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- Hektografen.
Äcd Hektograf forstans en Masse, ved hvilken man

knn fremstille Copier af skrevne Arbejder; den fremstilles paa
forskjellige Maader, af hvilke her fremsættes de vigtigste:
1) 100 Gram Lim oploses i 375 Gram Vand, koges
ved en sagte Ild og tilsættes 500 Gram Glycerin og 25
Gram flemmet Kaolin.
Af nedenstaaende Blanding har Forfatteren opnaaet
at tage indtil 90 rene, tydelige Aftryk.
2) 100 Gram Lim oplpses i 300 Gram Vand, koges og
tilsættes under Kogningen 1500 Gram Glycerin, 50 Gram
opløft Husblas, 75 Gram Dextrin og 25 Gram svovlsurt
Baryt (Tungspat).
Blandingen omrdres omhyggelig,
indtil den er halvt nffølet, hvorefter den hældes i den
flade Blikform.
Paa Overfladen sorekoinmende Luftblcerer maa omhyggelig fjernes før Afkølingen, hvilket
let lader sig gjdre med den lige nfskaarne Kant paa stift
Papir eller et Stykke tyndt Pap. Skulde der desuagtet
efter Afkølingen vise sig Ujævnheder, da kunne disse let
fjcernes ved at bevæge et varmt Strygejcern i umiddelbar
Nærhed af samme, saaledes at Overfladen let smeltes.
Hektografen opbevares bedst paa et køligt Sted,
ligesom man under Bragen af samme ikke maa arbejde i
Solen eller for nær en varm Ovn.
i
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Originalen strives paa godt Papir med Hektografblcek (se dette), og lægges med den beskrevne Side paa
Massen, hvorefter man stryger den ganste let med en
blod Bprste et Par Gange fra Midten og ub til Kanten
og lader den ligge rolig nogle Minutter. Skriften op
suges da af Massen, og staar omvendt paa samme og
har Udseende som Graveringen paa en litografist Sten.
Kopierne frembringes ved at lægge Papir paa Massen,
efternt Originalen er fjærnet, og stryge dette et Par
Gange med en blpd Bprste. Det er en Selvfplge, at
Massen afvaskes efter Brugen, før man atter kan be
nytte samme; dette sker lettest med en blpd Svamp og
lunkent Vand.
Opstaar Hulheder eller Ujævnheder i Massen ved
gjentagen Brug, da maa samme fjernes ved en Omsmeltning, hvilket godt lader sig udfpre i selve Formen,
pan en varm Kakkelovn eller et Komfur, ved ikke for
stærk Varme, hvorefter Formen henstilles til Afkpling i
en vandret Stilling.
Forholdene ved Sammensætningen lade sig variere
en Del, men man stal ikke efter andre Forskrifter lade
sig forlede til at bruge et stprre Kvantum svovlsur
Baryt, da man derved, trods al anvendt Forsigtighed,
kun opnaar at faa en til Brmds spgende Kage af Baryt.
3) Man kan ogsaa fremstille en god, men ikke billig
Hektografmasse af 100 Gram Gelatine og 1000 Gram
Glycerin, som helst maa smeltes i et Vandbad.

Om Svamp i Bygninger og Middel derimod.
Af Kemikeren Jung.

Om Aarsagen til Svampens Oprindelse ere Mening
erne meget forskjellige, og man har fremsat alle tænkelige Grunde. Følgende Meddelelse grunder sig paa For
fatterens praktiske Erfaringer og Iagttagelser. I tre forskjellige Egne, omtrent fjernede i 90—100 Miles Afstand
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fra hverandre, blev udfprt Bygningsværker, og det har
derved vist sig, at alle, indtil da anbefalede Bestyttelsesmidler, viste sig utilfredsstillende. Navnlig har man iagt
taget, at Anvendelsen af Kogsalt, ligesom ogsaa af Salt
syre, var aldeles Unyttigt, og at Svampen, hvor disse
Midler vare anvendte, manste snarere optraadte med for
øget Heftighed.
I Provindsen Pommern gives der
Steder, hvor ncesten intet Hus er uben Svamp, og man
finder at Bygninger, der nceppe ere tre Aar gamle, alle

rede ere pdelagte i Tømmerværket af Svamp.
Forfatteren har anvendt to Metoder, hvilke idetmindste forsaavidt have vist sig tilfredsstillende, som de
paagjoeldende Bygninger endnu ere uangrebne, tørre og
sunde, medens Bygninger, der opfprtes samtidig og af
lige saa gode Materialier, uden at nogen af de angivne
Metoder anvendtes, allerede ere mer eller mindre ödelagte. Efter den fprste Metode blev Fundamentet, efterat
det var nogenlunde tørt, oversmurt med en Blanding af
Harpix, Tjære og Sand, sammenblandet i et Forhold
som 4—1—8. Derefter blev den pvrige Grund, der
skulde belægges med Gulv, udfyldt med en Blanding af
Stenkulaske, Sand og Kalk, i et Forhold som 4—5—3,
udrprt og sammenblandet i Vand til en Vælling. Efterat
denne Fyldning var vel planeret, blev den belagt med
tørre Mursten, hvorved ikke alene opnaaedes en jævn
Flade, men ogsaa at GrUnden derved hurtigt udtprredes,
i hvilken Hensigt man endogsaa efter nogle Dages Fortøb havde anbragt et nyt Lag tørre Sten. Paa denne
Maade kan man opnaa at saa Granden vel ubtørret
ligesaa hurtigt som Taget pan en Bygning kan være
færdigt. Efterat Dpre og Vinduer vare indsatte og
Pudsningen færdig, blev den nu meget haarde Grund
belagt med Brædder. Man anvendte hertil velafrettede
Underlag nf Gran, der vare imprægnerede med Klor
zink og fyldte da Mellemrummene med Melkalk og tørt
Sand i Forhold 3—5, hvorefter Brædderne bleve lagte.
1*
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Hidtil har Svamp ikke vist sig, hverken ved Grunden
eller i Træværket, medens et Nabohns, endstjpndt det
tildels er forsynet med Kjcelder, næsten ganske er pdelagt.
Ved den anden Metode har man behandlet Funda
mentet paa samme Maade, dog, istedetfor at anvende
Blandingen af Aste, Kalk og Sand i oplpst og ubrørt
Tilstand, har man blandet disse Dele tørre sammen og
udsat dem for en stcerk Hede før de anvendtes. De paa
den ene Side afhpvlede Brædder har man overgydt med
en Blanding af Harpix og Stenkulstjære i et' Forhold

som 5—4. Efter syv Aars Forlpb har Bygningen vist
sig nt være tør og uben mindste Svamp.
Det anbefales, hvor man anbringer Kjceldere Under
Bygninger, at belægge Hvælvingerne, efterat de ere vel
tørrebe, med kunstigt Asfalt. Denne tilvejebringer man
til dette Øjemeb ved at sammenblande 3 Dele Stenkuls
tjære, 4 Dele Stenkulsbeg og 5 Dele tørt Sand.

Udtmring af BeboelseslejlighederAt nybyggede og hvidtede Boliger ere skadelige for
SUndheden og give Anledning til forstjellige Sygdomme
er en kun altfor velbekjendt Kjendsgjerning, som desUagtet hyppigt bliver sorglemt. Om ogsaa de ny ind
rettede Værelser i længere Tid ere blevne udlnftede, saa
bemærker man alligevel kort efter, at de ere blevne be
boede, at der er Fugtighed tilstede. Desnden bemærkes
en ejendommelig Kalklugt, Mpblerne bolne ub og der
danner sig Skimmel. Luften er i saadanne Værelser
opfyldt af Fugtighed, og naar den indaandes, maa det
medfpre den stprste Fare for SUndheden. Forstjellige
Midler ere bragte i Anvendelse til Udtørringen af slige
Boliger, men de have i Reglen kun ført til et ufuld
stændigt Resultat, da man ikke kjendte den Kilde, hvorfra
Ondet hidrprte.
Firgtigheden i nyindrettede Værelser,
som blive beboede, opstaar derved, at den Kulsyre, som
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Mennestet udaander, forbinder sig med Kalken, som der
ved afgiver sit Vand. Naar man derfor ved en kemist
Proces udvikler Kulsyre i temmelig stor Mcengde i saadanne Lokaler, da vil man snart se Virkningen deraf.
Derpaa beror den Fremgangsmaade, hvorved man opnaar en hurtig Ubtørring, og vi ville derfor henlede Op
mærksomheden derpaa. I de omhandlede Værelser henscetter man Jldgryder med glpdende Kul og tillukker
Dpre og Vinduer. Efter nogle Timers Forlpb aabner
man Søren, men betrceder fprst Værelset en Time efter
for da at aabne VindUerne. Ved Kullenes Forbrænding
berpves Luften sit Ilt og der dannes Kulsyre, som ud
driver Vandet nf Kalken for selv at forbinde sig med
denne. Naar dette Experiment anstilles to til tre Gange,
og der hver Gang sprges for et godt Gjennemtrcek, saa
vil et Værelse i 8 ä 14 Dage vcere saa tørt, at det uben
Fare kan beboes. 6 a 8 Pd. M ere tilstrækkelige til
hver Forbrænding. Ved Forspg har man overbevist sig
om, hvor langsomt Udtørringen gaar for sig alene ved
Luftens Gjennemlrcek, fordi denne fun indeholder en meget
ringe Mcengde Kulsyre. Det samme er Tilfældet med
sriskbrcendt Kalk, som vel tiltrækker Fugtighed men meget
langsomt. Ved disse Forspg har man fundet, at 1 Pd. frisk
brændt Kalk inden 24 Timer havde tiltaget i Vcegt ved
at henligge: i ny Bygninger 1,2 til 2,4 pCt., i beboede
Værelser 0,38 til 0,42 pCt., i fugtige Kjceldere 2,3 til 2,4
pCt. Fprst efter Forlpbet af en hel Sommer formind
skedes Kalkens Vcegtforpgelse for de ny Bygningers Ved
kommende til 0,98 pCt.

Fernis for Joern og Staal til Beskyttelse mod Rust.
I.

Jstedetfor den sædvanlige Maade at indgnide JnstrUmenter as Staal eller Joern med Olje for at bestytte

6
dem imod Rnst, kan man meget bekvemmere betjene sig
af en Blanding af hvid Vox, opløft i Benzol. Ved
sædvanlig Temperatur oplpses 10 Kv. Vox i 150 Kv.
Benzol, men ved Varme kan Oplpseligheden forpges saaledes, at 1 Kv. Vox oplpses i 2x Kv. Benzol.
Med en kold tilberedt Oplpsning, blive Gjenstandene
overstrpgne med en Fjer eller Pensel. Efterat den an
vendte Benzol er fordampet, hvilket sker meget hurtigt,
bliver der et ensartet tyndt, men fasthcengende Lag Vox
tilbage paa Gjenstandenes Overflade.
Ved dette tynde Lag Vox er Rusten fordreven for
lang Tid. Fremfor nogen anden Fernis har dette Over
træk den Fordel, at det er sejgt og bøjeligt og derfor
ikke springer of, om det end tprres stcerkt, og i Sammen
ligning med Olje er det behageligere og bekvemmere, da
Afgnidning og Paastrygning ved enhver Anvendelse af
de indsmurte Gjenstande her er unødvendig.

II.

Gjenstandene behandles førft i en stærk alkalisk Lnd,
afvaskes derefter i Vand og aftørres med en Linnedklud;
derefter tager man tyk hvid Oljefernis, hvis Hoved
bestanddel er Kopal og blander deri velrektificeret Terpen
tinolie, ^2 til 4/o Dele, efter som man dnster Gjen
standenes Metalglands mere eller mindre bevarede. Blan
dingen holder sig godt, naar den er vel tillakket. Fer
nissen paastryges med en lille Svamp, som man førft
dypper i Terpentinolie og derefter i Fernissen, hvorefter
den aftrykkes vel. Gjenstandene overstryges ganske let
dermed, hvorved det dog maa iagttages, at Svampen
kim gaar en Gang over, da Overfladen ellers vil blive
t u og ujcevn. Derefter stilles Gjenstandene til Tprring
paa et stpvfrit Sted.
Gjenstande af Joern og Staal, behandlede paa denne
Maade, beholde deres naturlige Metalglans og ruste
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aldeles ikke, selv om de tjene til daglig Brug. Denne
Fernis lader sig ogsaa anvende paa Kobber, naar man
kun iagttager den samme Forsigtighed og Fremgangsmaade som ved Jern og Staal. Det beskyttes herved
for alle iltende Egenstaber og beholder Politur og Farve.
Fysiske Instrumenter, som ere behandlede paa denne
Maade, kunne anvendes til Experimenter, hvorved de
komme i Berprelse med Vand, nden at Fernissen derved
lpsner sig.

At overtrække Jlrrn med Kobber eller dets Legeringer.
Overfladen af Seernet, som man vil overtrække, bliver
forst belagt med Tin, Zink eller Bly eller med en Lege
ring af disse to Metaller for derved at danne ligesom et
Bindemiddel for Kobberet. I denne Hensigt bliver Jcernet
i kort Tid dyppet, førft i fortyndet Svovlsyre og siden i
en smeltet Metaloplpsning. Kobberet eller dets Lege
ringer, som man vil anvende, bringes derpaa ligeledes i
smeltet Tilstand, og det forberedede Jcern dyppes da deri
saa længe, indtil det omtrent har opnanet den samme
Temperatur som Metaloplpsningen. Tiden, i hvilken
Jcernet holdes i det smeltede Metal, afhænger forpvrigt
noget af, hvor stor den Overflade er, som man vil over
trække; bliver det der for længe, vil dette mutigen have

en skadelig Indflydelse.
Det maa nøje iagttages, naar Overtrækket har den
fornpdne Styrke, hvilket man ved kort Dvelse let vil
krmne se. Naar Gjenstanden er overtrukket og udtaget
af det smeltede Metal, kan man endnu, efter at Over
trækket er afkølet, bringe den ind i en Ovn, hvor Temperatnren er saa hpj, at det anvendte Metal kan smelte;
dog maa Kobberovertrcekket selvfølgelig kun udsættes saa
længe for Heden, indtil en Smeltning netop begynder.
Herved vil Gjenstanden faa et smukkere og glattere Ud
seende.
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Anvendelse og Fremstilling af Farver
til Beskyttelse mod Rust.
De sædvanlige Linoljefernisser, efter Patent af Albert
Riegelmann i Hanau, blive blandede kolde med 10 pCt.
brændt Magnesia, Baryt eller Strontian, og desuden
med Mineralolje. Herved blive ikke alene de fri Syrer
neutraliserede, men Særnet ogsaa beskyttet mod Rust paa
Grand af den vedvarende alkaliske Reaktion.
For at holde Jcernet i Jorden ruftfri, bliver det
bestrpget med en Blanding af 100 Kvint Rpdgranharpix,
25 Kv. Guttaperka og 50 Kv. Parafin, hvortil der for
uden Mineralolje er sat 20 Kv. Magnesia.
Til Farve for Mastindele, som indeholde 20—30
PCt. Magnesia eller brændt Dolomit, bliver tilsat Vaselin
for at den ikke skal tørre ind. Papir eller Lærred, som
sial tjene til Indpakning af blanke Jernvarer, bliver be
strøget paa den ene Side med den ovenfor omtalte
Blanding, og paa den anden Stde gjort vandtæt ved en
Kromlimoplosning.

At overtrække Jcrrn med Bly.
For at bestytte Jærn mod Rnst, ved at overtrække
det med Bly, bruger man folgende Fremgangsmaade:
Man bejtser Jcernet indtil det bliver blankt, hvorefter det
bringes i Snlmiakoplpsning og siden efter tprres. Blyet
har man i smeltet Tilstand i en Jcernkjedel eller Kasse,
som foroven ved en vertikal Skillevæg er delt i to Dele.
Skillevæggen hcenger saa langt ned, at den naar lidt
under Overfladen af den smeltede Blymasse, og paa den
ene Side af den beftrør man Blyoverfladen med Sand,
medens man paa den anden Side kaster et Stykke Sal
miak for at forhindre Iltning. Forpvrigt er det ogsaa
nødvendigt at blande Blyet med noget Zink, hvilket sker
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derved, nt man i en halv Times Tid med en Ainkstang
omrører det smeltede Blh. Naar Blhmassen er saaledes
forberedt, dypper man det bejtsede Jern ned deri, og
navnlig fra den Side, hvor (salmiaken er brugt, seernet
lader man gaa nedenUnder Skillevæggen og trækker det

op paa den modsatte Side gjennem Sandlaget.

At give Gjenstande af Stobejcrrn cn sort FarveGjenstandene overstryges med et tyndt Lag Linolje
saa at samme ikke flyder af, es heller løber sammen i
Drcraber; derpaa hcenger man dem i en Traad, 8 — 10
Tommer over en Træild, saa at de ere aldeles hyllede i
Rog. Naar de paa denne Maade have været 1 Time
udsatte for en levende Ild, scenker man dem saa dybt
ned, at de komme meget nær de gloende Kul, dog Uden
at berøre disse. Ester 15 Minutters Forlob tager man
Gjenstandene bort og dhpper dem strax i kold Terpentin
olie. Ere de ikke sorte nok eller mangler behprig Glans,
bringer man dem i nogle MinUter atter over Kullene
og dypper dem en Gang endnu i Terpentinoljen. Paa
Smedejcern hæfter dette Overtræk ikke saa godt som paa
Stpbejcern.

Om LodningAf C. Appelbaum.

Det i Handelen forekommende Messing-S taglod,
forekom nlig ikke aldeles hensigtsmæssig til Lodning af
finere Messing- og Staalarbejder, da jeg næsten aldrig
erholdt en ren og hammerbar Lodning, selv ikke ved at
anvende den stprste Omhu. Jeg anstillede derfor nogle
Forspg med passende Legeringer og kom til folgende

Resultater.
En meget god Lodning erholdt jeg af en Blanding
af 85,42 Dele Messing og 14,68 Zink. Denne Blanding
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flyder vel noget tungt, men meget regelmæssig og ens
artet og lægger sig ikke i Kanten af Lodningen, hvilket
ellers i Almindelighed finder Sted ved Messing-Lodning
med tungtflydende Slag lod.
Jeg anvendte en Legering af 84,65 Messing, 15,35
Zink paa Messing og gjorde herved den mærkværdige
Erfaring, at, endstjpndt denne Legerings Smeltepunkt er
ved en lavere Temperatur end den førstnævnte Blandings,
saa blev Resultatet i flere Forspg dog en uren, Ujævn
og uensartet Lodning.
En Blanding nf 81,12 Messing og 18,ss Zink, egner
sig til en udbredt Anvendelse, saasom for Gjortlere,
Blikkenslagere og Maskinværksteder; de med denne Blan
ding loddede Arbejder lade sig meget vel drive og hamre.
Ved de mange Forspg, som jeg anstillede med denne
Blanding, fik jeg stedse en ren og jævn Lodning.
I saadanne Tilfælde, hvor Lodningen skal udholde
en vedholdende og usædvanlig Hamren eller Trækning,
anvender man i Reglen Splvslaglod, enten sextenlpdig
Sold eller legeret med Zink.
Ved mindre Arbejder
kommer Lodningslegeringen mindre i Betragtning, der
imod ved ftørre Arbejder og navnlig hvor Gjenstanden
efter Lodningen endnu stal passere Drejerbomken, der
vilde Splvlodmngen være for kostbar, og jeg benytter da
i saadanne Tilfælde en Blanding af 78,26 Messing,
17,41 Zink og 4,33 sextenlpdig Splv. Denne Lodning
flyder overordentlig jævnt og ensfordelt og kommer Splvlodningen meget nær i Henseende til Strcekkelighed og
Elasticitet. Idet det anvendte Borax begynder at smelte,
saar Blandingen en gulagtig Farve og flyder da næsten
som smeltet Fedt, glat, jcevnt og hurtigt, og Lodningen
lykkes i Reglen altid. Ved BrUgen af denne Lodning
har jeg tilsat Borax, en c. Vs o Del fint pulveriseret
Glasgalle, hvilket har gjort en god Virkning. Hvor stor
Elasticitet eller Strcekkelighed denne Lodning har, be-
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mærkede jeg ved folgende Forspg. Jeg loddede over en
Tap af 7'2 Tom. Gjennemsnit et Ror af Messing og
hamrede dette derefter ned om flere Tapper af ftørre og
stprre Gjennemsnit, hvorved det udvidede sig fra V2 Tom.
Ul VIs Tom. Efter Afdrejningen var Sammenlodningen

endnu næppe at se med blotte Djne.
Ved alle mine Legeringer anvender jeg velrensede
Strimler af Messingblik, da Legeringen af Kobber og
Zink synes mindre praktisi til Frembringelse af Slaglod.
Zinkblik, der er blyholdig, kan ikke anvendes til Slaglod.

Lodning paa Aluminium
De Metaller, med hvilke Lodnina paa AlUminmm
lettest foretages, ere folgende: 90 Dele Zink, 10 Dele
Kobber, 12 Dele Aluminium. Ved denne Lodning behpves intet FlUsmiddel.

Let smeltelig Metallegering til forstjellig Lodning.
Dr. Wood i Nashville, Tennesee, har i Nordamerika
faaet Patent paa en Legering af Kadmium, Tin, Bly og
Bismuth, som smelter ved 65—70 Gr. Som Exempel
paa Bestanddelenes Mængdeforhold, der retter sig efter
de Egenskaber, man vil give Legeringen, tjener efter-

splgende:
1) 1 — 2 Pd. Kadmium, 7—8 Pd. Vismuth, 2 Pd.
Tin og 4 Pd. Bly, hvilke Forhold give en Legerillg, der
iscer er hensigtsmæssig til Afsæbninger, som fordre et
mere let smelteligt Materiale end Roses (2 Dele Bismuth,
1 Del Tin, 1 Del Bly) Legeringer, hvilke man hidtil
kun har kunnet tilvejebringe ved Amalgamer. Ved Til
sætning af Kviksölv, kan man, efter som man maatte
pnske det, gjøre Smeltepunktet for denne Legering lavere,
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og man kan indtil visse Grcendser anvende Kviksølvet
hertil, Uden at Metallets Sejghed derved forringes syn
derligt.
.Kadmium har i hpj Grad den Egenskab at befordre
denne Metalblandings Smeltelighed, og uden at forringe
dens Sejghed og Hammerbarhed, forhojer det dens Haardhed og Fasthed.
2) 4 Pd. Bly, 15 Pd. Bismuth, 4 Pd. Tin og 3
Pd. Kadmium, smeltes i den anførte Orden i en forsigtig
ophedet Digel. Denne Legering er næsten splvhvid og
antager en stærk Metalglands; den er hverken for sprpd
eller haard, men tynde Lag af den give bøjeligt Blik.
Den har et fintkornet Brud og lader sig file, Uden at
Filen tilstoppes. I meget tør Lust holder Polituren sin
Glands; na ar den flydende Legering afkoles, indtræder
en Udvidelse, som dog ikke er saa betydelig som ved
VismUth og Antimon. Vægtfylden er 9,40—9,-m ; den
bliver blöd ved 55—60 0 G. og ved sidst angivne
Varmegrad fuldstændig flydende, saaledes at man kan
omrøre den flydende Metalmasse med Fingrene uben at
brcende sig.
Den egner sig Udmærket til Lodningsmetal, hvor
Gjenstandene ikke Udsættes for stærk Ophedning, og let
lide i en eller anden Henseende ved tung smeltelig Lod
ning. Tin, Bly og Brittania-Metal funne uden videre
sammenloddes paa rene Steder ved Hjælp ns 70 0 C.
varmt Vand. Zink, Kobber, Jern, Messing og Nysplv
loddes ogsaa med stprste Lethed under Vand, naar der
til dette er sat nogle Draaber Saltsyre.
Legeringen er saa let smeltelig, at man paa et
Stykke Papir kan smelte den over en SpiritUsflamme.
Det er af Vigtighed at paase, at det til Legeringen an
vendte VismUth er af god Kvalitet og saa rent som
muligt. Det maa ikke være graahvidt, men have fit
ejendommelige røbe Skjcer. Har man ikke iagttaget dette,
faar man en grpdformig, tung smeltelig Legering.
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Lodning af SoldDen bedste Splvflaglod faar man ved at sammen
smelte rent Selv med sin halve Vcegt af godt smidigt
Messing i en ny Smeltedigel; nnar det begynder at
flyde, rører man det godt sammen med en ren Jcerntraab. Medens det endnu er flydende, kaster man lidt
Borax deri. Naar alt flyder rigtig klart, hceldes det i
Stangforme, og naar det er blevet koldt, tager man det
ud og Udhamrer det til et tyndt Blik, som man skjcerer
i Strimler ester Behag. Ved Udhamringen maa man
glpde det saa ofte tgjen, som man har hamret det Haardt,
hvilket kjendes paa, at Randen begynder at faa Ridser.

Om ren TinDet er ofte af stor Vigtighed at kunne stjelne det
rene Tin fra det blandede. Ren Tin er splvhvid; falder
det i det Graa eller Blaa, da indeholder det Kobber,
Bly, Joern eller Antimon. En Blanding af Arsenik gjør
det hvidt, men tillige ogsaa haardere. Ved Bssning af
ren Tin Hörer man en stærk, ensformig Lyd, hvorimod
Lyden ved uren Tin er svagere, og navnlig er det Blan
dinger af Kobber og Bly, som man nærmest kjender
herpaa. Skjcerer man et Stykke Tin halvt igjennem og
derefter bøjer det frem og tilbage for at brække det helt
otier, da vil det rene Tin forlænge sig i Bruddet og
dette ender sig i en Spids, samt har en mat, hvid Farve
og et mildt Udseende. Bly, Kobber og Jcern gjør Tin
lettere nt brække, og giver det et grovt kornet Brud. En
let og sikker Maade, hvorpaa man kan kjende rent Tin,
er at smelte det og derefter stpbe det i en Form af
Sten eller Metal. Er Tinnet rent, da viser Overfladen
sig, som om den var poleret eller amalgameret, men
indeholder det derimod Kobber, Bly eller Jcern, faar
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den en mat hvid Farve med endnu nmttere Pletter, der
vise en begyndende Krystalisation.
For at kUnne bedpmme hvilke fremmede Stoffer
Tinnet indeholder, oplpser man det i Saltsyre. Afsætter
det herved brune Pletter, da indeholder det Arsenik.
Naar Oplpsning af Tin i Kongevand giver et hvidt
BUndfald med Blodludsalt, dn er Tinnet rent. Et blaat
BUndfald betegner Jcern, et purpUrfarvet Kobber og et
violblnat saavel Jcern som Kobber. Et Bundfald, frem
bragt ved en Oplpsning af svovlsUr Natron, antyder Bly.

At sammenlodde Messing og Blik.
Messinget maa pna det Sted, hvor det stal tilloddes,
wrst fortinnes; derpaa betjener man sig af Tinloddet,
som bestaar af Tin, sammensmeltet med sin halve Vcegt
af Bly.

Lodning af Jrrrn og Staal.
Skal stprre og tykke Stykker Jcern og Staal loddes
sammen, sker dette med Kobber eller Messing. Begge
Stykker blive filede glat paa Fladerne, der stulle for
bindes, og foreløbig sammenbnndne med Jcerntraad, og
paa Fvgerne bindes der med lidt Jcerntraad tynde
Strimler Kobber eller Messingblik, derefter bliver Stedet,
der skal loddes, bedækket med en tommetyk Masse af
sandfrit Ler, der tørrer langsomt ved Ilden. Derefter
ophedes Loddestedet til det bliver hvidglødende.
Har
ttian loddet Joern sammen med Jcern, saa afkpler man
strax Stykket i koldt Vand. Ved Lodning af Staal til
Jcern eller Jcern til Staal lader man derimod Stykket
langsomt afkples. Naar man da har banket det for
brændte Ler af og renset Stykket, vil man have en holdbar og sniUk Lodning.
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Gjenstande af Jcern og Staal af Mellemstorrelse
sammenloddes med Messingstag, som man tilbereder ved
at smelte 48 Kv. Messing i en Digel, derpaa til den
smeltede Masse jætte 6 Kv. forud opvarmet Zink og røre om
i det. Derefter tildækker man Digelen, g løb er den et Par
Minuter og hælder dens Indhold i en Skaal koldt
Vand, som stcerkt omrpres med en Kost. Derved faaes
Metallet i smaa Korn.
Smaa Gjenstande loddes bedst med Splvslag, hvilket
man fanr ved Sammensmeltning af lige Dele fint Splv
og smidigt Messing. Man smelter Massen, afføler den
og smeder Klumpen ub til tyndt Blik, af hvilket man
lægger et passende Stykke paa det Sted, der stal loddes,
ftrøer Borax derpaa og bringer det i Glpd.
Særdeles fine og störe Gjenstande af Jcern og Staal
loddes enten med rent Guld eller Guldslag, der faaes
ved at sammensmelte 1 Kvint Guld, 2 Kvint Splv og
3 Kvint Kobber og behandles font Spidstaget.
Fin
Staaltraad kan loddes med Tin, hvilket imidlertid ikke
er meget holdbart. Kobber og Messing lodder man til
Jcern og Staal med Messingslag, Splv med Splv- og
Guld med Guldslag.

Forskjellige Legemers SmeltchedeStoffernes Navn.

Smelter ved Gr. R.

Letflydende Metalkomposition (8 Dele Wismuth, 5
Dele Bly og 3DeleTin)..........................................
Svovl...............................................................................
Kamfer..............................................................................
Blanding af 4Dele Blyog 1 Del Tin.....................

79
89
114
165

Tin........................................................................................
182
Skriftstöbemetal (16 Dele Bly, 1 Del Spydglans) 211

Bly.....................................................................................
Zink...................................................................................

258
329
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Smelter ved Gr. R.

Stoffernes Navn.

Bronce af 3 Dele Kobber og 1 Del Tin...............
629
Bronce af 7 Dele Kobber og 1 Del Tin...............
668
Messing af ligeDeleKobber og Zink....................
730
Messing af 3DeleKobber og 1 Del Zink............ 737
Splv................................................................................... 818
Kobber...................................... .. .....................................
862
Guld................................................................................... 868
Stpbejcern
................................................................. 1224

Trykplader istedctfor Træsnit (Gallitypic).
(Opfunden af Luigi Galli).

Luigi Galli fra Mailand fik i Aaret 1858 et Patent
i England paa Udførelsen af Trykplader, der skulde trcede
istedetfor de sædvanlige Træsnit. De efter hans Metode
tilvirkede Plader have en passende hanrd Overflade og
holde sig ved Trykning meget godt, medens Graveringen
paa dem er meget let. Man sammenlimer 2 eller 3
Træklodser, sanledes vendte, at Træets Aarer krydse hver
andre, og at den sammcnlimede Trceplnde ikke kan kaste
sig. Naar Limningen er bel tørret, belægger man den
Side, hvorpaa Graveringen skal anbringes, med en Blan
ding nf fint revet Kridt og frisk tilberedt Melklister,
hvortil er sat noget Mastix, hvilken Blanding maa have
en Konsistents som tyk Oliefarve, snaledes at den kan
pnastryges med en Pensel. Efterat dette Lag næsten er
tørret, stryges det ud sna glat som muligt, hvorefter
man stryger et friskt Lag ovenpaa, derefter et tredje og
saa fremdeles indtil den paastrpgne Masse er omtrent
i/8 Tom. tyk eller saaledes som den tilsigtede Grave
ring npdvendiggjör. Snasnart den tredje Panstrygning
er sket, sættes der til Blandingen tillige noget Tusch,
hvorved man opnnaer, at hele den paastrogne Masse,
som i Bllnden er ganste hvid, derimod bliver mørfere
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paa Overfladen, saaledes at den, der arbejder Paa en
saadan Plade, lettere bemærker, hvor dybt Graveringen
naaer. Efterat den hele paastrpgne Masse er tørret, afrives den med Sandpapir af forstjellig Finhed, saaledes
at Overfladen bliver fuldkommen glat, hvorefter man
med en Ulden Klud overgnider denne med Linoljefernis,
indtil hele den paastrogne Masse er nogenlunde gjennemtrcengt deraf.
Paa denne saaledes forberedede Plade anbringes nu
Tegningen og siden efter Graveringen. Naar denne er
tilendebragt, bliver Pladen bprstet vel ren med en blod
Pensel, hvorefter den bliver oversmUrt med et Lag kogt
Linolje, der gives Tid til at træffe godt ind i Pladen.
Efterlades der noget deraf paa Overfladen, afbprstes det
med et Stykke blpdt Sæber, og tilsidst gives Overfladen
endnU en Smnle Terpentinolje og er derefter færdig til
at kunne anvendes til direkte Aftryk istedetfor Træsnit
eller til Afstøbninger.
(Efter Ind. Tid.)

Broncering.
Tildels efter Prof. Karmarsch.

At broncere bestaaer i at give et eller andet Legeme,
der som oftest ikke er af Metal, et saadant Overtrcek, at
det erholder Udseende af Bronce. Saaledes taler man
om Broncering af Tree, Gibs, Jærn osv. Men desuden
forstaar man ofte ved Broncering saadanne Behandlinger,
hvorved man tilsigter at efterligne forstjellige Metaller,
Uden derved at ligne Bronce, og man har paa denne
Maade en sort, en splvhvid og en gUldfarvende Bronce
for Tree- og Gibsarbejder.
Ved den egentlige Broncering, som fornemmelig fore
tages med Billedhuggerarbejde af Trce og Sten, med
Gibsafstpbninger, Forsiringer og Aftryk af Trce, med
stybte Tin- og Jcernvarer osv. kommer det an paa nt

2
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estergMe, dels den naturlige metalliske Broncefarve,
dels det saakaldte antikgrpnt (Verdi antico), d. e. den
spanst-gwnne Farve, hvormed antike Broncearbejder blive
overtrukne ved lang Indvirkning af Suft og Fngtighed.
I.

Den naturlige, friske Broncefarve.

Denne frembringes, Wnt ikke meget ffuffenbe, ved
fintreven Tombak eller Kobber. Disse fine MetalpUlvere
tilberedes ved at man river fine Metalblade (Bladguld)
paa en Rivesten eller i en Porcellcens Riveskaal, efterab
man fprst har tilsat en klæbrig i Vand oplpselig Sirbstants, som Gnmnuvand eller Honning, hvilken da igjen
kan Udvaskes med Vand.
De Gjenstcmde, der fMe
bronceres, overstryges med Lakfarve, og naar denne er
tørret saavidt, at den endnn klæber lidt, paastrpes Metalpulveret og indrives med en blod Klcedeslap, eller ogsaa
blander man Pulveret med BroncetinktUr og paastryger
samme med en Pensel. Ogsaa Mosaikguld kan paa begge
disse Maader anvendes til Broncermg. For hermed at
broncere Kobber og Messing blander man 1 Del deraf
med 6 Dele brændte og siede Ben, gnider denne Blanding
paa Fladen med et fugtigt Stykke Linned, afvaster den
derpaa med et fint tørt Stykke Tpj og polerer den med
en Ulvetand. For at bringe en saadan guldfarvet Bronce
paa Troe og Papir, blander man Mosaikgllldet, uden
Tilsætning af Benpnlver, med Wggehvide eller nteb en
klar Fernis, hvori er oplpst arabisk (Summi. Man paastryger denne Blanding med en Pensel og polerer Over
trækket, naar det er tørt, med en Ulvetand. Til lig
nende Brug kan man ogsaa betjene sig af det fine metal
liske KobberpUlver, som bundfælder sig af en salpetersur
Kobberoplpsning ved deri at bringe et blankt Stykke
Særn; det Udvaskes vel med Vand og blandes, som for
hen, med 6 Dele Benpnlver. Ved alle disse Behändlingsmaader ender man med at give et Anstrpg med klar
SpiritUslak.
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Undertiden anvender man en splvhvid eller en jcernagtig sortgraa Farve. Til hvid Bronce river man, som
forhen er omtalt ved den rode og gule Bronce, uægte
Bladsölv, eller istedet derfor Mosaiksplv (et Amalgam af
lige Dele Kviksplv, Visnmth og Tin). Skal Mosaiksplvet anvendes til Broncering af Gibs, paagnides det
med Mggehvide, der da danner en splvlignende Fernis.
Naar Kobber eller Messing skal gives en Broncering
med Moscnksplv, saa blandes dette, efter at det forhen er
stpdt fint og sigtet, med fire Gange saa meget stemmet
Kridt. Til Forsiringer paa Papir, Trce og lign, be
handles det, Uden Tilsætning af Kridt, som Mosaikguldet.
Man kan overtrække denne Broncering med Guldfernis (se denne), hvorved den antager et gnldlignende
Udseende.
Den jcernagtige Bronce opstciar ved Jndgnidning
med fint pulveriseret og stemmet Blyant.
Buster og andre Gjenstandc af Stöbejcern giver
man en broncelignende Farve ved at affile og afpolere
dem blankt og derpaa overstryge dem med en Oplysning
af Kobbervitriol, hvorved der sætter sig en tynd Kobberhinde paa Jcernet.

Broncering af Medaljer og Mpnter.
Man oplpser 2 Dele Spansk-grpnt og 1 Del Salmiak
i Eddike, koger Oplysningen, skUmmer den og fortynder
den saa meget med Vand, indtil den kun beholder en
svag Metalsmag og ved fortsat Fortynding ikke giver
noget hvidt Bundfald. Man helder nu Vcedsten fra det
under Fortyndingen opstaaede Bllndfald og gjør Karret
rent. Derpaa bringer man Vcedsten paany i Karret,
bringer den saa hurtigt som mUligt til Kogning og helder
den da strax over den Gjenstand, der sial bronceres.
Denne Gjenstand, der nma Deere fuldkommen vel poleret
og aldeles fri for Fedt, befinder sig imidlertid i et andet
Kobberkar, hvilket man strax jætter paa Ilden, naar
2*
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Oplosningen er paabegyndt, for at den kan vedblive at
koge. Det følger af sig selv, at Gjenstanden, der stal
bronceres, mcra vcere saakedes anbragt i Karret, at Vcedsten
frit kan berøre de Steder, der Mlle bronceres. Derfor
lcegges Mpnter bedst med Randen paa en Troe- eller
Kobberrist, der befinder sig ved Bunden af Karret, og
hvis Stænger fun berøre den paa to Punkter. Naar
man ikke lader Gjenstanden blive for længe i Vcedsten
og anvender denne tilstrcekkelig svag, saa antager Kobberet
en smuk rpdbrim Farve og beholder fuldkomment sin
Glands. Varer Behandlingen for længe bliver det iltede
Lag for tykt samt blodet og mat. Man maa derfor i
det mindste efterse for hver 5 Mirmter og strax afhcelde
Vcedsten, saa snart den behprige Farve er kommen frem.
Jo mere man fortynder Spansk-grpnt-Oplpsningen med
Vand, jo langsommere foregaar Bronceringen, men desto
sikrere er Resultatet. Er Oplosningen for stcerk, saa
gaar Bronceringen lös ved Gnidning eller Kobberet over
trækker sig med et Wdt Pulver, som i Luften bliver
grønt, og Arbejdet er følgelig mislykket. De broncerede
Gjenstande udvaskes strax omhyggeligt gjentagne Gange
med meget Vand og aftørres derfor godt; undlader man
denne Forsigtighed, dannes nundgaaeligt et grønt Kobber
ilte. Foretager man paa en Gang Bronceringen af
mange Stykker, der, for at kunne faa samme Farve, alle
paa en Gang maa udtages af Vcedsten, uden at man
hurtigt nok kan aftørre dem alle, saa gjør man rettest i
at lægge dem alle i Vand og derefter optage et ad
Gangen til Aftprring. Den brugte Spanst-grpnt-Oplpsning, der ved Kogningen har koncentreret sig, kan paa
ny fortyndes med Vand og noget Eddike, og saaledes
atter bruges til at broncere andre Gjenstande.
Til at frembringe den mørfe Farve paa ny Gjen
stande af Kobber, som celdre Gjenstande ere i Besiddelse
af, betjener man sig af folgende:
1) Man oplyser 10 Kvint Salmiak og 5 Kvint
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Oxalsyre i 3 Potter Eddike, befugter en blpd Börste
eller en sammenrullet Linnedlap med denne Oplpsning
og gnider dermed det blanke Metal saa længe, indtil de
bearbejdede Steder ere aldeles tørre. For at frembringe
den behprige Farve maa man gjentage dette flere Gange,
thi, jo oftere man gjentager Gnidningen paa det samme
Sted, jo mprkere bliver Broncens Farve. For at be
fordre Tprringen er det godt at foretage Behandlingen
enten i Solstin eller i Nærheden af en ophedet Ovn.
2) Man oplpser Svovllever i 30 Dele Vand og
henscetter denne Vcedste i flade Lerkar i tilsluttede Værelser,
hvor ogsaa de Sager, der skulle bronceres, ere opstillede.
Den Svovlbrintelnft, der efterhaanden udvikler sig af
Vcedsken, bevirker i dette Tilfælde Metallets Broncefarvning, idet Overfladen overtrcekkes med et Lag Svovl
kobber, der bliver desto stærkere og lysere, jo tyndere
det er.

II a.

Antik Bronce.

Herved forstnaes den grønne Rust, hvormed antike
Kunstværker af Bronce ere overtrukne. I sin hele Skjpnhed er dette Overtræk en Fplge af en lang fortsat Ind
virkning af Atmosfæren; thi man ser, at et Aarhnndrede
ikke er tilstrækkeligt til den fuldstændige Dannelse af
denne Rust paa ny Bronce-Stcitver. Kemiste Midler
kunne mere eller mindre, skjpnt ensformigt, frembringe
saadanne Overtræk. Flere Fremgangsmaader kunne til
dette Øjemeb benyttes.
3) Fortyndet Salpetersyre af 1 Del alm. Salpeter
syre og 2—3 Dele Vand, vil, naar det ret ensformigt
paastryges og derpaa aftørres, førft frembringe et grant
Overtræk, hvilket dog snart antager en blaaliggrpn Farve.
4) 10 Kv. Salmiak, 80 Kv. renset Vinsten og
60 Kv. Kogsalt oplpses i 120 Kv. varmt Vand, og
denne Voedske blandes med 8 Dele salpetersnr Kobberoplpsning af Vægtfylde l,ioo. Denne sammensatte Vej tse
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paastrhges Broncearbejdet Paa et nogenlunde fugtigt Sted
gjentagne Gange, og frembringer da i kort Tid et grønt,
meget varigt Overtræk, som,i Begyndelsen har en ru og
ujæbn Overflade, men efterhaanden faar ftørre G lathed
og Ensformighed. I denne Sammensætning kan man
tilsætte en passende Mængde Eddike istedetfor Binstenen
og er Metallet ikke mere glinsende, men allerede anlobet,
kan man udelade Kobberoplpsnmgen.
Mere Kogsalt
bringer Farven noget over i det gule, mindre Kogsalt
giver den et blaaligt Skjcer. Ved at tilsætte mere Salmiak
kan man fremskynde Bejtsens Virkning.
Stpbte Broncearbejder kan man ogsaa meddele et
saadant antikgrpnt Overtræk ved at ophede dem i fint
Kvartssand, som er yderst lidet befugtet med meget for
tyndet Salpetersyre.
For at frembringe ben fernisagtige Glans, som
Udmærker den grønne Rust paa mange antike Bronce
arbejder, opheder man Gjenstanden, der skal bronceres,
og gnider den ind med Vox ved Hjælp af en stiv Börste.
Den dertil nødvendige Varmegrad maa Deere saa stor,
nt Voxet ryger, uden dog egentlig at forbrænde.

II b. Den eftergjorte Antik-Bronce paa Arbejder
af Trce, Jcern, Messing, Gibs osv., hvormed man
overtrækker Gjenstanden en eller to Gange.
Til denne Farve brUges Berlinerblaat, rodt Jcernitte, Umbra og let Okker, eller Indigo, Mineralgult og
Spansk-gwnt, der hver for sig rives med Linoljefernis og
derpaa blandes i snadanne Forhold, at den tilsigtede
grønne Farve fremkommer. Man anstryger nteb en fin
Pensel og giver ikke det andet Anstrpg, førenb det førfte
er fuldkommen tørt. Fremdeles overtrækker man Gjenstanden med Lakfernis og naar ogsaa denne er tør,
strider man til et Arbejde, der gjør denne Bronceefterligning end mere skuffende. Da nemlig Metallet ved de
antike Broncearbejder, der findes overtrnkne med en grøn
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Rust, mere eller mindre skinner igjennem paa de frem
springende Steder, saa maa man ogsaa ved Knnst eftergjsre dette Gjennemskin. Dette sker ved at dyppe Finger
spidsen i Linoljeferms og optage derpaa noget fintrevet
gult Metal, af det ved den gule Bronce omtalte, dermed
overdrage de frenlspringende Dele af Gjenstanden og udgnide det med en tør Finger. Endelig overtrækker man
det hele med SpiritUslak, som tprres hurtigt og mildner
Oljefernissens vaade Glans.
(Statuer, Buster, Basreliefs etc. af Gibs bronceres
efter D'Arcet & Thenard varige paa folgende Maade,
saaledes at de endog bedre bestaa mod Vejrets Ind
flydelse, end ved sædvanlig Broncering med Oljesarve.
Man tilbereder en Sæbe af Linolje ved at koge den med
kaustist Soda-Lnd, tilsætter den dernæst en Kogsaltoplpsning og fortsætter Kogningen, indtil Luden er stcerk kon
centreret og Sceben svpmmer ovenpaa som en finkornet
Masse. Naar dette Tidspunkt er indtraadt, hælder man
det hele paa et linned Siklcede, og naar Vcedsken er frasiet
og Sceben ene tilbage, udpresser man den endnu en Gang.
Derpaa optøjer man den i kogende destilleret Vand og
sier Oplosningen gjennem fint Linned. Til samme Tid
er ligeledes 4 Dele Kobbervitriol og 1 Del Jcernvitriol
tilsammen opløfte i destilleret Vand; man filtrerer ogsaa
denne Oplpsning gjennem Linned, opheder en Del deraf
i et rent Kobberkar til Kogning og tilgyder nu as den
omtalte Scebeoplösning, indtil der ophprer as jætte sig
Bundfald. Dette lpse flokkede Bundfald er en Blanding
af Kobbersoebe og Jcernsæbe (Forbindelser af Kobberilte
og Jcernilte med Natronscebens fede Syrer), Kobbersceben er grøn, Jcernsceben rpdbrun; begge tilsammen
give den Farve, som er ejendommelig for den antike
Bronces grønne Rust.
Naar Bundfaldet er frastilt,
hcelder man pacmy en Portion Vitrioloplpsning derpaa,
opheder under Omrøring til Kogning, og udvasker saa
ledes Bundfaldet i denne Opløsning. Efter nogen Tids
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Forlob fragyder man atter Vcedsten, paahcelder i dens
Sted varmt Vand og fortsætter dermed Udvaskningen.
Senere anvender man koldt Vand til denne Udvastning,
og endelig udpresser man Bundfaldet stærkt mellem Linned
for at faa det saa tørt som nmligt. I denne Tilstand
er det færdigt til Brug og benyttes nu Paa folgende Maade:
Man koger 3 Pd. ren Linolje med 3/4 Pd. ren og

meget fint pUlveriseret Solverglod, hælder det igjennem
et Linnedklcede og lader det henstaa paa et varmt Sted,
hvor det da snart klarer sig. Man sammensmelter nu
90 å 95 Kv. af denne Fernis med 50 Kv. af den
omtalte Kobber- og Jcernscebe og 30 Kv. rent hvidt
Box i et Fajancekar ved en svag Varme; bedst betjener
man sig hertil af et Vand- eller Dampbad. Massen
holdes nogen Tid i smeltet Tilstand for at fordrive den
ringe Mcengde Fugtighed, som befinder sig deri. Gibsfigvren, der stal bronceres, er imidlertid opvarmet til
70 0 C. Varme i et opvarmet Rum, og denne op
hedede Gibsfigur overstryger man nu strax med den
sammensmeltede Masse ved Hjælp af en Pensel af Svine
børster. Naar Gibsen er afkplet saa meget, at Blan
dingen, hvormed man anstryger, ikke længere vil trænge
inb, opvarmer man den paany og fortsætter Anstrygningen, indtil den fede Farve tilstrækkelig er indsuget.
Idet man tilsidst igjen indbringer FigUren for nogle
øjeblikke i Varmekassen, bevirker man, at flet ingen
Farve forbliver siddende paa Overfladen og Udfylder
dennes finere Træk. Naar Lugten af Anstrpget er for
svunden ved flere Dages Henliggen i Luften' efter Af

kølingen, afgnider man Gjenstanden med Bomnld eiter
fint blpdt Linned og farver de fremspringende Steder
saaledes, som ovenfor omtalt. Smaa Gjenstande kunne,
istedetfor at anstryges, dyppes ned i den sammensmeltede
Masse, man, bruger til Farvningen, og derpaa holdes
over en Kirlild eller en røgfri Flamme for at befordre
Indtrængningen.
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Illa. Brun Bronce Paa Zink og Zinklegeringer.

Man oplöser Kobberaste (Kobberilte) i koncentreret
Saltsyre, eller metallist Kobber i Kongevand (Salpetersaltsyre), inddamper det og lader det krystalliseres.
Man faar paa denne Maade smukke grcesgrpnne,
spjledannede Krystaller, som let blive fugtige, hvorfor de
maa opbevares i veltillukkede Kar. Man gjør nu en
Oplosning af disse Krystaller i Vand og behandler ved
Bronceringen de af Zink eller Zinklegeringer stpbte Gjenstande Paa folgende Maade.

Man tager det Stykke, der stal bronceres, (efter at
det i Forvejen er godt renset med fortyndet Saltsyre og
derpaa afstyllet i rent Vand) neddypper det i Oplosningen
og varmer det derefter over en Kulild, eller man overstryger Stykket med en Pensel dyppet i en Oplosning af
Kobberklorid, ved hvilken Operation Kobberet afsætter sig
metallist paa den Gjenstand, der stal bronceres. Ved
forskjellige TemperatUrer og forstjellige Kobbersaltoplpsninger, som anvendes koncentreret, faar man efter Tor
ringen saa smukt broncerede Gjenstande, at man skulde
tro at hele Stykket var af Bronce.
Bestryger man den sanledes broncerede Zink med en
meget fortyndet Oplpsning af samme Kobbersalt og lader
denne roligt tprres i Luften paa et luftigt Sted, der er
beskyttet mod Regn, faar det broncerede Stykke efterhaanden Udseende af gammelt Kobberbronce, d. e. samme
overdækkes med det saakaldte antike Patina, det grønne
overtræk, som giver de gamle Broncegjenstande deres
rsore Værdi. Det grønne Overtræk er i dette Tilfælde
basist saltsrir Kobberilte, som efterhaanden danner sig i
Luften ved Berörmg med metallisk Kobber. Bronceringen
tager sig endnu bedre ud og sidder ogsaa fastere, nciar
man tilbereder Zinklegeringer og behandler disse aldeles
paa samme Maade. En Legering, som fortrinlig egner
sig hertil, bestaar af 8—10 M. Kobber, 1 pCt. Stpbej'cern
og

Resten Zink.

Denne Legering

har en næsten fin
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TektUr, ikke Zinkets hakkede Brud, en ncesten sölvgraa
Farve, ilter sig langt mindre end Zinket, er aldeles homo
gent og ved Affiling fyldes Filen ikke.
III b.

Sortagtig Bronce.

Man behandler Legeringerne med en Kobbersaltop los
ning, fortyndet med meget Vand, hvortil man har sat
lidt Salpetersyre.
III c.

Rpd eller Kobberfarve.

Man sætter til Oplosningen af Kobbersaltet saa
megen cetsende Ammoniakvcedske, indtil det Bundfald som
i Begyndelsen har dannet sig, atter oplpses. Oplosningen
har nu en fortræffelig blån Farve og er aldeles klar.
Man kan ogsna direkte oplpse Kobbersaltet i cetsende
Ammoniakvcedske (Liq. ammonii caustic.) og behandle

denne Oplpsning som forhen angivet.
Naar man sætter den sortagtige Bronce paa ben
røbe, opstciar en smuk klar Farve paa de ophpjede Steder.

Man kan ogsaa frembringe en lys Bronce ved at over
stryge Gjenstandene med en Oplpsning af Kobbervitriol,
afskylle dem med Vand og tørre dem i Luften.

IV.

Broncering af Gevcerlpb (brunering).

Oplys i 4 Dele Vand, 2 Dele krystalliseret Jcernklorid, 2 Dele Antimonklorid og 1 Del Garversyre. Op
losningen pnastryges med en Svamp og tprres i fri Luft.
Dette gjentages nogle Gange indtil Farven har antaget
den Tone man pnsker.
Man afvasker med Vand og
lader atter tørre. Tilsidst indgnides med Linoljefernis.

V.

En metalagtig, broncelignende Farve

for Ornamenter m. m.
Af Kobber, der er galvanisk fceldet, tilbereder man
et meget fint, ncrppe føleligt Pulver, hvilket man kan
anvende som almindelig Oljefarve, idet man sammen
blander det med en Oplpsning i Stenkillstjcereolje af

27
Harpix og Terpentin.
En saadan paastrpgen Farve
tørrer hurtigt og dækker godt, den er i Besiddelse af en
metnlagtig Glans, og man kan sætte denne Blanding i
Forbindelse med forskjellige Farver. I Særdeleshed egner
denne Farve sig godt for Ornamenter og Statuer af
Gibs o. lign., idet disse faa et Udseende, der ligner
Bronce. Med fede Oljer giver dette Pulver en god
grøn Farve.

Pletastagning.
Alle Pletter kunne henspres til 2 Arter: 1) Til
smudsning paa enkelte Steder af fremmede Legemer, hvor
ved disse hænge mere eller mindre fast ved Tpjets Over
flade, tildels ogsaa have givet Tpjet en anden Farve:
2) saadanne, hvorved det farvede Tpj lider en Farve
forandring, idet de paavirkende Stoffer angribe Farven,
forandre den og Udbejtser den.
I.

Pletterne af førfte Art krceve til deres Bort
skaffelse samme Behandling, som anden Rengjpring ved
Bast og Blegen; de kræve naturligvis et passende Op
lysningsmiddel, som er i Stand til at bortskaffe eller
aftage den SUbstants, der har smlldset. Ved hvide Töjer
anvendes hertil en mere eller mindre fUldstcendig Bleg;
ved farvede Tpjer maa Metoden vcelges saaledes, at
Tojets Farve ikke angribes.
A. Pletter af denne Art ere Fedtpletter, nemlig
frembragte ved olieagtige og fede Substantser. Materier
der, som Oplysningsmidler, forbinde sig mere eller mindre
let med Olje eller Fedt, anvendes til at bortskaffe disse

Pletter, ere:
1) Scebe eller dens Oplpsning i Vinaand (Sæbespiritus). Man vceder Pletten med rent Vand, indriver
den med Scebe, eller man oplpser Sceben i varmt rent
Vand, helst Regnvand, til den bliver som en Vælling,
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og indgnider derpaa Pletten med en stiv Börste, og
vaster den ud med rent Vand. Scebespiritusen dryppes
paa Pletten, rives ub og afvaskes derpaa med rent
Vand. Dette Middel anvendes i alle de Tilfælde, hvor
Tpjets Farve ikke forandres ved Sceben, iscer paa Linned
og Bomuldstpj.
2 ) Kridt, Vakkejord, Pibeker og Speksten eller Scebesten. Man rører den, fint pulveriseret, ud i Vand til
en tyk Vælling, river den med Fingeren ind i Pletten,
lader den tørres og borster den derpaa af. Dette Middel
anvendes iscer paa Uld og Silke, na ar Farverne ere faste.
3 ) PletkUgler.
1/2 Pd. Soda, J/2 Pd. Sæbe, 8
Wggeblommer og Vs Pd. Oxegalde (som man i For
vejen har ophedet til den er kommen i Kog, afstnmmet
og dernæst har ladet sætte sig i nogle Timer) rives godt
sammen paa en Rivesten, derpaa rives efterhaanden 2
Pd. Valkejord deri, som i Forvejen ved Stemning er
befriet for Sand, saa at en tyk Dejg opstaar, hvoraf
man kan danne Kugler af hvilken Stprrelse man pnster.
Denne Masse bruges paa samme Maade som Kridt eller
Valkejord, ifølge ovenstaaende.
4 a) Oxegalde. Man tager den friske Galde, lader
den staa omtrent 1 Dag paa et koldt Sted, afgyder den
fra Bundfaldet og afdamper den derpaa i et Fad af
Porcellcen eller Stentøj i et Vandbad, indtil den bliver
saa tyk som Sirup, lader den dernæst tprres, udgydet
paa Tallerkener, og gjemmer den paa et stpvfrit Sted.
Naar den skal Bruges, oplpser man et Stykke saa stort
som en Wrt, i en Thestefrlld Vand.
5 b) Til en Pot frist Oxegalde, som man har kogt
og asstummet, fætter man 7 Kvint pulveriseret Allim og
lader Voedsten blive over Ilden under Omrøring indtil
Allunet er oplpst; efterat den er afkplet, kommer man
den i en Flaste, som man propper lpseligt. Paa samme
Maade bereder man et andet Afkog af en lige sna stor
Mængde Oxegalde, kun at man tilsætter 7 Kvint Kjpkken-
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salt istedetfor Allnnet. Man lader nu begge Dele henstaa paa et maadeligt varmt Sted omtrent 3 Maaneder,
i hvilken Tid der afsætter sig et tykt Bundfald, og
Vcedsten bliver klar. Man afgyder nu denne fra Bund
faldet og blander begge Vcedster i lige Dele mellem hin
anden. Der udstiller sig derved en gulfarvet Materie og
Vcedsten bliver tilbage ren og farbefri. Denne rensede
Oxegalde tjener fortrinligen til at ubrøre Farverne ved
Miniatur og Akvarel-Maleri, da den befæster Farverne
uden at de springe af eller faa Glans og ligesaa til at
overdrage Kridt- og Blyantstegninger, for at bringe
Stregerne paa samme til at hcefte fast. Overdrager man
Elfenbenspladerne til Mininturmalerier dermed, tabe disse
Fedtet, saa at Farverne Udbrede sig lettere derpaa og
trænge bedre ind. Den tjener til ved meget fine Farver
at bortstaffe Fedtpletter af Tpj, hvis Nrrance vilde for
andres af det grønne Farvestof i den utilberedede Oxe
galde. Til sædvanligt Brug er det tilstrækkeligt at koge
Oxegalde en Tid lang, stumme den, tilsætte en Del
Kjokkensalt og bevare den i velproppede Flasker.
Man anvender Oxegalden, idet man' gjennemvceder
Pletterne dermed, river den godt ind, som ved Indsæb
ning, og derpaa udvasker den med Vand. Den benyttes
iscer til uldne Stoffer; efterat Pletterne ere forsvundne,
overfarer man Tojet med en Börste, som man har vædet
nteb noget Vand, i hvilket omtrent 1/s Oxegalde er opløft.
5) Terpentinolie. Den anvendes i rektificeret Til
stand og fpres med en lille Svamp paa Pletten; denne
gnides dermed, til den forsvinder. Man bedcekker derpaa
endvidere det behandlede Sted med pUlveriseret Valke
jord, hvorved man Undgaar, at der dannes Rande om
Pletten. Eller, iscer ved uldent Toj, bærer man sig ad
paa folgende Maade: man drypper paa Fedtpletten noget
opvarmet Terpentinolje, indriver den for at bevirke Op
losningen, derpaa lægges Tpjet glat mellem 2 Lag Træk
papir, man overfarer det med et varmt Strygejcern,
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bytter Papiret med nyt, nciar det er gjennemtrUkken og
gjentager Operationen. Terpentinolien benyttes især til
Silketpj, da den oplpser de fede og harpixagtige Dele og
efterlader, naar den er bortdUnstet, Farverne uforandrede.
Ere Fedtpletterne allerede meget gamle, maa man op
varme Terpentinolien. Den borttager Pletter af Tjære,
Oljefernis og Oljefarve, naar disse endnu ere friste. Efterab
Pletterne ere behandlede med Terpentinolie, eftervastes
de med SpiritUs.
6) Et virksomt Middel til at bortskaffe Olje- og
Fedtpletter, er at opvarme samme, medens de holdes
fugtige, da ^Fedtet forflygtiges tilligemed Vanddampene.
Man tager et hvidt rent Stykke Særret), dypper det i
Vand, aftrykker det, lægger i Midten 4 å 6 gloende
Kul, omtrent af Stprrelse som en Hasselnod, slaar de
fire (Snber af Lærredet sammen og holder dem med
Fingrene; den saaledes dannede Pose holder man paa
Pletten, efter at man har lagt det plettede Tpj paa en
ren Serviet paa et Bord. Man tager Posen med Kul
lene bort, fører den atter hen over Pletten, afvexlende
10 Hl 12 Gange, idet man hver Gang trykker let til,
hvorved Pletten aldeles forsvinder.
7) At borttage Fedtpletter af Papir. Man bestrpr
saadanne Pletter med Pibeler eller Valkejord V2 Linie
tykt, bedcekker Leret med Papir og stiller derpaa et hedt
Strygejcern eller ogsaa lægges Papiret 24 Timer i Presse

og tilsidst afbprstes Pibeleret.
8) Pletter af Tjære, Oljefernis osv. maa man,
hvis de ere indtørrede, fprst opblöde med Smpr eller
Bomolie og derefter behandle med Valkejord eller Pletfugler. Man kan ogsaa i flere Tilfælde benytte ægge
blommer, som man indrprer godt og derpaa Udvasker.
9) Pletter af Harpix, Beg, Terpentin og Vox bort
staffes med Alkohol eller stcerk Spiritus. Voxet bliver
smuldret og kan da let bortskaffes ved at rives eller
bprstes, Man kan oplpse noget Kamfer i Alkoholet.
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B. Saadanne Pletter, som opstaa paa hvide Tpjer,
ved at disse paa enkelte Steder virkelig farves, maa
bortskaffes ved samme Midler, som man anvender for at
Uddrage Farven af et farvet Tpj.
1) Saaledes bruges ved gule Pletter af Orlean eller

røbe Pletter af Saflor eller Pletter af svovlsurt Indigo
cn Potaskeoplpsning; Vlaat med Kobbervitriol og Blaasalt bortstaffes med fortyndet Svovlsyre og Blegning i
SvovlsyrlinglUft. Klor bortskaffer alle Plantefarver.
2) Frugt og Plantesafter som Rpdvin, Kirsebær,
Morbcer osv. efterlade farvede Pletter, som man bortstaffer ved at behandle dem med Sæbe og udsætte dem
for Indvirkningen af Svovlsyrlingluft d. e. svovler dem.
I det mindre bevirker man dette, naar man paa glpdende
Kul paa et Fyrfad kaster lidt Svovl og holder Tpjet i
nogen Afstand. Eller ogscra kan man hvcelve en alminde
lig Tragt over Kllllene og lede SvovlsyrlinglUften, der
udstrpmmer fra Tuden, lige paa Pletten. Forsvinder
denne ikke fprste Gang, gjentager man Indsæbningen og
Rygningen.
Behandlingen med SvovlsyrlinglUft passer til alle
Tpjer; til Linned og Bomuldstpjer anbefales særdeles
Blegvand, som paastryges den i Forvejen vaade Plet,
hvorefter Tpjet Udskylles omhyggeligt i rent Vand.
3) . Blcekpletter og Jcernrilstpletter. Rustpletter og
Blcekpletter borttages med en Oplösning af Surklpversyre (SUkkersyre, Oxalsyre), istedenfor hvilken man
og)eta kan bruge en Oplpsning af Syresalt (Oxalatet af
Potasie) i rent Vand. Ligeledes kan bruges Svovlsyre
eller Saltsyre, som er fortyndet med 8—10 Gange saameget Vand efter Vcegt. Tilsidst ndvastes vel med rent
Vand. Med en kogende Oplpsning af Vinsten forsvinder
ligeledes Rustpletter. Ere Pletterne endnu aldeles friste,
Udvasker man dem fprst med varmt Vand, derpaa med
Sæbevand, og bortskaffer tilsidst Farverne, som foraarsages af Jcerniltet, med Citronsaft.
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4) Pletter af Vognsmpreise behandles forst som
Pletter af Fedt og Tjære, derefter bortskaffes det endnu
tilbageblevne Jcernilte, som Snwrelsen indeholder, med
en varm Oplosning af Vinsten eller Syresalt.
5) Kaffepletter udvasker man fprst med Vand,
derpaa med varmt Sæbevand og behandler dem dernæst
med Svovlsyrlingdampe; naar fornøbent gjpres, gjentages Operationen.
6) Chokoladepletter forsvinde ved at vaskes med
rent Vand og derpaa med varmt Sæbevand.

