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INDLEDNING.

Den stadige Kamp, som Menneskeheden igennem 

Tiderne har lort med Ildens odelæggende Virkning, 

og den derved vundne Erfaring har tidligt tvunget 

Mennesket til ved Valget af de Stoller, som Naturen 

bod, at tage deres Brandfarlighed med i Betragt

ning og saa vidt mulig udskyde dem, der var Ilden 

alt for let et Bylte. Imidlertid havde liere af disse 

Stoffer i andre Henseender saa vigtige Egenskaber, at 

Hensynet til Brandfaren maatte vige. Blandt disse 

indlager Træ særligt som Bygningsmateriale en vigtig 

Plads. Trods alle Brandulykker har det til alle Ti

der vidst at gore sig uundværligt, og man søgte da 

paa anden Maade, ved at udvikle Shikningsberedska- 

bet, al holde dets Brandfarlighed i Tømme. Tan

ken om et Middel, der ved Paastrygning skal kunne 

formindske Træets berygtede Brandfarlighed er ikke 

ny. Allerede Romerne synes at have kendt saadanne 

Midler. Der nævnes saaledes en Blanding af Eddike 

og Ler, som ved Paastrygning var i Stand til at gøre 

Træ mindre let antændeligt.

Da en historisk Redegørelse ligger uden for Ram

men for nærværende Skrift, skal jeg ikke komme alt

1*
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for meget ind paa, hvorledes Kunsten at imprægnere 

Stoffer mod Ildens Paavirkning har udviklet sig igen

nem Tiderne, men nøjes med at paapege, at liere 

Stoffer, som indeholdes i vore Dages mest kendte Im- 

prægneringsvædsker, har været kendte i 50 Aar og 

derover. Saaledes Borax, Allun og Vandglas. Jeg 

skal nævne, at fosforsur Ammoniak allerede 1821 an

befales af Gay-Lussac, og at dette Stof den Dag i 

Dag af flere Sagkyndige regnes for et af de mest 

virkningsfulde Imprægneringsstoffer.

Den nyeste Tid har visselig bragt Fremskridt og- 

saa paa dette Omraade, men det er karakteristisk, al 

det nu, naar Talen er om Træ, ikke saa meget drejer 

sig om Forbedringen ved Fremstillingen af selve den 

imprægnerende Vædske som i Maaden, hvorpaa denne 

indføres i Stoffet. Problemet er altsaa fra rent ke

misk til dels blevet mekanisk, og Udviklingen i de 

senere Aar har ved Imprægnering af Træ medført ad
skillige Forbedringer ved den rent mekaniske Be

handling af Imprægneringsmidlel. Anvendelsen af 

Træ er endnu, til Trods for alle Fremskridt, arme

ret Beton indbefattet, af saa gennemgribende Betyd

ning i moderne Bygningsteknik, at ethvert Forsøg 

paa at forøge dets Modstandsdygtighed overfor Ild 
maa følges med den største Opmærksomhed. Der er 

i Udlandet, særligt i Amerika, gjort store Anstrengel

ser for paa dette Punkt at naa en Løsning, der er 

praktisk gennemførlig og ikke medfører en i væsent

lig Grad hemmende Fordyrelse, som gør del betænke

ligt for Autoriteterne at fordre det bragt i Anven
delse. Med Hensyn til Tekstilstoller, vil udenfor dis
ses Anvendelse ved Teaterdekorationer, Behandlingen 

med brandbeskyttende Midler altid være sikker paa
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at stode paa den kraftigste Modstand, og da der ri
meligvis ikke vil kunne blive Tale om at lovgive, men 

lade Anvendelsen af saadant Middel være uafhængig 
af Publikums Forgodtbefindende, er der neppe Ud
sigt til, al selv den bedste og billigste Fremgangs- 
maade vil komme i almindelig Brug.

Naar et organisk Stof antændes, udvikles der, 
ganske som ved den saakaldle »Tørre Destillation«, 
brændbare Gasarter, der under Forbindelse med Luf
tens Ilt kommer i Brand. Den herved udviklede- 
Varme begunstiger en fortsat Forgasning, og Stoffet 
brænder da videre under stigende Varme og Gasud
vikling. Stoll'ets Overflade forkuller efterhaanden, 
som Branden skrider frem, og Kullene danner en 
Skorpe, der yder en vis Beskyttelse for de under
liggende endnu ikke angrebne Lag. Under den sti
gende Varmeudvikling brænder Kullene efterhaan
den til Aske, og Ødelæggelsen af Stoffet skrider der

efter hastigt frem.
Ved Valget af Imprægneringsmidlet har man un

dertiden, f. Eks. ved Asbestfarve, haft for Øje at skabe 
et varmeisolerende Lag, som tillige skulde hindre 
Forgasningen i at komme i Gang. Paa denne Maade 
vil man nok en Tid kunne forhale Antændelsen, men 
nogen kraftig Modvirkning vil man ikke kunne op- 

naa.
Andre Midler, f. Eks. alle Aminoniumforbindel- 

ser, gaar ud paa at frembringe en Luftart, der blan
der sig med den al Stoffet udviklede Gas og forhindrer 

dennes Antændelse, »kvæler« Ilden.
Endelig findes en tredie Række Imprægnerings- 

stoller f. Eks. Borax, som ved den første Varme
udvikling smelter og danner et Glasurovertræk, der
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hindrer Luftens Adgang og virker hemmende paa 

Forgasningen. De Imprægneringsmidler, der har 

vist sig som de mest virkningsfulde, besidder baade 

den Egenskab at danne »Slukningsgas« og »Glasur«. 

Det er fra nogle Sider hævdet, at de Salte, der inde

holder meget Krystalvand, er mindre godt egnede, 

da de ved at miste Krystalvandet under Luftens Paa- 

virkning »støver af«. Dette kan dog kun gælde ved 

Imprægnering af vævede Stoffer.

Man vil i Udlandets Beretninger om Imprægne

ringsmidler mod Brandfare jævnlig støde paa Ordene 

»fireproof« og »feuerfest«. I den nyeste Tid, hvor 

man har mistet Haabet om at gøre organiske Stoffer 

»brandsikre«, men vil nøjes med det mere beskedne, 

men ogsaa mere sikre Maal, at gøre dem »modstands- 

dygtige« overfor Ild, har man fundet det passende al 

ombytle Ordene med »flameproof«, »flammensicher« 

— flammesikker —. Dette Ord udtrykker godt, hvad 

man tilstræber, og hvad man delvis har opnaaet, og 

man kommer hermed udover tidligere Tiders Char
latanerne.

Ved Ordet »flammesikker« florstaas, al Stoffet 

ikke er i Stand til at udbrede Flammen. Angre

bet a f en Flamme, vil det vel ødelægges, 

idel Forgasning, som ovenanført, fin

der Sted, men fjernes Flammen, skal 

Stoffet ikke kunne nære Ilden, og denne 
straks slukkes.

Det er denne Fordring, som maa danne Grund

laget for Bedømelsen af alle Midler til at gore Stof
fer »flammesikre«.

Desuden maa der stilles en Række andre For

dringer til Imprægneringsmidlet, for at man ikke paa



andre Punkter skal tabe, hvad man paa det ene har 
vundet. Disse Fordringer retter sig efter, om det er 

Træ eller Væv, man vil gøre flammesikkert.

For Væv.

1. Ikke gøre Vævet stift.
2. Ikke have Indflydelse paa Vævets Farver.

3. Taale hyppig Vask.
4. Ved Væv, som skal stryges med varmt Jern, 

maa Imprægneringsmidlet ikke kunne for

dampe herved.
3 og 4 gælder kun for saadanne Beklædnings

stoffer, som vaskes og eventuelt stryges.

For Træ.

2. Ikke gøre Træet vandsugende.
3. Ikke ved Forbrænding udvikle Luftarter, der 

gør Slukningsarbejdet farligt for Brandmand

skabet.
4. Ikke skade Farveanbringelse eller Politur.

5. Ikke virke angribende paa Metaller.

6. Ikke formindske Træets Styrke i kendelig 

Grad.
7. Ikke gore Træet haardt eller vanskeligt at be

handle med sædvanligt Værktøj.

De Stoffer, som igennem Tiderne har spillet de 

største Roller ved Sammensætningen af flammesik

rende Midler er: Vandglas, Borax, Allun, fosforsur 

Ammoniak, svovlsur Ammoniak og Gips.
Vandglas blev foreslaaet i 1820 af Fuchs og 

allerede i 1821 kunde Gay-Lussac opvise gunstigt Re

sultat hermed. Vandglas virker odelæggende paa
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Farver og gor Væv stift og kan derfor kun anvendes, 

hvor disse uheldige Egenskaber ingen Rolle spiller, 

lovrigt er Vandglas et hyppigt anvendt Middel til 

Bestrygning af grovere Trækonstruktioner.
Borax danner ved Smeltning en Art Glasur, der 

overtrækker Stoffet og hindrer Luftens Adgang under 

Branden. Dette Forhold iagttog allerede Gay-Lus- 

sac. Er med Held anvendt sammen med svovlsur 

Magnesia (Pateras Vædske).
A 11 u n hat tidligt været anset som et virksomt 

Middel baade overfor vævede Stoffer og Træ. Det 

virker dog ødelæggende paa enkelte Farver og gør 

vævede Stoffer skøre.

Visse Ammoniaksalte. Fosforsur og 

svovlsur Ammoniak har længe været kendt som gan

ske fortrinlige Imprægneringsmidler, særlig den fos

forsure Forbindelse, som kun erstattes af den svovl

sure, fordi denne er billigere. Man vil i den nyeste 

Tid linde disse Salte som det vigtigste Led i Sam

mensætning af liere Iinprægneringsvædsker, det fos

forsure ved vævede Stoffer og det svovlsure ved Træ. 
Den amerikanske Arkitekt Freemann, der med Iver 

har studeret de forskellige Midler til Imprægnering 

af Teaterdekorationer, erklærer i 1905, (»Safeguar

ding of Life in Theaters«) at disse Stoffer, særligt 

fosforsur Ammoniak er det bedste af alt, hvad han 

har prøvet.

Desværre er disse Salte hygroskopiske, de optager 

Luftens Fugtighed.

Ogsaa borsur Ammoniak har med godi Resultat 
fundet nogen Anvendelse.

W o 1 f r a m s u r e Salte er for vævede Stoffer 

blevet benyttede med Held, saaledes wolframsurt Na-
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tron, der besidder den Egenskab at kunne taale Var
men fra Strygejern.

Det er dog forholdsvis kostbart og anvendes der
for ikke i stor Udstrækning.

A 11 u m i n i u mforbindelse r.

