn paa, at Middelsandet allerede har udfyldt Mellem

rummene mellem det grove Sand. Paa samme Maade tilscettes det fine Sand, hvorved med 

dette de endnu tiloversblevne Mellemrum udfyldes. De anvendte Maal angive da, i hvad 

Forhold de 3 Sandsorter maae blandes, for at give de mindste Mellemrum. Havde man 

taget 4 Maal Middelsand og 3 Maal fiint Sand, da maatte man i Mortelen indblande 

20 Dele grovt Sand, 4 Middelsand og 3 fiint Sand.

Findes i Egnen, hvor Bygningen foretages, en blandet Sand, da maa man undersoge, 

om den har sine Bestanddele i der fordeelagtigste Forhold. Hertil bruges en lille Kasse, Fig. 9 

Tavle 2, med forsijellige Traadsier, hvoraf den overste er den groveste, og den nederste den 

fineste. Paa den overste Lraadsie lcrgges det Sand, som sial undersoges, og Kassen rystes 

frem og tilbage.

Paa hver Sie lcegge sig nu de Korn, der ere storre end dets Aabninger, og mindre end 

Aabningerne i den foregaaende Sie, kun bliver paa overste Sie alle de Korn tilbage, der ere 

storre, end de sig deri befindende Aabninger, og paa Bunden af Kassen falder alt Stovet og 

de Korn, som ere mindre end Aabningerne i den sidste Sie.

Man maaler nu, hvormange Maal man har af hver Sort, og man har saaledes For

holdet mellem Besianddelene, og undersoger derncrst paa den nylig ncrvnte Maade, om dette 

Forhold er det bedste, eller hvorvidt det afviger fra samme. Er Forholdet virkeligen der bedste, 

da er det endnu under visse Betingelser fordeelagtigt at sortere Sandet i sine Bestanddele, 

hvilket sieer i en Tonde, der, som den lille Provekasse, har flere Sier, og igjennem hvilken 

noget over Midten gaaer en rund Stang, som med sine to Ender hviler paa et passende 

Underlag. Tonden scettes i en svingende Bevcegelse, og flaaer, hvergang den svinges, mod 

tvende smaa Pcele, der ere indflagne i Jorden paa hver Side af den.

Har derimod Sandet ei Bestanddelene i det rigtige Forhold, kunne de overflodige 

enten borttages, idet Blandingen forst sorteres, eller de manglende tilscettes. Vcelger man det 

Sidste, da soger man at sorsiaffe sig den manglende Sort, enten i Naturen, eller ved at 

stampe den konstigt. I dette Tilfcrlde maae Sierne i Tonden have samme Aabninger, som 

Hullerne i de forsijellige Bunde for Morteren, for at man kan frembringe den foronsiede 

Sort. Have f. Ex. Sierne M 1, 2 og 3 samme Aabninger som Bundene .M 1, 2 og 

3; har den naturlige Blanding givet Forholdene 25, 6 og 7 for Besianddelene, der ere gaaede 

igjennem Sierne 1, 2 og 3, og det bedste Forhold er 25, 7, og 5: da kan man for-
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bedre den naturlige Blanding, enten ved at tilscette 1 Middelsand og fratage 2 siint Sand, 

eller ved at tilscette 4 Middelsand og 10 grovt Sand, hvilket erholdes ved en let Reguladetri- 

Regning som det omtrentlig rigtige Resultat, nemlig:

5 Dele flint Sand fordre 7 Dele Middelsand, hvad da 7 Dele flint Sand
7

5) 49 

omtrent 10 ftint Sand

5 - fiimt Sand — 25 grovt Sand — 7

1 5
7

35 grovt Sand.

Det stedfindende Forhold af 25, 6, 7 stal forandres til 35, 10, 7, hvilket steer ved at til- 

scrtte 10 Dele grovt Sand og 4 Middelsand.

Hvorvidt man imidlertid stal foretage alle disse Forbedringsarbeider, ashcenger i de enkelte 

Tilfcelde af de scvregne Omstcendigheder. For disse Arbejder foretages, maae Stene etc. vorre 

afsondrede med en Jordraspe.

Vi have sect, hvorledes man saavel med naturlige som konstige Producter er istand til, 

at opfylde enhver Fordring, der kan gjores med Hensyn til det almindelige Tilflag.

Capitel 4.

Hydraulisk Tilflag.

Der hydrauliste Tilflag kan, som det almindelige, enten vcrre naturligt eller konftigt.

Naturligt hydraulisk Tilslag

indforeS hos os som Puzzolan fra Italien eller Tras fra Rhinegnen, og er i hine Egne forst 

pulveriseret. Det maa bevares vel mod Fugtighed, da det indeholder Cement, der optager 

Vand, og derved forvandles til Cementhydrat, som ved Brugen atter maa pulveriseres, og 

derncvst kun virker som almindeligt Tilflag. Det er i ingen Henseende at foretrcekke for det 

konstige hydrauliste Tilflag, der hos os ncesten overalt adstillige Gange billigere kan tilberedes, 

hvorfor man og kan antage, at det hos os i intet Tilfcelde bor anvendes.

