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Indledning.

Der er to Ting, der er nødvendige for at naa et 

godt Resultat ved Metalfarvning. For det første en 

gennemprøvet Recept og for det andet Øvelse i at 
benytte den paa rette Maade.

1 nærværende lille Bog vil der blive meddelt en 

Række Recepter, som har været gennemprøvet i en 

Aarrække paa de af Teknologisk Institut afholdte 

Kursus i Metalfarvning, og hvad Øvelse og Behand

ling angaar, vil der blive givet Lejlighed til at er

hverve sig denne ved de nævnte Kursus, der stadig 

agtes fortsat. Ved omhyggeligt at følge de angivne 

Regler vil de fleste dog sikkert ogsaa selv kunne 

erhverve sig den fornødne Øvelse.

Foruden Recepten og Øvelsen vil det endnu være 

ønskeligt at kende en lille Smule til, hvad der i 

Virkeligheden foregaar under selve Metalfarvningen. 

Denne er jo ikke en ren mekanisk Proces, saaledes 

som naar Malere maler, eller Snedkere bejtser, men
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der frembringes ved Metalfarvningen helt nye Stoffer 

paa Overfladen af Metallet. Saadanne Forandringer 

kalder man kemiske, og for at forstaa dem, saaledes 

at man bedre vil kunne se, hvad der er i Vejen, 

hvis en Farvning mislykkes, eller Kemikalierne ikke 

virker som de skal, vil der i den første Del af denne 

lille Bog blive gennemgaaet saa meget Kemi, som 

det kan være ønskeligt for en Mctalfarver at vide 

Besked med. Der vil da samtidig blive Lejlighed 

til at faa en lille Oversigt over de vigtigste Kemi

kalier og lære deres Egenskaber at kende. I anden 

Del af Bogen vil da Recepterne findes og en Be

skrivelse af, hvorledes de skal anvendes. Ligesaadan 

vil den nærmere Omtale af de Kemikalier, der an

vendes til de enkelte Recepter blive meddelt under 

Omtalen af disse.

Lidt Metalfarvningskemi.

Alle de Stoffer og Kemikalier, man anvender, er 

til syvende og sidst udvundet af et eller andet Na

turprodukt. De anvendes næsten aldrig direkte, som 

dc findes i Naturen, men undergaar først forskellige 

Behandlinger. Stofferne i Naturen er nemlig saa 

godt som aldrig rene, men er i Reglen blandet med 

smaa Mængder af andre Stoffer, som vi da kalder 

Urenheder.

Man har to forskellige Maader at rense saadanne 

Stoffer paa. Tænker vi os f. Ek§. Havvand, der som



bekendt er Vand, hvori der er opløst Salt, vil vi 

kunne vinde det rene Vand ved at bringe Saltvandet 

i Kog, hvorved Vandet vil fordampe, og Saltet blive 

tilbage. Leder vi Vanddampene ind i et Rør, der 

holdes afkølet, vil de atter blive til Vand, og det 

vil da være befriet for de Urenheder, der før var 

deri (Destillation).

Ogsaa Ferskvand, saavel Brøndvand som Kilde

vand, indeholder Urenheder opløst, hvilket kan ses 

ved, at det ved Kogning udskiller mere eller mindre 

Kedelsten. Naar Vandet blot ikke indeholder for 

meget heraf, kan det som Regel godt anvendes til 

Metalfarvning. Kun til specielle Bade behøves de

stilleret Vand.

Faste Stoffer kan man ofte rense ved at opløse 

dem i Vand. Ved et Stofs Opløselighed i Vand 

forstaar man ikke, om det gaar mere eller mindre 

hurtigt i Opløsning, men derimod, hvormange Gram 

af Stoffet, der kan opløses i en vis Mængde Vand. 

Der findes nemlig en saadan Grænse for, hvormeget 

Stof man kan bringe i Opløsning, og som Regel vil 

det være saadan, at jo varmere Vandet er, des mere 

kan der opløses af Stoffet. Opløser man derfor saa 

meget i kogende Vand, som dette kan tage, faar man 

hvad man kalder en mættet Opløsning. Afkøler man 

atter en saadan, vil Vandet, naar det er bleven kol

dere, ikke længere kunne indeholde lige saa meget 

opløst af Stoffet, og dette maa derfor skille sig ud, 

hvilket det som oftest gør i Krystalform. Jo lang-
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sommere Afkølingen foregaar, des større bliver Kry

stallerne. Havde vi nu haft en eller anden Urenhed 

i det Stof, vi opløste, og som var gaaet med i Op

løsningen, vilde den Mængde Vand, som vi havde 

anvendt, som oftest være tilstrækkeligt til at holde 

den lille Mængde Urenhed i Opløsning ogsaa efter 

Afkølingen. De Krystaller, der skiller sig ud af 

selve Stoffet, vil derfor være rensede for Urenheden, 

som altsaa bliver tilbage i Opløsningen.

Vi kender nu Forskel paa rene og urene Stoffer; 

dc sidste er altsaa blot saadanne som indeholder 

Tilblandinger af andre Stoffer, og vi liar set Metoder 

til at rense dem herfor. Vi vil nu i det følgende 

omtale, at rene Stoffer godt kan være sammensatte. 

Tager vi f. Eks. rent destilleret Vand og leder den 

elektriske Strøm derigennem, vil vi faa at se, at 

Vandet saa at sige gaar i Stykker, idet det bliver til 

to forskellige Luftarter, af hvilke den ene er brænd

bar og kaldes Brint, og den anden faar alle brænd

bare Stoffer til at brænde særdeles voldsomt; den 

kaldes Ilt.

Til Forsøget benyttes et Apparat som Figuren vi

ser. Den elektriske Strøm ledes gennem Vandet fra 

Pladen A til Pladen B, og den udviklede Luft samles 

i Rørene ovenover, der til at begynde med er fyldt 

helt med Vand.

Ogsaa et Stof som Kogsalt vil man kunne sønder

dele, og man vil da finde, at det bestaar af et mærk

værdigt sølv-hvidt Metal (Natrium), der straks øde-



lægges og opløses i Vand, og desuden af en giftig, 

gulgrøn Luftart, der kaldes Klor. Disse Bestanddele 

i Vandet og Kogsaltet kan man jo direkte slet ikke 

hverken se eller tænke sig til, og Stofferne opfører 

sig slet ikke, som om de bestod af saadanne Ting; 

det er nærmest, som om de enkelte Bestanddele var

saa at sige forsvunden for til

sammen at danne et Stof med 

helt andre Egenskaber. Det er 

ikke blot en Sammenblanding af 

Stofferne, thi kun ved særlige 

Midler lader disse sammensatte 

Stoffer sig igen spalte i deres 

Bestanddele. Saadanne sammen

satte Stoffer kaldes kemiske For

bindelser.

De enkelte Bestanddele, som 

Stofferne bestaar af og som altsaa 

ikke mere lader sig opløse i nye 

Stoffer, kalder man for Grund
Fig. i.

stoffer. Mellem disse vil vi finde alle Metallerne 

og desuden Stoffer som Brint, Ilt, Svovl og Kulstof. 

Ialt finder der kun ca. 80 Grundstoffer, men for en 

Metalfarver vil det være tilstrækkeligt at kende dem, 
vi ovenfor har nævnt.

Vi vil nu se lidt paa de enkelte Grundstoffer:

Brint er som nævnt en brændbar Luftart. De 

fleste vil sikkert kende den, idet den fremkommer,
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naar man laver Loddevand, altsaa naar man opløser 

Zink i Saltsyre; den vil iøvrigt fremkomme, lige- 

meget hvilken Syre man opløser Zinken i, og man 

kan ogsaa bruge andre Metaller. Mange bruger at 

brænde Loddevandet af, og man vil derved høre 

stadige Knald, det er Brinten blandet med Luft, der 

brænder under smaa Eksplositioner. Ren Brint vil 

dog brænde fuldkommen roligt og med en svag, 

blaa lysende Flamme. Luften maa dog kunne komme 

til Flammen, da Brinten ellers ikke kan brænde. 

Holder man en kold Genstand hen over Flammen, 

vil der slaa sig Dug ned derpaa. Brinten vil altsaa 

blive til Vand, naar den brænder, hvilket ogsaa 

stemmer med, hvad vi ovenfor har set, at Vandet 

indeholder Brint.

Brinten findes aldrig frit i Luften, men Halvdelen 

af almindelig Gas er Brint, og den udgør ogsaa 

som kemisk Bestanddel en Del af mange Kemikalier 

f. Eks. alle Syrer.

Ilt er ligesaadan en Luftart; den kan ikke selv 

brænde, men putter man en brændende Træpind ned 

i en Flaske med Ilt, vil Pinden brænde overordentlig 

voldsomt. Ilt er nødvendig for enhver Forbrænding. 

Man kan overhovedet ikke faa nogen Ting til at 

brænde uden Ilt. Den findes da ogsaa i Luften. 

Man kan vise, at ’/& af almindeligt Luft bestaar af 

Ilt.

De andre Vs bestaar af en anden Luftart, som 

hverken kan brænde eller nære Forbrændingen saa-



dan som Ilten; den kaldes derfor Kvælstof; den er 

ogsaa et Grundstof.

Ilten spiller en stor Rolle ved mange Metalfarv

ninger, idet den har Tilbøjelighed til at forene sig 

med alle de almindelige Metaller (undtagen Sølv og 

Guld) til kemiske Forbindelser. Disse Stoffer, der 

kaldes Metalilter, har ikke metallisk Udseende. De 

har forskellig Farve efter de forskellige Metaller.

Kobberilte findes saaledes brunrødt og sort.

Jernilte rustbrun til sort.

Tinilte hvidgult.

Zinkilte hvidt.

Blyilte brunsort, gult og rødt.

Ilten i Luften vil i Tidens Løb forene sig med 

Overfladen af alle disse Metaller. Derved vil de 

først anløbe, det vil sige, at der dannes ganske tynde 

Lag af Metalilte paa Overfladen. Disse kan ofte 

være pragtfulde i Farverne, men det vil føre for vidt 

her at forklare, hvorfor Farverne af de tynde Iltelag 

er saa stærke. Ved længere Tids Indvirkning og 

navnlig hvis Genstanden henstaar i fugtig Luft, vil 

Iltelaget blive saa tykt, at det fuldstændig dækker 

Metallet; paa den Maade opstaar den naturlige Pa

tina. Metalilter kaldes ogsaa Metaloxyder, og derfra 

stammer Navnet Oxydering, der dog nu anvendes 

paa alle Arter Metalfarvning, selv om de ikke skyl

des Metalilter. Ved Ophedning virker Luftens Ilt
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hurtigere, og visse Metalfarvninger udføres derfor 

ved at opvarme Metallet paa passende Maade.

At Metallerne ilter sig er ogsaa kendt fra Lodnin

gen, hvor det jo ikke kan undgaas, at Metallet op

varmes. Overtrækker Overfladen sig med Metalilte, 

vil Loddemetallet ikke forbinde sig med Metallet, 

fordi Metaliltet, der jo ikke længere er metallisk, 

hindrer Loddemetallet i at berøre det egentlige 
Metal.

Man benytter derfor særlige Loddemidler til at 

holde Overfladen blank med, og man kan her enten 

benytte saadanne, som selv har stor Tilbøjelighed 

til at optage Ilt som f. Eks. Harpix og Stearinolie, 

og som derfor hindrer Ilten i at naa ned og forbinde 

sig med Metallet, eller ogsaa saadanne, som kan op

løse det dannede Metalilte i sig som f. Eks. Lodde
vand og Borax.

Metalfarvning ved Iltning af Metallets Overflade 

lader sig dog ogsaa gøre paa anden Maade end ved 

Ophedning, nemlig ved at behandle Metallet med 

en Opløsning af saadanne Kemikalier, der indeholder 

Ilt paa en saadan Maade, at det gerne vil afgive 

denne. Stoffer, som indeholder Ilt paa denne Maade, 

er f. Eks. Manganoversurt Kali og Klorsurt Kali. Ved 

Neddypninger i passende Opløsninger af disse Stof

fer kan man derfor faa frembragt Metalfarvning.