Anvendelsen af svovlsur Lerjord er for nylig 

bragt i Anvendelse forskellige Steder, saaledes af Ame

rikaneren Ferrell. Det er af Vigtighed, al man her 

synes at liave et billigt Middel.

Handelsvaren indeholder dog lidt fri Svovlsyre, 

der siges at paavirke Træet under Processen, gør det 

sortplettet.

Tilsætning af kulsur Ammoniak menes dog at 

ville fjerne denne Mangel.

Den Opgave at linde et Middel, som anvendt paa 

Væv eller Træ kan gore disse ilammesikre, har i Ti

dernes Lob været en vid Mark for Opfinderne at tumle 

sig paa. De fremkomne Imprægneringsmidler lader 

intet tilbage i Retning af Antal. Alene de Forenede 

Stater kan opvise over 400 Patenter siden 1790. Den 

Vej, som er blevet tilbagelagt indtil vor Tid, har væ

ret trang, og selv om der nu er opnaaet en Række 

praktiske Resultater, er det utvivlsomt, at den store 

geniale Opfindelse, der ikke lader nogen Tvivl tilbage 

om, at nu er Maalet helt naaet og alle uheldige Bi

virkninger undgaaede, er forbeholdt Fremtiden.

De Fordringer, der maa stilles til Imprægne

ringsmidlerne, er som ovenfor angivet af forskellig 

Natur alt efter Arten af det Stof, der skal impræg

neres. Der gives ikke noget Imprægneringsmiddel, 

der er lige godt egnet baade for vævede Stoller og 

Træ. Det bliver derfor nødvendigt i det folgende at
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behandle disse Objekter hver for sig. For at holde 

mig til det væsentlige skal jeg i den lange Række 

Imprægneringsmidler, som findes omtalt dels i Vær

ker, dels i tekniske Tidsskrifter, kun fremdrage de, 
der efter mit Skøn fortjener Opmærksomhed.

Man vil, under Beskrivelsen af deres Sammensæt

ning hyppigt som Bestanddele genfinde de ovenfor 

beskrevne Hovedstoffer.

Imprægnering af vævede Sloffer.

A. F r emgaiigsm a a d e.

Den amerikanske Arkitekt Freemann angiver i 

1906 al liave undersøgt alle i de sidste 30 Aar frem

komne Patenter paa Imprægneringsvædsker, og fandt, 

at de næsten alle var en Variation af de kendte Salte: 

x\llun, svovlsur og fosforsur Ammoniak, Borax o. s. 

v., som jeg foran har nævnt.
Jeg skal nævne nogle Imprægneringsmidler, som 

tidligere har været af nogen Betydning, men saavidt 

mig bekendt ikke anvendes i den nyeste Tid.
Den østerrigske Ingeniør Palera foreslog i 1867 

4 Del Borax, 3 Dele svovlsur Magnesia og 1 Del Sal

miak, opløst i Vand, hvorved han opnaaede, at der 

udskilte sig uopløselig borsur Magnesia paa Vævets 

Traade. Blandingen skal bruges straks, da den bor

sure Magnesia, der er uopløselig i Vand, ellers ud

fældes. Skal Vævet »stryges«, kan Midlet tilsættes 

Stivelsen. Del skal være af tilfredsstillende Virk

ning og kunne bruges saavel ved grove som ved fine 

Stoffer. Farverne angives al holde sig.
Patera har tillige gjort den Erfaring, at en Blan

ding af svovlsur Ammoniak og Gips giver et Dobbelt-
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salt, som synes at være befriet for den svovlsure Am
moniaks Tilbøjelighed til at optage Fugtighed af 
Luften, og som ikke alene fortrinligt modvirker Ild, 

men ikke tillige har nogen uheldig Indflydelse paa 
Farverne. Dette Middel skal være ret billigt.

Mason: Lige Dele Chlorcalcium og eddikesur 
Kalk opløses i Vand og inddampes langsomt. Der 
udkrystalliseres et Salt, der ikke er hygroskopisk som 
Chlorcalcium. Dette opløses i 30° varmt Vand og 
benyttes varmt, idet Stoffet neddyppes heri og tørres.

Elsner: Svovlsur Lerjord, fosforsur Ammoniak 
og Salmiak og tilberedes saaledes:

'Fil en mættet Opløsning af svovlsur Lerjord i 
koldt Vand liisættes saa meget af en mættet fosfor
sur Ammoniak-Opløsning, al der endnu dannes 
Bundfald, derpaa tilsættes saa meget Salmiak, at 
Bundfaldet forsvinder. Stoffet henlægges heri i 24 
Timer og tørres derpaa.

Thouret: 3 Dele fosforsur Ammoniak, 2 Dele Sal
miak, 1 Del svovlsur Ammoniak og noget Chlorcal
cium i 45 Dele Vand. Det indrømmes, at Stofferne, 
som ellers beholder deres Farve og Udseende, bl i vel
lidt stivere.

Fleck anvender ligefrem svovlsur Ammoniak i 9 
eller 10 % Oplosning. Det menes, at man med 1 kg 
svovlsur Ammoniak i 10 % Oplosning kan behandle 
ca. 40 m2 Malerlærred. Prisen for Materialier til 
Imprægnering bliver derefter ca. i/2. Ore pr. m2 Flade, 
idet Prisen for svovlsur Ammoniak er ca. 22 Øre 
pr. kg.

Nicoll: 6 Dele Allun, 1 Del wolframsur Natron 
og 2 Dele Borax opløses i Sæbevand med Dextrin.
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Delte sidste har den Opgave at fastholde Imprægne
ringsstoffet til Vævets Traade.

Martin & Tessier: Svovlsur Ammoniak, kulsur 
Ammoniak, Borsyre og Borax.

Ved liere af de ovenfor angivne Fremgangsmaa- 
der var Formaalet almennyttigt. Man tænkte sig, at 
Fordelene ved en almindelig Indførelse af flamme- 
sikre Stoffer i del daglige Liv var saa indlysende, at 
man ikke vilde betænke sig derpaa.

Især Kvindens Dragt, som baade med Hensyn til 
Stoffet Art og Form er saa brandfarlig, maatte be
rettige til en saadan Tanke. Ganske vist har det hist 
og her været forsøgt at bringe Tanken ud i Livet; 
saaledes var del i sin Tid ved det engelske Hof Skik 
al imprægnere Damernes Balklæder med wolframsur 
Natron, men nogen blivende Betydning liar delle For
søg ikke haft.

Det var først, da man fik Øjnene op l’or, at her 
var et Middel til Modvirkning af Brandfaren i Teatre, 
at der blev Liv i Bestræbelserne.

Hertil bidrog de store Teaterkatastrofer, særligt 
Ringteaterets Brand i Wien i 1881, Brandene af Opera 
Comique i Paris 1887 og Irokeser Teatret i Chicago 
1903.

Spørgsmaalet er endnu aktuelt. Der hersker mel
lem Brandteknikere i Øjeblikket delle Meninger l’or 
og imod Anvendelsen af Imprægneringsmidler i Te
atre, og der synes nu ikke al være Tvivl om selve 
Imprægneringens Nytte, men Vanskeligheden ved 
Kontrollen og Teatrenes evindelige mere eller mindre 
berettigede Klager over Skade paa Farverne, bringer 
Brandautoriteterne til hist og her al frafalde Kravet. 
Det store Publikum er ganske indifferent.
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Den amerikanske Arkitekt Freemann, der med 
Iver har studeret Problemet »Brandsikkerheden i 
Teatre« (Freeman: »Safeguarding of Life in Thea
tres«, 1906) kommer efter en betydelig Række For
søg og efter Studier paa forskellige Teatres Maler
sale, hvor han liar haft Lejlighed til at drøfte Spørgs- 
maalet med ansete Teatermalere, til det Resultat, at 
del videste, man kan haabe at naa ved Imprægnering 
af Teaterdekorationer, er dette, at Sufitter og Kulis

ser ikke kommer i Brand ved Flammen fra en elek
trisk Kortslutning, ved et Lys eller lignende, men ind
rømmer, at denne forholdsvis ringe Sikkerhed er af 
betydelig Værd. Han viser ved Forsøg, at de bedste 
Imprægneringsvædsker har saa intensiv en Virkning, 
al det ikke lykkedes at faa det imprægnerede Lærred, 
ja selv ikke Florstof, til at brænde videre, naar den 
anvendte Flamme fjernes. Iktte gælder kun for For
søg med enkelte Stykker. Anbringes derimod en hel 
Række Lærreder Side om Side i en lille Kasse og hæn
gende lodret ned med ringe indbyrdes Afstand, gan
ske som Sufitterne i et Teater, saa vil en nedenfor 
anbragt Flamme bringe dem alle til at brænde med 
stor Voldsomhed lige til den sidste Slump er Aske. 
Dette Fænomen forklares derved, at de tæt sammen
hængende, lodrethængende Lag begunstiger en kraf
tig Lufttilførsel,som bringer de i forste Øjeblik ud
viklede Gasarter til at forbrænde fuldstændigt. Den 
derved udviklede Hede øger Lufttilførselen, Gasud
viklingen og Forbrændingen til alt er fortæret.

Whipple og Fag gjorde den Iagttagelse, at den 

bedste Virkning fik man, naar Imprægneringsvæd- 
sken paaførtes i varm Tilstand. Den kan ogsaa 
iblandes Limen, som benyttes til at stivne Lærredet.
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Af de Stoller Freemann har undersøgt skal i Hasi 
nævnes:

»Fireproofie«. Svovlsur Ammoniak 6,3 %. 
Fosforsur Ammoniak 1,5 %. Borax 2,5 %. Borsyre 
2,3 %.

»Electric«. Fosforsur Ammoniak 17 %. 
Svovlsur Natron 9,7 %.

»Johns Compound«. Svovlsur Ammoniak 
10,7 %. Borax 5,3 %.

»N o Fla in e«. Svovlsur Ammoniak 8,4 %. Fos
forsur Ammoniak 5 %.

Han fandt imidlertid, at til Brug ved Imprægne

ring af Teaterdekorationer er i’ o s f o r s u r A m in o- 
n i a k langt det bedste. At delle Salt er hygrosko

pisk, i hvert Fald i den gængse Handelsvare, betragter 

han som Bidrag til Flammesikkerheden, da Dekora
tionen ikke let bliver knastør.

Ingeniør Frede Andersen ved »Dansk Impræg- 

neringskompagni« her i Byen fandi ligesaa, al fosfor

sur Ammoniak var at foretrække ved Imprægnering af 
vævede Stoller. Han anvendte en 20 % Opløsning.