Kunstigt hydraulisk Tilflag

kan tilberedes enten af eet eller tvende raae Stoffer, nemlig enten af Mergel eller af Kalk 

og Leer.
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Er man altsaa i en Egn, hvor hydraulisk Mörtel fordres, og man derfor onfler hydrau

lisk Tilflag, da opsoger man de forfljellige Leersorter, og drypper en Draabe Vitriololie paa 

hver. De, der bruse, indeholde af den oftere anforte Grund Kalk, og ere altsaa Mergel; 

disse give Haab om et godt Resultat. Disse Mergelsorter flemmes hver for sig, idet man 

omrorer dem hver i sit Kar med Vand, og nu gyder den oversle Masse af i et andet Kar, 

hvori man da har de finere Dele som en Velling. Denne lader man indtorre til Deig, og 

former den derncrst til Muursteen. Kan man siden ved Tilberedningen til Forbrug anvende for- 

sijellige allerede e,risterende Ovne, da prover man at brcrnde en Steen af hver Sort ved for- 

stjellige Varmegrader i hver Ovn. Har man Raadighed til at bygge en Ovn, vil i Almin

delighed den med rodglodende Jernplade eller med glodende Ror vcere at foretrække, og Massen 

bringes da vel torret 10, 20 til 30 Minutter i Brokker paa Jernplader, hvor den omro

res, eller og oven i Tragten, for at synke gjennem Jernroret. Undertiden giver det endnu et 

bedre Resultat, hvis man lader en Luftsirom stryge over den glodende Masse, hvilket ved den 

forste Ovn let fleer ved passende Aabninger i Hvælvingens Sider, ved den sidste derved, at 

Smaahuller flaaes i Doren, der forneden lukker det glodende Jernrpr. Alle disse Prover pul

veriseres hver for sig, og hvert Pulver giver atter tre Pulvere, idet 1 Deel af den Kalk, der 

stal anvendes til Mortelen, som Kalkdeig blandes med 3, 2 og 1 Deel Pulver og Vand 

til en stiv Mörtel. Ved Pulveriseringen og Blandingen bor man ei bruge siorre Omhu, end 

siden paa Byggepladsen er mulig. Af tykt Oliepapir har man iforveien gjort sig en Mcengde 

Ringe, idet man har sammensyet de to Ender af en Strimmel Papir. Disse Ringe fyldes 

nu med de tilberedede Prover, og bringes kort efter i Vand. Den Prove, der da forst hcrrd- 

ner, kan i Almindelighed antages at vcere den bedste for Kalken passende; den angiver, i hvad 

Forhold Kalk og hydraulifl Tilflag fiulle blandes med hinanden. For at angive et bestemt 

Kjendemcerke, ville vi antage, at Hcerdningen er fleet, naar Mortelen, uden at antage kjende- 

ligt Indtryk, formaaer at bcere en Stift af 1 -N Vcegt, der for Enden er | Linie i Diameter.

Da enhver Hcerdning under Vand angiver hydraulifle Egenflaber, og det i Almindelighed 

i desto hoiere Grad, jo hurtigere Hcerdningen foregaaer, kunne vi kalde disse fortrinlige, naar 

den fleer inden 2 Dage, gode inden 5 Dage, middelmaadige inden 10 Dage og derover ringe.

Naar nu disse Forsog, der ingenlunde ere saa besvcerlige, som deres store Antal synes ot 

tilkjendegive, ere fuldendte, flrider man til de egentlige praktifle Arbeider, der bestaae i Stem

ning, HEltning, Formning eller Fordeling til Brokker, Brcending, Pul

verisering og Sigtning.

Stemningen foretages i det Mindre i en Tonde, i hvis Midte er en Aabning med 

en Prop. Tsnden fyldes til omtrent I- af sin Hoide med Vand og Mergel, der udrores deri 
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til en Veiling. Proppen aftages dernæst, og ten overste Deel flyder ud i en flad Beholder, 

der er gjort i Jorden af Brædder eller Muursteen.

Denne Maade at flemme er imidlertid langvarig, og til nogenlunde i det Store gaaende 

Arbeiter bor man stedse anvende

Slemmemaskinen.

Fig. 10, Tavle 2 viser denne Maskine i Grundrids. Truget aaa... hviler paa Bjælker, 

der ere indtappede i dd.., og er desuden tilligemed Bjælkerne bb ved 4 Skruebolte kk.. fast- 

struet til dd.. I Truget bevæger sig Axen z med sine faftstruede Smeddejernsarme, idet 

Huller ere indstaarne i Endevæggene af Truget, og Tapperne hvile paa Tappeleier m m, der ere 

faftstruede til dd. Umiddelbart til Truget aaa..., men dybere liggende og selv meget dybere, 

ftoder Truget ff..., hvorfra Renden ggg..., der har en Skyder h af Jerntraadsnet, ind

fattet i en Trceramme, afgaaer. Enden e af Axen sættes i en saadan Forbindelse med en Heste

gang, et Vandhjul etc., at den gjor 20 til 25 Omgange i Minuttet. Ligeledes maa fra 

denne Ende Vand bestandigt indflyde gjennem et Ror med Hane i Kassen aa..., hvori ogsaa 

Mergelen indkastes, og kan tilfores omtrent saa hurtigt, som tvende Arbejdere kunne hente den 

i Trillebor fra en circa 50 Skridt bortliggende Dynge. Under Axen er i Endevæggen mod 

Truget ff., anbragt en Aabning, hvorigjennem de omrorte og med Vand blandede Mergel

dele som en Velling flyde ud i Truget ff... Her synke de grovere Dele til Bunden, hvorimod 

de finere flyde hen i Renden ggg..., hvor endnu Straae og Pinde etc. holdes tilbage af Sien 

h, saa at altsaa de finere rendsende Dele flyde bort i Renden, og kunne ledes til flade Behol

dere, hvor Massen ftaaer til 1 Fod hoit, indtil den er udtorret til en tyk Deig af den Be- 

staffenhed, at den kan formes.

^Eltn i ngen foretages derncesi, idet Deigen i det Mindre flaaes med den almindelige 

Muurkolle eller en kort Pleil med Jernsving, og i det Storre indbringes i den allerede beskrevne 

^Eltetonde, paa hvis Axe fasistrues lutter Knive, da Rivejernene her ere unodvendige.