Svovl. Selve Svovlet er som bekendt et gult fast 

Stof, som man finder frit som Mineral i vulkanske 

Bjergegne. Svovlet har paa samme Maade som Ilten
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megen Tilbøjelighed til at forene sig med Metaller, 

og de kemiske Forbindelser, der herved opstaar, 

kaldes Svovlmetaller. De er ligesom Metalilter af et 

umetallisk Udseende og har ligesom disse forskellige 

Farver efter Metallet.

Svovlkobber er saaledes sortebrunt, 

Svovljern er sort, 

Svovltin er gullig, 

Svovlzink er gullighvidt,, 

Svovlbly er sort, 

Svovlsølv er brunsort.

Man anvender sjældent det rene Svovl som Me- 

talfarvningsmiddcl, men i Reglen saadanne Kemika

lier, som indeholder Svovl paa en saadan Maade, at 

det atter vil afgive dette. Saadanne Kemikalier lug

ter i Reglen som raadne Æg, og hvis man sætter 

Syre til dem, vil de afgive en Luftart, der kaldes 

Svovlbrinte, og som har en gennemtrængende raad- 

den Lugt. Det er denne, der indeholder Svovlet; 

den dannes ogsaa i Naturen ved Forraadnelse ikke 

blot af Æg, men ogsaa f. Eks. af Tang. Den findes 

derfor hyppigt i Luften omend i ringe Mængde og 

medvirker til Dannelsen af den naturlige Patina. 

Den virker paa Metallet paa den Maade, at den af

giver sit Svovl til dettes Overflade, hvor der saa 

danner sig en kemisk Forbindelse af Metal og Svovl 

Af saadanne Kemikalier kan nævnes Svovlnatrium, 

Svovllever, Svovlammonium og Guldsvovl (dette



sidste lugter ikke før efter Syretilsætningen). Disse 

Kemikalier kan ogsaa farve Sølv, idet Svovl og Sølv 

gerne forener sig, hvad derimod Sølv og Ilt ikke gør.

Farvninger, der gaar ud paa at fremkalde Svovl

metal paa Metalgenstandes Overflade, er meget hyp

pigt anvendt.

Kulstof. Det, man i daglig Tale kalder Kul, er 

ikke det, man kemisk forstaar ved Kulstof, der som 

tidligere nævnt er et Grundstof. Kul kan jo, naar 

det ophedes i Gasværkets Retorter, baade afgive Gas, 

Tjære og Vand, foruden at der tilbage bliver Koks. 

Kul kan altsaa ikke være noget usammensat Stof. 

Koksene bestaar foruden af Kulstof kun af Askebe- 

standdele. Brænder inan Koks faar man ingen Flam

me og heller ingen Røg eller Sod, men det Kulstof, 

som Koksene hovedsagelig bestaar af, omdannes til 

en farveløs, usynlig Luftart, som man kalder Kulsyre. 

Af denne Luftart kan der opløses en lille Smule i 

Vand, og denne Opløsning virker som en Syre, om

end en meget svag Syre. Da der nu Verden over 

brændes Kulstof, og Kulsyre iøvrigt ogsaa dannes 

paa anden Maade, nemlig ved Aandedrættet, kommer 

Luften altid til at indeholde lidt heraf, og Kulsyre 

er da ogsaa medvirkende ved mange Patinadannel

ser, idet den som andre Syrer kan angribe Metal. 1 

Særdeleshed danner den de grønne Patinaer, der 

fremkommer paa Kobbertage, Statuer og lignende. 

Det grønne Irlag er nemlig hovedsagelig en kemisk 

Forbindelse af Kulsyre og Kobber.



Lidt Kemikalielære.

Efter nu at have set paa de vigtigste kemiske 

Forhold ved Metalfarvning, vil vi i det følgende 

give en lille Oversigt over de mest anvendte Kemi

kalier.

Alle de Kemikalier, der anvendes ved Metalfarv

ningen, falder i 3 Slags, nemlig

Syrer, 
ludagtige Stoffer og 
Salte.

Vi vil nu gennemgaa disse 3 Arter og se deres 

Hovedegenskaber.

Syrer.

Syrer er som Regel Vædsker, men som tidligere 

nævnt findes der ogsaa luftformige Syrer (Kulsyre) 

og ligesaadan faste. Deres Opløsning i Vand virker 

da som Syrer. Syrerne er alle mere eller mindre 

ætsende, men der er stor Forskel paa, hvor stærkt 

de ætser. Salpetersyre vil f- Eks. straks opløse nogle 

Kobberstumper, man putter deri, under stærk Brus- 

ning, men Eddikesyre vil kun gøre det umaadeiigt 

langsomt. Der er ogsaa stor Forskel paa, hvor hur

tigt de forskellige Metaller opløses af samme Syre.

Et Metal som Zink vil opløses af næsten alle Sy

rer, og man vil ved Opløsningen bemærke en Brus-
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ning, dette er som tidligere nævnt Brinten, der gaar 

bort. Brinten har udgjort en kemisk Bestanddel af 

Syren, men Syren vil hellere have fat i Metallet, og 

Brint og Metal bytter da Plads. Foruden Metallerne 

angriber Syrerne ogsaa Huden, hvorimod Stoffer som 

Træ, Fedstoffer og Laksorter kun vanskeligt angribes 

og kun af stærke koncentrerende Syrer. Syrerne 

kan ligeledes let opløse Metalilter og Svovlmetaller, 

og de anvendes derfor til Rensning af Metallers 

Overflade (Bejtsning af Metaller).

Man kan let prøve om en Opløsning indeholder 

Syrer ved Hjælp af et Stykke blaat „Lakmuspapir“. 

Det vil farves rødt af enhver Opløsning, der inde

holder Syrer.
I det følgende vil vi nævne nogle af de vigtigste 

Syrer.
Svovlsyre er en tyktflydende, let brunlig Vædske 

uden Lugt. Da en Liter Svovlsyre vejer 1,84 kg, 

siger man, at Svovlsyren har en Vægtfylde paa 1,84. 

Den forekommer i Reglen i Handelen i koncentreret 

Tilstand, men undertiden ogsaa noget fortyndet. Det 

kommer imidlertid ved dens Anvendelse ofte an paa 

at have den af en bestemt Styrke. Denne kan man 

bestemme ved Hjælp af en Flydevægt, der er et 

Apparat af Glas, som Figuren viser, den sænkes ned 

i den Vædske, der skal prøves, og den vil da synke 

til et bestemt Punkt Stilken paa Flydevægten er 

nøjagtig inddelt, saaledes at man direkte kan aflæse 

Vægtfylden. Undertiden kan den dog ogsaa være



inddelt i Grader efter Baumés Skala (udtales Bomé)_ 

Den stærke Svovlsyre er 66°.

Da Svovlsyre ved Fortynding altid varmer sig meget 

stærkt, maa man huske paa at hælde Syren i Vand og 

ikke omvendt, da ellers Opvarmningen vil blive saa 

stærk, at Vandet kommer i 

Kog, og man risikerer, at den 

hede Syreblanding sprøjter.

Saltsyre er en farveløs til 

gullig Vædske af en stikkende 

sur Lugt, den stærke Saltsyre 

giver Damp fra sig, naar 

Proppen tages af, den har 

Vægtfylde 1,20 (24° Bé).

Salpetersyre er som oftest 

rødbrun af Farve. — Vægt

fylde 1,4 (40o Bé). Den har 

en karakteristisk Lugt, dog 

ikke nær saa stærk som Salt

syrens. Har man den i en 

Flaske med Korkprop, bliver 

denne gul og fortæres forholdsvis hurtigt; ogsaa 

Huden farves gul af Salpetersyre og angribes temme

lig stærkt. Salpetersyre opløser de fleste Metaller.

Eddikesyre er langt svagere end de ovennævnte 

Syrer. Den købes som oftest i Handelen som en 

Vædske af 40% Styrke. Den koncentrerede Syre, 

der indeholder 100%, er den saakaldte Iseddike. 

Almindelig Eddike indeholder 4—6% Eddikesyre.
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Ludagtige Stoffer.

De ludagtige Stoffer er ligesom Syrerne ætsende, 

men paa en anden Maade. De angriber som Regel 

ikke Metaller (undtagen Aluminium), men virker der

imod stærkt angribende paa alle Fedtstoffer og Lak

arter, ligesom de ogsaa angriber Huden stærkt, idet 

de opløser det Fedtstof, der normalt findes i denne. 

Arbejder man derfor meget med ludagtige Stoffer, 

bør man efter Arbejdet vaske sine Hænder godt og 

smøre dem med et Fedtstof f. Eks. Lanolin.

Ligesom Syrerne kunde kendes paa, at deres Op

løsninger i Vand farvede blaat Lakmuspapir rødt, 

kan de ludagtige Stoffer kendes paa, at de farver 

det røde Lakmuspapir blaat. De virker i den Hen

seende lige modsat Syrerne. At den røde Farve 

svarer til Syrerne, kan man huske paa, at Frugtsaft, 

der altid indeholder noget Frugtsyre, er rød.

De ludagtige Stoffer bruges ved Metalfarvning 

hovedsagelig til Rensning og Forbehandling inden 

selve Farvningen. Af ludagtige Stoffer kan vi nævne 

følgende:

Sæbeksyderlud (Natronlud) er en tyktflydende 

Vædske, der er ejendommelig fedtet at føle paa, den 

indeholder dog ingen Fedtstoffer. Det er en Opløs

ning af det faste hvide Stof Ætsnatron i Vand og 

indeholder som Regel 25% heraf. Den er meget 

stærkt ætsende (30—35° Bé).

Kalilud ligner af Udseende fuldstændig Sæber

syderlud og indeholder paa samme Maade et fast
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hvidt Stof, Ætskali. Den er lidt dyrere end Sæbe

syderlud og anvendes derfor i Reglen kun til speci

elle Ting, saasom f. Eks. Hvidkogning.

Ammoniakvand, der i daglig Tale ofte kaldes 

Salmiakspiritus, men som hverken indeholder Salmiak 

eller Spiritus, er ligesaadan et ludagtigt Stof. Det 

virker lidt svagere end de ovenfor nævnte. Det be- 

staar af en Luftart Ammoniak opløst i Vand. Hvis 

man varmer Ammoniakvandet eller lader det henstaa 

utilstrækkeligt tilproppet, vil Ammoniakluften hurtigt 

bortgaa, og Stoffet tabe sin Kraft.

Ved Ammoniakvand er der det mærkelige Forhold, 

at Vægtfylden bliver mindre, jo stærkere Varen er; 

det saakaldte tredobbelte Ammoniakvand, der inde

holder ca. 25 % Ammoniak, har saaledes Vægtfylde 

0,91; det enkelte, der indeholder 10%, har Vægt

fylde 0,96. Da Varen som nævnt let taber Kraften, 

og det ved Anvendelsen til Metalfarvning ofte kom

mer an paa at have den nøjagtige rigtige Styrke, 

maa man eventuelt sørge for at kontrollere Vægt

fylden med en Flydevægt.

Soda er ligeledes et ludagtigt Stof, men hører 

ogsaa til de svagere ætsende. Det kan kendes fra 

andre Kemikalier ved, at det bruser ved Tilsætning 

af lidt Syre (Potaske og Kridt bruser dog ogsaa).

Der findes 2 Arter Soda; den almindelige Vaske

soda, der indeholder en liel Del Vand, og desuden 

den saakaldte kalcinerede Soda d. v. s. vandfri Soda, 

som er godt 2Vs Gang saa drøj, men som er van- 
2
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skeligere at opløse. Naar Soda anvendes til Rens

ning af Genstande til Metalfarvning, kan man gøre 

dens Virkning meget stærkere ved at tilsætte noget 

frisk lædsket Kalk, hvorved Sodaen omdannes til 

Sæbesyderlud. Kalken købes som brændt Kalk og 

maa opbevares i et lukket Glas eller en Krukke med 

Laag. Den læskes med Vand, naar man skal bruge 

den. Hvis den henstaar læsket i for lang Tid, øde

lægges den og bliver stærkt klumpet', hvilket skyldes, 

at den tiltrækker Kulsyre fra Luften.