Af Opfindere, der har gjort sig bekendt ved Im- 

prægneringsmidler lor vævede Stoffer, skal jeg nævne:

Gautsch i München med sit »G a u t s c h i n«, som 

vakte en Del Opmærksomhed, og som fik ret vid An

vendelse. Hovedbestanddelene er svovlsur og kulsur 
Ammoniak.

M i n u t h i n bestaar af svovlsur Ammoniak, 

Borax, Borsyre og Dextrin (Bindemiddel). Det an

vendes nu af det bekendte Teaterfirma Baruch & Co. 
i Berlin.

Som tidligere nævnt har i de senere Aar Impræg

neringen af vævede Stoller mest omfattet Teaterdeko-
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rationer, og Udsigten til en mere omfattende Anven

delse har kun været ringe. Man synes nu i England 

at gore et alvorligt Forsøg paa at interessere Lovgiv

ningsmagten for lovbefalet Imprægnering af saa- 

damie i Handelen forekommende Paaklædningsstoffer. 

som maa karakteriseres som særligt brandfarlige. 

Anledningen har været de desværre saa hyppige Til

fælde, hvor Born, klædt i Bomuldsflonel, kommer af 

Dage ved en tilfældig Antændelse af deres Dragt. »The 

British Fire Prevention Committee« har nemlig i De

cember 1909 fremsat et Forslag til Lovbestemmelser, 

hvorved det forbydes at sælge Bomuldsflonel eller 

»Unions« (Blanding af Uld og Bomuld) med mindre 

det langsRanden med en Yards Mellemrum er forsynet 

med indvævet »Burns rapidly«, medens imprægneret 

Stof mærkes »No Flame«, og alle færdige Artikler 

skulle mærkes paa Baand eller indvendig Sømrand. 

Man ønsker i Forbindelse hermed at gore Forældre og 

Værger ansvarlige for Ulykker foraarsagede ved den 

brandfarlige uimprægnerede Vare.

Forslaget fremkommer i Anledning af nogle af 

»The British Fire Prevention Comittee« i 1909 ud

forte Forsøg med imprægneret og uimprægneret Flo

nel (Uldflonel, Bomuldsflonel og Blandingsflonel) dels 

som almindelig Salgsvare, dels i forarbejdet Tilstand. 

Sagen har mere end almindelig Interesse, da der fore

ligger et i større Maalestok anlagt Forsog af et Væve

rifirma i Manchester paa Tilvirkning af flammesik- 

kert Bomuldsflonel. De uddførte Prøvers Antal var 

over 500. Imprægneringsmidlet var sammensat af 

svovlsur Ammoniak og tinsur Natron.

Tojet blev neddyppet heri, vredet, tørret og der- 

paa vasket i rindende Vand og sluttelig torret. Den



færdigt imprægnerede Vare er i høj Grad modstands
dygtig overfor Vask.

Ved de udførte Prøver viste det sig, at Vask ind
til 20 Gange ikke formindskede Flammesikkerheden 

nævneværdigt. Det skal bemærkes, at Prisen i De- 
lailudsalg for »flammesik'kert« Bomuldsflonel er 20 % 

hojeie end lor almindeligt Flonel, samtidig stiger 

dog Stoffets Styrke for Træk ca. 20 %.

B. Imprægneringens Indvirkning paa 

Farve, Styr'ke m. m.

Forholdet overfor Farverne har Freemann gjort 
til Genstand for indgaaende Undersøgelser.

Han benyttede ved disse almindeligt Teaterlærred 
i Stykker omtrent 2(4 m i Kvadrat, bemalede i brede 

Striber med de for Teatre almindelig benyttede Far

ver. Efter at disse Farvestriber var tørre, anbragtes 

vinkelret paa dem i andre ligesaa brede Striber de 

forskellige Imprægneringsmidler. Man fik saaledes 

hvert Lærred omdannet til et »Skakbræt« med om

trent 180 forskellige Tavl, hvert Tavl med sin Kom

bination af Farve- og Imprægneringsmiddel. Paa et 

storre Antal Lærreder provedes Imprægnerings væd- 
sker af forskellig Styrke, fra 15 til 25 %. Det viste 

sig, at Farverne paavirkedes mindst, naar Imprægne

ringen skete før Farvernes Paalægning. Grunden her

til er rimeligvis den, at Imprægneringen gennem- 

tiænger 1 øjets Iraade bedre for Farvepaalægningen 

end efter denne. Der bør altsaa i Teatrene helst ma

les paa imprægneret Lærred og saavidt muligt ikke 

omvendt. Prøverne viste, at fosforsur Ammoniak, 

som yder saa fortrinlig en Beskyttelse, paavirkede 
liere af Larverne i ikke ringe Grad.
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Tabellen Side 18—19 viser Resultatet af Prø
verne.

Whipple og Fag har udført en Række Forsøg 

omtrent samtidig med de ovenfor omtalte og fandt, 

at de almindelig benyttede Imprægneringsmidler kun 

i ringe Grad indvirkede paa Farverne, naar undtages 

Kobolt Blaat og Violet, som bliver svagt blegere. De 

to Kemikere kom iovrigt til det Resultat, at Ammonia

ken« Tilstedeværelse i fosforsur Ammoniak syntes at 

gøre Fosforsyren mindre skadelig for Farverne, idet 

Fosforsyre viste sig at være lige saa virkningsfuldt 

et »Antipyrin« som fosforsur Ammoniak, men virkede 

ganske ødelæggende paa Farverne.

Det er blevet paastaaet, at Imprægneringen af 

vævede Stofrer vinkede fremmende paa Væksten af 

visse Organismer f. Eks. Skimmel. Freemanns For

søg med Udsaaning af Skimmelsporer paa Gelatine 
indeholdende fosforsur Ammoniak i forskellige For

hold gav ikke noget virkeligt Holdepunkt for denne 

Betragtning. Dog fandt han, at fugtigt imprægneret 

Slof havde nogen Tilbøjelighed i den nævnte Retning.

C. B e h a n d 1 i n g s m a a d e.

I vævede Stoffer anbringes Imprægneringsmidlet i 

Almindelighed enten ved Nøddypning eller, naar det 

drejer sig om større Stykker, ved Paastrygning. 

Naar Imprægneringen finder Sted som et Led i Tøj- 

fabrikalionen, maa det i nogle Tilfælde anbefales 

at anbringe Midlet sammen med Appreturen. Appre- 

turmaskinerne kan saaledes gøre Tjeneste ogsaa i 

Imprægneringsøjemed.

Ved svære vævede Stoffer og særligt saadanne, 

som skyr Vand, vil en Neddypning ikke nytte, her

2
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25 % Opløsning

——---------
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maa Stoffet efter at have passeret Vædskebadet presses 

mellem Valser, hvorved Vædsken bedre trænger ind 

i selve Traadene.
Andes beskriver i sil Værk »Feuersichermachen 

u. s. v.« en anden Metode, nemlig et af Knape i Meran 

angivet Indstøvningsapparat til Imprægnering af væ

vede Stoller. Stoffet passerer paa Valser forbi et Re

gister af smaa Straaleror, byggede efter »Blomster- 

sprøjte-Princippet«. Mundstykkerne sidder i Række 
med ringe Mellemrum i hele Stoffets Bredde paa Si

den af et Kar, der indeholder Imprægneringsvædsken. 

Karret er underinddelt med lodrette Tværvægge, der 

ikke naar helt ned til Bunden. Vædsken er altsaa i 

Forbindelse med alle Rummene, medens der foroven 

lindes Luftrum, et for hvert Straaleror og hvert for

synet med Trykluft ved s i t Rør fra en fælles Led

ning. I hvert Rum findes anbragt et lille bøjet Ror, 

der forneden dypper ned i Vædsken, medens det for

oven munder ud inden i Straalerørets Mundstykke. 

Naar der nu sættes Trykluft paa, blæses Luften ud 

af alle Straalespidserne.
Der indtræder da en »Ejektorvirkning«, hvorved 

Vædsken suges op og som fint Støv blæses med ud 

mod den langsomt forbipasserende Tøjflade.

Ved Regulering af dennes Hastighed og aif Luft

trykket vil man opnaa en for forskellige løjsorter 

passende Variation i Behandlingen.

Imprægnering af Træ.

Som alt oplyst er det ikke lykkedes at gøre Træ 

upaavirkeligl af Ild, d. v. s. »brandsikkert«. Man
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har foreløbig maatlet nøjes med at fratage det Evnen 

til al forplante Ilden, gore det »flammesikkert«.

Men allerede denne Mulighed er i bygningstek- 

niskHenseende af Betydning, da man ved det »flamme

sikre« Træ kan tillade Bygningskonstruktioner af 

Træ paa Steder, hvor man ellers af Hensyn til Brand

faren vilde være henvist til et andet mere brandsikkert 

men langt dyrere Materiale. Det »flammesikre« Træ 

har allerede holdt sit Indtog i Byggelovene.

Bygningsautoriteterne i New York støtter sig saa- 

ledes til en Byggelov fra 1899, der fordrer, at alt Træ 

i Bygninger af en Højde over Gadens Niveau større 

end 150 Fod skal være flammesikkert. Til Trods 

for de ihærdigste Angreb fra Byggehaandværkernes 

Side, staar denne Bestemmelse ved Magt, fordi Byg- 

ningsautoriteterne til Trods for de Vanskeligheder, 

som Kontrollen med Imprægneringens forsvarlige Ud

førelse byder, er overtydede om Betimeligheden af 

denne Fordring.

Det flammesikre Træ er i Besiddelse af en Egen

skab, der fra brandteknisk Side vil blive værdsat:

Straalevarmen fra en brændende Trækonstruk

tion, hvor Hovedparten af Træet er flammesikkert, er 

betydelig forringet og Faren for Omgivelserne derfor 

mindre.
Imprægnering af Træ kan foregaa enten ved 

Paa s trygning (Brandsikrende Maling) eller ved 

Gennemtrængning med Imprægne- 

ringsmidlet.

Det siger sig selv, at den sidste Metode er den 

virkningsfuldesle, men den er ganske vist ogsaa den 

dyreste.
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A. Paas trygning af Imprægnerings- 
midlet.

Da det lier drejer sig om en ren Overfladebe
handling, vil man ikke kunne vente sig nogen egent

lig Flammesikkerhed, men blot en Forsinkelse af 
Antændelsen. Saasnart Forgasningen fra de under 
den imprægnerede Overflade liggende Lag træder i 
Virksomhed, vil Træet brænde videre, selv om Flam
men fjernes. Men Paastrygningen vil i mange Til

fælde, f. Eks. overfor en besinnende Træbygning, være 
det eneste anvendelige Middel, hvorved man dog ikke 
maa glemme, at Virkningen staar i passende For
hold til den lette Behandling. Det skal her bemær
kes, at Maling med Oliefarver ikke, hvad mange me
ner, befordrer Ildens Udbredelse li! Træværk, men 

tvertimod yder en virkningsfuld Modstand. Ce
mentmørtel kan ogsaa med nogen Virkning benyttes 
som brandbeskyttende Middel for Træ.