Formning eller Fordeling til Brokker. Formningen steer paa samme Maade, 

som ved almindelige Muursteen, dog saa, at man et tor anvende Sand, for at bringe Massen 

til at falde ud af Formen, men enten maa bruge Vand eller torret, flint stampet Masse. Endnu 

simplere, og tilstrækkeligt noiagtigt, er det, at udbrede Massen i et 2 til 3 Lommer tykt Lag 

paa et Bord, og ved Snit efter Længden og Bredden med en dertil indrettet Kniv fordele den 

i Stykker, der omtrent have en Muursteens Storrelse. Brændes i sædvanlige Ovne, maa denne 

Formning anvendes. Til Reverbeerovnen, Ovnen med glodende Jernplade og med Jernblikror 

behover man kun at fordele Massen til Brokker. Dette steer, hvis den er æltet med Muur- 
5
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Men, ved at udbrede den paa en reenlig Plads, der kan være udstampct med Leer, belagt med 

Brædder eller Muursieen etc., lade den indtörre, og slaae den i Stykker. Er den æltet i 

HEltetonden, da stjæres den af t Stykker, eftersom den skydes ud af Aabningen forneden, og 

henbæres paa ven som nævnt beredede Plads, hvor den da torres og siden sonderstaaes.

Brændingen foretages i den Tid og i de Ovne, hvorfor de anstillede Forsog have erklæret 

sig. Hvorledes Muurstene iovrigt stables, antages her som bekjendt, da man kan see det paa 

ethvert Teglbrænderie. At man undertiden kan frembringe et gunstigere Resultat, ved at lade 

en Strom af Luft stryge over den glodende Masse, er allerede mifort. Dette synes at have 

sin Grund deri, at Kalkdelene ere saa store, og deres Beroring med de andre Stoffer ei saa 

inderlig, at al Kalken kan træde i Forbindelse med disse. Den Deel Kalk, der ikke indgaaer i 

en saadan Forbindelse, vilde ved sædvanlig Brænding forvandle sig til brændt Kalk; hvorimod 

den derover ftrygende Luftstrom bevirker, at den brændes til halvraa Kalk, der paa den anforte 

Maade i Mortelen virker som Cement, idet den hærdner til halvraa Kalkhalvhydrat.

Pulverisering foretages ganske i det Mindre ved at rive den brændte Masse mellem 

tvende Stene, i det Storre ved den allerede ayforte Stamper, eller paa en sædvanlig Molle- 

qværn imellem et Par grove og haarde Stene.

Sigtning. Uagtet Stampningen er foretaget med den storste Omhyggelighed, forekomme ' 

dog storre Korn i Pulveret, hvilke i det Mindre afsondres i sædvanlige Kar, i det Storre ved

Sigtemaskinen.

En sexkantet Axe, Fig. 11, Tavle 2, har gjennemstukne Arme, hvorpaa ere indtappede Lister. 

Herover spændes et fiint Jerntraadnæt, hvornæst Sien lægges i en Kasse paa tvende Tappeleier 

saaledes, at den for hver Fods Længde synker 1 Tomme. Jgjennem ec Ror af Blik, der gaaer 

fra en Indretning, som en almindelig Mollestoe, indfores nu den stampede Masse, idet Sien 

gives 20 til 25 Omdreininger i Minuttet. I Kassen falder altsaa det sinere Pulver, og for 

Enden af Sien udkastes de grovere Dele, der atter bringes under Stamperen. Det færdige 

Pulver maa helst strap forbruges, og i modsat Fald opbevares i vandtætte Fustager.

Skulde ingen Mergel give saa gode hydrauliske Egenstaber, som man forlanger, da strider 

man til at blande tvende Stoffer, nemlig Kalk og Mergel eller Kalk og Leer. Kalken kan atter 

være raa Kalk eller Kalkdeig, saa at vi her ville afhandle, hvorledes hydraulisk Tilflag frembrin

ges af 1) Kalkdeig og Mergel eller Leer, af 2) raa Kalk og Mergel eller Leer.

I begge Tilfælde er en fuldkommen Blanding for Brændingen hoist nodvendig, saa at 

man foruden de ved Mergelen forekommende Operationer endnu erholder Blandingen, der imid

lertid enten foretages i Forening med Slemningen eller med LEltningen.
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Hydraulisk Til slag a f Kalkdeig og Mergel eller Leer. Ligesom ved Mergelen 

maa ogsaa her ansiittes Forsog: 3, 2| og 2 Dele Leer eller Mergel blandes med 1 Deel Kalk

deig, flemmes, formes, brændes og behandles overhovedet som ved de forstjellige Mergelsorter. 

Ligesom ved disse erfarer man derved det fordeelagtigste Blandingsforhold, og forfarer dernæst 

i det Praktiste netop paa samme Maade. Man har da kun under Slemningen i Slemme- 

maflinen at indbringe Kalkdeig og Leer eller Mergel i det erholdte Forhold. Paa en reen Plads 

ligesom Torrepladsen lægges nemlig Kalkdeig og Leer eller Mergel over hinanden lagviis i det 

ved Forsoget bestemte Forhold. Af denne Dynge henfore Arbejderne Blandingen til Slemme- 

mastinen, idet de stedse ved vertikale Snit borttage Blandingen. Herved mængeS den forelobigen, 

inden den kommer paa Slemmemastinen.

Man kunde ogsaa gjore de nævnte forclobige Forsog med flemmet Leer eller Mergel oa 

Kalkdeig. De praktiste Arbeider ere da kun derved forstjellige fra det forrige Tilfælde, at Leret 

eller Mergelen flemmes for sig, at Kalkdeigen lægges lagviis med denne, og fores til LElteton- 

den, hvorigjennem den da sædvanligt maa gaae flere Gange. Man seer let, at den forste 

Methode er at foretrække, da den saavel blander bedre, som giver mindre Arbeide.