Blandes Syrer og ludagtige Stoffer opfører de sig 

ganske ejendommeligt. Har man saaledes en Op

løsning, der indeholder Syre, som man tilsætter Lud 

i smaa Portioner, vil Opløsningen til at begynde 

med blive ved at være sur, hvis vi prøver den med 

Lakmuspapir; men pludselig vil den, naar vi tilsætter 

noget mere Lud, slaa om, saaledes at Papiret farves 

blaat, hvilket vil sige, at Opløsningen nu indeholder 

Lud og ikke mere Syre. Det tilsvarende vil ske, 

hvis man benytter en Opløsning, der indeholder Lud, 

og tilsætter Syre i smaa Portioner. Syren synes 

paa samme Maade til at begynde med at forsvinde, 

idet Opløsningen her stadig farver Lakmuspapir 

blaat, men tilsætter vi mere end en vis Mængde 

Syre, vil Opløsningen pludselig blive sur. Der vil 

ined andre Ord være et Punkt, hvor Syren og 
Luden lige akkurat holder hinanden i Ligevægt. 

Prøver vi en saadan Opløsning med baade rødt
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og blaat Lakmuspapir, vil man se, at den ikke kan 

forandre Farven paa noget af Papirerne; det er akku

rat, som man havde dyppet dem i Vand. Det vil 

endvidere vise sig, at en saadan Opløsning aldrig 

er ætsende ti! Trods for, at vi har kommet baade 

ætsende Syrer og ætsende Lud deri. Vi siger da, 

at Syren og Luden har neutraliseret hinanden, og vi 

kalder Opløsningen neutral. Af Forsøg kan vi end

videre finde, at der til en bestemt Mængde af en 

bestemt Syre altid skal tilsættes en bestemt Mængde 

af den bestemte Lud for at faa Syren neutraliseret. 

Det, der altsaa sker, hvis vi hælder Lud i smaa 

Portioner i en Opløsning, der indeholder Syre, er, 

at Luden efterhaanden som den tilsættes „binder“ 

mere og mere af Syren, indtil til Slut al Syren er 

„bunden“, og hvis vi da tilsætter mere Lud, vil 

Opløsningen komme til at indeholde Overskud heraf, 

saa at den farver Lakmuspapir blaat. Det omvendte 

vil ske, hvis vi tilsætter Syre til en Opløsning, der 

indeholder Lud. Ved mange Metalfarvninger kom

mer det an paa at have sine Opløsninger med den 

rigtige Mængde af Syrer eller Lud. Faar man for 

meget deraf, kan man neutralisere noget af Syren 

eller Luden ved at tilsætte henholdsvis Lud eller 

Syre.

Salte.

Den tredie Slags Kemikalier, som nok er den 

største Gruppe, er de saakaldte Salte. Disse Stoffer 
2*
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har faaet deres Navn af, at de alle mere eller mindre 

ligner det almindelige Køkkensalt.
Hvis man under Opvarmning opløser et Metal i 

Syre f. Eks. Jern i Svovlsyre (fortyndet) og tilsætter 

saa meget af Metallet, som Syren kan opløse, vil 

man, efter at have filtreret fra Overskuddet af Jern, 

finde, at Vædsken efter Afkølingen udskiller Kry

staller; i dette Tilfælde smaa lysegrønne Krystaller. 

Det er altsaa et Salt, vi har faaet. Skal vi slutte 

os til, hvilke kemiske Bestanddele et saadant Salt 

indeholder, vil det i første Linie være klart, at det 

maa indeholde det Metal, der er blevet opløst i Sy

ren, og saa maa det tillige indeholde noget af denne. 

Hele Syren kan det naturligvis ikke indeholde, idet 

Syrens Brint er gaaet bort, da Metallet blev opløst i 

Syren. Det er altsaa ikke egentlig Syre mere, der 

indeholdes i Saltet, og Opløsningen heraf er derfor 

i Reglen neutral. Opløsninger af Salte er derfor 

ikke ætsende, men de er undertiden giftige. Man 

har forskellige Maader at benævne Salte paa, efter 

hvilken Syre, man har anvendt til Opløsningen af 

Metallet. Svovlsure Salte kaldes saaledes ofte Vitri

oler (Kobber opløst i Svovlsyre saaledes Kobber

vitriol) eller ogsaa Sulfat (Kobbersulfat). Man har 

iøvrigt endnu flere Maader at benævne et og samme 

Salt paa. Ved Omtalen af de enkelte Kemikalier 

vil vi angive alle almindelige Navne.
Anvendelsen af Salte ved Metalfarvning beror 

hovedsagelig paa deres Indhold af Metal. Til-
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sætter vi et Kobbersalt som f. Eks. Kobbervitriol til 

et Metalfarvningsbad, der indeholder Kemikalier, der 

vil afgive Ilt, kan det forstaas, at en saadan Opløs

ning vil kunne udfælde Kobberilte, idet Kobberet 

heri da stammer fra Kobbervitriolen. Foruden det 

Metalilte, der dannes paa selve Metallets Overflade, 

vil der altsaa kunne udskilles Metalilte, som sætter 

sig mere eller mindre godt fast paa Overfladen.

Ofte benytter man sig desuden af Saltenes Ind

hold af Metal til at faa udfældet et Lag af det inde

holdte Metal paa Metaller af anden Slags. Leder vi 

saaledes den elektriske Strøm gennem en Opløsning 

af Kobbervitriol, vil vi faa at se, at Kobbervitriolen 

saa at sige gaar i Stykker, ganske som Vandet i sin 

Vis spaltedes af den elektriske' Strøm. Paa den 

Metalplade, der er i Forbindelse med den negative 

Ledning, vil der udskilles Kobber, der altsaa stam

mer fra Kobbervitriolen. Naar man sørger for, at 

Badet er rigtigt sammensat, kan man faa Metallet 

udfældet ganske tæt, saaledes at det kan poleres. 

Den galvaniske Metaludfældning anvendes meget til 

Forgyldning, Forsølvning, Fornikling o. s. v., men 

den henregnes ikke til den egentlige Metalfarvning. 

Vi vi derimod her medtage saadanne Fældninger af 

Metal, som kan ske uden den elektriske Strøms 

Medvirkning. Dypper vi saaledes et vel rengjort 

Jernsøm eller anden Jerngenstand i en Kobbervitriol- 

opløsning, vil vi faa at se, at den øjeblikkelig vil 

trække sig over med et Lag Kobber. Dette kan
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forklares paa følgende Maade: Som vi tidligere har 

set, er der stor Forskel paa, hvor hurtigt Metallerne 

lader sig opløse. Jern opløses saaledes meget lettere 

i Syre end Kobber gør. Betragter vi nu Kobbervi

triolen som en Opløsning af Kobber i Svovlsyre, vil 

det, naar vi dypper Jernet ned deri, være meget na

turligt, at Jernet bytter Plads med Kobberet, Jernet 

er jo nemlig lettere opløseligt i Syren og vil altsaa 

hellere være i Opløsning end Kobberet. Der opløses 

derfor en lille Smule af Jernets Overflade og ud

fældes til Gengæld en lille Mængde Kobber.

Gentager vi nu Forsøget, idet vi i Stedet for en 

Jerngenstand bruger en renset Messinggenstand, vil 

vi faa at se, at denne ikke kan udfælde Kobber paa 

Overfladen, berører vi den derimod med en Jern

genstand eller en Strimmel Zink, vil vi se, at den 

straks forkobres. Det, der i Virkeligheden sker her

ved, er, at der dannes et lille galvanisk Element 

mellem Messing, Zink og Kobbervitriolopløsningen, 

og Strømmen kommer i dette til at gaa saaledes, at 

Messinget saa at sige bliver forbundet med den ne

gative Pol, saaledes at Metallet udfældes paa dette. 

Saadanne Berøringer med Jern eller Zink anvendes 

ret ofte ved Udfældninger af Metal ved Metalfarv

ninger; man siger, at man benytter Jern- eller Zink

kontakt for at fremkalde Udfældningen. Det Lag af 

Metal, der kan udfældes paa disse Maader, er natur

ligvis meget tyndt. Saasnart Genstanden er bleven 

dækket med et nok saa tyndt Kobberlag, kan det
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underliggende Metal jo ikke længere virke, og Ud

fældningen standser derfor meget hurtigt. Saadanne 

Udfældninger besidder altsaa ikke stor Slidstyrke, 

med de er ofte meget smukke i Farven.

Mange Salte vil ved at henligge i Luften efter- 

haanden tiltrække Fugtighed, saaledes, at de tilsidst 

flyder ganske hen. Hvem der derfor vil have en 

god Orden i sin Materialesamling, bør sørge for at 

sætte alle Kemikalierne paa Glas, der lukkes tæt 

med en Korkprop. Glassene forsynes naturligvis 

med Etiketter med Stoffets Navn.

Som nævnt er mange Kemikalier giftige. De gif

tigste som Arsenik, Sublimat, Cyankalium og lig

nende faas kun udleveret paa Apoteket under særlige 

Betingelser. Enhver Næringsdrivende, der skal an

vende saadanne Stoffer maa henvende sig til Stedets 

Øvrighed (i Byen Politistationen, paa Landet Sogne

fogeden) og her modtage en Attest om, at han skal 

anvende saadanne Stoffer i sin Virksomhed. Mod 

Forevisning af denne vil han paa Apoteket kunne 

købe de giftige Kemikalier. Man skal dog hver 

Gang rekvirere dem paa en særlig Giftblanket, der 

faas paa Apoteket, og paa hvilken man underskriver 

paa kun at anvende dem til det specielle, tekniske 
Brug. Saadanne Kemikalier maa naturligvis altid 

opbevares i et aflaaset Skab, for at ingen uforvarende 

skal faa fat i dem. Man maa ogsaa være meget 

forsigtig med Behandlingen af dem og sørge for
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ikke at faa Opløsninger af dem i Saar eller lignende,, 

hvor de eventuelt kan forvolde alvorlige Forgiftnin

ger. Ligesaadan maa man altid, naar man har haft 

med Gift at gøre, sørge for at vaske sine Hænder 

omhyggeligt, inden inan spiser; navnlig hvis man 

daglig har med Gift at gøre, bør dette iagttages, thi 

selv om man ikke kommer til at indtage Giften i 

saa store Mængder, at man faar et egentlig Forgift

ningstilfælde, kan de hyppigt indtagne smaa Mæng

der fremkalde en saakaldt kronisk Forgiftning, der 

ofte ikke giver sig Udslag paa anden Maade end ved 

almindeligt Ubehag og Nedsættelse af Arbejdsevnen.

For ikke at forveksle Flasker med Syrer og lig

nende med Drikkevarer, kan det anbefales til Op

bevaring af Syrerne at anvende Champagneflasker,, 

der i Reglen ogsaa er billigere end andre Fiasker.

Redskaber og Arbejdsmaade.

Hvilke Redskaber og Arbejdsmaader skal man be

nytte ved Metalfarvningen, afhænger naturligvis i 

nogen Grad af, hvilken Art Genstande man skal 

farve, enten dette er Masseartikler af mindre Stør

relse eller enkelte store Genstande. Til de første 

vil man saa godt som altid benytte de Metalfarvnin

ger, ved hvilke man neddypper i en Opløsning eller 

behandler i Tromle. Er derimod de Genstande, der 

skal farves, ret store, vil denne Metode ikke være 

fordelagtig, da man vanskelig kan fremskaffe Kar af 

tilstrækkelig Størrelse, ligesom der ogsaa vil medgaa
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altfor store Mængder Kemikalier. Til Behandling i 

kolde Bade kan man iøvrigt i de fleste Tilfælde 

godt bruge Trækar eller Trætønder, som ogsaa kan 

anvendes til fortyndet Syre (Forbejtse). Til mindre 

Mængder af kolde Bade egner brune Lerfade sig 

godt. Til varme Bade kan man til Nød anvende 

emaillerede Gryder; man maa dog behandle dem 

med stor Forsigtighed og sørge for ikke med tunge 

Genstande at komme til af slaa Revner i Emaillen, 

da den saa hurtigt springer af; ligeledes maa saa- 

danne Kar rengøres fuldstændig ved Skuring med 

Sand, saasnart de er brugte. Tidligere anvendte man 

meget de saakaldte Jydepotter til Farvning med 

varme Bade. De er ogsaa fortrinlige hertil og tilmed 

ganske billige, men de er vanskelige at fremskaffe 

nu om Stunder.

Skal man daglig farve med et varmt Bad er det 

mest fordelagtigst at anvende en Stentøjskrukke, der 

stilles i en Gryde med kogende Vand. Til Farvning 

af store Genstande anvender man bedst saadanne 

Fremgangsmaader, ved hvilke Genstandene overstry

ges med Farvningsinidlet. Til Overstrygning an

vendes en ikke for stiv Pensel uden Metalbeslag. 