IL
Ved Pletter af anden Art, nemlig de, som ere
opkomne ved at det farvede Toj har undergaaet en For
andring, bestaar Behandlingsmaaden for at bortskaffe
Pletterne, i et nøje Kjendskab til Farvemaaden, iscer til
de Forandringer, som ved en eller anden Reagents
(kemisk Virkemiddel) frembringes paa et paa en vis
Maade farvet Töj. I flere Tilfælde tilintetgjpres eller
udbejtses Farven aldeles ved Reagentsmidlet og kan
ikkun da fremkaldes ved samme Farveproces, hvilket stedse,
naar aldeles Lighed i Farven stal frembringes, saa at
ingen Skjold viser sig, er yderst vanskeligt. I Alminde
lighed gjcelder den Regel, at Pletter som ere frembragte
ved Syrer, maa behandles med alkaliske Vcedster, iscer
med Ammoniakvand (Salmiakspiritus), og omvendt Pletter,
frembragte ved alkaliske Stoffer, med Syrer, saasom
Eddike, Citronsaft, meget fortyndet Svovlsyre eller Salt
syre. Men ipvrigt henhorer den hele Behandling til
Farvekunsten, og efterstaaende skal kun tjene til Oplys

ning i Almindelighed og som Exempler:
Toj, som er farvet med en Jcerngrund, som Rllstgult og de forstjellige Schatteringer fra graat til oliven,
faar hvide Pletter ved de stærkere Syrer, join Citron
saft, Saltsyre osv., hvilke, naar Pletten endnu ikke er
afvastet, saa at det oplyste Jcernilte hæfter endnu paa
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Tpjet, mere eller mindre atter kunne faa deres oprinde
lige Farve med Ammoniak.
Töj, der er farvet gult med garvestofholdige Planter,
staar i samme Forhold. Kommer en Jcernoplpsning i
Berpring med samme, opstaar en violet, graa eller sort
Plet, som kan borttages med Citronsaft og Udvasken.
Samme Farver opstaa paa jærn- eller rnstgUle Tpjer,
naar garvestofholdige Vædsker, f. Ex. stærk The kommer

derpaa.
Paa de med Berlinerblaat farvede Tojer giver et
Alkali f. Ex. en Potaskeoplpsning, rustgule Pletter, idet
Blaasyren Udskilles af Jærniltet.
Syren frembringer
atter Farven (naar Stedet enbnu ikke er afvaftet), i det
Berlinerblaat danner sig paa ny.
Paa ffarlagenrøbt Tpj frembringer ethvert alkalist
Siof en karmoisinrod Farve (f. Ex. Kalk paa höjrödt
Officersklcede), der ester Alkaliets Styrke er mere eller
mindre kraftig, og som kan bortstaffes ved Citronsaft
eller en Oplosning nf Vinsten. Ogsaa efter Behand
lingen med Oxegalde bliver en lignende Schattering til
bage, som maa behandles paa lignende 9)?aabe.
Efter at Pletterne ere bortstaffede, maa man strcebe
efter at give Stedet en Appretur, der er lig Tpjets.
Silketpj giber, man efter Udvaskningen Glans, idet
man vceder det med en Oplpsning af (Summi Tragant.
Man tager hvid Tragant, oplöser den i varmt Vand,
fortynder den med en tilstrækkelig Mcengde Vand og sier
den gjennem Lærred. Man vceder nu Tpjet med den
svage Gmnmioplpsning ved Hjælp af en Svamp, ud
spænder det og lader det tørres. For atter at give
Silkebaand Glans vceder man dem med en svag Husblasoplpsning, lægger Baandet paa hvidt Papir over et
Bordtceppe, lægger et andet Papir over selve Baandet
og trykker nu et hedt Strygejærn paa samme, medens en
anden Person trækker Baandet lige ud.
Ved at gjøre Flpjl vaadt, lægger Luven sig og det
3
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faar et plettet Udseende. For at gjengive det sit rette Ud
seende opheder man Kobberblik ober en Kulild, lægger et
gjennemvcedet Stykke Lcerred derover og Flpjlet atter
over Lærredet; man hcever derpaa Haarene behændig op
med en Börste, hvilket lettes ved de Vanddampe, som
gjennemtrcenge Flpjlet.

God Pletscebe.
En Spisestefuld Oxegalde blandes med en Mggeblomme i en Morter og tilsættes efterhacmden 1 Pd.
god hvid Talgscebe, som er ffa aren i tynde Skiver, hvorpaa det hele blandes godt og hensættes paa et fugtigt
Sted i 24 Timer. Derpaa formes Massen til Kllgler
og* tørres i Luften. Na ar den skal bruges til Pletter
paa Støj, blive Pletterne befugtede med rent, blpdt Vand,
indgnedne med Sceben og derpaa udvaskede med Vand.

En let Maade at rense Pensler, der cre indtorrede
med Oliefarve.
Efter Professor C. Brummer-

Man tilbereder en Blanding af 10 Kv. krystalliseret
kulsurt Natron og 30 Kv. Vand. I denne Oplpsning
anbringes Penslerne i et Apparat af en saadan Beskaffen
hed, at man kan anvende en svag Varme (60—70° C.,
og saaledes lader man da Pensterne henstaa i 12—24
Timer. Efter denne Tids Forlpb er Oljefarven i Al
mindelighed saavidt oplpst, at en fuldstændig Rensning
med Lethed opnaaes paa almindelig Maade med Sæbe.
Paa denne Maade lade Pensler, der ere indtørrede for
lang Tid siden, sig igjen gjpre brugelige. Det er af
Vigtighed, at Temperatnren ikke overstrides, da ellers
Haarene, i Særdeleshed Svinebørster, let blive angrebne
og oplpste eller fordærvede.
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Beskyttelsesmiddel mod Forraadnelse af Tr«.
,
Folgende Blanding har ved Forspg, fortsatte gjennem
nogle Aar, vist sig hensigtsmæssig. Den giver Trceet en
stenagtig Overflade og vil sikkert bære anvendelig i mange
Tilfælde. Man tager 50 Dele Harpix, 40 Dele pulveri
seret Kridt, 300 Dele Sand eller mindre, 4 Dele Linolje, 1 Del Kobberrpg og 1 Del Svovlsyre. De fire
fprste Dele blive kogte sammen i en Kjedel, og efterat
Svovlsyre og Kobberrpg ere tilsatte, rpres Blandingen
dygtig om og er da fcerdig til Paastrygning. Denne
ffer, medens Blandingen er varm, ved Hjælp af en
Pensel. Er Blandingen mutigen bleven for tyk, da for
tyndes den med en Tilsætning af Linolje.

At indvinde Solvaffaldet ved fotografiske Arbejder.
Ved fotografiste Arbejder forbruges der en större
Mængde Splv, end man maaste formoder, i Projsen
alene' over 10 Centner om Aaret. Det er derfor ikke

Uvigtigt, at man af det af Splv imprægnerede Affald,
navnlig afsiaarne Papirstrimler, mislykkede Fotografier,
saavelsom iscer de Papirer, hvori SpWoplpsmngerne ere
filtrerede, kan tilbagevinde Splvet. Ethvert Pund af dette
Affald indeholder 15^2 Gram Splv og 2 Gram Guldklorid.
Man har udtrukket Splvet paa folgende Maade: i en
Ovn med god Træk brændes Affaldet til Aste, som der
efter dirigeres med lige stor Vcegt raa, saltsyrefri Sal
petersyre og renses ved Udvaskning med hedt Vand. Det
tilbageblevne tprres, blandes med dets ligestore Vægt
knlsurt Natron, hvortil forub sættes 10—15 pCt. Salpeter
og smeltes derefter i stærk Glpdhede, indtil Metallet er
reduceret. Dette Metal bestaar i de fleste Tilfælde af
kemist rent Splv, men er Undertiden forenet med en
ringe Mængde Kobber, Bly og Vismuth. Guldet, der
3*
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bliver tilbage efterat Splvet er oplpst i Salpetersyre,
oploses i Kongevand, filtreres, afdampes osv.
Der advares imod at benytte meget kiselholdige
Midler, t. Ex. ran Potaste, til Splvsaltets Rednktion,
eftersom man da vilde faa kiselholdigt Splv. Man har
fundet, at et Stykke Splv som var reduceret paa denne
Maade, indeholdt Siliciummetal, der var mere skprt end
Sold og Haardt, i Bruddet blyfarvet og meget njcevnt.
Paa GrUnd af den Kiselgelee, der stedse danner sig, er
det meget tUngtoplpseligt i Salpetersyre.

Maaden at stille Soldet fra pletteret Kobber.
Man benytter et Kongevand, der bestaar af 8 Dele
koncentreret Svovlsyre, hvori man har opløft 1 Del
renset Salpeter. Denne Oplpsning fortyndes med sin
dobbelte Vcegt Regnvand. Man bringer det pletterede
Kobber i et Glaskar, helder Syren i og holder det hele
ved en TemperatUr, der ikke maa overstige 30—36° R.
Splvet oplyser sig da, og Kobberet bliver ncesten urørt
tilbage.
Vil man nu vinde Splvet af Oplosningen, saa fort
sætter man den med en Oplosning af almindelig Kog
salt i Vand, saa længe der endnu vedbliver at udstille
sig et hvidt fnokket Bandfald af Klorsplv, hvilket man
udvaster med Vand og tørrer. Derpaa blander man det
med sin dobbelte Vcegt pulveriseret og fuldkommen tør
Potaste, bringer Blandingen i en Digel og bedcekker den
deri med tørt Kogsalt. Digelen ophedes efterhaanden
saa stcerkt i en Ovn, at det hele kommer i en ensformig
Flus; efter Afkølingen slaar man det i Stykker og finder
da et Korn ganste rent Splv deri.

Middel, hvorved man hurtigt kan flukke glsdende Stenkul
paa en hensigtsmæssig Maade.
For mange Fabrikanter eller overhovedet for Be
siddere af Etablissementer, som benytte stærk Stenkuls-
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ild, vil det uden Tvivl have Interesse at kjende et
Middel, hvorved saadan Ild hurtigt kan slukkes eller dog
dæmpes paa en saadan Maade, at dens Slukning følger
hurtig ovenpaa, saaledes at der opnaas en Besparelse i
Broendemaieriale. Til en saadan Anvendelse anbefales
en Blanding af 6 Pd. Kogsalt, 8 Pd. Troe- eller Tprvaske og 1 Pd. Asbest, hvilke Dele blandes vel imellem
hverandre, hvorefter de Udrores i Vand. Med en for
holdsvis ringe Mængde af denne Oplpsning kan man
hurtig slukke et stærkt Fyr blot ved at overstoenke det
dermed en eller to Gange.

At opdage Arsenik i gronne Farver.
Man kan paa en simpel og let Maade overbevise sig
om, hvorvidt der i en grøn Farve er Arsenik tilstede, ved
følgenbe Middel: Et lille Stykke af Tpjet stjceres i smaa
Strimler og lægges i et Glas, hvorpaa der tilsættes
1—2 Thestefulde Salmiakspiritns, der farver sig smukt
Maat. (Bil man undersöge en ligefrem Farve, da tages
deraf saa meget som en ALrts Storrelse med forpvrigt
samme Fremgangsmaade). Efterat SpiritUsen har voeret
tilsat 3—5 Minutter, eftersom Farven er lys eller nwrkegrøn, tilsætter man
Theskefuld Saltsyre, hvorved
Vcedsten bliver lysegron, idet der Udvikler sig en tyk hvid
Rpg. Lidt Saltsyre for meget gjpr ingen Skade, der
imod ni aa man passe, at der ikke tilsættes for lidt, og
at Vcedsten efter Tilsætningen ikke er blaa. Man bringer
nu en fuldkommen blank Kobbermønt i Vcedsten og lader
den forblive der i c. 5 Minutter. Er den efter denne
Tids Forlob bleven fuldkommen røb og noget mat, Uden
at der har dannet sig nogetsomhelst farvet Overtræk paa
den, da er der intet Arsenik tilstede. I det modsatte
Tilfælde antydes Tilstedeværelsen af Arsenik derved, at
der danner sig et brUnligsort, staalagtigt Overtræk paa
Mpnten.
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Bllrkfabrikationen.
1.

Sort Blcek.
Hovedbestanddelene t bet sorte Blæk er Galcebler,
Jcernvitriol, Gummi og Vand. Jo mere Jcernvitriol
der tages i Forhold til Galceblerne, jo sortere synes vel
i Begyndelsen Blækket at bære, men jo hastigere afbleges
det ogsaa, efterdi en Del af Vitriolens Jcernkalk, som
ikke er forbundet med Gallussyren, da forandrer sig i
Luften til en gut Kalk (Joernokker), idet den nemlig esterhaanden forbinder sig med mere Surstof af Lnften.
Gummien tjener til at holde det sorte Nedflag (Præcipitat) svpmmende og desllden til at forhindre den alt
for stærke Uddunstning. De bedste Galcebler ere de, som
ere graasorte, blaalige eller gulgrønne, tunge, besatte
med piggede Vorter og indvendig brune De komme fra
Aleppo. Destilleret Vand er det bedste til Vloekfabrikationen, eller i Mangel deraf filtreret Regn-, Sne- eller
Flodvand. Til at forhindre Skimmeldannelse har man
et udnicerket Middel i Salicylsyren, hvoraf 1 Gram er
tilstrækkelig til 2 å 3 Potter Blæk.

Almindelig sort Blcek.
24 Dele knuste, bedste Galcebler koges med 160
Dele Vand; derefter sies det gjennem et Stykke Flonel.
I 140 Dele af den frasiede Vcedske oplpser man 16 Dele
Jcernvitriol og 8 Dele arabisk Gummi.

Særdeles god sort Blcek.

50 Kv. bedste Aleppo-Galcrbler, 25 Kv. raspet Kampechetrce koges med 6 Potter Vand, indtil Halvdelen er
inddampet; derpaa sies det gjennem et Stykke Flonel og
tilsættes 25 Kv. Jcernvitriol, 20 Kv. arabisk Gummi, 5
Kv. Kobbervitriol og 5 Kv. Kandissukker, de sidste 4
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Jngredientser i pulveriseret Stand. Man omrører det
nu en Tidlang for at befordre Saltenes og Gummiens
Oplpsning, lader det derefter staa i 24 Timer for at
bundfældes, hvorefter man hælder Vcedsten forsigtig af,
saa at der ikke kommer noget af Bundfaldet med. Det
opbevares i veltilproppede Flasker. Dette Blæk er meget
varig og af en smak Farve.

Godt sort Blcek efter Karmarsch.

50 Kv. gode Gnlcebler, 20 Kv. arabisk Gummi, 20 Kv.
Jcernvitriol stpdes grovt hver for sig og sammenblandes godt.
Til denne Blanding bruges lidt mindre end 3 Pd. Vand
(eller paa 1 Del Pulver 3 Dele Vand), som man lader
henstaa Under Omrystning t 8 Dage, og Blækket er da
færdigt. Bundfaldet kan endnu uddrages med 1 Pd.
Vand.

1. Kvalitet.
4 Pd. levantiske Galcebler knuses til et grovt Pulver,
bringes i en Stenkrukke eller bedre i et Trcekar, man
gyder 4 Potter stcerk Bineddike derpaa. Disse Bestand
dele scettes vel tildækkede paa et varmt Sted i 3—4
Dage og o nt røre§ med en Jcernstok 4 Gange daglig.
Derpaa tilsættes l'/a Pd. i 2 Potter Vineddike oplpst
Jcernvitriol og 10 Kv. i 50 Kv. Salmiakspiritus oplpst
Spanskgrønt, hvilket maa henstaa endnu 4—5 Dage i
Varmen; dog maa Omrøring ikke forspmmes.
Efter
disse Dages Forlpb, scettes, under bestandig Omrøring,
sörst 8 Potter koghed Eddike, og siden, naar dette er
blandet, Vs Pd. i 1 Pot varmt Vand oplpst Senegalgummi
til, hvorpaa Karret atter tildækkes. Efter nogle Dages
Forlpb filtrerer man nu Blækket igjennem grovt Træk
papir og opbevarer det i vel tilproppede Glasflaster.
Kommer man paa det tilbageblevne tykke Bundfald 40
Kv. i Eddike oplpst, Jcernvitriol, Vs Pd. i Vand op-
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löst SenegalgUNlmi og 6—7 Porter god stcerk Eddike
og lader det staa paa et varmt Sted i 14 Dage, under
jcevnlig Omrpren, saa vinder man endnu et Blcek, dog
af en ringere Kvalitet.

2. Kvalitet.

3 Pd. Egeknopper og P/2 Pd. levantiske Galcebler
knuses til et grobi Pulver, kommes i en Gryde og derpna hældes 8 Potter Eddike. Blandingen omrpres vel
og sættes over Ilden. Man lader nu Blandingen koge
1/z Time og rører lige til Bunden deri, sætter derpaa
V/4 Pd. Jcernvitriol og en god Haandfuld Kjpkkensalt
til, lader det fllldkommen smelte og kommer under Omrørtng 4 Potter kogende Vand deri. Det hele koges
endnu i/2 Time, hvorpaa det tages af Ilden og tildcekkes vel. Den folgende Dag tilsætter man 20 Kv.
Gummi arabicum og filtrerer Blækket gjennem et tæt
Flonel.

3. Kvalitet.
2 Pd. raspet Kcnnpechetrce, 2 Pd, knuste Egeknopper
og V2 Pd. Smak koges med 9 Potter Regnvand, indtil
det halve af Vandet er indkogt, derpaa sies Vcedsten,
medens den er hed, igjennem et Linnedklcede, tilsættes
IV4 Pd. Jcernvitriol, 20 Kv. fascineret Alrmpulver
og 5 Potter Dleddike; det hele röres flittig om, hvor
efter man lader det henstaa i 36 Timer. Man hcelder

nu Blækket forsigtigt fra BUndfaldet, rører 1/a Pd. i
Band opløft, arabisk Gummi deri og opbevarer det paa
tilproppede Flaster.

II.

Alizarinblcek.

2 Dele god, pUlveriseret Indigo overgydes
rummeligt Lerkar med 12 Dele rygende Svovlsyre.
lader Blandingen henstaa i 2 Dage under jcevnlig
røring med en Glasstang eller med en Trcespatel.

i et
Man
Om
Der-
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ester hældes det hele forsigtigt, langsomt og Under stadig
Omrøring i et andet rummeligt glaceret Lerkar, hvori
findes 16 Dele Vand; Under denne Blanding, hvorved
man stadig, som angivet, maa jætte Indigo-Svovlsyren
til Vandet og ikke omvendt, opheder Vcedsken sig stærkt,
hvorfor det anbefales at sætte Krukken i en eller anden
Gjenstand med koldt Vand. Derefter tilsættes, lidt efter
lidt og under stadig Omrøring, 6 Dele Jcernfilspaan.
Herved Udvikler sig en betydelig Del Brint, jan at Vcedsken
bruser stærkt op, hvorfor Karret maa være rummeligt
og man maa røre flittigt om. Naar Opbrusningen er
ophort, tilscettes et Galcrbleudtrcek, som man har til
beredt i Forvejen ved at overgyde 24 Dele krmste Galcebler med 400 Dele kogende Vand, ladet det henstaa en
Dags Tid og derefter siet. Til Slnining tilscettes 6
Dele arabisk Gummi, 3 Dele hvidt Suffer og V24 Del
Nellikeolie og Blandingen filtreres. Dette Blcek er sær
deles at anbefale.

Leonhardis Alizarinbloek.
42 Dele stpdte Aleppo-Galcebler og 3 Dele hollandsk
Kraprod Udtrækkes med saa meget varmt Vand at Voedsten

udgjor 120 Dele; derefter filtrerer man og tilsætter 1
Del oploseligt Jndigokarmin, 5 Dele Jcernvitriol og 2
Dele eddikesur Jcerntveilteoplpsning.
Dette Blæk kan
ogsaa benyttes som Kopiblæk.
Alizarinbloek efter Winternitz.

Man dirigerer 100 Dele grovt pulveriserede Galoebler med 1200 Dele raa, sveden Trcesyre, i nogle Dage
ved svag Varme. Derefter filtrerer man og udvaster
Resten paa Filtret med saa meget af den raa Trceeddike
at Filtratet ubgjør 1200 Dele. I denne Vcedske oplpser
man 12 Dele Jcernvitriol og 50 Dele arabisk Gummi
og laber det henstaa Under Omrøring i nogle Dage.
SlUttelig tilscettes saa megen koncentreret Jndigokarmin-
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oplpsning (Jndigosvovlsurt Kali, opløft i den mindst
mulige Mcengde Vand), at det hele Udgjpr 1500 Dele.

III. Enere de la petit vertu.
50 Kv. svagt ristet Jcernvitriol, 50 Kv. Gummi,
70 Kv. Galcebler og 7 Pnnd Vand. Dette Blæk bruges
meget i Frankrig og er bleven belønnet paa flere franske
Udstillinger.

IV.

Prerogative Court-Ink.

70 Gram Jcernvitriol, 20 Gram Allun, 160 Gram
Galcebler, 40 Gram Blnatrce, 90 Gram Glimmt og 1280
Gram Vand.

V.

Hyldebloek.

Af Bærrene cif den saakaldte Sommerhyld, (Sambueus Ebulus L.), som voxer enkelte Steder hos os og
ikke saa sjælden findes i Haver, kan man fremstille Blæk.
De modne Bcer knases og henstilles i et rummeligt Trcekar ved passende Varme i 3 Dage. Efter denne Tids
Forlpb udpresses Saften og tik hver 750 Gram af den
sættes 5 Gram Jcernvitriol og ligesaa megen raa Trcesyre. Ved Skrivningen viser Blækket sig strax kraftig
violet, men bliver snart dybsort; det flyder let fra Pennen
og behpver ingen Gummitilscetning.
VI.

Berzelius's Vanadin-Blcek.

Til et Galceble-Afkog sættes en yderst ringe Mcengde
vanadinsur Ammoniak; man faar herved et dybsort Blcek,

som flyder let fra Pennen og ikke indeholder noget Bund
fald. Dette Blæk frembyder stor Sikkerhed, Syrer farver
det kun blaat, Alkalier angribe det ikke, naar de ikke an
vendes saa koncentrerede, at de samtidig ødelægge Papiret,
Klorvand forandrer vel den sorte Farve, men Udfletter
ikke Skriften. Paa Grand af disse Egenskaber egner
det sig iscer til Underskrift af Værdipapirer.
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VIL Enere bleu rouennaisse.
Dette Blcek, som har en smuk Farve og er meget
yndet i Frankrig, fremstilles paa følgenbe Maade: 750
Gram Campechetrce, 35 Gram Allun, 31 Gram arabisk
Gummi og 15 Gram Kandissnkker koges med 3000 Gram
Vand i 1 Time Under Erstatning af det fordampede
Vand. Man lader det henstaa 2 å 3 Dage og sier da

gjennem Særreb.

VIII.

Redt Blcek. ,
1. Kvalitet.

10 Kv. amerikansk Kochenille og 5 Kv. Vinstens
krystaller stpdes hver for sig til et fint Pulver og blandes
med 3V2 Pot Regnvand i en Glaskolbe. Kolben ud
sættes for en stcerk Hede og Blandingen koges saa længe
indtil det halve deraf er indtogt. Derpaa tilsætter man
3/4 Pot destilleret Vineddike, l1/* Kv. hvidt kalcineret
Allnn og l1/2 Kv. pulveriseret Borax, omrører det
vel, lukker Kolben let til og lader Blandingen koge endnu
i 10 Minutter. Imedens Blækket er varmt, tilsætter man
5 Kv. oplpst Gummitragant, lader det dermed diri
gere i nogle Timer

og

filtrerer

det

igsennem

grovt

Trækpapir.

2. Kvalitet.
65 Kv. raspet FernambUktrce koges i 2 Potter Vin
eddike og 2 Potter Regnvand, til der kun bliver 2 Potter
Vcedske tilbage. Til det afladede flydende sætter man 6
Kv. Salmiakspiritus, 6 Kv. pulveriseret hvidt Allun og
omrører det flittigt, indtil det ganske har forenet sig
dermed; derpaa tilsættes 6 Kv., i hedt Vand opløft,

arabisk Gummi.

Winklers holdbare røbe Blæk.
I en Porcellcensmorter river man 10 Gram røbt
Karmin meget omhyggeligt med 100 Gram Vandglas-
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opløsning; det hele fortyndes med 900 Gram destilleret
Vand; man lader det henstaa i nogle Dage og hcelder
den klare Vcedske, som ubgjør Blækket, fra Bundfaldet.
IX.

Blaat Blcek.

Vs Pd. guatimale Indigo rives meget fint i en
Porcellcensstaal. Under Rivningen iilgydes langsomt og
efterhaanden 35 Kv. Svovlsyre.
Derpaa sættes det
hen t 8 å 12 Timer og omrpres af og til med en Glas
stang. Derpaa hældes Blandingen under rast Omrøring
i 3 Potter lunkenvarmt Regn- eller Flodvand, hvorefter
man lader det henstaa 1 Time. Tilsidst tilsætter man
under Omrøring pulveriseret Kridt i smaa Portioner
og vedbliver hermed saa længe Oplosningen bruser.
Naar Brusningen ophprer er Svovlsyren mættet; man
tildækker Karret og lader det staa roligt i 2 Dage. Der
efter hcelder man Blækket gjennem Trækpapir og op
bevarer det i tillUkkede Glas.
Blaat Blcek af Berlinerblaat.
Af Aug. Vogel.

For at oplöse almindeligt Berlinerblaat i Oxalsyre
er det nødvendigt fprst at behandle det paa den Maade,
at man lader det henstaa i 48 Timer med koncentreret
Saltsyre eller Svovlsyre, hvortil man efter Blandingen
med Farvestoffet sætter en lige Vcegt Vand. Derefter
frastiller man Syren ved en omhyggelig Udvaskning saa
meget som muligt. Jstedetfor denne noget langvarige og
omstændelige Fremgangsmaade er det at foretrække at
benytte frisk fældet Berlinerblaat, som ikke behpver nogen
Behandling med Syre. For at tilberede godt og hold
bart Blcek, tager Forfatteren 10 Gram Jcernvitriol, som
han kommer i en Kolbe og koger under Tilsætning af
Salpetersyre, indtil alt Forilte er forvandlet til Tveilte,
hvilket kjendes derpaa, at en Oplysning af røbt Blodludsalt ikke længere farves blaat. Til denne Jærntveilte-
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oplosning fætter man en fortyndet Oplpsning af 10
Gram Blodludsalt og lader Bundfaldet jætte sig. Efter
at dette er siet, hælder man den klare ovenstaaende Vædske
af og bringer Bundfaldet paa et Filter, hvor man lader
det afdryppe. Det endnU fugtige, fun saavidt tørrebe
Bundfald, at det kan tages af Filtret med en Kniv,
blandes i en Porcellcensmorter med 2 Gram Oxalsyre
krystaller; man lader det henstaa 1 Time og tilsætter da
lidt efter libt 400 Kubikcentimeter Vand. Herved faar
man en dyb nusrkeblaa Oplosning, i hvilken man selv
efter længere Tids Henstand ikke sporer noget Bundfald.
Det maa dog endnu bemærkes, at dette Vlcek aldeles ikke
taaler nogen Sammenblanding med almindeligt sort
Galcebleblcek, ja at endog en Pen, der kun indeholder
Resten af sort Blcek, ikke kan anvendes til at strive med

dette blaa.

Almindelig Maat Blcek.
5 Gram Bleu de Paris (vandoplpselig blaa Anilin)
og 10 Gram Dextrin oplpses i 1 Pot varmt Vand.

X.

Grpnt Blæk.
1. Kvalitet.

1 Pot koncentreret Vineddike kommes i et Glas,
denne sættes i en Potte med Vand, som udsættes for en
sagte og jævn Ild. Naar Vandet koger, kommes Vs Pd.
fint pulveriseret Spanskgrønt og 11,64 Gram pulveriseret
Salmiak i Eddiken, og Kogningen fortscettes under beständig Omrøring til Farven ganske har opløft sig og
xk Del af Eddiken er fordampet. Naar dette er sket,
tager man Glasset fra Ilden, lader Massen noget afkples og tilsætter 11,64 Gram oplpst Gummi-Senegal.
Man filtrerer nu Blækket og opbevarer det paa tilproppede Flaster.
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2. Kvalitet.
1/2 Pd. pulveriseret Curmma koges med 21/s Pot

Vand i 1 Time, derefter sies det hede Afkog igjennem
tæt Lærred og tilsættes P/2 Kv. fint pulveriseret Indigo
og 6 Kv. pUlveriseret hvidt AllUn. Naar det hele er
vel blandet, tilsættes 3 Kv. oploft Senegalgummi.

XI.

Gult Blcek.

314 Pd. pUlveriseret Curcumarod og 1/s Pd. hvidt
Allun koges med 3 Potter-Regnvand under stadig Omrpring, indtil det halve af Vandet er indkogt. Dette
Afkog sies igjennem et tæt Stykke Flonel, tilsættes med
5 Kv. i Vand opløft arabisk Gummi og er da fcerdig
til Brug.
XII. Violet Blæk.

Erholdes ved

en Blanding

af det røbe med det

blaa Blæk.
XIII. Brunt Blcek.
Ved en Blanding

af

det røbe,

det

gule

og det

sorte Blcek.

XIV. Sympathetisk Blcek.
Derved forstaaes et saadant Blcek, som er aldeles
farvelpst, og hvis Skrift altsaa er usynlig, men som dog,
enten ved Varmen eller ved et andet Middel kan bringes
tilsyne og siden forsvinde igjen. Det kan tilberedes paa

folgende forskjellige Maader:
1) 2 Dele Bismuth oplpses i 5 Dele Salpetersyre og
fortyndes med Vand.
Naar man striver med denne
Oplpsning, er Skriften aldeles Usynlig, men kommer
meget tydelig tilsyne, saa ofte den befngtes med Vand.
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2) 1 Del Kobber oplpses i 3 Dele Saltsyre og for
tyndes med Vand. Det, som strives dermed, forsvinder
ganste i Luften, men naar det udsættes for en mild

Varme, kommer Skriften gul tilsyne.
3) Man oplpser 1 Del Kobolt i 3 Dele Skedevand,
fortynder Oplosningen med 20 Dele Vand, filtrerer den,
tilscetter 1 Del Salmiak og filtrerer den atter. Den
ellers usynlige Skrift ses grøn, naar den holdes ved en
mild Varme; forsvinder igjen ved Klllden og kan atter
fremkaldes paany.
4) 5 Gram Koboltforklorid oplpses i 25 Gram destil
leret Vand. Man striver med en Fjerpen. Skriften er
usynlig, men stryges Papiret med et varmt Strygejcern,
trceder Skriften tydelig frem med en smUk blaa Farve,
som ved Afköling atter forsvinder efter nogen Tid, for
atter igjen at kunne fremkaldes ved Varme.

XV.

Uudsletteligt Blcek.

1) Tusch udrmt i cetsende Natronlud af 1° Veaume.
Tusch, som er et fintfordelt Kril, kan i og for sig ikke
tilintetgjpres, men ikkun bortstaffes ved mekaniske Midler.
For at forebygge dette, maa man lade TUschen indtrcenge
i Papiret ved at tilsætte Syre eller Alkali og desto mere
jo stærkere limet Papiret er. Naar Papiret fllgtes, be
fordres Indtrængningen, hvorfor samme ogsaa i sær
deles vigtige Tilfælde er tilraadelig.
2) 10 Kv. Schellak, 10 Kv. Potaste og 10 Kv.
Borax koges med 100 Kv. destilleret Vand, sies der
efter gjennem fint Særreb, og hertil fpjes 13 Kv. Jndigocarmin og lige saa meget pulveriseret kinesisk Tusch.

XVI. Glindsende Dobbeltblik.
30 Gram grovt stpdte Galcebler, 20 Gram malet
Campechetrce, 10 Grm. Joernvitriol, P/s Grm. Indigo-
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karmin, 20 Gram Eddike, 120 Gram Vand koges og
sies. Maa opbevares i veltilproppede Flaster.

XVII.

Kopiblcek.

40 Gram Nigrosin oplöses i 1 Vot kogende Vand
og tilsættes 4 Gram chromsurt Kali, oplpst i l Pcegl
kogende Vand og 20 Gram Melis.

Beau's franske Kopiblcek.

Dette Blcek fremstilles af 1660 Grain Dobbelt Øt,
95 Gram Galoebler, 40 Gram kalcineret Jcernvitriol, 32
Gram arabist Gummi, 20 Gram Tormentillerod, 10 Gram
Lampesod, 60 Gram hvidt Sukker, 10 Gram Kandissilkker,
5 Gram Honning.

Böttchers Kopiblcek.

100 Gram Allun, 200 Gram Kobbervitriol, 400 Gr.
Glycerin, 4800 Gram Vand. Blandingen oplpses ved
Kogning. Man maa strive med en Kobber- eller Fjerpen.

XVIII. Braconnots Blcek til at skrive paa
Splv, Zink og Messing.

Man blander 1 Del krystalliseret eddikesnrt Kobber
ilte med 1 Del Salmiak og x/2 Del Konrpg mutigst ens
formigt i en Porcellcens-Rivestanl og tilsætter 10 Dele
destilleret Vand.
Med den saaledes erholdte Vcedske
skriver man ved Hjælp af en sædvanlig Skrivepen paa
det blankt polerede Metal og lader det tørre nogle Dage.
Skriften kan hverken udflettes ved Gnidning eller ved
Vejrets Indflydelse. Blækket er ikke anvendeligt paa Jcern,
Tin, Bly, Kobber, Tombak og Platin.
Det flyder
temmelig let fra Pennen, men det fordrer dog nogen
Ovelse at skrive fine Træk paa Metalpladen.
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XIX.

Rödt Mcerkeblcek til Linned.

Töset mcerkes med en Oplösning af 1 Gram Platin
chlorid i 5 Dele destilleret Vand. Naar Skriften er tør,
fugtes den med en Oplpsning af 1 Gram Jodkalmm og
2 Gram Vand.
XX.

Sort Mcerkeblcek til Linned.

Tpjet vcedes fyrst med en Oplpsning af 3 Gram
Soda, 3 Gram Gummi, 12 Dele Vand og stryges glat
med et varmt Jcern. Skriften paafpres derpaa med en
Vcedske, som bestaar af 4 Gram Helvedessten, 1 Gram
arabisk Gummi, */2 Gram brændt Könrpg, 30 Gram
destilleret Vand.

XXL

Hvidt Blcek.

4 Gram Blyhvidt, 2 Gram arabisk Gummi udrives

fint med 30 Gram destilleret Vand.
XXII. Guldblcek.

10 Centigram Jod, 4 Gram Jodkalmm, 4 Gram
VlysUkker lægges i et lille Filter og overgydes med 15
Gram kogt destilleret Vand. Filtratet udrives, naar det
er blevet koldt, med 2 Gram arabisk Gammipulver.
XXIII. Mcerkeblcek til Pakkasser.

15 Gram Blaatrceextrakt oplpses i 1 Pcegl kogende
Vand og tilsættes 3 Gram gult chromsurt Kali.
XXIV. Autografisk Blcek.

1) Kjcernescebe 70 Kv., Talg 20 Kv., Box 70
Kv., Schellak 30 Kv., Mastix 30 Kv., Harpix 10 Kv.,
Kpnrpg 20 Kv.
2) Kjcernescebe 42 Kv., Box 145 Kv., Talg 15
Kv., Schellak 12 Kv., Harpix 6 Kv., Kpnrpg 30 Kv.
4
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SUbstantserne kommes i en Jcernksedel og opvarmes
Under Omrøring, indtil Massen er ensartet. Opvarm
ningen fortsættes derpaa, indtil Massen ryger stærkt.
Sknlde der gaa Ild i ben, tages den strax fra Ilden og
Ilden kvceles ved at lægge et Laag over. Derpaa hældes
Massen op i Former. Til 100 Gram Masse tager man
derpaa en Pot Vand og indkoger det til det Halve.
Oplosningen heldes endnu varm fra Bnndfaldet og fyldes
paa Flaster. For at funne overfore de fineste Skrifttegn
fra Papiret til Stenen, overhcelder man denne førft med
en 5 pCt. Gelatineoplosning og derpaa med en ligesaa
stcerk Taninoplösning og tørrer den.
Wtsningen af
Stenen sker med fortyndede Mineralsyrer.
XXV.

Hektografblcek.

1) 12 Gram Bleu de Paris oplpses i 100 Gram
kogende Vand og tilsættes 10 Gram Eddikesyre.
2) 18 Gram Methylviolet oploses Under Opvarm
ning og Tilsætning af 6 Gram Eddikesyre i 48 Gram
Spiritus, derefter tilsættes under stadig Omrøring og
Opvarmning 600 Gram Vand og "120 Gram Glycerin,

hvorefter Blækket filtreres.

Fabrikation af sort Sæberlaf og lakeret LiederLakeret Sæber fremstilles af den saakaldte Blnalak,
der er en Fernis, som koges af lettprrende Oljer Under
Tilsætning af Verlinerblaat.
Fprst maa man flibe Læderet glat paa Kjödsiden
og derefter grunde denne med en mprk Farve. Tidligere
har man brugt at grunde med Kpnrpg og Terpentinolje,
men da det med Kpnrpg grnndede Sæber altid, naar
Sollyset falder paa det, viser en røbbrun Farvetone, har
man nu forspgt at grunde Læderet med en Oplpsning
af Anilinblaat i Alkohol og derved erholdt et snmkt

Resultat.
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Som Hovedbestanddel af Lcederlakken tjener i Al
mindelighed Linolje. Man benytter hertil en fuldkommen
klar, vandfri og gammel Olje, jo ældre desto bedre.
Ncesten alle tprrende Oljer indeholde ved Siden af
deres ejendommelige Fedtstoffer desuden en vis Mængde
af et ikke tprrende Fedtstof, nemlig Palmitin. Denne
bevirker, at Størringen foregaar langsommere og berpver
desuden Fernissen den smUkke Glans, som man fordrer
af Lcederlakken, og som ikke findes hos den sædvanlige
Oljesernis, der for det meste har et fedtagtigt Udseende.
For at erholde en god Lcederlak er det derfor fprst og
fremmest nødvendigt at befri Linoljen fra Palmitinen,
og dette sier ved Hjcelp af Salpetersyre. Salpetersyren,
eller egentlig den rygende Salpetersyre (SalpeLerrmdersyre), danner i Berpring med organiste Legemer af forskjellig Art Salpetersyrling og denne, samt Resten af
Salpetersyre og Salpeterundersyre, indvirker forandrende
paa Blandingen af de forskellige Fedtstoffer i Linoljen.
Herved spaltes Palmitinen i Palmitinsyre og Glycerin
og kan derfor let siden ved Tilsætning af Bly og Man
ganilte udstilles af Oljen som uoplpseligt palmitinsurt
Blyilte.
Er den Linolje, man vil anvende, ikke ganske klar
eller endnu frisk og derfor forurenet af Planteslim og
Planteceggehvide, da udsætter man Oljen for Lysets Paavirkning i 1 å 2 Uger, blandet med 1/io af sin Vcegt
med en mættet Joernvitrioloplpsning; dette sker i flade
Kasser og under oste gjentagen Omrprmg. Den rensede,
aldeles klare Olje blandes da med Salpetersyre. Da
Syren ikke kan anvendes i Metalkar, maa man hertil
benytte Glaskar eller helst store Krllkker af Stentøj, de
saakaldte Dekanterkrukker, som paa den ene Side ere for
synede med en Række over hinanden staaende Huller.
Först opvarmes al den Olje, der skal anvendes, til
50—60° C. i en Kobberkjedel og fyldes derfra paa
Stentpjskrukkerne. Forud har man i hver Krukke paa
4*
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30 Liter kommet 20—25 Gram rygende Salpetersyre,
og medens Oljen hældes i, rører man dygtigt om; i de
paafplgende Dage fyger man ved oftere stcerk Omrøring
at forøge Syrens Indvirkning paa Oljen; fra den 4de
Dag lader man det rolig scette sig, indtil Oljen efter et
Forlpb af atter 2—3 Dage temmelig har klaret sig. Nu
aftapper man den gjennem Sidehullerne saa vidt som
muligt og samler Resterne i en Krukke. Det uklare, som
efter nogle Dages Forlpb endnu bliver tilbage heraf,
filtrerer man i et opvarmet Rum gjennem et fprst med
Olje gjennemtrcengt Papirfilter. Denne allerede hurtigtprrende Olje ophedes nu i omtrent 1 Time til 150° C.
i en stor Kobber- eller Jcernkjedel, der maa forsynes
med Laag; nnder Ophedningen tilsættes 250 Gram
Solverglpd ti! hver 10 Kilogram Olje og omrores omhyggeligt. Kjedlen maa kunne rumme i det mindste det
dobbelte af den anvendte Olje, da den skummer og let
kan lpbe over. Henimod «Slutningen af Operationen,
naar der Udvikler sig megen Damp, sætter man Laaget
paa og bortleder Dampene enten hen over Ildstedet
eller i Vand. Efter den nætinte Tids Forlpb lader man
det blive koldt og scette sig i 2-3 Dage. Ved fortsat
Drift gjm man bedst i at fylde Oljen paa opretstaaende
Fade, hvis överste Band er borttaget. Fadene forsynes
med Aftapningshaner i en Afstand af 4—5 Centimeter
fra Bunden, gjennem hvilke man efter nogle Dage af
tapper den klarede Fernis. En saa lav Temperatur som
muligt befordrer derhos Udskilningen af det palmatinsure
Vlyilte. Den aftappede Olje kommes atter i Kjedlen og
ophedes her til 100° C., hvorpaa man tilsætter en
Oplpsning af manganoversurt Kali i hedt Vand (for
hver Kilogram Olje 2 Gram af dette Salt). Hermed
omrores Oljen saa længe, under en svag Forhøjelse af
Temperaturen, indtil Blandingens i Begyndelsen rode
Farve er bleven brun, saa lader man Varmen
stige indtil 130 0 C. og koge indtil det, med det
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manganoversure Kali tilsatte Band, er fordampet. Sacrsnart dette Punkt er naaet, man der tilsættes Berlinerblaat. Men for at samme kan virke paa rette Maade,
er det nødvendigt at det er meget fint pulveriseret. Man
maa helst lade det gaa igjennem en Sigte af Silketoj,
og det tilsættes Oljen gjennem en Bliksigte for at for
hindre at det klumper sig. Til 10 Kilogram Olje an
vendes 3/4—1 Kilogram rent Pariserblcmt. Saasnart
dette er blandet godt med Fernissen, opheder man den
under stadig Omrøring saa længe, til der viser sig brune
Dampe og vedbliver da hermed i 2 å 3 Timer. Herved
Udvikler der sig en stor Mængde ildelUgtende og meget
brændbare Dampe, hvorfor man sætter Laaget over
Fermskarret og leder Dampene bort, enten til Kaminen
eller til Fyrstedet. I Laaget er da anbragt en Omrører,
som flittig maa brnges, saasnart en as Fernissen udtagen
Prpve ved at blive kold mellem Fingrene lader sig trække
til fine Traade, og strpget koldt paa Skrivepapir danner
et mør februnt, glinsende Lag uben at vise en Fedtrand,
er Fernis-Tilberedningen næsten færdig. Forpvrigt stader
det ikke, om Fernissen koger noget længere. Bed meget
fine Lakker tilsætter man ved SlUtningen af Operationen
endnU for hver 10 Kilogram 300 Gram fint pulveriseret
GummigUt og lader det koge i omtrent 2 Timer ved
150 0 C. Nu borttager man det meste af Ilden paa
en lille Rest nær og lader det scette sig i nogle Timer
ved svagere Barme. Den fra Bundfaldet afhceldte Fernis
henstaar dog endnu 8 å 14 Dage i opvarmede Rum for
at sætte videre Bundfald.
Den saaledes fremstillede Lcederlak viser sig ved sæd
vanlig StUetemperatur som en sivUpagtig tykflydende
Masse, der dog ved at opvarmes bliver temmelig tyndflydende og flyder godt fra Penslen. Ved gjennemsaldende Lys er den af stærk sortbrun, ved paafaldende

Lys derimod af dyb sort Farve.
Ved Fremstilling af lakeret Sæber paafører man
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Fernissen i Varme paa den i Forvejen glatslebne og
grundede Kjpdside af Læderet, der fmst omhyggelig maa
toære befriet for alt Fedt, derefter tprres Fernissen, dels i
opvarmede Rum, som maa holdes fuldstcendig fri for
Stpv, dels i direkte Solstin i fri Luft.

Farvning af Pyntefjer.
Af Dr. Raimond.

I.
Sort: Den vigtigste, men ogsaa den vanskeligste
Farve at bibringe Fjerene, er sort, men folgende Fremgangsmcmde har bragt de bedste ResUltater:
1) Til ‘/2 Pund Fjer anvender man et 30 0 C.
varmt Bad af 50 Potter Vand, i hvilket der er opløft
1 Pd. kalcineret Soda. Fjerenes Stilke afgnides med et
lille Stykke kulsirr Ammoniak; derefter lægger man
Fjerene i deres hele Længde V» Time i Sodaoplpsningen.
Jstedetfor Sodaen kan man ogsaa brage det dobbelte
KvantUm kulsur Ammoniak og lade Fjerene ligge deri en
Nat. Efter at de ere tagne op, styller man dem i varmt
Vand, hvorefter de lægges i 5—6 Timer i et Bad af
salpetersUrt Joernilte af 7 0 Beaume, de optages deraf
og stylles i koldt Vand. Endvidere afkoger man 2 Pd.
Kampechetræ og 2 Pd. Kvercitronbcirk, bringer Fjerene i
dette lnnkne Bad, bevæger dem deri, medens det bliver
langsomt opvarmet, indtil det er hedt, men ikke kogende.
Deri lader man Fjerene blive indtil de ere aldeles sorte,
tager dem derefter op og styller dem i lunkent Vand.
Endelig oplpser man 20 Kv. Potaske t 6 Potter Vand
og rører deri llz Pd. Olje, saa at den bliver fuldstcendig
fordelt. Gjennem dette Bad trækkes Fjerene enkeltvis,
løbe af uden at trykkes og blive svingede i Lnften. Dette
sidste sker ved at man binder alle Fjerene paa et langt
Sejlgarn, som spændes ud i en vel varmet Torrestue.
Tvcers over flere saadanne Snore bindes et Sejlgarn, i
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hvis Ende man trækker for i længere Tid at holde
Fjerene i Bevægelse. Naar de tprres paa denne Maade,
faa de deres naturlige Glans igjen. Farver man kun
enkelte Fjer, kan man tørre dem ved med Haanden at
svinge dem over en varm Ovn. Mange Fserfarvere lægge
Fjerene efter Farvningen og Skylningen lagvis i en
Kasse og strp Gibs imellem, tage dem ub, medens de
endnu ere fugtige, svinge dem tørre og afbprster Gibsen
med en blod Börste. Ved denne Fremgangsmaade spares
Oljebadet. Til Slutning blive Stilkene gnedne glat og
Fjerene krusede med et passende Brcendejcern, der maa

Deere hvælvet efter Krusningernes Brede.
2) En anden Maade at farve sort. Denne lige
ledes paa x/s Pd. Fjer beregnede Fremgangsmaade er
folgende: Man trækker af som ovenfor bestrevet, styller og
afkoger 2 Pd. præpareret Katechir, lader det bUndfcelde og
hcelder den klare Voedske forsigtig fra. Af denne tilbereder
man et 40° G. varmt Bad, i hvilket man bevæger Uerene
1—2 Timer. Derefter lægger man dem en Time i et
koldt Bad af trcesurt Jcern af 3—4 0 R., styller dem og
farver med Vlaatrce og Kvercitron, som ovenfor angivet.
Den yderligere Behandling er som ved den ved 1) an
givne Fremgangsmaade.
3) Brnnt. Vil man farve brunt, blive Fjerene
behandlede som til det i 2) nævnte Sort — beregnet paa
Pd. - i et Afkog af 2 Pd. Katechu. Naar de ere
tagne op, tillaver man et varmt Bad af 50—60 0 R.
med x/4 Pd. kromsurt Kali, lægger Fjerene deri og be
handler dem der indtil Farvningen er fUldendt. Er det
brune ikke tilstrækkeligt nwrkt, maa man give dem endnu
et Bad i kromsurt Kali.
4) Mørkebrunt. Vil man have en ganste mprkebrun
Farve, maa man efter Katechubadet give Fjerene et koldt
Bad af trcesUrt Jcern af 2 0 R., og derefter det ovenfor

nævnte Bad af kromsurt Kali.
5)
Bismarckfarve.

Man koger

50 Kv. Allun
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og 1 Pd. Kurkuma med ca. 30 Potter Vand, lægger
Fjerene deri en Nat otier, hvorefter de tages op og affkylles omhyggeligt med lunfent Vand, hvorefter de farves
færdige i et Afkog af Fisettrce, som man efter Behag
kan nuancere med et Afkog af Rodtrce og Kampechetrce,
i dette Vad, som man maa holde paa en Temperatur af
30—50 0 R., lader man Fjerene blive, indtil man har
opnaaet den pnstede Nuance, hvorpaa de udskylles godt
med koldt Vand. Tilsidst behandles de med Oljebadet
og Tprringen, som ncevnt ved den sorte Farve.
11.

Anilinfarver paa Pyntefjer.

Anilinfarver lade sig i lunkent Bad uden videre
farve paa Fjer. Ved lvse Farver blive Fjerene, efter at
Fedtet er taget bort, svovlede i en Svovlkasse. Man
laver Badet simpelthen med Tilsætning af filtreret Anilinfarvestof til et lunkent Vandbad, tilbereder Fjerene
som angivet, svovler dem, naar det er nødvendigt og
behandler dem i Farvebadet, indtil den pnstede Nuance

er opnaaet.
Den senere Behandling ved Skyllen og
Tprring er som angivet ved Sort.

1) Rosa farver man med en svag Fuchsinoplpsning.
2) Magenta med en stærkere Firchsinoplösning.
3) Violet med i Vand oplpselig Patenviolet, saavel rpdlig som blaalig.
4) Rpdlig-Blaa farves med i Vand oplpselig
Bleu de Lyon.
5) Grpnlig-Blaa med i Vand oplpselig Bleu de
lumiere.
6) Grpnt frembringer man ved Farvning i en
Oplpsning af Jodgwnt.
7) Orange med en Oplpsning af gul Corallin.
8) Ponceau med rpdt Corallin.
Oplysningen af gul Corallin gaar over fra orange
til rpdt ved en Tilsætning af Ammoniak. Man kan saaledes opnaa enhver Farvenuance ved Tilsætning af
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Ammomakvcedste til Oplosning af Corallin og farve deri.
Ved Corallin maa Nedlægning i Potasteoplosning undgaaes og Fjerene uden videre oljeres. De hvide Fjer blive,
nanr de ere svovlede, blaanede med en aldeles svag Op
losning af blaalig Patentviolet, men forpvriqt behandlet
som angivet. Et bronceagtigt Skin i Spidsen af DUnene
opnaaes Paa folgende Maade: Blaaligt og rödligt
Patentviolet oplpses i Alkohol af 90 pCt. (i et Vand
bad) til en koncentreret Oplösning og bestryger med denne,
med en Pensel de farvede og oljerede Fjer paa de Steder,
der skulle bronceres- Alkoholen fordamper hurtig og
efterlader en smuk Broncereflex. Hertil maa dog kun
benyttes spiritusoplöselig Violet, da det i Vand oplpselige let smitter af ved Berøring.

Blaat Kopierpapirn Til blaat Kopierpapir, som er det der bruges mest,
anvendes fineste Pariserblaat, som blandt Dcekfarverne
er det, der afgiver den meste Farve. 10 Kilogram Farve
udrores med 20 Kilogram almindelig Olivenolse Under
Tilsætning af O,-25 Kilogram Glycerin. Denne Blanding
henstaar en Uge i en Tprrestire Under en Varme af
40—500 C., i hvilket Tidsrum den ofte rpres om. Der
efter rives den saa fint som nogenlunde muligt paa en
Farvemaskine; sædvanlig rives den fem Gange.
For nu at otierføre denne Farvemasse paa Silke
papir smeltes 0,5 Kilogram gult Vox, i hvilket lang
somt hældes 7,5 Kilogram Ligroin og sluttelig tilsættes
3 Kilogram af den fintrevne Farve, hvilken sidste hm
langsomt og ander en stadig Omrøring oplpser sig ved
en Varme af 30—400 C.
Saasnart Blandingen er
bleven jævn, stryges den med en Hestehaorsbsrste paa
Papiret og fordrives med en Grcevlingehaarsbprste ved
kredsformig Bevægelse af denne, hvorefter Bladene strax

tørreS ved Damp paa en Bordplade, hvilket kun med
tager faa Minutter og Papiret er da fcerdig til For
sendelse.
Ovennævnte KvantUm er tilstrækkelig til ca. 1000
Ark af Format 5O/9o Centimeter.
2) Man udriver Pariserblaat meget fint paa en
Malerflise, med Svinefedt og blander det med lidt mere
end sin dobbelte Bcegt af Vox. For nu at paafpre denne
Farve lægger man et Ark PatentkardUs eller andet svcert
og glat Papir paa en varm og plan Jcernplade, hvorpaa
man lægger et Ark Silkepapir. Nu tager man lidt af
Farven i et Stykke Moirsselin, som man, for at have
noget at holde ved, passende kan sammenbinde som en
Blaapose. MvUsselinen med Farven lcegges paa Silke
papiret, og naar Farven begynder at smelte, fordeles
denne saa regelmæssig som muligt; derpaa tages et
andet Stykke Silkepapir og behandles paa samme Maade
og saa fremdeles, indtil man har det forønskede Antal.

Sort Kopierpapir.
Til sort Kopierpapir benyttes den sorte Anilinfarve
istedetfor Pariserblaat, men Mængdeforholdene ere de
samme.
Endnu kan tilføjes, at Arbejdet ved Paastrygningen
man ske i godt ventilerede Lokaler paa Grund af Ligromens bedpvende UddUnstninger, som ogsaa at man
maa bære forsigtig med Lys og Ild.

Kopiering af Tegninger til Forgyldning
paa Malerarbejde eller lign.
For at overfore en Tegning, f. Ex. en GyngestolsDekoration eller lignende, behpver man ikke at bruge
Kalker- eller Kopierpapir, man kan ganste simpelt over
stryge Bagsiden af Tegningen med tørt Kridt. Naar
man nu lægger Tegningen paa vedkommende Gjenstand
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og følger dens Omrids med en Blyant eller andet spids
Instrument, da vil Tegningen vise sig saa tydelig, at
man let derefter kan paafpre Guldgrimden. Til lyse
Gjenstande, hvor Kridt vilde være vansteligt at se, be
handler man Tegningen paa samme Maade med Konrpg.

Fabrikation af forgyldte Lister m- mForgyldte Lister ere karnissormige Troelister eller
ophpjede (Barroqne) Arbejder, der enten ere belagte med
Splvblade, som blive overtrufne med Guldlak (Guldfernis), eller de blive belagte med cegte Bladguld.
De med Bladsplv belagte og med GrUdlak overtruftie Lister ere ikke alene ligesaa smUkke som de cegte
forgyldte, men ogsaa mere holdbare og ovenikjpbet be
tydelig billigere.
De forekommende Arbejder ere Snedkerarbejdet, Grun
deringen, Slibningen, Polimenteringen, Paa lægningen
af Metallet og Fernisseringen.
1) Snedkerarbejdet stal ikke her berpres nærmere, da
samme er altfor velbekjendt til at behpve nærmere Om
tale; hin bemærkes, nt de harpixagtige Steder i Trceet
maa undgaaes.
2) Grunderingen bestaar i at Listerne overstryges
gjentagne Gange (4 å 5 Gange) med en Farve, tilberedt
af rent Skindlim og fint stemmet Kridt. Denne Farve
tilberedes bedst ved til 1 Pd. Lim at tilsætte 28/4 å 3
Potter Vand og smelte dette ved meget svag Ild eller
hellere i et Vandbad. Ester Smeltningen fortyndes lidt
af Limen med varmt Vand og med denne Oplösning
overstryges Listerne et Par Gange, hvorefter man til
det pvrige Limvand tilsætter saa meget stemmet Kridt,
at det hele bliver som en temmelig stcerk Vælling. Denne
Masse man stadig ved Arbejdets Udfprelse holdes varm,
skulde den ved Fordampning blive for tyk, tilsættes lidt
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fortyndet Limvcmd. Sknlde Kridtet bære Utilbøjelig til
at lade sig ubrøre fint, da anbefales det at rive det
sammen med Limvandet paa en Rivesten. Ethvert Anstrpg maa vcere fnldkomment tørt før næste Anstrpg. Det
maa Under Arbejdet nøje iagttages, at der ikke danner
sig Luftblcerer eller andre Ujævnheder. Efterat den hele
GrUndermasse er vel gjennemtørret, strider man til
3) Slibningen. Denne foretages forst med Pimp
sten og Vand, hvorved der fremkommer en meget fin
Masse, som fylder enhver Aabning eller Ujævnhed, der
endnu mulig maatte vcere til Stede. Derefter lader man
atter Listerne tørre, hvorefter de igjen slibes med Skav
græs, som man har ladet ligge i Vand og hvorfra alle
Knce nøjagtig ere fjcernede. Naar Listerne atter ere tørre,
efterslibes de sidste Gang i tør Tilstand med tørt Skavgræs.
4) Polimenteringen. Hertil benyttes Ler eller Okker
blandet med Vox, Svinefedt, venetiansk Sæbe, Hvalrav,
Wggehvide eller lign. Opgivelserne variere her lidt i de
forstjellige Angivelser, som Forfatteren har havt Lejlig
hed til at gjøre sig bekjendt med, og noget aldeles be
stemt Forhold i Blandingen findes heller ikke absolut at
vcere en Nødvendighed; det væsenligste synes, at man
bruger fint flemmet, aldeles sandfri Okker eller Ler,
som man endnu yderligere river fin paa en Malerflise.
Jeg har opnaaet gode Resultater ved begge de nedenfor
angivne Forhold, a) 1,25 Kvint Regnvand eller i Mangel
deraf destilleret Vand tilsættes 1 Kvint Vox, 1 Kvint
venetiansk Scebe og L/2 Kvint Hvalrav.
Blandingen
koges indtil alle disse Jngredientser ere godt forenede,
hvorpan man tilsætter
Kvint Fedt og 1 Pd. fint
pUlveriseret Ler. b) *A> Pd. Ler eller Okker rives fint
paa en Flise og tilsættes en smeltet Blanding af 3

Kvint Vox og 2 Kvint venetiansk Scebe under stadig
Omrøring. Efterat Blandingen er afkplet tilsættes 6
pistede Wggehvider.
Saavel denne, som den under a ncevnte Blanding
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rives efter Smeltningen atter paa en Flise, saa længe
til Massen er aldeles fin og ikke kornet. Med en af
disse Blandinger overstryges Listerne 3 Gange og poleres
med en Polertaud. Nu tages fat paa
5) Forsølvningen; hertil benytter man en Guldpude
med tilhørende Kniv; det er en Selvfplge, at man ikke
maa bruge Fingrene til at rette et muligt paa Splvbladet opstaaet Loeg, men hertil maa betjene sig af
Kniven, ligesom man i det hele taget ikke maa paalcegge
d Blad, der ikke er fuldstændig glat. Listerne fugtes
svagt med Brændevin og efierat Splvbladene ere paa
lagte, trykkes de til med et glat, afrundet Agatstykke.
Derefter poleres med Agaten, og tilsidst overdrages de
med GUldfernis. Denne maa paastryges med en blpd
Pensel og saavidt muligt i et (Strøg i hele Listens
Længde; dette gjentages 3 å 4 Gange. Dnsker man en
Del af Listerne matte, overtrcekkes disse en Gang for
inden Fernisseringen med lidt Poliment og tyndt Limvand.
Ophpjede Forsiringer kunne fremstilles af en Blan
ding af 4 Dele Lim og 1 Del venetiansk Terpentin til
24 Dele Kridt. Disse Jngredientser udrpres med Vand
til en tyk Dejg og udpresses i Forme, udstaarne i Trce
eller graveret i Metal. Forgyldningen af disse For
siringer sker som ved Listerne paa et Polimentlag, efter

at de ere pnalimede disse.
Om Tilberedning af Guldfernis se under Lakfernisser.