Hydraulisk Tilslag af raa Kalk og Mergel eller Leer. Den raa Kalk kan 

stampes og dernæst blandes med Mergelen eller Leret p dog ere Stampningsomkostningerne saa 

store, at man i de fleste Tilfcelde ei kan anvende denne Methode, men hellere maa brcrnde 

Kalken, og forvandle dentil Kalkveig. Der gives imidlertid Egne hos os, hvor det med bety

delig Fordeel kan anvendes, hvor nemlig den raa Kalk enten er saa sprod, at den let kan stam

pes, eller hvor den allerede er pulveriseret og blandet med Vand til en Deig. I forste Til

stand har man den som Kridt paa Moens og Stevns Klint, i sidste som Muldleer i det syd

lige Sjælland, paa Laalland etc.

Kridtet maa stampes og sigtes til et saa flint Pulver som muligt, hvornæft hermed forfares 

ganste som med Kalkdeig. Muldleret er strap i den Tilstand, at det kan benyttes ved Fabrika

tionen af hydraulist Tilflag ligesom Kalkdeig. Ved den praktiste Udforelse er den eneste Forstjel, 

at Brændingen maa vare noget.længere, da man herved ei blot stal bevirke Forbindelsen mellem 

Kalk og Leer, men og uddrive en Portion Kulsyre. Ved her at lade en Luftstrom stryge over 

Massen under Brændingen, kan man oftest betydeligt forbedre Resultatet, da Blandingen dog 

vansteligen kan foretages saa, at al Kalken indgaaer Forbindelse med Leret, og man derved kan 

forandre en Portion til halvraa Kalk, hvis gode Egenstaber tilstrækkeligt ere fremstillede.

5*
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Capitel 5.

Almindelig Lalk.

Den almindelige Kalk kan vcpre fed eller mager, hvilket bedommes ester den Mængde Vand, 

den er istand til at optage for at lædstes. Den er mager, naar den indeholder mange fremmede 

Stoffer, hvormed Kalken under Brcondingen ei formaner at danne Cement. Saadanne frem

mede Stoffer virke som et blot almindeligt Tilsiag. Imidlertid er sædvanligst den urene Kalk 

hydraulist. Naar den aldeles ingen fremmede Stoffer har, lader den sig ei godt anvende til 

Mörtel, idet den altfor let oplofts af Vandet; ogsaa have vore almindelige Kalksorter stedse 

nogle hydraulisie Egenstaber. Brændingen foretages som nævnt i den almindelige Kalkovn eller 

Hoiovnen *),  eller man siaaer den i Smaastykker, og brænder den i en af Glodeovnene under 

Tilstromning af Luft, hvorved man er istand til betydeligt at foroge de hydrauliste Egenstaber, 

idet en Deel Kalk forvandles til halvraa Kalk. 'Især kan dette opnaaes paa en glodende 

Jernplade. Herved er det hoist nodvendigt, at man brcender Prover kortere og tængere Tid fra 

I til 1 Time, og nu forsoges, ved hvilken Brændgrad Kalken hurtigst hærdner under Vand. 

Jovrigt er denne Methode at forstaffe sig hydraulist Kalk altfor vanstelig og usikker til, at den 

hos os stulde fortjene at anvendes. Lcedstningen af den fede Kalk foretages paa den allerede 

bestrevne Maade; den magre lader sig derimod ei altid saaledes behandle, da den enten ftent 

eller aldeles ei vil lædstes. Man maa da besprænge Dynger deraf med Vand, indtil de for

falde til Stöv, hvornæst de udrives til Deig og bringes i Gruben **).  Lykkes Arbeidet ei 

paa denne Maade, da maa man forsoge med kogende Vand, og, hvis Det heller ikke gaaer her

med, forst pulverisere Kalken, og dernæst udrive Den i VanD. Det finder i Almindelighed dog 

aldrig Sted, at man ved almindelig Kalk behover at tage sin Tilflugt til saadanne Fremgangs- 

maader. Jstedetfor Denne Besprængen med Vand kan ved De magre Kalksorter ogsaa Jnddyp- 

ningen i Vand anvendes. Hvad Selvlædstningen angaaer, da kan man under visse Omstæn

digheder derved give Den sædvanlige Kalk hydrauliste Egenstaber, idet nogen halvraa Kalk dan

nes ; men der frembringes tillige saa megen halvraa Kalkhalvhydrat, Der kun er at betragte som 

almindeligt Tilsiag, at denne Maade, at gjore Kalken hydraulist, er hoist odsel, og derfor 

næsten stedse fortjener at forkastes.

*) Indeholder Brcendmaterialet Kieseljord eller Leerjord, hvilket med Steenkul og Torv oftere er Tilfcel- 

det, da danner dette med Kalk Cement, hvis Br«ndmaterialet i Ovnen blandes med Kalken.

**) Der maa vel bemcerkes, at her tales om mager almindelig Kalk; hydraulist Kalk bringes aldrig 

Gruber.
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I enkelte Egne kan det være fordeelagtigt, at forme Muldleren for sig til Muursteen, og 

nu brænde disse som Kalksteen; dog vil det herved oftest være at foretrække i Smaabrokker at 

brænde den paa en glodende Jernplade.

Jo magrere Kalken er, desto kortere behover den at opbevares i Gruber, da de enkelte 

halvlædftede Dele siden ei saa meget udvide sig ved den fuldstændige Lædstning, som dette er 

Tilfældet med de federe Kalksorter. Denne Bemærkning gjælder imidlertid kun om de magre almin

delige Kalksorter; erede tillige hydrauliske, da kunne de aldeles ei opbevares i Gruber, idet 

Cementer vil optage Vand og danne Cementhydrat, der kun virker som almindeligt Tilsiag.

Caprtel 6.

Hydraulisk Kalk.