Saadanne Farvninger egner sig naturligvis kun i 

mindre Grad til Masseartikler. Ved Farvning af 

mindre Partier af saadanne, kan man enten have 

disse trukne paa Traade (Kobber eller Messingtraade 

af Hensyn til galvaniske Virkninger) eller ogsaa kan 

man have Genstandene liggende i en Traadkurv, der
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ogsaa skal være af Kobber- eller Messingtraad. Man 

har ogsaa Kurve af Stentøj, der dog navnlig anven

des til Gelbbrænding. Hertil anvendes ogsaa med 

Fordel Kurve af Ahiminiumstraad. Skal man farve 

meget store Partier af Masseartikler, vil det være 

lønnende at opstille en roterende Tromle, hvorved 

man opnaar at faa Genstandene mere ensartet farvet 

end ved Neddypning. I Tromlen kommes foruden 

Genstandene og Farvebadet ogsaa ofte noget Sav

smuld, som idet Tromlen roterer erstatter den Af- 

børstning, man sædvanligt giver de Genstande, man 

farver. Det er dog ikke alle Bade, der kan taale 

Tilsætning af Savsmuld. De Børster, man anvender 

ved Metalfarvning til Rengøring og Afbørstning, 

bør være af en lang, smal Facon. Man bør med 

det samme anskaffe sig saa mange Børster, at man 

har en til hvert Brug, idet det er nødvendigt, saa- 

fremt en Børste skal anvendes til andet, end den 

plejer at blive brugt til, da først at rense den meget 

omhyggeligt; som Regel vil det betale sig at købe 

Haarbørster. For at tørre metalfarvede Genstande 

bruger man som Regel at dyppe disse i Savsmuld 

og børste dem hermed til de er ganske tørre. Til 

det Formaal har man altid en Kasse Savsmuld staa- 

ende i Værkstedet Savsmuldet bør være fremstillet 

af Træ, der hverken indeholder Harpix eller Garve

syre. Harpixen vil fedte Genstandene, hvis man 

alligevel efter at have tørret dem kunde ønske at 

behandle dem yderligere, og Garvesyren angriber



mange Metalfarvninger. Savsmuld af Ahorn, Linde

træ eller Bøgetræ egner sig derfor godt, hvorimod 

Savsmuld af Fyrretræ, Mahogni eller Egetræ ikke er 

saa godt.

Massegenstande kan tørres ved efter fuldstændig 

Afskylning at neddyppe dem i kogende Vand, til de 

helt er gennemvarme, hvorpaa de optages, afrystes 

saa godt som muligt og henlægges paa et luftigt 

Sted, hvor der naturligvis ikke maa være Syredampe. 

Varmen fra Metallet vil da faa Vandet til at for

dampe.

Endelig er det af Redskaber nødvendigt at have 

et Termometer til at kontrollere Badenes Temperatur 

med, nogle Tænger af Træ eller Messing til at tage 

paa de Genstande med, som man farver, samt en 

Vægt til at afveje Kemikalierne paa. Der findes i 

Handelen Brevvægte forsynet med Skaal, som egner 

sig udmærket hertil; man undgaar da Lodderne, som 

ellers let bliver borte. De er fuldtud tilstrækkelig 

nøjagtige, blot man sørger for altid at indstille paa 

0 Stregen, inden man afvejer. Paa Skaalcn bør der 

altid lægges et Stk. Afvejningspapir, da Kemikalierne 

ellers vil angribe den altfor stærkt.

Forbehandling af Genstande til Farvning.

Alle Genstande, der skal metalfarves, maa først og 

fremmest være fuldstændig mekanisk rensede, og 

Overfladen ganske ensartet Ved Metalfarvning er 

man nemlig ikke som f. Eks. med Malerfarve i Stand
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til at dække over nogen Mangel i Materialet. En

hver Ridse, Plet eller Uregelmæssighed i Overfladen 

vil derfor uvægerlig ses. Det er derfor nødvendigt 

at behandle Genstanden meget omhyggeligt. Sæd

vanligt anvender man ved Metalfarvninger ikke de 

ganske blankpolerede Flader, men en halvmat Over

flade, som f. Eks. kan frembringes ved Afbørstning 

med pulveriseret Pimpsten. Man kan hertil anvende 

en roterende Haarbørste, der fugtes med Sæbevand 

eller Quillajaudtræk, men Afbørstningen med Pimp

sten kan. ogsaa udmærket foregaa med Haanden. 

Man maa ved Afbørstnfngen sørge for ikke stadig 

at børste frem og tilbage i samme Retning men 

snarere i sinaa Rundkredse (Skuring), hvorved man 

undgaar at faa de fine Ridser fra Pimpstenen til at 

gaa i nogen bestemt Retning, saaledes at man und- 

gaar, at Metallet faar forskellig „Glans“, efter hvor

dan man holder det. Man anvender ogsaa undertiden 

helt matte Overflader, hvilke da bedst frembringes 

ved Sandblæsning. Gelbbrændte Overflader er som 

Regel ikke gode at farve paa, dog anvender man 

undertiden matbrændte Genstande til Farvning, naar 

man ønsker matte Flader og ikke er i Besiddelse af 

et Apparat til Sandblæsning. Saadanne Genstande 

bør dog behandles længere Tid i Forbejtsningen (se 

nedenfor).

Inden Genstandene naar til Behandling ved den 

egentlige Metalfarvning, er det endvidere nødvendigt 

at underkaste dem en omhyggelig Rensning, idet de



altid paa Overfladen er oventrukken med et ganske 

tyndt Fedtlag, hvilket man kan se ved, at de skyr 

Vandet, hvad det rene Metal ikke gør. Fedtstofferne 

stammer blandt andet fra den Smøreolie og Poler- 

masse, man anvender i Værkstedet; selv saa smaa 

Mængder Fedtstof, som de, der findes paa Fingrene, 

er tilstrækkeligt til at gøre Metallet saa fedtet, at 

det skyr Vandet. Saadant fedtet Metal kan naturlig

vis heller ikke paavirkes regelmæssigt i Metalfarv

ningsbadet. Metoden, hvorpaa det fjernes, retter sig 

efter Genstandenes Art. Mindre Genstande behand

les med en Opløsning af Sæbesyderlud, der som 

tidligere nævnt kan opløse Fedtstof, idet det omdan

ner det til Sæbe. Man kan enten anvende en Op- 

af 1 Del Sæbesyderlud og 3 Dele Vand, som an

vendes kold, eller en Opløsning af 1 Del Sæbesy

derlud og ti Dele Vand, med hvilken Genstandene 

da maa koges. Større Genstande affedter man bedst 

ved Afbørstning med Soda og læsket Kalk, idet man 

skiftevis dypper Børsten i de to Stoffer. Man maa 

sørge for efter Afbørstningen ikke mere at berøre 

Genstandene med Hænderne, da man ellers vil 

risikere, at de paany bliver fedtede. Skulde man 

ved større Genstande blive nødt til at tage paa dem 

med Hænderne, bør man i Forvejen have renset 

disse med Soda og en ganske lille Smule lædsket 

Kalk, og man bør da tage paa Genstanden med vaade 

Hænder.

Undertiden har man ogsaa anvendt at affedte
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Genstandene ved at neddyppe dem i Benzin, af 

hvilken man da havde flere Krukker. Man dyppede 

først i den mest urene og til Slut i ny Benzin. 

Metoden er dog meget brandfarlig og temmelig dyr 

og kan derfor ikke anbefales.

Efter Affedtningen afskylles Genstandene og læg

ges derpaa i et Par Minutter i en Forbejtse bestaa- 

ende af 10 Dele Vand og 1 Del Svovlsyre. I For- 

bejtsen fjernes eventuelle Rester af Metalilte, der 

kunde sidde paa Overfladen. Derpaa optages de og 

henlægges i et Kar under Vand, til de skal metal- 

farves; herved undgaar man, at de anløber. Man 

skal ikke lade Genstanden henligge for længe inden 

Farvningen. Genstande af Zink maa ikke forbejtses.

En særlig Art af Bcjtsning er den saakaldte Gelb- 

brænding. Ved denne, der navnlig anvendes til 

billige Messinggenstande, kan man opnaa at give 

Messinget en smukkere guldgul Farve, end dette i 

sig selv besidder. Gelbbrænder kan enten brænde 

blankt eller mat.

En blank Gelbbrænde kan f. Eks. være sammen

sat saaledes: 1 Liter Svovlsyre 66° Bé, 1 Liter Sal

petersyre 36° Bé, 15 gr. Glanssod og 15 gr. Kog

salt. Man blander først Svovlsyren og Salpetersyren 

sammen i en Stentøjskrukke. Vædsken varmer sig 

meget stærkt ved Sammenblandingen. Derpaa af

vejer man Glanssod og Kogsalt, knuser det fint i 

en Morter og udrører det i en lille Krukke med lidt 

af Syreblandingen, hvorpaa det røres i Resten af



Syreblandingen, efter at denne er afkølet. Glanssod 

kalder man den Sod, der sætter sig i Skorstenen 

nærmest ved Ildstedet. Har man ikke dette Stof, 

kan man til Nød bruge Savsmuld i Stedet.

En mat Brænde kan sammensættes saaledes: I 1 

Liter Salpetersyre 36 o Bé opløses forsigtigt 50 gr. 

Zink, der er skaaret i Strimler, hvorefter der tilsættes 

8/< Liter Svovlsyre 66° Bé, og efter Afkølingen 50 

gr. pulveriseret Salmiak, 50 gr. Svovlblomme og 50 

gr. Glanssod.

Saavel Fremstillingen som Brugen af Brænderne 

bør ske i fri Luft eller under et kraftigt Aftræk. 

Hvor man daglig gelbbrænder mange Genstande, 

bør man indrette et særligt Rum dertil. Brænderne 

anbringes her paa en muret Hærd under et Aftræk 

(lignende en Smedeesse) for at alle de Syredampe, 

der udvikles og som vilde angribe Arbejdernes Lun

ger, kan suges bort. Det vil være fordelagtigst i et 

saadant Rum at have asfalteret Gulv. (Et almindeligt 

Cementgulv vil hurtigt ødelægges af Syren). Bræn

derne maa opbevares i Stentøjskrukker; almindelige 

glacerede Krukker vil ret hurtigt ødelægges. Kruk

kerne bør være forsynet med Laag, hvormed de 

dækkes, saasnart de ikke bruges, da de ellers suger 

Fugtighed fra Luften og hurtig ødelægges. Kruk

kerne bør endvidere være saa store, at de Genstande, 

der skal gelbbrændes, kan dyppes fuldstændig ned 

i Syren og bevæges frem og tilbage dernede. Som 

Regel vil faa Sekunders Behandling i Gelbbrænden,
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være tilstrækkeligt. De tages da op og skylles øje

blikkelig af med Vand, idet de dyppes ned i et 

Kar og bevæges rask frem og tilbage. En stor Del 

af Gelbbrændingen sker først under denne Afskyl- 

ning, °g det er derfor af største Betydning, at denne 

gøres saaledes, at Syren saavidt muligt afskylles lige 

hurtigt og ensartet fra hele Genstanden, da ellers 

nogle Steder bliver mere ætsede end andre, saaledes 

at man faar Pletter. Undertiden opstilles Krukkerne 

med Gelbbrænde i et fladt Trækar med rindende 

Vand, saaledes at man har Vandet lige ved Haanden 

til Afskylningen. Det har endvidere den Fordel, at 

Gelbbrænden, selv om man bruger den meget, stadig 

vil blive holdt kold, hvilket er af største Betydning, 

da den varme Gelbbrænde arbejder daarligt.

Man vil endvidere finde, at frisk Gelbbrænde 

sjældent arbejder tilfredsstillende; men sørger derfor 

i Reglen for ikke at bruge sin Gelbbrænde helt op, 

men tilsætte den en Portion ny Brænde af og til; 

derved opnaar man stadig at have en Gelbbrænde, 

der arbejder godt. Naar Geldbrænden bliver gam

mel, vil der ofte lægge sig et Lag Krystaller af 

Kobbervitriol m. m. paa Bunden. Man kan godt øse 

dette ud og anvende Gelbbrænden, saalænge som 

den giver tilfredsstillende Resultat. Mange anvender 

ingen Affedtning inden Gelbbrændingen, men vil 

man have et virkeligt godt Resultat, er en saadan 

næsten altid nødvendig.