Om forskjellige Kitsnrter.
Efter Dr, KollerGlycerinens Anvendelse ved Tilberedning af Kit
sorter kan anbefales overalt, hvor det lader sig gjøre.
Glycerinens Bindekraft overfor pulverförmige Legemer
er overordenlig stor; den ilter eller forandrer sig ikke i
Luften og giør den færdige Kitmasse lettere at behandle.
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Som noget af det bedste maa ncevnes en Blanding af
Glycerin og Solverglpd. Man river i en Porcelloensstaal fint pulveriseret Splverglöd sammen med saa meget
koncentreret sirupstyk Glycerin, at man faar en aldeles
ensartet sejg, tykflydende Masse. Den lader sig meget
let paastryge, bliver paa Grund af Glycerintilscetningen
fprst fast efter flere Tinier. Den egner sig soerlig til
Kitning paa Petroleninslamper, hvor andet Kit ikke lader
sig anvende.
Kit til Brille- og Lorgnetglas.

Til Jndkitning af Glas i smalle og ikke dybe Render,
f. Ex. til Befæstelse af Brille- og Lorgnetglas, anbefales
et Kit af Husblas og Eddikesyre som fortrinligt. God
Husblas skjceres smaat, kommes i en Porcellcensskaal,
og derpaa hældes saa megen Eddikesyre, at Husblasen
dcekkes; det opvarmes under stadig Omrøring i et Sand
bad, det vil sige, man kommer Udvastet, tørret og der
efter udglpdet Sand i et Jcernkar, stiller Skaalen med
Hnsblasen og Eddikesyren i Sandet og opvarmer det
med Sand fyldte Kar ved Hjælp af en SpiritUslampe.
Husblasen optøjer sig eftertzaanden i Syren, og man
fortsætter Opvarmningen under stadig Omrøring med en
Glasstang saa længe, til det danner en sejgtflydende
Masse, der maa benyttes varmt. Det er bedst kun at
berede saa meget, som man i øjeblikket har Brug for.
Det har en udmærket Bindekraft og bliver meget hUrtig
Haardt.

Kit til Beskyttelse as Glasretorter mod
Ildens Indflydelse.
Kar af Glas, der skulle Udsættes for en stærk Hede,
maa beskyttes mod den Umiddelbare Paavirkning af Ilden,
da det ellers navnlig ved Begyndelsen af Ophedningen

er uundgaaeligt, at disse springe.
Hertil æltes en Kit af almindeligt Pottemagerier
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sammen med rent Sand Under Tilsætning af fprst lidt
og derpacr mere Vand, derefter tilsættes en ringe Mængde
Glycerin (uden at maale eller veje). Massen gsennemarbejdes godt med Hænderne til en tyk Grpd og tilsidst
celtes lidt Kalvehaar deri. Denne Masse kan stryges
meget jcevnt paa udbllede eller cylindriske Former og
bliver stenhaard ved at opvarmes, uden nogensinde at

revne.
Denne sidste Egenstab skyldes Glycerinen, Kalvehaarene tjene kun som et Bindemiddel for at forøge
Adhæsionen til det glatte Glas.
Kit til Akvarier eller lign.

kan fremstilles ved at smelte lige Dele Svovlblomme og
fint pulveriseret Pimpsten sammen.
Denne Kit be
nyttes varm.
Kit til at befæste Metal paa Glas.

Et af de vanskeligste Arbejder er det at kitte Metal
fast paa Glastavler, f. Ex. Anbringelse af Prismedaljer
osv. Det vilde ikke alene være sent og vansteligt at gjennembore en saadan Glasflade, da hele Pladen let kunde
gaa itu, og man kan paa denne Maade ncesten aldrig
opnaa, at Metallet sidder rigtig fast. R. Franke i Nürn
berg benytter folgende Kit til paa en sikker og hurtig
Maade at befæste Metal paa Glas.
100 Gram fint pulveriseret Splverglpd og 50 Gram
tørt Blyhvidt blandes godt og celtes med kogt Linolje
og Kopallak til en sejg Dejg. Forholdet mellem Linolje
og Kopallak er henholdsvis som 3—1. Kittet tørrer

meget hurtig og bliver meget Haardt.
Forpvrigt stal enbnu bemærkes, at arabisk Gummi
til sine Tider kan gjpre god Tjeneste. Som Kit er det
let færdigt og besidder en stor Bindekraft. Selvfølgelig
kan det dog ikke anvendes paa en Gjenstand, der er ud
sat for Fugtighed.

Kit for Gasretorter og lign.
Ved en Forsamling af Fagmcend i Provinsen Preusen
blev der anbefalet en Kit for Gasretorter, bestaaende af
Grafit, Ler og Borax, og fremdeles en anden, der bestod
af 5 Maal Glaspulver, 5 Maal Chamottepulver og 1
Maal BoraxpUlver. Ridser i BUnden af Retorter tættes
ved blot at bestrpes med denne Kit i Pulverform; tynde
Steder i Retorterne, der dcekkes med et tyndt Lag deraf,
blive igjen holdbare. Ridser og Revner paa Steder,
hvor en Paastrygning ikke kan anvendes, tilklines paa
sædvanlig Maade med denne Kit, blandet med lidt Ler.
Naar Arbejdet er endt, sættes lost for Retorten, og efter
en halv Times Forlpb ville Revnerne hære tilsmeltede.
Jcernkit.
1) Af muligst fine, aldeles rene og rustfri Filspaaner af Stpbejcern, tages 100 Dele og 5 Dele pulveri
seret Svovl der blandes og Udrores med en Oplysning
as 5 Dele Salmiak i 4—5 Dele Band til en ikke altfor
tynd Vælling. Herved erholdes en Kit, som efter 3—4
Dages Forlpb bliver overordentlig fast.
2) Teglstensmel, brændt Kalk, brændt Gibs, Sölverglpd, pulveriseret Glas og Kogsalt tages i lige Dele;
de blandes med 3 sandanne Dele Hammerstjcel og nogle
Filspanner og celtes til en stiv Dejg med Oxeblod.
3) 10 Kvint Salmiak, 5 Kvint Svovlblomster og
80 Kvint Splverglpd blandes godt i en Morter og dette
Pulver opbevares tørt. Ved Brugen blander man 1 Del af
Pulveret omhyggeligt med 20 Dele fint Jcernfilspaan og
befugter det hele med en Blanding af 7/8 Dele Vand og
1 /8 Del Eddike, til det bliver som en ©røb, som man
da stryger ind i de Fuger, der skUlle forbindes. Denne
Kit, der tjener til Jcernets Sammenkitning, saavel i det
fri som i Ilden, bliver efter nogle Dages Forlob haard

og forener sig meget fuldkommen med Jcernet.
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Hamanns Kit for Terrasser og Vandbeholdere.

Folgende Kit anvendes meget, saavel paa Gjen^
stande, der ligge tørt som vaadt, og den har ved Erfaring
vist sig god. 5 Pd. ulcestet Kalkstpv, 1 Vs Pd. Kiselmel,
hvid Kvarts, P/2 Pd. Kalk eller Mursten smeltede i
Klumper (eller i deres Sted hvide Pottesknar), 3Ai Pd.
Glasmel, 3/4 Pd. Hammerstjcel eller Jcernfilspaan, P/4 Pd.
Linoljefernis. Jngredientserne lader man gaa igjennem
en Haarsigte, og hælder P/2 Pd. af Fernissen derpaa;
man stamper nu Massen saa længe, indtil den danner en
tør Grpd; den bringes derefter paa en Stenplade, og
idet man paahcelder den øvrige Fernis, slaaes den til en
blpd Masse ved Hjælp af en Jcernspade eller en Hammer.
Massen maa Deere saaledes, at en Klump lader sig trille
tynd i Haanden. Ved Brugen udstryges FUgerne med
Fernis og det kittede udsættes for Solens Indvirkning,
indtil det tørres. Kitten hcerdes hurtig, saa at man
stedse maa anvende den frisk.
Kit for sprUngne Stpbejcernskjedler.

Til Udbedring af de i Scebesyderierne brugelige Kogeog Smeltekjedler anbefales en Kit, som bestaar tif lige
Dele Vlyglassur og Mpnje, der ved Hjælp af Glycerin
bliver udrprt til en temmelig tyk Grpd. Med denne Kit
overstryger man de tilstedeværende Sprækker og Ridser i
Kjedlen, efter at denne fprst er bleven behprig renset fra
Sand og Snmds. Denne Kit er overordentlig haard og
modstaar fuldstændig Indvirkninger af Ild, Vand, Lud

og Fedtstoffer.

Kit til at befæste Metaller til Trce.
En Dejg laves af 3 Kvint Krudt, 3 Kvint arabisk
Gummi, 10 Gram Borax og saa megen Brpddejg, som
behpves for at gjøre det hele til en ensformig Masse.

5
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Kit til Glas, Porcellcen og Merslum.

25 Kvint broendt Kalk, 6 Kvint frist Ost og saa
megen Wggehvide som behpves for at faa en passende

Konsistents.
Kit for Sten, som skulle ligge under Vand.

i/2 Pd. brændt Kalk, V2 Pd. Teglstenspulver,
Pd.
Hammerstjcel, 1k Pd. Kiselsten og V4 Pd. Glas, pulve
riseres fint, blandes med Linolje og celles til en Masse
med Mggehvide og 10 Kvint Terpentinolie. Stenene
maa forinden Sammenkitningen være tørre og bestryges
med Linolje.
Kit for Porcellcen, Glas, Stentøj,
Marmor osv.

1 Kv. Mastix, 2 Kv. Husblas, den fprste oplpst
i 6 Kv. Alkohol, den sidste i 121/2 Kv. almindelig
Brændevin; derpaa tilsættes 1/s Kv. AmmoniakgUmmi
til den endnu varme Husblcisoplpsning og Mastixoplpsningen blandes derimellem. Kitten opbevares i et vel
tilsluttet Glas, og naar den stal brnges, opblodes den
ved at jætte Glasset i varmt Vand. De Gjenstande,
der skulle kittes, opvarmes ogsan, bestryges med Kitten,
passes nøje sammen og sammenholdes i 12 Timer ved
et fast Tryk.
Kinesisk Lim.

10 Pd. Faareblod blandes med 1 Pd. brcendt Kalk.
Der maa tilsættes Vand saa ofte den sial brUges.

Diamant kit.
Denne Kit er saa bindende, at den kan benyttes ved
Juvelarbejder til Befæstelse af Stenene. Den fremstilles
paa folgende Maade: 5 å 6 Stykker Mastix af en Mrts
Stprrelse oplpses i saa meget Alkohol, at Vcedsken bliver
tyndflydende; ligeledes oplpser man for sig saa meget i
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Vand blpdgjort HUsblas i Rom eller franst Brændevin,
at man faar 121/2 Kvint tykflydende Lim. Denne Lim
udrpres med to smaa Stykker Galbanum eller Ammoniakharpix, og tilsidst med Mastixoplpsningen. Det derved
vundne Kit opbevares i en tæt tillukket Flaste, som, naar
Kitten sial bruges, forst scettes i varmt Vand.
Man kan ogsaa fremstille en lignende Kit Paa folgende
Maade: 121/2 Kvint god HUsblas blpdgjpres i Vand og
oplpses derpaa i Alkohol til en tykflydende Vædste.
Under stærk Omrpring oplpser man derpaa 10 Gram
lyskornetAmmoniakgummiharpix, hvorpaaVcedsten blandes
godt sammen med en Oplosning af 6 store Korn Mastix
i en saa lille Mængde Alkohol som muligt. Man kan

ogsaa under Ophedning snmmenrive 40 Kvint af en paa
ovennævnte Maade fremstillet Oplpsning af Husblas i
Alkohol paa 85 å 90 pCt. med 20 Kvint tykt, klart
Bundfald af Mastixfernis. Denne Kit er Ufarvet og

modstaar fuldkommen Fugtighed.

Kit til Limning af fladt Glas til Tree.
10 Kvint tørret Mggehvide eller Blod, 10 Kvint
Melkalk, der bliver tørret, stpdt fint og blandet. Ved
Brugen ubrører man Pulveret i saa meget Vand, at
Massen let lader sig stryge.

Kit til at sceste Messing paa Glas.
3 Dele Kolofonium, tilberedt i 5 Dele Vand, koges
med 1 Del Wtsnatron og sammensmeltes med halvt
saa megen Gips. Denne Kit besidder stor Bindekraft og
kan ikke gjennemtrcenges af Petroleum, hvorfor den kan
benyttes til Petroleumslamper; den tanter Varme og
hcerdes i Met af
å 3h Time. Ved Tilsætning af
Zinkhvidt, Blyhvidt eller Melkalk istedetfor Gips hævdes
denne Kit langsommere. Af Vand angribes den kun

lidet paa Overfladen.
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Kit for Porcellcen og Glas.
2 Dele fristbrcendte Dstersstaller, 1 Del pulveriseret
Gummi udrpres med Wggehvide til en Dejg. Bil man
kitte Porcellcen, Alabast eller Glas sammen dermed,
stryger man Blandingen paa Randene, binder Stykkerne
sammen og lader det tørre paa et lunkent Sted.

Glas- og Porcellænskit.

l*/s Kvint god Husblas lcegges i Blpd i destilleret
Band; netår det har udvidet sig dygtig, hcelder man
Vandet fra og kommer saa meget Alkohol paa, som
behpves til at bedække Husblasen; nu oplpser man det
fuldstændig ved jcevn Varme. 3Ia Kvint Mastix oplpses
dernæst i 2 Vi Kvint Alkohol, der gydes over i Husblasen
og 3/< Kvint Ammoniak-Gummi, som fprst er delt i ganste
smaa Stykker, kommes i. Hele Blandingen rystes godt,
medens den holdes over Dampen af kogende Vand, ind
til den ser ub som jcevn stærk Snedkerlim. Den færdige
Kit fyldes paa en Flaste, og, saa snart den er saa stiv
som Gele, kan den benyttes, men man forinden opvarmes
i en Ovn eller varmt Vand.
Skaar, der skulle sammensættes, maa bære rene.
Kittet smpres paa med en Pensel, Skaarene presses tæt
mod hinanden, og, nanr det er muligt, bindes de sammen
med en stcerk Traad og sættes paa et varmt Sted, ind
til Kittet er aldeles stivnet. Efter 24 Timers Forlpb
kan man til Npd bruge de kittede Sager, men maa da
tage meget forsigtig paa dem, bedst er det at lade dem
staa et Par Dage, da ere de lige saa stcerke som ny
Sager.
Det rnprkebrune, meget klæbrige Ammoniak-Gummi,
der er blandet med hvide Smaakorn, er aldeles ubruge
ligt; det gulbrune, der faaes i hele Kager eller i Korn
er det bedste.
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Farvet Kit.

Udrprer man fint flemmet Kridt omhyggeligt med
Natronvandglas af 20 0 B. til en tyk plastisk Masse,
og samtidig tilsætter nedenstaaende Stoffer, saa faar man
i Lpbet af kort Tid (t Reglen i Lpbet af 6—8 Timer)
en ha ard, forstjelligfarvet Kit af overordentlig Fasthed.
1) Ved Tilsætning af fin sigtet Svovlantimon erholder
man en sort Kitmasse, som, efterat den er bleven fast,
lader sig polere med en Agatsten, hvorved den faar et
metallist glinsende Udseende; 2) Limatura ferri (pulver
förmig Stpbejcern) giver en graasort Kit; 3) Zinkstpv
giver en graa Masse, der bliver meget haard efter Tprring, hvorefter den lader sig polere med en Agatsten og
da antager det metalliske Zinks glinsende hvide Farve,
hvorfor beskadigede Zinkornamenter, saa vel som Zinkkar
af enhver Art fortrinlig funne Udbedres hermed; denne
Kit binder lige saa godt paa Metaller som paa Sten og
Tree; 4) kulsur Kobberilte giver lysegrpn, 5) Kromilte
en mørkegrøn, 6) det saakaldte Thenardist- (eller Kobolt-)
Blaat en Meta, 7) Mpnje en orangefarvet, 8) Zinnober
en höjrpd, 9) Karmin en violetrpd Kit. 9) Vandglas alene,
blandet med Kridt, giver en hvid, meget fast Kit; 10) Svovl
antimon og Limatura ferri lige Vcegtdele af hver, blandet
med Vandglas, giver en sort Kit, der bliver meget haard;
11) Zmkstpv og Limatura ferri, lige Vcegtdele, blandet med
Vandglas, giver en mprkegraa Kit, der efter Tprring

bliver stenhaard.

Kit til Udfyldning af Fuger i Gulve.
Lige Vcegtdele Okker, Savmel og kplnfl Lim. Limen
lægges i Blöd t Vand i 24 Timer, hvorved den svUlmer
op til en geleagtig Masse. Derpaa rores Okkeret ud i
* Vand til en Bcelling, som blandes med Limen; det hele
scettes over Ilden til Limen er fuldstændig oplpst. Blan
dingen tages nu af Ilden, og Savmelet rpres i efter
Haanden. Om nødvendigt tilsættes lidt Vand, indtil
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Massen har faa et den nødvendige Konsistens. Kitten
maa fprst anvendes, efter at den er bleven fuldstændig kold.
Förend Kitten anbringes, maa Fugerne renses om
hyggelig. Den bliver efter nogle Dage stenhanrd og

revner ikke, da Savmelet holder den sammen.

Kit til Gasledningsrör.
Kit til dette Brug, af fortrinlig Godhed, tilbereder
man as 60 Gram fint Grafitpulver (Blyantspulver), 30
Gram lcedstet Kalk, 80 Gram svovlsur Baryt og 70
Gram Linolie.

Kit til at befæste Kautschuk til Metal.
Da man, for at tilvejebringe Forbindelse mellem
Darnprpr og andre Rpr omtrent Udelukkende betjener sig
as Kcmtschuk, saa er det af stor Vigtighed at fremstille
en Kit, der lige saa vel hæfter til Kautschuk som til
Metal; en saadan Kit tilberedes ved at udblpde pulveri
seret Schellak i dets 10 dobbelte Vcegt af Ammoniakvand
(Salmiakspiritus).
Denne Blanding maa dog staa i

længere Tid for at blive flydende.
Kit for Læderremme, Stpvlesaaler m. m.

100 Gram Svovlkulstof og 10 Gram Terpentinolie
sammenblandes; heri oplpses lidt efter lidt saa meget
Guttaperka, at Massen bliver tykflydende. Naar man
vil anvende denne Kit, er det en Hovedbetingelse, at
Lcederfladerne, som skulle sammenkittes, ere fuldstændig
befriede for Fedt. Dette opnaas bedst ved at lcegge en
ulden Klud pua Lcederfladen og stille et varmt Jcern
derpcra i nogen Tid; derpaa bestryges Fladerne med
Kitten, de lægges pan hinanden og udsættes for et stærkt
Tryk, indtil Kitten er fuldstændig tør. Denne Kit er
anvendelig saavel til Mastinremme som til Stpvlesaaler.

At befæste Sæber paa Metaller.
Man oplpser 1 Vcegtdel grovt GalceblepUlver med
8 Vcegtdele destilleret Vand i omtrent 6 Timer og sier
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det derefter igjennem Linned. Derpaa overhcelder man
Lim med sin egen Bcegt af Vand og lader det henstaa i
24 Timer. Anvendelsen er folgende: Man bestryger
Læderet ved Hjcelp af en Pensel med den varme Galcebleoplpsning, bringer den varme Llmoplpsning paa det
ru, opvarmede Metal, lægger Læderet derpaa og presser
det fast. Naar det er tørret i Luften, hæfter Læderet
saa fast ved Metallet, at det ikke kan stilles derfra uden

at det rives itu.

Kit til billig og varig Befæstelse af Jcern i Sten.
De hidtil anvendte Bindemidler til Befæstelse af
Jcern i Sten lide af forsijcllige Mangler.
Svovl indganr efterhaanden Forbindelse med Seernet
og pdelcegger dette; Gibs foraarsager en Iltning af
Jævnet, hvorved det tiltager i Udstrækning og sprænger
Cementet, og desuden angribes det efterhaanden af Fugtig
heden og ruster bort. Den almindelige Mprtel fæster
ikke i Begyndelsen og behpver lang Tid inden den bliver
haard. Man har ogsaa anvendt en Blanding af Jcernfilspaaner, Kpnrpg, Urin og Vineddike; men den deri
indeholdte Syre angriber Særnet og ilter det saa stærkt,
at det ved sin Udvidelse ofte sprænger Stenen, hvori
det er befæstet. En meget varig og billig Kit, som er
fri for disse Ulcemper, faar man ved at smelte Harpix
og deri udrore fint pulveriseret og sigtet Teglsten, dog
ikke mere end at Blandingen er letflydende, saa længe
den er varm. Denne Blanding hældes i Hullerne, hvori
Seernet skal befæstes, og man kan yderligere udfylde
Mellemrummene need smaa Stykker opvarmede Teglsten.
Denne Harpixcement forbinder sig meget godt baade med
Stenen og Jcernet; den oplpses ikke af Vand, den

angriber ikke Jcernet og er meget billig.

Tandkit.
10 Gram Mastix i 20 Gram Kolodium. Med nogle
Draaber af denne Oplpsning befugtes lidt BomUld, hvor-
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med Tandens Hulhed, efter at denne er vel renset, Ud
fyldes. Denne Tandkit kan holde sig i den hirle Tand
omtrent et halvt Aar.
O v n k i t.

Et særdeles godt Kit for Kakkelovne tilberedes ved
en Blanding af finsigtet Ler med sinsigtet Troeaske og
lidt Kogsalt, der celtes sammen med Vand. Dette Kit
sprækker ikke ved Jndtprring og bliver overordenlig Haardt,
netar det blot trykkes ind i Fugerne, medens Ovnen er kold.
Udmærket Ovnkit.

Borax er et udmærket Middel til ved Sammen
sætningen af en Ovn at give Leret en betydelig ftørre
Holdbarhed. Vil man f. Ex. anvende det ved en Jcernovn, saa maa man til 4 Dele Ler tage 1 Del Borax
og blande dette godt med hinanden. Dette Kit holder
meget godt. Har en Jcernovn slnaet Revner, saa tilkliner man disse ined fint siet Brunsten, der med Vand
glas er rørt ud til en tyk formelig Masse. Dette Kit
bliver, saa snart Ovnen opvarmes, saa haardt som Jcern.
Masse til Udbedring af Sten.

2 Dele Cement og 1 Del Flodsand ubrøreS med
Kalivandglas og medens Massen endnu er frisk, anbringes
den paa de beskadigede Steder, som førft ere blevne
fugtede med Vandglas. Efter 6 Timers Forlpb er Massen
tør og som en fast Sandsten. Der maa ikke spares for
meget paa Vandglasset, da Massen ved Brngen maa
vcere af en temmelig blpd Konsistents. Dette Materiale
er fortrinlig til Udbedring af Trappetrin saavel som til
andre itubrubte og flidte Gjenstande af Sten.
Masse til kunstig Sten og Marmorkit.
Ransome har foruden den bekjendte Blanding af
Sand, Vandglas og Klorkalcium til kunstig Sandsten
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angivet en anden Blanding af Portlandcement, Kridt,
Sand, Kiseljord, (Jnfilsoriejord eller Kiselsiinter) og Natron
vandglas, men uden at meddele noget om Blandings
forholdet. A. HirschbUg har forspgt forskjellige Blandings
forhold og anstillet nogle Prpver dermed. Han blandede
de omtalte faste Stoffer sammen i nedenstaaende Forhold
og æltede dem da med Natronvandglas til en tyk Grpd.

12 Dele 6 Dele 9 Dele.
Cement
— 12 —
6 —
Glemmet Kridt 6
6
6 — 6 —
Fint Sand
1 —
1 —
1 —
Kiseljord
Hærdningen af alle 3 Blandinger foregik i meget
kort Tid, Nr. 2 viste den stprste Haardhed, Nr. 3 var grovest
i Massen. Alle 3 Prpver bleve i flere Maaneder ud
satte for Vejrligets Indflydelse og tiltoge alle i Haardhed, idet de samtidig overtrak sig med et hvidt Lag af
udskilt Kiselsyre. Hirschbug anbefaler Blandingerne til
Ornamenter, hvorimod dog maa indvendes, at det hvide

Overtræk ikke synes at ti ære heldigt.
Blandingen Nr. 1 synes at egne sig til Kitning af
Marmor og Alabast. Ved Forspg med at sprcenge et Stykke
af en Marmorblok og kitte det fast igjen lykkedes det fuld
stændig. Et ganske tyndt Lag af Blandingen blev smnrt
paa begge Flader, disse derpaa trykkede mod hinanden
og Fugen gaaet efter; efter 24 Timers Forlpb var
Bindningen fuldstcendig. Der er intet i Vejen for at
anvende forskjellige Farvemidler til Kitten.
KUnstig Sandsten.
Sand blandes med en ringere Mængde pulveriseret
Kridt, som kun stal udfylde Mellemrummene mellem de
enkelte runde og kantede Sandkorn, fordi Bindemidlet
virker desto kraftigere, jo mindre MellemrUmmene mellem
de enkelte Smaadele ere. Denne Blanding bliver nu i
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en Røremaskine rørt sammen med Natronvandglas as
Vægtfylde 1,7, idet man bruger 1 RUmfang af Oplos
ningen til 8 Rumfang af Blandingen. Omtrent fire
Minuter efter kan Massen formes enten i almindelige
Murstensforme eller i andre Forme af Gibs eller Trce,
naar Ornamenter Mlle fremstilles. Efter Formningen
ere Stenene faste nok til at tages ud af Formen og
behandles videre. De svinde ikke. De stikkes paa en
Ramme Under en Beholder med mættet Klorkalciumoplpsning, overgydes med denne, hvorved Hærdningen
strax indtræder, og tilsidst dyppes de med Rammen ned
i selve Oplosningen, hvor de blive i 3 Timer. Det
Klornatrium som er dannet i Stenen ved den gjensidige
Dekomposition af kiselsurt Natron og Klorkalcmm, nma
Udvaskes, i hvilket Djemed Stenene stables i Gruber og
vandes over gjentagne Gange. Herefter ere Stenene
færdige til Salg.
Kunstig Stenmasse.

Til 1050 Pd. ftøbt og sigtet Sand sætter man
125 Pd. Splverglpd og, om man vil, endnu desuden
hvilket som helst Farvestof, tilsætter endvidere 4 Pd.
Linolje for hver 50 Pd. Masse og arbejder alt vel
sammen. Man faar saaledes en stiv Masse, der efter
Behag kan formes. Gjenstande, dannede heraf, tprres
snart og blive faste sna at de efter 8 Dages Forlpb ere
ftenhaarde, ikke mere kunne beskadiges med en Hammer
og give Ild for Staalet. Haardheden tiltager dog endnU
mere siden og har ester 4 Aars Forlöb ncmet den stprste
Höjde.
Massen tjener fortræffeligt, istedetfor Gibs eller
brændt Ler, til Basreliefs, Gesimser og andre Arbejder
henhprende til Bygnings- og Billedhuggerkunsten, da den
ved Formning modtager meget fine Aftryk, ikke trækker
sig ved Tprringen og fuldkommen modstaar Luftens og
Vejrets Indflydelse. Runde Billedhuggerarbejder urn a

i
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blive saa længe i Formen, til de have opnaaet behprig
Fasthed for at kunne bære sig selv; halvt ophpjede
Arbejder blive derimod allerede efter faa Minuters For
lob udtagne og henlagte til Törring. Formene maa
have en saadan Form, at Massen behprig kan sammen
trykkes deri. Indvendig bestryger man dem med tyndt
Limvand og strpr deri Hexeluel (Semen Lycopodii), for
at Massen ikke skal klæbe ved. Det er at anbefale at
tørre Blandingen af Sand og Splverglpd i en Ovn,
sprend Linoljen tilsættes. Som Kit til Sammenføjning
af enkelte Dele bruges en opvarmet Blanding af 3 Pd.
Tcelle, 8 Pd. Harpix og 20 Pd. af selve Stenmassen.

Forbindelsen bliver derved særdeles fast.
Kunstig Marmor.

1 Pd. god ren Lim koges, indtil det er jcevnt og
tykt, derpåa tilsætter man ‘/s Pd. venetiansk Terpentin
og blander dette godt med Limen. Dernæst laver man
en Blanding af fint stpdt Kalk og saadanne pulveriserede
mineralske Farver, som passe bedst til den Brug man
vil g|øre af Efterligningen. De to Blandinger æltes
sammen indtil de danne en fast Masse. Saa hældes
omtrent 10 Draaber Provenceolje i Massen. Denne
Efterligning af Marmor kan bruges øjeblikkelig og bliver
haard som Sten. Vil man gjemme den, maa den svpbes

ind i et fugtigt Klcede.
Farvning af Marmor.

Med en Oplpsning af salpetersnrt Splv, faar man
en sort Farve for Marmor; med en varm Oplpsning as
Grpnspaan og en foncentreret Oplosning af Karmin, en
røb; med Operment oplpst i Ammoniak, en gul; med
svovlsurt Kobberilte, en blaa, og med Fuchsin en PurpUrsarve. Marmoret maa førft opvarmes for at gsöre det
bedre stikket til at modtage Farven. Med de nævnte
Farver kan man ogsaa give Marmoret forsk;elliLe Tegninger.
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Øb og Spiritusfarve (Sukkerkulm).
1.

Kartoffelstivelsesakker (Druesukker).

Til Fremstilling af gummifrit Kartoffelstivelsesukker
giver Krptke folgende Anvisning: 1) 1000 Pd. tør Stivelse
udrpres i et Lrcekar med Rpreapparat, med 250 Potter
Vand til en joevn Masse, og herfra løber denne
Blanding i en tynd Straale ub i et stprre Trcekar, hvori i Forvejen en Blanding af 200 Potter
Vand og 30 Pd. Svovlsyre af 66° Beaume er bragt i
Kog. Naar al den udrprte Stivelse er löben ned i
Karret, iagttages Klokkeslettet og Processen fplges med
den bekjendte Jodprpve for Stivelse. Naar al Stivelsen
er omdannet iagttages paany Klokkeflettet, og man koger
da Massen dobbelt saa længe som den allerede har kogt,
man vil da efter denne Tids Forlpb have et krhstallisabelt
Sukker. 3 Timer plejer der hertil at medgaa, og naar
man har nogen Svelse, kan man godt springe hele Jodprpven over og efter 3 Timers Forlpb begynde at prpve
for Gummi, hvilket ndfpres ved i et Reagentsglas at
hcelde 5 Dele kogt Masse og dertil scette 1 Del 96 pCt.
Spiritus. Fremkommer herved et hvidligt Bundfald, er
der endnu Gummi tilstede, og man maa da fortsætte
Kogningen indtil Reaktionen ikke mere indtræder, hvortil
undertiden medgaar 5—6 Timer og ved svag Tilledning
af Damp endogsaa 7 Timer.
Er al Gummien omdannet til Snkker, sceldes Svovl
syren med flemmet Kridt og den erholdte Sukkeropløsning
inddampes nu. Jnddampningen kan ske otier Ild eller
ved Damp, det sidste er det bedste, og man bruger da
atter hertil et Trockar 4^2 Fod i Diameter og 3 Fod
forsynet i Bunden med en Dampflange.
Over
Karret anbringes et Laag forsynet med en Trceskorsten,
for at bortlede de Ubehagelige Dampe, som udvikle sig
Under Jnddampningen. Naar Vcedsten begynder at koge,
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scettes omtrent V4 Pd. gammelt Smpr eller Fedt til for
at hindre SkUmning og Overstigning.
Sirnpen indkoges til 36° Beaume, maalt varmt.
Naar dette Punkt er naaet, filtreres Sirnpen gjennem
Bomuldstpj, som er anbragt i en Vidjekurv af afbarkede
Vidier. Denne Kurv er igjen anbragt i en Fyrretrceskasse, 3 Fod hpj og IV2 Fod i Diameter, som er for
synet med en Hane, hvorigjennem den filtrerede Saft
flyder ud i en Beholder, hvoraf den igjen, hvis den ikke
skal bruges til at brænde Mør af, tappes pna Fade,
hvori den krystalliserer. Heraf faas den igjen ud som en
fast Blok ved at lpsne nogle Baand og vende Fadet
paa Enden. Blokken maa, førenb den kommer.i Panden,
hvori Brændingen skal foregaa, sonderdeles med Kiler
og Hammer.
Brændingen af Kulpr foregaar i en Kjedel af Joernblik, som til 200 Pd. Sukker omtrent bør bære 3 Fod
hpj og 41/2 Fod i Diameter. Bunden er af noget tykkere
Jcernblik end Væggene og lidt hvælvet. I Kjedlen er
anbragt et Rpreapparat af Jcern, der gaar BUnden saa
nær som mulig for at hindre Paabrcending og Forknlning; da der ved Brændingen udvikler sig en hpjst
ubehagelig bidende Lugt, forsynes Kjedlen med et Laag
af Trce og en Trcestorsten.

2.

Spiritusfarve.

For at fremstille Spiritusfarve bringer man 200
Pd. Bloksukker, i Stykker paa 10—20 Pd., i Kjedlen og
opvarmer det. Saasnart Sukkeret er smeltet, sættes
Rpreapparatet i Bevægelse og naar Sukkeret begynderat koge, scettes for hvert 200 Pd. Snkker 6 Pd. krystal
liseret Soda, i smaa Stykker, omtrent en Hacrndfuld ad
Gangen, og for at hindre Overstigning rpres stærkere.
Brændingen fortsættes til der begynder at fremkomme
en branket Lugt og stcerkt bidende Dampe. En Arbejder
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kan om Dagen oparbejde

1000—1200 Pd. Sukker tit

Spiritnsfarve.
For at prpve Kulpren under Kogningen, tager man
en Prpve med en lang Troestang og lader nogle Draaber
falde i et Glas med koldt Vand, hvor de straks stprkne.
En saadan stprknet Draabe maa springe itu som Glas,
naar man bider deri, smage cetsende bitter, men slet ikke
syd. Gjpr den ikke dette, maa man koge videre; men
viser Prpven de omtalte Reaktioner i meget hpj Grad,
gjpr man rigtigst i at sætte lidt Vand til for at hindre

Paabrcendingen.
Brændes Møren kim svagt, kan den anvendes til
saa stcerk Spiritus det stal Deere, men farver saa svagere;
brændes den stærkere, farver den bedre, men kan da hin

anvendes til 75 pCt. Spiritus.
Har man megen Dvelse i at brænde Kulpr, kan man
spare sig Prpven med koldt Vand og hjælpe sig paa
folgende Maade: man dypper en Troestang i Kulpren,
træffer den rast op og ser om Blærerne hurtig springe;
er dette Tilfældet, er Kulpren fcerdig.
Er Kulpren fcerdig, tilsættes under stadig Omrpren
varmt Vand, omtrent 50 Potter til 200 Pd., og prpves
med Flydevægten, som helst maa - vise 35° B.; er ben
for stcerk, sættes mere Vand til, i modsat Fald ind

dampes noget mere.
Har man den rigtige Koncentration, tappes Kulpren
gjennem et Bomuldstpjfilter i et Lagerkar, hvoraf man
almindelig har to, et til Kulpr for 75 pCt. og et til

Mør for 80 pCt. Spiritus.
3.
Fremstillingen

Dlfarve.

af Slfarve er langt lettere end af

• Spiriiusfarve, ligesom DruesUkkeret ikke behpver at ti ære
frit for Gummi. Enhver kan omtrent fremstille Dlfarve,
og der sial her meddeles en Fremgangsmaade, som til
Dvelse kan anvendes i det smaa.
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10 Pd. Druesukker kommes i en Jcernkjedel og
smeltes ved svag Varme, indtil der fremtræder Blærer
og Massen begynder at stige. Man rører da om med
en Træpind og jætter en lille Klat ©mør, af Stprrelse
som en Hasselnpd, til; skummer det alligevel stærkt, maa
man formindske Ilden, men fortsætte med Kogningen til
Massen begynder at brankes, hvad der iagttages ved de
udviklede Dampe, som bide stcerkt i Øjnene. Naar dette
Punkt er nctaet, sættes 20 Kv. grovstpdt Ammoniak
(Hjortetaksalt) til, og Brændingen fortsættes ved en svag
Ild, Under stadig Omrøring, til Sukkeret bliver stivt og
kun vanskelig lader sig røre.
Prpven for Brændingens Fuldendelse er folgende:
Man dypper en Træpind i Massen, tager den rask op
og stikker den i et Glas koldt Band; dernæst prpver man
det paa Pinden siddende mellem Fingrene; det maa være
mørt og lade sig trykke sammen. Viser det sig at Pryden
er meget haard og endnu smager spdt, maa man brænde
videre. Ved fabrikmcessig Drift bliver Massen saa sejg,
at to Mand med Vanskelighed kunne drive Rpreapparatet.
Naar Sukkeret er tilstrækkelig brændt, tilsættes varmt
Vand; sial Møren anvendes til eget Brug, tilsættes
til 10 Pd. 3 Potter, stal Kulpren bringes i Handelen
fun 2 Potter. Naar man arbejder med ftørre Portioner
bør man prpve sig frem med Flydevægten, Kulpren bor
i kogende Tilstand vise 34° B., viser den mere sættes
Vand til, viser den mindre koges noget ind. Ved Tilsætningen af Vand danner sig hyppig Klumper; for at
fjcerne disse, behpver det kun at koge nogle Minuter.
Tiden tit Kogningen af en Operation paa 10 Pd.
er omtrent 1 Time, til en Operation paa 400 Pd. medgaar omtrent 4 Timer.
For at prpve om Kulpren er god, kan man forspge at farve lyst Øl dermed eller ogsaa Spiritus paa
30 til 40 pCt., som da maa holde sig klar; stærkere
SpiritUs bliver uklar.

I

*
J

N
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Grpnt af Brændenælder til
Farvning af Likprer.

Man afkoger friste Brændenælder i Vand. Dette
Afkog bliver fprst gult, men ved at udsættes for Luftens
Paavirkning farves det grønt. Dette kan fremstyndes
ved Tilsætning af Kali, Natron eller Kalk. Denne Farve

er aldeles uskadelig.

Uskadelig grøn Farve for Sukker og
Konditorisager.

5 Gram cegte Safran bliver tilsat med 8 Gram
destilleret Vand og opvarmes svagt i 24 Timer; lige
ledes tilsættes 4 Gram Jndigokarmm til 16 Gram
destilleret Vand og bliver staaende rolig i længere Tid.
(Det bemærkes at man istedetfor destilleret Vand kan
benytte Vand, som før ft koges og derpaa afkples). Blander
man nu begge Vcedsrer med hinanden, saa erholder man
en overordenlig snmk grøn Farve, som kan farve Sukker
i betydelig Mængde. 5 Kv. af denne Farve er tilstrækkelig

til 5 ä 6 Pd. Sukkerstof.
Blandes Farven med Sukkeret og indkoges til Sirupskonsistents, da kan det holde sig i maanedsvis.

Rensning og Blegning af gamle KobberstikPaa gamle, ofte meget værdifulde Kunstværker, saasom Kobberstik osv. ses der tidt paa Papiret en ved
Luftens Paavirkning opstaaet brun Farve og desuden
ikke sjælden Blcek- og Farvepletter ligesom Pletter af
Olje og Insekter. For at rense saadanne Kobberstik stal
man fsrst anvende Rndergummi og BrpdkrUmmer og
söge dermed at fjcerne saa mange Pletter som muligt.
Derpaa lægger man Kobberstikket paa Gaze, Udspændt i
en Ramme, og befugter Pletterne enkeltvis med en for
tyndet Syre bestaaende as 1 Pd. Vand og 6 Kv. Oxal
syre.
Ere Pletterne forsvundne, hvilket t de fleste
Tilfælde vil ske meget hurtigt, nedsænker man Kobber-
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stikket paa sit Underlag i et med lunkent Vand fyldt
Kar og lader det blive deri i 12 Timer, medens Snmdspletterne gaa af og optages af Vandet, hvilket meget
befordres ved at bevæge Rammen langsomt frem og til
bage. Efter at SmUdset er fjcernet og der er kommet
frist Vand i Karret, drypper man saa meget af en Klorkalkoplpsning deri, som der behpves for at Badet kan komme
til at lugte deraf; heri bringer man Kobberstikket og
behandler det som i det første Bad i 6 Timer. Skalde
den brune Farve endnu ikke bære forsvunden, stal man
blot hælde nogle Draaber Saltsyre i Badet. Papiret
vil da strax vise sig hvidbleget og Lys- og Skyggestederne
i Billedet trcede frem med deres oprindelige Skarphed.
Saasnart man er naaet til dette Punkt, hældes Klor
badet af, og Billedet renses for Klor i friskt Vand; der
efter tørreS det i Luften og presses i lufttørret Tilstand.

Kemisk Rensning af Klædningsstykker.
Tpjet vaskes ikke med Vand, men med flygtige
KUlbrintearter.
I en Kjedel bringes Terpentinolie,
Benzin osv. i Kog, og Dampene ledes igjennem Rpr,
hvoraf de udstwmine i Stranler. En Arbejder holder
de plettede Steder imod Dampstrpmmen og bearbejder
dem efter Gjennerntrcengmngen med en Bprste for at
fjcerne Fedt og det lpsnede Smuds. For at rense ftørre

Flader pakkes Tpjet i en anden Kjedel, hvorigjennem man
da lader Dampene strpmme. Efter nogen Tids Forlpb
aabnes denne Kjedel, Tpjet tages ub og renses meb en
Bprste.
Er det endnu ikke rent nok, saa gjentages
Behandlingen med Dampen. Ved dette Arbejde behöve
de syede Gjenstande ikke at opsprcettes.
Den kemiske Tpjre-nsningsmaade for
brugte Klædningsstykker.

(Af Dr. Reiman i Berlin).
Der gives en hel Række af Metoder, eftersom Arbejdet
udfpres i lille eller stor Maalestok.

6
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Ved Arbejde i det smaa opstiller nmn 5 Kar, der
ere saa store, at man netop kan behandle de Stoffer,
der stnlle renses deri.
Karrene kunne bære af Zinkblik,
eller store Lerkrukker. Til ethvert Kar maa bruges et
passende Laag. Zinkkarrene ere cylindriske, hpjere end
de ere brede, og fyldes 3/4 med Benzin. Tpjet sorteres
saaledes, at de lysere Stykker stilles fra de mørfere, og
hver Art lægges i en Dynge for sig. Ethvert Stykke
udbredes Paa et Bord, der belst maa Deere beslaaet med
Zink, og renses fprst for de værste Pletter, saaledes at
man begynder med de lyseste Stoffer og ender med de
mprkeste. Til dette Brug indbindes en Tot Bomuld i
et Stykke hvidt Lærred, og Enderne af dette samles til
et Haandtag. Denne Valle dypper man i en Skaal
med Benzin, saa at den gjennemtrcenges deraf, og gnider
de mest snavsede Steder dermed, til den stprste Del af
Pletterne paa disse Steder ere fjcernede. Man behandler
de nwrkeste Stykker tilsidst, fordi Benzinen ved den jævn
lige Dypning efterhaanden bliver mørfere og mørfere.
Den tiloversblevne Benzin hcelder man i et ftørre Samlekar, der kan lukkes med et tæt Laag.
Eftercit dette er sket, tager man de lyse Stykker og
vasker dem et efter et i Beholderen Nr. 1, hvorpaa de
lægges ned i Nr. 2, medens et nyt Parti vaskes i Nr. 1;
derefter bringes de fprst vastede Stykker fra Nr. 2 til
Nr. 3, det andet Parti i Nr. 2, og man begynder at
vaste et tredje Parti, bringer, medens dette ster, det
fprste Parti fra Nr. 3 til Nr. 4 og det andet fra 2 til
3. Det tredje Parti kommes derpaa i Nr. 2. Denne
Omflytten ster, fordi Benzinen ved Udvaskningen bliver
mprkere, og fordi man paa denne Maade stedse kan
bringe det fprste Parti, altsaa de hvide Stykker, i
Berpring med ny Portioner ren Benzin. I Nr. 5 blive
de fsrst behandlede Stykker endnu en Gang udvaskede,
hvorpaa de Udbredes paa et Bord, og, hvis der endnu
findes Pletter derpaa, eftervast'es de med en ren Balle
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og Benzin fra Nr. 5, hvorefter man lader dem ligge
endnu nogen Tid i Nr. 5. De færdige Stykker bringes
fra Nr. 5 i en Krukke med Laag, hvoraf Benzinen, der
lober fra Tpjet, af og til hceldes ud, eller endnu bedre
et Kar med en gjennemhullet Dobbeltbund og en Aobning
med Prop i derunder til Aftapning af den samlede
Benzin. Tilsidst trykkes Stykkerne godt ud og tprres i
en ret varm Tprrestue.
Paa denne Maade bliver Tpjet fuldstændig renset,
forsaavidt Benzin er istand dertil, thi alle Pletter, som
hidrpre fra Alkalier, Syrer, Sukker, Mælk etc. modstaa
Benzinen. Det samme gjcelder ogsaa om Svedpletter,
der have deres Grund i en Forandring af Farven. Vil
man ogsaa fjærne disse, saa maa man behandle de enkelte
Steder med Scebeoplpsning eller lignende Midler, som
man vil kunne se under „Aftagning af Pletter".

Appretur*) for Blonder og andre Silkestoffer.
3 Kv. hvidt pulveriseret Tragant og 6 Kv. hvidt
Kandis sammenblandes med 2 Potter koldt, rent Band;
denne Blanding stilles over en svag Kulild, og heri
kastes 3 Kv. Jnsektfrp bundet i en Lcerredspose. Man
omrører nu og da, og naar Traganten er tiel udflydt,
jætter man 12*/? Kv. rektificeret Alkohol til og fylder
den hele flydende Masse paa en Flaste. Ved BrUgen
tager man omtrent en TheskefUld deraf i en Kop fuld

af Vand.

Vast af Blonder.
Blonder blive, naar de skulle vaskes, før ft glattede,
bundne til et Baand og viklede om et Brcedt. Imellem
hver Række lægges et tyndt Lag venetiansk Scebe, og
derpaa lægger man dem 4 Timer i Mcelk, hvorpaa de
;) At appretere er at stive og frembringe Glans.
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blive udpressede med

herpaa

Hænderne;

man

lægger

atter Scebe imellem dem og lægger dem i blpdt*) Vand,
Udpresser dem

og

gjentager dette

skyller dem i fristt Vand,

Klcede i en Kurv,

indtil de ere rene,

lægger dem paa et fint, rent

lægger dem derpaa

svovler dem vel,

endnu en Gang paa et andet rent Klcede og trykker dem

med en i kogt Stivelse neddyppet Svamp; derpaa tørrer
man dem, idet man glatter dem med et hedt Jcern.

Bastning af hvidt Silkeflor.
Man blpder det en Nat i Mcelk, i hvilken man
har blandet fintreven hvid venetianst Scebe,

for at den

udpresser det derpaa uben at gnide

kan oplpse sig godt,

det, gyder deri fristt Vand,

i hvilken man ligeledes har

oplpst Scebe og lader det endnu tigge en Nat deri,

presser det endnu en Gang varsomt,

ud

udbreder det i en

Kurv og svovler det paa folgende Maade:
Man lægger noget Svovl i en Lerdigel,

jætter

denne i et dybt Kar, som er vel tildækket med et firdobbelt
Klcede.

Derpaa antcender man Svovlet i Diglen, sætter

den vaade Kurv med Floret

brcende

en

Tidlang.

derover og lader Svovlet

Derefter tager

man Floret ud,

udspænder det fuldkommen lige paa et med Klcede belagt
Brcedt, dypper en Svamp ned i kogt Stivelse og trykker

dermed Floret paa Broedtet.
Stivelsen stige op,

SkUlde nogle Blcerer

af

saa kan man trække dem ub med en

fugtig Svamp.
En anden Maade at vaske Silkeflor.

Man gjør fprst Foret glat,

lægger det derpaa vel

udbredt imellem et tyndt Klcede, som man syer sammen,

for at Floret ikke skal forskyde sig,

koger det Vta Time

i et fortinnet Fad, kommer derpaa friftt Vand og Scebe

i

og

lader det endnu koge 1 Time,

) Regn- eller Flodvand.

hælder Vandet af
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og gyder andet kogende, rent Vand paa og Udpresser
Floret noget. Derpaa lægger man det 5 Dage i fristt
koldt Vand, men fornyer daglig Vandet for at Sceben
kan blive godt udpresset, da den ellers vilde giøre Floret
giilagtigt. Naar denne Tid er forløbet, hænger man
det op i Lasten for at tørre og Uddrager, naar det er
tørt, de Traade, hvormed det var fastsyet, banker det
derpaa med lidt i Hænderne strpgen blaa Stivelse, tørrer
det, bestryger det tillige noget paa Vrangsiden og
glatter det.

Bastning af hvidt Haarflor og GazeFloret eller Gazen lcegges i 2 Folder og venetianst
Scebe gnides imellem.
Derpaa lcegges Floret eller
Gazen i et Tinfad, man gyder lunkent Vand derover,
breder et dobbelt Lag Klcede over, betynger dette med
en Vcegt for at det kan blive presset, borttager nogle
Gange Bandet, naar det er afkplet og erstatter det<ltter
med lunkent.
Saa lader man Fadet staa en Nat
under Trykket af den derpaa liggende Vcegt, ud
presser derpaa nogle Gange Floret eller Gazen, som
ovenfor ved Silkefloret, dog at man istedetfor Mælken
og det kolde Vand tager lunkent Vand. Den videre
Behandling, saasom Svovlingen, er som ved Silkefloret.

Bastning af sort Flor.
Man vaster fun det sorte Flor, naar det har tabt
sit Udseende, saa at det bedre kan kaldes en Farvning
end en Bastning. Man betjener sig dertil af den saakaldte Nestlersvcerte; de opstaaende Blærer borttages med
en Svamp og Floret törres i Solen eller paa en
varm Ovn.

Bastning af Silketojer.
Disse vaster man bedst enten i Thevand, udskyller
dem derpaa i Brændevin, hvori der er oplöst noget
Sukker og ruller og glatter dem medens de endnu ere
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fugtige, eller man vaster dem i stærkt Klidvand i hvilket
man blander noget pnlveriseret Allun.

Bastning af hvidt TaftMan blpder det i Regn- eller Flodvand, hvorpaa
man udvasker det med Hvedeklid og venetianst Scebe,
derpaa bliver det skyllet, svovlet og endelig stivet med
Tragant-Gummi, Jnsektfrp og saksisk Blaat, rullet og
strpget imellem Klæder.
Anm. Jnsektfrp eller Loppefrp er Frpet af Inula
pulicaria og giver, oplpst i varmt Vand, en slimet Vcrdste.

Bastning af sort Tast.
Man oplpser ved Kogning 25 Kv. venetianst Sæbe
i 12 Potter Regnvand, lader Oplosningen afköles indtil
den bliver lunken, deri vastes Taftet 3 Gange og stives
med arabisk Gummi og Jnsektfrp.
En anden Maade, hvorpaa man kan vaske den sorte
Taft, ligesom overhovedet alle sorte Silkestoffer, er den,
at man dypper en Svamp enten i tyndt 0(, Kruse mynte
vand eller Brændevin, bestryger Stoffet dermed og
derpaa ruller det halvtprt imellem to Klceder og tilsid st
glatter det paa Vrangsiden.

Bastning af Flojl.
To Oxegalder blive med noget Honning og Scebe
lagte i blödt Vand, kogte og flittig omrørte. Flpjlet
bliver lagt paa et rent, fugtet Brcedt og befugtet temmelig
stcerkt med denne Blanding ved Hjælp af en Klud;
derpaa vikler man den om en Rullestok og ruller den,
indtil Smudset er forsvunden, derpaa bliver den trukket
gjennem rent Vand, endnu en Gang rullet og derpaa
ophængt for at den snart kan blive tør. Med noget i
Vand opblpdt og udkogt Husblas bliver det tørrebe Flpjl
vcedet, slaaet imellem et Klæde og rullet saa længe til
det er tørt, og tilsidst igjen gnedet med et Klæde.
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Bastning af Brokade, Atlast, Damask og Silkebaand.
Man tager enten ALggeblomme eller venetiansk Sæbe,
bestryger Stofferne dermed og vasker dem i lunkent
Vand, hvorpaa de blive afstyllede i koldt Vand og derpaa tørrebe. Derpaa bliver god Trcigcmt-GUmmi oplpst
i lige Dele af Vineddike og fristt Brpndvand. Denne
Oplpsning sies igjermern et Klæde, for at Gummien kan
blive befriet for al Urenhed; Oplosningen mcta dog ikke
være altfor tyk. I denne Oplpsning neddypper man
Stofferne ret godt, for at de overalt kan blive lige stcerkt
gjennemfugtede, Udpresser derpaa igjen Gummivandet,
slaar Stofferne nieb en Börste paa et Broedt og lader
dem hurtig tørre i Solen eller ved en varm Ovn. Er
det derimod Baand, saa blive de glattede tørre med
Strygejcern.
Silkebaand kan man ogsaa vaske med Oxegalde og
Scebe i Regnvand. Glansen giver man ved Honning
og Wggehvide. Man kan ogsaa drage dem nogle Gange
igjennem en Tragant-Grlmmioplpsning tilsat med Kandissukker, derpaa lade dem blive tørre og tilsidst glatte dem
imellem 2 Ark Papir, dog ikke ved altfor megen Varme.

Bastning af Silkebaand, der ere indvKvede
mcd Guld eller Sold.
Saadanne Silkebaand blive bestrpgne med Vand,
hvori der er oplpst Galde og Sæbe, medens man med
den anden Haand gyder Regnvand derover. For at
Farverne ikke skulle tage nogen Skade, bestryger man
dem før Bastningen med Honningvand. Efter Bastningen
neddypper man dem i koldt Gummivand, vikler dem
imellem 2 Klæder om en Rullestok, ruller dem lidt,
befæster ved den ene Ende af Baandene en Vcegt og
hænger dem op for at tprres.
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Bastning af SilkestrsmperDisse vaskes i varmt Vand med god Scebe og Ud
skylles derpaa godt i friskt Vand, for at alle Soebedelene kunne bortfjernes.
Derpaa oplpses et Stykke
LakmUs af en Hasselnøds Størrelse i omtrent 1 Pot
Vand og drager Strømperne nogle Gange baade med
Retten og Vrangen gjennem dette. Herpaa holder man
Strømperne med den indadvendte Side over en med
gloende Kul fyldt Pande, hvorpaa man brænder Svovl,
lader Dampen trænge ind, drager derpaa de igjen vendte
Strpmper over Formen (altsaa Retten ud), glatter dem,
medens de endnu ere fugtige, med en Glasstang og
lader dem tørre i Solen.

Bastning af Silke, Halvsilke med Uld og Bomuld, som
ere trykkede mcd brogede Farver, i mindre Dele, saasom
Kleeder, Tsjer osv.
For t. Ex. at vaste en Damekjole af ovennævnte
Stoffer, bringer man 15—20 Kv. bedste Marseillescebe i
fint staaret Tilstand i et rent Porcellcens- eller Stenfad,
overgyder den med noget rent, varmt Flodvand og lader
Blandingen staa rolig i 12 Timer, efter hvilken Tid
Oplosningen af Sceben indtræder og denne benyttes paa
folgende Maade.
Man fylder to Fade med rent, haandvarmt Vand,
tilsætter til enhver af Voedskerne Halvdelen af den opløfte
og til Skum slagne Marseillescebe og vaster Stofferne
snarest muligt efter hinanden med begge Sæbevcedflerne;
derpaa blive de strax godt Udpressede og snarest muligt
skyllede med en hver Gang fornyet Vcedste af rent haardt
Vand (Brpndvcmd), derpaa rast trukne igjennem GummiSenegalvcedste, atter godt udpressede og snarest mulig
endnu underkastede folgende Fremgangsmaade:
Man udbreder paa et rent Trcebord en ren Linneddug, bringer de vaskede Stoffer paa dette, bedoekker dem
igjen med et rent Lmnedklcede og bringer saaledes alt
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vastet og gummifyldt Stof ind imellem rene Klceder for
at undgaa at Farverne ved at ligge paa hverandre
fknlde berøre hinanden og saaledes let assmitte paa den
lyse GrUnd.
Er dette sket med stprst mulig Hurtighed, saa ruller
man det saaledes lagte Stof sammen, presser og ruller
det jævnt hid og did paa Bordet, indtil den i det inde
holdte Vcedste saa godt som muligt er trukken ind i Linned-

klædet, derpaa tager man det hurtigt ub og appreterer
det paa den ved Blonder angivne Metode paa Brcedt
eller paa Bordet (je Side 83).
Man kan ogsaa vaste hvide Silke- eller sine Uld
stoffer efter denne Fremgangsmetode.
Man bringer
nemlig disse, efter at have renset dem, ind i en Vcedste
af rent lunkent Vand, som man har tilsat lidt IndigoExtrakt og lader dem bevæge sig nogle Minutter deri;
derpaa blive de tilsat med Gammi og forresten behandlet

og appreteret paa den angivne Maade.

Bastning af farvede hel- og halvuldne Stoffer.
For at rense 5 Pd. Klæde eller tilsvarende Klædnings
stykker, bereder man en Vcedste, som bestaar as rent,
haandvarmt Vand, som man tilsætter 15 Kv. krystalliseret
Soda, lægger Klædningsstykkerne deri og lader dem Deere
der xk Time; derpaa blive de udtagne og hurtigt gjennemvaskede i en ikke altfor varm Vcedske, som man har tilsat
noget til Skum slaaet Marseillescebe, hvorpaa de skylles i
rent koldt Vand og appreteres efter den bekjendte Fremgangsmaade.

Bastning as Schawler, Kllrder osv-, virvede
med brogede BorterRensningen af de paa hvid Bund med farvede
Mpnstre forsynede Borter eller Kanter paa farvede
Schawler o. lign, sker paa folgende Maade: Med en
Börste, som man væder med Krilsemyntevand, bliver den
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tilsmudsede Bort renset saa godt som muligt, Schawlet
eller Tpjet presset med en Gummivcedste og appreteret
paa sædvanlig Maade.

Bastning af Flonel.
I lunkent Band oplpser man nogle Skefulde Hvede
mel og vasker Flonellet dermed, skyller det i koldt Vand
og gjentager Fremgangsmaaden, indtil den har en ren,
hvid Farve. En endnu bedre Maade at vaste Flonel
paa er, at vaste det i Sæbeskum og ophænge det, uden
at vride eller skylle det, og lader det tørre.

Rensniug af flidte uldne KllrderMan Udlnder P/s Pd. Bpgetrceaste med P/a Pot
kogende Vand, tilsætter 1!i Pd. Scebe som er oplpst i 3
Pægle varmt Vand, inbrører deri l1/2 Pægl frisk Oxegalde og tilsidst en Blanding af 9 Pcegle Spiritus,
I1/-; Kv.SalmiakspiritUs, 2 Spiseskeer Lavendelolje. Skulle
Klæderne ti ære skinnende, saa maa de, naar de ere rensede
med denne TinktUr og tørrebe, endnu bestryges med et
Afkog af 72 Pd. Jnsektfrp og 4^2 Pot Vand, som man
sier og blander med P/2 Pægl Oxegalde. Naar de ere
tørre, bprstes de godt.

Bastning af Mousseliner, Battister osv.
Man udblpder dem i Regn- eller Flodvand, koger
imidlertid 1 Pd. Scebe, 3 Kv. Allun og 6 Kv. Vinstens
salt til en Masse, idet man derhos afstummer og danner
deraf Stykker eller Kngler, hvormed man bestryger
Stofferne efter Traadene uden at forstyde disse, Udpresser
dem derpna og gjentager dette nogle Gange. Derpaa
skyller man dem flere Gange i rent Vand, fordi Scebedelene som ere blevne hængende ved, gjpre det vaskede
Tpj gult. Derefter tilsætter man det sidste Vaskevand
nogle Draaber Jndigotinktur, hvorpaa man tilsidst ud-
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presser Stofferne godt, banker dem og lægger dem i
Skyggen for at tprres.

Bastning af farvede Tsjer af Linned og Bomuld
uden skadelige Folger for Farverne.
Man hælder 1*/2 Pot Vand over en Oxegalde, tilscetter 1 Pd. tyndgnedet almindelig Scebe, lader den staa
en Nat over for at blive Møb, kaster den nceste Dag 2
Haandfulde Salt deri og lader den koge paa Kulglöder
under stadig Omroring. Naar Blandingen har kogt
nogen Tid, tilsætter man 3 Pcegle Brændevin og lader
den endnu koge V4 Time, hvorpaa den sættes i fri Luft
for at kp les.
Med denne Vcedfte blive nu Tojerne
vafiede med det bedste Resultat, selv om Farven er uægte.

Bastning af Pyntesjer.
Marr udblpder Fjerene i rent Vand, udbreder dem
paa et rent hvidt Klæde paa et Bord. Derefter vasies
de med en Börste eller Svamp i Vand, hvori man ved
Kogning har opløft Marseille- eller anden fin, hvid
Scebe (3 Kv. Scebe til 2 Potter Vand). Naar Fjerene
paa denne Maade ere blevne aldeles rene, fortsætter
man Bastningen med rent lunkent Vand og tilsidst meb
koldt Vand indtil al Sceben er fuldstændig fjcernet. Nu
aftrykkes Vandet, førft med Haanden og derefter mellem
linnede Klceder, indtil Fjerene ere næsten tørre, hvorpaa

de forsigtig udpilles.
Man tørrer derefter Fjerene fuldstændigt ved at
holde dem over et Fyrfad med rene (Støber, dog holde
man dem ikke for tæt ved Ilden, herved erholde de igjen
deres krusede Udseende.
Ved Bastning af hvide Fjer maa man forst lægge
disse i Blpd en Nat over i Sæbevand, nten farvede
Fjer taale ikke denne Behandling.
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Blegning af Pyntefjer.
Hvide Fjer maa bleges for at blive smukke hvide
som ny. Dette sker ved at man strpr lidt Svovl paa
rene, klare Gløder paa et Fyrfad og holder Fjerene i
Svovldampen. Skal man blege flere paa engang, gjpr
man dog bedst i at hcenge disse i en temmelig hpj Træ
kasse, hvori man stiller Fyrfadet med Glpderne. Ester
at man nu har paalagt Laaget, breder Svovldampen
sig over hele Kassen imellem de der ophængte Fjer.
Man kan paa denne Maade behandle en stor Del paa
en Gang og man nndgaar tillige at mdaande den stade
lige Svovldamp.