En Del af dc ved Behandling af vævede Stoller 
angivne Imprægneringsmidler kan ogsaa med lemme
lig god Virkning benyttes til Paastrygning ved Træ
værk.

Patercis Middel. Svovlsur Ammoniak og Gips 
skal saaledes være anvendeligt til Paastrygning for 
Træ. Ligesaa

Flecks Middel. Svovlsur Ammoniak. 2 å 3 Gange 
Overstrygning med en 10 % Opløsning.

Vandglas anvendes hyppigt som Bindemiddel 
for en eller anden Farvesubstans (Brandsikre Farver). 
Den i Vandglas udrørte Farve paaføres i Reglen 
umiddelbart ovenpaa en Overstrygning med fortyn
de! Vandglas. Det er dog ikke alle Farver, der egner 
sig til Anvendelse med Vandglas som Bindemiddel,
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idet nogle hermed ved kort Henstand danner uopløse
lige Forbindelser, der uddskiller sig i Farven og gør 
denne ubrugelig. Andes nævner følgende Farver som 
anvendelige:

Ultramarin, chromsur Baryl, Uranoxyd, Kønrøg, 
Grafit, grøn Kromoxyd, grøn Ultramarin, Kobolt 
Grønt, røde Jernfarver, Terra Siena, brunt Mangan
oxyd. Derimod maa Blyhvidt, Zinkhvidt og svovlsur 
Baryl benyttes straks efter Blandingen.

Kreuzberg har foreslaaet at blande Farven i Mæl
kevand og give Træværket først en Overstrygning med 
fortyndet Vandglas, derpaa Mælkefarven og sluttelig 
endnu en Vandglaspaastrygning. Ligesaa vil An
vendelsen af »Kaseinvandglas«, frisk Ost rørt ud i 
Vandglas, være egnet som Bindemiddel for Farver, 
der ikke laaler Vandglas alene (f. Eks. Blyhvidt). 
Lim eller Stivelse skal have en lignende Virkning paa 
Vandglas.

Asbestfarver. Disse Farver indeholder fint 
pulveriseret Asbest med Tilsætning af Ler, Borax og 
Vandglas, f. Eks. 30 % Asbest, 20 % Ler, 10 % 
Borax, 10 % Vandglas og Resten Vand. Som Farve
stof anvendes Anilinfarver.

Dr. P 1 ö n n i s’s Glascem en tfarver, som 
fremstilles af Farvefabriken Gebrüder Lemm i Ber
lin, er bievne undersøgte af Berlins Brandvæsen og 
Materialprøveanstalten ved den Tekniske Højskole i 
Berlin og viste herved god Modstand overfor Ud. Far
ven indeholder en Cement, fremstillet paa en særlig 
Maade. Den røres ud i »Glasfernis«, en Art Vand

glas.
Jeg skal nævne, at en dansk Tekniker, Ingeniør 

C. Madsen i 1904 paa Østre Gasværk i København
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har foretaget en Række Forsøg med Paastrygnings- 

midler for Træ. Han undersøgte 18 forskellige Im

prægnerings vædsker og fandt, at en Vandglasopløs

ning af 33° Beaumé to Gange paastroget ydede den 

bedste Beskyttelse, hvorved dog bemærkes, at Vand

glasovertrækket meget snart vilde ødelægges under 

Luftens Paavirkning og særlig ved Regn. Derefter 

kom Ferrells Vædske (Amerikaneren Ferrell har ind

lagt sig Fortjeneste ved sin Fremgangsmaade til Im

prægnering af Træ ved Gennemtrængning, hvorom 

senere): Ti] en Vandglasopløsning (33° Bé) sættes 

Kogsaltopløsning (24° Bé) indtil Vædsken gelatine

rer, derefter Natronlud (26° Bé) til Bundfaldet op

løses. Træet henlægges i Vædsken i el Døgn.

Derefter Asbestos Oliemaling (indkøbt 

hos Stelling i København). 3 Paastrygninger; en 
med Grunderingsvædsken og lo med selve Asbestlar

ven. Denne anbefales særligt af Ingeniør Madsen.

Derpaa »Flammentod« (fra Dr. Zeitler i Nürn

berg) 2 Paastrygninger, som synes at være mod

standsdygtige overfor Regn, samt Vandglasop

løsning (33° Bé) 1 Del fortyndet med 1 Del Vand 
og heri udløst 1 Del Kridt. Der nævnes tillige

Ferrell: Svovlsur Lerjord med Tilsætning af Oxal

syre. Med denne Vædske, som egentlig er bestemt 

til Imprægnering ved Gennemtrængning, vil man dog 

næppe kunne vente sig noget fint Resultat ved Over

fladebehandling.

Paa Statsprøveanstalten i København er der lej

lighedsvis ogsaa foretaget Forsøg med Paastrygnings- 

farver som Middel mod Brandfare. Ved Velvilje, 

udvist af Hr. Professor, Direktør Hannover, er jeg

a
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i det følgende i Stand til at gengive nogle af de 
ved Statsprøveanstalten afholdte Forsøg.

1 1903 afholdtes paa Statsprøveanstalten i Køben
havn en Række Prøver med Dixons Silica G r a
t' i t f a r v e Nr. 4.

Resultatet af Prøverne, som foretoges ved en 
Samling dels bemalede, dels ubemalede Træstokke, 
udsatte for Heden fra Gasblus i forskellige Afstande, 
blev, al Farven stod tilbage for almindelig Blymønje.

Prøver i 1907 med Astbeslfarve viste, at to 
Gange bemalede Træstokke gav Flamme paa et enkelt 
Steel eller 30 til 55 Sek., idet Stokkene var anbragte 
4,5 cm over Gasblus, medens Flammen slukkedes 
straks, naar Gasblussene slukkedes. Ubehandlede 
Stokke anbragt i samme Hojde kom i Brand i 17 til 

20 Sek. 1 5,5 cm Højde opnaaedes Flamme efter 
300 Sek. og 35 å 50 Sek. for henholdsvis behandlede 
og ubehandlede Stokke.

B. Gennemtrængning med Imprægne- 

ringsmidlet.

Det er almindelig anerkendt, al naar man vil 
gøre Træ virkelig og varig flammesikkert, vil den i 
det foregaaende omtalte Overfladebehandling langt fra 
være tilstrækkelig. Træet maa underkastes en Be
handling, hvorved ikke alene Overfladen, men ogsaa 
de dybere inde i Træet liggende Fibre paavirkes. Hvor 
dybt Behandlingen skal gaa, er et rent økonomisk 
Spørgsmaal. En Imprægnering, der strækker sig helt 
ind til Træets Kerne, vil, naar det drejer sig om 
Tommer, i Almindelighed være overflødig grundig, 
idet man vil kunne nøjes med at tilvejebringe en 

flammesikker Skal af nogle Tommers Tykkelse.
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Brædder og Planker maa derimod helt gennemim- 
prægneres.

I Valget af de Stoffer, hvoraf Imprægneringsmid

let sammensættes, er der ikke stor Variation. Man 

vil overalt, selv ved en Undersøgelse af de patenterede 

Fremgangsmaader, finde de samme kendte Stoller: 

Fosforsur Ammoniak, svovlsur Ammoniak og svovl

sur Lerjord som Hovedbestanddele med Tilsætning af 

Stoffer, der skal tjene til at hæve uheldige Bivirk

ninger f. Eks. Fugtighedssugning, Tilbøjelighed til 

Svampdannelse ni. m.

Som bemærket i Indledningen, er det ikke saa 

meget den kemiske Del af Imprægneringen som den 

mekaniske, Vædskernes Indførelse, der beskæftiger 

Sindene. Vel gives der Fremgangsmaader, om hvis 

Grunddghed, der ikke kan herske Tvivl, men den For

dyrelse af Træet, som er en Følge af Imprægnerings

processen, er i saa Fald saa følelig, at der neppe kan 

være Tale om at vente det flammesikre Træ bragt i 

Anvendelse ud over de Tilfælde, hvor der af Byg

ningsautoriteterne kræves en udvidet Sikkerhed. Den 

almene Benyttelse af det flammesikre Træ maa endnu 

lade noget vente paa sig. Thi først, naar der findes 
en Imprægneringsmetode, der kan gennemføres let 

og sikkert uden væsentlig Fordyrelse, og som maa- 

ske i Tilgift forlener Træet med andre gode Egen

skaber, kommer den Tid, da det flammesikre Træ 

holder sit Indtog i det daglige Liv.

Behandlingen af Træet falder i Reglen i tre Ho

veddele, Bortskaffelsen af Træets Safter, f. Eks. ved 

Uddampning, Torring under Vacuum, Indførslen af 

Imprægneringsvædsken under et vist Overtryk og for 

det tredie Torringen af Træet efter endt Imprægne-



ring. Selv om disse tre Processer udføres rent fabrik; 

mæssigt med dertil egnede Maskiner, vil den samlede 

Behandling kræve Tid og Arbejde. Man har for at 

simplificere Arbejdsmetoden forsøgt at sløjfe Ud- 

dampningen samt Anvendelsen af Vacuum og ind

skrænket sig til at indbringe Vædsken udelukkende 

ved Tryk. Ved raat Træ, Træstammer, uforarbej

det Træ har man ogsaa søgt at anvende den fra Im

prægnering for Preservering af Telegrafpæle kendte 

I?remgangsmaade, Anlægning af Tætringe oni Ende- 

træet og Indførelse af Vædsken ved Vacuum eller 

Vædsketryk for Endetræet eller begge Dele samtidigt. 

Vacuum for den ene Ende og Tryk for den anden.

Jeg skal i det følgende gøre Rede for de i de 

senere Aar fremkomne Metoder til Imprægnering af 

Træ, idet jeg indskrænker mig til at beskrive saa- 

danne, som har fundet Anvendelse i større Stil.