Er Brændingen udført, maa man afskylle Genstan-



dene i flere Hold rent Vand og tørre hurtigst mu

ligt. De bør lakeres, saasnart de er tørre, da de 

ellers løber an i Luften. Man maa ikke anvende 

en Gelbbrænde til at fjerne Fornikling, Forgyldning 

eller lignende med, da man derved faar andre Me

taller opløst i Brænden, end Messinget normalt inde

holder. Man vilde derved faa galvaniske Bivirknin

ger, som gør, at Brænden arbejder slet. Ligesaadan 

bør man ikke fjerne mislykkede Metalfarvninger ved 

Hjælp af Gelbbrænden. Til saadanne Formaal kan 

man eventuelt anvende en gammel udtjent Brænde.

Metalfarvningen.

Efter Forbehandlingen udføres selve Meta farvnin

gen efter de i anden Del af Bogen givne Recepter, 

og lierved maa den i hvert Tilfælde angivne Frem- 

gangsmaade nøjagtig følges. Vi skal da her kun 

give nogle Vink i al Almindelighed.

Der findes to væsentlig forskellige Arter af metal

farvede Genstande. Enten kan man metalfarve Gen

standene ensartede over det hele eller ogsaa kan 

man farve dem med brogede og uregelmæssige 

Farver. Dette sidste anvendes mest til Kunstgen

stande, og det kommer lier væsentlig an paa Metal

farverens gode Smag og Haandelag. At give An

visning for dette Arbejde ligger udenfor Bogens Op

gave, dog kan de sædvanlige Opskrifter ogsaa godt 

anvendes hertil. Vi vil i det følgende kun bestræbe 

os paa at opnaa en fuldstændig ensartet Flade, saa- 
3
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ledes som den anvendes ved det store Antal af me

talfarvede Genstande.

Det er ingenlunde det letteste at frembringe en 

ensartet Patina. Noget af det vigtigste, navnlig ved 

de hurtigvirkende Bade, er at sørge for, at hele Gen

standen straks fugtes med Farvebadet. Man maa 

derfor have rigeligt af dette, saaledes at Genstanden 

straks kan dyppes helt deri. Ligesaadan gælder det 

naturligvis ved de Bade, der kan anvendes ved 

Overhældning, da hurtigst muligt at faa hele Over

fladen befugtet. Til større Ting anvender man hertil 

med Fordel en lille Vandkande med Bruse. I alle 

Farvebade er det endvidere heldigt at bevæge Gen

standene frem og tilbage og navnlig i varme Bade, 

da Vædsken i saadanne ellers er tilbøjelige til at 

blive varmere ved Bunden, saaledes at Farvningen 

foregaar hurtigst paa de Dele af Genstanden, der er 

længst neddyppede. Ved Farvning af Genstande, 

der paa nogle Steder er betydelig sværere end paa 

andre, kan der i de varme Bade ogsaa fremkomme 

Uensartetheder ved, at disse svære Steder først senere 

bliver gennemvarme, hvorfor Badet først begynder 

at virke senere paa disse Steder.

Paa de forskellige Metaller virker Badene end

videre ofte helt forskelligt, og som Regel vil man 

kun kunne anvende dem til ganske bestemte Metal

ler. Kobber og Kobberlegeringer vil dog i mange 

Tilfælde kunne farves med samme Bade, men Far

ven vil altid blive forskellig, ja, selv med to Mes-
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singsorter, som der ingen synlig Forskel er paa, vil 

Resultatet ofte blive afvigende. Man maa derfor 

sørge for, at Genstandene er af det samme Materiale 

helt igennem. Støbt Messing volder ofte megen 

Vanskelighed, da Farven ofte paa Grund af et større 

Zinkindhold i det støbte Metal vanskeligt vil bide 

paa dette. Tilmed er det ofte tilbøjeligt til at farves 

saaledes, at alle Krystallerne ses i Overfladen. Lod

ninger, ikke blot Tinlodninger, men ogsaa Slaglod, 

vil i Reglen heller ikke kunne farves ens med Me

tallet. Man maa derfor sørge for at anbringe dem 
paa skjulte Steder.

Staar man overfor at skulle farve en Genstand, 

der bestaar af saadanne forskelligartede Overflader, 

kan man ad galvanisk Vej lade den overtrække med 

et Lag Kobber eller Messing, hvorpaa Farvningen 

da kan udføres fuldstændig ensartet. Eventuelt kan 

Forkobringen ogsaa udføres ved den senere omtalte 

Dyppeforkobring, men man er da, navnlig naar det 

er Jern, det drejer sig om, nødt til at farve paa sær
lige Maader.

Gælder det om at farve en med Relief forsynet 

Genstand, vil det i høj Grad fremhæve Relieffet, at 

dette staar noget lysere paa de ophøjede Punkter, 

hvilket ogsaa giver Genstanden et mere naturligt 

Udseende. For at opnaa dette standser man Farv

ningen, naar Genstanden er omtrent halvfærdig, og 

afgnider den da med lidt Pimpsten og Vand. Der

ved slides Farven af paa de ophøjede Steder. Efter 
3*

— 35 -



Afskylning farver man da videre, og opnaar herved 

at faa den fuldstændige Farve udviklet i Bunden, 

medens man paa Højderne faar lysere Toner. Man 

kan naturligvis ogsaa lade Højderne staa i selve 

Metallets Farve, men dette vil som Regel ikke se 

saa godt ud.
Undertiden ønsker man, at Genstanden skal farves 

i flere forskellige Farver, hvortil man da maa an

vende forskellige Bade. Dette kan opnaas ved, at 

man først farver Genstanden i det ene Bad og der- 

paa overdækker de Flader, man vil have staaende i 

den frembragte Tone med Dæklak, der f. Eks. kan 

fremstilles paa følgende Maade:

200 gr. Harpix, 200 gr. Asfalt, 200 gr. Voks smel

tes og tilsættes forsigtigt 1 kg Terpentinolie (Brand

farligt). Opløsningen maa opbevares vel tilproppet 

og opvarmes i varmt Vand, naar den skal bruges. 

Til varme Bade anvendes følgende Dæklak: 300 gr. 

Dammerharpix opløses i 900 gr. Terpentin og heri 

udrøres 200 gr. Kønrøg. Dæklakken kan paaføres 

med en fin Pensel, og Paaføringen maa ske meget 

nøjagtig, saaledes at kun de Flader dækkes, der skal 

bevares. Naar Dæklakken er tør afætses med For- 

bejtsen, og man farver paany i et andet Bad. Slut

telig fjernes Dæklakken ved Afgnidning med Ter

pentin under forsigtig Opvanning af Genstanden. 

En saa omstændelig Behandlingsmaade kan natur

ligvis kun anvendes til Kunstgenstande.



Efterbehandling.
Efter at Genstandene er metalfarvet, er det nød

vendigt at give dem en Efterbehandling, dels fordi 

den Farve, de har faaet, i Reglen vil have et kede

ligt mat, graaagtigt Udseende, dels foidi Farven i 

de fleste Tilfælde er saa sart, at den altfor nemt vil 

blive plettet. Mange Farvninger vil ikke engang 

kunne taale at blive taget paa med en varm svedig 

Haand.

Man bruger da enten at vokse eller at lakere Gen

standen. Det første giver ubetinget det smukkeste 

og mest kunstneriske Præg.

Til Voksning benytter man enten Bivoks eller Ce

resin. Som Regel guider man blot en Børste paa 

Voksstykket og behandler derpaa Genstanden med 

Børsten, til den „fordybede“ Farve fremkommer. 

Man maa sørge for, at Genstanden er fuldstændig 

tør inden Voksbehandlingen, da Metalfarvningen 

ellers kan være tilbøjelig til at gaa af, navnlig paa 

de ophøjede Steder. Den Børste, man benytter til 

Voksningen, bør aldrig benyttes til andre Ting og 

man bør, for at kunne skelne den, skære et Mærke 

f. Eks. et V. deri. Skal man børste ret mange Gen

stande, vil det spare Tid, hvis man i Forvejen op

løser Vokset i Terpentin, hvorved det er lettere at 

faa paa Børsten. Man kan hertil anvende 1 Del Voks 

og 3 Dele Terpentin. Massen er efter Afkølingen 

salveagtig. Man bør passe paa ikke at tage for 

meget paa Børsten ad Gangen.
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Lakering anvendes i Reglen kun til Massegen

stande og udføres ofte ved Neddypning, hvilket er 

betydelig nemmere end at stryge Lakken paa. La

kering er i det hele taget betydelig hurtigere at ud

føre end Voksning, men Resultatet er heller ikke 

saa smukt, idet Lakken altid vil lægge sig som et 

Lag oven paa Metalfarvningen, saaledes at denne 

ikke faar den rigtige fine Patinaoverflade. Man an

vender i Almindelig følgende Arter af Lak nemlig: 

Spirituslak, Metalfernis (fed Lak) og Zaponlak (Cel

luloidlak). En Spirituslak kan man lave sig paa 

følgende Maade: 100 gr. bleget Schellak opløses i 

1500 gr. denat. Sprit; derpaa filtreres, og til Filtratet 

tilsættes 20 Draaber amerikansk Olie, for at gøre 

Lakken mindre sprød. Lak af denne Art kan farves 

med spritopløselig Anilinfarvestof. Ved Hjælp af 

gult og rødt Farvestof kan man saaledes fremstille 

Guldlak, der jo ofte anvendes til at give Messing et 

stærkt gyldent Udseende.

Ved Anvendelsen af Spirituslak maa Genstandene 

opvarmes svagt inden Paastrygningen, og denne bør 

foretages i et luftigt og tørt Lokale, da Lakken ellers 

slaar ind og bliver mat.

En Recept paa en Metalfernis er f. Eks. følgende: 

80 gr. Manganrecinat opløses i 170 gr. Benzol og 

tilsættes 50 gr. Copalfernis. Fede Lakker sotn denne 

kan farves med fedtopløselig Anilinfarvestof. De er 

noget lettere at arbejde med end Spirituslakkerne, 

da de ikke er tilbøjelige til at blive matte, men de



tørrer betydeligt langsommere end disse. Endelig 

er der Zaponlakken, der i de sidste Aar bliver mere 

og mere anvendt. Den giver ogsaa en fortrinlig 

Lakering, der er modstandsdygtig mod alle almin

delige Opløsningsmidler, tilmed er den overordent

lig bekvem at anvende. Zaponlak bestaar af en Op

løsning af Celluloid i Vædskerne, Acetone og Amy- 

lacetat. Man kan selv fremstille den ved at opløse 

klar Celluloidaffald (fra Filmsfabriker) i de nævnte 

Vædsker.

De meddelte Opskrifter er beregnet tii Strygelak, 

skal de anvendes til Dyppelak, maa der tilsættes 

noget mere af Opløsningsmidlet, saaledes at Lakken 

bliver noget tyndere og derfor lettere løber af de 

Genstande, der er dyppet.
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METALFARVNINGS-RECEPTER

Kobber, Bronce og Messing.

Lys grønligbrun til tæt chokoladebrun. (Kobber,. 

Bronce, Messing).

20 gr. Kobbervitriol.

20 gr. Kobbernitrat.

5 gr. Manganoversurt Kali.

1 Liter Vand.

Kobbervitriol, der ogsaa kaldes Blaasten, Kob

bersulfat eller svovlsurt Kobberilte, danner blaa Kry

staller som indeholder Krystalvand. Det vandfri Salt 

er et hvidt Pulver. Naar der opgives Kobbervitriol, 

menes de blaa Krystaller. Alle Kobbersalte er noget 

giftige.
Kobbernitrat er ligeledes et blaat Salt, men af 

en noget dybere blaa Farve end Kobbervitriolen. 

Det er henflydende i fugtig Luft og maa derfor op

bevares i Glas med tætsluttende Prop. Kobbernitrat 

kaldes ogsaa salpetersurt Kobberilte. Det er under

tiden vanskeligt at faa til Købs, men man kan i saa 

Fald selv fremstille det ved at opløse Kobberspaaner
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i en Krukke med stærk Salpetersyre. Man tilsætter 

Spaanerne lidt efter lidt, hvilket maa ske i fri Luft, 

da der udvikles en IVIængde røde Syredampe. Har 

man opløst saa meget, som Syren kan tage, vil der 

efter Afkølingen udskille sig Krystaller af Kobber

nitrat i Vædsken og ved fuldstændig Inddampning 

af denne i et Lerfad, som sættes over en Gryde med 

kogende Vand, kan man yderligere vinde noget.