Opbevaring af Pelsværk.
Omsorgen for Pelsværks Opbevaring maa fornemlig
Udstrække sig til 3 PUnkter: 1) Insekter af alle Slags
maa holdes borte, 2) enhver frivillig kemisk Proces maa
Undertrykkes strax ved dens Begyndelse og 3) maa dets
ydre Udseende bevares.
Blandt Insekterne har Pelsværket 3 Hovedfjender,
nemlig: Mpl, Kjpdorme og Pelsværkstorbister.
Möllene scette sig fast paa Haarbnndens Overflade
og opæde i kort Tid Haarene, saa at der opstaar blottede
Gange i hvilke de pdelceggende drage videre. Kjpdormene
scette sig derimod strax fast i Kjpdet, iscer paa det raa
Pelsværk, hvor de gjennemgnave de enkelte Haarrpdder.
Bliver en saadan HUd senere Underkastet Garvning, saa
salder hele smaa Skiver og smaa Striber af Haarene
ud. Pelsvcerkstorbister ere Larverne af en Sommerfugl
med splvgraa, sort punkterede Vinger.
Det simpleste Middel mod Mpllene er en oftere
Udbankning og Udluftning. Man har fundet, at Pels
værk der opbevares paa Steder, hvor der findes Trcek,
ligeledes bliver forskaanet for ødelæggelse ved Mpl.
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Ligesom Steder med stadigt Lufttræk, gjor ogsaa ophedet
Luft god Virkning. En kunstig Opvarmen af Pelsværk
bringer den uundgaaelige Dod til alle deri værende Wg
og Larver; kun maa Opvarmningen ikke drives saa vidt,
at Pelsværket derved tager Skade.
Det opvarmede
Pelsværk bliver atter udbanket og for at vcere betrygget
mod alle stadelige Fölger, slaar man om samme et
Stykke Lcerred, helst et nyt Stykke, hvori Appreturen
endnu findes. Den godt tilsyede Pakke opbevarer man i
en Kuffert eller Kasse paa et mødt, kpligt og tørt Sted.
I Rusland strp Pelsvcerkshandlerne pulveriseret
Marienglas eller Gibs paa den behaarede Side af Pels
værket, idet de antage, at Mpllene ikke kunne taale de
fine Spidse af dette Pulver og derfor forlade saadant
Pelsværk. For atter at bruge saadant Pelsværk, maa
det omhyggeligt renses ved Udbanken og Bprstning.
Pulveriseret Jcernvitriol, som bliver indstrpet og
indrevet, har efter mere end 30aarig Erfaring vist sig
istand til fuldkommen at bestytte mod Insekters Graadighed.
Det har vist sig meget virksomt at drcebe Larverne
med Dampe af Tobak, Svovl, Eddike og Terpentinolie.
Reamur har ved Forspg overbevist sig om disses paa
faldende Virkning, idet han anbragte levende Larver i et
Glas og bemærkede, at alle Larverne vare dræbte efter
at Luften i Glasset var imprægneret med Dampe af
Terpentin. I dette Djemed bestryger man Papir- eller
Loerredsstrimler med Terpentinolje, og lægger disse i
Folderne af Pelsværket, eller indhyller dette i Töjer,
vcedede med Terpentinolje. Da Terpentinolien er flygtig,
maa man jævnlig befugte Tpjerne eller Strimlerne. I
Hnsholdninger lægger man blandt Pelsværket Grene af
frist Fyrretræ, der virker som Terpentinolje.
Garver M. Harsek i Trebitsch i Mähren har meddelt
en Maade, hvorved Pelsværk og Blmdtmagervarer
beskyttes. Ved denne Metode kan man bibeholde den
almindelige Tilberedningsmaade af Pelsvcerksvarer, kun
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giver man det Beredningsfluidum, som benyttes, enten
dette bestaar af almindelig Bundtmagerbejtse eller af et
Allunbad med Hvedeklid, for hvert hUndrede smaa Skind
en Tilsætning af P/2 Pcegl Terpentinolje, 3 Pægle svag
Lud af kulsur Natron og 6 Pcegle meget koncentreret
Vermuthdekokt. Denne Tilsætning bliver blandet godt
og Tilberedningen udført paa sædvanlig Maade. Til
Lammeskind og Tornysterhuder kan man tage det dobbelte
af det ovenfor angivne Maal til 100 Stykker Skind.
For at beskytte Pelsværk mod Raaddenstab, Mnggenhed og HensmUldren er et tørt Opbevaringsrilm tilstrække
ligt, dog maa Pelsværket selv være aldeles tørt, og det
maa for at Undgaa Opvarmning ikke presses sammen.
Hovedmomenterne ere altsaa: Opbevaring i tørre
mørfe Rnrn, hvor der om muligt findes Træk, og oftere
Udbankning af Gjenstandene. Kun hvor der mangler
Tid til en saadan Udbanken forener man med stor
Renlighed endnu Virkningen af Dampe as stærkt lugtende
Legemer.
Til Slutning stal endnu anfpres, hvorledes Kemiker
Houpe i Dresden har forfcerdiget sit Mplpapir, der
tidligere er bleven solgt til en hpj Pris og som man
lagde mellem Pelsværket. 10 Kv. metallisk Kviksplv ud
rives saa længe med 10 Kv. Svinefedt og 10 Kv.
Terpentinolje, at alle de smaa Metalkugler forsvinde,
hvilket varer temmelig længe, derefter optøfer man 40 Kv.
gult Vox i en Lerpotte og rører dette sammen med
Kviksplvsalven, indtil der fremkommer en ensartet Masse;
denne paafpres Papiret paa en varm Plade paa samme
Maade som angivet ved blaat Kopierpapir.

Msl-Tinktur.
5 Kv. Kamfer oplpses i 40 Kv. koncentreret Spiritus og
tilsættes 5 Kv. pulveriseret Skal af spanst Peber. Derefter
lader man det staa ved Varmen, indtil alt Kamferet er
opldst, sier det derpaa igjennem Lærred og opbevarer det

i smaa Flaster. Man stænker det paa de Ting, Möbler,
Klceder eller Pelsværk, som man vil beskytte. Denne
Tinktur har ved Prpve i flere Aar vist sig at gjpre
udmærket Nytte.

Alkaliseret Kautschuk.
Den saakaldte vulkaniserede Kautschuk besidder som
bekjendt en meget stor Elasticitet, angribes ikke mærkeligt
af Syrer, Fedtarter, cetheriste Oljer osv. og bliver ikke
Haardt i Kulden. Uagtet den almindelige Anvendelse,
som disse Egenskaber sikrer bet, gives der dog Tilfælde,
hvori dets Anvendelse ikke giver noget tilfredsstillende
Resultat.
Opheder man nemlig vulkaniseret Kautschuk over
125° C. eller bringer det i Berprelse med Vanddampe af
en endnn hpjere Temperatur, saa bliver det efterhaanden
Haardt og sprpdt og danner med Tiden en ikke elastisk
Masse, der har en vis Lighed med Brødskorper. Det
har lykkedes en franst Kemiker Gerard, at fremstille et
Kautschuk, der ikke alene besidder alle det vulkaniserede
KaUtschnks almindelige Egenstaber, men ogsaa har den
Evne, selv Under en til 150—160° C. stigende Temperatur,
at modstaa alle Forandringer; ja, det taaler endog en
hpjere Temperatur og er langt stærkere og sejgere end
det vulkaniserede Kautschuk. Det egner sig derfor ganske
fortrinlig til Dampmastinventiler og erstatter fuldkomment
Mpnje ved Sammenføjningen af Rpr eller Apparater,
som skulle udholde hpj Temperatur og stærkt Tryk.
Dette Produkt faar man paa folgende Maade:
Man tager lige Dele pulveriseret Kul og Gibs,
kalcinerer dem stcerkt i en tildækket Smeltedigel, derpaa
blander man 1 Del af dette med 2 Dele Kautschuk og
tilsætter desuden, naar man vil have en stcerk og varig
Masse, endnu 1 Del lcedstet Kalk. Det hele opvarmes
3—4 Timer til 150°.
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Blander man 25 Dele surt svovlsurt Kali med 50

Dele Kalk og 100 Dele Kautschuk, saa vinder man et
Produkt, der ligeledes Udholder en hos Temperatur, er
noget bløbt og viser en overordenlig stor Elasticitet og

Bpjelighed.

Konservation af Frugt ved HjlUp af Guttaperka.
Naar man oplpser GUttaperkn i SvoUlkulstof, deler
Bcedsten sig i tre Lag.
Det oberste Lag indeholder
Slimstoffer, det underste Lag indeholder jordagtige og
andre forurenfebe Dele, det mellemste er fuldkommen
gjennernsigtig og indeholder det reneste Guttaperka. Det
er ved Hjcelv af denne mellemste Vcedste, som man let
kan tage ud med en Hævert, at man kan bevare Frugterne
i frist Tilstand. Man plukker Frugterne kort før de ere
fuldkommen modne, tørrer og renser deres Overflade,
lægger dem i Spiritus og dypper dem dernæst i oven
nævnte Guttaperkaoplpsmng.
Man kan nu henlægge
Frugterne i Kasser, hvor Temperaturen ikke overstiger

10° C.
Naar man vil spise frugterne, tager man
Guttaperkalaget bort med en Kniv, vasker Overfladen

med en Smule Spiritus, og man finder en Frugt, som
endog efter meget lang Tid har beholdt den samme
Spdme og Duft som i frist Tilstand.

Udbedring af Gummiarbejder (Galoscher osv.) ved Hjlrlp
af KautschukoplosningDet saakaldte Flastegummi klipper man i smaa
Stykker, fylder et Glas */3 fuldt dermed, overgyder det
med en tilstrækkelig Mængde Petroleum, tillukker Glasset
og lader det henstaa i 8—12 Dage paa et rniddelmaadigt
varmt Sted. Man finder da, at Gummien er bolnet
ud til en meget voluminös Masse; den ovenstaaende
Petroleum afhceldes nu og i dens Sted paahoeldes en
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Blanding af lige Maal Mther og SvovlkUlstof. Glassets
Indhold rystes nu flere Gange daglig og overlades
endelig i nogen Tid til sig selv. Saasnart Glassets
Indhold dn har delt sig i to Lag, hceldes det pverste
aldeles klare og tyktflydende Lag i et andet Glas, som
lllkkes tæt, og opbevares saaledes til fornøben Anvendelse.
Den kan farves ved Tilsætning af fintrevet Gummigut,
Karmin el. desl., efter dens Anvendelse.
Man udhUgger det beskadigede Sted i Gummigjenstanden med et Jcern og indsætter i dets Sted et
andet nøjagtigt tilpasset Stykke Gummiplade, som i
Randen er bestrpget med Kautschukoplpsningen.

Slibestene af Kautschuk.
Den Kautschuk, som anvendes hertil, er den under
Navn af Kautschuk fra Java bekjendte Sort.
Man
syger saavidt nmligt at rense den, idet man med en
cirkelformig Kniv stcerer den op i Skiver, som derpaa
ved et Valseværk klpves i Smaasthkker og vasies rene.
Den bastede Kantschuk bliver derefter gjort blpd i et til
120° G. ophedet Rum og bearbejdet af et Valseværk,
indtil den forvandler sig til en plastisk Masse. Denne
Masse blander man nu med Svovl og Slibestpv, som
alt efter Øjemebet bestaar nf Kvartssplinter, af mere
eller mindre fin Smergel eller af pnlveriseret eller slemmet
Pimpsten. Naar denne Masse er bleven æltet til en
ensartet Dej g, lader man den af føle noget og giver den
da den tilsigtede Form. Slibestenene blive nu hærdede
i et ved Vanddamp eller tør Varme ophedet Rum, hvor
de efter Stenens Tykkelse forbliver i længere eller kortere
Tid. Efter derpaa at bære afkplede, ere Slibestenene
færdige og blive kun bearbejdede med en Plade af Stöbejcern for at fjerne de ydre Ujævnheder. Denne Fabrikation
finder kun Sted efter en lille Maalestok, men Produkterne
ere fuldkommen brugbare.
7
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Tilvirkning af EbonitEbonit er et nyere Præparat af Kautschuk end den
saakaldte VUlkanit eller vulkaniseret Kautschuk. Begge
Substcmtser have megen Lighed med hinanden, de bestau
begge af Gummi- og Svovl med nogen Tilsætning af
Guttaperka, Schellak, Asfalt, Grafit og lign., endskMt
ingen af disse Dele danne nogen voesenlig Bestanddel.
I vulkaniseret Kautschuk overstiger Svovlmcengden ikke
20—30 pCt., hvorimod Procentforholdet af Svovl kan
naa indtil 60 t Ebonit. Der irdfordres ogsaa en hpjere
Temperatur til at fremstille Ebonit. Dens sædvanlige
Blandingsforhold er 100 Dele Gmnmi, 45 Dele Svovl
og 10 Dele Guttaperka Under tilstrækkelig Ophedning.
En passende Mængde af denne Blanding kommes i en
Form af den Gjenstand, som skal fremstilles, og denne
Form maa ti ære af et Materiale, som ikke angribes af
den i Massen indeholdte Svovl. Derefter udsættes den
for en Hede af omtrent 315° F. og i 2 Timer for et
Tryk af omtrent 12 Pd. paa Kvadrattommen. Dette
sker lettest ved at anbringe Formen i en Damppande,
hvor det passende Tryk og Temperatur kan vedligeholdes.
Efterat bære afkplet, udtages Eboniten af Formen og
poleres paa sædvanlig Maade.
Billardballer af Ebonit.

Elfenbensballer have den Fejl, at de ej overalt have
samme Tcethed og at de ved at falde paa en haard
Gjenstand let gaa itu; desuden maa de farvede Baller

ofte farves om, da Farven, naar den faar Lov at trænge
langt ind i Elfenbenet, gjpr dette stprt saa at der lettere
springer Splinter af en farvet Bal. Tyngdepunktet i
en Bal af Ebonit ligger i Centrum af den, da Stoffet
er aldeles homogent (ligeartet); desuden ere disse Baller
saa stærke, at de Uden at tage Skade kan kastes mod en
Granitplade, og en Bal af Ebonit er tillige meget elastisk.
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Rensning af GuttaperkaDen Gllttaperka, som forekommer i Handelen, er af
en brun Farve, som hidrprer fra at Smaadele af Barken
komme i Saften. Den rene GUttaperka er derimod hvid,
og da den nødvendigvis i flere Tilfælde skal have denne
Farve, maa den underkastes en Rensning. Dette sker
paa folgende Maader:
1) Guttaperkaen skæres i san smaa Stykker som
muligt og udvaskes i koldt Vand, derefter kommes det i
varmt Vand og alle mekaniske Urenligheder krmne da
fjernes ved Wltning. For hvert Pund af dette saaledes
behandlede Guttaperka tager man 20 Pd. varm Benzin
og oplpser Guttaperkaen heri. Oplosningen kommes i
en Flaste og tilsættes 2 Pd. brcendt Gibs for hvert
Pund Guttaperka, hvorefter Flasten afproppes godt.
Det hele rystes godt sammen og henstilles i 48 Timer
for at scette sig. Derpaa hcelder man den klare Gnttnperkaoplpsmng i en tynd Straale i et ftørre Kar, som inde
holder et dobbelt saa stort Maal Spiritus, som den
klare Guttaperkaoplpsning indtager. Ved denne Operation
udstiller Guttaperkaen sig som en hvid, sejg Masse, der
gjennemceltes godt i varmt Vand og som man derpaa
maa lade henligge i flere Uger pan et tørt, stpvfrit
Sted, inden det kan nedpakkes i de til Opbevaringen
bestemte Gienstande. Man kan ogsaa benytte Svovlkul

stof til Oplosningen istedetfor Benzin, men da mna man
bruge pulveriseret brcendt Lerjord istedetfor Gibs.
2) 10 Pd. Kloroform hældes over l/2 Pd- raat,
smaat staaret Guttaperka i en Flaste, som derefter maa
tilproppes godt og henstilles, under jævnlig Omrystning,
paa et koldt Sted 2—3 Dage. Derpaa tilsættes 12^2 Kv.
Vand og det hele sammenrystes godt, hvorpaa man lader
Blandingen henstaa rolig i 14 Dage.
Guttaperkaoplpsningen er derefter klar og ovenpaa denne svpmmer
Vandet, der har optaget alle letflydende Urenligheder,
7*
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medens de mineralste ligge paa Bllnden.
Efter at
Oplosningen omhyggeligt er stilt fra Vandet, kommes
den i en Retort, og Kloroformen fradestilleres forsigtig.
Det tilbageblevne Guttaperka æltes godt i varmt Vand
og rulles ud paa et Brcedt i smaa Stænger. Denne
Metode synes at have Fortrinet, da Kloroformen jo kan
gjenvindes ved Destillationen. Man maa erindre, at
baade Kloroform og Benzin ere flygtige og meget letfcengelige Stoffer, hvorfor man maa Deere meget forsigtig
ved kunstig Belysning, da Dampene endogsaa antændes
i flere Fods Afstand.

Vulkanisering af Guttaperka.
Guttaperkaens Egenstab at vcere haard i Kulden
og blive blöd i svag Varme kan forandres ved at blande
det med Svovl, den saakaldte Vulkanisering, saaledes at
det bliver uforanderlig blodt og smidig saavel i Kirlde
som ved svag Varme, men mister sin plastiske Egenstab.
Ved VUlkaniseringen viser Guttaperkaen ganste ny Egen
staber, Uden at forandre sig i kemist Henseende. Svovlet
er kun mekanist iblandet og kan atter fjernes ved passende
Oplysningsmidler.
Vulkaniseringen sker paa folgende
Maader:

1) Man blander 10 Gram Svovl, 10 Gram Bly
hvidt og 650 Gram Gnttaperka ved Hjcelp af Valser,
som dreje sig med forfljellig Hastighed og opvarmes ved
Damp. Naar denne Masse er godt blandet, kommes
den i lukkede Kjedler og ophedes i 3 Timer ved over
hedede Vanddampe, fprst til 112—120° C., som efterh aand en forhpjes til 125—145°.
2) Man oploser Guttaperkaen i Terpentin eller
PetroleUm og fradestillerer Oplysningsmidlet. Gjenstande,
fremstillede af dette rensede Guttaperka, dyppes t en
Oplpsning af 10 Gram Svovl i 400 Gram Svovlkrllstof. Gjenstandene forblive længere eller kortere Tid i
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denne Oplpsning efter deres forstjellige Tykkelse; ved
tyndere Gjenstande vil 2 Minutter vcere tilstrækkelige.
Denne Metode er opfunden af A. Parker i London og
har den Fordel, at man her ikke behpver Opvarmning,
man tørrer kim Gjenstandene ved svag Varme og ud
vasker bent med varmt Vand eller en svag Mtslud.
Ved denne Fremgangsmaade kan man ogsaa
vulkanisere Gjenstande af Guttaperka, som ere forede
med Tpj, man spænder Tpjet over en Form og stryger
det flere Gange med en Guttaperkaoplpsning, ved Hjælp
cif en Pensel; na ar det er tørret, dyppes det i Svovloplpsmngen. De saaledes behandlede Gjenstande have
ikke saa stcerk en Lugt, som de der ere vulkaniserede paa
den varme Maade.
3) Man tilsætter Klorsvovlet til en sirupstyk Oplösning af Guttaperka i Svovlkulstof Bed Tilsætning
af 2 pCt. Klorsvovl faar man et Stof, som knapt er til
at sijelne fra almindeligt Guttaperka. Det bliver elastifl
ved 40-50° C., ved 3-4 pCt. Klorsvovl og beholder
sin Form ved Afkplmg. Ved 10 pCt. bliver det ikke
blpdt ved 100°, og ved 15 pCt. eller mere bliver det
haardere og mere hornagtigt jo mere Svovl der tilsættes.

At bortfjernc Svovl as vulkaniseret Guttaperka.
For atter at fjerne Svovlet fra Affald i Fabrikerne,
kommes det i en Kjedel, hvortil Laaget kan slutte lufttæt
og overgydes med en Blanding af 1 Del Alkohol og
40 Dele Svovlkulstof. Ester 2 Timers Forlob er alt
Svovlet opløft og Guttaperkaen blevet tilbage som en
plastisk Masse, der kan forarbejdes pan sædvanlig Maade.

At forhindre Forraadnelse af Gavntsmmer.
Man har som bekjendt i de sidste Aar anvendt
forstjellige Oplosninger og Fernisser, med hvilke Træ,
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der skulle benyttes til Bygninger, Nedramning af Pcele
oft)., dels blev imprægneret, dels overstreget, og man
havde hermed til Hensigt at forebygge Træets altfor
hurtige Raadning, hvor det stod i fugtig Grund, ligesom
ogsaa at forhindre Svampe og t Almindelighed Planter
samt Dyr fra at ubøtie deres skadelige Indflydelse paa
Træet. Saaledes kommer der fra Amerika en Vcedste i
Handelen under Navnet Fungo Tooth og af en meget
kompliceret Sammensætning; den indeholder en Del
uorganiske fri Syrer, desuden Zink, Tin, Kobber, Jcern,
Magnesia og flere Salte.
En Tysker Dr. König
imprægnerer Trce med en Oplpsning af svovlsurt Kobber
ilte, og giver en lærd Forklaring over dette Salts
Indvirkning paa Harpixlagene i Trceet. I Paris har
man i nogle Aar anvendt en Fernis til Overstrygning
af Pcele, Plankeværk og lignende i ovennævnte Øjemeb;
den har vist sig praktisk brugbar og frembhder Fordele
i mere end en Retning. Forskriften til denne Fernis er
folgende: Man tager 50 Dele Harpix, 40 Dele fint
stpdt Kridt, 500 Dele rent hvidt Sand, 4 Dele Linolje,
1 Del naturligt røbt Kobberilte og 1 Del Svovlsyre.
Forst opheder man Harpixen, Kridtet, Sandet og derpaa
Linoljen i en Jcerngryde, tilsætter derpaa Ilten og (med
Forsigtighed) Svovlsyren; det bliver nlt omhyggeligt
blandet, og endnu varm stryges Massen paa Trceet ved
Hjcelp af en stærk Pensel; det danner saaledes et Over
træk, som, naar det er fUldkomment afkplet og tørret,
udgjpr en stenhaard Fernis. Synes man, at Massen
ikke er flydende nok, kan den fortyndes med.noget Linolje.

KautschuklimFor at fremstille Kautschuklim, der tjener til mange
forstjeüige Djemed og især bliver anvendt til Reparationer
af Gummisko, oplöser man 1 Del Kautschuk med 5—6
Dele SvovlklMof. Man iværksætter dette bedst ved at
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stære Kautschuk i smaa Stykker og komme dem i en
Skaal, som, efter at Svovlkulstoffet er heldt paa, bliver
vel tillukket. Til denne Oplpsning egner sig ikke enhver
Kautschuk; bedst er den almindelige sorte, blpde Radergummi.
Oplosningen sker ved almindelig Temperatur, men
befordres ved hyppig at ryste Staaten og omrore Massen.
I det Tilfælde at Limen bliver for tyk, eller ffutbe den
ved at henstaa blive tykkere end pnstelig for Anvendelsen,
som den er bestemt for, da tilsætter man kun lidt mere
Svovlkulstof og rører Massen omkring. Omvendt kan
man ligeledes gjøre Limen tykkere ved at tilsætte mere
Kautschuk.
Hurtigere end ved sædvanlig Temperatur
gaar Oplysningen for sig, naar Skaalen eller Glasset
hvori Stofferne er c, vel tillukket bringes nogen Tid i
varmt Vand, hvis Temperatur dog ikke maa overstige 25° R.
Med Hensyn til Svovlkrllstoffet, da er der endnu
at bemærke, at dette maa vcere aldeles vandfrit. Da
dette Stof imidlertid, paa Grund af sin Tilbøjelighed
tit at forflygtige, i Almindelighed opbevares under Vand,
saa maa det før Anvendelsen vel befries derfra. I denne
Hensigt benyttes Stykker af smeltet Klorkalcium, der
bringes i et Glas med SvovlkUlstoffet og dygtigt rystes
dermed, hvorefter det kan overfpres i en tør Flaske, der

kan tillukkes vel.

Fabrikation af forskjellige Malerfarver.
Skarlagenokker.

Grpn Vitriol kommes i en Smeltedigel, saaledes at
den bliver omtrent 2/3 fuld. Derpaa scettes den paa en
sædvanlig Kulild, saa at den flyder og koger, men ikke
løber over, og holder Ilden vedlige indtil Massen er
næsten tør og altsaa har formindsket sig. Nu fyldes
Diglen igjen til samme Hpjde, og gjentager Kogningen
og Fyldningen, indtil Diglen er ncesten fuld af den tørre
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Masse. Derpaa tager man den af Ilden, fætter den i
en Trcekovn og lader det godt kalcinere sig, indtil det
har antaget en rpd Farve. Dette erfarer man, naar

man tager noget Ud deraf og lader det afkple.
Saa
længe det endnu er hedt, kommer den røbe Farve ikke
til Syne. Har det nu den behprige Farve, saa kaster
man Diglen med Indhold i et Kar med koldt Vand og
blöder Massen op.
Efter at alting har sat sig til
Bunds og Diglen er ren, tager man den op, hælder
Vandet fra Farven og frisk paa, og gjentager dette
nogle Gange. Endelig renser man Farven ved Stemning,
bringer den paa et Filtrum af Papir og lader den
tilsidst tørres paa et med Papir bedækket Brcedt. Denne
Farve forekomnier ogsaa i Handelen under Navn af
Pariserokker. Den er meget holdbar og i Besiddelse af
en stor Doekkekraft.
Skytgult eller Sitgult.

1 Pd. Avignonboer (fransk Graines d’Avignon,
latinsk baccae spinae cervinae) koges med l1/2 Pot
Vand, hvortil man har sat xk Pd. Mim i 1 Time.
Det gulfnrvede Afkog lader man løbe igjennem et linned
Klæde, hælder den pna l/2 Pd- stemmet Kridt, rører det
altsammen vel mellem hinanden og lader det staa saaledes
i nogle Dage. Derpaa Udvasier man Farven med rent
Vand og Udgyder den paa Udspændt Lcerred og lader
den afdryppe indtil den er hieben en tyk Vælling. Der
efter kommes Farven i en Tragt og man lader den lpbe
igjennem samme paa et Brcedt, saa at den fuldkommen
kan tørre i Form af smaa snegleformige Hobe.
Grpn Zinnober.

Berlinerblaat bliver, som bekjendt, meget letoplpseligt
i Vand, naar det er paavirket as meget ringe Mcengde
Oxalsyre, og giver da en billig Oplpsning, der benyttes
som blaat Blcek. Sammenblander man en saadan Op-
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lpsning af Berlinerblaat med kromsur Kali, saa bliver
Voedsken dyb mprkegrpn og tilsættes en Oplpsning af
BlysUkker, saa fremkommer et grønt Bundfald, der hurtigt
fætter sig til Bunds og da bliver Udvasket med koldt
Vand, tørret og ftøbt til et fint, livligt grønt Pulver.
Dette har forstjellige Nllanceringer, fra dyb blaagrpn
til yderst lys saftgrpn, efter det anvendte relative Mængde
forhold af de 3 Oplosninger af Berlinerblaat, kromsurt
Kali og BlysUkker.
For at fremstille grøn Zinnober, der ikke alene er
arsenikfri, men ogsaa blyfri, har Vogel forspgt at
erstatte Blysrikkeret ved Barytsalte. Naar til det oplpste
Berlinerblaat med tilsat kromsur Kali fpjes Klorbarium,
faaes ligeledes et grønt Bundfald, som ved Tprring og
Pulverisering giver et Farvestof, som i Forhold til
Mængden af de anvendte Oplysninger giver de mest
forstjellige grønne Nuancer.
En glimrende grøn Farve fnaes, naar der istedetfor
Vlysukker eller Klorbarimn, tilsættes salpetersurt Wismuthilte; men dette Farvestof kan ikke finde almindelig
Anvendelse, fordi Wisnluth er for kostbart.

Kobber i fin PUlvertilstand
tilvejebringer Stolba ved at sætte en tilstrækkelig Mcengde
af en Oplpsning af Druesukker til en ammoniakalst
Kobbertveilte og derpan saa megen Kalilud, at der frem
kommer et varigt Bnndfald; hvorpaa det hele ophedes og
holdes henved W Time i Kog. Det derved erholdte
fintfordelte Metal Udvaskes fpcst ved Afklaring med hedt
Vand, derpaa i Filtret og tprres hurtigt i Varmen.
Naar det er godt tørret, holder dette Pulver sig meget
længe Uforandret. Har man ved Tilvirkningen ikke op
hedet længe nok, sna indeholder det endnu lidt Kobberforilte, men dette kan man let frastille ved Kogning
med fortyndet Svovlsyre. Ved Kogning med Saltsyre
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og andre Forspg forstaffede Forfatteren sig Vished om,
at Produktet virkelig var rent metallist Kobber.
O. Lpw fremstiller et fint KobberpUlver ved at
blande en mættet Oplpsning af ren Kobbervitriol med
lige saa megen Saltsyre og deri sætte en Zinkstang.
Der udstiller sig en svampet Masse, som blot ved Rystning
forvandler sig til fint, metallist Kobberpulver.
Schiff fætter grovtstodt Kogsalt til en koncentreret
Kobbervitrioloplpsning og derpaa granuleret Zink og
omrører stadigt Under Reduktionen.
Indisk Rödt

er Navnet paa et nyt Farvestof, der har en stor Lighed
med Karmin og wvrigt besidder folgende Egenstaber:
Det er en fast røb Sribstants, der smelter naar det
opvarmes over 100°, og dekomponeres ved en hpjere
Temperntnr, uoplpseligt i Vand og fede Oljer, let oplpseligt i Vinaand, ALther, Eddikesyre og flygtige Oljer,
paavirkes ikke af tør Klor, hvorimod fugtig Klor virker
dekomponerende. Syrerne med Undtagelse af Salpeter
syre og Kromsyre, virke ikke derpaa, lige saa lidt som
Svovlbrinte, Luft og Lys. Indisk Rodt fremstilles paa
folgende Maade: Rodt pulveriseret Sandeltræ Udtrækkes
med Vinaand og Udtrækket tilsættes Rlyiltehydrat i
OverstUd. Det dannede Bilndfald samles paa et Filter,
Udvaskes og tørre§, oplpses derpaa i Eddikesyre og for
tyndes med noget Vand. Farvestoffet stiller sig ud,
medens det dannede eddikesure Blyilte forbliver i Op
losning. Man Udvasker nu endelig Farvestoffet og tørrer
det ved svag Varme.
Bremergront.

(Efter Gentele).
1) 225 Pd. Kogsalt og 222 Pd. Kobbervitriol blandes
tørt og rives derncest paa en Sten til en tyk Grpd.
2) 225 Pd. Kobberblik (gammelt Skibskobber) skceres

107
i Stykker paa 1 0 Tommes Størrelse ved Hfoelp af
en Sax, behandles derpaa i et Kar med 2 Pd. Svovl
syre, fortyndet med den fornøbne Mængde Band, for
derved at opblöde Urenlighederne og vastes endelig rent

i Vand.
3) Blikstykkerne opstables nu i den saakaldte Oxyderkasse med den af Kogsalt og Kobbervitriol tilberedte
Masse (1) i Lag af Va Tom. Hpjde, og overlades til
disse Saltes Indvirkning. Oxyderkasserne ere sammen
satte af Egeplanker med Trcenagler og befinde sig i en
Kjedel eller andet Rum af konstant Temperatur. For
at frembringe en inderligere Beroring mellem Delene
indbyrdes, omkastes Massen et Par Gange Under en
Henstand af 3 Maaneder, med en Kobberskovl (ikke Jcern),
idet man pser den over i en Kasse og derpaa tilbage.
Efter 3 Maaneders Forlpb udtager man den gjennemcedte Kobbermasse og bringer den i en Slambptte og
tøger at Udtrække alle saltagtige Dele af det dannede
Slam af Kobberiltehydrat og kulsurt Kobberilte. Vastevandet afdampes til en Konsistents som Massen (1), og
det tilbageblevne anvendes atter til samme Djemed.
4) Det udvaskede Oxydslam affiltreres og Udmaales
derpaa med Spande paa 30 Pd. Vand i en Bptte og

gjennemrpres dygtigt deri.
5) For hver 6 af jaabanne Spande, rores 12 Pd.
Saltsyre af 15° Beaume ud i Slammet, hvorpaa det bliver

staaende i Bptten 24—36 Timer.
6) I en anden Bptte (den saakaldte Blaabptte)
bringer man for hver 6 Spande ansyret Oxydslam 15
Spande kaustisk Kalilnd af 15° Beaume, som man være
Ufarvet og rent.
7) Naar den under 5 omtalte Bptte har henstaaet
den angivne Tid, indrpres endnu 6 af de omtalte Spande
Vand for hver 6 Spande Oxydflam, der er indbragt.
8) Derpaa stilles nogle Arbejdere ved Bptten 5 til
at ose op, og nogle til at røre om i 6. De førfte
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bringe hurtigt Oxydflammet i Blaaböttens kaustiste Kali,
hvori det meget omhyggeligt inbrøreS saa længe, indtil
Massen begynder at blive stivere, hvorefter man lader
den henstaa i 36—48 Timer.
Efter denne Tids Forlpb ubrøre§ Massen med rent
Vand for at vaske den. Efterat den har sat sig, af
tapper man det klare og gjentager denne Behandling
saa længe til alt Kalien er udvasket. Nu kommes
Farven paa et Filtrerklcede, hvor den bliver udsat for
ßuften i nogle Dage; derpaa presses den mellem Klcede,
skæres i Stykker og tprres stærkt ved den fri Luft eller
ved kimstig Varme, der dog ikke maa overstige 25° R.
Forstjellige Biomstændigheder kunne indvirke skadeligt
paa Farvens Schattering. Farven maa for alting ikke
komme i Berpring med Svovlbrintelnft. Partier, der
ere blevne gule, blander man paany med Kobberblik og
udsætter dem for Indvirkningen af den Blanding af
Kogsalt og Vitriol som forhen er omtalt. Det er ipvrigt
meget vanskeligt altid at frembringe Bremergrpnt af
samme Mance. Jo mere blaaagtig Farven er, jo ftørre
Pris jætter man paa den. Saltsyre man vcere nmligst
fri for Særn, og man maa unbgcia Jcernkar ved alle
Behandlinger, ligesom ogsaa det anvendte Kobberblik
maa være jærnfrit. Saa lcenge Farven endnU ikke er
lufttørret, indvirker en for hpj Varmegrad meget siadeligt.

II.
Et ligesaa ffjønt, men ikke saa let og löst, men
sprpdt og Haardt Bremergrpnt erholdes af Kobbervitriol
uden Anvendelse af metallisk Kobber; man 1) oplpser
100 Pd. Kobbervitriol, 2 Pd. Vinsten og 100 Pd.
krystalliseret Bittersalt med hinanden, fortynder Vædsken
stærkt og lader den afsætte fig til Brug.
2) Ligeledes fortynder man en Oplysning af 200 Pd.
Potaske og lader den afføle efter Filtreringen. Naar
begge Vædster nceppe mere ere lunkne, hælder man hurtigt
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Vitrioloplpsningen i Potaskeoplösningen (ikke omvendt),
medens man rører godt om. Man aftapper den klare
Vcedske fra Bundfaldet og Udvasker dette sidste 3 eller 4
Gange med koldt Vand, hvorpaa det strax kan filtreres,
presses og törres. Der maa stedse vcere noget mere
Potaste tilstede, end der er rwdvendig til Saltenes
Dekomposition.
Platinbronce

fremstiller Helouis til Husgeraadsgjenstande af 100 Dele
ren Nikkel, 10 Dele Tin og 1 Del Platina paa den
Maade, at han til det smeltede Nikkel (Smeltepunkt som
Smedejcern) tilsætter Platinet og de 4 Dele Tin og
efterhaanden de pvrige 6 Dele Tin. Til Klokker tager
han 100 Dele Nikkel, 20 Dele Tin, 2 Dele Sölv og
1 Del Platina.

Antimonblaat.
Denne smukke og varige Farve fremstiller man let
ved Oplpsning af en vis Mcengde Antimonmetal i Kongevand, Filtrering af Oplosningen igjennem stpdt Glas
og Tilsætning af en svag Oplpsning af Blodludsalt,
saa længe der fremkommer et Bundfald. Dette blaa
Farvestof er nceppe til at skjelne fra Ultramarin og
leverer Blomsterfabrikanterne et Kornblaat, som de hidtil
have savnet.
Blandet med KromgUlt eller Zinkgult
(kromsurt Zinkilte) giver det en grøn Farve, der knap
staar tilbage for Schweinfurtergrpnt og er meget mindre
giftig.
Det lader sig godt behandle med Oljefernis,
Gummi, Lim og Stivelse.
Karl Kraus mener at Antimonblaat kan fremstilles
uden Antimon, og udtaler herom Folgende:
Under Navnet „Antimonblaat" bliver i den nyere
Tid anvendt en meget smUk blaa Farve, der fremstilles
ved at oplpse Antimon i Kongevand og fcelde Oplosningen
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med Blodludsalt.
Forfatteren har vist, at Antimon
aldeles ikke udgM nogen Bestanddel af denne Farve,
og at det derfor er ganste overflødigt til Tilberedningen
deraf, idet Farven allerede dannes ved Kogning af Blod

ludsalt med Saltsyre alene. Det er OverstUdet af Syre
i Antimonoplösmngen, der bevirker Dannelsen af det
blaa Bundfald. Vistnok har Antimon en Indflydelse
paa den hnrtige Dannelse af det blaa BUndfald; men
denne Fordel ved Anvendelsen af Antimon forsvinder
dog lige overfor dette Metals Kostbarhed. En Kviksplvoplpsning kan gjøre samme Virkning.
Denne Farve, der ofte har Kobberglans som de
sineste Sorter af Berlinerblaat (Pariserblaat), hprer
derefter til de af Cyan og Jcern bestaaende blaa Farver
og dannes af Blodludsaltet ved Udskillelsen af Kalium;
det er et Joernblaat og fortjener aldeles ikke Navnet
„Antimonblaat".

Tilvirkning af en smuk karmoisinröd
Spidsglanszinnober.
(Efter Bottger).
Til 10 Pd. af det officielle Klorantimon, af Vægt
fylde 1,36, jætter man en Oplosning af Svovlundersyret Natron (Antiklor) 15 Pd. Natron og 30 Pd. Vand
og opheder langsomt Under vedholdende Omrøring, indtil
der ikke længere Udskilles noget af Voedsten. Man saar
da en overordenlig smuk Svovlantimonforbindelse. Man
bringer Blandingen paa et Filter og iagttager at den
tilstedeværende Vcedste (Moderlud drypper fuldstændigt
af forinden man udvasker Præparatet paa Filtret, og
at Zinnoberen ikke forinden bringes i Berpring med
Vand, da der ellers let paa Grand af det endnu i Moder
luden tilstedeværende Klorantimon dannes Algarothpulver, som vilde forurene Zinnoberen. Det er derfor
bedst, at man förste Gang ndvaster Præparatet mb
ganste svag Eddikesyre og fprst senere med Vand.
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jorden tilberedes ved at koge 2 Pd. pulveriseret Allun i
omtrent 7 Potter Vand i en Kobberkjedel, omrøre med
en Troespatel, filtrere i smaa Portioner gjennem Særreb
ned i et Trcekar, som rummer 280 Potter, og under
stcerk Omrøring tilsætte en filtreret Oplpsning af 1 Pd.
Potaske i 35 Potter kogende Vand, udvaske den bundfceldte hvide Allunjord og holde den i en vcellingagtig
Tilstand, indtil den er blandet med Karminen.
Man maa paa ingen Maade lade AllUnjorden tørre
forinden Blandingen, da man ellers faar en kornet
Masse, der ikke kan blandes sna omhyggeligt med
Karminen, som der fordres for at give et godt Resultat.

Karmintilvirkning.
(Efter Mdm. Cenetti.)

Til 70 Potter kogende Vand tilsættes 2 Pd. ftøbt
Kochenille og Kogningen fortsættes i 2 Timer. Derefter
tilsættes I8V2 Kv. renset Salpeter og nogle Minutter
efter 25 Kv. Syresalt og lader det hele endnu koge t
10 Minutter. Nu lader man Vcedsken henstaa roligt
uden Varme i 4 Timer, skiller derpaa Vcedsten ved
Hscelp af en Hcevert fra dens Bundfald af udtrukken
Kochenille og bringer den paa flade Porcellcensstaale.
Efter 3 Ugers rolig Henstand i disse Skaale har
Karminen udskilt sig, medens der paa Vædstens Over
flade har dannet sig et sammenhængende Lag Skimmel,
som man borttager med stprste Varsomhed, at intet af
den falder ned i Karminen og denne ikke sættes i
Bevægelse. Til Glatning fjcernes Vcedsten ved Hjoelp
af en Sugesprpjte og Bundfaldet (Karminen) torves i
Skyggen.

Karmin.
(Efter Merinme.)

1 Pd. ftøbt Kochenille, 23/4 Kv. kulsurt Kali og
omtrent 33 Potter Flodvand koges i en Kjedel, idet man
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dcemper den fremkommende Opbrusning ved at tilsætte
lidt koldt Vand. Naar Kogningen har varet nogle
Minutter, tager man Kjedlen as Ilden og fætter den i
en siraa Stilling, for at man lettere kan komme til at
afhcelde Vcedsten. Man tilsætter nu under hyppig og
stærk Omrøring 5—6 Kv. pulveriseret Allim, hvorved
det mprktkirsebcerrpde Afkog strax bliver livligt karminrøbt. Efter rolig Henstand i V« Time er den udtrukne
Kochenille bundsat og Bcedsken klar. Denne bringes i
en Kjedel af forholdsmæssig Stprrelse og sættes over
Ilden efterat man har tilføjet 23/4 Kv. Husblas, der er
opløft i omtrent 1 Pot Vand.
Saasnart Vcedsten
kommer i Kog, samler Karminen sig paa Overfladen.
Man tager da strax Kjedlen af Ilden, omrører Vcedsten
og lader den henstna roligt, hvorved Karminen efter
15—20 Minutters Fortpb vil falde tilbunds og derpaa
kan fraskilles, Udvaskes paa fint Lærred og tprres.
Mdm. Cenettis Karmin er den bedste, men ved
Merimees Metode naar man hurtigere at faa Produktet
fcerdig.
Ultramarin.

1075 Gram krystalliseret, kulsyret Natron smeltes
i sit Krystallisationsvand og sammenrsres med 5 Gram
fintrevet Auripigment. Naar dette for ftørfte Delen er
opløft, tilsættes saa meget fugtig Lerjord, som er udfceldet
ved kulfyret Natron af Allun og en Gang udvasket,
som svarer til 7 Gram tør Jord; derpaa tilblandes
100 Gram ren, hvid, beutlet Ler, som forud er
nøje sammenblandet med 221 Gram Svovlblomme.
Blandingen hældes i en tildækket Digel, der i Førstningen
ophedes lidt for at uddrive Vandet og senere indtil Rpdglpdning, men dog ej saa stærkt at Massen flyder.
Efter Afkølingen ophedes Produktet igjen for at uddrive
al den Svovl, som kan gern bort; derpaa rives det til
et fint Pulver, udrpres i Vand, og det opstemmede
8
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Pulver bringes paa et Filtrum. Er Operationen ledet
rigtig, lader det sig alt opstemme; i modsat Fald blive
farvelpse eller brune, hoardere Dele tilbage, som ej mer
tages med. Man lader Vcedsten afdryppe uden at baffe
Massen. Pulveret har en smUk grøn Farve som salder
i det blaa. Man tørrer det nu i en Skaal, hvori det
siden efter, under Laag og hyppig Omrøring, ophedes et
Par Timer indtil (Støbning eller endog indtil mørf
Modning og sanledes erholder en blaa Farve.

Om Fabrikation af Pariser-, Berliner- og
Mineralblaat.

Tilberedningen af disse 3 Farver, som egentlig
skjelne sig fra hinanden ved deres sorstjellige Indhold af
rent blaasurt Jcernoxydul-Oxyd (Cyanjcern) er i den
seneste Tid, ved de Fremskridt man har gjort i Fabrika
tionen af det jcernblaasrrre Kali (Blodludsaltet), bragt til
meget simple Haandgreb. Den udförlige Meddelelse af
samme turde vcere saa meget mere interessant, som, ifølge
mit Vidende, de Fremgangsmåder, Fabrikanterne følge
ved at tilvirke Farven, endnu ingensinde er offentlig
bekjendtgsorte, og man hverken kan arbejde med Fordel
eller tilvirke et Produkt, der kan sammenlignes med den
Farve, der forekommer i Handelen, efter de i enkelte
Bpger adspredte Forskrifter, som for det meste anbefale
den urene Blod lud til at fcelde Jcernsaltene.

1. Pariserb laat.
a) De fornøbne Redskaber.
De forekommende Arbejder ere:
1) Oplosningen af det jcernblaasure Kali og Jcernvitriol, hvortil kræves 2 indmurede Jcernkjedler, as hvilke
hver indeholde 800 Pd. Vand.
2) Oplosningens Afscetten og Bundfceldning. Hertil
bruger man i det mindste 2 Asscetningskar og et Par
ftørre Bundfældningskar; hine ere store nok, naar de
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kunne optage Kjedlens hele Indhold; men disse maa
rumme i det mindste 8 Gange saa meget og ligesom hine
være i forstjellige Hojder og forsynede med Aftapningshaner. Asscetningskarrene stilles saaledes, at deres Ind
hold kan føres med Slanger og Render over i Bund-

soeldningskarrene.
3) Farvens Iltning eller Ansyring. Hertil behoves
en ftærf, under en Skorstenspibe indmuret, med Haner
og et nøje sluttende Laag forsynet Kobberkjedel, som
omtrent rummer 870 Pd. Vand; et langagtigt af Egetræ
forfcerdiget TrUg, som i det mindste holder 900 Pd.
Vand og som kan lukkes med et velsluttende Laag, stilles
saaledes' foran Kjedlens Hane, at dennes Indhold kan
aftappes deri.
4) Til Udvasken, Filtreren og Pressen bruges de
sædvanlige Apparater; desuden bruger man endnu Haarsigter, Rpreredskaber, Dsekar osv.
b) Det kemiske Haandarbejde.
1) Man kommer i den ene Kjedel 80 Pd. kobberfrit
Jcernvitriol (er Vitriolen kobberholdig maa man i nogen
Tid koge den med Jcernfilspaan eller andet Jcernaffald),
i den anden 100 Pd. rent jcernblaasurt Kali, fylder den
med Vand og oploser begge ved Kogning. Oplosningerne
kommes derpaa i Scettekarrene for at jætte sig og afkples.
2) Herpaa lader man i Bundfceldningskarret lobe
saa meget rent Vand, at det tilligemed Oplosningen, der

findes i Scettekarrene, aldeles fylder Karret.
3) Esterat begge Oplosninger ere blevne klare og
afkolede, skrider man til Bundfceldningen. Man lader
nemlig Vandet forst rpres i BUndfceldningskarret, »åbner
dernæst Hanen for det mindre Kar, som indeholder
Oplosningen af det joernblaasure Kali og lader samme
løbe i; naar omtrent det halve er lpbet ud, lader man
til samme Tid ogsaa Jcernvitrioloplpsmngen løbe, nnder
bestandig Omroren, over i Bundfceldningskarret. Det af
det blaasure Jcernoxydul (Jcernforilte) bestaaende Bund-

116

fald bliver i Begyndelsen noget Metanet ved den Luft,
der indeholdes i Bandet, men viser sig stedste mere graa

og Uklar.
Den bestandige Rpren tit Bunds af Voedsken er
meget fordelagtig, fordi fra samme hidrprer tildels
Glansen i Bruddet, som det frembragte Pariserblaa vil
have, idet et kornet Bundfald, som let plejer at opstaa
naar det forbliver i Ro, stedse viser sig mat i Bruddet.
Naar man er færdig med at bringe begge Oplosninger
sammen, maa man bevæge Vcedsken endnu 1^2 — 2 Timer.
80 Pd. Joernvitriol er mere end tilstrcekkeligt for at
dekomponere (oplpse i sine Bestanddele) 100 Pd. jcernblaasurt Kali; der bliver derfor et Overstud af dette,
som dog ikke gjør Farven nogen Skade og som forscetligen
anvendes for at Deere forvisset om, at alt blaasurt Kali
er dekomponeret.
4) Det frembragte blaaliggraa Bundfald forbliver
nu staaende roligt i 3—4 Dage, for at det kan sætte sig,
hvorpaa man lader den over samme staaende Boedste,
hvori det blaasure Kali er opløft, lpbe fra. Bundfaldet
bliver strax uden forudgaaende Udvaskning oppst paa
linnede Filtrerposer for at afdryppe, under hvilke man
lægger Render, som leder Voedsken, der i Begyndelsen
løber uklart, i et i Laboratoriet nedgravet Kar, fra
hvilket det atter bliver bragt paa Sækkene. BUndfaldet
forbliver saa lcenge paa Filtrerklcedet, til det er blevet

som en nogenlunde stiv Vælling.
5) Man maa nu give det matblaa Bundfald den
dybe blaa i det kobberfarvede spillende NUance, som
opnaas ved Ansyringen. Man kommer BUndfaldet i den
omtalte Kobberkedel og omrører med Vand til en tyk
Vælling, hvorpaa man opheder den til Kogning (hvorfor
man dog ikke maa tage den førfte Bevægelse i Vællingen,
foraarsaget ved de af den opboblende Dampe); denne
Kogning sremstyndes ved at bedække Kjedlen.
Efter at man behprig har omrørt Massen, tilsætter

117

man den 51 Pd. Salpetersyre af 27° B. (Vægtfylde 1,225)
og vedbliver at lade den koge i 8 å 10 Minutter (hvor
ved man bør vogte sig for de sig udviklende Dampe) og
derpaa lader man, for ikke længere at bestadige Kjedlen,
Massen løbe ind i det foran denne stciaende Trug.
Saa snart alt BUndfaldet er i Truget, gyder man dertil
36 Pd. koncentreret Saltsyre, Uden sorud at fortynde
samme, medens 2—3 Arbejdere omrore Massen. Omroringen fortsættes da endnu et Kvarter, hvorved Massens
Iltning fprst bliver fuldstcendiggjort. Naar man Tid
efter anden ser tit Truget, bemærker man i Massen en
langsom og rolig Gjcermg, en Udvikling af SuftMærer,
som i Almindelighed vedbliver i 3 Dage; naar denne
Udvikling af salpetersur Gas er til Ende, ophprer ogsaa
Salpetersyrens Virkning paa det blaasUre Joernoxydul,
og nu bliver den sorteblaa Farvevcelling, som, ved at
tørres paa en eller anden Gjenstand antager en smlik
Kobberglans, bragt i Udvaskningskarrene og udvaskes
deri, saa længe til det frnlpbende Vand ikke i mindste
Maade bliver uklart enten ved det salpetersure Blyilte
eller det saltsure Baryt. Til Udvaskningen man man
bruge Vand, der er frit for Kalk og Jcern, for at det

blaa aldeles ikke skal forandres ved samme.
Efter Udvaskningen drives det blaa igjennem de
fineste Haar sigter, asftltreres paa Lærred iil en stiv
Vælling, presses derfor fast, afficeres i de i Handelen
forekommende langagtige firkantede Stykker og tprres.
6) Man lader det blaa, for at forebygge at Stykkerne
skulle springe, forst tprres langsomt i Luften eller i de
sædvanlige Farvetprrestver; derpaa maa det udsættes for
en Varme af 60—70° R. i et særegent dertil indrettet
Tørrekammer, hvorved det smst saar Kobberfarve af den
hojeste Styrke; endelig maa man atter lade det blaa
langsomt afkoles, for at Stykkerne ikke stulle faa Ridser

eller springe.
Paa den angivne Maade faar man det dybeste blaa
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af den stærkeste Kobberglans, som forekommer i Handelen.
En anden Sort, som snarere har en indigo- end en
kobberfarvet Farveændring og som bliver dyrere betalt i
Handelen, faar man, nnar man ved Ansyringen forandrer
Fremgangsmaaden saaledes, at man fprst koger Farvevcellingen med den angivne Mcengde Svovlsyre, gyder
derpaa i Truget Salpetersyre til og ender Operationen
som forhen er angivet; ipvrigt vedbliver man aldeles
som ved Tilberedningen af den mprke Sort; fun tør man
ikke drive Varmen i Tprrestnen hpjere end til 60° R.
Ved de ovennævnte Vægtstørrelser faar man 80—85 Pd.
Pariserblaat af førfte Kvalitet.
Man kan vel forandre Vcegtforhvldet af Svovlsyren
og Salpetersyren til Farvens Ansyring; dog ved at for
mindske samme faar man et Produkt af inindre Vcerdi
og ved at forøge samme bliver Farven ikke bedre, saa
at det er raadeligt at blive staaende ved det angivne,
ved Prpve stadfæstede Vcegtforhold. Jstedetfor Salpeter
syre kan man dog ogsaa anvende Salpeter, oplpst i
Farvevcellingen, naar den Svovlsyre eller Natron, der
bliver tilbage ved Tilberedningen, ikke vel lader sig gjpre
i Penge; til Salpetret sættes da saa megen Svovlsyre,
som behpves til dens Dekomposition; til den af 100 Pd.
joernblaasurt Kali frembragte Mængde nf Farve, kommer
21 Pd. Salpeter med 14 Pd. Svovlsyre af 66° B.

(specifik Vcegt 1,8is).
Et ligeledes meget glimrende Blaat faar man, dog
ikke med saa stor Sikkerhed, naar man til Bundfoeldningen
bereder en koncentreret Oplpsning af Jærnvitriol, til
sætter samme ben Mcengde af Svovlsyre og Salpeter
syre, som ovenfor er foreskreven til at anføre Bund
faldet, og lader det løbe i Jærnkjedlerne, i hvilke Oplos
ningen er stet og ophedes til Kogning, og ligeledes den
kogende Oplosning af joernblaasurt Kali, hvorhos man
rører vel om for at Farven ikke skal blive kornet, hvilket
vil skade dens Glans. Efter at Farven herpaa er ud-
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tømt i et Trug,

bliver

den

staaende deri 2 — 3 Dage,

udvaskes, filtreres og tørres.
Man kan, i Stedet for Jcernvitriol, ogsaa anvende
saltsurt Jcernoxydul til Bundfceldmng af Farve og til
dens Ansyring, i Stedet for Svovlsyre ogsaa Saltsyre.
c. Tilberedning af de ringere Sorter Pariserblaat.
For at faa ringere Sorter Pariserblaat, fætter man tit
den paa ovennævnte Mnade tilberedte Farve strax efter
Afvaskningen 10—30 °/o fristt tilberedt Allunjord eller
fin Stivelse; Tilsætningen bliver, for at faa den fint
fordelt, saa at ingen hvide Punkter siden vise sig i
Farven, malet fint i Band paa en Farvemplle, og har
man anvendt Stivelse, maa Tprringen ske med særdeles
Forsigtighed.
11.

Berliner- og Mineralblaat.

Disse to Farver tilvirker man nu ved at blande
Pariserblaat med hvide Legemer; samme blive enten i
fint fordelt Tilstand rørte imellem det Maa, medens
samme endnu er i Form som Vælling, eller malede
sammen dermed, i ethvert Tilfælde maa Farven tilsidst
endnu drives igjennem en Haarsigte. Som Tilsætning
kan anvendes:
1) Allunjord, som man bundfælder af jærnfrit Allun
med Potaske; det bliver fprst, esterat det er aldeles ud
vasket, blandet med det blaa som findes t Udvandingsbptten. Jeg angiver ved Voegtforholdene ikkun Allunets
Mængde, fordi Mængden af Potaske, hvormed samme

bundfældes, afhænger af dens Renhed.
2) Stivelse (Kartoffelmel). Det anvendes især som
Tilsætning, naar der skal leveres klare og meget lette
Varer; man rører det vel ud med Vand og maler det
med det blaa paa den vaade Mplle.
3) Trmgspath (svovlsur Baryt). Det anvendes som
Tilsætning for de sværere Sorter og maa Deere ganske
hvid; man blander det paa Mpllen med det blaa, fordi
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det snart atter afsondrer sig i Udvaskningskarrene paa
Grund af dets store Vægtfylde.
4) Ler brændes forst, males derpaa fint og blandes
ligeledes paa den vande Mplle med det blån.
5) Kiselsirr Allunjord. Man faar det, naar man
nedflaar AllUnet med Kiselvcedsie (Vandglas) og blander
det med det blaa, aldeles som Allnnjorden; denne Til
sætning er den bedste. Den gjør Farven los.
Angivelse af Vcegtforho ldene af de fornpdne
L-ub s tantser til Fabrikation af nogle Sorter
Berliner- og Mineralblaat:

A. Berlinerblaat Nr. 1 bliver mprkt og faar
Kobberglans, Nr. 2 bliver mprkt og tungt, Nr. 3 a lyst
og let, Nr. 3 b lyst og tungt, Nr. 4 a lysi og let, Nr. 4 b
lyst og tungt.
Til det af 100
Pariserblaat kræves:
Nr. 1

Pd.

jcernblaasnrt Kali vundne

Nr. 2 9?r. 3 a | Nr. 3 b Nr. 4 a Nr. 4b

Pd.
w
Pd.
225
230
Allun..................
400
Den til Allunets Dekomposition fornødne
44
40
Stivelse.............
80
160
Tungspath.........
66
60

Produkt.............

200

380

240

Pd.
Pd.
Pd'
230
230
230
Mængde Potafle:
40
120
40
200
260
338

290

400

B. Mineralblaat Nr. 1 faar man, naar man til
Berlinerblaat Nr. 3 a tager 360 Pd. Stivelse; Nr. 2,
naar man tilsætter til det af 25 Pd. jcernblaasur Kali,
120 Pd. brændt Ler og 100 Pd. Trmgspath, Nr. 3,
naar man tilsætter til det Pariserblaa af 25 Pd. jcern
blaasur Kali 80 Pd. kalcineret hvidt Ler, 150 Pd. malet
Tungspath og 20 Pd. Stivelse. Nr. 1 giver 600, Nr. 2
240, Nr. 3 270 Pd. Blaat.
Paa denne Maadelade de forfkjellige Sorter Blaat
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sig fremstille langt simplere end ester den tidligere Metode
med Blodlnd og den hele Tilberedning kan ogsaci udfpres
med stprre Sikkerhed; thi, naar man bereder krystalliseret
jcernblnasurt Kali til Fabrikationen af Berlinerblaat,
bliver den Potaske, der ikke er forvandlet til CyankaliUm,
atter vundet; anvender man derimod hertil den raa
Blodlud, maa til Dekompositionen af det i samme værende
kulsure Kali anvendes 91 Hun, hvorved Allunjord ved de
andre ovenfor nævnte Tilsætninger for en stor Del kan

Undværes.

Anstrsgsfarve mod Gjennemslng af Fugtighed
paa Gavle, der vende mod Vindsiden.

Man koger i en Kjedel under stadig Omrpren 50 Pd.
Beg, 30 Pd. Harpix, 6 Pd. Engelskrpdt og 12 Pd. fin
Trippelse og tilsætter derefter Terpentinolje, omtrent jaa
meget som 1/4 af hele Massen, saaledes at det lader sig
paastryge med en grov Pensel. Denne Blanding, der
har vist sig ganske fortrinlig, har en brunagtig, ikke
uftpn Farve. Ved at benytte Okker eller Umbra istedetfor
Engelstrpdt eller som Blanding med henne, kan man
variere Farven betydeligt.

Anstrpgsfarve til Hirse, Kjpkkener,
Kjökkentrapper osv.
I Kalkmcelk oprpres en Oplpsning as Jcernvitriol.
Det grønlige Fluidinm bliver efter Paastrygningen gul
ved Oxydation af Luften. Jo mer Vitriol der sættes til
Kalkvællingen, jo mørfere bliver Farvetonen. Farven er
mere holdbar, livligere og smukkere end en Blanding af
Kalk og Okker, og desuden billigere. Denne Farve er
ogsaa et udmærket prpvet Middel mod Bceggetpj. Vil
man tilberede den som Stenfarve til Facader, da kan
man tilsætte en Oplpsmng af Kobbervitriol (Maa Vitriol)
og lidt Kpnrpg. Paa denne Maade kan man tilberede
en meget skuffende Cementfarve.
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Strygefarver for Bhgningsfacader etc.

Man bestryger först den paagjceldende Flade med
Zinkhvidt ubrørt i Limvand og naar denne Paastrygning
er tør, gives et Paastrdg af Klorzink, ligeledes fortyndet
med Limvand. Zinkiltet og Klorzinken indgaa da en
kemist Forbindelse af glashaard Beskaffenhed og speslklar
skinnende Overflade. Man kan ved at blande Zinkiltet
og Klorzinken med andre Farver frembringe en hvilken
som helst Farvenuance. Denne Farve er særdeles varig,
modstaar Vejret godt og er betydeligt billigere end

Oljefarve.
Pariserrpdt til Polering af Guld, Sölv osv.

Til en koncentreret kold Oplpsning af Jcernvitriol
jætter man Oxalsyre, indtil der ikke længere fremkommer
et rigeligt gutt Bundfald, lader dette afsætte sig,
afhcelder Moderluden og omrører Bundfaldet saa ofte
med nyt filtreret Regnvand, at dette ikke længere faar
nogen sur Reaktion. Derpaa samler man Bundfaldet
paa fint Lærred, tørrer det og opheder det indtil over
200 0 C. i en Kobberkjedel, hvorved det forvandles til et
meget fint Jcernoxyd. Dette er den fineste Sort af
Pariserrödt og den der bedst egner sig for Polering af

Solvtpj.
Mgte violet Farve for Porcelloensmaleri,
Olje- og Vandmaleri.

(Efter Leykauf.)