Konrad Gautsch i München har i Slutningen af 

forrige Aarhundrede ^angivet en Fiemgangsmaade, 

som i Tyskland har vundet Anerkendelse. Ved Im

prægnering af Træ, som drives af »Deutsche Gaut- 

schingesellschaft« i Berlin, anvendes svovlsur og bor- 
sur Ammoniak i en bestemt Sammensætning, hvor

ved Overskud af Ammoniak i den borsure Ammoniak 

paavirker Saltene saaledes, at Fugtighedssugning ikke 

finder Sted. Det imprægnerede Træ er ikke mere 

hygroskopisk end almindeligt Træ og lader sig let 

behandle, ligesom det modtager Farver uden Skade 

for disse.
De gode Resultater opnaaede med »gautschineret« 

Træ, vakte Autori teterens Opmærksomhed. I 1904 

tillodes del saaledes i Berlin heraf at fremstille brand

sikre Døre, elektriske Monteringstavler, Beskyttelse af
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Jernkonstruktioner m. m. Det er af megen Interesse, 

at denne Tilladelse allerede i 1905 blev taget tilbage 

paa Grund af Vanskeligheden ved en effektiv Kon
trol.

I England findes Etablissementer, hvor Impræg

nering af Træ foretages i stor Stil. Jeg skal nævne 

»The Fire-Resisting Corporation« i London, som be

nytter en Opløsning af fosforsur Ammoniak, svovl

sur Ammoniak og borsur Ammoniak. Træet an

bringes paa smaa Vogne i Stabler af liggende Cy

linderform og køres paa Spor ind i de store, liggende 

Jerncylindre, hvor Imprægneringen foregaar. Cy

lindrene er fra 13 til 20 m lange. Træet »uddampes« 

først, idel Vanddamp ledes ind i Cylinderen og under

kastes umiddelbart derefter Vacuum. Vædsken ind

føres og presses sluttelig ved hydraulisk Tryk ind i 

Træets Porer. Træet udlages af .Jernbeholderne og 

tørres ved 30° Celcius. Processen egner sig baade 

for uforarbejdet og forarbejdet Træ.

I dette Etablissement, som har værel Forbilledet 

ved lignende i Frankrig, Belgien og Rusland, er Virk

somheden ved den egentlige Imprægneringsproces for

bundet med et Snedkeri i stor Stil med Tilvirkning af 

alle mulige Træarbejder, alt af imprægneret Træ og 

stemplet som saadant med Fabrikens Manke.

Det egentlige Hjemsted for Tilvirkning af Ilam- 

mesikkert Træ er »De Nordamerikanske Fristater«, 

hvor man med endnu større Energi end i Europa har 

kastel sig over denne særlige Industri. Saaledes har 

»American Institution of Civil Engineers« og »The 
Franklin Institute« ved Nedsætning af Udvalg til Un

dersøgelse af de forskellige Fremgangsmaader bidra

get betydeligt til Fremme af dette for Samfundet saa
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betydningsfulde Spørgsmaal. Fremragende ameri

kanske Videnskabsmænd har deltaget i disse Ud

valgs Arbejder eller paa egen Haand anstillet Under

søgelser, og Resultaterne har til en vis Grad givet 

Autoriteterne Tillid til det flammesikre Træ. Saa- 

ledes har Regeringen, ihukommende de ved Krigen 

med Spanien vundne Erfaringer, indført Benyttelsen 

af flammesikkert Træ i stort Omfang ved Krigsskibenes 

Udstyrelse, og Bygningsvæsenet i New York som alle

rede nævnt foreskrevet brandsikkert Træ ved Byg

ninger over 150 Feets Højde. Det har ogsaa sin In

teresse at erfare, at visse amerikanske Assurancesel

skaber yder en Godtgørelse i Assurancepræmien, naar 

alt Træ i en Bygning er flammesikkert. Ligesaa yder 
visse engelske Assuranceselskaber 10 til 33 % Rabat 

for Bygninger, hvor flammesikkert Træ fra »The Fire- 

Resisting Corporation« benyttes.
Af de store Virksomheder i Nordamerika, som be

skæftiger sig med Imprøgnering af Træ mod Brand

fare, kan særlig nævnes »The Electric Fireproofing 

Co.«, »The American Wood Fireproofing Co.« og 

»New York Fireproofing Wood Co«.
The Electric F i r e p r o f i n g Go. anven

der følgende Fremgangsmaade. Træet, Tømmer, 

Planker eller Brædder, indbringes i store Jerncylindre 

og uddampes, idet Vanddamp under svagt Tryk paa

virker Træet. FSfter nogen Tids Forløb svales Dam

pen ned, og der skabes herved og ved Pumpning et 

Vacuum, som bevirker, at alle Safter og al Luft ud

drives af Træet. Naar dette er sket, indføres Impræg

nerings vædsken, en Opløsning af svovlsur og fosfor

sur Ammoniak, og hydraulisk Tryk af indtil ca. 13 

Atmosfærer bringes i Anvendelse, hvorpaa 1 ræet, naar
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det ikke vil optage mere Imprægneringsvædske, tages 
ud og torres langsomt.

The American Wood Fireproofing 

Co. bruger ganske tilsvarende Fremgangsmaade. Im- 

prægneringsvædsken er lier en Fabrikshemmelighed, 

men det er dog tilstrækkelig kendt, at den indeholder 

det sædvanlige Stof, svovlsur Ammoniak, dog med 

en Tilsætning af Zinksulfat og Gibs.

Hexamer, der i 1899 i »Franklin Institute« gav 

en Fremstilling af sin Fremgangsmaade til Fremstil
ling af flammesikkert Træ for Krigsskibe, mener, at 

Træel lider ved Uddampningen, og at man hellere 

maa lade Opvarmningen af Træet foregaa ved en 

Damptroje om Cylinderen. Naar Træet er fuld

stændig gennemhedet, underkastes det et kraftigt Va

cuum, og Imprægneringsvædsken, en stærk Vandglas- 

opløsning, tilføres herefter. Trykket forøges langsomt 

til 10 Atm., hvilket holdes i 3 Timer. Processen 

gentages nu med en Salmiakopløsning, hvorved der 

sluttelig dannes et Silikat paa Træets Fibre. Det si

ger sig selv, at denne Proces er meget dyr.

Man ser, at alle disse Fremgangsmaade! ikke by

der paa store Variationer.

Derimod er der særlig Grund til at omtale

New York Fireproofing Wood Co., 

som anvender en af Ingeniør Ferrell i Philadelphia 

opfundet Methode (Ferrells Proces). Denne er i høj 

Grad interessant, da Opfinderen, som til en Begyn

delse har benyttet samme Fremgangsmaade som de 

andre, nu gaar sin egen Vej. Han mener som Hexa

mer, at den gængse Uddampning og Anvendelse af 

Vacuum ødelægger Træets Styrke og fremkalder Rid

ser, og anvender derfor kun hydraulisk Tryk. Træet,
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tildannet eller utildannet, indbringes i Jerncyldndre, 

Imprægneringsvædsken indføres og underkastes et 
Tryk paa 30 til 40 Atmosfærer, altsaa et langt højere 

Tryk end ellers. Nu skulde man vente, at et saa 

højt Tryk vilde skade Træets Struktur. Han paa- 

staar, at delle ikke sker, naar der imellem Trykpum

pen og Cylinderen med Træet indskydes en hydrau

lisk Akkumulator, der forhindrer den stødvise Tryk

stigning. Ferrell har indfort forskellige Forbedringer 

ved sit Apparat til Lettelse for Arbejdet. Han er

statter saaledes Cylinderens Endedæksel, hvis An

bringelse med de mange Bolte, der skulde tilspæn

des, log saa lang Tid, med et Skud, lig det i Skyde

baner benyttede. Dette manøvreres hydraulisk og 

» kan aabnes og lukkes paa faa Sekunder. Hele Pro

cessen siges al kunne tilendebringes paa 15 Minutter 

til 2 Timer, all efter Træets Dimension. Denne be

tydelige Tidsbesparelse kommer jo i hoj Grad det 

økonomiske Element til Gode. Den ved de andre Me

toder idelig tilbagevendende Klage, at Behandlingen 

var for omstændelig, og at Træet ikke leveredes ret

tidigt, mente Ferrel herefter at ville komme til Livs, 

ligesom Fremgangsmaadens Enkelhed gør det mu
ligt at anvende den paa enhver Tømmerplads, idel 

Cylindrene med Fordel vil kunne laves med saa ringe 

Diameter, at Behandlingen af Tommeret kan fore- 

gaa saa at sige enkeltvis. En anden Nyhed i den 
Ferrellske Fremgangsmaade er Imprægneringsvæd- 

skens Sammensætning. Han anvender en Opløsning 

af svovlsur Lerjord, som er billig, ikke hygrosko

pisk, ikke giver Udblomslring paa Træet og ikke an

griber Metaldele. En Tilbøjelighed hos Træet til at 

blive sortplettet ved Behandlingen i Jerncylinderen.
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hvis Vægge angribes af den i svovlsur Lerjord som 

Handelsvare indeholdte frie Svovlsyre med det Resul

tat, at der dannes sorte Pletter, modvirkede Ferrell 

ved Tilsætning af kulsur Ammoniak.

»The Franklin Institute« nedsatte i 1903 et Ud

valg til Prøvning af Ferrells Methode, og efter Indbe

retningen fra dette belønnede ham med »Elliot Cres

son« Prisen. Man synes altsaa her at staa overfor 

en Revolution i Behandlingen ved Imprægneringen af 
Træ.

Her i Landet er man i de senere Aar kommet 

godt med, idet der paa Initiativ af Ingeniør Frede 

Andersen i 1903 oprettedes en Anstalt for Imprægne

ring. Ingeniør Andersen, som i Forvejen indgaaende 

havde studeret de i Udlandet anvendte Metoder og 

paa egen Haand foretaget en Række Undersøgelser, 

kom til det Resultat, at svovlsur Ammoniak var 

det af alle Stoller, der var bedst egnet som Impræg

neringsmiddel. Den af ham ved »Dansk Imprægne

ringskompagni« benyttede Vædske er en vandig Op

løsning af lige Dele svovlsur Ammoniak og svovlsur 

Magnesia med en ringe Mængde Borsyre. Den svovl

sure Magnesia og Borsyren 1 ilsæltes henholdsvis for 

at modvirke Fugtighedssugningen og forhøje Evnen 

til al modstaa Forraadnelse. Borsyren danner tillige 

»Glasur«.
Træet anbringes i en Jerncylinder, hvor det først 

underkastes Vacuum, hvorefter Imprægneringsvæd- 

sken, opvarmet til 55°, tilsættes og sluttelig under

kastes et Tryk paa ca. 10 Atm., vedligeholdt i ca. en 
halv Time. Træet tørres efter Behandlingen i Tørre- 

stuer. Det af Anstalten imprægnerede Træ har fun

det betydelig Anvendelse til Bygningsbrug her i Byen.
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<C. Holdbarhed, Ind virkning paa Far v e, 
Styrke m. m.