Manganoversurt Kali danner smaa sorte metal- 

glinsende Krystaller, som giver en yderst kraftig 

violet Farve ved Opløsning; det sætter brune Pletter 

paa Huden. Undertiden kaldes det Kaliumperman

ganat eller blot Permanganat. Det er et stærkt iltende 

Kemikalium.

Kemikalierne opløses i det varmede Vand, og Ba

det anvendes ca. 80° C. varmt, det maa under ingen 

Omstændigheder koge, da det herved hurtigt øde

lægges. Man dypper først den Genstand, man vil 

farve, indtil den liar antaget en brun Farve; derpaa 

optages den, afskylles fuldstændig med rent Vand 

og børstes kraftigt med en ren Børste; herved vil 

den brune Farve omtrent helt gaa af, og selve Me

taloverfladen vil for Messingets Vedkommende vise 

sig grønligbrun. Man dypper derpaa atter, til der 

er opstaaet brun Farve, optager, afskyller og børster 

paany, og saaledes bliver man ved, til man har op- 

naaet den ønskede Farve. Jo tiere man børster, des 

bedre og mere holdbart bliver Farvningen. Det er 

ikke nødvendigt at vedblive med Farvningen, til den
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chokoladebrune Farve, man kan standse ved en hvil

ken som helst Tone. Badet kan gemmes, naar det 

opbevares vel tilproppet.

Gulbrun Farve. (Kobber, Bronce, Messing).

125 gr. Kobbervitriol, 

60 gr. klorsurt Kali, 

1 Liter Vand.

Klorsurt Kali er et hvidt finkrystallisk Stof, der 

virker stærkt iltende. Det kaldes undertiden ogsaa 

Kaliumklorat; det er ret stærkt giftigt.

Kemikalierne opløses i varmt Vand, og Badet an

vendes som det foregaaende, ca. 80° varmt, dog kan 

det ogsaa anvendes koldt, men Genstanden maa da 

ligge flere Timer i Badet. Farvningen har den ejen

dommelige Egenskab, at den ved Lysets Indvirkning 

bliver noget mørkere. Den anvendes meget til Pa

tinering af Broncefigurer med glat Overflade (paa 

Taffeluhre og lignende). Badet er temmelig dyrt paa 

Grund af det store Indhold af Kemikalier, men det 

er holdbart og kan bruges mange Gange.

Brun til sortblaa Farve med noget metalagtig 

Karakter. (Kobber, Bronce, Messing).

1 gr. Svovllever, 

1 Liter Vand.

Svovllever er et graagrønt ikke krystallisk Stof, 

der lugter meget ubehageligt af Svovlbrinte. Den 

rensede og forbejtsede Genstand dyppes i den tynde
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Opløsning, der anvendes kold. Metallerne Kobber 

og Bronce antager hurtigt en stærk rødbrun Farve, 

som ved en noget længere Behandling gaar over i 

en blaasort Farve. Der hører derfor nogen Øvelse 

til at anvende dette Bad. Farven gaar efter Tørrin

gen og Voksningen noget tilbage og bliver mindre 
skrigende.

Vil man farve Messing med Svovllever er det nød

vendigt at gaa frem paa en særlig Maade, idet 

Svovllcveropløsning ikke direkte angriber Metallet. 

Man dypper her ligeledes først Genstanden i Svovl- 

leveropløsning, optager den, afskyller den fuldstæn

dig med rent Vand, og dypper den i meget stærkt 

fortyndet Svovlsyre, 25 cm3 til 1 Liter Vand, herved 
fremkommer der nogen Farve. Efter Afskylning un

der Posten gentages Behandlingen, idet man skifte

vis dypper i Svovllever og Syre. Man maa afskylle 

meget omhyggeligt mellem hver Neddypning. Efter 

2 -3 Gange vil Farvningen i Reglen være tilstræk

kelig. Fremgangsmaaden er paa Grund af den ringe 

Mængde Kemikalier, der anvendes, meget billig og 

er tilmed hurtigt at arbejde med, hvorfor den særlig 

kan anbefales til større Genstande og Masseartikler, 

hvor det ikke kommer an paa en særlig fin Farv

ning. Badet bortkastes efter Brugen.

Brun til sortbrun — Farvning med Guldsvovl. 

(Kobber, Brone, Messing).

Guldsvovl er et rødt Pulver, der indeholder 

Svovl som kemisk Bestanddel.



Ammoniakvand er omtalt Side 17.

Man udrører Guldsvovlet med Ammoniakvand, til 

det lader sig paastryge med en Pensel, og overstry

ger hermed hele Genstandens Overflade saa ensartet 

som muligt; derpaa lader man det sidde til det er 

tørt. Hvis man ønsker en mørkere Farve, lader man 

det sidde paa til næste Dag. Pulveret afbørstes med 

en ren tør Børste paa et Ark Papir; det kan opsamles 

og benyttes paany.

Farvningen egner sig særlig til større Genstande, 

Lysekroner og lignende, der vanskelig lader sig farve 

i Bad. Den er til Trods for Guldsvovlets høje Pris 

ret billig at anvende, da Guldsvovlet kan anvendes 

paany. Den er ligeledes bekvem at arbejde med og 

giver lettere et mere ensartet Resultat end Svovl- 

leverbehandlingen. Undertiden anvender man at tørre 

med en Gasflamme eller Blæselampe, dette er dog 

ikke at anbefale.

En smuk ensartet metalagtig Brunering. (Bronce 

og Kobber, ikke Messing).

Farvningen udføres ved Overstrygning med Grafit 

og Engelskrødt udrørt i Vand.

Grafit bestaar af Kulstof og danner smaa, sorte 

glinsende Skel, der er fedtede at føle paa.

Engel sk rødt er et rødbrunt Pulver. I kemisk 

Henseende bestaar det af Jernilte. Man blander lige 

Dele af hver og udrører det i Vand, til det kan 

stryges paa. Efter ensartet Paastrygning tørres og 

ophedes Genstandene med Blæselampe eller Gas-
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flamme, jo stærkere man heder, jo mørkere bliver 

Farven. Hvor stærkt man skal varme, maa man 

prøve sig frem med, da det jo vanskelig lader sig 

gøre at maale og opgive nogen Temperatur paa Over

fladen af Gensianden; man vil dog ret hurtigt lære 

at skønne, naar Behandlingen er passende. Den 

saaledes opnaaede Patina er som Regel meget ens

artet og egner sig blandt andet godt som Underlag 

for grøn Patinering.

En staalgraa Earve (ogsaa paa Jern) kan opnaas 

med følgende Bad:

1 Liter Saltsyre,

60 gr. Jernvitriol,

60 gr. Kobbervitriol,

125 gr. hvid Arsenik,

5 gr. Spanskgrønt.

Jern vitriol danner smaa lysegrønne Krystaller; 

den kaldes ogsaa undertiden for svovlsur Jernforilte 

eller Ferrosulfat.

Hvid Arsenik er almindelig kendt under Nav

net Rottekrudt; det er et hvidt overordentlig giftigt 

Pulver, og Bejtser fremstillet hermed maa derfor om- 

gaas med den største Forsigtighed. Det er Forbin

delse af Metallet Arsen, der bl. a. legeret med Bly 

findes i almindeligt Hagl.

Spanskgrønt danner smaa irgrønne Krystaller og 

faas ved Opløsning af Kobber i Eddikesyre, det 

kaldes derfor ogsaa for Kobberacetat. Bejtsen an-



vendes kotd. Man faar det smukkeste Resultat ved 

at dyppe Genstanden deri; det er dog ved denne 

Bejtse ikke nødvendigt at dyppe hele Genstanden 

paa en Gang. Den kan ogsaa stryges paa, hvortil 

man da bedst anvender en Fjer, som man kan kaste 

bort efter Brugen. Genstanden maa da overstryges 

gentagne Gange med rigelig Bejtse. Bejtsen er over

ordentlig nem at arbejde med og farver de fleste 

Metaller ganske ensartet. Den kan opbevares, men 

man bør da paa Grund af dens Indhold af stærke 

Syrer anvende en Flaske med Glasprop hertil, og 

denne bør forsynes med et tydeligt Giftmærke. Far

ven fremkommer ved, at der udfældes et Lag af 

metallisk Arsen. Udfældningen sker ganske som 

f. Eks. Jern udfælder Kobber af Kobbervitriolopløs- 

ning. Lignende Bade anvendes ogsaa til galvanisk 

Oxydering. Herved kan man udfælde tykkere Lag, 

saa at Oxyderingen bliver mere slidstærk.

Sortbrænding af Kobber,.Bronce. Messing, Jern 

m. m.

Man benytter hertil en Opløsning af

100 gr. Kobbernitrat i

100 cm8 denatureret Sprit.

Opløsningen varmes i et Glas i varmt Vand og 

stryges i et tyndt Lag paa Genstanden. Denne an

bringes derpaa paa et tørt og varmt Sted, til Laget 

er indtørret fuldstændigt og sidder som grønt Ir paa 

Overfladen. Genstanden opvarmes derpaa langsomt
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for Blæselampen, hvorved det grønne Irlag omdannes 

til sort Kobberilte, der for en Del sætter sig fast 

paa Metallet. Efter Afkølingen afbørstes det løstsid

dende. Man gentager som Regel Overstrygningen 

og Afbrændingen nogle Gange for at faa en mere 

ensartet Farvning. Undertiden anvender man ogsaa 

v i Stedet for Opløsningen i denatureret Sprit at dyppe

Genstanden i en Opløsning af Kobber i Salpetersyre. 

Metoden kan ogsaa anvendes til Sølv.

Begge Opløsninger kan opbevares.

Bedst lykkes Behandlingen, naar Fladerne er lidt 

ru f. Eks. sandblæste eller matbrændte.

Genstande, der skal farves ved Sortbrænding, maa 

ikke være samlet med Tinlod, da Ophedningen ved 

Sortbrændingen maa være saa stærk, at dette vil 

smelte. Derimod kan slagloddede Genstande godt 

sortbrændes.

Sortbejtsning (alene til Messing).

Man anvender hertil en Opløsning af Kobberkar

bonat i stærkt Ammoniakvand.

Kobberkarbonat er et lysegrønt Pulver, der 

undertiden ogsaa kaldes kulsurt Kobberilte eller 

Kuprikarbonat; det er omtrent det samme Stof, der 

danner den grønne Patina Det er undertiden van

skelig at faa til Købs, men man kan da selv frem

stille det. Recept hertil kan faas fra Teknologisk 

Instituts Laboratorium. Paa en s/< 1 Flaske kommes 

7a Liter af stærkeste Ammoniakvand og 100 gr. 

Kobberkarbonat. Man afpropper og lader henstaa.



en Dags Tid, idet man af og til ryster Flasken. Der 

skal være noget af Kobberkarbonatet tilbage, for at 

man kan være sikker paa, at Vædsken er mættet. 

Naar Bundfaldet har sat sig, hældes den klare stærk 

blaa Vædske fra og fortyndes ined l/s Liter Vand. 

Farvningen sker, idet man dypper Genstanden og 

bevæger den frem og tilbage i nogle Minutter. Den 

lykkes bedst paa ret stærkt zinkholdigt Messing. 

Badet kan holde sig længe, naar det opbevares vel 

tilproppet.

Tæt matrød Farve paa Kobber.

Hertil anvendes Stoffet Natriumnitrit (ikke Natrium- 

nitrat).

Natriumnitrit (salpetersyrligt Natron) er et gul

lig hvidt Salt, der ogsaa undertiden faas støbt i 

Stænger. Det afgiver ved Ophedning Ilt. Det inaa ikke 

forveksles med Natriurnnitrat (salpetersurt Natron).

Den velrensede Kobbergenstand opvarmes svagt 

over en Gas- eller Blæselampe og overstrøs med 

pulveriseret Natriumnitrit, hvorpaa man forsigtig op

varmer videre, saaledes at Natriumnitritet smelter. 

Ved at vende og dreje Genstanden sørger man nu 

for, at Natriumnitritet fordeler sig over hele Gen

standens Overflade. Man varmer nu kraftigt, indtil 

Genstanden faar en graaviolet Farve, og Natriumni

tritet begynder at afgive Luft; man maa hellere 

varme for meget end for lidt. Derpaa kastes Gen

standen i et Kar med koldt Vand. Herved vil Far

ven straks blive rød.