Man hælder 125 Kv. koncentreret Salpetersyre paa
4 Pd. krystalliseret Tinklornde (Tinsalt) og opheder svagt,
indtil de rpde Danipe ophpre at vise sig, derpaa tilfpjes
1 Pd. Saltsyre til den sirUpstykke Masse, saa faar man
salpetersur Tinklorid. Naar dette Tinsalt fældes med
neutralt kromsurt Kali, Bandfaldet törres paa et Siklcede
og i en Digel gives Hede indtil Rödglpdning, saa har
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man en morkviolet Farve, som derhos ved Glassering
giver den lyseste rosarpde indtil den mprkest violette Farve.

Rpdbrun Farve til Tree.
En saadan Farve, der knn stal anvendes til Kon
servering af Træet uden egentlig at tjene til Forsiring,
saaes let og billig Paa folgende Maade: Man oplpser
1 Pd. Kobbervitriol i 4 Potter Vand og med denne
overstryges Trceet ved Hjælp af en Pensel. Derpaa
laves en Oplosning af T/2 Pd. Blodlndsalt i 4 Potter
Vand og overstryger dermed de med Kobbervitriol bestrpgne
Steder. Det udstilte Ferrocyankobber giver Trceet en
rpdbrun Farve, som hæfter godt fast til Fibrerne og
derfor maa anses for en ægte Farve, der modstaar
Vejrliget, Mos, Lavarter, Svampe og Insekter.
En
mør fere eller lysere Tone kan faaes ved at gjpre de
nævnte Oplosninger stærkere eller svagere. Da Farven
ikke er nogen egentlig Dækfarve, men snarere maa betragtes
som en Bejtse, kan altsaa Træets Textur ses gjennem
den. Den angivne Mængde Oplosning er tilstrækkelig
til 250-300
Fod Trceflade. Vil man gjore Malingen
endnU varigere, kan man overstryge Trceet med Linolse-

sernis, hvorved det faar Glans, medens det ellers er mot.

Blaa Stempelfarve.

Til Fremstilling af en god, blaa Stempelfarve, giver
Prof. Bpttger folgende Opskrift: Man oplpser det saakaldte Bleu de Lyon i koncentreret Glycerin Under svag
Opvarnlning til en smeltet Oplosning, sætter efter Behag
endnu noget Thenards Blaat til og fortykker det med
pulveriseret arabisk Gummi, indtil Farven har den npdvendige Konsistens.

Fortrinlig Kautschlik-Stempelfarve.
20 Gram Anilin oplpses i 100 Gram kogende
destilleret Vand og tilsættes 9 Gram Glycerin og 4 Gram
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Sirup. Selvfølgelig iima det være en i Vand oploselig
Anilin, men ellers kan man vcelge en hvilkensomhelst
Farve man pnsker. Da Forfatteren selv har anstillet
Forspg med denne Farve, tør ben anbefales som fortrinlig.

Kautschuk-S tempelfar ve.
30 ä 40 Kv. Glycerin mættes med en hvilkensomhelst
deri oplpselig (vandlpselig) Anilinfarve; deri oplpses
10 Kv. Husblas, som er ubbløbt i Vand i 24 Timer,
og Massen hældes forsigtigt op i en flad Blikæske.
Skulde der danne sig LUftblcerer, maa disse fjcernes med
Kanten af et Kortblad eller lignende.
Den afkplede
Masse bedcekkes med et Stykke klart Tyll og man har
nu en ensartet Limmasse, der er mættet med Farve og
fuldstændig erstatter Stempelpuden; den afgiver ikke mere
Farve end der behpves og skanner Stemplet i hpj Grad.
Er Overfladen bleven ujoetm cif Slid, behpver man kun
at smelte Massen om; er den bleven for haard, vister
man den over med nogle Draaber varmt Vand.

Flydende Gnld- og Splvfarver.

Det er meget sjældent, at man i Handelen erholder
levende, flydende Guld- og Sslvfarver. De ere i Reglen
matte, flyde vansteligt fra Pennen og frembringe en tyk
klæbrig Skrift. Arkitekter og Kunstnere foretrække derfor
ogsaa det saakaldte Mirskelguld og Sold, skjönt de
flydende Farver lettere og sikrere lade sig behandle.
Til Fremstillingen bruges bedst ægte Bladguld, som
dog er meget kostbart, undertiden Musivgilld (Svovltin
og Jodbly). I Almindelighed brnges uægte Bladguld.
Da Splvet er forholdsvis billigt bruges til Splvfarverne ægte Bladsplv. Til andre flydende Metalfarver
anvendes de i Handelen forekommende Broncepulvere.
De ægte, saavel som uægte Blad-Metaller, bringes i
Handelen foruden i Bladform ogsaa i Pulverform og
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tilberedes af Affaldene ved Guldslagningen. Dette Affald
rives i et Metalsold til et meget fint PUlver.
Som Fölge af at Guldet flaaes imellem smaa Hader,
blandes Affaldet med Fedtsubstantser og andre Urenheder,
der maa fjcernes inden det kan anvendes til Farver.
I dette Djemed udrives de hele Blade eller Broncepulveret meget omhyggeligt med Honning pan en Glas
plade. Den saaledes finrevne Dejg kommes i et Glas,
tilsættes noget i Vand opløft Alkali, koges i længere
Tid under stadig Omrøring, det bundfældes, dekanteres
og vastes godt ud med varmt Vand, tørres ved middelmaadig Varme. Ved Opkogning af det saaledes frem
bragte Pulver med Vand, der indeholder Svovlsyre,
Saltsyre eller Salpetersyre, kan det gives forfkjellige

Nuancer.
Man blander nu en Oplosning af 1 Del hvidt
arabisk Gummi, oplsst i 4 Dele (Vcegtdele) destilleret
Vand med 1 Del Kalivandglas og river det samrnen
med den fornpdne Mængde af det rensede Pulver. Guld
sarverne kunne taale at gjpres tyndere end Splvfarverne,
da Guldet dækker stærkere; ru Papirsorter fordre mere
Metal end satinerede, lyse mere end mørfere, for at gjsre
Farven lige intensiv.
I Reglen er 1 Del Bladmetal tilstrækkeligt til 3 L 4
Dele af ovennævnte Vcedste. Tilberedes Farven i stprre
Mcengde, bruges til dens Opbevaring bedst en Porcellænsbeholder og rpres før Brugen godt om i ben, for at
Farven stedse kan Deere godt blandet. Man gjpr dog
bedst i lige før Brugen at komme Pulveret t Vcedsten.
Disse Farver lade sig let anvende med en almindelig
Staalpen og flyder, naar man skriver langsomt meget
godt; dog er det heldigere at benytte en Pensel.
Hovedpointet ved Tilberedelsen maa tillægges Vand
glasset, idet dette hæver Farvernes metalliske Glans paa
Papiret, beskytter dem fra Affarvning ved Atmosfærens
Indflydelse og forhindrer dem i at trænge alt for dybt
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ned i Papirets Porer, uden derfor dog at gjøre Farverne

tykflydende.
Omendsijont Skriften allerede nu har en stcerk Metal
glans, kan denne enbnu forstærkes ved en svag Polering
med Polerstaal.
Litoponehvidt.

Denne Malerfarve, der for flere Aar siden er opfunben i Belgien og allerede i lang Tid har Været
anvendt i Frankrig og Tysiland, synes ikke hos vore
Malere at have vundet Indgang, endstjpnt den spres her
i Farveforretningerne. Anstrøgene staa sig under alle
Vejrforhold, dcekker fortrinligt og blive ikke som Bly
hvidt niørfe af Svovlbrinte. Den er ikke skadelig for
Sundheden og kan uden Fare anvendes i beboede Værelser.
Den udrives, som de sædvanlige Farver, med Fernis.
Den er billigere end disse Farver og besidder saa stor
en Dcekkekraft, at 2 Pd. as denne Farve dcekker lige saa

meget som 3 Pd. rent Blyhvidt.

Hvid Maling paa Lampeskærme og Lofter.
Det er et almindeligt bekjendt Onde,

at hvide, med

Olsefarve bestrpgne Lampeskærme meget hurtig revne og
blive brune af Heden, idet Farvens organiske Dele Ud
brændes. For at faa en holdbar og dækkende Farve,
tager man fint pUlveriseret Zinkhvidt og blander det med
Natron-Vnndglas-Oplpsning af 40—50 0 B. til det faar
en Konsistens som almindelig Oljefarve. Metalpladen
der stal overstryges, maa fprst pudses ren og bejtses
med Saltsyre; efter at den derpaa er afvastet med Vand,
stryger man den med fornævnte Farve, til den er fuld
stændig dækket. Mellem hver Paastrygning maa der gaa
nogen Tid, dog ikke længe, da Farven tørrer hurtig.
Har man store Flader at bestryge, t. Ex. Lofter, maa
man ikke blande for megen Farve Paa en Gang, da den
paa Grund af de kemiske Forbindelser let bliver tyk og
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tpr. Lofter, der tidligere have været behandlede med
Limfarve og Kridt, maa vastes godt og helst stryges med
en Oplosning af almindelig Kalk før man benytter denne
Farve. Efter en saadan foregaaende Behandling vil et
Anstrpg i Almindelighed bære tilstrækkelig paa Lofter.
Denne Farve, der er fri for organiske Dele, holder
sig, endog ved meget stcerk Hede, blændende hvid; den
hcefter godt og er i Henseende til Skjpnhed, Holdbarhed
og Prisbillighed langt at foretrække for Oljefarve. Ved
Tilscetning nf andre Mineralfarver kan ben gives en Tone.

Sideringult eller basisk-kromsurt Jcerntveilte.

egner sig overmaade godt til Anvendelse i Vandglas
farve, da det, efter at Deere fint udrevet med denne,
giver en hurtig tørrenbe Farve, der bliver stenhaard
ligesom Cement og desuden godt modstaar rindende
Vands Indvirkning. Med Ultramarin giver det en snmk
grøn Farve, der ligeledes egner sig fortræffeligt til Vand

glasfarve.
Naar man, ifølge V. Kletzinsiy, oplpser 433 Dele
krystalliseret Jcernklorid, hvori indeholdes 325 Dele vand
srit Joernklorid i Vand og tilsætter 1473 Dele op löst
tvekromsurt Kali, saa vil der efter Kogning i længere
Tid udskilles 378 Dele basist-kromsUrt Jcerntveilte eller
Sideringult, medens der frigjpres 90 Dele Vand af
Jcernkloridets Krystallisationsvand og opstaar 1040 Dele
saakaldt klorkromsurt Kali, der tilligemed 389 Dele krom
surt Kali blive tilbage som Vandoplpsning.
Fremstilling af Antimonsalte.
(Efter Lindner).

For at fremstille Antimonsalte af det naturlige Svovl
antimon, har man tidligere enten kogt det pulveriserede
Mineral med Klorbrinte og af den dannede Antimonklorudoplpsning bundfceldet det bassiske Antimonklornd
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(AlgerotpUlver) med Vand og sluttelig behandlet dette
med en svag Sodaoplpsning for at fjcerne Kloret; eller
man behandlede det raa Svovlantimon med koncentreret
Svovlsyre, adstilte det svovlsure Antimonilte med Vand
og behandlede det ligeledes med Sodaoplpsmng. Begge
disse Metoder frembyde sorstjellige Ulcemper; ved den
sprste bortgnar foruben Svovlbrinten stedse en Del Klorbrintedampe, og ved den anden bortgaar foruden Svovl
syrling, Svovlbrinte, Svovlsyre og undertiden ogsaa
Svovldamp. Alle disse Ulcemper Undgaaes nu derved,
at man koger det fint pulveriserede Svovlantimon med
en koncentreret Oplysning af Jcernklorid, idet man lidt
efter lidt tilsætter Klorbrinte; der sker ikke nogen LuftUdvikling af Betydning og man ser, at Massens Farve
efterhaanden bliver lysere; tilsidst er Svovlantimonet
aldeles oplyst, der er udstilt en Del Svovl i Vcedsken
og Jcernkloridet er reduceret til Morud. Efter Filtreringen
faar man ved Fortynding med Vand og Udvastning af
det dannede Bundfald et meget rent Algerotpulver, af
hvilket man da paa sædvanlig Maade ved svag Sodalud
fremstiller rent Antimonilte.

Tilberedning as rent Antimon.
Efter Liebig faar man aldeles rent Spydglans
metal (regulus antimonii), naar man blander 16 Dele
af den urene Regulus (der dog maa Deere fri for Bly),
efter at den er grovt ftøbt, med 1 Det Svovlantimon
(Antimonium erudum) og 2 Dele tørt killsurt Natron,
smelter det i en hcssisk Digel, holder Massen flydende
en Time, og esterat den er afkplet, afsondrer Slakken.
Metallet som man faar, spnderslaaes atter i grove
Stykker, blandes med P/2 Del tørt, kulsnrt Natron og
man holder det som forhen smeltet 1 Time. Tredje
Gang behandles det paa samme Maade, dog kun med
1 Del kulsnrt Natron. Efter den tredje Smeltning er
Metallet frit for Kobber, Arsenik og Jcern, og dets
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Mængde er 15 Dele, san nt Tabet ikke er ftørre end
1/16 Del. Til det farmaceutiske Brug af Antimonmm
er denne fuldkomne og ikke meget kostbare Rensningsmaade af stor Vigtighed; men tillige vil det saaledes
rensede Metal have stort Fortrin til Skriftstpberarbejde.

Klorbarium af Tungspat.

Man sammensmelter en Blanding af 100 Dele
svovlsur Baryt, 35—50 Dele Kul, 15—25 Dele Kalksten
og 40—60 Dele Klorkalcium. Derved reducere Kullene
den svovlsure Baryt til Svovlkalcium. Dette Barytsalt
og Klorkalcium danne da ved gensidig Sønderdeling
Klorbarium og Svovlkalcmm, hvilket sidste med den ved
Kalkstenens Omdannelse frembragte Kalk forbinder sig
til Uoplpseligt Kalciumoxysulfuret. Produktet af Opera
tionen er altsaa en Blanding cif Klorbarium og uopløse
lig t Kalciumoxysulfuret samt lidt ikke spnderdelt svovlsur
Baryt og Kul, Kalksten og Klorkalciumoverskud. Man
udluder Klorbarmmet, afdamper Opløsningen og kalcinerer
det tilbageblevne eller lader det krystallisere.

Vegetabilske Broncefarver.
(Af L. Denzer).

Naar man under Ophedning oplpser Allun i et ved
flere Dages Henstand klaret Afkog nf Rpdtrce, saa danner
der sig ved Oplosningens Afkpling et Bundfald, som
efterhaanden formeres og tilsidst næsten indeholder alt
Farvestofet. Udvaster man Bundfaldet nogle Gange med
Vand, og stryger det temmelig tykt paa Papir, saa tørrer
det med en smuk guldglinsende, lidt i det grønne spillende
Farve, der er temmelig lig Farven af de tørrebe Vingedcekker af spanske Fluer. Scetter man til ben grøbebe
Masse noget Lim og Satmstof (Glansstof) ■— bestaaende
af en Oplpsning af Vox i Scebe — og stryger den
derpaa med en Pensel gjentcigne Gange paa Papir, saa
kan den glittes ved Hjælp af en Agat eller Glaskugle,
9
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3) Til den som forhen afdampede Vcedste sættes
fyrst 63 Kv. Allan og naar det er oploft tilsætter man
jaa længe sintrevet surt kromstlrt Kali, indtil en udtaget
Prpve viser sig mprkeblaa.

Fremstilling af Kobberbronce ved Fældning.

(Af Jos. Khittel).
Forfatterens Fremgangsmaade beror paa Jcernets
bekjendte Egenskab, at fælde metallist Kobber af en
Kobberoplösmng. Lader man et blankt Stykke Særn,
f. Ex. et Knivsblad, ligge tilstrækkelig lang Tid i en
Kobberoplpsning af en passende Styrke, fan vil der
snart have sat sig et saa tykt Lag Kobber paa Jcernet,
at det let kan lpsnes derfra.
Det saaledes Udskilte

Kobber viser en krystallist Sammenføjning, og det er
umuligt heraf at erholde et saa fint Pulver, som der
forlanges til Kobberbroncen.
Men man erholder et
Produkt, der tilfredsstiller alle Fordringer, nanr man
arbejder efter folgende Forskrift, som Forfatteren allerede
har udfprt efter simre Maalestok og erkjendt for fordel
agtig. For at fremstille Kobberbroncen oplpses 7s Pd.
Kobbervitriol i 2 Pd. Regnvand, og til Oplosningen
sættes 3 Kv. Saltsyre. I et Lerkar bliver 2 Pd. metallisk
Jcern overgydt med 2 Pd. Vand og dertil sættes Kobber-

vitrioloplpsningen.
Jcernets Overflade maa være saa meget som muligt
ftit for Rust, imidlertid forhindrer den rustne Overflade
ingenlunde Fældningen, den foregaar derved kun noget
langsommere, idet den fri Syre ftrst maa oplpse Rusten
(Jcernet, som bedst anvendes som grove Drejespaaner,
befries forresten let fra al Rust ved at overgyde dem
med nogen Saltsyre, lade det staa i nogle Minntter og
derpaa afsiylle dem med Band). Tilsætningen af Salt
syre til Kobbervitriolen er npdvendig, da Kobberet ellers
lægger sig saa fast paa Jcernet at det ej kan tages
deraf. Efter 24-30 Timers Forlpb er alt Kobberet
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udskilt, og den smukke blaa Vcedske har antaget en gulagtig Farve; Kobberet har lejret sig som lpse Fnug eller
som Pulver ved Jcernet og kan let stilles fra det med
en Troespartel.
Det tilbageblevne Jcern kan bruges flere Gange
til en ny Portion Kobbervitriol og Syre, indtil det
ncesten er oplpst altsammen.
Naar Jcernet saaledes er stilt fra Vcedsken filtreres
denne.
Det paa Filtret tilbageblevne, fint fordelte
Kobber Udvaskes meget omhyggeligt for at fjcerne dels
den jcernholdige Vcedske, dels Syren, som ellers vilde
indvirke meget skadelig paa Broncen ved at ilte den.
Naar man med Forscet vil give den et grønligt Skjcer
saa kan dette opnans ved en mer eller mindre fuld
kommen Udvaskning, alt efter den Nuance man pnsker.
Det ndvastede Kobber tprres ved meget svag Varme,
bedst ved at udbrede det paa Filtrerpapir og henlægge
det paa et tørt lunkent Sted. Naar det er tørt, sigtes
det igjennem en fin Metalsigte, hvorved der kun maa
blive en lille eller slet ingen Rest tilbage. Udbyttet
belpber sig indtil V3
af det anvendte Kobbervitriol
og har en forstjellig Farve alt efter den Varme, hvorved
det er tørret, Udvaskningens Omhyggelighed osv.

Rensning af brugte Made.
Sædvanlig foregaar Rensningen af brugte Dlfade
i de fleste Bryggerier ved at man fprst styller dem med
koldt, derpaa med varmt og tilsidst igjen med koldt Vand.
En grimdig Rensning opnaas dog vanstelig ad denne
Vej; thi er Arbejdet ikke foretaget med den stprste Omhu,
vil man finde, at det indre Hnrpixlag er mer eller
mindre dækket med en tynd, klæbrig Hinde, der i Tilfælde,
hvor selv kun en ringe Mængde
er bleven tilbage i
Harpixens Porer eller mellem Fadets Staver, allerede
efter 4—6 Timer vil vise en sur Reaktion og saaledes
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let kan bevirke, at Øllet,

som fyldes i et saadant Fad,

ligeledes i kort Tid bliver surt.
For at fjcerne denne Rest, har man allerede prpvet
forskellige Midler, saaledes Behandling med Vanddamp,
Klorkalk og Svovlsyrling (Svovlning). Fra New Jork
anbefales et Middel, der meget let skal fjærne denne
Rest af Fadene. Dette Middel er MtsnatronUld, der
enten kan kjpbes i Handelen eller tilberedes af en Sodaoplpsning ved Tilsætning af Kalk, der er lcedstet til
Pulver (Melkalk). Den vil ikke alene nevtralisere de
tilstedeværende Syredele, men vil ogsaa virke oplpsende
paa hint Overtræk og saaledes lette Fjcernelsen deraf.
En omhyggelig Skylning maa dog følge efter, da det
funbe have en Ufordelagtig Virkning paa Øllet om der
blev noget af Luden tilbage. Imidlertid vil det vcere
let at overbevise sig om, at al Natron er fscrrnet, da
det kan kjendes paa, at en Strimmel røbt Lakmospapir
ikke bliver Meta eller en Strimmel Kurcumapapir ikke
brun ved at dyppes i det fralpbende Skyllevand. Den
en Gang benyttede Natronoplpsning, har endnu ikke
mistet sin Kraft, men vil kunne anvendes pacmy efter
Tilsætning af lidt frisk Lnd.

Rensning af Vinfade.
Man kaster nogle Stykker Ulcedsiet Kalk ned i Fadet,
hælder Vand paa og tilspundser det. Blandingen opheder
sig paa Grund af Kalkens Lcedskning meget stcerkt, og
den frembragte Damp trænger ind i Troeet. Derpaa
flaar man niere Vand paa og ryster Fadet i alle Retninger,
saa at det bliver skyllet alle Steder.
Nogle Timer
senere skyller man Fadet flere Gange ud med koldt Vand
og tilsidst med lidt Vin. Kalken binder Syrerne, absorberer
Gasarterne og Træets Garvestof, dersom Trceet er nyt.
Den tager alle Urenheder med sig, og kan derfor anses
for et af de bedste Rensningsmidler.
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Rensning af Vandflaster og DrikkeglasDet hvide eller gute Bundfald, som efter længere
Tids Forlob findes i Vandflasker og Drikkeglas, bort
skaffes let ved Saltsyre. Man fortynder Saltsyren med
samme Mængde Vand og skyller Glasset med denne,
indtil Bundfaldet oplöses, og udvasker nu med Vand.
Jstedetfor Saltsyre kan man ogsaa anvende Eddike, men
denne virker ikke saa hllrtig. Flasker og Glas, hvori er
opbevaret Mcelk eller Olje, lade sig let rense ved en
Sodaoplpsning eller Astelud, tilsat med lidt brcendt Kalk.

Rensning af Vin- og LWasker.
Som bekjendt plejer man at skylle Vin- og Dlflasker
ved Hjcelp af Hagl; dette burde ikke ftnde Sted paa
Grand af Blyets giftige Egenstaber. Forfatteren har
endogsaa lagt Mcerke til, at det saakaldte Bprnemcelk
er blevet udleveret i Flaster, skyllede paa denne Maade,
og at Blyet i ældre Flasker, hvor Glasuren har bæret
beskadiget, har afsat sig paa Flaskens Sider som et
graasort Metallag, hvilket har været særdeles iöjnefaldende paa den hvide Grund, som Mælken danner.
Jstedetfor Hagl bør anvendes rent grovt Sand eller
knvste Wggestaller. Ed. Harms anbefaler Kul til dette
Brug; man tager lidt Spiritus i Flasten for at befugte
den indre Flade, og derpaa rystes ben med Benkul og
Vand og udskylles med rent Vand.

Kommerells Metode til Rensning as FlaskerKlorkalk udrpres i Vand, omtrent 1 Kv. for hver
Pægl Vand. Med denne Blanding fyldes Flasken ganske
(ellers cetser Vcedsten en Ring i Flasten), og man lader
det staa i 2—3 Dage, ved meget snavsede 4—5 Dage,
hælder nu Klorvandet ud og skyller Flasken med rent
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Vand. Det samme Klorvand kan man bruge paany.
Ved denne Metode vil enhver Urenlighed, selv om den
har stanet i Flasken i aarevis, kunne bortfjcernes.

Rensning af Bogtrykkertyyer ved Hjirlp af Petroleum.
L. Hardel, Bogtrykker i Caen, henvendte sig til en
Kemiker, Guerard Deslauriers, for at finde et Middel
der var bedre end den hidtil anvendte Terpentinolie.
Efter nogle Forspg anbefalede Deslauriers Bastning med
Petroleumsesseuts (Petrolemnsnnfta).
Efter at dette
Raad var bleven praktist anvendt i Trykkeriet i Lobet
af 18 Maaneder, viste det sig, at Petroleumsnaftaen
fortrinlig egner sig til det nnførte Ojemed. Den for

damper meget hurtig og efterlader ikke noget Spor paa
Typerne; det hele, der blev tilbage, var et fint hvidt
Pulver, som med Lethed knnde fjcernes med en blod
Borste. Den havde heller ingen skadelig Indflydelse paa
Trcesnittene, den udvidede ikke Trceets Porer, men syntes
snarere at gjore Trceet fastere og haardere, hvorved
Arbejdets Finhed traadte tydeligere frem. Endelig har
Petroleumsnaftaen den Fordel kun at Deere halv saa
dyr som Terpentinolien, og da ben fordamper saa let,
kan man vaske Formene uden at man behpver at tage
dem ud af Pressen eller Maskinen.

Klister til at faa Pergamentpapir til at bindeStinde benytter hertil med Held 1 Liter af en saa
stcerk Oplosning af Gelatine eller Lim, at den klæber
godt, og fætter til denne 25—30 Gram udrevet tvekromsurt Kali. Naar man har opvarmet denne Lim svagt i
Vandbad og sammenklistret Papirstykkerne med den, lægger
man disse paa Kurvefletninger og tørrer dem hurtigt.
Det tpvrede Papir udsættes derpan for Lyset, indtil den

136

gule Lim bliver brunlig, hvorpaa det udkoges i en til
strækkelig Mængde Vand, hvortil er sat 2—3 pCt. Allun.
Den langsomme Kogning fortsættes, indtil alt Kromsaltet
er udtrukket, hvorpaa man udvasker med koldt Vand
og tørrer.
De saaledes tilvejebragte Forbindelser ere aldeles
solide, de lpsnes end ikke i kogende Vand og se meget
propre ud, saafremt der er anvendt hvid Gelatine.
Ved Lysets Indvirkning bliver Kromgelatinen uopløse
lig i Vand; Principet er saaledes det samme som det
der anvendes i Albertotypien.

Klister, der kan holde sig i flere Aar.
Det er en bekjendt Sag, at Klister i Reglen bliver
sur og muggen, naar den har stacret et Par Dage, og
at den om Sommeren er Ubrugelig efter meget kortere
Tids Forlpb. Nedenstaaende er en Anvisning til Klister,
der, trods den er noget omstændelig at lave, dog er billig
og, hvad der er det vcesenligste, der kan holde sig frist
i flere Aar.
1 Pd. Lim lægges i 4 Timer i l3A Pot koldt
Vand; derefter sættes Limen med Vandet over en lang
som Ild, hvor det holdes indtil Oplosningen er klar og
alle LimstUmper fuldstændig smeltede, derefter tilsættes
8 Potter kogende Vand. I cn anden Gryde eller Kjedel
udrpres 71 2 Pd. Stivelse i 21/a Pot koldt Vand, saaledes
at der heri ikke forekommer en eneste KlUmp. Denne
sidste Blanding sættes over Ilden og den kogende Limoplpsning hældes under stadig Omrsren til samme Side deri,
hvorefter det hele holdes pact Kogepunktet, indtil Stivelsen
er rigtig fordelt. Derpaa tages det af Ilden, og naar det er
affølet, kommes 12—15 Draaber Karbolsyre deri. Denne
Masse er meget klæbrig og kan især anvendes med Held
til at klistre Læder-, Pap- og Papirsager. Den maa
opbevares i godt tilproppede Flasker for at Vandet ikke
skal fordampe, og kan holde sig frist i flere Aar.
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Ny Klister til Tapeter.
18 Pd. pnlveriseret Bolns bliver opblpdt i Vand og
derpaa blandet med 2 Pd. Gibs og en Limoplpsning,
som bliver lavet af P/2 Pd. Lim, dermed er Massen
færdig. Den bliver revet gjennem en Sigte ved Hjælp
af en Pensel og maa fortyndes med Vand, naar den
skal bruges.
Til finere Tapeter kan den ikke brUges, da den
danner en hvid Farve, der ved Uforsigtighed let fætter
Pletter. Hvor derimod finere Tapeter skulle klistres paa
Grundpapir, er det bedre at stryge Underlaget med
Bolusklister og bruge almindelig Stivelseklister til

Tapeterne.

Udsmeltning af dyrisk Fedt med Hensyn til dets Anvendelse
som Nleringsmiddel og til kosmetisk BrugDet raa Fedt stæres i tynde Skiver eller i smaa
Tcerninger og vaskes med kalkfrit Vand, saa længe til
dette løber klart fra, saa at Fedtet saa vidt muligt er
befriet for Bloddele. Derpaa lader man, saa vidt muligt,
Vandet dryppe af og bringer Fedtet i et cylindrisk Kar
af Stentøj. 1,25 Meter hpjt og 0,5 Meter i Diameter,
som anbringes i et Vandbad, der opvarmes ved Damp
til noget over Fedtets Smeltepunkt. Stentpjskarret maa
vcere forsynet med en Hane, anbragt saaledes, at man
kan komme til det uben at tage Karret op af Vandet.
Naar Karret er fyldt 3/< med raat Fedt, lægges en
gjennemhnllet Stentpjsplade ovenpaa, og det hele over
gydes med 10 pCt. meget fortyndet Saltsyre (3 PdSaltsyre til 100 Pd. Vand) og endelig lukkes Stentpjskarret med et tilsiebet Laag. Ved Opvarmningen smelter
Fedtet i Cellerne, Saltsyren oplyser Hinderne og Fedtet
flyder ud og samler sig oven over den gjennemhullede
Brrnd, fom efterhaanden synker nedad og tager alle
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Hinder og ikke smeltede Dele med sig. Naar alle Hinder
ere sprængte og Fedtet smeltet, tapper man den fure
Vcedsie ud og vasker Fedtet 2—3 Gange med varmt
Vand; til den sidste Portion Vand sættes lidt knlsur
Magnesia for at fjcerne ethvert Spor af Syre. Det
ndvaskede Fedt oplpses i Kanadol (fra
til 1 Rum
fang), hvorved Vand og slimede Stoffer fscernes. Den
klare Fedtop lpsnmg bringes i et fortinnet Kobber
destillationsapparat og Kanadolet afdestilleres.
Det saaledes bundne Fedt er uden Lugt og ubehagelig
Smag, er hvidt og absolut nevtralt. Det indeholder
ikke Spor nf Vand og kvoelstofholdige Stoffer og kan
opbevares aarevis uden at blive harsk.
Den eneste
Indvending der kan gjpres mod Metoden, er dens Vidt
løftighed, men denne opvejes as det større Udbytte og
as Produktets fortrinlige Kvalitet.

Rensning as TalgRensning af Talg kan foretages ved at smelte den
friste Talg i kogende Vand og endnu varm presse den
gjennem et Filter cif Lærred. Derpaa bringes den atter
i Kog med Vandet, skummes omhyggelig og vaskes efter
Afkpltng godt med Vand.
Til Slutning trykkes den
godt, for saa vidt muligt at befries for Vand. For at
opbevare Talgen kan den smeltes ved svag Varme og
kommes i Lerkar, der overbindes med Blærer eller Papir.

Hvis det førfte Filter ikke har vceret tæt nok, gM man
vel i anden Gang at presse det gjennem et tættere
Filter. Den saaledes behandlede Talg kan bruges til
Spisevarer, Pomader, Salver og Plastre.

Fabrikation af kunstigt Loeder.
Til denne Fabrikation anvendes en Kolodiumoplpsning, som man udfælder pan en Flade i den for-
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nodne Tykkelse, hvorefter man behandler Massen med v
Svovlsyre, animaliserer (forvandler til dyrift Stof) med
varm Gelatine- eller Linoljeoplösning og behandler tilsidst
Massen med en Garvestof- eller Allunoplpsning. Massen
tilberedes bedst Paa folgende Maade: I et Stenkarkommes 40 Pd. almindelig Svovlsyre, 18 Pd. Chili
salpeter, grovt pulveriseret; disse Stoffer blandes vel
ved Omrøring. Efter 10 Minutters Forlpb tilsættes
2 Pd. Bomuld og omrpres atter dygtigt. Bomulden
lader man forblive saa længe i Vcedsken, indtil en Prpve
deraf, efter at vcere vel udvasiet og aftrykket, fuldkommen
oplpser sig i 2 Dele Wther og 1 Del Alkohol. Naar
man har naaet dette Punkt, udtages al Bomulden og
vastes saa længe med Vand til det ikke længere farver
blaat Lakmuspapir røbt, presser derpaa i en Lcerredspose alt Vandet af og kaster den nu i Alkohol, hvori
den forbliver i 24 Timer. Herved bliver Alkoholen gul
agtig, Bomulden derimod hvid. Nu afpresser man lige
ledes Alkoholen gjennem en Lærredspose og op loser
Bomulden i en Blanding af 2 Dele Alkohol og 18 Dele
Mther. Om Sommeren er 10 Minutter tilstrækkelig til
Bomuldens Behandling i Snlpe'tersvovlsyren, om Vinteren
derimod maa Blandingen holdes noget opvarmet, forbi
der ellers vil danne sig dobbelt svovlsur Kali som Bomuld,
hvorved Oplosningen tillige bliver tykflydende.
Til
Mtherblandingen benyttes Alkohol af specifik Vægt O,?3o.
Man maa gaa overmaade forsigtig tilværks med den i
Salpetersvovlsyren behandlede Bomuld (Skydebomuld),
indtil man har den oploft i Mtheren.
Den erholdte Kolodiumoplpsning udhceldes nu paa
en jævn Flade af en Stprrelse, som man vil give det
kUnstige Sæber, lader Oplosningen blive fast, indtil den
omtrent ligner tykt Papir og bringer den herpaa i et
Svovlsyrebad, der bestaar af lige Dele Vand og Svovl
syre, og som ikke maa have en Temperatur af otier
15° C.
Efter Tykkelsen af Kolodiumpladen behandler
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man den fra 5—20 Sekunder i dette Bad, udvasker
derpaa atter Syren i svag Ammoniakvand og tilsidst

rent Vand.
I denne Udvasiningsproces maa man spge at erhverve
sig nogen Erfaring, da den ellers let mislykkes. Kolodiumpladerne maa ikke vcere for tykke, da den omtalte Behandling
i den med Vand fortyndede Svovlsyre i saa Fald ikke
vilde frembringe nogen fuldstcendig Omdannelse eller
Pergamentisering. Vil man frembringe kUnstigt Sæber
af ftørre Tykkelse, maa man helst anbringe flere tyndere
Lag ovenpaa hverandre, efter at man fprst har trukket
dem igjennem en varm Limoplpsning. Derefter kan
man ved lidt Presning tilvejebringe en fuldstcendig For
bindelse mellem de enkelte Plader.
Dette kunstige Lcedermnteriale, der kommer ben
dyriske Hud temmelig nær, Underkastes nu Garvning
med Garvestos eller Allnn, efter hvilket Sæber man vil
have.
Garvningen kan ske langt hurtigere end ved

Dyrehud, men i det væsentlige gaar man frem paa
samme Maade som ved almindelig Garvning. Vil man
frembringe farvet kunstigt Sæber, gaar man ligeledes
frem som i Garveriet og kan ubføre Farvningen baade
wr og efter Garvningen. Ligeledes kan dette Materiale
lakeres.
De enkelte Processer fordre vel megen Opmærksomhed
samt nogen Sagkundskab; men har man fprst tilegnet
sig denne, er man vis paa at opnaa et udmærket
Fabrikat, der i Fasthed og pvrige Egenskaber ikke staar
tilbage for det almindelige Læder og dertil har den
Egenskab forub, at det er lufttæt. Na ar Fabrikationen

drives t det ftørre, vil Produktet vcere billigt.

Torring af Blomster med Konservering af deres
naturlige FarverFor at erholde tørrebe Blomster med naturlige
Farver, anskaffer man sig fprst en Kasse med et Skyde-
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laag, hvoraf man udtager Bunden og forsyner ben,
umiddelbart under Laagets Falser, med en Sigtedug as
middel Finhed. Derpaa anskaffer man sig et Kvantum
Sand, omtrent saa meget som Kassen kan rumme, sigter
det fri for alt Stpv, vasker det, tørrer det og hælder
det derpaa i en Kjedel, hvori det ophedes, hvorefter
man i samme for hvert 100 Pd. Sand, under bestandig
Ornrpren oplpser x/2 Pd. Stearin. Derved maa bemærkes,
at Sandet ensformig maa mættes med Stearinen; dog
maa der ikke tilsættes for meget Stearin, da dette ved
senere Opvarmning vil synke tilbunds og skade Blomsterne.
Skal nu Blomster tprres uden at tube Farven, saa
gaar man frem paa folgende Maade: Man scetter Kisten
med Laaget nedad, hælder paa Sigtedugen et omtrent
1 Tomme tykt Lag af det præparerede Sand, lægger
derpaa Blomsterne forsigtig ned, og gyder altid saa
meget Sand paa, nt Blade og Grene forblive i ben
naturlige Stilling og ikke gjensidig berøre hinanden, men
overalt omgives af Sand. Er Kisten paa denne Maade
fyldt, saa anbringes Vunden paa sin Plads og Kassen
hensættes paa et varmt Sted, helst i en Bager- eller
Konditorovn, hvor den forbliver i 48 Timer. Derpaa
trækker man Skydelaaget langsomt tilbage og lader
Sandet gjennem SigtedUgen løbe ned i det nedenfor
værende Rum. Skulde nogle Sandkorn have fæstet sig
i Vinklerne mellem Bladene, da fjcernes disse ved forsigtig at banke paa Kistens Vcegge. Paa denne Maade
have Blomsterne fuldstændig beholdt de naturlige Farver
og ere dog aldeles udtørrede. Ved nogen Dvelse (ærer
man snart det rigtige Haandlag og Længden af den
nødvendige Tid for Tprringen.

Glasforsolvmng i direkte Sollys.
Saavel plane Glas som hule Glaskar lade sig let
delcegge med et spejllignende Lag af Splv paa følgende
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Maade. Man oplpser Helvedessten i Vand, tilsætter til
denne Oplpsning Ammoniak i smaa Portioner, indtil
netop det brune Bundfald, som i Begyndelsen opstod,
er forsvunden.
Oplosningen fortyndes nu med saa

meget Vand, at den komnier til at indeholde omtrent
1 pCt. Helvedessten. Har man f. Ex. oplpst 10 Gram
Helvedessten, saa kan Oplosningen fortyndes til 1 Pot.
Skulde Oplpsmngen ikke bære ganske klar, bør den
filtreres. Derefter oplpser man 2 Gram Helvedessten i
V2 Pot Vand samt P/2 Gram vinsurt Minatron lige
ledes i V2 Pot og blander disse 2 Oplosninger sammen;
skulde der ved denne Blanding fremkomme et Bundfald,
opvarmes Vcedsten og hensættes derpaa nogen Tid.
Det Glas som skal forsplves, maa i Forvejen paa
det alleromhyggeligste være pUdset og renset, hvis man
vil vente nt faa en jævn og smuk Belægning. En Glas
plade kan renses og pudses pna samme Maade som
Fotograferne anvende; hule Gjenstcmde, som man ikke
godt kan rense ved Gnidning, kunne fprst rystes vel med
Salpetersyre, derpaa med Sub, derefter gjentagne Gange
meb rent Vand og tilsidst med Spiritus. Efter at ben
saaledes rensede Gjenstand er tørret, overhældes den
med en Blanding af omtrent lige Dele af de to ovenfor
nævnte Oplosninger; ved almindelig Temperatur vil da
Belægningen fremkomme allerede efter nogle Minutter
og Fældningen er fuldstændig efter 3—4 Timers Forlpb.
Forsølvningen foregcicir ulige lettere i direkte Sollys.
Hvis man har dette til sin Raadighed, kan man istedetfor
den ene af de ovennævnte Oplosninger, der indeholde
baade Helvedessten og vinsur Kalinatron, anvende en
vinsur Kalinatron Oplpsning, der indeholder omtrent
1 Del Kalinatron pna 100 Dele Vand. Den velpudsede
Plade lægges horisontalt beskyttet ved en Skjcerm for
Sollyset, man blander derpaa omtrent lige Dele nf den
ovenfor nævnte ammoniakalske Splvoplpsning og af den
vinsure Kalinatron-Oplpsning og hælder disse forsigtig

Paa Glaspladen saaledes at intet kinder ned. Ligeledes
bør man vogte sig for at berøre Pladen, efter at Oplpsningen er paahceldt. Fjcerner man nu Skærmen saa
ledes at Pladen bliver belyst, vil Fældningen være fuld
fort i et Kvarters Tid.
Splvlaget stal sidde fastere
paa Glasset og blive varigere, hvis man lader den
Vcedste, der er hceldt pan Pladen, dunste bort af sig
selv. Belægningen paa den tørrebe Plade kan endelig,
for at sikres mod mekanisk Bestndigelse, overircekkes med
en Fernis, f. Ex. en Oplysning af Asfalt i Benzin.

Kold Forsslvning -aa Glas til Telefkopspejle o. lign.
Man benytter folgende fire Oplosninger, nemlig:
1) 10 Gråne Sølvnitrat i 100 Gram destilleret Vand.
2) Ammoniakvand af 13° Chartiers. 3) 20 Gram Natronhydrat i 500 Gram destilleret Vand og endelig en
Oplpsning af 25 Gram Rprsukker i 2 Gram destilleret
Vand, hvortil man sætter 1 Knbikcentimeter Salpetersyre
i den Hensigt at forvandle Sukkeret til Frugtsukker: man
koger i 20 Minutter og tilsætter derpå a 50 Kubikcentimeter
Alkohol af 36°, samt saa meget destilleret Vand, at
hele Vcedsken ubgjør 500 Kubikcentimeter.
Naar man vil fremstille Forsplvmngsvcedsken, kommer
man 12 Kubikcentimeter af Splvoplösnmgen i en Flaske,
8 Kubikcentimeter af Ammoniakvandet samt 20 KUbikcentimeter af Natronoplpsningen og tilsætter saa meget
destilleret Band, at det hele ubgjør 100 Kubikcentimeter.
Man rnaa nøje iagttage, at disse Forhold blive benyttede,
derefter vil Vcedsken være klar, og en Drnabe Splvoplpsmng vil give et varigt Bundfald i den. Vcedsken
maa henstaa paa et mprkt Sted i 24 Timer.
Gsenstanden, som man vil forsølve, renses först
omhyggeligt med Bomuld, der er gjennemblpdt med
Salpetersyre af 36°, Efter at være afvasket og afdryppet
lægges den ved Hjælp af nogle passende anbragte
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Støtter paa Forsölvningsvcedstens Overflade, efter at
der fprst er tilsat Vcedsken fra Vs—1/io af Sukkeropløs
ningen. Naar denne Operation sker under DagslyseLs
Indvirkning, vil man bemærke, at Fladerne fprst blive
gule, derefter brune, og efter et Forlpb af 2—5 Minutter
ere de fuldstændig overtrukne med et Lag af Splv, som
efter 10—15 Minutters Forlpb har faaet den fornødne
Tykkelse.
Man vasker nu Gjenstanden ren med Vand og
tørrer den i Luften. Overfladen bliver ganske let mat,
men ved Hjælp af en blot ubetydelig Polering med
Gedeskind og Polerrodt opnaas, at Overfladen bliver

skinnende.

Forgyldning as Glas(As Professor Bottger).
Man forvandler 1 Gram fint Guld til Guldklorid
(ved Oplosning i Kongevand), der snavidt muligt er
syrefrit, og oploser dette i 120 Kubikcentimeter destilleret
Vand.
Man fremstiller en Mtsnatronvcedske ved at
oplpse 6 Gram Wtsnatron i 100 Kubikcentimeter destilleret
Vand og en Reduktionsvcedske ved at oplpse 2 Gram
almindeligt Stivelsesukker i 24 Kubikcentimeter destilleret
Vand, tilsætte 24 Knbikcentimeter Alkohol paa 80 pCt.

og 24 Kubikcentimeter Aldehyd af Vægtfylde O,87o og
passer at den kun er 1 Dag gammel naar den anvendes.
Naar man vil overtrække et eller andet sædvanligt
Hulglas, en Glaskugle, Cylinderglas og lign, med et
spejlglindsende Guldlag, saa behöver man tun halvt at
fylde det indre Rum af disse Glas med den til Forgyld
ning bestemte Vcedske og i 5 Minutter vedholdende bevæge
Glassene saaledes, at deres indre Bcegge nøjagtig komme
i Berpring med Vcedsken. Man hcelder derfor 4 Maaldele af Gllldoplösningen i et ejendommeligt Glas, til
sætter 1 Maaldel Wtsnatronoplpsning og derefter V16
Maaldel Reduktionsvcedske, ryster hele denne Blanding
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i det velrensede Hulglas, der stal forgyldes, og sprger
for at Vædsten tilbørligt berører dets indre Vcegge paa
alle Steder. Arbejder man med et fladt Glas, der skal
forgyldes paa den ene Side, saa behpver man kun at
lægge det vandret tæt paa Niveauet af Vcedsten og ikke

dybere end Glasset er tykt.

En simpel Maade at tegne Guldbogstaver
paa Viutmcsruder.
Hertil anvendes Vandglas af 33 Grader og ægte
Bladguld. Det Sted, der stal forgyldes, bliver tyndt
bestrpget med denne Vandglasoplpsning ved Hjcelp af en
Hnarpensel, derpaa lægger man Bladguldet forsigtig paa
og trykker det jævnt til med en flad Pensel eller Bomuld.
Man opvarmer da Gjenstnnden tit en Temperatur af
25—30° R., lader den tørre noget og paategner da Bog
staverne eller Figurerne lned en Blyant. Det overflødige
Guld raderer man bort og lader Gjcnstanden fuldstændig
tørre i en noget højere Temperatur. Hovedsagelig maa
man passe paa, at Raderingen allerede foretages, førenb
Vandglcisoplpsningen er fuldstændig tør, da Guldet saa
kun meget vanskelig lader sig afskrabe. Denne Maade
at forgylde paa er meget varig og let at udfsre af
enhver.

Forgyldning paa GlasMan optøjer Borax i destilleret Vand (eller Regn
vand), maler paa Glasset med denne Oplpsning, lægger
Guldet paa og fasttrykker det forsigtigt med Bomuld.
Er det et Drikkeglas f. Ex. saa fylder man det med
Salt og opheder det stærkt paa en Jcernplade, saa at
Boraxen brænder godt ind. For at forgylde Drikkeglas
uden Hede bestryger man Glasset med en Vejtse, der
bestaar af Olje og Fernis, som er tilberedt med Harpix10
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arter, der blot kunne oplöses i Spiritus eller Terpentin
olie. Derpaa lægges Bladguldet paa som sædvanlig og
tørreå. Men vil man have GlansgUld, maa man desuden
tilsætte armenisi Bolus, Kridt eller lignende til Bejtsen.

Glasskilte med Guld- og Solvbogstaver.
Man oplpser 5 Gram Gelatine i 220 Gram Regnvand og paastrhger denne Oplosning kogende paa en vel
renset Glasplade og derpaa lægges Bladguld eller Bladsplv. Naar det fprste Lag er tørt, paalcegges ct andet
paa samme Maade. Naar dette sidste Lag er fuld
kommen tørt, strives Bogstaverne med en Skrivepensel
bagvendt paa den forgyldte Side med Asfaltlak. Tilsidst
afvaskes den overflødige Forgyldning og Bogstaverne
overstryges med Oljefarve. Snster man sort Skrift paa
forgyldt Bund, hvilket iscer er af smuk Virkning til Dør
plader og lignende, da skrives fprst med god sort Oljesarve bagvendt paa Glaspladen, og efter at denne er
fuldkommen tør renses Glaspladen og forgyldes som
ovenfor nætint. Til Glatning kan man overstryge hele

Pladen med Lak eller Farve, hvorved den bliver mere
holdbar.

Krystallinsk Forsiring af Glasplader.
Man laver sig fprst hertil en koncentreret mættet
Oplosning af et eller andet Salt, f. Ex. svovlsurt Zinkilte, svovlsur Magnesia osv., i Vand. Derpaa oplpses i
denne Saltopløsning en tilsvarende Mængde Dextrin.
Blandingen filtreres og udstryges ved Anvendelse af en
bred fin Pensel, ensformig tyndt paa Glaspladen, hvorpaa den henlægges rolig i et Kvarters Tid fuldkommen
varmet ved almindelig Temperatur. Ved den derpaa
folgende langsomme Fordampning af Vandet, ser man
i den korte Tid lidt efter lidt særdeles smukke Krystal-
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grupper danne sig, som paafaldende ligne Isblomsterne
paa frosne Ruder; de hæfte saa fast paa Glasset, at de
kunne taale en stcerk Gnidning, men kunne forøbrigt
fæstes bedre ved at overstryges med en Oplpsning af

Schellak i SpiritUs.

At giøre Glas matMan tager Splverglpd og glöder det i en Muffel
ved sædvanlig JndbrcendingstemperatUr for Glasfarver,
tilsætter 2 pCt. kalcineret Borax, river det hele fint med
Vand og lader det derpaa tørre.
Vil man nu gjøre en Glasgjenstand, f. Ex. en Vase
eller en Del af samme, mat, saa river man den nævnte
Blanding og dækker Gjenstanden dermed, som med andre
lyse Fondfarver, tørrer og brænder den i svag Rpdglpdhede; den paastrpgne Masse kommer da ud af Muflen
med hvid Farve. I et Kar, stort nok til at rumme
Gjenstanden, hældes saa meget af en Blanding af 5
Potter Vand med 15—18 Kv. Kongevand, at denne
fuldstcendig dcekkes deraf. Efter at den har staaet 5—10
Minutter deri, tages den op og skylles omhyggelig af
med lUnkent Vand; ben vil da, naar den er bleven tør,
vise sig fin mat. Skulle Gjenstandene dekoreres og ind
brændes igjen, ville de let faa sorte eller graa Pletter,
naar de ikke ere blevne fuldstcendig rensede for den
omtalte Masse.

Matlrtsning af Glas.
Aderst fint Pulver af Flusspat blandes hUrtigt og
under Anvendelse af de fornøbne Forsigtighedsregler til
en Dejg med koncentreret Svovlsyre i en Skaal, der
indeni er bestrpget med Parafin, hvorpaa Dejgen ved
Hjælp as en Blyant eller Metalstift anbringes paa det
Sted, der stal gjpres mat. Paa denne Maade kan man
10*
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fremstille alle Slags matte Tegninger paa Glasset. Vil
man have hele Flader matte, faa bestryges disse med et
5 mm tykt Lag af Dejgen. Mindre eller runde Gjenstande
omhyller man aldeles med Dejgen.
Naar en Del af
Tegningen er fcerdig, saa bestrpr man den med rent
Flusspatpulver, vedbliver at tegne videre paa Pladen,
bestrpr den tgien osv., indtil man er ganske fcerdig.
Gjenstanden ophedes derpaa i 2 Tirner i et Jcernkar,
hvis Bund man belcegger med Gibs eller stemmet Kridt
for at al den overflødige Flusspatsyre fan blive bort
dreven.
Naar Pladernes Dcekke fuldstændig har for
vandlet sig til Haardt Gibs og let lpsner sig efter
Afkølingen, er Operationen til Ende. Pladerne blive
derpaa med en Börste vastede nogle Gange i fortyndet
Wtslud og derpaa i Vand, hvorved de cetsende Steder
komme til at staa rene og intensive. Denne Fremgangsinaabe anvendes med Held i det store til mattere Glas
bijouterier.
Ved oftere gjentagne Paastrygmnger har
man knnnet ætfe indtil en Dybde paa 2mm- Det er vel
ikke at tvivle om, at ogsaa de fineste, i Harpixgrund
graverede Tegninger fitnne matteres paa denne Maade,
men naturligvis maa Gjenstanden her ikke opvarmes.
Operationen vil her ogsaa vare noget længere.

For at fremstille Tegninger paa Glas.
Glasset bliver, efter det E. Dodo meddelte Patent
i Frankrig, slebet fint mat, og derpaa gjpres Tegningen
paa det med en Blanding af Borsyre, Gummi og lidt
Vand.
Naar Tegningen er bleven tør, saa ophedes
Glaspladen indtil den Temperatur, der er tilstrækkelig
til Borsyrens Smeltning. Syren giver paany Glasset
Glans, og Tegningen er da fineret. For at fremstille
farvede Billeder, kan man soette forfkjellige Metalilter

til Borsyren.
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Opalglas.
En Farve af svovlsnr Baryt i Bandglasoplpsning,
strpget paa Glas, giver bette en smuk mælkehvid Farve.
Efter nogle Dages Forlpb har der dannet sig saa fast
et Dobbeltsalt af Barytsaltet og Kiselsyren, at dette ikke
lader sig fjcerne eller oplpse af varmt Vand. Over
trækket kan forvandles til en smuk hvid Emalje ved nt
man udsætter det overstrpgne Glas for en hpj Temperatur.

Gravering paa Glas.
Glasset slibes før ft mat, hvorpaa Tegningen paa
males med en Blanding af vandfri Borsyre, Gummi og
noget Vand. Efter at dette er tørret, ophedes Glas
pladen til en Temperatur, der er tilstrækkelig til at smelte
Borsyren; Syren giver atter Glasset Glans og Tegningen
er fixeres. Ved at blande Borsyren med Metalilter kan
man fremstille forstjellig farvede Billeder.

Gjennemboring af Glas.
Boret der skal benyttes, skal Deere spydformet; det
opvarmes til Hvidglödhede og hcerdes ved at dyppes i
et Kviksplvsbad. Efter at Deere skærpet dyppes det i en
mættet Oplpsning af Kamfer i Terpentin og kan nu
gjennembore Glas med samme Lethed som om det var
Tree- Naar man sprger for at holde Borhullet fugtet
med den mættede Kamferoplpsning, gaar Boringen meget
hUrtigt og man behpver ikke at skærpe Boret ret ofte.

Bastning af GlasGlas, som ere tør rebe urene og vanskeligt igjen lade
sig rense ved de almindelige brugelige Midler, renses let
Paa folgende Maade: Man befugter Glasset med koncen-
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treret Svovlsyre og ftrør derefter revet dobbelt-krornsur
Kali ovenpaa. Naar Glasset da har henstaaet i nogle
Timer paa et varmt Sted, vil det med Lethed kunne

skylles rent i koldt Band.

At bortskaffe Is as Bmduesruder.
Det simpleste Middel til at fjcerne Is af en frossen
Vinduesrude, bestaar i at overstryge Glasset ved Hjcelp
af en Pensel eller Svamp med en Saltopløsning, lavet
af en HaandfUld KjMensalt i en halv Pot lunkent Vand.
Vil man i streng Kulde hindre, at der paany lægger sig
Is paa Vinduet, saa bør Saltopløsningen straks tprres
af. Dette Middel er iscer anvendelig i Butikker med
ftørre SpejlglasrUder, paa hvilke man ikke uden Fare
for Sprængning kan anvende varmt Vand.

Glasur for PottemagervarerDr. H. Seger i Berlin har underspgt en Glasur,
der anvendes meget i Staffordshire paa Pottemager
varer og som udmærker sig ved sin Glans og Skpnhed.
Glasuren er anbragt paa en Skærv af bleggul Farve,
stor Ensformighed og pows Beskaffenhed; den er mør!
violetbrun og noget gjennemsigtig, saa at den under
liggende lyse Masse stinner noget igennem, hvor den
ligger tyndere paa; den har tillige en overordenlig
Glans og er fri for Ridser. For den kemiske Under
søgelse blev Glasuren paa et fra Vlirslem i Stafford
shire stammende Kar med Forsigtighed sprængt af paa
saadanne Steder, hvor den laa tykkere, og saadanne
Dele udspgte, der ikke umiddelbart havde berørt Lermassen
og derfor ikke indeholdt noget deraf. Analysens Resultat
var folgende: Kiselsyre 40,56 pCt., Lerjord 6,07 pCt.,
Blyilte 40,04 pCt., Jcerntveilte 2,59 pCt., Manganforilte
7,14 pCt., Kalk 2,58 pCt., Alkalier og Tab 1,02 pCt.
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For at sammensætte en Glasur af saa nær som
muligt samme Sammensætning maa man, forndsat at
Materialerne ere saa rene som muligt, blande: Kvarts
eller Glasursand 28 pCt., Splverglpd 40 pCt., Pibeler
18 pCt., bedste Brunsten 9 pCt., Kridt 5 pCt.
For at opnna ben samme Glans og Farvestpnhed.
som den engelste Glasur besidder, maa man ikke notes
med at blande Materialerne og rive dem fint paa Glasurmøllen; men man maa ogsaa smelte dem til en Fritte
og saa male denne fint. Frittens Dannelse sker let i
nogle Kapsler i selve Pottemagerovue.

Konstantins blyfri Glasur for almindeligt
Pottemagerarbejde.
Denne fUldkommen blyfri Glasur, der besidder
Glassets Varighed og Uforanderlighed, har wlgende
Sammensætning: 100 Dele kiselsnr Natron af 50° Beaume,
15 Dele pulveriseret Kvarts og 15 Dele Kridt fra Meudon
eller samme Bestanddele med enbnu en Tilsætning af
10 Dele Borax. Denne sidste Bestanddel forhpjer vel
Fabrikationsomkostningerne noget, men bidrager paa den
anden Side meget til Glasurens Smeltelighed og fort) øj er
dens Glans og Varighed.

Wicner-Merskum
Dette imiterede Merskum bestaar af 100 Dele koncen
treret Vandglasoplpsning af 25° Beaume, 60 Dele kulsurt
Magnesia og 80 Dele pulveriseret ægte Merskumaffald
eller hvid ren Lerjord. Disse Bestanddele blive i ren
Tilstand revet eller malet til ben hdjeste Grad af Finhed.
Ester at de blandede Masser ere sigtede igjennem en fin
Haarsigte, blive de tilsat noget Vand og holdte i Kog
i omtrent 10 Minutter. Derpaa bringes Massen strax
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i Former, som ere saaledes indrettede, at det forhaandenvcerende Vand kan lpbe bort.

Kunstig Merskum.
Bertolo, Professor i Pavia, har anstillet Forspg
i denne Retning, ifølge hvilke fplgende Fremgangsmaade
kan anbefales: Man tager kulsur Magnesia, dog ikke i
Pulverform, men saaledes som den i Handelen fore
kommer i lette poröse Stykker. Man skcerer disse i
passende firkantede Stykker og dypper dem i en varm
Opløsning af Vandglas, hvori man lader dem ligge
nogle Dage. De tages derpaa ud og man lader dem
tørre. Denne Operation gjentages nogle Gange med en
ny opvarmet Oplpsmng, hvorpaa Stykkerne i nogle
Maaneder udsættes for Luften. Det kulsure Kali der
danner sig i Stykkerne, flyder paa fugtige Dage ud af
sig selv. Efter 6 å 7 Maaneder ere de tilstrækkelig
haarde til at funne bearbejdes og besidde den samme
Lethed som Merstum og en blændende hvid Farve.
Wagenmann fik ved at benytte Magnesia alene under
Vandglassets Indvirkning en Masse, der havde mere
tilfælles med Porcellcen end med Merskum, hvorfor han
foreslaar at sætte Kalk til Magnesiaen. Bertelo siger,
at dette har sin Grrmd deri, at han benyttede Magnesia
i Pulverform og rørte det ub med Vandglas, hvorved
Delene kom i en altfor inderlig Verprelse, der gjorde

Massen for tæt, og han holder sig overbevist om, at en
Tilsætning af Kalk ikke alene ikke behpves men endog er
skadelig, idet den forebygger Dannelsen af en Masse af
den Lethed, der netop er en Ejendommelighed for

MerstUmmet.

Tilberedning af Boningsmasse til Boning
af Gulve og Msbler.
1) Man oplpser 6 Pd. Potaske i kogende Regn
eller Flodvand og tilsætter denne Oplpsning 12 */2 Pd.
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fint skrabet, eller i fine Spanner ndstrcellet gult Vox.
Nu lader man hele Blandingen koge, naar Voxet er godt
begyndt at smelte begynder Massen at skumme. Kogningen
fortsættes indtil Skummet taber sig, derefter tilsætter
man fint stemmet Malerokker, indtil man har opnaaet
den pnstede Farve.
Naar man skal bruge denne Masse ubrører man
1 Pd. deraf i 21/2 Pot kogende Vand og paastryger
Gulvet med denne Blanding medens den er varm, ved
Hjælp af en Malerpensel. Efter at Paastrygnmgen er
bleven tør, poleres denne med en stiv Bprste og afgnides
med et Stykke grovt uldent Töj.
2) Samme Blanding som ovenstnaende tilsættes ester
det angivne Vcegtforhold 60 Kv. Orlenn og 90 Kv.
pulveriseret arabisk Gummi, som i Forvejen er oplpst i Vand.
Ved denne Blanding saavel som ved den ovenfor angivne
maa man fortsætte Omrøringen indtil Massen begynder
at askples, for at Voxet kan udstille sig.
3) 1 Pd. Vox smeltes og tilsættes 25 Kv. Terpentinolje, hvorefter man fylder Blandingen i en stor opvarmet
Porcelloens-Rivestaal og sammenarbejder den deri med
30 Wggeblommer. Naar dette er vel sammenarbejdet
tilsættes lidt efter lidt og under stadig fortsat Rivning
2 Pd. varmt Vand. Denne Boning paafpres Gulvet
med en stiv Bprste og man fortsætter Bprstningen indtil
det bliver blankt.
4) V12 Pd- Vox smeltes i en glasseret Potte og til
sættes 10 Kv. fint pulveriseret Harpix. Disse Jngredientser
sammensmeltes og omrpres omhyggeligt, indtil det gnnste
har forenet sig, hvorefter det tilsættes 25 Kv. Terpentinolje.
Denne Boningsmasse er især anvendelig for
Mpbler; det paafpres Gjenstanden ved Hjælp af en
Ulden Klrid og maa indgnides nled Kraft, da Skpnheden
af vedkommende Mpbel beror paa at Trceets Porer ere
vel fyldte, maa man ikke spare pna Arbejdet herved.
Efterpoleringen sker med en blpd linned Lap eller endnu
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bedre med et Stykke Silketpj. Det er en Selvfplge, at
MMet forinden Boningen maa vcere vel afplldset.
Den under 1 nævnte Masse til Boning gaar i
Handelen under Navn af Glansboning. En med Boning
ncer beslægtet Vcedske er nedenstaaende.