Det er utvivlsomt, al den Behandling, som Træet 

maa underkastes ved Imprægneringen, kan medføre, 
at man i højere eller ringere Grad maa tage nogle 

uheldige Bivirkninger med i Købet, men det er lige- 

saa utvivlsomt, at disse Bivirkninger fra Sider, del

er interesserede i, at flammesikkert Træ ikke kommer 

til Anvendelse, er blevet overdrevne. Der gives Mid
ler til Modvirkning af dem, og Udviklingen vil uden 

Tvivl give Tilhængere af det flammesikre Træ bedre 

og bedre Vaaben i Hænde. Jeg skal i Korthed ud

vikle, hvilke Indvendinger, der er fremkomne, og 

hvad der taler for og imod Realiteten af disse.

Det er hævdet, at flammesikkert Træ med Tiden 

vil tabe sin Evne til at modstaa Ild, og at især Træ, 

som er udsat for Vejrligets Indflydelse, ikke i Læng

den forbliver flammesikkert. I den nordamerikanske 

Marine har man efter Sigende ved nogle Lejligheder 

endog kunnet benytte ophugget imprægneret Dæktræ 

til Fyr under Tjærekedler. Benyttelsen til Dæks

planker er vel nok den haardeslc Prøve, man kan byde 

flammesikkert Træ, men paa den anden Side har man 

ved andre Lejligheder haft gode Resultater. Saaledes 

med Træ fra Torpedobaaden »Winsloe«, hvilket efter 

en af Regeringen anstille! Prøve havde Holdt sig upaa- 

klageligt i 5 Aar.

Det er en udbredt Anskuelse, at Træ taber i 

Styrke ved Imprægneringen. Forsøg blandt andet i 

»The Stevens Institute of Technology« i De Forenede 

Stater har vist, at Træet tiltager i Vægt ca. 10 %, 

at »White pine« efter Behandlingen taaler 7 % større 

Paavirkning for Forskydning og at »Yellow pine«

3
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taber 12,6 % for samme Paavirkning. Trykprøver 
viser et Tab paa 6 å 9 % og Strækprøver en Forøgelse 
af 19 til 24 %. Professor Woolson ved Columbia 
Universitetet har udført en Række Styrkeprøver og 
fundet, at Træet ikke lider synderligt ved Behand
lingen, naar denne bliver omhyggeligt udført-, men at 
en »Overbehandling« kan virke odelæggende. Træ 
skal efter hans Mening kun gøres flammesikkert til en 
vis Grad for at undgaa Indvirkninger paa Styrken. 
Det kan vistnok uden stor Overdrivelse siges,’ at An
vendelsen af Træ i vor Tids Bygningskonstruktioner 
som bærende Led har maattet vige Pladsen for
andre Materialier, Jern og Jernbeton. Spørgsmaalet 
om Tab af Styrke ved Flammesikringsprocessen mi
ster derved noget af sin Betydning, naar det ikke 
drejer sig om meget store Tab, hvad det allsaa ikke 
synes at gøre. Et Tab af omkring 10 % i Styrke er 
uvæsentligt, naar man betænker, at man ved Bereg
ning af Trækonstruktioner i Reglen indforer 10 Gange 
Sikkerhed.

En meget væsentlig Indvending er derimod den 
Tilbøjelighed til at suge Fugtighed, som visse iøvrigt 
fortrinlige flammesikrende Midler desværre fører med 
sig. Saaledes de vigtigste af alle, det svovlsure og 
fosforsure Ammoniumsalt. Det er en ringe Trøst, 
at de rene Salte besidder denne Mangel i ringe Grad, 
naar Handelsvaren, som man af økonomiske Grunde 
er henvist til, afgjort volder Besvær. For al komme 
paa det rene med Vandsugningsevnens Betydning har 

Hr. Ingeniør Frede Andersen som Leder af > Dansk Im

prægneringskompagni« i 1907 hulet foretage en Række 
Forsøg med imprægnerede Træstokke paa Statsprøve
anstalten i København. Stokkene var imprægnerede
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Anvendelse af svovlsur Ammoniak, dog uden Tilsæt

ning al den svovlsure Magnesia og derfor særligt mod

tagelige. Fremgangsmaaden var denne, al saavel be
handlede som ubehandlede Træslokke 50 cm lange og 

3 cm i Diameter tørredes ved 40° G. til Vægten var kon

stant og anbragtes derefter i el Skab, paa Bunden af 

hvilket var henstillet en Bakke med Vand. Efter 12 

Døgns Forløb blev de vejede. Det behandlede Træ 
havde ved Tørringen gennemsnitlig tabt 4,4 % i Vægt 

og ved 12 Døgns Henliggen i fugtig Luft vundet 

20,6 % i Vægt, medens Tallene for det ubehandlede 

Træ gennemsnitlig var henholdsvis -^-4,8 % og 

+ U’3 %. Resultatet var altsaa ikke videre gunstigt 
for det imprægnerede Træ.

Professor Norton har i sin Egenskab som Ingeniør 

for »The Insurance Engineering Experiment Station« 

i »De Forenede Stater« i en Rapport i 1905 erklæret, 

at han efter Forsøg med en Række Prøver af flamme- 

sikkert Træ i fugtige Rum var kommet til det Resul

tat, at ikke el eneste kunde siges at være fri for Paa- 

virkning. Til Benyttelse paa Steder, hvor der ikke 
er fugtigt, er del derimod godt egnet.

De Heste Fabriker paastaar, at deres Fabrikat ikke 

suger Fugtighed af Luften og ikke paavirker Metaller. 

Hvor vidt de har Ret iaar staa hen. I det mindste 

tyder Professor Norlons Ord paa, al All ikke er ganske 

som det skulde være. Ved Ferrell-Processen, hvor der 

anvendes svovlsur Lerjord, synes man, saavidt man 

kan dømme efter »The Franklin Institutes« Undersø

gelser, al undgaa Fugtighedssugning. I Rapporten er 

direkte anført, al det behandlede Træ ikke er hygro

skopisk. Lidt Skepsis er vist ikke af Vejen. Svovl-

3*
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sur Lerjord er meget letopløselig i Vand, og det angri
ber Metal meget kraftigt i fugtig Tilstand. Jeg kan 
da ikke tænke mig andet, end at Træ, imprægneret 
efter Ferrells Metode, navnlig paa el nogenlunde fug
tigt Sted, maa vise nogen Vandsugning og deraf fol
gende odelæggende Virkning paa Metaller.

Træets Holdbarhed bliver ikke synderlig paavirket 
ved de fleste Processer. Dog har Professor Norton 
ved sine Forsøg lejlighedsvis fjundet, at imprægneret 
Træ kunde blive angrebet af Skimmelsvamp. Dette 
hænger maaske noget sammen med Vandsugningstil
bøjeligheden. Ved Ferrells Fremgangsmaade skal der 
ikke være forekommet Svampedannelser.

Man vil ofte paa imprægneret Træ finde, at Sal
tene »blomstrer ud« (hvidt Udslag paa Overfladen). 
Det ser ikke godt ud men er ellers af mindre Betyd
ning, naar ikke Træet skal modtage Politur.

Træets Evne til al modtage Maling bliver ikke 
paavirket af Imprægneringen. Det paastaas tvert- 
imod, at Farven er lettere at anbringe, da Træets 
Porer er udfyldte. Farverne paavirkes langt mindre 
end ved Maling af imprægnerede vævede Stoller. Hel
ler ikke synes del, at det flammesikre Træ er vanske
ligere at arbejde i end det ubehandlede.

Metaller angribes i Reglen ikke af de i del im
prægnerede Træ indeholdte Salte, naar Træet er tørt. 
Er det fugtigt, vil der være Fare for Ødelæggelse af 
Metaldele, Som, Bolte, Nagler m. m. Det er derfor 
af største Vigtighed, at Træet efter Behandlingen med 
Imprægneringsvædsken tørres godt, og at Torringen 
ikke sker for hurtigt. Det kan ikke noksom frem
hæves, at den Omhyggelighed, hvormed Træet be-
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handles, er en meget væsentlig Faktor i det gode Re
sultat.

Naar det flammesikre Træ ophedes ved en Brand, 
afgiver del naturligvis visse Luftarter, der kan være 
ret generende. Ved de almindeligt benyttede Impræg- 
neringsvædsker af Ammoniumsalte viser Erfaringen, 
at de udviklede Luftarter ikke i nogen høj Grad vir
ker hindrende paa Brandvæsenets Arbejde, hvorhos 
man ikke maa glemme, at Afslukningen af flammesik- 
kert Træ er langt lettere end ellers. Som allerede 
bemærket, er der ikke noget til Hinder for, at flam- 
mesikkert Træ kan komme i Brand, ihvorvel delle 
klinger lidt absurd. Naar Træel er til Stede i større 
Mængder, tæt sammenpakket, og er udsat for en ved
holdende Ild f. Eks. fra el brændende Lager af ube
handlet Træ eller fra brandfarlige Vædsker, vil det 
forgasse, og de udviklede Gasarter vil brænde. Men 
Ilden har ingen »Kerne« og kan forholdsvis let af- 
s lukkes.

Priserne for Behandling af Træet er naturligvis 
noget afhængige af de særlige Forhold i vedkom

mende Land. Imprægneringskompagniet i København 
(Ingeniør Frede Andersens Proces) angiver, al med 
de nugældende Priser for svovlsur Ammoniak, svovl
sur Magnesia og Borsyre vil Omkostningerne for 
Kemikalierne blive 19 Kr. 30 Øre pr. kubm. Træ 
i Breeder o. 1. For Tømmer, hvor Imprægnerin
gen ikke behover al strække sig helt ind i Træets 
Kerne kan regnes ca. 13 Kr. pr. kubm.

Flammesikre Straatage.
Som bekendt er de paa Landet saa hyppigt an

vendte Straatage en betydelig Fare for Brands Ud-
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bredelse. Det er dog sjældent, al der gøres noget 
for at gøre dem mere modstandsdygtige overfor Ild. 
Opgaven bliver at finde et Middel, der taaler Vejr
liget og er absolut frit for Tilbøjeligheder i Retning af 
at suge Fugtighed. Andes angiver som Paastryg- 
ningsmiddel for færdige Tage pulveriseret Kridt ud
rørt i Linolie. Denne Paaslrygningsfarve anbringes 
liere Gange. Han anbefaler at dække Tagskæget med 
Brædder, flere Gange bestrøgne med det angivne Mid
del. Behandling af Straaet før Anbringelse i Taget 
kan ske ved at lægge det 10 å 12 Timer i en 10 % 
Natronvandglasopløsning, derefter lade det tørre, og 
give det en Efterbehandling med en Calciumchlorid- 
oplosning. Der skal da i Fibrene danne sig et Kalk
silikat, som skal være godt beskyttende mod Antæn
delse.