Den hydrauliske Kalk kan, som det hydraulifte Tilflag, enten være naturlig etter konstig.

Naturlig hydraulisk!, Kalk

findes hos os paa Bornholm, paa Herne Mors og Fuur i Liimfjorden, i Moens Klint, og er en Kalksteen 

med saa megen Kiesel og Leerjord, at der ved Brændingen dannes en betydelig Mængde Cement. 

Den brændes i den sædvanlige Kalkovn eller i Hoiovnen, stampes og lædstes, hvornæst den strax 

maa forbruges, da Cementer ellers forvandles til Cementhydrat.

Konstig hydraulisk Kalk

beredes fuldkomment paa samme Maade, som konstig hydraulist Tilsiag, kun at man ved Prs

verne blander mindre Leer eller Mergel med Kalk. Man blander nemlig 1£, 1 og ^Leer eller 

Mergel med 1 Kalk, former, brænder, pulveriserer, ælter hver for sig med Vand, og antager 

nu den Prove for at bestemme den bedste Blanding, der forst hærdner under Vand. I det 

Store flemmes, æltes, blandes under Slemning eller LEltning, formes eller flaaes til Brokker, 

brændes, stampes, sigtes, forbruges strax eller opbevares i Fustager — Alt som ved konstig 

hydraulist Tilflag.

Vi have feet, hvorledes Mortelens enkelte Bestanddele stulle beredes, for at erholde enhver 

Egenstab, man kan fordre af Mörtel. Det stal nu vises, hvorledes disse blandes med hver

andre, for at frembringe Mörtelen.

Capitel 7.

Sædvanlig Mörtel frembringes, ved at blande Kalkdeig af almindelig Kalk med alminde

ligt Tilflag, og dertil sætte en saadan Mængde Vand, at man erholder en nogenlunde tyktfly- 
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Vende Deig. Hvorledes det almindelige Tilflag maa være beskaffent, er allerede viift1, jligesom 

og, at Mellemrummene mellem dets Dele kun flulle udfyldes med Kalkdeigen. Heraf folger, 

at hele Mortelmassen ei vil optage mærkeliat ftom Rum, end det almindelige Tilflag for sig. 

For nu at erfare Mellemrummenes Totalvolumen, gyde man 20 smaa Maal almindeligt Til

flag i et ftom Kar, og hertil saamange Maal Vand, at Mellemrummene netop ere udfyldte, 

hvilket kjendes derpaa, at Vandet begynder at vise sig over Kornene. Forholdet mellem 20 og 

de tilsatte Maal Vand angiver da Forholdet mellem almindeligt Tilflag og Kalk; dog er her

ved endnu en Sag at tage i Betragtning. Kalkdeigen indeholder nemlig meer Vand, end det, 

hvormed det gaaer i Forbindelse til et fast Legeme. Det svinder altsaa i Volumen, naar det 

i Muren torres og hærdner, hvorfor man endnu maa tilsætte saa meget, at den hærdnede 

Masse netop udfylder Mellemrummene mellem Kornene af det almindelige Tilflag. I de fleste 

Tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at tage af den ved Forsoget erholdie Kalkdeig som Tilgift. 

Har man f. Ex. taget 20 Tilflag og 5 Kalkdeig, blandes til Morte! 20 Tilflag med 6 Kalk

deig. Man erholder da en Mörtel, der optager et Rum af 21 Maal. Denne Morte! kan 

hoist sammentrække sig til samme Rumfang, som Tilflaget for sig havde, altsaa 20, saa at 

den hoist kan svinde af sit Volumen. Antages, at denne Svinding farmedelst Materia- 

liernes Tryk kun foregaaer i den vertikale Retning, og at Fugen har | af Muurstenenes Tyk

kelse , da kunne Murene hoist sætte sig af deres hele Hoide, hvilket man, formedelst Ven 

tynde Hinde af indtorret Kalkdeig, der dog lægger sig mellem de enkelte Korn, ei behover ot 

regne for hoiere end til af hele Hoiden, saa at en 50 Fod hoi Muur kun sætter sig 

3 til 4 Tommer.

Man seer heraf, hvor farligt det er, at bringe nye Mure i Forbund med gamle, saa at 

Stenene gribe ind i hverandre. I dette Tilfælde vil Muren stedse faae Sprækker, hvorfor man 

og gjor bedre i, blot at lade de to Mure stode til hinanden med een vertikal Flade.

Omendfljondt det er at tilraade, for hvad Sandfort, man til Mörtel anvender, selv at 

bestemme Den dertil nodvendige Mængde Kalkdeig, kunde det dog muligt interessere, ot kjende 

De Vandmængder, som Den franfle Ingenieur, Oberst Charleville, fandt, ot forfljellige Sorter 

Sand optoge.

Kieselstene af et 2Egs Storrelse fordre noget over | Volum. Vand.

Gruus 5—6 Linier i Gjennemsnit optager | — —

Grovt Sand 1—2 — — — — — ~ —

MiddelsanD j — _ — — 2_ 

Fiint Sand — — — — •— J x— —

Stovsand — — — — •— 2 — —
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Folgende Angivelser for Blandinger af disse Sandsorter vil vise, hvor overordentligt sparsom

meligt det er, at anvende saadanne.

20 Kieselsiene eller Gruus, 1 grovt Sand, 2 Middelsand og 4 flint Sand give et Vo

lumen af 20, der har 6 Mellemrum. 20 Gruus, 2 Middelsand og 4 flint Sand give et 

Volumen af 20, der har 6 Mellemrum.

20 grovt Sand og 5 fiint Sand give et Volumen af 20, der har 7 Mellemrum.