Gulves Behandling med Vandglas istedetfor FernisseringEt Gulv, som man vil behandle med Vandglas,
maa fprst fuldstændig renses og kittes i Fugerne med et
Kit af Vandglas og Gibs eller Kridt. Efter at Gulvet
er overstreget med Vandglas, kan man male det, men
hertil maa bruges mineralste Farver, da Vandglasset
tilintetgjpr alle Plantefarver. Disse Farver udrpres med
en lige Blanding af Vand og skummet Mælk; man maa
dog ved Farveblandingen tage Hensyn til at Farverne
hurtig antage en mørfere Tone. Efter Farvecmstrygningen
kan man give flere Anstrpg af Vandglas og tilsidst
anvende en let Slibning, hvorved Gulvet erholder en
Slags Politnr. Da den tørrer meget hurtig, kan man
stryge hver halve Time, men dog vogte man sig for at
betroede det fcerdigstrpgne Gulv førenb efter flere Timers
Forlöb.
Man anvender Vandglas af 66 °/o, en tyk,
ncesten sirupsagtig Voedske.

Gulvbejtse9J?an koger i et passende Kar og under vedvarende
Omrøring 50 Gram renset Potaske, 2 Pcegle Vand og
250 Gram Vox. Der danner sig en tykflydende Masse,
som koges et Par Minutter, indtil den er ganske ens
formig og indtil der ikke heller Udskiller sig nogen vandlig
Voedske under Massen efter at Karret er taget fra Ilden.
Man tager nu Karret fra Ilden og fortynder den tyk
flydende Masse meget forsigtigt med kogende Vand,
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hvoraf forst kun tilsættes nogle Draaber ad Gangen,
siden mere og hver Gang under Omrøring, indtil der
ikke kan bemærkes noget Vand i den fedtskinnende Masse.
Denne bliver forst tykkere og kommer til at se ud som
en sammenløben Bejtse. Man scetter da atter Karret
paa Ilden, omrører flittigt, men man maa vogte sig for
at lade Heden stige indtil Kogning, fordi Myricinet
ellers vil blive udskilt paa Grund af den tilstedeværende
betydelige Mængde Vand. Lidt efter lidt vil der til
ovennævnte

Mængde Vox

kunne

vcere

tilsat

4—4'/s

Potter Vand.
Soni Farvestoffer til denne Gulvbejtse kan anvendes
Gllldokker, Orlean (til gult), Umbra (til brunt), Engelskrøbt (til røbt).
Okker, Umbra og Engelskrpdt maa
anvendes som fint Pulver og udvaskes i Vand før de
tilsættes. Da Orlean undertiden har en styg Lagt, saa
koger man den fprst i længere Tid med Vand. En
Blanding af 120 Gram Grlldokker og 30 Gram Orlean
giver en smuk gul Farve til fornævnte Blanding. Det
er ikke forrwdent at tilsætte Lim, men kan ipvrigt vcere
godt at gjøre det; man tager da hertil 15 Gram Lim,
ubHøber den i Vand, oplpser den ved Varme og tilsætter
den under Omrøring. Glllvbejtsen kan betragtes som en
Art Scebe, men Voxet forholder sig her helt anderledes
end Fedt. Det bestaar af Kerin eller Kerotinsyre, som
forsæber sig, og af Myricin, der ikke forsæber sig med
sædvanlig Lnd.
Ved at koge Voxet med Potaskelud fremstille vi en
Sæbe af Kerinet, men Myricinet oplpser sig ikke, hvorfor
det er en Hovedopgave ved Bejtsens Tilvirkning at faa
Myricinet fordelt i Kerotinsceben. Anvendes fra Begyn
delsen for meget Vand forinden Kerotinets Forsæbning
er rigtigt fuldendt og Myricinet ftlldstcendigt fordelt i
Soeben, saa udstiller Myricinet sig og foranlediger, at
Massen koagnlerer.
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Sammensat Kopalfernis.
80 Gram ostindisk Kopal smeltes i en ny Lerpotte
indtil den flyder roligt og ikke mere ffummer; derpaa
fyldes den i et Glaskar tilligemed 100 Gram Sandarak,
50 Gram Mastix (begge fintftøbte), 60 ä 80 Gram stöbt
Glas og overgydes med 600 Gram Alkohol. Glasset
med disse Jngredientser sættes i kogende Vand indtil det
oplpses; er dette nogenlunde sket, saa tilsættes 30 Gram
venetiansk Terpentin, Glasset tilbindes med Vlcere, holdes
endnu x/2 Time under jævnlig Omrystning i kogende
Vand, afkples og sies gjennem Lærred.
Paa denne
Maade erholdes en smuk vingul Fernis, som er temmelig
haard og iscer egner sig til at overtrække Oliemalerier.

Kopal-Fernis (Kopal-Lak).
Hovedbetingelsen for at denne skal lykkes er at
Kopalen smeltes godt; den man ikke længere stumme
eller udstpde hvide Dampe, som besidde en sur, stikkende
Smag, og der maa ikke findes Klumper i den smeltede
Masse. Til lys Fernis man fun Lerkar bruges, til
mørf Fernis kan man betjene sig af Jcernpotter; Ilden
maa knn berøre Brrnden eller i det hpjeste 1 å 2 Tommer
as Siderne, thi ellers blive Karrets Sidevægge for hede,
hvorved Kopalen vil stige til Vejrs og lpbe otier og
Lakken blive for mørf, idet Kopalen brænder fast paa
Siderne og de derved frembragte Kul farve Fernissen
sort. Linoljefernissen, der skal forebygge at Kopalfermssen
springer, maa tilsættes i smaa Portioner Under stadig
Omrøring med en Jcern- eller Trcespartel og forud lige
saa vel som Terpentinoljen ophedes, thi ellers bevirke de
en for stcerk Afkpling og Kopalen klumper sig sammen
og kan ikke mere oplpses. Skal man tilberede lys Fernis,
maa der i det hpjeste fun arbejdes med 1 Pd. ad Gangen,
da der ellers fordres for stcerk Hede, hvorved Farven
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bliver mørf. Endvidere er det npdvendigt, at Karret
tages fra Ilden medens Terpentinoljen tilsættes, og at
man har et veltilpasset Laag i Beredstab for dermed at
kunne kvcele Flammen, hvis der gaar Ild i Oljen.

Varig, haard Kopallak med smuk Glans.
Til 1 Pd. paa ovenanførte Maade smeltet ostindisk
Kopal tilsættes efterhaanden 18 Kv. Linoljefernis og
31/a Pd. fransk Terpentinolie. Denne Fernis er gutbgut,
lader sig godt slibe, tørrer hurtigt, springer ikke og giver
det smukkeste Spejl. Den er for haard til Lcederlakering
og maa derfor til dette Brug fortyndes med Linoljefernis.

Varig, haard Kopallak med smukkeste GlansEn endnu smukkere Lak end foregaaenbe, som dog
krm egner sig for ganske fine Sager, faaes na ar 12^2 Kv.
udspgt hvid Kopal smeltes i et Medicinglas over en fri
Kulild. Dette sker let uden at Glasset springer, netar
man binder et langt Seglgarn ved Halsen af Flasten
og saaledes leder Varmen. Derpaa tilsættes 3 Kv. varm
Kopoivabalsam og lidt efter lidt 10 å 12 Kv. Terpentin
olie. Denne Lakfernis passer tjær til fine Instrumenter:
den tørrer noget langsommere end den foregaaenbe, men
den har en magelps Glans og Haardhed.

Fed Kopalfernis (Lak).
Man har i Handelen 3 Hovedsorter af Kopal,
nemlig den haarde, ben halvhaarde og ben blöde. De
to fprste benytter man ved Fabrikation af fede Fernisser.
Den haarde Kopal kommer fra Kalkutta eller Bombay
og navnlig er den fra sprstnoevnte Sted fortrinlig. Den
halvhaarde Kopal kommer derimod fra Afrika. Men
disse Sendinger ere i Almindelighed mere eller mindre
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uensartede og blandede med forsijellige Sorter.
Naar
man ved Damp opheder en Skaal, der indeholder haard
Kopal, da vil man i Almindelighed knnne bemærke, at
flere Dele blive mere eller mindre blpde, medens andre
forblive uforandrede.
Kaster man forstjellige Stykker
haard Kopal paa et Vad af smeltet Tin ved c. 300° C.,

da vil man ligeledes bemærke at flere Stykker knnne
smeltes aldeles, ‘ medens andre fprst blive flydende ved

en hpjere Temperatur. Noget virkeligt og fuldstændigt
tilfredsstillende Oplysningsmiddel for den haarde eller
hnlvhaarde Kopal kjender man ikke.
Uagtet talrige
Forspg af saavel Videnskabsmand som Praktikere, besidder
man endnu intet andet Middel til at oplpse Kopalen i
den i Fernisfabrikationen anvendte Blanding af Olje og
Terpentinolie end dette, at lade den blive paavirket af
en stcerk Hede, hvorved dens naturlige Sammenhæng og
Beskaffenhed forandres. Den Grad, til hvilken en saadan
Paavirlmng ffer, er af stprste Vigtighed jo stærkere den
er bleven ubført, desto mørfere bliver i Reglen Kopalen
og den deraf tilberedte Fernis- Man har ved Forspg
troet at kunne bestemme folgende Temperaturgrad for
Kopalens Smeltning og efterfølgende Destillation eller

Omsætning:
Haard Kopal smeltes ved 340° C. og destilleres ved
360° C., halvhaard Kopal smeltes ved 180° C. og destil

leres ved 230° C.
Disse Arter af Kopal oplpses efter den blotte
Smeltning ikke i Terpentinolje, hverken i Kulde eller
Varme; deres Oplpselighed er derimod afhængig af en
vis Forvandlingsgrad, hvilken man har spgt at bestemme
nøjere. Ved nogle Forspg har man bemærket, at de
haarde og halvhaarde Kopaler da fprst oplpses i en
Blanding af Olje og Terpentinolie, naar de ved Destilla
tion har tabt 20—25 pCt. af deres Vcegt. Derudover
blive de bestandig mere opløselige, men ogsaa mørfere,,
og i Fplge det foregaaende Tab give de selvfølgelig
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mindre Udbytte. Det maa imidlertid her bemærkes, at
Kopal, der kun har tabt 10 pCt. eller endnu mindre,
med Lethed oplöser sig i Terpentinolje der er bleven tyk
ved at have været udsat for Lyset og den frie Lufts
Paavirkning.
Den mærkværdige Forandring, der her
maa være foregaaet med Terpentinoljen, fjender man
forpvrigt intet videre til, og det vilde Deere et betydeligt
Fremskridt, hvis man var i Stand til at bevirke en
saadan Forandring paa hUrtig cg bekvem Maade, uben
for store Bekostninger.
Kopal, der ved Destillation kun har tabt 10 pCt.
af sin Vægt, oplpser sig aldeles ikke i Terpentinolje,
saaledes som denne gaar i Handelen, og ligesaa lidet
oplpser ben sig i Terpentinolje, som man har tilsat
absorberende eller tørrenbe Stoffer, eller som man har
underkastet gjentagende Destillationer.
Kopaloljen er et mærkværdigt Stof, der ubgjør
omtrent en Fjerdedel af Harpixens Vcegt. Den er klar,
gulagtig, har en spec. Vægt af O,so og forbrænder i
Luften med en klar Flamme. Den er uopløselig i Olje
og Terpentinolje og oplpser de btøbe og halvhaarde
Kopaler. Man vil kunne benytte denne Olje med Fordel
i Fernisfabrikationen, navnlig hvis man kunde befri den
for sin stærke gjennemtrcengende Lugt.

Wtherfernis af Kopal og Damar.
Den kan ikke tilvirkes ved uden videre at oplpse
Kopal i Wther, da den i og for sig er uopløselig heri.
Naar Kopalen derimod fprst er Undergaaet en Smeltning,
hvorved dens Vcegt er forringet med 1/4—x/6, saa oplpses
den i Mther. Violette anbefaler til Fernis at tage
500 Gram Kopal, der ved Smeltning er gjort oplpselig,
eller lige saa meget Damar, til 1000 Gram Wther.
Harpixerne bringes i pulveriseret Tilstand i en Flaste
og ALtheren tilgydes lidt efter lidt under dygtig Omryst-
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nmg, hvorved Flasken holdes luffct. Oplösningen vil
da ste meget hurtigt. Naar Fernissen har henstaaet til
Klaring i nogen Tid, filtreres den igjennem Lærred eller
Papir.
For at forebygge en altfor hurtig Torring nnder
Anvendelsen af denne Fernis, bør man før ft bestryge
det der stal lakeres med en cetherisk 01 je, f. Ex. Terpentin
olie, Lavendelolje eller Nosmarmolje, hvorved og jaa fore
bygges, at Fernissen fortykkes i Penslen og at det
lakerede fa ar en blæreformig Beskaffenhed.
Den cetheriske Fernis af Kopal eller Damar, der
begge have en brilliant Glans, egne sig iscer godt til
Udbedring af Emalje paa Galanterivarer.

Elastisk Damarfcrnis til Papir, Kort, Tapeter og
Fotografier m- m.
som kan anbringes ved Hjcelp af en Pensel, uden at
Papiret fprst bliver gummeret, fremstilles paa folgende
Maade: Lysegul, gennemsigtig Damarharpix stpdes til
smaa Korn og 30—40 Gram heraf hældes i en Koge
flaske, overgydes med omtrent 180 Gram Acetone og
man lader det henstaa en 14 Dages Tid ved scedvanlig
Tprrestue-Temperatur, medens man ofte omryster det
hele. Derefter hceldes den med Damar mættede Acetonvcedste varsomt fra Bundfaldet og der tilsættes 75 pCt.
Kollodium, sammenrystes godt, dekanteres efter Henstand
til Klaring og opbevares i veltillukkede Flaster. Bed
Anvendelsen af denne Fernis benyttes en blpd Pensel
as Bceverhaar og Fernissen anbringes i ensartet ligelpbende Strøg. Efter den forste Bestrygning vil det se
ud, som om Papirets Overflade var overtrukken med en
tynd Mggehvidehinde, men saa snart Fernissen er rigtig
tør, viser der sig en klar, glinsende Overflade. Der
maa gives 2—3 Lag Fernis. Fermsseringen staar sig
da mod Vejrets Indflydelser og beholder i alle Tilfælde
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Elasticiteten. Den egner sig ganste fortrinlig til topo
grafiste Arbejder, der stulle sammenrulles. Fotografier
faa ved denne Fernis et. elegant Idre, uden at deres
kemiske Kolorit tager Skade.

Pariser-Lakfernis.
Man oplpser 20 Kv. god Schellak i 60—80 Kv.
Alkohol paa 92 pCt. i en stor Flaske i Vandbad og
tilsætter lidt efter lidt saa meget destilleret Vand, at
der udstilles en osteagtig Masse under en klar Vcedste.
Sædvanlig behpves hertil 20 Kv. Vand til 60 Kv.
Alkohol paa 92 pCt. Man kolerer igjennem Lærred,
udpresser Kagen og filtrerer de samlede Vcedsker igjennem
Papir, en Operation, der gaar hurtig for sig. Resten
efter Udpresningen kan man endnu en Gang ubrøre
med Alkohol paa 67 pCt., udpresse, filtrere og blande
Vcedsken med det fprste Filtrat.
Man bortdestillerer
derpaa al Vinaanden og tørrer den tilbageblevne Harpix
i Vandbad, indtil den ikke taber mere af sin Vægt. Den
parfumeres med lidt Lavendelolje, efter at den er oplpst
i sin dobbelt saa store Mængde „absolut", eller mindst
96—98° Alkohol.
Det af den bearbejdede Schellak udskilte Stof er
ikke som man har angivet, nogen voxagtig Substants,
men en ejenbomntdtg Fedtsyre, som ved Varme oplpser
sig i Mther, Alkohol eller Petroleum, men atter udskiller
sig ved Afköling; med Alkalikarbonater giver den scebe-

agtige Forbindelser.

En Kopalfernis, der let og hurtig tilvirkes,
anbefales af Professor R. Bpttger.
Den er meget
kopalholdig, ncesten vandklar (hvis Kopalen har været
farvelos);'kan efter Dnske fortyndes med Wther og gjöres
mindre

hurtigtørrende

ved

at

tilsætte

lidt venetiansk
11
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Terpentin. Den er især skikket til BrUg for Snedkere
til at polere fint Trcearbejde og for Bogbindere.
Man oplpser 4 Kv. Kamfer i 48 Kv. Wther og
tilsætter 16 Kv. udspgt lys, fint pulveriseret Kopal,
ryster flere Gange dygtigt, ved MiddeltemperatUr, indtil
Kopalen for en Del er oplpst og udbolnet, og tilsætter
16 Kv. absolut Alkohol og 1 Kv. rektificeret Terpentin
olie. Derpaa ryster man atter godt og har da den
attraaede Fernis, der er en ncesten ensartet (homogent)
tykflydende Bcedske. Aldeles ensartet kan det ikke bære,
da Kopal, der ikke forub er smeltet eller i længere Tid
har vceret udsat for Luften, som bekjendt ikkun for en
Del oplpser sig i de anførte Vcedsker. Lader man derfor
Fernissen i nogle Dage henstaa i Ro, saa har der
dannet sig to Lag, af hvilke det underste er det mest
kopalholdige, det pverste en ganske udmærket Fernis.
Denne giver en glaslignende Politur, staller ikke nf, er
elastist nok og dog tilstrækkelig haard.
Det nederste,
mindre gsennemsigtige Lag af Fernissen, der endnu inde
holder megen Kopal i Gelatineform, kan efter at det
ovenpaa staaende vandklare Lag er forbrugt, endnu en
Gang behandles med Wther og Kamfer.

Damarlak.
Damarharpixen
forekommer i lysgule,
tildels
ægformige Stykker, der mellem Tænderne ligne baade
Mastix og Sandarak noget. Ved en nøjagtig Under
søgelse af Damarharpixen sinder man klare i Bruddet
glasagtige Stykker; disse ere de haardeste og kunne
vanskeligt brydes i Stykker. Dernæst finder man mprkere
Stykker, som indeholde flere Urenligheder, men ligeledes
ere glinsende og gjennemsigtige, som lettere kunne brydes
over med Fingrene, men derved blive disse stærkt klæbende;
denne Harpix er mindre brugbar. Endelig finder man
ogsaa aldeles hvide, uigjennemsigtige Stykker, matte i
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Brrlddet, voxagtige; disse Stykker ere aldeles ubrugelige,
og det er dem der forhindre Lakken fra at tørre og fra

at blive klar.
Heraf fremgaar, at man før Tilberedningen af
Damarlak altid maa frasortere de voxagtige Stykker,
og dersom Fernissen skal blive fulbfommen klar, bør
ogsaa de mørfere Stykker bortskaffes og anvendes til en
simplere Lakfernis.
Lakerer man med Damarlak, saa vil man erfare,
at den meget snart viser sig saa tør paa Overfladen, at
man endogsaa med en fin Pensel kan afpudse Stpv, som
har lagt sig derpaa, medens det endnu er vaadt og
aldeles klæbende i BUnden. Heraf fremgaar, at denne
Lak kun maa paastrhges i tynde Lag, og at hvert Anstrpg
maa tørre godt, førenb man giver det næste.
Tilberedningen er saaledes: Et Kar af fortinnet
Jcernblik, af Form som en sædvanlig Kasserolle, fylder
man halvt med den sorterede og pUlveriserede Dcnnarharpix og afvejer paa en Flaske V/2 Pd. Terpentinolse
for hvert Pund Harpix. Efter at man har hceldt saa
meget af Oljen i Jærnkarret, at den med Harpixcn
banner en let Dejg sætter man det over en svag Kulild,
hvorved Harpixen snart begynder at oplpse sig. Naar

Blandingen nu begynder at skumme, saa rører man om
i dens Overflade med en Jcernspatel, saa at Skummet
forsvinder, og da begynder Massen snart at koge. Man
fortsætter med Kogningen, indtil man tydeligt ser Karrets
Bund igjennem den klarblevne Lakfernis. Derpaa rages
Karret af Ilden, og naar Lakken er lidt afkplet, hceldes
Under stadig Omrøring Resten af Terpentinolien deri,
hvorpaa man sier gjennem Filt eller Vat. Nu er Lakken
færdig og Harpixen fuldstændig forenet med Olsen; kun
paa denne Maade undgaar man Klcebrigheden og tildels
at den tørrebe Lak faar Ridser. For at forhindre dette
sidste, kan man for hvert Pund Lak tilsætte 2^/2 Kv.
Kamfer.

11*
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Denne Lak egner sig fortrinlig til Gjenstande med
hvide og lyse Farver, som ikke ere for meget udsatte for
Rivning og Hede. Vil man opnaa ftørre Haardhed og
Varighed, saa tilsættes den Paa folgende Maade med
fed Kopallak:
Man smelter ll* Pd. ren hvid Kopal, tilsætter
25 Kv. klar Linoljefernis og blander nu lidt efter lidt
hermed 1 Pd. af Damarlakken under vedvarende Om
røring, hvorpaa man fortynder med lidt Terpentinolie.
Denne Lak staar vistnok tilbage for Damarlakken i
Glans, men overgaar langt den lyseste Kopallak.

Kautschukfernis til Forgylderarbejdcr.
5 Kv. fintstaaret Kautschuk og 40 Kv. hvid rektificeret
Petroleum bringes i en Glaskolbe i Sandbad og blandes
ineb "10 Kv. fed Kopalfernis (Lak).

Fernis til Lakering af Safian.
12^2 Kv. meget fint siaaret Kautschuk og 100 Kv.
Terpeniinolje kommes i en Flaske med vid Hals. Blan
dingen lader man henstaa i 2 Dage uden at omryste
den og omrører derpaa med en Træspatel. Naar al
Terpentinen er indsuget, tilscettes endnu 1 Pd. heraf og
man lader Blandingen dirigere under flittig Omrøring
indtil al Kautschuken er oploft. Derpaa blandes l1/2 Pdaf denne Oplpsning med 2 Pd. hvid, fed Kopalfernis
og 1^/2 Pd. velkogt Linolje; det omrystes omhyggeligt og

opvarmes i Sandbad indtil alt er forenet.

Bsjelig Kautschuk-Fernis.
1) 1 Pd. Kolofonium smeltes, deri tilscettes lidt efter

lidt 1/2 Pd. meget fint staaret Kautschuk og

omröres
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indtil Afkpling.

Derefter ophedes atter og tilsættes 1 Pd.

ophedet Linoljefernis.
2 ) 1 Pd. Damarharpix og V2 Pd. meget fint
skaaret Kautschuk; oplpses i 1 Pd. Terpentinolje ved
Vandbadsvarme og blandes derpaa med 1 Pd. ophedet
Linoljefernis.

Kautschukfernis til at giere Tojer vandtcrtte.
Man lader xk Pd. fint siaaret KautschUk udbolne i
x/2 Pd. Terpentinolje, tilsætter 2 Pd. velkogt Linolje og
lader det hele koge i 2 Timer otier en lind Kulild. Naar
KautschUken er oploft, saa tilsættes endvidere 6 Pd. kogt
Linolje og 1 Pd. Splverglpd, hvorpaa koges indtil Massen
er fuldkommen blandet. Denne Fernis anvendes varm.

Guttaperka-Fernis.
\ /4 Pd. Guttaperka udvaskes med lunkent Vand og
skilles ved de vedhængende Trcedele, torres omhyggeligt
og oplöses i 1 Pd. Pinolin, der er tilvejebragt ved tør
Destillation af amerikansk Harpix og rektificeret, dernæst
tilsættes 2 Pd. kogende hed Linoljefernis og Vcedsien
filtreres.
Denne Fernis egner sig fortrinligt til at

beskytte Metaller mod Iltning.

En elastisk og føjelig Lak
til Overstrygning af Gjenstande, som skulle foldes eller
rulles sammen, saavel som til Jcern, Trce, Vcegge osv.
for at skcerme dem mod Fugtighed, kan tilberedes paa
svigende Maade:
10 Vcegtdele Linolje ophedes til Kogepunktet, sam
tidigt med at man i et andet Kar lcester 3 Vcegtdele
Kalk i 4 Dele Vand.
Saa snart Kalken koger op,
blandes 10 Vcegtdele raa Kautschuk deri. Denne Blanding
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hceldes under en stadig Omrøring i den varme Fernis,
hvorpaa den sies eller filtreres. I afkplet Tilstand ser
denne Lak ud som Klister; for at benytte den maa den
fortyndes med Fernis, hvis man ønffer at anvende den
kold, eller opvarmes, hvis man foretrækker at stryge ben
varm Paa. Den tørrer i 2 Dage, er blank, ikke klæbrig
og fuldkommen vandtæt.

Sort Anilinfernis.
12 Gram Anilinblaat, 3 Gram Fuchsin og 3 Gram
Naftalingult oplpses i 1 Liter Alkohol, hvilket lader
sig gjpre i omtrent 12 Timer. Fernissen kan filtreres
og giver da et Vandfald. Med et eneste Anstrpg af
denne Fernis faar man ibentrceagtig Sort.

Sort Lakfernis.
125 Gram Rubinschellak, 75 Gram venetiansk Terpen
tin, 125 Gram Kolofon, 5 Gram Nigrosin, 100 Gram
finrevet, glpdet Kpnrpg og 1 Pot koncentreret Spiritus
kommes i en Flaste og rystes af og til indtil alt er oplpst.

Spiritus-Fernis25 Kv. udspgt, hvid ostindisk Kopal blandes med
8 ä 10 Kv. grovtstpdt Glas, kommes i en Flaske og
sammenrystes godt; derpaa tilsættes 3 Kv. Kamfer og
371/2 Kv. Alkohol af 90 pCl. Tralles. Glasset over
bindes med Blcere, dirigeres under jævnlig Omrystning,
og naar Oplosningen er stet afhceldes den lyse Fernis,
som er varig, vandklar, haard og har stcerk Glans.

Sort Fernis (Lak).
25 Kv. Schellak, 6 Kv. Elfenbensort, 3 Ort Salmiak
og 6 Kv. sort Kcmtschuk. Man maa befugte Kautschuken
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to Dage før man blander den sammen med de pvrige
Jngredientser, hvorpaa man oplpser det hele i Spiritus,
som man tilsætter i Portioner saa længe til det altsammen
har antaget en passende Konsistents.
Denne Fernis
udmærker sig saavel ved sin Glans som ved sin kulsorte
Farve, der intet Skeer har i det blaa, hvilket er Tilfældet
med andre Slags sorte Fernisser.

Spritlak til Metaller.
Na ar man til 1 Pd. af de i Handelen forekommende
Spirituslakker (Guldfernis osv.) optøjer vh Kv. ren
krystalliseret Borsyre, danner den, stwget paa en blank
Blikplade, et saa Haardt og glasuragtigt Overtræk paa
samme, at det ikke er muligt atter at kradse det as med
Neglene. Scetter man mere end V2 Kv. Borsyre til
taber Fernissens Farve i Intensitet, hvorfor det ikke
tilraades at overstige dette Kvantum.

Guldfernis for Messing371/2 Kv. Gummilak i Korn, 12^2 Kv. Rav,
I2V2 Kv. Gummigut, 80 Gram røbt Sandeltræ, 66 Gram
Drageblod og 36 Gram Safran dirigeres med 2 Pd
30 Kv. Spiritus. Efter Digestionen filtreres Fernissen.

Farvelos Schellakfernis.
30 Kv. pulveriseret Schellak oplpses i 60 Kv.
Spiritus, og til Oplosningen scettes saa læn^e firdobbelt
Blegvand (Eau de Javelle, Oplosning af klorundershrlet
Natron) indtil Vcedsten er Meget
Nu tilsættes saa
længe en Oplpsmng as Klorblh (tilberedes ved at behandle
Mpnje med Saltsyre) indtil Schellakken har udskilt sig i
hvide Fnokker; Bundfaldet frafiltreres, Udvastes med
Vand og tørres i Luften. Ved at oplöse en Del af
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denne blegede Schellak i 12 Dele Alkohol erholder man
en Fernis, der tørrer hurtigt og er fuldkommen farvekps.
Man kan ogsaa blege almindelig Schellakfernis ved
at koge den med Benkul og frafiltrere disse.

Franst Lcrderlak.
Man sammensmelter 10 Gram Schellak med 5 Gram
Terpentin, hvorpaa det oplpses i 40 Gram Sprit.
Derefter tilsættes 1 Gram Blaatroeextrakt, noget kromsurt Kali og lidt svovlsur Indigo, og Lakken er da
færdig til BrUg.

Guldsernis til Overtrirk paa forgyldte Lister3 Pd. Schellak oplpses i 36 Potter Alkohol, 5 Pd.
Mastix i 6 Potter Alkohol, 3 Pd. Sandarak i 6 Potter
Alkohol, 5 Pd. Gummigut i 6 Potter Alkohol og 3 Pd.
Terpentin i 31/? Pot Alkohol. Efter at alle de nævnte
Stoffer ere oplpste hver for sig i den angivne Mcengde
Alkohol og filtrerede, blandes Oplosningerne sammen
Under svag Ophedning.

Scebe-Lak.
Denne Lak er i Besiddelse af flere Egenskaber, der
gM den værdifuld i visse Djemed, især kan fremhæves
dens Uforanderlighed i Vand, dens betydelige Elasticitet
og tillige dens Billighed. Man laver den simplest paa
fplgende Mande: God Talgkjcernescebe koges med Regn
vand til den er oplpst og filtreres medens den er varm
gjennem MllltUM. Derpaa opvarmes Oplosningen igjen,
sortyndet med en lige Mcengde Regnvand og tilsættes
en koncentreret koghed Oplysning af Allun, saa lcenge
som der endnu dannes Brmdfald af febtjur Lerjord.
Man lader Bundfaldet jætte sig, afhcelder den ovenpaa
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staaende Vcedste og udvaster Bundfaldet flere Gange
med kogende Vand. Bundfaldet tprres og opvarmes i
en Krukke, der er stillet inden i en anden med kogende
Vand, saa længe indtil Massen er bleven transparent
(gjennemsigtig). Imidlertid opvarmes Terpentinolie i en
Krukke næsten til Kogepunktet og tilsættes saa meget af
Lerjorden, at det efter Oplosningen danner en tyk Fernis.
Skulde denne efter AMingen vise sig for tykflydende
kan der tilsættes varm Terpentinolje. Efter at Gjenstandene ere bestrpgne med Lakken kan man sætte dem
ved en varm Ovn for at fremstynde Tprringen. Denne
Lak giver ikke nogen stærk Glans, men udmærker sig ved
Holdbarhed og Prisbillighed.

Lak for msrkt Tm og Lakering af Trlrarbcjder med
Spirituslak (Strygclak).
Til 75 Kv. stoerk SpiritUs af mindst 80 pCt. tages
10 Kv. lysegul Gummilak, 6 Kv. Sandarak, 6 Kv.
Kolofon, 1 */t Kv. Kamfer. Disse Jngredientser stpdes
fint, Gummilakken, Sandaraken og Kamferet blive forst
rystede i SpiritUsen. Glasset overbindes med en vcrad
Blcere, rystes 72 Time, hvorpaa Kolofonen tilsættes, og
Oplosningen stlldföres ved at nedsænke Glasset i kogende
Vand. Man lader Lakken nogle Gange bruse op og
stikker, for at forhindre at Glasset springer, med en
Naal et Hul i Blæren. Den tilberedte Fernis sier man,
medens den endnu er varm, gjennem Bomnld eller Filt,
og lader den, for at den fuldkommen kan afklares, endnu
staa 12 Timer godt tillakket. Men man maa ikke til

berede mere af denne Lak Paa en Gang end man kan
opbrUge i 3—4 Dage. Ved at henstaa, taber den i
Haardhed og Skjpnhed.
Denne Lak bliver i et passende opvarmet Værelse
(idet man undganr ethvert Lufttræk og aldrig i fri Luft)
lagt paa med en bred, i Blik indfattet Haarpensel i lige-
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lpbende Strøg saaledes at man aldrig igjen vender
tilbage til de allerede bestrøgne Steder. Spirituslaksernissen kan nemlig ikke som f. Ex. Oljelakfernissen,
taale at man længe glatter omkring ved den; den kaster
sig saa snart UddUnstningen af SpiritUsen begynder.
Kim ved at efterkomme disse Regler kan man opnaa en
jcevn Flade. Naar man har at gjøre med Gjenstande,
paa hvilke befinder sig mange Kroge og Vinkler, maa
man desUden vogte sig for at man ikke stryger Penslen
af paa de skarpe Kanter, hvad der vilde bevirke at
Fernissen løb bort. Man maa hertil betjene sig af
mindre Hanrpensler, dog maa disse Pensler altid kun
være bestemte for denne Slags Fernis.
Den paastrpgne Lakfernis tørrer i sædvanlig Stirevarme inden 3 å 4 Timer. Det fprste Lag forsvinder
for det meste, idet det trænger ncesten ganste ind i Træet;
ofte sker dette ogsaa med den anden Paastrygning. Man
stryger derfor Trceet 3, 4 ä 5 Gange, indtil man erholder
den fulde Glans og en glat Overflade, efter at man
efter hver Anstrygning har ventet 3 ä 4 Timer medens
det foregaaende tprres. Naar det ikke haster, saa er det
bedre at lade hvert Anstrpg tørre endnu længere, men
man maa altid i det mindste lade det sidste Lag tørre i
12 Timer, førenb man begynder at polere. Har man
Dvelse i at tilvejebringe et ffjønt og lige lagt Lag, da
kan man spare Poleringen, hvilket er en stor Fordel.
Men enhver fin Gjenstand maa slibes og poleres, navnlig
er dette nsdvendigt ved stprre Flader, da disse aldrig
uden Politur kunne faaes stjpnne og i lige Forhold. I
dette Djemed maa man slibe den paafprte Lakfernis med
Trippelse, som er revet og opstemmet i Vand; i dette
dypper man et Stykke fint blpdt Filt eller i Mangel
deraf en Uldlap og gnider Gjenstanden i kredsformig
Bevægelse saa længe, indtil der fremkommer en glat
Overflade.
Man maa derhos tjær paaagte, at alle
Steder arte sig i lige Forhold og at Lakken ingen Steder
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Mes

igjennem

til Trceet.

Polituren foregaar

paa

folgende Maade:
Man væder en fin Lap af gammelt Lintpj med
Bomolje og polerer, idet man trykker stærkt paa alle
slebne Steder. Ved fin Slibning maa denne Polering
ikke vare for lcenge. Derpaa dypper man en anden Lap
af Bonmlds- eller gammelt Silketpj ned i fint Mel eller
endnu bedre i Padder, stpver Overfladen hermed og bort
tager med Melet og Lappen Fedtet, hvorpaa der frem
kommer den fljprmeste Glans, som, naar Arbejdet er
ubført med tilstrækkelig Omhu overgaar enhver Snedker

politur.

Lakering med farvet Lakfernis.
Blsdt Tree eller saadant som ikke af Naturen besidder
nogen behagelig Farve, og som man sædvanlig bejtser,
kan overtrcekkes med en farvet Lak istedetfor med den

sædvanlige Bejtsemateriale.
Farvestofferne til denne Lak ere folgende: Gule
Farver, Gummigut, Safran, Kurkume; røbe Farver,
Drageblod, Orlean og Sandeltræ. Ved Sammenblanding
af begge Farvestoffer erholder man igjen sorstjellige
Farvenuancer.
Disse Jngredientser blive oplpste i Vinaand, siede
gjennem Bomuld og tilsat noget af Spirituskakken, som
er omtalt ved Lakering af mør ft Tree og ftrøgne saaledes

paa Træet,

at Aarerne

endnu godt skinne igjennem,

Ligesom ved en bejtset Gjenstand.
For Sort, hvilken Farve i Reglen de fleste Gjenstande af denne Slags besidde, tilbereder man sig en
Limfarve af Kölnerlim og Kpnrpg eller endnu bedre
Frankfurter eller Druesort (Rebensort) og giver Gjenstanden 1 å 2 Anstrpg dermed, som man affliber, efter
at de ere tørre, med Skavgræs eller stemmet Pimpsten.
Derpaa lakerer man Gjenstnndene med den ovenfor nævnte
Spirituslak og polerer dem paa den beskrevne Maade.
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Msrk Lakfernis for fine Varer.
6 Kv. Asfalt bliver spndergnedet og ander Rysten
oplpst i 12 Kv. Terpentinolje. Med denne Oplosning
bestryger man Kpnrpgslaget og lader det tørre fast.
Til Slutning giver man den omtalte Spirituslak.

Vandlak.
Man har i længere Tid kjendt vandholdige Oplosninger
af Schellak og Borax, uden at de dog ere blevne til
strækkeligt paaskjpnnede af Mangel paa nogen bestemt
Opskrift at tilberede dem efter, og derved er Forspget
paa at lave dem ofte mislykket: Folgende Opskrift tør
anbefales: 10 Dele Borax, 30 Dele grovt pulveriseret
hvid Schellak og 200 Dele Vand opvarmes Under stadig
Omrystning i en Kolbe paa Vandbad, indtil alt er fuld
stændig opløft, hvilket varer et Par Timer.
Efter
Afkpling filtreres Vandlakken. Den lader sig blande
med de fleste Tjære- og Anilinfarver, saaledes besidder
den, blandet med Nigrosin, en meget fmuf sort
Farve. Vandlak er langt billigere end Spirituslak og
springer ikke saa let af som den, og for at giøre den
endnu bøjeligere behpver man blot at tilsætte nogle
Draaber Glycerin. Til Farvning af Vandlak anbefales
foruden det omtalte Nigrosin, til Rpdt: de forskellige
Eosiner og Fuchin; til Blaat Methylblaat, Alkaliblaat
og Marineblaat; tilGrpnt: Malakitgrpnt og Vrillantgrpnt;
til Violet: de forstjellige Methylviolets; til Orange: i
Vand opløselig Anilin-Orange.

Harpix-, Sabe-, Lak-, Guldtryk-FernisDenne laves paa folgende Mande: I en Kobberkjedel oplpses 50 Dele Soda i 150 Dele Vand og ved
Kogning oplyses heri 100 Dele pulveriseret Kolofonium,
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der tilsættes i Smaaportioner. Dette tager 2—3 Timer.
Man lader det blive koldt, hælder den ovenpaa staaende
Vcedste af, tilsætter den paa Bunden liggende sejge, brunfarvede Harpixscebe 100 Dele Vand og 15 Dele udblødt
Lim og opvarmer det til Sæben er fuldstændig oplöst. Den
saaledes vundne Fernis er hurtig tprrende; pnster man
den langsomt törrende, tilsættes 10 ä 20 Dele Glycerin.

S«be-FernisEn Scebe-Fernis, som tjener til at gsöre Papir og
Tpjer vandtoette med, laves Paa folgende Maade: Man
oplöser Jcernvitriol (svovlsUr Jcernforilte) i Band og
tilsætter en Scebeoplpsning. Det fremkomne Bundfald
af jcernholdig Scebe fratages, tdrres og oplpses i Benzol.
Den saaledes erholdte Fernis gjør Papir eller vævede
Ting, der ere bestrpgne dermed, vandtoette. Gjcelder det
at bevare Papiret hvidt, maa man anvende Allunscebe,
som fremstilles paa folgende Maade: Man koger Talgscebe saa længe med destilleret Vand til man erholder
en klar Opløsning. Denne bliver, medens den endnu er
varm, filtreret gjennem flere Stykker uldent Tds. Derpaa
opheder man atter Oplpsningcn og tilsætter et lige saa
stort Rumfang af destilleret Vand.
Heri bliver nu
hældt en kogende Allunoplpsmng saa længe som der
danner sig Bundfald; dette lader man sætte sig, afhcelder
den ovenstaaende Vædske og udvasker Bundfaldet længe
og omhyggeligt med kogende Vand. Den saaledes erholdte
Scebe bliver nu inbtørret til den bliver gjennemskinnende.

Slrbcfcrnis som Guldgrund.
Den bestaar af en Oplpsmng af Harpixolje, hvortil
bliver sat Glycerin og Lim. Fremstillingsmaaden er
folgende: 50 Dele Soda bliver optpst i 150 Dele Vand
og ophedet til Kogning i en Kobberkedel. Derpaa til-
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jætter man lidt efter lidt 100 Dele fint pulveriseret
Harpix og opheder det hele til Oplosningen er fnldstcendig klar.
Nn lader man den afkples og skiller
Vandet fra den brune Harpixsæbe. Til denne Sæbe
sætter man saa tgjen 100 Dele Vand og 15 Dele tynd
Lim og opvarmer Blandingen til alt er fuldstændig
oplpst. Den saaledes tilberedte Lak tørrer meget hurtig.
Vil man moderere den hurtige Tprring tilsættes 10 å 20
Dele Glycerin.
Saaledes er Harpixsceben altsaa et
udmærket Erstntningsmiddel for Sikkativ. Oploser man
hin i Band og tilsætter nogle Procent Ammoniak erholder
man farvede Bundfald, der anvendte som Farver tørre
meget hurtig og holde sig godt saavel i tør som i fugtig
Luft.
Overstryger man dem med Fernis faa de en
behagelig Glans. Da disse Farver ere c c l 3 Gange
billigere end de med Sikkativ tilberedte, kan deres
Anvendelse anbefales overalt hvor der bliver Spprgsmaal
om en billig og varig Farve.

Mat Fernis.
Til mange Ting f. Ex. transparente StereostopGlasbilleder, er det hensigtsmæssigt nt bruge en Fernis,
som efter Tprringen er mat. Saadan en Fernis faar
man, naar man blander en Harpixoplösning med en
Vcedske, hvori Harpixen i og for sig ikke er oplpselig.
En Oplosning af Sandarak i ALther, blandet med en
Fjerdedel Benzin tørrer saaledes, at Fladen ser ud som
mat Glas. Noget lignende faar man ved at blande
Damar, oplpst i Benzol, med Wther. En Tilsætning
af Vand giver vel ogsaa en mat Hinde, som dog tillige
er uigjennemsigtig. Den almindelige Lak, som anvendes
til fotografiske Negativer, giver, blandet med Benzin,
undertiden, men ikke altid, et snmkt mat Lag. At give
en almindelig Forstrift lader sig næppe gjøre, da Harpixens
Beskaffenhed har stor Indflydelse paa Resultatet. Et
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nogenlunde passende Forhold vil vcere 3—5 Dele Sandarak,
opløft i 48 Dele Mther med Tilsætning af 24 Dele

Benzin eller maaske noget mere, hvorom man maa over
bevise sig ved et Par Prpver. For meget Benzin giør
Fernissen uklar og Laget ulige tykt. En anden Forstrift,
der giver en aldeles farvelps Lak, angiver 560 Gram
Wther, 240 Gram Benzin, 40 Gram Sanderak og
10 Gram Kanadabalsam. Harpixen oplpses i Wther og

Benzinen tilsættes bagefter.

Asfaltfernis til Glaskar.
Til at erstatte Hyalith-Glas til Opbevaring af
Bcedster der ikke taale Lysets Paavirkning, anbefaler
Dr. Landerer en Fernis af Asfalt, som er oplpst i roa
Benzin (urenset Stenkulolje).
Denne Fernis tørrer
hurtigt og kan gives i tyndt eller tykt Lag eftersom det
findes hensigtsmæssigt. Den er overordentlig brugbar
til det angivne Øjemeb, og man kan med den i faa
Minutter give flere Glas en sort Farve.
En lige saa smuk og hUrtig tørrenbe Fernis kan
fremstilles ved at oplpse Rav i Kloroform. Den tørrer
hurtigt, efterlader en smuk glinsende Farve og kan ved
Tilsætning af Farvestoffer gives hvilken som belst Farve.

Med lidt Ammoniakvand kan den atter borttages naar
man önsker.

Lasurlak.
Hcelder man i en lille Glasflaske til almindeligt,
ikke-renset Harpix- eller Terpentinolie fine Kobberfilspaaner og ryster denne Blanding nogle Dage en Gang
daglig og derpaa lader den rolig staa, saa antager
Olsen en smuk grpn Farve og bliver tykkere og tykkere,
jo længere den staar. Er Olsen bleven saa tyk som Lak,
saa har man til Lampeskærme en Udmærket Lasurlak,

der hurtig tørrer.
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Grsn Fernis.
Man tilvejebringer fprst en Harpixsæbe Paa folgende
Maade: Man udrörer 15 Pd. pulveriseret Kolofonium i
en Jcernkjedel med 18 Pd. Vand og opheder til Kogning,
tilføjer derpaa langsomt og Under Omrøring en OplpsTiing af 2 Pd. krystalliseret Soda i 5 Pd. Vand og
opheder atter til Kogning. Esterat man paany har tilsat
en lige saa stor Mængde Soda, koger man det hele
indtil al Harpixen er forsvunden, lader det derpaa aftple
og klare ved Henstand. Til den klare Oplosning tilsætter
man lidt efter lidt en Vandoplpsning af Mern Vitriol
saa længe at der fremkommer Bundfald og lader dette
jætte sig eller filtrerer gjennern Lærred. Bundfaldet
giver efter Törringen en lysgrpn pulveragtig Masse,
som let oplöser sig i Terpentinolje og da giver en klar,
grøn Fernis.

Brun Bejtse for Kurvemagerarbejde.
En Del Kasselerbrunt udrpres i en Oplpsmng af
en Del Soda i 4 Dele Vand, eller i samme Mcengde
nf klar Askelud.

Fernis for Kurve og Rorfletninger.
Man tilbereder en fortrinlig Fernis ved at ophede
25 Gram god Linolje i et Sandbad saa længe indtil en
Draabe deraf, heldt paa et Stykke koldt Jcern eller Sten,
ikke flyder, naar den hældes, og at den slimer ved
Berpring med en Finger. Derefter tilsætter man lidt
ester lidt 500 Gram fed Kopalfernis (Lak).
Naar
Linoljen ophedes for stærkt, oplpser den sig ikke med
Fernissen, hvorfor man maa være forsigtig dermed, og
det Kar, hvori den varmes, maa Deere rummeligt, da det
skummer meget stærkt naar Kopalfernissen hældes i.
Naar det er afkplet, blander man det med Terpentinolje,
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indtil Fernissen har den vristede Fasthed. Denne Fernis
er elastist, tprres hurtig og kan anvendes med eller uden
Tilsætning af Farver.

Hlrrdning af Staal og Voerktojer.
Staalets sædvanlige Hærdning.

Naar man vil give forstjellige Sorter Staal den
saakaldte Glashcerdnmg, saa gjør man, som bekjendt,
Staalstykket efter dets Vestaffenhed mere eller mindre
røbgløbenbe og afkpler det i koldt Vand. Denne Metode
er i og for sig selv meget simpel og hensigtsmæssig, iscer
for mindre Staalarbejder. Imidlertid inbtræbe dog ofte
Tilfælde, der bringe Staalarbejderen til Fortvivlelse,
iscer naar Metoden flal anvendes paa ftørre Gjenstande;
han har maaske anvendt megen Tid og Flid paa at
bearbejde en Gjenstcmd, af hvilken maaste flet ikke fordres
Glashærdning, men som kun pnstes noget haardere end
Staalet er i naturlig Tilstand, og dog maa han Under
kaste sig den hele Resiko, som er forbunden med Glashcerdning. Det ster saaledes at Gjenstanden springer
itu eller faar en saadan Bpjning, at ben slet ikke kan
anvendes til sin Bestemmelse, at altsaa hele Arbejdet er
spildt og Materialet kun har nogen Vcerd til helt andre

Bestemmelser.
For de Tilfælde, hvori der fordres den stprst mulige
Haardhed, vil der dog nceppe gives en mere sikker Metode
end den sædvanlige Hærdning i Vand. Lykkes den strax
fprste Gang ved vanskelige Stykker, saa kan man prise
sit Held; lykkes den ikke, saa maa man begynde forfra
ligesaa ofte som den mislykkes.

Staalets Adoucering eller Anlpbning.
I de fleste Tilfælde behöver man ej Glashaardhed,
den er maaste endogsaa skadelig; man behpver kim den
saakaldte Fjerhcerdning eller en Hærdning som ligger
12
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mellem denne og Glashærdningen.
Denne Hærdning
tilvejebringes ved at polere det glashaarde Staal blankt
og ophede det til den Grad, ved hvilken den af Farverne
straagult, havregult, violet, blaat og grant har antaget
den, om hvilken man af Erfaring ved, at den svarer til
den Haardhed, Gjenstanden stal have.
Ved denne Adoncering resikeres ikke at Staalet
springer, men Fremgangsmaaden fordrer stor Behændig
hed, naar man vil vente et godt Resultat. Lader man
f. Ex. en Fjer paa nogle Steder anløbe højere end
Staalet taaler med Hensyn til Fjerhaardheden, saa vil
den paa disse Steder faa konstante Bpjninger. Lader
man den derimod anløbe mindre end nødvendigt, saa er
det sandsynligt, at den ved Prpven vil springe itu paa
disse Steder.
Disse Mangler har L. G. Treviranus forspgt at
afhjælpe og har opnaaet tilfredsstillende Resultater paa
folgende Maade: De Fjer, der skulle adouceres, bringes
i en langagtig firkantet Kasse af Jcernblik, overhældes
med animalst Affald, ophedes derpaa indtil Fedtet
begynder at tænde sig, hvorpaa Fjerene Udtages paa en
Gang og efter Staalets Beskaffenhed, enten overlades
til Kpling af sig selv eller kastes i koldt Vand.

Hærdning af Vcerktpjer.
Gjenstandene blive fprst ophedede i en Kokesild og
derefter bestrpede med en Blanding af 50 Dele Borax,
25 Dele Salmiak, 10 Dele Cyankalium og 6 Dele Harpix,
hvilke Sioffer sammensmeltes i fint pulveriseret Tilstand,
og derefter atter pulveriseres. Efterat Gjenstanden er
bestrpet med nævnte Blanding bliver den atter ophedet i
Ilden og derefter hurtig neddyppet i koldt Vand.

Om Plettering af Joern og StaalEn af Hovedvanstelighederne ved at overtrcekke Jcern
og Staal med andre Metaller bestaar i Mangelen af et
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Flusmiddel, da Metallets Iltning under den indledende
Fremgangsmaade ved Ophedningen forhindrer en fuld
stændig Sammenflutning. Man kan imidlertid frembringe
en suldstcendig Forening ved Anvendelse as et i Rpdglpdhede flygtigt Metalklorid eller Dobbeltklorid f. Ex.
Klorzink, Salmiak eller endnu bedre ved at lægge Tin
folie imellem.

WolframstaalMan har paa flere Steder anvendt Wolframmetal
til Legeringer med Staal. Det med Wolfram legerede
Stpbestaal viser et særdeles fint Brud og dertil en over
ordentlig Tcethed og Haardhed, Uden at dog Staalet
forpvrigt taber sine gode Egenstaber. Legeringen lader
sig bearbejde ganske saaledes som andre Staalsorter, fun
fordres der de forrwdne Hensyn til dens ejendommelige
Haardhed. Man har ved Forspg godtgjort, at Staal
med en Tilsætning af Wolfram er i Stand til at Udpve
en Modstand mod Sønderrivning, der er ftørre end ved
nogen anden Staalsort.
Anvendt til skærende Instrumenter skal Wolframstaal
have vist sig overmaade hensigtsmæssigt. Med Vcerktpj
deraf har man afdrejet og gjennemboret det bedste i
Handelen forekommende Stpbestaal, og navnlig i denne
Anvendelse er man sikkert ikke i Stand til at frembringe

noget bedre Materiale.

Emalje til Gjenstande af stobt J«rn.
I England fremstilles nu en smuk og meget stcerk
Emalje til stöbt Jævngods Paa folgende Maade: Gjenstanden, der stal emaljeres, bringer man i Sand til
Rpdglpdning og vedligeholder denne Glpdning en halv
Time, hvorpaa man afkpler langsomt, dernæst renser
man omhyggeligt med hed, fortyndet Svovl- eller Saltsyre,
12*
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afstyller med Vand og tørrer. Gjenstandene blive da
grunderede, idet man anbringer efterncevnte Blanding:
6 Dele Flintglas, 3 Dele Borax, 1 Del Mpnje
og 1 Del Zinkilte sammenblandes, pulveriseres fint,
holdes 4 Timer i Rodglpdhede og gjpres endelig halvflydende ved en hpjere Temperatur.
Massen bliver
derpaa lcedstet rask i koldt Vand, 1 Del af den blandet
med 2 Dele Benmel og dannet til en Dejg, idet man
sluttelig udriver med den fornpdne Mcengde Vand.
Derpaa tørres Gjenstandene ved hpj Temperatur og op
hedes i Muffer, for at de anbragte Glasurlag kunne
blive forglassede.
Ovenpaa Grnnderingen anbringes folgende to, paa
samme Maade præparerede Blandinger efter hinanden,
a) 32 Dele brændte Ben, 16 Dele Porcellcenjord, 14
Dele Feltspat og 4 Dele Potaske udrpres rast med Vand,
tøne§, brændes og afkples rask med Vand; den pulve
riserede Masse udrives med Vand til en sin Dejg med
16 Dele Flinteglas, öVs Del brændte Ben og 3 Dele
brændte Kvarts. Efterat Gjenstandene ere blevne godt
törrede, anbringer man b) den tredje Blanding af 4
Dele Feltspat, 4 Dele rent Sand, 4 Dele Potaste, 6 Dele
Borax, 1 Del Zinkilte, 1 Del Salpeter, 1 Del hvidt
Arsenik, 1 Del reneste Kridt, der efter Sammenblandingen
blive brændte, meget rast afkplede i Vand og sammen

revne med

5x /2

Del brændte Ben og 3 Dele Kvarts.

Svejsning af Joern.
Svejsningens Styrke beror paa, at al Glpdskal eller
Hammerflag presses tilstrækkeligt ud af Sammenføjningen.
Dette kan opnaas ved et meget simpelt Haandgreb, hvis
Nytte man imidlertid altfor ofte overser eller ikke overtcenker, men hvis Anvendelse kan vcere i Stand til at
forhindre mangt et Uheld, som man ellers kunde blive
udsat for. Man danner blot de to Flader, som skulle
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sammensvejses, saaledes at de erholde en konvex (ophöjet)
Form og altsaa frei först af tun berøre hinanden i et
Punkt eller en Linje efter Midten. Kun ved denne
Skikkelse af Fladerne er man nemlig vis paa, at Hammer
slaget drives ud og en fuldstændig metallist Berprelse as
Jcern med Jcern finder Sted. Sagen er saa indlysende,
at man alene behpver at gjøre opmærksom derpaa.

At give Imn og Staal en varig blaa Farve.
Gjenstandene maa vcere polerede og fri for Smuds
og Fedt; man maa fornemmelig rense saadanne Dele,
som have Haller (f. Ex. med finsigtet Aste eller pulve
riseret Kalk, Smergel eller lign), ellers vil ved Anlöbningen Rpgen lægge sig paa disse Haller og gjøre
Arbejdet plettet. Jo haardere og bedre poleret Over
fladen er, desto smukkere bliver den. Til at iværksætte
Anlpbmngen gjør man paa en Rist en kraftig Ild af
Trækul, tager Gsenstanden med en ren Tang og holder
den frit derover; den maa aldeles ikke lcegges paa
Kullene. Man man herved stedse se at faa de tykkere
Dele gjennernvarrnede, ellers ville de tyndere Dele anløbe
for stærkt, medens de tykkere vedblive at vcere hvide.
Begynder Gjenstanden at blive hvid, saa ftrør man lidt
pulveriseret Arsenik (Arseniksyrling) over Kullene. Herved
Udvikler sig en Damp, der lugter som Hvidlpg. Da
Arsenik er en stærk Gift, maa man enten holde Vejret
eller binde et Tprklcede for Munden. Gsenstanden holdes
nu saa længe over Ilden, til man erholder den attraaede
Farve. Dernæst lader man den afkple i Luften. Man
vogte sig for at berøre den an lob ende Gjenstnnd med
Fingrene før den er fuldkommen kold. Er den bleven
kold og har den Farve den stal have, dypper man den i
Terpentinolje og pudser ben af hermed, saa bliver Farven

staaende.
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Damascering af Staal.
Vil man damascere en Gjenstand, maa man fprst

lade den anløbe Maat, som ovenfor ncevnt, derefter over
drages Gjenstanden med en Wtsgrund (se Misning),
paa alt hvad man pnster stal forblive Blaat. Man
lader den tørre, tager en Fjer, som man dypper i Salt
syre, og bestryger den hUrtig hermed, stikker den derpaa
lige saa hurtig i koldt Vand, tørrer og renser den med
Terpentinolie. Paa denne Maade kan man frembringe
hvide Forsiringer eller hvid Skrift paa blaa Band, eller
omvendt eftersom man anlægger ALtsgrunden. Vil man
have Forsiringerne blaa og Grunden mat hvid og for
dybet, saa overstryges det blaa, som man puster at fjcerne,
sprst med Saltsyre og derefter med Salpetersyre; dette

sidste angriber vanstelig det blaa.

Glasagtigt Overtrcek paa Stobejlrrnsgods3 Dele Blyhvidt (eller 1 Del Mönje og 2 Dele

Blyhvidt), 2 Dele Borax og 1 Del Flintesten, der sammen
smeltes til Glas og rives med Vand yderst fint paa en
Mplle, saa at det bliver til en flpdelignende Vædske.
Denne Vredste stryges ved Hjælp nf en Börste paa den
rene og oxydfri Overflade af Særnet og hældes, naar
ben stal anbringes i det Indre af et Rpr, ned gjennem
dette, saa at der overalt kommer et scevnt Lag. Naar
det saaledes anbragte Overtræk er tørt, saa udsættes
Jcxrnet for en saa stærk Hede, at det paastrpgne Glas
pulver kommer til at smelte. Det vil da ubgjøre et
glasagtigt Overtræk.

Forgyldning paa Jeern.
Jcernets Overflade renses fprst omhyggelig og der
paa indgnides den med Soda-Amalgam ved Hjcelp af en
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Börste eller lignende. Derpaa overhældes Overfladen
med en koncentreret Oplpsning af Guldklorid. Guldet
indgaar da en Forbindelse med den algamerede Over
flade, og man behpver derefter kun at uddrive Kviksølvet
ved Hjcelp af Ophedning for at faa den forgyldte Over
flade frem, der godt kan taale Polering.
Ved med
Guldoplosningen at udfore Skrift eller Tegning paa
Gjenstande, kan man paa samme Maade faa dette til at

staa forgyldt.

Metode til varm Forgyldning af Joern(Af W. Kirchmann)

Et godt Middel til at faa Guld til at fcefte paa
Jcern, selv om dette er noget iltet paa Overfladen,
haves i Natrmmamalgam, som man gnider paa de Steder
der skulle forgyldes.
Naar Kviksølvet er fæstet paa
Overfladen, dyppes Gjenstcmden i en koncentreret Klorguldoplpsning, og Kviksølvet fordampes derpaa. Over
fladen lader sig da polere. Med Splv og Platinsalte
faar man lignende Resultater.

Messinggjenstande farves staalblaa
ved at lægges i et Blykar, hvori kommes en Oplpsning
af Arseniksyrling i Saltsyre. De overtrcekkes da med et
iriserende Lag og tages op, naar dette viser en blaa Farve.

Pyro-Plcttering, en Fremgangsmaade til at overtroekke
Metaller med andre Metaller, iscrr J«rrn og Staal med Sslv(As I. B. Thompson.)

Naar et Metal ved Adhæsion stal hæftes til et
andet Metal, maa Overfladen være fuldkommen ren og
blank.
Bed den galvaniste Plettering söger man at
opnaa dette ved Bejtsning med Syrer. Herved maa
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dog bemærkes, at Metallet efter Vejtsmngen omhyggelig
maa vogtes for Berpring med Suften, hvilket man ikke
altid i Begyndelsen iagttog ved Elektro-Plettermgen,
hvad der gav Anledning til mange Fejl, indtil man
fandt paa at bestytte Metallet ved et ganske tyndt Over
træk med Kviksplv, ved Neddypning i en Kviksplvoplösning; det Udskilte Kviksplv dannede da ogsaa et Amalgam
med det udstilte Metal og tjente til at befæste dette.
Den ved Navnet Pyro-Plettering betegnede Fremgangsmaade egner sig i Særdeleshed til Anvendelse,
naar intet af de to Metaller kan amalgeres med Kviksplv.
Navnet Pyro-Plettering har det faaet for at
adstille det fra Elektro-Plettermg, og fordi Metallet, der
paafores, fcestnes ved Varme i Forbindelse med Lufttryk.
Maaden indskrænker sig ikke alene til Forsølvning, men
kan ogsaa benyttes til at overtrække Metaller med Guld,
Platin, Aluminium, Kobber, Messing, Bronce, ja endog
med Almninmmbronce.
Theorien for Fremgangsmaaden er meget simpel,
men den praktiske Udfprelse krcever Omhyggelighed og
Opmærksomhed. Gjenstandene maa ogsaa hertil have
en saa ren Overflade som muligt. Dette opnaaes for
Jcern- og Staalgjenstande Paa folgende Maade. Man
koger dem førft i kcmstist Lud for nt befri dem for Fedt,
renser dem derpaa med Bprster og fint Smergelpulver i
Vand og bearbejder dem saa med Kradsbprster af Staaltraad under en Straale af fuljurt Natronoplösmng.
Herefter kommer den kemiste Rensning, som ivcerkscettes
med Brint in statu nascenti. Gjenstandene hænges ved
en Traad i en stcerk kogende alkalist Oplpsmng og fastgsöres til den negative Pol i et kraftigt galvanisk Batteri.
Naar den alkaliste Oplpsning er stcerk, og naar man
omhyggelig vogter den for Kulsyre, er det tynde Lag,
der hæfter derved, tilstrækkelig til at bestytte Gjenstandene
for Luftens Ilt, naar de efter Rensningen skalle bringes
over i Fceldmngsvcedsien, hvilket Tidspunkt man let ved

Svelse kan træffe; Jcern- og Staalgjenstande antage
nemlig ved denne Rensning efterhaanden et splvagtigt
Udseende.
Foeldmngsvcedsten kan bestaa af Kyanider, Sulfater
og Klorider as vedkommende Metaller; Thompson anvender
en sceregen Vcedske, om hvis Sammensætning han ikke
meddeler Oplysning. Gjenstandene henligge i Fceldningsvcedsien i nogen Tid, hvis Varighed bestemmes ved
Prøvestykker, som af og til udtages og vejes for at

bestemme Mængden af det udskilte Metal.
Naar Gjenstandene have henligget i den bestemte
Tid, tages de ud, tprres og bringes i en Ovn for at
fæstne det Udskilte Metal til Overfladen. Ovnen er en
Slags Muffelovn, som maa opvarmes til Rpdglpdhede,
og hvori man omhyggelig maa vogte Gjenstandene for
ForbrcendingsprodUkterne.
Bed Brændingen af Knivklinger og andre skærende Instrumenter maa Temperatvren dog ikke gaa hpjere end 230 260° C. For at
bestemme den rigtige Varmegrad hertil, bruger man en
Pude af Prpvepapir, der er præpareret med en Allunoplpsning, og tager fra Tid til anden en Klinge ub og
prøver den paa Puden og ser om denne ved Varmen
bliver straafarvet, gul, lysebrun, nwrkebrun eller sort.
Naar den rigtige Varmegrad er naaet, tages Klingerne
ud og hcerdes ved at stikkes med Spidsen nedad i koldt
Vand. Ved Gjenstande, som det ikke er nødvendigt at
anløbe og hvor Metallet ikke forandrer sin Haardhed,
som Kobber, Messing, Nysplv, kan Varmen vcere betyde
lig stærkere. Er en Staalgjenstnnd ved for stærk Varme
bleven for blöd, kan den, uben at Metalovertrcekket
beskadiges, hoerdes og anlpbes paany.
Den sidste Operation kaldes Jndbrcendingen og beror
ester Thompsons Mening derpaa, at Metallet, hvoraf
Gsenstanden bestaar, udvider sig ved Varme og bliver
porpst, og at da ved Lufttrykket det udskilte Metal tildels
bliver drevet ind i Porerne. At dette virkelig er Til-
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fceldet kan man se, naar man fliber Gjenstandene; det
ser da Ud som om Overtrækket i smaa Dele er trængt
ind i Massen.