Prøver af Flammesikkerheden og Resultaterne af disse.

Ved al beskæftige sig med Spørgsmaalet om den 
praktiske Værdi af de til vore Dage indvundne Erfa
ringer med flammesikkert Træ vil man meget snart 
finde, at de Prøver, der afholdes for al konstatere det 
flammesikre Træs Modstandsdygtighed for Ild er i 
høj Grad mangeartede og i mange Tilfælde i høj Grad 
primitive. Man savner en »Standard« Prøvemethode.

Naar man ser hen til den opdragende Betydning 
af den rent videnskabelige Prøvning af Jern og Staal, 
Cement og andre Bygningselementer; hvorledes Prø
veresultaterne stadigt har været en Spore til Fremme 
for Industrien, finder man i det forholdsvis lave 
Standpunkt, hvorpaa Prøvningen af flammesikkert 
Træ for Øjeblikket staar og den Famlen, der udvises
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ved Valget af Prøvemethoder, en Bestyrkelse i den 

Betragtning, at Tilvirkningen af flammesikkert Træ 

trods sin høje Alder endnu ikke har viklet sig ud 

af Barnesvøbet. Der bor findes en Fremgangsmaade, 

der i Lighed med de gængse Undersøgelser af Jern 

og Cement egner sig til at blive almengyldig. En 

saadan »Standard« Prove maa ikke alene omfatte 

Træets Evne til at modstaa Ild, men samtidig dets 

Styrke, Forhold overfor Vejrlig, Holdbarhed m. m. 

I det folgende skal jeg forsøge at give en Fremstilling 

af, hvorledes man har anstillet Prøver med de im

prægnerende Stoffer. Af saadanne Prover skal jeg 

ikke komme ind paa saadanne med »populært« Præg, 

d. v. s. hvor man for et Publikum har demonstreret, 

hvorledes en lille Bygning opfort af imprægneret Træ 

i linievis kunde modstaa et indvendigt Baal samtidig 

med, at en ganske lignende af uimprægneret Træ var 

i lystig Brand. Saadanne Forsøg kan være ganske 

underholdende, men de har intet med Videnskab at 

gøre. Jeg skal indskrænke mig til at omtale saadan

ne, som har til Maal at fremme den tekniske Viden 

om de forskellige Imprægneringsmetoders relative 
Værdi.

A. Prøve med vævede Stoffer.

Amerikanerne Whipple og Faij har ved deres For

søg med Imprægneringsmidler for Teaterdekorationer 

i deres Trang til en ensartet Prove benyttet en lille 

Lampe, hvoraf en Skitse vedfojes. Lampen, som 

brænder med en lille 2" høj Spritflamme, er forsynet 

med Holder for et Glas, 8” langt og 2" i Tværmaal. 

Delle er hævet % og giver derved forneden den 
fornødne Luft Adgang. Prøvestykkerne var 1" brede
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og 8" lange og ophængtes i Glassets Indre med y2'r 
Ombøjning over et Stykke Staaltraad. Igennem Glas

set kunde man da iagttage Virkningerne. Ved Vej

ning af Proves tykkerne for og efter Proven kunde man

da beregne, hvormange % af Stoffet, der var fortæret. 

En Serie Prøver, udførte med et Apparat, der meget 

lignede ovenstaaende, gav følgende Vægtforringelser 

ved Brandprøverne:

Borax ....................................... 99 %

Ammonium Chlorid............99 -

Fosforsur Natron..................... 97 -

Svovlsur Lerjord..................... 95 -

Fosforsur Ammoniak .... 68 -

Den angivne Fremgangsmaade er ikke uden In

teresse og lader sig muligvis med Held anvende ved 

Prove af Teaterdekorationer og særligt da paa et Tea-
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lers Malersal, naar det drejer sig om at undersøge, 

hvorvidt imprægnerede Lærreder og Gaze til Brug for 

Teaterdekorationer er anvendelige. Til Prøve af æl

dre Dekorationer vilde man i mange Tilfælde trykke 

sig ved at skære en Strimmel 8" X 1" ud midt i en 
Dekoration. Ved Inspektion af malede Dekorationer 

er det i Reglen tilstrækkeligt at anbringe en Sprit

flamme under den vandret paa to Bukke liggende De

koration og bedømme Resultatet ved den Villighed, 

hvormed Randene i det fremkomne brændte Hul for

planter Flammen til Siden.

I England har »The Fire Prevention Committee« 

som angivet Pag. 15 i 1909 foretaget en meget omfat
tende Række Prøver med Flonel af forskellig Art, dels 

af ren Uld, Blanding af Uld og Bomuld (Unions) og 

ren Bomuld, de to sidste Stoffer gjort flammesikre ved 

folgende Behandling: Stoffet dyppes i en Opløsning af 

tinsurt Natron, vrides, tørres, derpaa dyppes det i 

svovlsur Ammoniakopløsning, vrides og tørres atter, 

vaskes i rindende Vand og sluttelig tørres. Der blev 
ialt foretaget 456 Prøver med disse Stoffer, som efter 

deres Art var delt i 6 Grupper.

Man vedtog at udføre Prøverne paa følgende 

Maade (som for Fremtiden skulde tjene som Norm):

a. Tre Prøver, hver ca. 1  Yard, skal vaskes med 
Sæbe og Vand og stryges 10 Gange.

b. Prøverne skal stryges yderligere een Gang med 

et almindeligt Strygejern ikke over tre og ikke 

mindre end een Time før Proven og være fuld

stændig torre ved Forsøget.
c. De saaledes behandlede Prøver skal maales nøj

agtigt, og Arealet maa ikke variere mere end 10 % 

over eller under 1  Yard.
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<  1 . P r ø v e r n e  s k a l  i  R æ k k e f ø l g e  e f t e r  h v e r a n d r e  o p 

h æ n g e s  l o d r e t  o g  u d b r e d t  p a a  e n  T r æ s t a n g  f a s t 

g j o r t e  m e d  t r e  M e t a l k l e m m e r .

e .  D e r  a n b r i n g e s  u n d e r  M i d t e n  a f  U n d e r k a n t e n  e t  

b r æ n d e n d e  V o k s l y s ,  1 / 8 "  i  D i a m e t e r ,  6 — 1 2 "  l a n g t .

f .  F l a m m e n  f r a  L y s e t  s k a l  h o l d e s  v e d  K a n t e n  a f  

S t o f f e t  m e l l e m  1 5  o g  2 0  S e k u n d e r .

g .  H v i s  i k k e  o v e r  5  %  a f  A r e a l e t  b r æ n d e r  i n d e n  6 0  

S e k u n d e r ,  t a g e t  s o m  M i d d e l t i d  a f  t r e  P r ø v e r ,  s k a l  

S t o f f e t  e r k l æ r e s  s o m  » f l a m m e s i k k e r t « .

A n i n . S k u l d e  m e r e  e n d  5  %  m e n  u n d e r  2 5  %  b r æ n d e ,  

b r u g e s  B e t e g n e l s e n  » B r æ n d e r  v i l l i g t « ,  h v i s  m e r e  

e n d  2 5  %  f o r t æ r e s :  » B r æ n d e r  h u r t i g t « .

S o m  P r ø v e  p a a ,  h v o r l e d e s  R e s u l t a t e t  a f  e n  P r ø v e 

s e r i e  s t i l l e s  o p ,  t j e n e r  f o l g e n d e  O v e r s i g t :
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For at letle Oversigten var der for hver Serie af 

Prøver grafisk angivet, hvorledes Flammen havde vir

ket paa Stoffet, saaledes som vist paa Fig. 2.

Ma rnrrlcjk 'KKxrt 

r 

BOMULDS FLOM EL

I

Ube’ha.'tuHeL

Fig. 2.

Den anvendte Fremgangsmaade er efter mit Skøn 

vel skikket til at danne Grundlag for en almindelig 

international Overenskomst m. H. t. Prøver for flam- 

mesikkerl Slof.

B. Prøver med Træ.

Den Opgave at finde en almindelig Fremgangs

maade for Prøvning af flammesikkert Træ er afgjort 

mere besværlig, end naar del gælder vævede Stoffer. 

Allerede dette, at Prøverne viser forskellige Forhold 

alt efter de anvendte Prøvestykkers Form og Størrelse 

er en Kilde til Vanskeligheder. Naar man gennem- 

gaar de fra forskellige Sider fremkomne Forsøg paa 

at fastslaa en saadan almindelig Prøvemethode, er det 

dog ikke alene Prøvestykkernes Form, men ogsaa de

res Anbringelsesmaade i Forhold til Flammen, som 

varierer. Det er atter her Amerikanerne, der har 

trukket det største Læs for at generalisere disse Un

dersøgelser, og da flere af disse Forsøg frembyder In

teresse, skal jeg i det følgende give en Fremstilling af 

de vigtigste.
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Spaa nep røven har været stærkt benyttet og 
blandt andet af »De nordamerikanske Fristater«s Ma

rine til Brug for det til Krigsskibene benyttede Træ. 
Der høvles et Antal Spaaner af det Træ, der skal prø

ves. Spaanerne fyldes i et Jernkar, hvis Bund be- 

staar af Jerntraadsvæv med ca. 12 mm Maskeaabning, 

og som dækkes med et Lag Spaaner ca. 50 mm højt. 

En Bunsens Brænder anbringes under Bunden, indtil 

Spaanerne begynder at flamme. Brænderen fjernes, 

og den Tid, Spaanerne bevarer Flamme og Glød, maa- 

les. Bortset fra, at Flammen fra en Bunsens Bræn

der kan give en noget varierende Hede,, er Prøven 

ikke anvendelig til Sammenligning mellem forskellige 

Træsorter, da Spaanerne ikke bliver ensartede. Prø

ven er temmelig primitiv i sin hele Anordning og 

næppe tjenlig til Efterligning. Det samme gælder om 

den Fremgangsmaade, hvorefter Træet anbringes i 

Smaastykker paa en rødglødende Jernplade, hvorved 

den Tid, der hengaar før de kommer i Brand, maales.

Op s tabling s prøven. Henved 40 Stykker 

Træ 20 X 20 X 150 mm stables op i Lag under rette 

Vinkler paa en Rist saaledes, at de danner en lille fir- 

sidet Terning, som sættes i Brand ved en Bunsens 

Brænder under Risten, og man maaler da den Tid, 

som Terningen behøver henholdsvis til at komme i 

Brand og til at styrte sammen. Disse Tider, som ved 

ubehandlet Træ er x/8—3/4 Minut og 4—6 Minutter er 

ved flammesikkert Træ henholdsvis ca. 3 Minutter 
og 11—18 Minutter.