20 Middelsand og 5 fiint Sand give et Volumen af 20, der har 7 Mellemrum.

Ved at sammenligne disse tvende Labeller sees nu Folgende: Kieselftene og Gruus have 

for sig halv saa stort Volum, af Mellemrum, som deres eger Indhold, og, naar de passende 

blandes, kun T^, saa at man ved denne Blanding sparer Kalk, altsaa over Tredjedelen;

Grovt Sand har Mellemrum, og i Blandingen kun saa at man ved denne Blan

ding sparer altsaa Middelsand har for sig Mellemrum, Blandingen j^, saa 

at man ved denne Blanding sparer yfy, altsaa j..

For at tilberede den sædvanlige Morte! af de nævnte Stoffer i det fundne Forhold, har 

man kun noiagtigt at blande disse med hverandre. Har man Sandsorterne, hvoraf den blan

dede Sand stal frembringes, hver for sig, da letter man sig Arbeidet, og erholder et fuldkom- 

nere Resultat, naar man forst blander Kalkdeigen med det fineste Sand, derncest denne Blanding 

med den folgende Sandsort og saa fremdeles. I det Mindre foretages dette Arbeide med den 

sædvanlige Muurkolle, idet tillige efterhaanden Vand tilsættes, i det Storre i 2Eltetonden, hvor 

da istedetfor hverandet Knivsblad et Rivejern indsættes. For Massen indbringes i Tonden, læg- 

ges den lagviis i en flad Kasse, og blandes forelobigen med en Skuffe.

Capitel 8.

Den hydrauliske Morte! kan tilberedes, enten ved at blande almindelig Kalk med hydrau

li ft Tilflag, og denne Blanding atter med almindeligt Tilflag, idet man efterhaanden tilsætter 

Vand, eller ved at blande hydraulift lcedftet Kalk med almindeligt Tilflag. Inden vi imidlertid 

fremsætte Fremgangsmaaden herved, ville vi anfore en Række (ærerige Forsog af Charleville.

Forsog over Kalke, lædftede efter de 3 angivne Lædftemethoder, med stærkere og svagere 

hydraulifte Egenftaber. Forsogene anstilledes strax efter Lædftningen.

Lcedffemethoder
forste. anden. tredie.

7
Dage Dage Dage

8orste Kalksort hærdnede under Vand efter . . . 2 4 5
Anden........................................................................................ 5 6 10
Treble.............................................................  . . . . 24 24 18
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Forstgene anstilledes Dagen efter Lcrdstningen.
Lcedskemethoder

Forstgene anstilledes 3 Dage ester Lcedstningen, hvorncrst den torrede Deig atter pulveriseredes.

Forste Kalksort hoerdnede under Vand i.........................................................

Anden.......................... ......

Tredie . .......................................

forste. anden. tredie.
Dage

3
5

25

Dage

4
5

26

Dage

11
8

20

Forstgene anstilledes 2 Dage ester Lcrdstningen.
Lcedskemethoder

forste. anden. tredie.
Dage Dage V Dage

Forste Kalksort hoerdnede under Vand i ....... 3 4 12
Anden ................................................................ ..... ............................... 4 6 10
Tredie ............................................................................ ...... 24 28 20

Lcedskemethoder
. i ■ . forste. anden. tredie.

-h Dage Dage Dage

Forste Kalksort hoerdnede under Vand 1 . . . . . . . . . . 4 4 5
Anden ...... . 4 5 6
Tredie . ............................................................................ 18 20 12

1 Forste Kalksort . 5 4 4
Efter 4 Dage pulveriseredes den torre Deig . . < Anden . . . 3 4 4

1
Tredie . . . 16 17 10

1
Ester 5 Dage pulveriseredes den torre Deig, der 

forst nu var fuldkomment tort .....

Forste Kalksort . 

Anden . . .

6
5

5
6

4
5

Tredie . . . 16 18 11
Forste Kalksort . 8 6 5

Ester 10 Dage ligesaa . ................................................< Anden . . . 6 7 6
1

Tredie . . . 14 16 11
Forste Kalksort . 10 8 5 .

Efter een Maaned ligesaa ........ ^ Anden . . . 8 10 6
Tredie . . . 10 - 10 10

1 Forste Kalksort . 25 20 20
Efter 2 Maaneder ligesaa...............................  . . \ Anden . . . 20 15 18

* Tredie . . . 8 10 10
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I disse Forsog see vi nu den forhen givne Theorie stadfæstet, at man ei ter opbevare 

den lcedstede hydrauliste Kalk, da den derved taber sine hydrauliske Egenstaber, idet Cement 

forvandles til Cementhydrat. Vil man tilberede hydraulist Mertel af den almindelige Kalk 

og hydraulist Tilflag, da blande man 1 Deel Kalkdeig med f, 1, J og J Deel hydraulist 

Tilflag, og bringe en Preve af hver Blanding i de forhen omtalte Ringe af Oliepapir under 

Vand. Den, der ferst hcrrdner, angiver den passende Blanding. Da imidlertid denne Blan

ding befinder sig i en mere kornet Tilstand, end den i Gruber opbevarede Kalkdeig, og den 

desuden stedse er forenet med meer eller mindre almindeligt Tilflag, saa kan man ei tilscette 

saa meget almindeligt Tilflag, som til Kalkdeig, men omtrent Halvdelen.

Blandingerne foretages i det Mindre med Kalkkollen, i det Storre i 2Eltetonden, hvor 

fprst det hydrauliste Tilflag og Kalken blandes, og derncrst Sandsorterne tilscrttes paa den 

allerede angivne Maade. Undertiden bringer man det hydrauliste Tilflag i Brokker sammen 

med Kalken, og knuser det nu under Tilsætning af Vand paa samme Maade, som Oliesroet 

knuses i en Oliemolle ved tvende Mollestene. Det er herved at foretrcrkke, at Tallerkenen, 

hvorpaa Mollestenene ellers bevcrge sig, dreier sig, og Stenenes Axe staaer stille. Den paa 

denne Maade erholdte Blanding bringes derncrst med det almindelige Lilflag paa LEltetonden.