Fortinning af Metaller ad kold Vej, uden Anvendelse af
galvanisk Batteri.
20 Kv. Tinsalt (Tinklorid), 5 Kv. Salmiak og
20 Kv. Kogsalt oplpses i 40 Kv. Salpetersyre, blandet
med 80 Kv. Saltsyre.
Denne Blanding bliver fortyndet i Forhold til den
Tid, i hvilken Fortinningen kan udfpres og Bestaffenheden af det Metal, der skal behandles; dette bliver
efter at det er pudset rent og bejtset, nedsænket i den
fortyndede Vcedske og bliver liggende deri længere eller
kortere Tid, eftersom Fortinningen pastes mere eller
mindre tyk.
Ved Fortinning af Kobber og Jcern bliver Gjenstanden bragt i Berprelse med en Zinktraad, hvorved
Metalforbindelsen baade foregaar hurtigere og sikrere.
Fordelene ved denne Metode ere for det fprste, at
da Fortinningen sier ad kold Vej, gjöres det muligt at
ubføre denne pna Metaller, hvis Smeltepunkt ligger
lavere end Tinnets, medens Fortinningens Tykkelse ganske
kan afpasses efter Behag. For det andet er denne
Metode for de pvrige Metallers Vedkommende ikke alene
billigere og simplere end den sædvanlige Fremgangsmaade at paaføre Tinnet i smeltet Tilstand, men dens
Anvendelighed er uafhængig af Gjenstandens Form.
Saaledes kan f. Ex. Kobberrpr af ringe Diameter paa
sædvanlig Maade aldeles ikke fortinnes indvendig, hvilket
paa den ovenfor bestredne Maade' ingen Vanskelighed

frembyder.

Fortinning af Jcern ad vaad Vej.
I 100 Pd. Vand oplpses 45 Kv. pulveriseret Vin
sten under Ophedning; denne Oplpsning nentraliseres
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med 5 L 6 Kv. pulveriseret Kridt. Man tilbereder der
efter en Oplpsning af 21 Kv. Tinsalt i 10 Pd. Band,
der scettes til den foregaaende, hvorpaa man lader det
hele koge i nogle Minuter. Det Jcern, der sial fortinnes, maa i Forvejen paa sædvanlig Maade vcere
bejtset med Svovlsyre. Für Operationen bringes Blan
dingen i et Kar af Trce og Porcellcen, for at Tinnet
ikke stal give Nedflag paa Karret, hvor den foreløbig
ved Tilledning af Vanddampe ophedes til 57° R.; derpaa scenkes Jcernet i Voedsken tilligemed ca. 2 Pd. Zinkstykker, hvorpaa Jcernets Overflade strax begynder at
overdækkes med rent Tin. Jstedetfor nt tilsætte Zink
stykker kan man ogsaa anvende et Kar af Zink for
Operationen. Fortinningens Styrke vil være afhængig
af Længden af Opholdet i Badet; men i 8 Timer vil
en for de sædvanlige Øjemeb tilstrækkelig Mcengde Tin

have afsat sig paa Jcernet.

Fortinning, Forkobring og Forsslvning as Messing,
Kobber, Nysolv, Staal og Zink ad vaad Vej.
(Af C. Poul).
Fremgangsmaaden ved Fortinning as Jærngjenstande
paa den vaade Vej er fim lidet kjendt. Gjenstandene
maa nemlig fprst renses og bejtses, derpaa overtroekkes
med en Kobberhinde og da endelig fprst fortinnes. Som
Bejtse benyttes 1 Del Svovl- eller Salpetersyre i 10
Dele Vand. Gjenstandene lægges i den fortyndede Syre,
og naar de have vceret der i nogen Tid, tildryppes for
sigtig en Oplosning af svovlsurt eller eddikesurt Kobber
ilte. Man jætter ikke mere af Kobberoplosningen til,
end der er nødvendigt til i Lpbet as en Time at give et
ganske svagt Overtræk. Derpaa vaskes Gjenstandene og
forkobres nok en Gang, men denne Gang stærkere end
fprste Gang. Dette sier ved at befugte dem med en
Oplosning af Tinsalt (Tinforklor) og derpaa ryste dem i
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en Oplpsning af Kobberilte-Ammoniak blandet med stemmet
Kridt. Zink forkobres paa samme Maade, dog er Befngtningen med Tinsalt overflødig. Tinsaltoplpsningen til
beredes af 1 Vcegtdel Tinsalt, 2 Dele Vand og 2 Dele
almindelig Saltsyre.
Kobberilte-Ammomakoplpsningen
faas ved at oplpse 1 Del Kobbervitriol i 16 Dele Vand
og tilsætte Ammoniak (SalmiakspiritUs), saa længe til
det fprst opstaaede lyseblaa Bundfald er oplpst med en
dyb blaa Farve.
De saaledes forkobrede Gjenstande
kvnne paa almindelig Maade hvidkoges med Vinsten og
Tin, eller bedre med en Oplpsning af 3 Dele Vinsten
og 1 Del Tinsalt i Vand. Gjenstandene komme i Vand,
hvori er raspet Tin, og den omtalte Blanding dryppes
til, under stadig Omrystning. Processen bør vare omtrent
1 Time, hvorpna Gjenstandene tages op og tprres i
Savspaaner.
Messing-, Kobber- og Nysplvgjenstande, som enten
maa være slebne eller fristbejtsede, samt forkobrede Jærnog Zinkgjenstande forsplves paa folgende Maade. Man
oplpser 14 Gram Splv i 26 Gram Salpetersyre, end
videre oplpses 120 Gram Cyankalium i 1 Liter Vand,
og begge disse Oplosninger blandes nled hinanden, hvorpaa tilsættes 28 Gram stemmet Kridt. Glatte Gjenstnnde kunne nu forsolves ved at gnide denne Oplys
ning paa dem, medens andre Gjenstande som Kjceder,
Knapper og lignende kommes i en glaseret Gryde,
bestrps med Kridt og overgydes Under stadig Omrøring
meb den omtalte Oplpsning, dog ikke med mere end
nødvendigt.
Vil man farve enkelte Steder af de forsølvede Gjen
stande mprkegraa, det vil sige fremstille det saakaldte
oxyderede Splv, udfpres dette altid med Svovlammonmm.
Man dækker de Steder, som ikke skulle vcere mørfe, med
flydende Vox og stryger med en Pensel en svag Oplos
ning af Svovlammonmm paa. Andre Metaller kunne
ogsaa farves smukt bronceagtigt, navnlig Guld, og man
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ran da give de forsølvede Gjenstande enten Paa hele
Overfladen eller paa enkelte ubedcekkede Steder, en svag
Forgyldning. Forgyldningen udfpres i et Bad af 3 Gram
Klorguld og 12 Gram Rhodankalmrn i 1 Liter Vand,
hvortil sættes saa meget Saltsyre, at Oplosningen akkurat
reagerer sur. En simpel Neddypning i dette Bad er
nok til at give en tilstrækkelig Forgyldning; ved Overstrygning med Svovlarnrnonium faar man en blaalig
Farve.

Overtmk af Messing mcd Britaniametal.
Et saadant Overtræk tilvejebringes af Puscher paa
folgende Maade. I et godt glaseret Lerkar oplpses 12
Kv. Vinsten og 1 Kv. Brækvinsten i 2V2 Pd. Vand,
der tilsættes 12 å 15 Kv. Saltsyre, 32 Kv. pulveriseret
Tin og 8 Kv. pUlveriseret Antimon og lader Messinget
koge */4—l/2 Time i denne Vcedske. Den antager da et
blandet og snmkt Overtræk, som er varigere end Fortinning.
■ Koger man Gjenstanden i en Oplpsning af 4 Kv.
Brcekvinsten, 4 Kv. Vinsten og 12—15 Kv. Saltsyre
med 12—15 Kv. Antimon, saa antager den en pragtfuld
og varig LUsterglans; fprst fremkommer Guldfarve, der
næst kobberrpdt, senere smukt violet og tilsidst blaagraat.
Farverne ere varige og forandre sig ikke i Luften.

Ny Metode til at gravere i Kobber.
En ny Metode anvendes nu til Gravering af Spkort og kan let og hurtigt udfpres. Metoden bestaar i
at overtrække Kobberpladen med et tyndt Lag af Splv
og over dette en farvet Fernis; derpaa udfpres den topo
grafiste Tegning og Skriften med tør Radeernaal og
Tegningen cetses ved Hjcelp af Jcernklorid. Skal der
reproduceres i forstyrret eller formindsket Maalestok, saa
kan man undlade Aftrcekningen (décalcage), idet man
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gjør Daguerrist Aftryk paa Splvlaget. For saa vidt
som Splvets Adhæsion lader Stregerne vise sig aldeles
rene efter Mtsningen, bliver Tegningens Fremstilling
med Mtsvcmd forbedret; Stregens „Tprhed", der vilde
virke stadeligt ved Portrceter, er en absolut Npdvendighed
ved kortografiste Arbejder.

At give Zink et brillant Farveovertrcek ad kemisk Vej.
lAf Prof. Bottger).

Man tager saa vidt mulig blyfri Zink, skurer det
blank, idet man kort fpr det stal bruges gnider det med
Sand fugtet med svag Saltsyre, afstyller det med Vand
og tørrer det med blpdt Trækpapir. Derpaa dypper
man Gjenstanden i en alkalisk Oplpsning af vinsUrt
Kobberoxyd, som man tilbereder Paa folgende Maade.
Man overgyder 3 Vcegtdele lufttørt vinsUrt Kobberoxyd
med en Oplpsning af 4 Dele Wtsnatron i 48 Dele
destilleret Vand. Arbejdes med en saadan dybblaa indigofarvet Kobberoplpsnmg af 10° Varme, saa behpves der
nøjagtig en Tid af 2 Mirmter for ut faa et i Vcedsken
dyppet Zinkblik farvet violet; i et Tidsrum af 3 Minuter
erholder man en prægtig mprkeblaa Anløbsfarve, efter
41/2 Minut er Zinken grøn, efter 6^/2 Minut guldgul,
efter 81/a Minut purpurrøb. Viser Kobberoplpsningen
en hpjere eller lavere TemperatUr end den angivne, saa
varierer Indtrædelsen af den ene eller den anden Farve
nuance inden andre lidt forfkjellige Tidsbestemmelser.
Lader man Zinken blive længere end 8V2 Minuter i den
10° varme Oplysning, saa forsvinder igjen den purpur
røde Anløbsfarve, og i dens Sted viser sig da paany
efter Zinkens længere eller kortere Henliggen enten den
ene eller den anden af de forhen nævnte FarvenUancer,
men altid af ringere Intensitet, indtil Zinken endelig
efter at have ligget 1 å 2 Dage i Oplosningen, beklæder
sig med et Overtræk af urenfarvet Kobberoxydul. Afstyller
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man Zinkblikket behændigt med Vand, esterat man ved
hurtigt at tage det op af Vcedsten har set, at den ene
eller den anden af de pustede Farver er kommet frem,
erholder man et Overtræk af stor Farvepragt.

Beskyttelse af Blyrgr.
I Tyskland har man ved de underjordiske Telegraf
ledninger iagttaget, at netår de Ledningerne indesluttende
Blyrpr komme i Berpring med Mprtel i Murværk,
bliver Blyet stort og porpst. De Undersøgelser, som
bleve foretagne i denne Anledning, gav folgende Resultat:
1) Blyrpr maa aldrig bringes i Berprelse med
Mörtel eller Cement.
2) Ler, der er fri for Ammoniaksalte og Salpeter,
stader ikke Blyrprene, og
3) Gibs er den bedste Beftyttelse for Blyrpr. Hvor
disse gaa igjennem mindre Vægge, bpr de derfor omgives
med et Lag Gibs; omkring dette kan der da Uden videre
Fare anbringes Mprtel og Cement.

Skcerpning as File ved kemiste MidlerFilene renses fprst for alle vedhængende og fasttrykkede Filspaaner, og blive derpaa lagte i en fortyndet
Oplpsning af Svovlsyre eller en anden lignende metal
angribende Syre, indtil Billerne ere fuldstændig befriede
og igjen fordybede. Herved blive Filene igjen skarpe, og
efterat man har taget dem af Syrebadet og afskyllet
dem i Vand, overbprstes de med Aste og gives derpaa
lidt Olje for at beskytte dem mod Rust.

Kold Forsølvning.
21 /2 Gram tynde itustaarne Splvblade oplpses i
240 Gram Salpetersyre. Af en Blanding af 540 Gram
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Kogsalt og 540 Gram renset Vinsten (hvid) tilsættes
Splvoplösningen saa meget at det hele bliver til en
lind Grpd, som ornrpres godt med en Glasstang. Man
lader Massen staa i nogle Timer, for at de enkelte
Jngredientser rigtig kan forbinde sig med hinanden.
Derpaa tilsætter man endnu lidt Vinsten og Kogsalt og
lader Blandingen inbtørre til Pulver. Ved Brugen maa
de omhyggeligt rensede Metalgenstande fugtes med Vand
og man tager lidt af Splvpulveret paa Fingrene og
gnider Gjenstandene godt dermed, jo mere man gnider
jo smukkere bliver det. Tilsidst afvaskes med en ren
blöd Börste og rent Vand.

Guldfarve paa Messing50 Gram Wtsnatron og 40 Gram Mælkesukker
oplpses i 1 Liter Vand og koges 1i4 Time, hvorefter
Oplosningen tages af Ilden, og naar den er bleven
kold, tilsættes 40 Gram kold, koncentreret KobbervitriolOplpsning (Kobberforilte), som snart bundfælder sig.
Nu lcegger man Messinggjenstandene, der sprst maa
være volerede, paa en Trcesi og sænke dem i Vcedsten,
hvor de forblive i c. 2 Minutter. Derpaa tager man
Sien med Gjenstandene op af Karret, de sidste afstylles
godt og gnides tørre med Savspaaner.

Loddevlrdske, som ikke foraarsager Rust
paa Jcern og StaalSmaa Stykker Zink oplpses i Saltsyre indtil Syren
er mættet med Zink, hvilket let kjendes paa at Syren
ikke længer bruser, som ogsaa paa at Zinkstykkerne for
blive Uoplpste, Derpaa tilsættes Salmiakspiritus, omtrent
en Trediedel af Oplosningens Rumfang, hvorved hele
den fri Syremcengde neutraliseres, og endelig fortyndes
det med en lige Mcengde Regnvand.
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Denne Loddevcedste foraarsager ingen Rust paa Jcern
og Staal og gjør fortrinlig Nytte saavel ved al Slags
Lodning som ogsaa ved Fortinning.

Hurtig Rensning af anløbne Monter, Medaljer og Sslvtsj.
Man fætter 3 Dlglas ved Siden af hinanden, hvoraf
det ene er fyldt med en umådelig koncentreret Oplosning
af Cyankalium og begge de andre med destilleret Band.
Herpaa dypper man ved Hjælp af en Messingtnng
Gfenstanden i Cyankaliumoplpsningen; som ved et Trylleri
ser man da den smudsig-gUle eller brune Hinde for
svinde fra samme. Derpaa skyller man hurtig Gjenstanden
nf i det andet og tredje Glas og aftørrer den tilsidst
lned en Linnedklud. Ved [tørre Gjenstande som f. Ex.
Skeer, Kander, Lysestager etc., vceder man de anløbne
Steder med en lille, i Cyankaliurnoplpsning dyppet, Pensel
eller Bomuldstot. Paa samme Maade bærer man sig
ad med forgyldte Gjenstande. (Cyankalium er Gift; i c

Side 201).

Rensningsmiddel for Messing-, Bronce- og Sslvvarer.
(Af Professor Artus).
Man tilbereder førft en Sæbeoplosning, idet man
straber 30 Gram Kokosscebe ud og oplpser den i saa
lidt Vand som muligt ved en svag Varme, saa ben
bliver en tyk grøbagtig Masse; derefter Udrives 5 Gram
Engelftrpdt (Jcernilte) med noget Vand, hvorpaa tilsættes
1^2 Gram kulsur Ammoniak, og efter at ogsaa dette er
omrørt til en ensartet Masse, tilsættes den ovenomtalte
Scebeoplpsning (som førft maa vcere kold) under Omrøring,
hvorefter Massen opbevares i Stenkrukker, der ere godt
overbundne med Blcerer.

En ny Maade, hvorpaa Solv let kan renses.
Da alle Svovlets Foreninger, som bekjendt, reduceres
af Banh^tof, behpver man kun at udsætte de sværtede

13
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Splvsager for Indvirken cif Vandstof, for at faa Svovlsplvet reduceret til metallist Sölv. I dette Øjemeb
hænger man Sølvsagerne ned i en svag svovlsyreholdig
eller saltsyreholdig Oplpsning i Berprelse med et Stykke
Zinkblik. Zinken oplöses af Syren, og det udviklede
Vandstof udbreder sig over Splvets hele Overflade, da
dette ved Berpring med den positive Zink bliver stcerkt
negativ elektrist. Vandstoffet reducerer Svovlsplvet, og
inden kort Tid faar man Splvet rent og frit for alt
Svovlsplv.
Blandt en Mængde Splvsager blev paa denne
Maade renset en Splvskaal, som i et LaboratoriUm i
Tidens Löb var bleven ganske sort. Metoden tør saaledes anbefales.

Rensning af Sslvtsj.
Professor Bpttger anbefaler at rense Splvtpj, sonr
af en eller anden Anrsag er stærkt anløbet, og som ved
de almindelige Midler ikke vil lade sig rense, ad elektrolytisk Vej. Man koger i dette Djemed en mættet Oplos
ning af Borax i Vand eller en ikke for koncentreret
Oplpsning af ALtskali, og heri anbringes Splvtpjet paa
et med Huller gjennemboret Zinkblik eller i et do. Zink
kar. I en Utrolig kort Tid ser man da, at det graa
Overdrag (Størstedelen Svovlsplv) forsvinder og den
skMneste Glans fremtræder atter. I Mangel af et
saadant Zinkkar kan man berøre de nedlagde Gjenstande
flere Steder med en Zinkstav.
Dr. Elsner anbefaler at rense Splvtpj paa folgende
Maade: Det Vand, hvori sircellede Kartofler ere kogte
møre, sættes igjen over Ilden; naar det koger kommes
der en Stamp Soda deri; derpaa lægges det Splvtpj
og de pletterede Sager, som man vil rense, ned deri,
det koger i godt 10 Minutter. Derefter tager man det
op og tørrer Stykke for Stykke i et rent Klæde. Man
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maa helst aftørre det, medens det er ganske varmt, og
da vil man se, at det skinner blankere, end naar det er
Poleret med Solvscebe, Trippelse eller hvad man ellers
anvender til graveret Arbejde, da dette ligesom Kridtpnlver er tilbpseligt til at sætte sig fast i Fordyb
ningerne.

Polerpulver for SslvsagerMeget fortyndet Citronsyre tilsættes en ringe Mængde
Soda og pulveriseret Kalk. Dette blandes godt sammen
og man lader Vædsken bortdunste ved Solvarme; man
soar et fint Pulver tilbage, som ikke alene er et fortrin
ligt Poleremiddel for Splv, men ogsaa for Messing og
Kobber. Tilberedningen af dette Pulver har i lang
Tid været en Hemmelighed.

Polerepulver for ægte Guldvarer.
V« Pd. Kridt, 22 Kv. Ler, 25 Kv. Blyhvidt, 51Z2
Kv. kulslir Magnesia, 5Vs Kv- Jcernilte (Engelstrpdt).
Alle disse Jngredientser pulveriseres fint og blandes
omhyggeligt. Til Polering med dette Pulver benytter
man et Stykke Skind. Dette Pulver anbefales scerlig
af belgiske Guldarbejdere.

Staalpulver som Smergel.
Man opheder Staal til det er hvidglødende og af'
føler det derpaa fuldstændig i koldt Vand. Det saaledes
hærdede Staal stöder man derefter med en stcerk Støber
i en Morter af fint Stpbejoern til et fint Pulver. Dette
Pulver egner sig paa Grund af sin Haardhed scerlig til
Slibning og Polering af alle Slags Metaller saavel
som af Stene, Glas og andre haarde Legemer.
13*
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Pudsepomade for Polering as Metaller og Glas1 Del Olivenolje, 1 Del Salmiakspiritus, 2 Dele
Kalk og 1 Del Vand. Disse Gjenstande blandes simpelthen
sammen og danne da en tyk Masse, med hvilken der
poleres hurtigt og smukt.

Polerpulvcr.
40 Kv. pulveriseret kulsur Kalk (Kridt), 10 Kv.
Jcernilte, 100 Kv. Jnfusoriejord pulveriseres godt og
blandes omhyggeligt.

Pudsepulver for Metaller.
50 Kv. Kridt, 18 Kv. stemmet Lerjord, 12^2 Kv.
Blyhvidt, 5 Kv. kulsur Magnesia, 5 Kv. Blödsten pulveri
seres meget fint og blandes omhyggeligt.'

Metalpudsepomade50 Gram ituskaaren Kokosscebe blandes ved Barme
rned saa meget Vand, at der dannes en grpdagtig Masse;
efter Afkølingen tilsættes en Blanding af 5 Gram
Engelskrpdt og 12 Gram kulsurt Ammoniak under omhygge
lig Omrøring. Massen opbevares i vel tilbnndne Krukker,
eller hvis den er bestemt til Handelen, da i smaa Blikdaaser.

Vredste til galvanisk Forssliimng.
(Efter Thomas og Delisse).
Forfatterne anbefaler til galvanisk Forsølvning en
Blanding af svovlundersyrlig og tvesvovlsyrlig Ammoniak
tilligemed Svovlsyrling, hvilken giver en smuk, glat, hvid,
konstant og varig Forsplvmng. Denne Blanding frem
stilles paa fplgende Maade:
1) Lcedsket Kalk og pulveriseret Svovl koges i en
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blandet med xk Liter Ammoniakvand, 130—150 Gram
svovlsur Zink, 64 Gram Cyankalium. Skal dette Bad
tjene tit Kobberovertrcek alene, saa tilsættes ikke Zinksalt.
(Cyankalium er Gift; se Side 201).

Vledske til galvanisk Forgyldning.
Man oplyser 32 Gram Guld i 250 Gram Salpeter
syre og 125 Gram Saltsyre og fordamper Syren. I en
Digel smelter man 800 Gram Blodludsalt sammen med
400 Gram kulsurt Kali, udhcelder Produktet, oplyser det
i 12 — 15 Liter hedt Vand og tilsætter GnldopliSsning.
De Gjenstande, der skulle forgyldes, holdes i dette Bad
ved en Varme, som er 10—12° R. over Luftens. Skal
Forgyldningen være mørf, saa oplpser man lidt Kobber
i Badet.

Elkingtons elektrogalvaniske Forsølvning
I det berømte Elkingtonste Institut i London anvendes
folgende Fremgangsrnaade ved Forsølvning: Naar de
Gjenstande. der skulle forsplves (eller forgyldes), ere
rensede og tprrede i Savspaaner, vasker man dem med
en fortyndet Oplpsning af salpetersurt Kviksplvtveilte,
hvorved der fremkommer et fint Lag metallist Kviksolv,
som ifølge Erfaring bevirker, at Splvet (eller Guldet)
binder sig fast til Gjenstandene.
Skeer, Knive eller
Gafler osv. hænges op paa en Kobbertraad, som bærer
smaa Hager, og bringes tilligemed den i Splvbadet og i
Berpring med Batteriets Zinkpol.
Der vil da strax
udfældes skummende hvidt Splv paa dem, uden at man
nrcerker tit nogen Bevægelse i Bcedsken, og eftersom Gjen
standene holdes i længere etter kortere Tid i Bcedsken,
bliver Splvlaget tykkere eller tyndere. For at kunne
bestemme Mængden af det udfældede, vejer man en Ske
etter en af de andre Gjenstande før den bringes i Badet,
og idet man derpaa as og til tager den ud af Badet og
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atter vejer ben, kan man beregne, hvor meget Splv der
er udfceldet paa hver enkelt Gjenstand eller paa en Flade
Paa 1 Kvadratfod.
Splvbadet tilvirker man ved i Varme at oplöse
2 Dele rent Sold i 6 Dele Salpetersyre og inddampe
til Törhed, oplpse det tilbageblevne i 25 Dele Vand,
fælde med 2 Dele Cyankalium, som ere oplpste i 25 Dele
Vand, frafiltrere Cyansplvet, udvaske det og oplöse det i
en meget koncentreret Oplösning af 2 Dele Cyankalium.
Man fortynder tilsidst denne Oplpsning med saa meget
Vand, at den ubgjør 100 Dele. Man maa nøje iagttage,
at denne Vcedste altid har samme Vægtfylde.
Medens der af Vcedsken udskilles Splv vil der
rigtignok atter i samme Forhold oplsses Splv ved den
anden Pol, navnlig af de Plader, der ligge i Traget,
for at oplpses.
Men dette foregaar dog ikke ganske
regelmæssigt, og de op- og nedgaaende (Strømme for
anledige Striber paa Overfladerne af de Gjenstande, der
skulle forsplves.
Det udfældede Lag er som oftest nd en Glans, og
for at give det en meget smuk Glans, sætter man derfor
en ringe Mængde Svovlknlstof til Splvbadet.
Efter 4 Timers Forlpb er Forsølvningen, der efter
Behag kan gives en stprre eller ringere Tykkelse, sæd
vanlig færdig. Til almindelige Artikler regnes 50 — 65
Gram Splv paa hver
Fod.
Anvender man ikke Svovlkulstof, da maa Gjenstandene
poleres; men alle Gjenstandene gives dog den sidste
Polering ved Gnidning med unge Pigers Hcender, the
deres Huds Finhed og Blpdhed giver en Politnr, som
man ikke paa anden Maade kan opnaa. (Cyankalium er
Gift; se Side 201).

Galvanisk Overtryk med Messing paa Metaller.
1) Man oploser 25 Kv. Kobbervitriol i 1 Pd. hedt
Band, 2 Pd. Zinkvitriol i 4 Pd. Band og 41/* Pd.
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Cyankalium i 9 Pd. Vand. Disse Oplosninger sammen
blander man, tilsætter Kyankalium, indtil det fremkomne
Bundfald er oplpst, og fortynder det hele med 62V2 Pd.
Vand. Ved 2 BUnzenske Elementer bevirker man nu en
Sonderdeling. Man forbinder den Gjenstand, der stal
overtrcekkes, med den negative Pol og tillige den positive Pol
med en Messingplade. Vcedsken bliver ophedet til Kogning.
2 Man oplpser 1 Pd. Cyankalium og 1 Pd. knlsur
Ammoniak i 10 Pd. Vand og tilsætter 121/« Kv. Cyan
kobber og 6V4 Kv. Cyanzink. Begge disse Forbindelser
tilvejebringes ved at fælde Kobbervitriol- og ZinkvitriolOplpsning med CyankaliUm, idet man vogter sig for
Overskud af Fceldningsmidlet, udvasker Bundfaldet godt
og tørrer. Spnderdelingsvcedsken opheder man til 52° R.
og anvender et stærkt Batteri samt en Messingplade.
Dnsker man mere Kobberbundfald og dermed en mere
rpd Farve, saa maa TemperatUren være hpjere, eller
mcm maa enbnu tilsætte noget Cyankalmm. Vil man
have et forøget Zinkindhold, saa lader man Temperaturen
synke, eller man tilsætter en stprreMcengde kulsirr Ammoniak.
Cyankalmm er Gift; se Side 201).

At forsslve Gjenstande af Kobber, Messing og disses
Legeringer eller til at udbedre beskadigede Steder paa dem
(Af Rossler.)
Hertil benyttes en fortyndet Oplosning nf Kaliumsplvcyaimre, som dette bruges til sædvanlige galvaniske
Forsolvnmger. Hermed bestryges Gjenstanden og ind
gnides ved Hjælp af en Pensel med lidt iltfrit Zinkfilspaan. Man vil da strax bemærke et, rigtignok svagt,
men meget varigt Splvlag paa det saaledes behandlede
Metal. Man afstyller derpaa 2—3 Gange i destilleret
Band og aftørrer med Linned. De fra Gjenstandene
assiyllede Zinkfilspanner kan man anvende en anden Gang
eller ogsaa ved Hjælp af svag Saltsyre udtrække det ved
hængende Svlv.
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Kobber og Messing antage allerede en hvid Farve
ved kun at indgnides med denne Splvoplpsning, men
Forsølvningen er da ikke saa varig som naar den fore
tages paa ovennævnte Maade, hvorved galvanisk Elektri
citet er medvirkende, skjpnt der ikke tages noget Batteri
til Hjcelp. Ethvert Spor af Kobbertveilte maa fjcernes
fra Kobberet, inden det forsplves, da Splvet ellers ikke
hcefter varigt.
Jærn lader sig ogsaa overtrække med Kobber ved
Hjælp af KaliunlkobbercyanUre og derpaa forsplve med
Sölvoplpsningen.
Da Cyankalium, og i det Hele taget cynnkaliumholdige Oplpsninger, ere meget ftærft giftige, maa man
vogte sig vel for at bringe dem i Beroring

med Saar eller Rifter i Huden.

Plalinering.
40 Kv. Salmiak og 5 Kv. Platinsalmiak blive
ophedede med 160 — 200 Kv. Vand, og de blanksturede
Metaller der stulle overtrcekkes, nedlægges deri. Belæg
ningen ster efter kort Tids Forlpb og hcefter meget fast.

Farvning af Messing og Kobber.
Naar man i nogle Djeblikke ved MiddeltemperatUr
neddypper et blankt og fnldkommen rent Stykke Messing
blik i en fortyndet Oplpsning af net)trait eddikesurt
Kobberilte (krystalliseret Spanskgrønt, Gift), hvori ikke
findes Spor af fri Syre, saa bliver det farvet gUldgult.
Bestryger man blankt Messing nogle Gange med
en meget sortyndet Oplysning af Kobberllorid, saa bliver
det mattere og grpnliggraat bronceret.
Opheder man blankt Messing aldeles ensformigt
saa stærkt, at man kan tage fat paa det oventil uden at
brænde sig og i denne ophedede Tilstand behændigt
bestryger det en eneste Gang med Spydglanssmpr (Liquor
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stibii chlorati officinalis) ved Hjcelp as en dyppet og
svagt udpresset Bomuldstot, saa bliver det snmkt violet.
Vil man give poleret Kobber en smuk blaagraa
Bronce, saa behsver man fim at bestryge det paa Over
fladen med en Vcedste, som man har tilvirket ved i
Varmen at dirigere Zinnober med en Oplosning af
Svovlnatrmm, hvortil man har sat lidt Wtskali.

Emaljering af Kobber.
Til Emaljering af Kobberkogekar benyttes folgende:
12 Dele hvid Feldspat, 12 Dele ubrcendt Gibs og 1 Del
Borax bliver pnlveriseret ganske fint, godt blandet og
smeltet i en Digel. Massen bliver heldt ub, og na ar
den er afkplet, reven med Band til en dejgagtig Masse.
Derefter stryger man med en Pensel denne Masse paa
den indre Side af Kobberkarrene og lader det henstaa i
middelmaadig Varme, saa at Massen fnar en jcevn
Tprring. Er dette sket, opvarmer man Karrene, de smaa
i en Muffe og de ftørre i en tildækket Ovn, saa stcerkt,
at den paasnmrte Masse bliver flydende. Efter Afköling
faar man en hvid uigjennemfigttg Masse, der hæfter
udmærket paa Kobberet, ikke springer af ved almindelige
Stdd og Slag og beskytter Kobberet mod Plantesyrer.

Forsolvning af PorcelllrnFor at kunne forsplve Porcellcen, enten aldeles eller
ogsaa tildels, fælder man en Oplysning af rent, smeltet,
salpetersurt Sölvilte, saa længe med en Oplosning af
kulsur Amnloniak, at der derved sremstaar et Bundfald.
Man maa dog vogte sig for et Overskud as Fældningsmidlet, fordi Bundfaldet let oplpser sig deri. Bund
faldet bliver vel udvasket og omhyggelig sammenreven
med lidt basist, salpetersurt Bismuthilte (Magisterium
bismuthi), sammensmeltet med Terpentinolie, der er bleven
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tyk i Luften, og derefter paamalet og indbrcendt. Paa
10 Dele af Splvbnndfaldet tager man 1 Del Vismnthsalt. Saaledes fnar man et meget fmuft mat Sölv,
som under Polerstaalet antager en hpj Glans, og navn
lig saa meget lettere jo mindre Flus man har tilsat.
Da Splv ved Svovlbrintestof anlsber sort, saa lader en
Gjenstand, der under denne Behandling mulig kan være
mislykket, sig igjen rense ved Hjælp af noget Cyankalium
(Gift, se Side 201) og stemmet Kridt.

Emaljering af Messing og Argentiu.
Som bekjendt kan man ikke emaljere Messing og
Argentan paa almindelig Maade, forbi Emaljen kun
hefter ufuldstændigt paa disse Metaller.
Det sikreste
Middel, hvorved man opnaar den fornpdne Fasthed,
faaes ved at torfobre ben paagjceldende Gjenstand.
I denne Hensigt bliver fprst ben Tegning, som man vil
emaljere, presset eller graveret i Metallet, og herpaa
bliver da den hele Gjenstand eller ogsaa knn Tegningen
forkobret ved galvanisk Fældning. Naar dette er ubført,
bliver Emaljen som sædvanligt anbragt og derpaa behandlet
med Forsølvning, Bronce osv.

Metalovertmk paa Planter og Insekter.
Salpetersurt Splvilte oploses i Træspiritus. En
Oplpsning som indeholder 10 pCt., vil i Almindelighed
opfylde sin Hensigt; man tilføjer desuden 3 pCt. Salpeter

syre for at undgaa at Splvsaltet reduceres.
Efter en kortere eller længere Behandling i dette
Bad tager man Gjenstnnden op og lader den afdryppe
og paaskynder Torringen ved hurtigt at bevæge den.
Medens den endnu er svagt fugtig, hyldes den i nogle
Sekunder i en Oplpsuing af lidt Svovljcern i fortyndet
Saltsyre, hvorved der dannes et Dobbeltsalt af salpeter
surt Splvilte og salpetersur Ammoniak, som meget le;
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reduceres. Gjenstandens fuldstcendige Tprring Udfpres
ved mild Varme. Derpaa lader man Gjenstanden paavirkes af Kviksølvdampe. I en Skaal med dobbelt Bund
fylder man Vand i det Underste Rum og Kviksplv i det
överste. Vandet holdes kogende over en svag Flamme.
Gjenstanden som hænges op i ringe Afstand fra Kviksplvets Overflade, vil i Lpbet af faa Minuter blive
metalliseret. For at unbgcm de sundhedsfarlige Dampe
af Kviksølvet, incur Skaalen med denne stilles ander en
omvendt hul Gjenstand (Skaal eller lign.), som kan op
sange Dampen.
De saaledes præparerede Gjenstande
kunne derefter overtrcekkes med Metal ad galvanisk Vej.

Afstobning af Plantedele og Insekter i Solv.
Man befæster Gjenstanden, som man ønffer at afstöbe, med fint Staaltrnad i en lille Kasse eller lign.
Nogle tykkere Stnaltraade anbringes for at danne
Luftrpr. Derpaa fyldes Kassen forsigtig med en temme
lig tynd Dejg af 3 Dele Gibs og 1 Del fint Teglmel,
Udrprt i en Allunoplpsning; under Paahceldningen af
denne Masse anbringer man et kegleformigt Stykke Tree
med den spidse Ende paa det mest ophpjede Sted af
Gjenstanden man vil afstpbe, hvorved der dannes en
tragtformig Aabning i Modellen, hvorigjennem man
senere kan indhcelde det smeltede Metal. Naar Massen
er fast, skilles Kassen ab, og Formen brcendes temmelig
stærkt, hvorved Modellen forvandles til Aske. Formen
Udskylles med Kviksolv for at fjærne alle Asiebestanddele.
Forinden Jndstpbningen maa Formen opvarmes for at
nndgaa at Splvet stivner sorend det har naaet rundt i
alle Fordybninger. Tilsidst udblodes Formen i Vand
Og afbrcekkes forsigtig. De ved Stöbehllllet og ved Lufthnllerne ophpjede Steder sjcernes ad meknnisk Vej. Det
er en Selvfölge, at man ogsna kan benytte andre Metaller
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og derefter overdrage disse med
galvanoplastist Vej.

Sold

eller Guld

ad

Rensning af BroncefigurerDen store Kurfyrste i Berlin havde mistet sin grønne
Patina. Ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at den
kun var overtrukken med et sort Smudslag. For at
fjcerne dette, prpvede man Sæbeoplpsning og Ammoniak
vand, men uben Held. Professor, Dr. Weber foreslog
derpaa fortyndet Alkali, og ved Anvendelsen deraf lpsnede
Smudslaget sig og den grønne Patine kom frem igjen.
Imod den Anskuelse, at Alkaliet fremkalder det grønne
Overtræk, og at denne Behandlingsmaade derfor er ens
med den kunstige Patinering, taler den Kjendsgjerning,
at visse Dele af det omtalte Mindesmærke ikke bleve
grønne. Kali viste sig som et virksomt Middel selv ved
tilsyneladende ganske sorte Statuer. De sorte Lag lige
overfor hvilke Kali forblev uvirksomt, hidrprte muligvis
fra Svovlkobber, der allerede tidligere er paavist ved
Blücher-Statuen.

At adskille ægte forgyldte Gjenstande fra guldligncndc
Legeringer.
Man dypper Gjenstandene enten i en Klorguld-,
oplosning eller i en Oplosning af salpetersar Solvilte,
hvorved uægte Metaller overtrcekkes, i før fte Tilfælde
med en brun Hinde, i sidste med en graa. For cit
underage Metaller (Lufter) paa Tapeter bringes en
Draabe Klorsvovl derpaa, font giver en mprkebrun Rand
paa uægte Metaller, men ingen Indvirkning har paa
Guld. Ogsaa ægte og uægte Bladguld kan man paa
lignende Maade undersöge ved i en Flaske at ryste dem
med Klorsvovl.
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Metallochromi
kaldes den Knnst at frembringe pragtfulde regnbueagtige
Farver paa Metal ved Hjoelp af den galvaniske Strpm.
Til Messing, Klokker og Kanonmetal anvendes der
en Vcedske, som bestå ar af 90 Gram Mtskali eller
78 Gram ALtsnatron i 1 Pot destilleret Vand, der
under stadig Erstatning af det bortdampede Vand koges
t 112 Time i et Porcellcenskar med 58^/s Gram slemmet
Splverglpd. Den ved Henstand klarede Vcedske opbevares
til fornoden Afbenyttelse. Naur man vil fortie, bringer
man denne Vcedske i en porös Lercelle, omgiver denne i
et Glaskar med en Blanding af 1 Del Salpetersyre og
20 Dele Vand, bringer en Platinplade i den fortyndede
Syre, men Gienstanden, man vil farve, i Vcedsken i
Lercellcn og forbinder Gjenstanden med den negative
Pol af et galvanisk Batteri. Farverne vise sig og stifte
meget hurtigt.

Jtrrnoplssning som Mttalfarve (Metallochromi).
Man kan anvende en Jcernoplpsning til Metal
farvning og kan derved faa Nuancer, som ikke kunne opnaaes ved Blyoplpsning. Tveiltefrit Jcernvitriol bliver
nemlig oplöst i destilleret Band og dertil scettes lidt for
tyndet Svovlsyre og luftfrit Ammoniakvand, indtil det
derved i Førstningen foranledigede Bundfald atter har
oplöst sig. Det maa dog bemærkes, at denne Oplosning
altid maa vcere frist tilvirket, fordi den ellers tiltrækker
Ilt af Luften og udstiller Jcerntveiltehydrat. Den giver
Farver, der ere mere varige end de ved Blyoplpsning,
mere livlige, yderst bestandige og lade sig polere med
Skind og Joernrpdt, ja endog med Polerstaalet. Metaller,
der ikke let ilte sig, f. Ex. Guld og Platin eller forgyldte
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og platinerede Metaller egne sig bedst som Underlag for
disse Farver.
Staal og Jcern funne platineres ved Nedlægning
i en Oplpsning af Platinklorid i LEther, og endnu bedre
ved Elayl-Platinktorid, som erholdes ved en vedholdende
Kogning af en alkoholisk Oplpsning af Platinklorid.
Kobber, Messing og Nysplv kan man overtrække med
Platin, naar man holder disse Metaller V2 Minut i en
indtil 70° C. ophedet Oplpsning af 1 Del Platinsalmiak i
64 Dele Band og derpaa polerer dem med stemmet Kridt.
Paa Platin frembringer det ved Galvanisme ud
stilte Blyoverilte et stjpnt Blaat, paa Gnld derimod et
stjpnt Grpnliggraat, en Forskjel der hidrprer fra, at
Metallets Farver skinne igjennem.
For at opnaa et heldigt Resultat af Farvningen,
er det af Vigtighed, at de behandlede Metaller ere godt
rensede og forberedte. Jo bedre disse ere polerede, desto
livligere bliver Farven; have de ru Steder, bliver Farven
ikke let ensartet. Ethvert Stykke maa vcere omhyggelig
renset, iscer for Fedt, hvorfor man dypper det i Kalilud
og skyller det godt med Vand, ©tørre Gjenstande kan
poleres med stemmet Kridt. Efter Rensningen tør man
ikke berøre dem med Fingrene.
Gjenstandene forandre sig allerede efter faa Minuters
Ophold i Badet. Man lader den fprste Ordning af
Farven gaa for sig; naar Overfladen bliver graa, begynder
den anden Ordning. Det graa forsvinder atter for at
giøre Plads for en gul Farve, som senere atter for
svinder for at give Plads for Rodt. Dette Moment
under Farvningen fordrer stor Opmærksomhed, at ikke de
attraaede Farvenuancer atter skUlle gaa bort. Man maa
derved erindre, at Farverne se mindre mprke ud i
Vcrdsken end de virkelig ere. Naar de se rpde ud i
Vcedsten, saa ere de i Virkeligheden violette; vil man
have Gjenstandene rode, saa maa de allerede tages ub
af Badet, naar de deri vise sig orangefarvede.
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Den elektriske Stroms Styrke for Metallochromi
Man man vcere opmærksom pact den elektriske Strprns
Styrke. Hvis denne er for stcerk, saa vil man bemærke,
at der ved Elektroden udvikles Brint og Ilt; Gjenstanden
faar da et gru at Udseende og Elektroden overtrcekkes med
svampagtigt Bly. Man man da gjøre (Strømmen svagere,
atter polere Gjenstanden og begynde Operationen forfra.
Holder en ftørre Gjenstand sig passiv, det er, ikke antager
nogen Farve, saa dypper man fprst en Del og siden en
anden Del af ben i Vcedsken, eftersom Farven forandrer
sig. Slige Gjenstande antage flere Farver, fordi de
Dele nf dem, der ere lcengst fjcernede fra Forbindelses
stedet med Poltraaden, hartigst antage Farve og i mest
kjendelig Grad, nnar Vcedsken har mindst Ledningsevne.
For at modvirke denne Ulcempe, maa man forbinde
Gjenstanden paa sorskjellige Steder med den positive Pol
og lade den negative Elektrode lpbe ud i flere hensigts
mæssig ordnede Trande.
Et friskt Bad frembringer
altid flere Nuancer paa samme Sted, men ved Brugen
bliver Badet bedre. Mislykkes Farven, da kan denne
afbejtses med stcerk Eddike. Den kan ogsaa bringes til
at forsvinde igjen, naar man bringer Gjenstanden i For
bindelse med den negative Pol. Man kan saaledes2 —3
Gange underkaste Gjenstanden Farvning, uden igjen at
polere den; men efter 5—6 efter hinanden gjentagne
Farvninger vil Forgyldningen vcere forsvunden og man

atter fornyes.

At frembringe sorskjellige Farver paa famine Metalgjenstanö.
Vil man forsyne en Blomsterbuket af Metal til en
Broche, Haarnaal eller lignende med flere Farver, saa
forgyldes den först (saafremt den ikke er af Guld) og
efter Omstændighederne matteres.
Derpaa overtrækker
man ved Hjcelp af en Pensel de Steder, der skulle
beholde Gnldfarven, med Fernis og bringer derefter
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Gjenstanden i Forbindelse med den positive Pol i Bly
badet. Naar alle Blomsterne ere blevne lyserpde, fernis
serer man de Steder, der skulle beholde denne Farve, og
lader de pvrige Steder blive violette eller blaa ved yder
ligere Indvirkning af den galvaniske Ström, indtil man
kun har Bladene tilbage at farve. Den grønne Farve

paa disse optræder tilsidst, men den kan nuanceres, idet
der fprst optræder et mørfere, senere derimod et lysere
Grpnt, der tilsidst gaar over til Glllt. Naar man paa
denne Maade har farvet Bnketten, borttager man Fernis
sen ved Hjælp af Terpentinolie og anvender som sidste
Rensningsmiddel Sæbevand og en blöd Börste, tilsidst
varmt Band og et Klæde.
Disse forskjellige Blomsterfarver tage sig udmærket
ud paa mat Guldgrnnd og ere langt livligere og glans
fuldere end Malerier paa Emalje, men ikke saa varige
som disse. Enkelte forsølvede Blomster med forgyldte
Splvtraade gjøre udmærket Virkning i en saadan Buket.
De ved Blyoverilte frembragte Farver holde sig
godt i tør Luft, men de lide Forandring i fugtig Luft,
især naar den indeholder Spor af Svovlsyrling og
Svovlbrint. En hurtig Farveforandring kan ogsaa vcere
foranlediget ved et tilbageblevet Spor af Kali, som
bevirker, at der atter dannes Blyilte. Herinlvd kan man
sikre sig ved efter Farvningen nt Udvaske Gjenstanden i
koghedt Band, saa at alt Kali fjærneS, derpaa afviste
ben med Klæde og tørre den paa en varm Jcernplade.

E» Forgyldning med 2 forskjelligc Gnldsarver.
tilvejebringer Ch. Besancon i Paris ved førft ganske at
forgylde vedkommende Gjenstand, derpaa overtrække den
med en passende Fernis, deri gravere den attraaede
Tegning ved at fjcerne Fernis og Gnldlag ved Hjælp af
et spidst Instrument, og endelig bringe Gjenstanden i et
Forgyldningsbad, hvorved der paa de blottede Steder
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banner sig et Grrldlag
fprste.

med

en anden Farve end den

Zink som Middel til at forhindre Dannelsen af KjedelstenEfter at Fabrikanterne P. Brllckman & Söhne i
Heilbronn Uden tilfredsstillende Resultat havde anvendt
de mest forstjellige Midler til at forhindre Kjedelstenens
Dannelse i deres Dampkjedler, have de senest forspgt
Zinkaffald, store og smaa Stykker, i en Kjedel med

omtrent 250
Fod Hedeflade og aldeles ny Forvarmer.
Til Dampfrembringelsen havde de anvendt det blöde
Vand fra Heilbronns Vandledning. Ved deres fdrste
Forspg havde de lagt 60 Pd. Zinkaffald, store og smaa
Stykker i nævnte Kjedel. Efter at Kjedlen var benyttet
i 6 Uger, fandtes i den en graahvid, slamagtig Masse,
der fuldstændig kunde fjcernes fra Kjedelvceggene ved
Hjælp af en Krykke af Blik. Kjedlen og Forvarmeren
bleve endvidere udsprpjtede med en Haandsprpjte og vare
Lilsidst ganske rene; Forvarmerens Blik beholdt endog
sit ny sorte Udseende, og i selve Kjedlen var der kun
gamle Rester af Kjedelsten. Rester af Zink fandtes kun
som smaa forvitrede, grusformige Stykker, og de fore
fandtes paa de samme Steder i Kjedlen, hvor de havde
vceret indlagte.
Det andet Forspg gjordes med en af de stprste
Kjedler i Heilbronn.
Der anvendtes 34 Pd. Zink;
Kjedlen blev fpdet med kondenceret og med Neckar-Vand.
Efter en i 4 Uger Uafbrudt vedholdende Drift fik man
her det samme gunstige Resultat. Medens mein tidligere
maatte anvende en Hammer til at fjæntc Stenene af
denne Kjedel, kunde man nu afskrabe dem.
Det tredje Forspg anstilledes i Fabrikanternes egen
Kjedel.
Der nedlagdes 54 Pd. Zinkaffald; Kjedlen
fpdedes med et meget haardt, kalkrigt Vand. Den Kjedel
sten, som tidligere plejede at ansætte sig ved Anvendelsen
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af dette Vand, kunde fun .ved store Anstrengelser og
Bekostninger ved Hjcelp af Hammeren fjcernes fra Kjedelvceggene, medens man nu ved Anvendelsen af Zink fore
fandt en mælkehvid, slimet Kalkmasse af stort Omfang,
der, ligesom ved det fprste Forspg let kunde fjcernes.
Zinkstykkerne havde efter Kjedlens Drift i 4 Uger tildels
endnu den oprindelige Stprrelse, og fun smaa Stykker
vare forvitrede.
Heraf gjpres den Slutning, nt en
Afbenyttelse i 6—8 Uger er mulig. Bruckmcmn mener
at kunne anbefale at anvende 1 Kilogram Zinkaffald pr.
Hestekraft. I Forhold til Vandets Beskaffenhed fimbe

denne Kvantitet forpges eller formindskes.

Minargent (Efterligning as Sslv).
1000 Dele Kobber, 700 Dele Nikkel og 50 Dele
Antimon sammensmeltes og Blandingen udgydes i Vand,

for at den kan faaes i granuleret Tilstand. Den granulerede (kornede) og tørrebe Masse smelter man paany
og tilsætter 10 Dele Aluminium samt P/s pCt. af et
Flusmiddel, der bestaar af 1 Vægtdel Borax og ‘/2 Vægtdel Fluorkalcium. Flusmidlet tilsættes i stedse ringere
Mængde ad Gangen efterhaanden som Smeltningen
skrider frem.
Dette Minargent ligner ikke ganske naturligt Splv
med Hensyn til Hvidhed, Smidighed, Klang og Vægt
fylde, men det staar betydeligt over Sölvet med Hensyn
til Varighed, Metalglans og Bevaringen af den hvide
Farve. En af Hovedvanskelighederne ved denne Legerings
Fremstilling bestaar i at sammensmelte en saa stor Mængde
Nikkel til en homogen Masse med Aluminium, hvortil

det kun har ringe Affinitet.

Kunstigt Guld
er en i de nordamerikanske Fristater meget benyttet Lege
ring, som ikke en Gang gode Kjendere ere i Stand til
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Svovlscebe.

400 Dele Kokosolje sammensmeltes med 100 Dele
Talg, forsæbes med 260 Dele Lud af 38° Becmme og i
den færdige Scebe udrpres 50 Dele Svovlblomme.
Tjceresvovlscebe.

15 Dele Kokosolje forsæbes med 8 Dele Lud af
38° Becmme og derpaa tilblandes den til 24° R. afkplede
Sæbemasse 3 Dele af en Blanding bestaaende af 10 pCt.
Pix liquid, 20 pCt. Borax, 3 pCt. Natrmmkarbonnt
og 10 pCt. Svovl.
Tjcerescebe.
38 Dele Kokosolje forsæbes med 20 Dele Lud af
38° Becmme og den afkplede Masse tilsættes 10 Dele

Trcetjcere.
Baselin-Tscerescebe.
20 Kilog. Kokosolje sammensmeltes med 10 Kilog.
Talg og Fedtmassen forsæbes med 17 Kilog. Sub as
38° Becmme. Den til 36° R. afkplede Scebemasse til
blandes 7^2 Kilog. Trcetjcere, 2 Kilog. Vaselinolje,
750 Gram Vand og Sceben parfumeres med en Blanding
af 75 Gram Rosmarinolje og 50 Gram Lavendelolje.

Kreosotscebe.
Denne Scebe, der anbefales som desinficerende
Middel, der lpsner de pverste Hudlag og ikke som ren
Kreosot virker cetsende, tillaves af folgende Dele: 120 Kv.
Faaretalg, 120 Kv. Kokosolje, 180 Kv. ALtskaliUld af
Vægtfylde l,4so. Derefter tilsættes 120 Kv. pulveriseret
Pimpsten, 30 Kv. Kreosot, 10 Kv. Kanelolje og 20 Kv.

Citronolse.
Storaxscebe.

Man laver en Scebe af 80 Kv. Faaretalg, 80 Kv.
Kokosolje, 120 Kv. Wtskalilud af Vægtfylde l,»5o og
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160 Kv. renset Storax. Derpaa tilsættes 10 Kv. peru
viansk Balsam. Den stal være det bedste og behageligste
Middel mod Fnat.

Jodscebe.

20 Dele Kokosolje og 5 Dele Talg forsæbes med
14 Dele Lud af 38° Beaume; den til 28° R. afkplede
Scebernasse tilsættes 3 Dele Jodkalium og */2 Del svovlu nd ersyr let Natron, oplpst i 25 Dele Vand.
Tanninscebe.
20 Dele Kokosolje og 5 Dele Talg forsæbes med
14 Dele Lud af 38° Beaume, og denne Scebe tilblandes
1,75 Dele Tannin, oplpst i 0,75 Dele Vand.

Boraxscebe.

15 Kilog. Kokosolje, 5 Kilog. Talg forsæbes med
11 Kilog. Lud af 38° Beaume, og der tilsættes da en
Oplysning af 6 Kilog. Borax i 2 Kilog. Vand; Soeben
parfumeres med en Blanding af 4 Gram Bergamotolje,
2 Gram Citronolje, 1 Gram Lavendelolje.

Nafthols cebe.
20 Kilogram Kokosolje og 5 Kilogram Talg sammen
smeltes; i den smeltede Masse oplöses 71/2 Kilogram
Nafthol, hvorpaa den forsæbes med 14 Kilogram Lud af
38° Beaume og den færdige Scebe parfumeres med en
Blanding af 1 Gram Pebermynteolje, 3 Gram Nellikeolje og 2 Gram Kanelolje.

Toiletsceber.
Til Fremstilling af Sceber smeltes 40 Pd. Fedt
ved hpjst 66° R. og tilsættes 10 Pd. Natronlnd af Vægt
fylde 1,33 under vedvarende Omrpring. Efter en Times
Forlpb tilsættes endnu 10 Pd. Natronlild ved maade-
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holdende Varme.
Naar Massen viser sig ensformig
blandet bliver den parfumeret og hceldt i Forme.
Den Natronscebe, der stal anvendes til Toiletscebe,
maa vcere fuldstcendig neutral, uden Lugt og vise sig
fast ved almindelig Temperatur. I Varme maa den
vise sig tilbøjelig til at gaa over i flydende Form, og
ved Siden af en ikke altfor hurtig Oplpselighed i Vand
maa den give en stor Mcengde fast Skum.
I Almindelighed opfylde de i Handelen forekommende
Sæber ikke disse Betingelser. De maa derfor endnu
underkastes en Renselse, som sier ved, at man stcerer
Sceben i Skiver, smelter og gjennemrører den Pacmy,
indtil alt er ensartet blandet og flyder roligt.
De Fedtstoffer, man anvender til Toiletsceber, maa
vcere godt rensede. Parfumeringen sier enten ved at tilscette den smeltede og halvt stivnede Scebe den Mskede

Parfume eller ad den saakaldte kolde Vej.
Paa denne sidste Maade fremstiller man meget fine
parfumerede Sæber, da altfor meget af den allerfineste
Parfume forflygtiges i Varme.
Den kolde Parfumering sker paa folgende Maade:
Den fuldstcendig færdige og rensede Scebemasse hovles i
Spaaner. Disse Spaaner overhældes med Parfumen i

en Stenmorter.
Med en Trcestpder gsennemarbejdes denne Masse
(eventuelt under Tilsætning af lidt Vand) nogle Timer
indtil en fuldstændig ensartet Masse er sremstaaet, som
man derefter ubtørrer og presser paa sædvanlig Maade.

Potpourri-Scebe (Savon au potpourri).
3 Kilogram hvid Scebe pulveriseres fint, hvorpaa
der tilsættes folgende Parfumer: 60 Gram Nellikespiritus,
50 Gram Orangeblomstspiritus, 50 Gram Timianspiritus,
60 Gram Bergamotspiritus, 4 Gram Ambratinktur,
70 Gram Rosenoljespiritus. Hver enkelt Spiritus til
beredes af den cetheriste Olje, som oplofts let i Vinaand.
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AmbratinkLuren fremstilles Paa folgende Maade: Man
dirigerer 25 Gram af det fineste Ambra med en Liter
fuselfri Vinaand af 86—90° Tralles i nogle Dage, idet man
lader Blandingen stan paa et varmt Sted og ryster af
og til Beholderen. Naar Tinkturen er færdig, filtreres
den igjennem Filtrerpapir eller GlasUld og opbevares i
en med Glasprop forsynet Flaske. Denne Sæbe er i
Frankrig et meget yndet Toiletmiddel.
Mandelscebe.
40 Pd. Kokosolje, 30 Pd. Fedt sammensmeltes og
udrpres med 50 Pd. NatronlUd af 38° BeaUme, hvorpoo det parfumeres med 65 Kv. Bittermandelolje og
50 Kv. Bergamotolje.

Rosenscebe.

65 Pd. Fedt og 35 Pd. Kokosolje sammensmeltes
og Udrpres med 50 Pd. NatronlUd af 38° Beamne,
parfumeres med 166 GramRosenolje, 375 Gram Bergamot
olje, og farves med 250 Gram Zinnober.
Svovlkadmium til gul Farve af Toiletsceber.

Jo finere og regelmæssigere Svovlkadmiumet kommes
i Sæben, jo mere intensiv er dets Farvekraft og jo niere
Ökonomist er dets Anvendelse. Det er derfor bedre end
at bruge det i Pulverform, at afrive det fint og omhygge
ligt i Olje. Et saadant Præparat forekommer i Handelen
fra Scherings kemiske Fabrik i Berlin Under Navn af
Svovlkadmium en pate.

Savon å la Vanille.
2l/2 Kilo Kakaosmpr, 15 Kilo Fedt, 7 72 Kilo Kokosolje, 12V- Kilo Natronlud, P/2 Kilo Kakao, 50 Gram
Vanille, 8/< Kilo peruviansk Balsam, 83 Gram Lavendelolje, 50 Gram Moskustinktur.
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Violsoebe.

12 Kilo Kokosolje, 6 Kilo Talg, 4 Kilo Fedt, 3 Kilo
Palmeolje, l‘/2 Kilo Kakao og 3 Kilo Violrod sammen
smeltes og udrpres med 15 Kilo Natronlud af 40° Beaume,
parfUmeres med 166 Gram Citronolje, 166 Gram Sassafrasolje og 166 Gram MostustinktUr.

Windsorscebe.

I en godt fortinnet eller emaljeret Kjedel forsæber
man smst 40 Pd. ren, hvid Talg, som ikke er udsmeltet
ved Syre, og 15 til 20 Pd. Bomolje med en Natronlud
paa 10° Becmme. Nanr Massen da er indgaaet i en god
Forbindelse, saa fortscetles Forsæbningen med en Lud
paa 15° Beaume og derpaa med Lud paa 20° Beaume, og
man tilvejebringer en Kjcernescebe, som dog maa vcere
aldeles neutral og ikke indeholde Overskud as Lud. Der
paa lader man Soeben koge til den bliver klar, lader
den henstaa rolig i Kjedlen i 6—8 Timer, for at den
rigtig kan skille sig fra Sub en, og bringer ben i en flad
Form, hvori den trykkes indtil alt det flydende er borte,
iscer for at den ikke skal blive marmoreret. Der tilsættes
65 Kv. Kommenolje, 35 Kv. Bergamotolje, 20 Kv.
Lavendelolje, 6 Kv. Spansthumleolje og 3 Kv. Timianolje.
Vil man have en brun Windsorscebe, saa tilblandes
brændt Sukker (se L)l- og Spiritusfarve) indtil Sceben

har faaet en kaffebrun Farve.

Windsor soap.
772 Kilo Talg, 15 Kilo Kokosolje, P/2 Kv. Kakao
sammensmeltes og udrpres med 121/2 Kilo Natronlud af
40° Beaume, parfumeres med 100 Gram Sassafrasolje,
50 Gram Kanelolje, 100 Gram Kommenolje, 200 Gram
Lavendelolje og 33 Gram Fennikelolje.

Savon aux mille fleurs.
13 Kilo Kokosolje, 15 Kv. Fedt sammensmeltes og
Udrores med 12^2 Kilo Natronlud af 40° Beaume,
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parfumeres med 8 Gram Bergamotolje, 66 Gram Lavendelolje, 66 Gram Nellikeolje, 33 Gram Kanelolje, 16 Gram
Neroliolje, 16 Gram Melisseolje og 16 Gr. Korianderolje.