— 48 —



Man faar paa denne Maade en meget solid Pati

nering af rødt Kobberilte. Det er kun Genstande af 

rent Kobber, der lader sig farve paa denne Maade. 
Grøn Patinering.

Man kan hertil anvende en Patineringsvædske efter 
følgende Recept:

10 gr. Kobbernitrat,

2 - Klorkalcium,

2 - Klorzink,

5 - Kogsalt,

5 - pulveriseret Salmiak, 
74 Liter Vand.

Klorkalcium købes som et hvidgraat Stof i smaa 
Bfbkker. Det er i denne Form ikke krystalHsk. Det 

har den mærkelige Egenskab, at det i Løbet af 

ganske kort Tid suger Fugtighed til sig fra Luften 

og opløses heri. Det maa derfor opbevares i vel 
tilproppede Glas.

Klorzink danner hvidgule Krystaller, men kan 

ogsaa faas støbt i Stænger. Det er ligesom Klor

kalcium umaadelig stærkt vandsugendc og maa der

for ligeledes opbevares i vel tillukkede Glas. Kan 

man ikke faa det til Købs, kan man i Stedet an

vende 2 gr. Saltsyre, hvori man har opløst saa mange 

fine Zinkspaaner, som Syren kan tage.

Pulveriseret Salmiak er det samme Stof, som 

i større Stykker bruges til at rense Loddekolver med. 

Naar man skal opløse det, er det blot bekvemmere
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at have det fint pulveriseret. Denne Vædske egner 
sig til Frembringelse af grøn Patina paa alle Kobber

legeringer; der er dog stof Forskel paa, hvor hur

tigt Patinaen dannes; som Regel vil Messinggen- 
stande hurtigt antage Patina. Den vel rensede Gen

stand, der enten bør være sandblæst eller stærkt 

matbrændt, for at Patineringen bedre kan hæfte sig 
paa Overfladen, overstryges ved Hjælp af en Pensel 

ganske tyndt med Patineringsvædsken. Vil man 

patinere Kobbertage, hvortil Vædsken ogsaa kan 
anvendes, kan det ske ved at overbruse dem ved 

Hjælp af en Vandkande. Vædskerne vil nu indtørre, 

og i Løbet af 24 Timer vil de under Medvirkning 
af Luftens Kulsyre (se Side 12) danne en ganske 

tyndt Patina. Man gentager Overstrygningerne næ

ste Dag, og saaledes fremdeles, indtil Patinaen har 
naaet fornødent Styrke. Hvis man anvender en lidt 

stiv Pensel, vil Patinalaget paa de fremstaaende 

Steder delvis børstes af ved den nye Paastrygning, 
saaledes at det sætter sig mest paa de fordybede 

Steder, hvilket giver Patinaen et naturligt Udseende. 

For at beskytte Patinaen anvender man til Slut en 
Voksning, hvilket udføres med en Opløsning af 1 

Del Voks og 10 Dele Terpentin. Denne paaføres 

Genstanden forsigtig med en Pensel, og først naar 
Terpentinen er fordampet, kan denne afbørstes med 

en blød Børste. Ønsker man, at Patinaen skal kom

me til at staa i forskellige grønne Farver, kan man 
hertil anvende en Opløsning af kulsur Ammoniak
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(Hjortetakssalt) 25 gr. til 100 cm3 Vand, der giver 

en mere blaalig Tone og en Opløsning a 1 Del 

Oliesyre (Stearinolie) i 3 Dele Terpentin, der giver 

en mere „eddergrøn“ Farve. Denne Opløsning maa 

først paaføres til Slut, da de andre Bade kun van

skelig kan angribe paa Steder, hvor denne har været 

anvendt, og den maa kun anvendes i meget tynde 

Paastrøg. Det samme gælder iøvrigt ogsaa de andre 

Vædsker, da Patineringslaget ellers vil være tilbøje
lig til at skalle af.

Farvninger af Jern og Staal.

Forbehandling af Jerngenstande til Farvning kan 

ske paa tidligere angivne Maade. Polerede Jerngen

stande maa dog ikke komme i Forbejtsen.

Hum larvnmg kan udføres paa følgende Maade:

Man tilbereder sig en Opløsning af 10 gr. Anti
monsmør i 100 gr. Olivenolie.

Antimonsmør er et blødt smøragtigt Produkt, 

der ogsaa kaldes Antimontriklorid, det er ret stærkt 

giftigt. Som Navnet antyder indeholdet det Anti

monmetal. Antimonsmørret taaler ikke at opløses i 

Vand, men kan opløses i Olie. Ved Opløsningen 

bør man opvarme Olivenolien svagt. Opløsningen 

paastryges den blankt pudsede vel affedtede Jern- 

genstand med en lille Svamp eller en Tot Vat. 

Drejer det sig om en Brunering af et Gevær, kan 

man drive Træpropper ind i Enden af Løbene for at 

hindre Vædsken i at komme ind i disse, man kan
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da ogsaa benytte Træpropperne til at tage paa under 

Bruneringen. Overstrygningen gentages nu med 

nogle Timers Mellemrum, idet man af og til afbør- 

ster det dannede Overtræk med en ganske fin Staal- 

traadsbørste. Jo tiere og tyndere man paastryger 

Bruneringsvædsken, og jo grundigere man afbørster, 

des smukkere bliver Resultatet. En mere rødligbrun 

Farve kan man faa ved i Stedet for den nævnte 

Salve at bruge en Opløsning af 15 gr. Jernklorid i 

1 Liter Vand. Denne sidste maa til Slut indgnides 

med Olivenolie.
Sortfarvning af Jern kan ske ved Hjælp af den 

tidligere nævnte Sortbrænding, der kan give et over

smukt Resultat ogsaa paa afslebne Flader. Til Smede

jernsgenstande og lignende anvender man ofte en 

Art af Sortbrænding, idet man overstryger det vel 

skurede Jern med et ganske tyndt Lag Linolie, hvor- 

paa man afbrænder Genstanden over en svag rygende 

Kulild paa Smedeessen. Efter Afbrændingen afbør- 

stes saaledes, at de fremspringende Steder til Dels 

bliver blanke igen, hvilket fremhæver Relieffet i 

Genstanden betydeligt. En let Maade at sortfarve 

Genstande paa er iøvrigt ved Hjælp af saakaldt 

Hjortetaksolie.
Hjortetaksolie er en stinkende, brun olieagtig 

Vædske, der udvindes ved tør Destillation af Knog

ler. I ældre Tider har man anvendt Hjortetakker, 

hvorfra man endnu bevarer Navnet.

Genstanden, der skal sortfarves, afpudses godt og
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opvarmes jævnt til blaa Anløbning, hvorpaa man 

med en lille Svamp stryger et tyndt Lag Hjortetaks

olie over den, Farven fremkommer straks.

I større Fabriker overtrækker man Jerngenstande 

med en smuk rustbeskyttende sort Patina, idet de 

ophedes i Mufler til Temperatur 800—900°. Ved 

denne Temperatur udsættes de skiftevis for Gas- og 

Vanddampe og bearbejdes derpaa i Tromler. Denne 

Metode kræver imidlertid større Apparater, end Me

talfarveren i Almindelighed vil kurfne raade over. 

Jern kan ogsaa bejtses sort; saaledes vil den tidli

gere nævnte Arsenbejtse give en smuk sortgraa 

Farve paa Jern og Staal.

En fin Farve, saaledes som den anvendes paa 

Schweitzer Staaluhre og Geværløb, faas med følgende 

Recept:

3 Vægtdele Alkohol,

4 — Salpeteræther (Æthylnitrib,

5 — Jernkloriddraaber (Ph. D.),

6 — Salpetersyre,

1 — Kobbervitriol,

10 — Dest. Vand.

En ganske lignende og udmærket Bejtse kan kø

bes færdig fra Hofapoteket St. Kongensgade 25, 

København.

Bejtsen paaføres den ved Kogning i Sodaopløsning 

(5 %) rensede Jerngenstand i et meget tyndt Lag. 

Temperaturen maa under denne Proces, der kræver
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en Del Øvelse, ikke være for høj, og Luften niaa 

være fugtig, saaledes at Laget tørrer langsomt. Paa- 

strygningen og Forholdene maa være saaledes, at 

der sker den mindst mulige Forkobring af Jernet. 

Efter Henstand til næste Dag koges Genstanden i 

rent Vand (10 Min), eller den hænger til Dampning 

i et lukket Rum med Damp, hvad der giver et endnu 

mere ensartet Resultat. Herefter afbørstes den let 

med en fin Staaltraadsbørste. Paastrygning, Hen

stand og Kogning gentages nu 3 Gange, inden Far

ven er tilfredsstillende. Sluttelig afgnides tyndt med 
Vaselin.

En letudførlig smuk brun Oxydering paa Jern 

kan udføres ved først at overtrække de velrensede 

Jerngenstande med et Lag Kobber ved Hjælp af den 

nedenstaaende Dyppeforkobring. Derpaa afvaskes 

med Vand og tørres, hvorefter Genstandene neddyp- 

pes i eller overstryges med denatureret Alkohol, 

hvortil der pr. L. er sat ca. 10 cm af Vædsken Svovl

ammonium. Der maa af og til tilsættes lidt mere 

heraf. Herved fremkommer Farven. Naar den er 

tilstrækkelig dyb, afskylles med Vand, tørres og la

keres.

Svoviammonium er en gul Vædske, der lugter 

stærkt af Svovlbrinte, den kaldes ogsaa Ammonium- 

sulfid.
Blaa Earvning paa Jern udføres saa godt sotn 

altid ved Anløbning af Jernet og anvendes som Re

gel kun til mindre Genstande. Efter at være blank-
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tromlede eller paa anden Maade rengjort, anbringes 

de paa en Bakke med Sand, der opvarmes jævnt 

f. Eks. over et Gasblus. Genstandene dækkes helt 

med Sandet, idet man dog jævnlig tager dem frem 

ved Hjælp af en lille Tang og vender dem. Dc 

løber an paa sædvanlig Maade, idet de begynder 

med gul Farve og gaar igennem rødlig og brun til 

blaa. Med lidt Øvelse kan man faa Farven fuld

stændig ensartet over det hele. Ved ganske smaa 

Genstande som f. Eks. Søm og lignende kan man 

lægge dem direkte paa Pladen. Større Genstande 

kan man farve smukt ved at dyppe dem i smeltet 

Salpeter.
Ligesaadan anløbes blanke Jerngenstande smukt 

og hurtigt ved at lægges paa et Bad af smeltet Tin. 

Genstandene vil paa Grund af Tinnets store Vægt

fylde ikke synke til Bunds. Kun forholdsvis flade 

Genstande kan dog farves paa denne Maade.

Farvning paa Zink.

Da Zink angribes meget stærkt af Syre, bør man 

ikke forbejtse Genstande af Zink inden Farvningen, 

da Overfladen derved i Reglen bliver forætset. Al

mindelig Affedtning- anvender man sædvanlig heller 

ikke, men man afbørster Genstanden med Pimpsten 

og en stærk fortyndet Saltsyre (1 Del til 10 Dele 

Vand). Polerede Zinkgenstande renses bedst ved 

Afbørstning med Ammoniakvand.



Brun Farve paa Zink.

60 gr. Kobbervitriol,

65 cm3 stærkeste Ammoniakvand,

60 gr. pulveriseret Salmiak, 

1 Liter Vand.

Man opløser først Kobbervitriolen og Salmiakken 

i Vand og tilsætter derpaa Ammoniakvandet. Der 

opstaar herved først en Fældning af et lyseblaat 

Stof, som dog atter skal opløses fuldstændigt, naar 

al Ammoniakvandet er tilsat. Opløsningen kan 

baade anvendes til Neddypning og Paabørstning. Vel 

afproppet kan den holde sig i lang Tid.

Sort paa Zink.

Man anvender her samme Bad, som anvendes til 

lys gulbrun Farve paa Messing (se Side 42). Den 

vel rensede Zinkgenstand overbørstes med den kolde 

Opløsning. Mindre Genstande kan ogsaa dyppes i 

Bejtsen. Der viser sig til at begynde med en kob

beragtig Farve, som dog snart bliver sort; naar dette 

er naaet, afskylles Genstanden med Vand, Farvnin

gen maa gentages, hvis den efter nogen Tids Forløb 

ikke synes tilfredsstillende. Man bør først vokse, 

naar man er sikker paa, at Genstanden er fuldstæn

dig gennemfør.