Tilberedes den hydrauliste Morte! af hydraulist Kalk, da lcedstes denne paa den allerede 

angivne Maade (hvorved man helst vcelger, forst at pulverisere den), og blandes derncrst i 

samme Forhold som Blandingen af almindelig Kalk og hydraulist Tilflag med almindeligt Til

flag, hvilket steer enten ved Kalkkollen eller ved 2Eltetonden.

Hvis det almindelige Tilflag i den hydrauliste Mörtel indeholder Korn af et 2Egs 

Storrelse og derover, da kaldes denne Mörtel Beton. Man kan indbringe Stene af 

enhver for Udforelsen passende Storrelse; naar de imidlertid blive storre end et 2Eg, kan dette 

ei vel stee paa 2Eltetonden, og man maa da indkaste Stenene lagviis i Betonen. Med 

denne Mörtel har man i den senere Tid udfort beundringsvcrrdige Arbeider under Vand; saa- 

ledes er nylig en Broe fuldendt i Paris, for hvis Piller Fundamentet bestaaer af denne 

Mörtel, uden Pilottering, og uden at man har havt nodig at lcegge Grunden tor. Man har 

nemlig indrammet 4 Spundvcegge, der i Floden dannede en Kasse, saa stor som Fundamenter 

stulde vcere. Indvendigt i denne Kasse har man udmudret, indtil man kom til en Grund, 

der kunde boere Pillen, og nu har man fyldt Kassen med Boton, hvorncest strap den ovrige 

Deel af Pillen er opfort paa dette Grundlag. Man er endog gaaet videre; — man har ind

kastet lose Stene indtil 2 Fod under laveste Vandstand, herover anbragt et 2 Fod tykt Lag 

af Beton, og derncest opfort Pillen paa dette Fundament. For at indbringe Betonen 

i Vandet gjor man sig et Trcrror, der foroven ender i en Tragt, og herigjennem lader man 

den synke til den Plads, hvor den stal anbringes.
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Hvorledes man tovrigt murer med Mörtel, er en Sag, der ei kan blive Gjenstand for 

denne Afhandling, ligesom det og vilde blive for vidtlostigt, at opregne alle de Tilfallde, der i 

det Praktiske kunde indtrcrffe, og for hver iscrr at angive den forstjellige Sort Mörtel. Det maa 

i denne Henseende vcrre tilstrækkeligt, at vi have sat fra hverandre, hvorledes man giver Mor- 

telen forftjellige Egenstaber. At man f. Ex. under Vand anvender kraftig hydraulist Mörtel, 

til Gesimser og Muurbeflag i det Frie middelmaadig hydraulist og til scedvanlige Mure over 

Fundamentet almindelig Mörtel, folger af sig selv. Aarsagerne til Hærdningen, at denne be

fordres ved langsom, stades ved hurtig Udtorring, at Frosten stader fugtige Mure, idet Van

det ved at forvandles til Jis sprcrnge Delene fra hverandre, ere allerede tilstrcrkkeligen omtalte.

Maatte nu dette lille Skrift fore dertil, at man, istedet for at bruge Materialier fra 

fremmede Lande, til at bygge Trcebroer, Bolvcrrker etc., vilde benytte de overalt i Danmark 

forekommende Materialier, nemlig Kalk, Mergel ag Leer, til at udfore disse Vcerker af Klinker 

og hydraulist Mörtel; maatte det fore dertil, at man byggede sunde Boliger, idet man afholdt 

Vandet fra Grunden ved hydraulist Mörtel og Beton, og Regnen ved at give Muurbeflaget 

hydrauliske Egenstaber, samt forbinde Tagstenene med hydraulist Mörtel: da har Forfatteren 

opnaaet sine meest glimrende Forhaabninger.

Ovenstaaende lille Skrift forfattedes paa en Reise i Udlandet, hvor det ei var muligt at 

erholde alle Details om de danste Kalkforter. For at give Afhandlingen storre Fuldstændighed 

har Pros. G. Forchhammer, som har anstillet en Rcekke af vigtige Forsog over vore Kalk

sorter, godhedsfuldt strevet efterfolgende Bemærkninger.



45

Et Tilltkg om de danske Kalksorter
af

Prof. G. Forchhammer.

XjnnmaiE har i en stor Deel af Landet en Overflodighed af Kalkstene, som, omendstjondt 

forsijellige efter de Forhold, hvorunder de findes, tillade en udbredt og nyttig Anvendelse. 

Vi ville nu opregne dem efter deres Egenstaber efter Brcrndingen.

1. /e-e Kalkarter.

Den fortrinligste af alle fede Kalkarter, der findes her i Landet, er den Kalksteen, som 

forekommer i Faxoebakke. Den har en guulgraa Farve, og er enten tæt eller fuld af fmaa 

Huller, der ere Mellemruni mellem Koralgrenene. Man antager, at den hullede Kalksteen brændes 

noget lettere færdig end den tætte, hvilket sandsynligviis hidrorer fra den storre Overflade, 

hvorpaa Flammen kan indvirke; den tætte Kalksteen indeholder desuden undertiden smaa Flint

fliser, hvilke ikke findes i den, som bestaaer for storste Delen af Koralgrene. Jeg har undersogt 

Stykker deraf, som ikke indeholdt over | Procent af fremmede Stoffer, det ovrige var reen 

kulsuur Kalk. Da den tillige har en betydelig Vægtfylde, saa kan den vel betragtes som en 

meget udmærket fed Kalk; som saadan gjelder den ogsaa ganste almindeligen, og den fores 

til de danste og nordtydste Kyster af Kstersoen, og tildeels endnu længere bort. Denne Art 

af Kalksteen er endnu ikke opdaget paa andre Steder, end ved Faxoe.