Norton, konsulterende Ingeniør for en Række 

Brandforsikringsselskaber i Nordamerika, og som har 

udført en Række Forsøg paa denne Maade og hvorfra 

de anførte Tal stammer, mener herved at have kon-
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stateret betydelig bedre Resultat i 1905 end i 1902, 

hvilket, hvad man jo ogsaa maatte vente, tyder paa 

en Fremgang i Imprægneringens Effektivitet. I 1905

Fig. 3.

var han nødt til at pinde Stykkerne ned til 10 mm X 

10 mm Tværsnit for overhovedet at faa dem til at 

brænde.
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Woolson, Lærer ved Columbia Universitetet, er i 

1902 fremkommet med et Forslag til en almindelig 

Prove (Normprøve) af imprægneret Træ. Forslaget, 

som tilstræber en absolut Ensartethed i Behandlingen 

af Prøvestykkerne og giver Anvisning paa en ren me

kanisk Bedømmelse af Forsøgsresultaterne, hvorved 

det personlige Skøn er ganske udelukket, fortjener en 

nærmere Beskrivelse. Prøvestykkerne 25 X 25 X 320 

(1" X 1" X 12" engelsk Maal) anbringes parvis tværs 

over en lille Ovn, som vist paa Fig. 3, i hvilken der 

holdes en Temperatur af ca. 1000° Cel. Ovnen op

varmes ved Gas, som med Luftblanding liiføres ved 
Ovnens Bund gennem tre til Indervæggen tangentiale 

Rør. Mellem Prøvestykkerne anbragtes, som Tegnin

gen viser, el »Le Chatelier-Pyrometer«, saaledes at 

dettes Afstand til begge Prøvestykkerne var ca. 12 mm. 

Efter 2 Minutters Forløb blev Prøvestykkerne fjernede 

og Variglieden af Flamme og Glød noteret for begge. 

Efter Prøvens Slutning blev Prøvestykkerne genn em - 

savede i Midten paa Tværs og Tværsnittet kopieret, 

idel Skillelinien mellem forkullet og friskt Træ op

tegnedes. Begge de saaledes i Tværsnittet dannede 

Arealer maaltes med Planimeter og Brøkdelen af det 

hele Areal beregnedes. I Fig. 4 vises Resultatet paa 

et Antal Prøvestykker, baade af ubehandlet og flam- 

mesikkert Træ af forskellige Træsorter. Man lægger 

straks Mærke til, at det ubehandlede Træ ogsaa er 

angrebet paa Oversiden. De flammesikre Prøver 

stammer fra forskellige Behandlingsmaader og Prø

verne viser godt Resultaterne af baade god, daarlig 

og virkningsløs Behandling. De firsidede Konturer vi

ser Prøvens oprindelige Tværsnit, de skraverede Area

ler den forkullede Del, og de hvide Arealer, hvad der
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er forblevet friskt. De paaskrevne Tal angiver Forhol

det, upaavirket til paavirket Tværsnit. Man lægger 

endvidere Mærke til, at de to ubehandlede Prøver af 

»Yellow pine« har givel bedre Resultat end nogle af de 
»flammesikre« Prøvestykker. Woolson mener, at dette 

kan skyldes enten Træets store Indhold af Harpiks 

eller »Overbehandling«, som har paavirket Træets 

Fibre. Værdien af Imprægneringen kan ikke bedøm

mes alene af disse Tal, men ogsaa af Tilbøjeligheden 

til al brænde og vedligeholde Branden. Dette maales 

ved den Tid, som henholdsvis Flamme og Glød varer 

eller Prøvestykkernes Fjernelse fra Ovnen. For »Yel

low pine« var Gennemsnittet for Flammetid af 10 

Prøver omtrent 14 Sekunder, medens den for ubehand

let Træ var ca. 120 Sekunder; altsaa Forhold ca. 10 % 

»White wood« gav 4 og 168 eller ca. 2,4 %.

Om den ovenfor beskrevne Fremgangsmaade vil 

kunne afhjælpe Savnet af en almindelig Methode til 

Bedømmelse af imprægneret Træ er vanskeligt at af

gøre. Den er i ethvert Tilfælde godt egnet til Brug i 

et Laboratorium. Et andet Spørgsmaal er, om man 

ved Anvendelse af saa smaa Prøvestykker kan faa et 

sandt Billede af Træets Forhold under Brand. I denne 

Henseende byder den ved Statsprøveanstalten i Kø

benhavn benyttede Fremgangsmaade en umiskendelig 

Fordel. Jeg skal i det følgende beskrive Forholdene 

ved denne Prøve og nogle derved vundne Resultater, 

hvilket jeg skylder Statsprøveanstaltens Direktor, Hr. 

Professor Hannover, megen Tak for.
Paa Byggepladsen udtages en Række Prøvestyk

ker, som ved Revler og Sammenpløjning af Træ sam

les til tætte Islager af 4' X 5' Størrelse. Til Sammen

ligning underkastedes uimprægnerede Træflager en 
4
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Statsprøveanslaltens Undersøgelser.

Forsøgene den 5. Maj 1908.

Imprægneret. Uimprægneret.
Paavirket af Ild 46 Min. Paavirket af Ild 6 Min.

Forsider.

Bagsider.
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Statsprøveanstaltens Undersøgelser.

Forsøgene den JS. Maj 1908.

Imprægneret. Uimprægneret.
Paavirket af Ild 50 Min. Paavirket af Ild 14Min.

Forsider.

Bagsider. 4*
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Statsprøveanslaltens Undersøgelser.

Forsogene den 17. Juni 1908.

Imprægneret. Ü imprægneret.
Paavirket af Ild 2u Min. Paavirket af Ild 4å6 Min.

Forsider.

Bagsider.
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lignende Prove. Flagen anbragtes i skraa Stilling 

dækkende Aabningen i det paa Fig. 5 viste murede 

Forsøgshus og udsattes for Flammen fra tre store 

Bunsensbrændere. Temperaturen maaltes ved et »Le 

Chatelier-Pyrometer«, som gennem det nederste Ob- 

servationshul anbragtes i vandret Stilling hen over de 

to nærmeste Gasbrændere. Under Forsøget iagttoges 

Tiden for Gennembrænding og Evnen til at fortsætte 
Branden efter at Gasflammerne var slukkede. Gas

flammerne blev slukkede, saa snart Gennembrænding 

havde fundet Sted og Forsøget da betragtet som endt. 

Samtlige Prøver var udtagne af Træ, imprægneret af 

»Dansk Imprægneringskompagni« (Ingeniør Frede 

Andersen). Man vil ikke undlade at bemærke det gen- 
nemgaaende gode Resultat.

Forsøget den 3. Sept. 08 har jeg personlig over
været. Det var ganske klart, at Harpiksholdigheden, 

som ogsaa angivet i Statsproveanstaltens Beretning 

spillede en betydelig Rolle. Paa stærkt harpiksholdigt 

Træ er altsaa Imprægneringen ikke helt virksom. Man 

kan dog delvis hæve denne Mangel ved at forsæbe 

Harpiksen i Træet samtidig med Imprægneringen.
Jeg skal til Slutning anføre, hvad den tidligere 

nævnte amerikanske Ingeniør Norton udtalte efter sine 

for Assuranceselskaber i Fristaterne foretagne om
fattende Forsog i 1902.

»Efter mine Forsog synes det, at man af flamme- 

sikkert Træ ikke kan vente sig stort ud over dette, at 

naar dette ophedes, afgiver det en Gasart, som gor, 

at det er mindre villigt til at brænde end ubehandlet 

Træ, og naar det kommer i Brand, giver det mindre 

Flamme og Straalevarme og er derfor ikke tilbøjeligt 

til at forplante Ilden videre. Det er ikke uforbrænde-



ligt, del er ikke flammesikkert, del er et godt Brænd

sel, det vil under mange Forhold vedligeholde sin 

egen Forbrænding, og det ødelægges ved Flamme ude

fra næsten lige saa hurtigt som ubehandlet Træ«. 

Dette er jo nøgterne Ord og til en vis Grad nedslaaen- 
de, men Norton erklærer senere i 1905 efter at have 

foretaget en ny Serie Forsøg: »Gennemsnitsresultatet 

viser, al en Flamme, der vilde antænde ubehandlet 

Træ i Lobel af nogle Sekunder, i flere Minutter er 

uden Virkning overfor det behandlede Træ. Flam

me- og Varmestraaling fra det behandlede Træ er kun 

en Brøkdel af, hvad del ubehandlede giver, og Faren 

for Ildens Forplantning til Omgivelserne næslen lig 

Nul. Naar Træet haves paa nogenlunde tørt Sled hol

der det sig godt«. Disse Ord giver et nyt og mere op

livende Billede af Situationen.

Der er altsaa Fremskridt at notere, Hvilket er 

glædeligt. Al der er langt igen, kan dog ikke næg

tes. Delle skal jeg, idet jeg slutter disse Linier, ikke 

undlade at fremsælte som min egen personlige Opfat

telse ved Tilendebringelsen af de forberedende Arbej

der til Udarbejdelse af nærværende lille Skrift.
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AKTIESELSKAB

FLAMMESIKKERT TRÆ

TLF. 4508
THORVALDSENSVEJ 11

KØBENHAVN V.
TLF. 4508

Udfører flammesikker Imprægnering af Træ og Væv 

efter Bygningsmyndighedernes Fordringer, under Stats

prøveanstaltens Kontrol.

Forhenv. Brandchef Oberst Meyer udtaler:

I Tilslutning til foranslaaende Artikel af Hr. Brandin
spektør Friis skal jeg udtale, at flammesikkert Træ, frem
stillet paa den af Dansk Imprægneringskompagni anvendte 
Fremgangsmaade og yderligere underkastet Prøve af Stats
prøveanstalten, frembyder saa store Fordele, ikke alene 
overfor den første Antændelse under en Ilds Opstaaen. 
men navnlig overfor dens videre Forplantelse til Omgivel
serne, at det bør finde en langt større Anvendelse end det 
hidtil har været Tilfælde. Som et Udslag i denne Retning 
maa vel ogsaa betragtes, at der i det af Københavns Kom
munalbestyrelse vedtagne Udkast til en ny Bygningslov 
er optaget en Bestemmelse om, at flammesikkert Træ, im
prægneret paa en af Magistraten godkendt Maade, fremtidigt 
vil kunne henregnes iblandt de brandsikre Materialier.

København, d. 26. Maj 1911.
MEYER, 

Oberst, 
fhv. Brandchef.