Zinkiris.

Herved forstaar man en Metalfarvning, der spiller 

i forskellige Regnbuefarver.

Badet sammensættes saaledes:
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36 gr. Kobbervitriol,

30 gr. Vinsten,

50 gr. Ætsnatron, 

1 Liter Vand.

Vinstenen danner smaa hvide (undertiden ogsaa 

rødlige) Krystaller. Den er ret tungt opløselig i 

koldt Vand, men lettere i varmt Vand. Den inde

holder noget Vinsyre. Undertiden kaldes den ogsaa 

Cremor tariari eller surt vinsurt Kali. Genstandene 

kan enten dyppes eller overstryges med Opløsningen, 

der anvendes kold. Der opstaar først en Forkobring,. 

som saa løber an i stærkere Farver. Farverne er 

ikke særlig holdbare, dog beskyttes de ret godt ved 

Lakering med Zaponlak, hvorved de tillige bliver 

noget mindre skrigende. Farverne bliver stærkest 

paa poleret Zink.

Metaludfældninger 
ved Kogning og Neddypning.

Ved de nedenstaaende Metoder er det muligt ved 

en simpel Kogning og uden at tage den elektriske 

Strøm til Hjælp at udfælde et tyndt Lag af forskel

lige Metaller paa Genstande af andet Metal. Badene 

kan dog kun anvendes til Metaludfældninger paa de 

Metaller, som de opgives at kunne anvendes til. 

Det er nødvendigt, at de Genstande, der skal be

handles, enten er polerede, materede eller gelb- 

brændte fejlfrit, da enhver lille Fejl i Overfladen 

ogsaa gaar igen efter Metaludfældningen.
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Forkobring paa Jern.

1 Liter Vand,

10 gr. Kobbervitriol,

11 gr. kone. Svovlsyre.

De vel rensede Jerngenstande kan børstes, dyppes 

eller behandles i Tromle efter deres Art. En endnu 

bedre Udfældning kan man faa ved at tilsætte 60 

gr. Vinsyre til det Bad, der sædvanligt anvendes til 

Forkobring af Zink (se nedenfor). Opløsningen maa 

være svagt sur (prøv med Lakmuspapir). Med dette 

Bad arbejdes der paa samme Maade, men Laget 

bliver betydelig tættere, saaledes at det taaler cn 

forsigtig Metalfarvning. Messing kan ogsaa forkob- 

res i begge disse Bade, dog er det i saa Fald nød

vendigt at berøre Messinggenstandene med Zink- 

strimler. Man kan ogsaa omvikle Genstandene med 

Jerntraad inden Neddypningen; dette har den sam

me Virkning.

Forkobring paa Zink.

1 Liter Vand, 

60 gr. Kobbervitriol, 

60 cm1 * 3 Ammoniakvand.

Naar Kobbervitriolen er fuldstændig opløst, tilsæt

ter man Ammoniakvandet, hvorved der først opstaar 

et lyseblaat Bundfald, som atter omtrent opløses. 

Man tilsætter da yderligere Ammoniakvand i smaa 

Portioner, indtil Bundfaldet lige akkurat er opløst,
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og Vædskerne er dyb mørkeblaa. Man maa lade 

Vædsken henstaa i nogen Tid mellem hver lille Til

sætning for at se, om Opløsningen indtræder. Gen

standene kan dyppes eller overhældes med Opløs

ningen.

Den kan ogsaa anvendes til at forkobre Zinkiage 

med. Hertil kan man bedst stryge Opløsningen paa 

med en Svamp, men man maa da, saasnart man 

har forkobret et lille Stykke, skylle det af med en 

Vandkande, da Forkobringen eller løber stærkt an. 

Naar Forkobringen vokses godt eller zaponeres, kan 

den holde i mange Aar.

Hvidkogning.

Hvidkogning er en Fortinning ad den vaade Vej, 

hvorved Tinnet udfældes blankt paa Genstandene. 

Laget er dog naturligvis meget tyndere end ved 

den varme Fortinning, men kan blive smukkere 

hvidt og jævnt end ved denne.

Hvidkogning til Messing.

Man tilbereder to Opløsninger:

1) 65 gr. Tinsalt i

1 Liter destilleret Vand, hvori kommes

15 gr. Strøtin (eller raspet Tin).

2) 125 gr. Ætskali og

1 Liter destilleret Vand.

Opløsningerne blandes og heri koges Genstandene 

i 10—20 Min.
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Tinsalt er et hvidgult krystalliseret Salt, der 

ogsaa kaldes Tinforklor eller Stannoklorid.

Fornikling til Messing og Kobber.

1 Liter Vand,

250 gr. Nikkelammoniumstilfaf,

250 gr. Salmiak.

Nikkelammoniumsulfat danner lysegrønne 

Krystaller, der indeholder Metallet Nikkel. Saltet 

kaldes ogsaa undertiden svovlsur Nikkelilteammoniak 

eller blot „Nikkelsalt“. Det finder megen Anven

delse ved den galvaniske Fornikling. Saltene op

løser sig først, naar Badet er kommen i Kog. Heri 

dyppes Messing- eller Kobbergenstandene, som man 

har omviklet med Jerntraad. Forniklingen er udført 

i Løbet af nogle Minutter.

Kogeforsølvning til Genstande af Kobber, Mes

sing og Bronce.

Kogeforsølvning egner sig navnlig til Masseartik

ler og giver en smuk hvid Farve. Metallet hæfter 

godt, men Laget er kun tyndt. Badet fremstilles 

paa følgende Maade:

I 1 Liter kogt Vand opløses 12 gr. gult Blodlud

salt, 12 gr. Kogsalt og 12 gr. Potaske, hertil sættes 

efter Afkøling 1 cm8 (ca. Vs Fingerbøl fuldt) Ammo

niakvand og sluttelig 6 gr. Klorsølv.

Gult Blodludsaft danner voksgule Krystaller, 

som er ret let opløselige i Vand. Det kaldes ogsaa



undertiden Ferrocyankalium, og det maa ikke for

veksles med rødt Blodludsalt (Ferricyankalium).

Klorsølv er et hvidt, (graat) ukrystallinsk Stof, 

man fremstiller det bedst selv paa følgende Maade:

Ca. 6 gr. Sølv opløses i lidt Salpetersyre i en 

lille Porcelænsskaal (eller en Kop) i fri Luft eller 

under kraftig Aftræk. Opløsningen fortyndes med 

V4 Liter Vand. Derpaa tilsætter man en Opløsning 

af 10 gr. Kogsalt i 100 cm3 Vand. Herved opstaar 

der et hvidt Bundfald, som efterhaanden samler sig 

i Klumper og lægger sig paa Bunden. Man filtrerer 

derpaa, ved Hjælp af en lille Glastragt og Filtrer

papir, Bundfaldet fra og udvasker det paa Filteret 

med rent Vand.
Ved Fremstillingen af Badet opløser man først 

Blodiudsalt, Potaske og Kogsalt i Vandet, og tilsæt

ter det derpaa det frisk fremstillede Klorsølv og 

Ammoniakvandet. Der opstaar herved efter nogen 

Tids Kogning et pulveragtigt, rustrødt Bundfald, 

medens Klorsølvet opløses til Gengæld. Man lader 

det røde Bundfald sætte sig til Bunds og afhælder 

kun den klare Vædske, som da er færdig til Brug. 

Badet kan holde sig i Aarevis og er i Modsætning 

til de hyppigt anvendte cyankaliumholdige Bade 

ikke videre giftigt.
Ved Brugen er det nødvendigt, at de Genstande, 

der skal forsølves, cr overordentlig omhyggelig ren

sede. I Reglen forsølver man paa gelbbrændte Gen

stande, men ogsaa polerede Genstande kan forsølves
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smukt. Saadanne renser man ved Kogning i fortyn

det Cyankaliumopløsning (10 gr. Cyankalium til 100 

cm3 Vand).

Cyankalium er et hvidt ikke krystalliseret Stof, 

der købes i Brokker eller støbt i Stænger. Det er 

ganske overordentligt giftigt, og saa meget som l/2 

Ært er tilstrækkelig til at slaa et Menneske ihjel. 

Man maa derfor omgaa det rned yderste Forsigtig

hed. Stoffet udsender en Lugt af bitre Mandler, der 

navnlig vil være tydelig, hvis man sætter lidt Syre 

til Stoffet. Dette maa man dog kun gøre i fri Luft 

eller under kraftig Aftræk, da der herved udvikles 

den overordentlige giftige Luftart Cyanbrinte, der 

lugter noget i Retning af bitre Mandler. Af samme 

Grund maa man ogsaa være forsigtig med at sætte 

Syrer til Bade, der indeholder Cyankalium, saaledes 

som det f. Eks. gøres for at genvinde Guldet og 

Sølvet af de Bade, der anvendes til elektrisk For

sølvning og Forgyldning.

Ved Udførelsen af Forsølvningen maa man dyppe 

Genstandene i den næsten kogende Opløsning og 

berøre dem med en Zinktraad (eller en Strimmel 

Zinkblik), med hvilken man stryger hen over Gen

standenes Overflade. Man maa helst anvende Por- 

celænsskaale til Opvarmning af Badet under Brugen 

(faas f. Eks. hos Struer, Skindergade 38). Forsølv

ningen er udført i faa Sekunder, hvorpaa man fjer

ner Zinken, da Forsølvningen ellers vil blive mat 

°g graaagtig. Genstandene optages, skylles om-



hyggeligt og behandles derpaa i Reglen med stærkt 

fortyndet Zaponlak ved Dypning.

Kogeforgyldning til Kobber, Messing og Bronce.

I en Liter destilleret Vand opløses 16 gr. Cyan

kalium, 4 gr. almindelig fosforsurt Natron og 4 gr- 

Ætsnatron, hvorpaa man til Opløsningen sætter 2 

gr. Klorguld.

Fosforsurt Natron danner hvide Krystaller og 

er ikke videre giftigt. Da der findes flere Slags fos

forsurt Natron, maa man endelig sørge for, at man 

faar det saakaldte almindelige fosforsure Natron, der 

ogsaa kaldes Sekundært Natriumfosfat, hvilket er 

det, der anvendes i det her omtalte Guldbad.

Klorguld danner smaa brungule Krystaller, det er 

overordentlig let henflydende. Da det indeholder 

metallisk Guld, er det ret kostbart, og det sælges 

derfor i smaa tilsmeltede Glasrør. Man opløser det 

bedst ved at lægge hele Glasrøret ned i en Porce

lænsmorter, hvori man hælder noget Vand og slaar 

derpaa med Støderen Glasset itu. Klorguldet vil da 

straks opløse sig, og man kan saa hælde Vædsken 

fra Glasskaarene. Dé øvrige Kemikalier er omtalt 

ovenfor.
Dette Bad bør ligesom det forrige ved Brugen 

opvarmes i Porcelænsskaale. Man kan ved An

vendelsen gaa frem ganske som angivet ved For

sølvning. Udfældningen vil ogsaa her ved Be

røring med Zinkstrimlen være fuldført i faa Sekun

der. Som Regel anvender man ogsaa dette Bad til
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Masseartikler, der først gclbbrændes, og det gælder 

ogsaa her om, at det udføres fejlfrit. Et gammel 

tysk Mundheld siger: „Gut gebeizt, ist halb ver

goldet“ d. v. s. godt gelbbrændt er halv forgyldt.

Hvis Badet efter længere Tids Brug har Vanske

lighed ved at forgylde, tilsætter man det noget mere 

Klorguld og en lille Smule Cyankalium. Forgyld

ningen kan ikke erstatte den gammeldags Luefor

gyldning, da Laget jo er overordentlig tyndt, men 

Farven er meget smuk, og Metoden finder derfor 

stor Anvendelse til Forgyldning af billige Masse- 

genstande, Emblemer, Galanteri o. 1. Lueforgyldning 

anvendes iøvrigt paa Grund af sin Giftighed saa 

godt som ikke mere, idet man kan frembringe lige 

saa gode Resultater ved den galvaniske Forgyldning. 

De galvaniske Metaludfældninger kan dog ikke med

tages i denne lille Bog.
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