Saltholms Kalk findes paa Ken Saltholm; den har en graahvid Farve, en temmelig 

hoi Vægtfylde og viser sig ved den chemiste Analyse vel ikke saa reen, som Faxoe-Kalken, men 

dens fremmede Indblandinger overstige i Almindelighed ikke 2 Procent. Flint og Kalksteen 

ere ikke altid saa reent adstilte fra hinanden, at Kalken bliver ganste fri for Flintfliser. Den 

horer endnu til de bedre Sorter fed Kalk, og findes, foruden paa Ken Saltholm, ogsaa i 

Terkelsstov og ved Katholm i Nærheden af Greenaae. Paa de sidste 2 Steder findes ikkun 

loft Stykker, men som hentyde paa en fasistaaende dybere Klippemasse. Denne Kalksteen kan 

ventes i et Belte, som strækker sig nogle Mile paa begge Sider af en ret Linie fra Greenaae 

i Jylland til Kjobenhavn.

Kalkstenen fra Daugbjerg og Monsted i Jylland. Denne Kalksteen, som med 

Hensyn til fremmede Indblandinger staaer ved Siden af Saltholms-Kalken, er i det Hele 

losere og lettere end denne og nærmer sig allerede mere til Skrivekridtet; den giver alligevel 

ved Brændingen en meget brugbar og meget sogt fed Kalk, som foruden ved Daugbjerg og 

Monsted findes paa mange andre Steder i Jylland, saasom ved Hjerm, paa Mors, i Thye.
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Skrivekridtet, som findes paa Møen, i Stevensklint, ved Mariagerfjord, omkring 

Aalborg, i Thye, er en meget reen Kalksteen, font altsaa med Hensyn dertil »matte give en 

meget god fed Kalk; men den almindelige Erfaring er imod de meget lette Kalkstene, der i 

det mindste, naar de efter Brændingen lædskes paa den hos os brugelige Maade, synes at 

give en ikkun lidet bindende Kalk. Det er ikke usandsynligt, at dette hidrører fra den altfor 

store Fordeelning, som den allerede af Naturen lette Kalk lider derved, og at en anden Lædsk- 

ningsmaade vilde forbedre Productet betydeligen. Nu brændes den ikkun paa faa Steder her 

i Landet, saasom paa Møen. Til Agerdyrkningen er den i brændt Tilstand fortrinlig.

Liimstenen eller Kridestenen, som findes i Stevensklint og paa mange Steder om

kring Liimfjorden, er fordetnteste mindre reen, end de hidtil anførte Arter. Det eneste Sted, 

hvor jeg har feet den benyttet for at brændes til Kalk er Herfølge i Nærheden af Kjøge, 

hvor man finder den meget brugbar.

2. Mager Kalksteen og Vandbygningskalk. “

Bornholmsk Cementsteen. I Klaaen og Lcesaaen paa Bornholm forekomme der 

store Lag af en roggraa Kalksteen, som er langt mere ureen end nogen af de hidtil omtalte 

Kalksorter; den indeholder fremmede Bestanddele i en meget forskjellig Mængde, men som dog 

fordetnteste overstiger 10 Procent. Den viser sig derfor ogsaa som en Cement-Kalk, og er 

allerede længe benyttet som saadan. I andre Dele af Landet forekommer denne Kalk

steen ikke.

Hydraulisk Kalk fra Mors og Fuur; denne graabrune Kalksteen findes paa de 

nævnte Her og en lille Deel af Thye i mange Lag underordnede i Leer. Den indeholder sor- 

detmeste 20 Procent og derover af fremmede Bestanddele, og viser forresten paa de forskjel- 

lige Steder en saa forskjellig Sammensætning, at det neppe er nogen Tvivl underkastet, at 

man vil kunne finde Stene, der efter Brændingen svare til enhver Fordring, man gjør til en 

hydraulist Kalk. Den hærdner til en meget fast Masse. Den Kalksteen, som udgjør Hoved- 

bestanddelen af den engelske Cement, findes under lignende Omstændigheder.

5. Tilslags - Kalk.

Der forekommer endnu paa flere Steder af Landet en Kalksteen, som indeholder saa 

mange fremmede Bestanddele, at den efter Brændingen ikke længere træder i Forbindelse med 

Vand, og ikke lader sig behandle font hydraulisk Kalk. Denne Kalksteen, saavelsom den hy

drauliske Kalk fra Liimfjorden, har hidtil aldeles undgaaet Praktikernes Opmærksomhed, som 
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den dog fortjener i hoi Grad. Tilslags-Kalken har nemlig den Egenstab, at den ester en pas

sende Brænding, og efter at være siinmalet, forvandler den fede Kalk til hydraulist Kalk, 

saaledes som det er Tilfældet med Tras og Puzzolane.

Tilslags-Kalk fra Bornholm. Den findes ved Byen Arnager og ved Stampeaaen 

paa Bornholm, og indeholder imellem 50 og 60 Procent fremmede Bestanddele. Efter Bræn

dingen kan den ikke lædstes, og, naar den er pulveriseret, binder den forst efter Tilsætningen af 

fed Kalk, men da danner den med Vand en Masse, som hærdner overordentligt hurtigt.

Tilslags-Kalk fra Mors og Fuur. I den samme Dannelse, som paa de nævnte 

Her indeholder den graabrune hydrauliste Kalk, findes ogsaa en sort Kalksteen, som efter Bræn

dingen ikke umiddelbart kan bruges font Cement, da den nred Vand ikke danner nogen bindende 

Masse. Denne Tilflags-Kalk indeholder omtrent 50 Procent fremmede Bestanddele.