Bouquet-Scebe A.
60 Kilo Scebe, 500 Gram Bergamotolje, 100 Gram
Nellikeolje, 50 Gram Sassafraolje og 50 Gram Salvieolje. Farves brun med Karamel eller Okker.

Bouquet-Scebe B.

60 Kilo Scebe, 200 Gram Bergamotolje, 50 Gram
Citronolje, 40 Gram Nellikeolje, 25 Gram Pommeransblomstolje, 80 Gram Sassafraolje, 20 Gram Kanelolje.
Farves brun som ovenfor, eller røb med Bolus eller
Engelstrpdt.
Glycerinsceber.
Bed Glycermscebernes Tilvirkning kommer det an
paa at blande Glycerin med Scebe. Man opheder en
Blanding af fintfordelt Scebe og omtrent lige Dele
Vand og Alkohol i Vandbad, og fætter til den oljeagtige
Scebeoplpsning, som før ft ved Ophedmng er befriet for
den stprste Del af Alkoholen, en passende Mcengde rent
Glycerin, omrører godt og afkpler langsomt. Mængden
af det Glycerin, der skal tilsættes, er naturligvis forskjellig efter den Anvendelse man har for Sceben som
Vaske-, Toilet- eller Jndgnidningssoebe for Hirden.
Hvor det ikke kommer an paa et smukt Udseende,
kan man tilberede Glycerinsceben uden Anvendelse af
alkoholiske eller cetheriste Oplysningsmidler.

Transparent Glycerinscebe.
(Efter Heeren).
1000 Gram Elam opvarmes med 3140 Gram Glycerin
af 16—18° Beaume til 50° C. og tilsættes 560 Gram
Kalilud af Vægtfylde 1,34. Ved jcevn Omrøring dannes
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Sæben hurtig, og hele Massen bliver tykflydende. Da
den almindelig bliver uklar, fortyndes den med sin lige
Vcegt Vand, filtreres og inddampes til sin forrige Konsistents, hvilket paa Grund af Støbning ikke kan ske over
aaben Ild, men maa ste ved Damp. Til den saaledes
erholdte klare Scebe sættes 100 Gram Potasie, opløft i

saa lidt Vand som muligt, under stadig Omrøring, og
herved faar Sæben da en honningagtig Konsistents.
Glycerinen maa bære fri for Kalk og Salte og desto
lysere, jo hvidere Sceben stal vcere.

En smuk transparent Glycerinscebe.
faaes ved at sammensmelte 10 Kilogram Talg, 10 Kilo
gram Kokosolje, 6 Kilogram Ricinusolje, og naar Blan
dingen viser 74—80° C. at tilblande 13 Kilogram Natron
lud paa 40° Becmme, derpaa 12 Kilogram Vinaand paa
96° Tralles og omrøre indtil Sceben er bleven smuk klar,
hvorpaa man tilgyder en ved Kogning fremstillet Oplos
ning af 2 Kilogram Sukker i V« Kilogram Vand og
parfumerer med 100 Gram Kanelolse og 50 Gram
Bergcnnotolje. Sceben hældes i en Form af tykt Blik,

men ikke, som ved bldghdmng as Kokosolje, as A-i’oe,
fordi transparent Glycerinsceben hældes hed i Formen
og let kunde trænge ud igjennem Trce.
En i Spvand oplpselig Scebe

bestaar, ifplge et i Frankrig udtaget Patent, af Harpixscebe og Lim. 4 Pd. Olje eller Fedt og 1 Pd. Harpix
forsæbes paa sædvanlig Mciade under Anvendelse af et
Overstud af Alkali, hvorpaa der tilsættes 4 Pd. Lim,
der er oplpst i en Oplosning af 10 Kv. oxalfurt Kali,
og Blandingen omrpres dygtigt ved 50-—60° R. Sceben
har samme Udseende, som sædvanlig Scebe, men oploses
fuldstændigt af Spvand. Anvendes Kali til Forsæb
ningen, saaes blpd Scebe.
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Tilvirkning af Sæbe uden Hjælp af Varme.
En god og haard Sæbe kan efter Fairthorne let
fremstilles ved at blande 4 Pd. Bomolje eller Mandelolje med 2 Pd. Natronlud paa 36° Beaume og omrøre
indtil man har en tyk Dejg, derpaa bringe denne i
Former, bedække den med flere Fold Mousselin og lade
den henstaa i et varmt Rum i 20 Timer. Forbindelsen
af Oljens Syrer og Alkalien viser sig her at være fuldstcendig.
Strax ved begges Sammenblanding stiger
Massens Temperatur, og for at faa en rigtig Sæbe,
maa denne Temperatur nogentunbe vedligeholdes i nogen
Tid. Derfor bør Massen bedækkes rued Mousselin og
holdes Paa et varmt Sted. Fairthorne har funbet det
hensigtsmæssigt hertil at benytte Olje, som er lidt harsk,
eller til frisk Olje at jætte omtrent 10 pCt. af en saadcm.
Aldeles spd Olje fordrer 2—3 Dage til sin Forsæbning.
Den efter den angivne Metode fremstillede Sæbe bliver
efter faa Dages Forlob faa haard og tør, som den paa
sædvanlig Maade tilvirkede Scebe forst bliver, naar den
er flere Aar gammel.

Pletsirber.
Blegende Scebe.
Professor Artus anbefaler folgende Sæbe for gulnet
Uld og SilkeLpj, samt for Stmcchatte. Man optpser
1 Pd. almindelig Sodascebe i den mindst mutige Mcengde
varmt Vand, tilsætter til denne Oplpsning 20 Kv. knnst
undersvovlsyrligt Natron, et Salt, som erholdes meget
billig pan Apothekerne og hos Materialisterne. Man
inddamper derpna Støbeblandingen saa meget at denne
ved Afkplmg stivner. Den Gjenstand, som skal vastes
og bleges, opblødes fprst i Vand som er tilsat noget
Ammoniak (Salmiakspiritus), og vaskes derpaa i en
Oplpsning af Sceben (1 Pd. i omtrent 5 Potter varmt
Vand). Efter Bastningen lægges Tpjet 1 Time i for-

tyndet Saltsyre (1 Pd.

til 5 Potter Vand), hvorpaa

det skylles vel og tprres.

Neutrale Kalisceber.
En neutral Kaliscebe kan fremstilles paa to Maader:
enten ved Kogning med Lud, som man har lavet ved at
oplpse ren ætsende Potaske paa sædvanlig Maude, eller
ved Forsæbning paa kold Vej. Sidstnævnte Metode er
meget simpel og kan give en Scebe, der er meget haardere
og meget mere vandfri, end den kan faaes ved Kogning.
Folgende Forskrift giver en meget lidet vandholdig neutral
Kalisoebe, som tf ær egner sig til Anvendelse i Uldindustrien og tillige er den fineste Vastesæbe og en fortrinlig
Grundsæbe for Toiletscebefabrikationen.
Man oplyser
50 Pd. cetsende Potaste (Greenbankfabrikat) i 50 Pd.
Vand. Naar Luden er afkplet til omtrent 26 Grader
efter den ved Oplosningen bevirkede Varme, tilsætter
man under vedholdende Omrøring 210 Pd. smeltet,
bedste raffineret Talg, som omtrent har Temperaturen
37 Gr. R. Naar Blandingen er bleven ensartet, hvilket
tilsidst opnaaes ved jcevn Omrøring, saa bringes ben i
Formen, som tildækkes godt, for at den Varme, der

fremkommer ved den nu indtrcedende Forsæbningsproces,
fan holde sig længe. Naar Sæben har henstaaet 3—4
Dage i Formen, lader man den henstaa i en Tprrestue
en otte Dages Tid eller længere, da alle paa kold Vej
fremstillede Sceber blive mere fuldkomne og da skumme
bedre, naar de saaledes have henstaaet i nogen Tid.
Produktmængden bliver her 310 Pd.; man lan ogsaa
tage ftørre Mængder i Arbejde, da Potaske lettere end
Soda lader sig blande og lettere forsæbes paa kold Vej.
Den saaledes fremfttHebe Scebe vil Deere ganske neutral
og af bedste Beskaffenhed, saa at den er velskikket tit
Valkmng af finere Uldstoffer og tillige til Sletning af
Bomuldstpjer. Den indeholder tillige alt det Glycerin,
som har været tilstede i det anvendte Fedt. Er Sceben
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lavet af bedste hvide og haarde Talg, saa er den hvid
og noget gjennemsigtig og har et fint krystallisk Ådre.
Den indeholder kun omtrent 16 pCt. Vand. Det er
umuligt at fremstille en Scebe ved Kogning med et saa
lille Vandindhold, da Sceben ikke forbinder sig med saa
stcerke Sutte, og man fan ikke bringe den til en saadan
Koncentration, uden at Sceben forbrændes. Paa den
anden Side ere de stcerke Lade en Fordel for den kolde
Forsæbning, ejtersoln Forsæbningen med dem bliver
fuldkommen.
Da en neutral Kaliscebe er langt at foretrække for
en Sodasæbe til mange Øjemeb, navnlig i Uld industrien,
og da man nu kan fjøbe rent, kaustisk Kali, saa vil man
kunne vente god Afsætning for en saadan Sæbe, naar
man forst har indrettet sig paa at fabrikere den.

Haard Oleinscebe.
Ved Kjcernescebens Tilvirkning maa Luden ikke, som
ellers, tilsættes Fedtet, men Fedtet til ßuben, thi ellers
vilde Fedtsyren strax opsluges af Luden og danne
Klumper, som meget vanskeligt og ikkun ved Kogning
med Ludoverskud kunne udjcevnes.
Endvidere er det
bedst, ikke at benytte fuldstændig kaustisk Lud, men Sub
med en Del Kulsyreindhold. Til 1000 Pd. Olein tager
man 2000 Pd. Lud af 18° Beaume, hvoraf omtrent
16—1700 Pd. bliver ophedet i Kjedlen og Oljen derpaa
tilsat under Omrpring. Resten af Olemet og Luden
tilføje§ derefter afvexlende indtil alt er forscebet; derpaa
bliver det udvalset og kogt til Klarhed.

Scebe til Vask og Blegning af Straahatte
samt Uld- og Silkevarer.
Til at hceve de Vanskeligheder, der ere forbundne
med de ovenfor ncevnte Stoffers Vast og Rensning og
som navnlig hidrpre fra den saakaldte Svovling, hvorved
Stofferne sædvanlig udsættes umiddelbart for Svovl-
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syrlingens Indvirkning, foreslaar Professor Artus folgende
Scebe, som han kalder Blegscebe. Man tilvirker paa den
sædvanlige Maade en god Natronsoebe. Naar denne er
ndstilt med fortyndet Lud og en Tilsætning af Kogsalt,
tilsætter man den endnu blpde Scebe */6 ßf dens Vcegt

pulveriseret svovlsyrligt Natron, skærer den endnu noget
fugtige Scebe i langagtige Stykker og tørrer den. Dog

kan man ogsaa benytte blpd Kaliscebe.
Ved at anvende denne Blegscebe til anførte Brug,
udbløder man fprst Stofferne i Vand med 3 Kv. A§tsammoniakvcedste til hver Pot, og naar de ere tilstrække
lig gjermemvcedede og de muligt vedhængende Fedtpletter
derved ere fjcernede, vasker man dem med 1 Del af
Sceben i 10—12 Dele varmt Vand. Efter Bastningen
bringes Stofferne i et Kar med Vand, der indeholder
1/2o Saltsyre, saa at de blive tilbørligt gjennemtrcengte
af Vcedsten. Efter at de i en Time have henstaaet i
det tildækkede Kar, udtages de, afskylles godt med Baud
og tørres. Forfatteren har ladet foretage Forspg i det
store og i det srnaa og stedse set gode Resultater deraf,
saa at han tør anbefale fin Metode til almindelig teknisk
og merkantil Afbenyttelse.

Direkte Fremstilling af Scebe ved Kogsalt.

Naar man opvarmer Fedt og Harpix, som det
almindeligt benyttes i Scebefabrikationen, med Overstud
af Kogsalt, Ammoniak og Vand, udskilles Natronsceben,
og Oplosningen indeholder Klorammomum, samt Overstudet af Ammoniak og Kogsalt. Reaktionen er en Fölge
af Amrnoniakscebens store Oplpselighed i ammoniakholdigt
Vand og Natronscebens Uopløselighed i det anvendte
Vand. Ammonmm forbinder sig först med den fede Syre;
derpaa indtræder Vexelvirkningen mellem Kogsaltets
Natrium og Ammoniaksceben. For at denne Reaktion
kan indtrcede, fordres et Overskud af Ammoniak og Kog-

224

salt. 100 Dele Fedt behove 15—20 Dele Ammoniak,
20—30 Dele Kogsalt og 200—400 Dele Vand.
Scebe til Vaskning af Silkeblonder

og fine hvide Stoffer.
*/2 Pd. god Vastescebe, 3 Kv. Salmiak, 3 Kv. Sal
tartari, V/a Kv. Cremor tartari og 6 Kv. venetiansk
Terpentin koges i */2 Pot Vand, indtil alle Jngredientser
ere opløfte og vel sammenblandede. Naar denne Komposi
tion er bleven afkplet, oplpser man ved Kogning V2>Vt. Kv
as den i 3/i Pot Regn- eller Flodvand, lader denne
Oplpsmng afkples og vasker dermed.

Ammoninkscebe.
En fortrinlig Scebe til at fjcerne Fedt fra Uld er
Ammoninkscebe, som man faar ved at mætte raadden
Urin med en Syre og tilsætte en Kali eller Natronscebe,
til der ikke mere finder en Udskilning Sted. Det adskilte,
der ser ud som en koaguleret Masse og ftiømmer ovenpaa, er Ammoniakscebe. Den stilles fra Bredsten paa et
Sold. Sceben er kun i ringe Grad opløselig i rent
Vand, men derimod let oplpselig i Vand, som indeholder
en ringe Mængde Alkali.

Vlegescebe for Straa, Silke og Uld.
Som bekjendt kan der ikke bruges Klorkalk til Bleg
ning af Straa, Silke eller Uld, da disse Stoffer ved
BrUgen af Klor antage en gullig Farve; man maa der
imod hertil anvende Svovlsyrling, enten i luftformig
Tilstand eller oplpst i Vand. Ophængning af de befugtede Stoffer, som skulle bleges, i Svovlsyrlingluft, fordrer
imidlertid særegne Apparater til Svovlsyrlingens Ud
vikling og er desuden lidt besværlig. Anvendelsen af
Svovlsyrlingvand tager lang Tid, og desuden holder
denne Oplosning sig ikke godt; Svovlsyrlingen optager
nemlig efterhaanden Ilt af Luften og bliver til Svovl-
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syre. At faa et Blegemiddel i en passende Form og
som beholdt sin Kraft, selv om det blev opbevaret i
længere Tid, og som muligvis samtidig kunde tjene som
Rensningsmiddel, vilde bære meget heldigt, navnlig for
Straahattefabrikanter, og derfor henvendte ogsaa en
saadcm sig til Dr. Werner med Anmodning om at
fremstille en brugbar Blegesoebe. Efter flere mislykkede
Forsdg lykkedes det Werner at fremstille en saadan paa
folgende Maade: Man tilbereder en god Natronscebe,
skiller denne ud med Kogsalt og blander den med V4 af
dens Vægt fint revet svovlsyrlet Natron, som först er
rørt ud med lidt Vand til en ensartet Masse. Derpaa
tørre§ Sæben paa sædvanlig Mande. Ved Anvendelsen
af Sæben overgydes den med dens lige Vægt af Vand
og tilføjes for hver 2 Pd. Scebe 3 Kv. Salmiakspiritus
(Ammoniakvand). Naar det hele har antaget et klisteragtigt Udseende, oplpses 1 Del af den udblpdte Masse i
8 Dele varmt Band. Med denne Soebeoplpsning baffer
man be Gjenstande som skulle bleges, ved Hjælp af en
Börste, hvorpaa de endnu fugtige bringes i svagt saltsyreholdigt Vand (P/2 Del Saltsyre paa 25 Dele Vand),
i hvilket man lader dem ligge i to Timer; derpaa vastes
de godt med koldt Vand og tprres. Alle de Forspg
Werner har gjort med denne Scebe, have givet ham et
særdeles gunstigt ResUltat.

Husholdningss cebe.

15 Pd. Kalk læskes i et stort Kar og tilsættes
30 Pd. kalcineret Soda og derpaa under stadig Omrøring
100 Potter kogende Vand; derefter tildækker man Karret
og lader Vcedsten henstaa til nceste Dag, hvorefter man
frahelder den klare Lud og paahelder Resten 40 Potter
Vand for at faa en svagere Sut). Den stærkere Lud
kommes i en Kjedel og koges i ca. 6 Timer med 40 Pd.
Affaldsfedt, Talg eller lignende og 5 Pd. Roeolje.
Efterhaanden som Massen indkoger tilsætter man den
15
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svagere Lud. Efter Kogningen tilsættes 3^/s Pd. Kog
salt. Dette er en fortrinlig Scebe til Husholdningsbrug
og, da den kan fremstilles af Affald eller harst Fedt,
tillige meget billig.

Coldcream.

15 Gram Hvalrav, 15 Gram Parafin og 20 Gram
Kakaosmpr smeltes og tilsættes 80 Gram hvid Vaselin,
50 Gram Mandelolje, 25 Gram Scebepulver og 80 Gram
Rosenvand. Det omrpres godt, indtil det begynder at
afkples, hvorefter man tilsætter 3 Draaber Rosenolie og
3 Draaber Neroliolje. Coldcream er et udmærket Middel
mod Frost og Revner i Huden.
Scebefarvning (Smechochromasi).

Naar man fælder neutrale Saltopløsninger af
farvede Metalilter med en Vandoplpsning af ren Natrontalgscebe, saa faaes matfarvede Bundfald cif Metalsceber
eller febtfure Metalilter, der efter Udvastning, Tprring
og Smeltning give Scebefarver, der ikke angribes af
Vand. Jcernsæben er orangebrun, Kromsceben er grøn
og dichroiserer (viser sig tofarvet) violet, Kobbersceben
malakitgrpn, Nikkelsceben smaragdgrün, Koboltsæben lilla,
Uransceben lysegUl, Mangcmsceben rosenrpd. Alle disse
Sæber ere saa opløselige i opvarmede, smeltende NeUtralfedter, i Parafin og lignende Kulbrinter, at disse Substantser derved kunne farves med lyse, cedelstenagtige,
luft- og lysbestandige Farver, og uden at den ringe
Mcengde Metalilte gjør videre Skade. At denne ny
Art Farvning (Smechochromasi) i visse Tilfælde ogsaa
kvnne anvendes til vævede Stoffer, bliver saa meget
mere sandsynligt, som de med dem farvede Papirer og
Støjer, ifølge Kletzinstys Erfaring, ere vandtcette. Farven
bliver i smeltet Tilstand ved en Pensel strpget paa det
Udspændte Tpj og trækker sig hurtigt ind deri.
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Scebe til Polering af Metaller.
Fint pulveriseret Smergel overhældes med Vand,
ornrpres godt, og efter et Par Minuter afhcelder man
den fine i Vandet svævende Smergel, gjentager denne
Operation for anden Gang, og hvis Smergelen oprinde
lig var meget fin, vel endogsaa for tredie Gang; derpaa
lader man den fine svævende Smergel bundfældes og
afhcelder Vandet, lægger Smergelen paa et Stykke Filtrer
papir og tørrer den. Af den saaledes tørrebe Smergel
blandes 2 Vcegtdele omhyggeligt med 1 Vcegtdel fint

revet og sigtet kulsirr Magnesia. Derefter sicerer man
10 Vcegtdele Kjcernescebe smaat og oplpser den ved svag
Varme i saa lidt Vand som muligt, hvorpaa den oven
nævnte Blanding af Smergel og Magnesia tilsættes
Under Omrøring og afdamp es saa længe Under svag
Opvarmning, indtil, en udtagen Prsve stivner, hvorefter
Massen kommes i Former.
Panamin.

Af Barken af Quillaya saponaria eller Scebebark
fremstiller Ch. Roziere i Paris en Extrakt, som han
kalder Panamin efter det franske Navn paa Scebebark
»bois de Panama«. Barken udblpdes godt i koldt Vand
og knnses smaat imellem Valser, hvorpaa den vcellingagtige Masse ophedes til Kogning, Udpresses, filtreres
og inddampes ved Damp til Sirups Tykkelse. Det
fugtige Uddrag blandes derpaa med sin lige Vcegt as et
eller andet Salt, som har den Evne at opsuge Vand,
s. Ex. Soda, eller hvor denne kunde skade, med svovlsurt
Natron. Den sammenblandede Masse formes nu som
.Toiletsceber, indpakkes i Tinfolie og opbevares vel beskyttet
mod Fugtighed, der vilde oplose den. Man kan giøre
ben mere holdbar ved Tilsætning af lidt Alkohol. Den

er et fortrinligt Rensmngsnnddek for sarte Stoffer.
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Galdescebe til Vask af fine Silkestoffer.

I en Kobberkjedel opvarmer man 1 Pd. Kokosnpdolje tit 30° R. og tilblander under stcerk Omrøring Vs Pd.
ALtsnatronlud paa 30° Beaume. I et andet Kar op
varmer man V2 Pd. hvid venetiansk Terpentin og rører
Oplosningen sammen med Sceben i Kjedelen. Den godt
tildækkede Kjedel opheder man lidt og lader den staa i 4
Timer. Derpaa gjør man Massen rigtig hed og til
sætter under stcerk Omrøring 1 Pd. Oxegalde. Man
blander derpaa Under Omrøring saa meget godt, aldeles
tørt Pulver af Kjcernescebe med Massen i Kobberkjedelen
at denne Masse bliver saa stiv, at den kun giver lidet
efter for Tryk med Fingeren. Hertil behoves omtrent
1—2 Pd. Kjærnescebe. Ester Afkølingen udskæres Sceben
og formes til Stykker. Denne Sæbe skader end ikke de
fineste Farver.

At neutralisere de ad kold Vej tilberedte Toiletsceber.
I ParfUmehandelen forekomme to Sorter Toilet
sceber, som tfølge deres Tilvirkningsmaade ere helt forskjellige. Den ene Sort er tilvirket ved Kogning med
svag kaustist Lud og fuldkommen fri for frit Alkali, den
anden Sort er tilvirket uden Opvarmning. Den fprste
Sort er vel ikke kaustist, men heller ikke btøbgjørenbe for
Huden, da den paa Grund af Udvalkningen har mistet
alt Glycerin. De koldt tilberedte Toiletsceber ere, hvor
omhyggelig de end ere tilvirkede, altid meget kaustisie,
men ogsaa meget blöde, da de indeholder hele Mængden
af Glycerin, som næsten fuldstændig skjuler Kausticiteten
uden at fjerne Glycerinet, vilde de i alle Tilfælde være
at foretrække for de fprste. Dette kan opnaas ved at
udsætte dem for Kulsyre, som kan neutralisere det fri
Natron. I den Hensigt skceres Sæben i tynde Spaaner
og lægges paa Hylder af Fletværk i et lille Kammer,
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hvortil der tilledes Knlsyre, til alt det fri Natron er
gaaet over til tvekulsurt Natron.

Borax som VaskemiddelI nogle Vasterier benytter man nu renset Borax i
Stedet for Soda med særdeles godt Resultat. En stor
HaandfUld bringes i 40—50 Potter kogende Vand. Man
sparer derved Halvdelen af Sceben. Til Kniplinger og
fine Tsjer tager man lidt mere Borax. Da Borax er
et neutralt Salt, saa angriber det ikke Tojet, og det har
den Egenstab at gjøre det haard este Vand blpdt. Det
bør derfor ogsaa have sin Plads paa ethvert Toiletbord.
Det benyttes ogsaa til at rense Haaret og Tænderne.

Papir til Blaaning as hvide Varer.
Vink har anbefalet at anvende blaat Papir i Stedet
for Dyppelseblaat til Blaaning af blegede Varer, og de
dermed gjorte Erfaringer tjene til Anbefaling for denne
Fremgangsmaade. Ved varmt Vand udtrækker man det
blaa af Papiret, kolerer det blaa Vand og hcelder det i
det Vand, hvorigjennem det hvide Tpj skal trækkes.
Det blaa Papir fremstiller B. paa folgende Maade:
Under Undgcmelse af altfor stcerk Ophednmg oplpser man
under Omrøring 1 Pd. pulveriseret, fin Indigo i 3 Pd.
Svovlsyre, lader det henstaa i koldt Vand i 3 Dage, til
gyder 20 Pd. Vand og tilsætter 5 Pd. Kohaar. Der
koges under Omrøring i 3 Timer, indtil Haarene vise

en mat blaagrpn Farve. Efter Afkølingen lader man
Haarene endnu ligge 24 Timer i Vcedsten, udvaster dem
derpaa svagt i et koldt Bad og udtrækker tilsidst atter
den blaa Farve, idet man koger dem i et Bad, der
bestaar af 40 Potter Vand og 10 Pd. Soda for hvert
Pd. Indigo. Man afsier Vcedsten og indkoger den til
det halve Volum.

Efter at den er afkplet,

lader man

.-
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den endnu staa i 24 Timer, i hvilken Tid der pan
Karrets Bund dannes et konsistent Vædskelag, som inde
holder det blaa Farvestof. Dette hælder man tilsidst i
et vidt og lavt Kar, hvori man blander det med 3/i Unze
Glycerin. I denne koncentrerede Oplpsning nedlægges
det ulimede Papir i 5 Minuter, og efter at det har faaet
en dybblaa Farve udtages, Udpresses og tprres det.

4, Pariser Vaskepulver.
Ren stpvfri Ris udblpdes i rent Vand; Vandet
afhceldes daglig og der paagydes fristt, hermed vedbliver
man i omtrent 14 Dage, indtil Risen bliver saa blpd,
at den lader sig trykke itu. Man afhcelder da alt
Vandet, hvorved Massen paa Bunden vil antage Konsistents som en lind Grpd. Man hælder da atter rent
Vand paa denne Masse og rører godt deri indtil der
fremkommer en mælket Vcedste.
Denne hælder man
igjennem en Haarsigte eller et hvidt, ikke altfor tæt
Klæde, lader den klare sig og tørrer siden det fine, for
alt Vand befriede Mel paa udspændt hvidt Lærred.
Det fine Mel sammenblander man med en ringe Mængde
pulveriseret Soda.
Dette Pulver tjener til at holde Hilden blpd og smuk.

Strygesalve for Barberknive.
Man forstaffer sig fprst fulfurt Jcernilte, idet man
oplpser lige store Mængder af Jcernvitriol og krystalli
seret Soda, ethvert af disse Stoffer for sig i koghedt
Vand af 60° G. Begge Oplosninger blandes og Bund
faldet lader man afsætte sig, hvorefter udvastes med
kogende Band. Massen bringes derpaa i et Filter af
Særreb, udpresses og tprres i Luften, hvorved den fnar
en mprkegrpn Farve. Saa snart Tprringen er fuld
stændig, rives Massen t en Morter og rystes gjennem
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en Sigte.
Man smelter 1 Del Talg, udrorer deri
10 Dele af Massen og afkpler. Naar denne Masse
stryges paa Sæber, giver den en udmærket starp Eg paa
Barberknive.

Haandpomade.
3 Kv. Hvalrav smeltes i en Lerpotte over svag Ild,
derefter tilsættes 6 Kv. Mandelölse, 20 Draaber Lavendelolje, 10 Draaber Bergamotolse og 2 Draaber Nellikeolje.
Det hele blandes vel og opbevares i veltilbundne Glas.
Denne Pomade er fortrinlig til at vedligeholde en blod

Hud saavel som til at forebygge at Huden revner.

Scebespiritus20 Kv. fint skrabet venetianst Sæbe blandes med
60 Kv. Spiritus og 20 Kv. Rosenvand i en Flaske, som
stilles paa et varmt Sted og rystes af og til indtil alt

er oploft.

Kinesernes hvide og rode Sminke.
2.

Hvid.

Det er med Rette, at den hvide kinesiske Sminke
ailses for at vcere uskadelig, thi den bestaar udelukkende
af Melstof og Ris. Man vasker hvid, knust Ris, indtil
Vandet ikke længere modtager Smuds af den, og lader
den stan i Vand, indtil man bemærker de forste Tegn
til Forrandnelse. Man afhcelder da Vandet og udvasker
med frisk Vand, indtil den sure Smag er borte. Man
knuser nu Risen mellem Møllestene og lader den gaa
igjennem en Si. Den gjennemsiede hvide Vcedske af
sætter et Bundfald, som man tørrer i Solen. Man kan,
om man vil, tilsætte vellugtende SUbstantser.

3.

Rpd.

Den røbe kinesiske Sminke tilvirkes af Saflor
(Carthamus tinctoria), idet man udvasker Blomsterne
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med koldt Vand og derpaa overhælder dem meb Astelud.
Da Farven bliver renere, naar der ikke anvendes en
altfor stærk Lud, saa er det rigtigst nt man fprst ubtuber
Asten et Par Gange med hedt Vand og førft benytter
den treble, altsan fortyndede Sub. Naar' Blomsterne ere
tilbørligt udblpdte, saa Udpresser man dem i en Lærredspose, idet man tildrypper en eller anden Syre (Granat
frugtens Saft, eddikesyreholdigt Risvand. Man jcevner
den Udpressede Vcedske med hvidt Sminkemel, lader den
henstaa paa et koldt Sted og tørrer det fremkomne Bund
fald, som man siden blander med forskjellige Mængder
hvid Smine.

Parfumeret Glycerin som den fortrinligste Haarolje.
Glycerin besidder i hsj Grad den Egenskab at kunne
berpve Blomsterne deres Vellugt.
Pan Grand heraf
har det vist sig saa fortræffelig snavel til Brug for
Huden som for Haaret, at selv den fineste Olivenolje
ikke kan maale sig med den. Kommer man i en Beholder
med Glycerin Hyldeblomster, Blomsterbladene af Hyacinter,
Pintseliljer, Konvaller, Reseda, Violer, Roser, Linde
blomster og Jasminer, samt lader disse ligge i Glyce
rinen i 3 Uger, da have disse Blomster, naar man har
stilt dem fra Glycerinen, saa fuldstændig afgivet deres
Vellugt til denne, at den frembhder en Haarolje saa fin
t Dnft, nt ingen Pariser-Parfumer kan levere den bedre.
Da nu Glycerin, til Forstjel fra de fede Oljer, lader
sig blande med Vand i ethvert Forhold, saa behpver
man kun at scette nogle Draaber af denne parfumerede
Glycerin til Vaskevandet for at give dette en behaaelia
VellUgt.

Eau de Cologne.
En god og forfristende Eau de Cologne kan fa aes
paa folgende Maade: Oplps 15 Dele Orangeflalolje,
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15 Dele Citronolje og 6 Dele Bergamotolje i 3000 Dele
af den fineste Colognesprit (bet er absolut npdvendigt at
fun den reneste og fineste Olje og Alkohol anvendes).
Endvidere oploses 1 Del Neroliolje (pétule) og
15 Dele Orangeolje (petits grains) i 1000 Dele af den
fineste rensede Rugsprit.
Efter at de to Oplpsnmger have staaet 5—10 Dage
blandes de. Det er bedst at destillere Blandingen, dog
kan man ogsaa nojes med at lade den henstaa i nogen Tid.
Til Destillatet scettes 2 Dele af den fineste Rosmarinolje, og Blandingen hældes derpaa paa smaa Flaster,
der man tilproppes godt og helst opbevares paa et kpligt
mørfere Sted.

FlN Eau de Cologne.
10 Kv. Pommernntsolje (01. cort. aurant), 10 Kv.
Citronolje (01. citri), 4 Kv. Bergamotolje (01. bergam),
6 Kv. Orangeblomstolje (OL neroli petal), 2 Kv. OrangefrUgtolje (01. neroli Bigarade), 4 Kv. Rosmarinolje
(01. rorismarini), oplpses i 19,25 Kv. Spiritus vini,
rystes stærkt og hensættes i flere Dage. Derpaa hældes
Vcedsten paa Flaster og opbevares paa et mprkt, kpligt
Sted. Den vinder med Alderen.

Ess d’Bouquet.
10 Kv. Ambraextrakt, 40 Kv. Violrodextrakt, 5 Kv.
Bergamotolje, l1/4 Kv. Citronolje oplpses i 80 Kv.
Rosenessents.

Bouquet de Maréchal.
100 Kv. Rosenessents, 100 Kv. Orangeblomstessents,
50 Kv. Vetivextrakt, 50 Kv. Violrodextrakt, 50 Kv.
Tonkabpnneextrakt, 50 Kv. Neroliessents, 25 Kv. Mostusextrakt, 25 Kv. Ambraextrakt,
Kv. Nellikeolje, 1/s Kv.
Sandeltrceextrakt.
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Kejserinde Eugenies Parfume50 Kv. Rosenbladgeranmmsessents, 50 Kv. Rosenessents, 50 Kv. Sande'ltrceessents, 25 Kv. Mostusextrakt,

25 Kv. Vanilleextrakt, 25 Kv. Tonkabpnneextrakt, 25 Kv.
Orangeblomstessents.

Guldpulver til Forgyldning af Glas og PorceLoen.
Det ved Jcernvitriol Udfældede Guld er for tæt til
at anvendes til Forgyldning af Glas og Porcellcen.
Ikke heller ved at legere Guldet med Splv og siden
udtrække dette ved Salpetersyre faaes det i tilstrækkelig
fint fordelt Tilstand. Man har derimod hidtil sædvan
ligt udskilt Guldet med salpetersurt Kviksplvforilte; men
det er da vanskeligt at faa alt Guldet Udskilt af Oplos
ningen, uden at der tillige bringes Klorkviksplv med ind
i det. Paa Grund heraf giver denne Metode let Anled
ning til Bedragerier eller til Skuffelser med Hensyn til
den Mcengde Guld, der skal Udrives til Anvendelsen,
hvorhos det ogsaa altid har sine Misligheder for Arbej
deren, at der er Kviksplv til Stede. Alle disse Ulcemper
falde bort, naar man fælder Guldet med Oxalsyre, hvor
ved man kan faa et konstant og udmærket Produkt.
Fældningen mcict ske ved Hjælp nf alkaliske Oplosninger
og uben Varmeanvendelse. Man oplpser 25 Kv. Guld
i 50 Kv. Saltpetersyre af Vægtfylde 1,? og 1 Pd. Salt
syre af Vægtfylde 1,12. Desuden oplpser man 75 Kv.
næsten ren og iscer kiselfri Potaske i 8^/4—4'/s Pd. destil
leret Vand og filtrerer hvis det behpves. Naar Pot
asien indeholder 10 pCt- Vand, som Tilfældet er med
det officinelle (Kali karbonicum depuratum) saa maa
der anvendes 80-85 Kv. deraf. Denne Potaste-Oplpsning fætter man lidt efter lidt til Guldoplpsningen i en
rummelig Skaal, fortynder med omtrent 8 Pd. destilleret
Vand og fordeler det hele, hvis det behpves, i 2 Skaale,
lige meget i hver. Naar Vcedsken er kold, tilscetter man
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forsigtigt en kold, klar Oplpsning nf */2 Pd. Oxalsyre,
idet man stadig omrører, men med den Forsigtighed, at
man ikke kommer til at gnide Skaalens Vægge, hvorved

der vilde befæstes Guld til dem.
Sammenblandes Guldoplpsningen i varm Tilstand
med Oxalsyreopldsningen, saa Udskilles let Guldet som
Blade, der ikke knnne bruges til Forgyldning. Sammen
blandes Vcedsterne i kold Tilstand, saa faaes altid et
volUminpst og svampet sort Bundfald, som man udvaster
med destilleret Vand og tørrer, fprst ved svag, siden ved
stærkere Varme, indtil al Fugtigheden er borte.
En bekjendt Porcellcensmaler (Franz) i Frankfurt
a. M. benytter ikkun det paa denne Maade fremstillede
Gllld og er i enhver Henseende tilfreds dermed.

Forgyldning med Bladguld.
Den kan udfpres Paa forskjellig Maade og er anvende
lig Paa Jcern, Staal, Kobber, Messing osv-, men bliver
dog almindelig kun brugt paa Jcern- og Staalvarer,
f. Ex. paa Sabel- og Kaardeklinger, Gevcerlpb osv.
Den sædvanlige Fremgangsnlaade er folgende: Man
opheder det blanke og pna de Steder, hvor Forgyldningen
stal anbringes, med Skedevnnd ætsede Gjenstand, indtil
det anløbet blaat, lægger Bladguldet paa, Udbreder det
mcb en Bomuldstot og overfarer det let med et Polerstaal. Paa dette fprste Lag anbringes et andet, derpaa
et tredje, ofte endog et fjerde, hvert bestaaende af et,
ved bedre Arbejder endogsan af 2 Guldblade. Efter
hvert Blads Paalcegmng bevirkes Fasthæftningen af

Grrldet ved Gnidning med Polerstaalet, hvorpaa man
atter opvarmer for at kunne give det næste Lag. Efter
Paalcegningen af det yderste Blad giver man ved en
kraftigere Anvendelse af Polerstaalet den forrwdne Glans.
Man kan paa denne Maade frembringe hvilke som helst
Tegninger, der vise sig meget smukke paa blaa Bund.
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Den saakaldte ru Forgyldning adskiller sig fra den
bestredne derved 1) at man ridser Fladerne med en kort
og bred Kniv i alle Retninger for at giøre dem ru,
hvorved Guldet fæstes bedre, 2) at man paalcegger
10—12 Lag, hvert paa 2 Blade, dels for at gjøre For
gyldningen smukkere og dels for at stjule Ridserne.
Ofte betjener man sig ogsaa af folgende Metode.
De i Forvejen blankt bearbejdede Steder bestryges saa
jævnt og tyndt som muligt med Bernstenfernis. Efter
at denne i et varmt Rum er tørret saa vidt, at den kun
klæber ganste lidt, lcegger nmn paa samme Bladguldet i
et Lag af flere Blade, trykker det fast med Bomuld,
opvarmer Gjenstanden otier en Kulild, til den anløber
blaat, vidster Guldet bort paa de Steder, hvor det rager
frem otier Tegningen, og polerer endelig med Staalet.
En mat Forgyldning paa Jcern, Bly osv. til Balkongittere eller lignende, frembringes derved, at man paa
Oljefarven, hvormed Gjenstandene bestryges, lcegger Blad
guldet, før de endnu ere ganste tørre, og paatrykker det
med Bomuld.
Efter fuldkommen Tprring hæfter det
meget fast og varigt.

Bortfjernelse af gammel indtsrrct og revnet Oliefarve
paa Gjcnstande, som atter skulle males og lakeres.
Man kan oplpse gammel Oljefarve paa Trce saaledes at Træet aldeles ingen Skade tager, men derimod
meget vel kan taale en ny Paastrygning, der endogsaa
kan blive f muffer e og mere holdbar end det fprste. Dette
ster bedst ved at bortbrcende den gamle Farve, hvortil
kan bruges Bundter af Strna, gloende Jcern eller en
Spirituslampe. Efterhaanden som Oljefarven oplyses og
slaar Blærer paa Grund af Varmen, maa samme bortskrabes med en Spartel, da den hvis den atter faar
Lov til at afføle bliver stenhaard og er da vansteligere
at afskrabe. Paa denne Maade bliver Trceet saa rent
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som om det aldrig havde vceret malet, niedens det dog
indeholder Oljestoffer i inbtørret Tilstand fra den tidligere
Maling og Trceet paa Grund heraf er bleven af en ben
agtig Konsistents. Denne Metode kan især anbefales
ved Vognarbejde. Man kan ogsaa overstryge den gamle
Farve med frist Terpentinolie og antænde denne, eller
ved Gjenstande af saadanne Dimensioner at de ere let
at haandtere, føre disse frem og tilbage over en Kul
pande, indtil Farven paa denne Mciade oplpser sig.
Ved Mpbler og andre Arbejder, der ikke sna meget
ere udsatte for Luftens Indvirkning, kan man stryge
Gjenstanden med 1 Vcegtdel Sodalud og 2 Vcegtdele
Vand, man afvexlende stryger Trceet med denne Blanding
og sliber samme med Pimpsten eller Sandsten, indtil alt
Oljefarve er fjernet. Denne Metode har dog den Ulempe,
at Trceet bliver fugtigt og saaledes maa gsennemtprres
godt forinden man atter giver et nyt Anstrpg; desuden
oplpses den gamle indtprrede Olje i Trceet og dette bliver
som Fölge heraf lpsere i sin Struktur, hvorfor den fprste
Metode scerlig maa anbefales, hvor man har Lejlighed

til samme.
Vil man paa en Gjenstand fjerne den gamle Olie
farve, uben at det er Hensigten at paastryge en ny, da
kan man ikke benytte nogen af de nætinte Metoder, men
i dette Tilfælde kan Gjenstanden overstryges med en
Oplpsning af Potaske i Mælk.
Ester nogle Timers
Forlpb er Olsefarven for saa vidt oplpst, at den saa
længe den endnu er fugtig let kan afvaskes med lunkent
Vand.
Friste Oljefarvepletter, der ved Vanvare er
kommen paa Steder, hvor man ikke pnsker dem, og der
er indtprret, fjernes let med Benzin.

Blandinger til OljefarveVed Sammensætningen af de til Hus- og Stue
maling mest brugte Farver er det hvide altid det mest
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fremherskende. Skal man f. Ex. tilberede en lyseblaa
Farve, saa oprprer eller river man saa meget hvidt,
som er npdvendig for at anstryge og man tilsætter det
blaa lidt efter lidt for ikke at tage for meget. De blaa
Farver ere mere eller mindre kraftige, hvorfor man maa
være forsigtig med en saadan Blanding. Vil man f. Ex.
gjøre en Farve, som man finder for mørf, lysere, da
maa man ikke efterhaanden tilsætte hvidt, men man
tager fun en Portion af den mørfe Farve og tilsætter
saa længe hvidt til man har naaet den pnstede Nuance.
Vilde man gjøre hele Kvantiteten af den for mørfe
Farve lys Paa en Gang, saa funbe man let komme til
at tilsætte en stprre Portion hvidt, end man egentlig
havde til Hensigt. I det hele taget er det ingen Skade
til i Begyndelsen kun at tilscette Halvdelen af de neden
for anførte Farver til det hvide, medens man ved en
anden Fremgang løber Fare for at tilscette for megen
Farve. De nedenfor meddelte Forhold til Farveblanding
ere for Oljefarver. Til Limfarver tages altid en ringere
Mængde hvidt og brnges forholdsvis mere af de andre
Farver.
Anvendes Farverne rene og uben Tilsætning, da
give de allerede af sig selv Farver, som ere sorstjellige
fra hinanden, f. Ex. de sorstjellige gule Farvelegemer og
ligesaa de sorstjellige røbe danne i og for sig selv flere
gule og flere røbe Farver og saaledes forholder det sig
ogsaa med enhver af de 9 Hovedfarver. Blandinger
have kun til Hensigt at frembringe Farver, som de rene
Farvelegemer ikke give; thi hvis man uben Blanding
kan fremstille den pnskede Farve, saa er det i Reglen
langt bedre.

Emaljehvidt.
1 Pd. Blyhvidt, 1 Kv. Berlinerblaat.
Lysegraat, ogsaa kaldet hvidt.

1) 150 Kv. Zinkhvidt, 1 Kv. Kulsort, Elfenbenssort
eller enhver anden sort Farve.
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2) 1 Pd. Zinkhvidt, 2 Kv. Laksort og 2 Kv. Bensort
eller 3) 1 Pd. Zinkhvidt, 1 Kv. Lak og 1 Kv. Bensort.
Sp lvgraat.

1) 2 Pd. Zinkhvidt, 1 Kv. Berlinerblaat.
2) 150 Kv. Zinkhvidt, 1 Kv. Ravnsort eller Komposi
tionssort.
Perlegraat.

1 Pd. Zinkhvidt, 1 Kv. Kulsort.

Fantasigraat.
5 Pd. Zinkhvidt, fra 1—6 Kv. Bensort.
Blaalighvidt.

1

Pd. Zinkhvidt, 1 Kv. Indigo eller Pariserblaat.

Vingraat.
2

Pd. Zinkhvidt, 2 Kv. Laksort og 2 Kv. Indigo.

3

Pd. Zinkhvidt, fra 5 til 10 Kv. Sort.

Skiffergraat.

Straagult.

4 Pd. Zinkhvidt, 21/« Kv. Kromgnlt eller 10 Kv.
Skytgult eller 10 Kv. Neapelgult.

Stenfarve.
1 ) 150 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. gul Okker.
2 ) 100 Kv. Zinkhvidt, 5 Kv. gul Okker, 2 Kv. safran
gul Okker.
Nankingult.

1) 100 Kv. Zinkhvidt, 21/» Kv. Kromgult, 1 Kv.
Vermillon.
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2) 100 Kv. Zinkhvidt, 21/2 Kv. ubrænbt Terra de
siena.
3) 100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. Neapelgult, 1 Kv.
Bermillon.
Chamoisgult.

1) 100 Kv. Zinkhvidt, 21/'2 Kv. Kromgult, 4 Kv.
Pariserrpdt.
2) 150 Kv. Zinkhvidt, 5 Kv. Kromgult, 10 Kv.
Pariserrpdt eller 5 Kv. Bermillon.
3) Mprk: 100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. ubrænbt Terra
de siena.
Sidskengult.

1) Rent Mineralgult.
2) 100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. Kromgult, som har
en svag Tone i det grönne. Har man ikke saadant grøn
ligt Kromgult, saa tilsætter man dette 1 Ort Berlinerblaat.

Citrongult.
1) 100 Kv. Zinkhvidt, 2x/a Kv. Kromgult, 2 Ort
Berlinerblaat.
2) 150 Kv. Zinkhvidt, 50 Kv. Mineralgult.
Jonquillegult.

1 ) 100 Kv. Zinkhvidt, 20 Kv. Kromgult eller 10 Kv.
indisk Gult.
2
) 150 Kv. Zinkhvidt, 50 Kv. Skytgnlt eller gul Lak.

Guldgult.
100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. Krornglllt, 10 Kv. Neapelgnlt og 1 Kv. Bermillon.
Svovlgult.

101 Kv. Zinkhvidt, 100 Kv. Mineralgult, 2 Kv.
Berlinerblaat.
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Mcelkekaffegult.

5

150 Kv. Zinkhvidt, 15 Kv. ubrcendt Terra de siena,
Kv. Umbra.

Brændte Lerkars gule Farve.
1) 100 Kv. Zinkhvidt, 5 Kv. røb Okker, 5 Kv. gul
Okker eller ubrænbt Terra de siena.
2) 100 Kv. Zinkhvidt, 5 Kv. brændt Terra de
siena, 21/a Kv. Monje.

Hasselnödgult.
150 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. gut Okker, 2s/s Kv. røb
Okker, 3 Kv. Sort.
Egetrcesarve.

1) 100 Kv. Zinkhvidt, 5 Kv. gul Okker, 5 Kv.
safrangul Okker.
2) 100 Kv. Zinkhvidt, 8 Kv. safrangul Okker,
2 Kv. Sort.
3) 160 Kv. Zinkhvidt, 16 Kv. gul og 2 Kv. røb
Okker.
4)
100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. ubrænbt Terra de siena.
Nsddetrcefarve.

1) mprk: 100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. Umbra (grøn),
2 Kv. røb Okker.
2) lys: 100 Kv. Zinkhvidt, 5 Kv. safrangul Okker,
5 Kv. brcendt Terra de siena.
3) lyseste: 100 Kv. Zinkhvidt, 2 Kv. safrangul
Okker, 5 Kv. brcendt Terra de siena.

Rosenrpdt.
1) 100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. Karmin- eller Kraplak.
2) lysere: 100 Kv. Zinkhvidt, fra 21/2 til 5 Kv.
Karmin- eller Kraplak.
16
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Lilla.
1) 120 Kv. Zinkhvidt, 8 Kv. Berlinerrpdt, 2*/2 Kv.
Berlinerblaat.
2) 120 Kv. Zinkhvidt, 12 Kv. Berlinerrpdt, 1 Kv.
Berlinerblaat.
3)
96 Kv. Zinkhvidt, 2 Kv. Kraplak, 2 Kv. Ultramarin.
Mahognirpdt.
120 Kv. Zinkhvidt, 8 Kv. brændt Terra de siena,
6 Kv. Pariserrpdt.

Azurblnnt.
120 Kv. Zinkhvidt, 1 Kv. Berlinerblaat eller 3 Kv.
Mineralblaat eller 4 Kv. Ultramarin.
Himmelblaat.

90 Kv. Zinkhvidt, 1 Kv- Berlinerblaat eller 4*/2 Kv.
Ultramarin.
Orancs egult.
1) 100 Kv. Zinkhvidt, 20 Kv. Kromgult, 5 Kv.
Pariserrpdt eller 2 Kv. Zinnober.
2)
50 Kv. Hvidt, 50 Kv. Krom gult, 2 Kv. Pariserrpdt.

Auro ras arve.
100

Kv. Kromgult, 20 Kv. Pariserrpdt.

Vandgrpnt (Spgrpnt).
1) 100 Kv. Zinkhvidt, 8—16 Kv. Kromgult, 1 Kv.
Pariserblaat.
2) 100 Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. Mineralgrpnt.
Grcesgrpnt.
1) 100 Kv. Kromgult, 16 Kv. Pariserblaat.
2) lysere: 50 Kv. Zinkhvidt, 50 Kv. Kromgult,
8 Kv. Berlinerblaat.
3) lyseste: 50 Kv. Zinkhvidt, 50 Kv. Kromgrllt,
5 Kv. Berlinerblaat.
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Saksisk Grönt.

100 Kv. Kromgult, 10 Kv. Pariserblaat.

Broncegrpnt.
120 Kv. Zinkhvidt, 40 Kv. gul Okker, 6 Kv. Sort,
4 Kv. Berlinerblaat.
OlivengrSnt.

100 Kv. gul Okker, 25—50 Kv. Sort.
Violet med røbligt Skcer.

Lys: 100 Kv. Karminlak, 5 Kv. Berlinerblaat.
lysere: 50 Kv. Karminlak, 5 Kv. Berlinerblaat.
mørf: 50 Kv. Karminlak, 50 Kv. Pariserblaat.

1)
2)
3)

Violet med blaaligt Skcer.

1 ) 50 Kv. Hvidt, 50 Kv. Karminlak, 4 Kv. Berliner
blaat.
2

) lysere: 100 Kv. Hvidt, 33 Kv. Karminlak, 2Kv.

Berlinerblaat (Pariserblaat).

50

Vandchokoladebrnnt.
Kv. Hvidt, 50 Kv. Umbra, 12V2 Kv. Pariserret.

100

Kv. Zinkhvidt, 10 Kv. Umbra, 40 Kv. PariserrM.

Mcelkechokoladebrunt.

De grønne Farver blive mere varige ved at benytte
NeapelgUlt og Ultramarin i Stedet for Kromgult og
Berliner- eller Pariserblaat, men man maa da tage fire
dobbelt NeapelgUlt og nidobbelt Ultramarin. De violette
Farver blive ligeledes mere konstante med Kraplak og
Ultramarin i Stedet fvr Karminlak vg Berlinerblaat,
samme Vcegt af Kraplak, som angivet af Karminlak,

nidobbelt Ultramarin for Berlinerblaat.
16*

Hurtigtorrende Oliefarve.
100 Dele Vand, 12 Dele Schellak og 4 Dele Borax
ophedes saa længe under stadig Omrpren i en Kobberkjedel, indtil alt er bleven en ensartet Vcedste, som kan
opbevares paa velproppede Flaster. Eftersom man har
anvendt Meget eller ubleget Schellak har Vcedsten en lys
eller brun Farve, og ben er, anvendt for sig alene, en
udmærket Fernis, der giver Gjenstandene en smuk og
varig Glans og beskytter dem fuldkommen for Luft og
FUgtighed.
Vil man bringe Oliefarver til at tørre
hurtigt, saa tager man lige Dele af tyk udreven Oljefarve og denne Fernis, tilsætter lidt Terpentinolie og
blander disse vel. Man bør undgaa at tilberede en
storre Portion, end man for øjeblikket har Brng for,
da Blandingen meget snart bliver fast. Gjenstanden,
som overstryges med en saadan Blanding, bliver fuld
kommen tør i Lobet af 15—30 Minutter. Paa lignende
Maade kan denne Fernis anvendes ved Lakfarver som

tørrer langsomt.

Maling med Oliefarve paa Cementgrund.
(Af Dr. H. Frühling.)

De fleste Malere, der ville stryge Cementpuds med
Oljefarve, vaste den forinden med meget fortyndet Syre
og paastaa, at de kun da kunne arbejde med Held, naar
Fladen viser en ensformig Farve. Dette er heller ikke
uden Grund. De lyse Pletter, som almindelig kaldes
Salpeter, bestaa hyppig af meget lps kulsur Kalk og
Soda tilligemed virkelige salpetersure Salte, der iscer
pleje at danne sig, naar Pudsen om Foraaret anbringes
paa de gamle, endnu fra Vinteren kolde Vcegge. Bast
ningen med fortyndet Syre fjerner den kulstire Kalk og
andre Salte og giver tillige Mure, der ved for ringe
Tilsætning af Sand have faaet en for glat Overflade,
en finkornet Ruhed, hvorpaa Farven bedre hæfter fast.
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Forfatteren har funbet, at kulsnr Ammoniak er langt
bedre end Bastning med Syrer, iscer det ved Opbevaring
i Luften henfaldende Salt (i det væsentlige tvekulsur
Ammoniak). Stryger man den omtrent 20 Dage gamle
Puds med en Oplpsning af 100 Gram krllsur Ammoniak

i 10 Potter koldt eller i det hpjeste lunkent Vand, saa
viser den efter Tprring en ensformig lysgraa Farve og
er NU fortrinlig forberedt til at modtage Oljefarven.
Derved er nemlig den under den yderste Flade endnu
tilbageværende Wtskali bleven forvandlet til kulsnr Kalk,
og Maleren vil finde at Oljefarven modtages med stor
Ensformighed. Over Farvens Holdbarhed har Forfatteren
anstillet flere Forspg ved at lægge et paa den ene Side
malet Stykke nogle Dage i Vand og derpaa udscette det
for Solen uden at have kunnet iagttage nogen kjendelig
Bestadigelse.

Oliemaling paa Cement.
Oljefarve paa Cement binder undertiden ikke godt,
navnlig afstaller den hurtig pan Gesimser og andre
fremstaaende Steder; dette kan forhindres naar man
overstryger Cementfladen 3—4 Gange med Eddikesyre

forinden Malingen paafpres.

Oliefarver paa ZinkMan har som bekjendt ondt ved at faa Oljefarver
paa Zink bestandige mob Luft og Vand. Dette opnaaes
derved at man fprst bejtser Zinken med en Oplosning af
1 Del Kobberklorid, 1 Del salpetersnrt Kobberoxhd og
1 Del Salmiak i 64 Dele Vand, hvortil er sat 1 Del
raa Saltsyre. Zinken overstryges med et tyndt Lag af
denne Oplosning. Ved Overstrygn ingen bliver den fprst
sort, derpaa, naar den efter 12—24 Timers Forlob er
tørret, graaagtig. Man kan nu stryge med hvilken som
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helst Oljefarve; denne sidder da fast og modstaar Vejr
ligets Indflydelse futbftænbig.

Brandsikker Maling.
Asbest, der saavel er uforbrcendelig som en flet
Varmeleder og ikke udsat for at angribes af Rust og
Syre, er i den senere Tid bleven brugt til Stempel
pakning i Mastiner og til Sikring af Lærred og Trcevcerk, der er Udsat for Brandfare. Man har saaledes
overstreget KUlisser hermed og fundet, at de, Udsatte for
Ild, vel forkullede, men brændte ikke med Flamme.
Denne Maling vil ogsaa med Fordel kunne anvendes til
Overstrygning af Lednmgstraadene ved elektriste Lys
mastiner, for iit Traadene ikke stalle blive brandfarlige.
Det er muligt, at den hos os almindelige Kiseljord vil

kUnne anvendes for Asbest.

Maling paa Trie for at beskytte mod Jldsvaade1) Almindelig Knlkmcelk, saaledes som den anvendes
til Hvidtning, blandes med sin lige Vcegt af Klorkalcmm
Oplpsning af 14° Seciume og stryges paa Trceet paa
sædvanlig Maade.
2) I Westfalen bruges en Blanding af 2^2 Del
Salmiak, 1 Del Zinkvitriol, 2 Dele Snedkerlim, 20 Dele

Zinkhvidt og 30 Dele Vand.
3) 2 Dele Gibs, 1 Del Svovlammonimn og 3 Dele
Vand. Denne Blanding er bleven anvendt med stor
Fordel af Patera i Wien.
4) 15 Dele Salmiak, 5 Dele Borsyre, 50 Dele Lim,
p/2 Dele Gelatin og 100 Dele Vand blandes med saa
meget Kalkpulver, at Blandingen faar en til Paastrygning passende Konsistents.
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Imprægnering af Trce mod JldsvaadeImprægnering af Trce afgiver utvivlsomt en mere
sikker og varig Bestyttelse mod Jldsvaade end Maling
og vil derfor vistnok i Fremtiden komme til at spille en
temmelig betydelig Rolle.
Ester Schüssel og Thouret blandes 16 Dele Fosfor
syre-Oplosning af 16° Beaume med 2^/2 Dele kulsur
Ammoniak, til denne Blanding fpjes 6 Dele Salmiakoplpsning af 10° Beaume og 1 Del arabisk Gummi.
Troeet, som stal imprægneres, tprres saa godt som mulig,
lægges i Vcedsken i 24 Timer og tprres igjen; naar det

er tørt, kan det males med Oljefarve.
I Stedet for at imprægnere Trce ved kim at lcegge
bei i Vcedsten, kan man med Fordel presse den ind i
Træet ved Hjælp af Lufttryk. Paa denne Maade bliver
som bekjendt Trce imprægneret til Bestyttelse mod Forrandnelse, saa at de Fabriker, der nu ubføre det ene,
med Lethed ogsaa funne gjøre det andet.
Det maa
erindres, at de Midler, der gjøre Trce uantomdeligt, til

lige preservere mod Svamp.

Farver med Tilsætning af Vandglas.
1) 3 Potter Kali- eller Natronvandglas af 30—35°
Beaume koges med 1 ä P/2 Pot flydende Harpix eller
Harpixolje, hvilket holdes tæt ved Kogepunktet, indtil en
Forsæbning har fundet Sted. Derefter tilsættes Farve
stoffet og man river det paa en Flise eller lader det gaa
igjennem en Farvemplle.
2) 1 Pot Linolje, 2 Potter Vandglas af samme
Styrke som ovenstaaende, 1 Pot kaustisk Lud af 24°
Beaume koges indtil en Forsæbning tydelig begynder at
vise sig. Derpaa tilsættes Farvestoffet og rives som for
hen ncevnt.
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Tilstelning af Glycerin til Limfarver.
Paa Grund af sin Evne til at tiltrække Fugtighed
af Lrlften er Glycerin vel stikket til at betage Limfarver
deres Sprpdhed. Naturligvis maa man anvende en vis
Sparsomhed med Glycerinet og ikke sætte det til et hvor
somhelst simpelt Arbejde. 2—3 pCt. ere tilstrækkelige til
at forhindre, at Limfarven brister eller løsner sig, og
stader ikke Tprringen. Glycerinet synes her mere end
fuldstændigt nt frembyde de Fordele, der opnaaedes ved
den hidtil brugelige Tilsætning af Mælk. Det har ingen
Virkning paa Farvetonerne. I England og Frankrig er
det allerede ofte benyttet med Fordel ved Værelsers
Maling.
Herom berettes wlgende: Den Omstændighed
at hyppigt nogle Linjer af blaa eller rode Farver altid
sloge Revner efter Tprringen, gav Anledning til at ud
forste Aarsagen til og ssge efter Midler til at forebygge
den. Man kom til det Resultat, at alle disse Farver
maatte indeholde for meget (ettørrenbe Substnnts, efter
som der aldrig efter Farvens Lösning frei Grunden
kunde bemærkes Spor, som kunde tyde paa en For
bindelse med den Farve, der var benyttet til at grunde.
Det maatte altsaa formodes, at Farven tørrebe forinden
den kunde være i Stand til at forbinde sig med Grund
farven. Dette førte til den Ide at svække Tilbøjeligheden
til at tøne for hnrtigt ved at tilsætte Glycerin, og det
viste sig, at der efter Anvendelsen heraf aldrig bemcerkedes

at Farven sprang af.

Befæstelse af Brokater (Krystalfarvcr).
Ved Anvendelse af Brokater maa vedkommende
Gjenstande grilndes med de tilsvarende Farver og disse
strax sættes til Bindemidlet. Som Vindemidler anvendes
Glycerinlim (1 Del Glycerin, 4 Dele Lim) eller Glycerinklister (1 Del Glycerin med 3 Dele Stivelse), Damarlak
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eller lys Kopallak, Sandarnkfernis eller, som til Veloute
Tapeter, indkogt Olje.
Jgjennem en Sigte bringes
Farverne paa de med Bindemidlet behandlede Gjenstande,
og kort Tid derefter afbankes Overstndet af Farverne,
hvorpaa disse befæstes ved Tryk. Efter Torringen nfbørfter man de Farver, som ikke have befæstet sig.
Brokaterne anvendes som Under- og Mellemlag ved
Fremstillingen as farvet Gelatine og give da pragtfulde
Krystallisationer, der ere anvendelige som Jndlceg i
Knapper og Overtræk for mangfoldige Gjenstande.
Befæstes de ved Dannnarlak som Underlag paa Glas, se
de smukt ud og kunne benyttes som Baggrund for Foto
grafier, Etagerer, Skilte osv. Med eller uden Fernis
give Brokaterne Metalsager, Trcegalanteri, Blik- og
Spejlvarer, Gibs- og Metalfigurer osv. Varighed og et
smukt Udseende. Ligesaa til Blomsterfabrikationen, til
Segllak, Theater og Kirkedekorationer, Guldregn, Sne osv.

Overforing as Lithografier, Trcrsnit, Staalstik
og dcsl. paa Tm.
Pladen, paa hvilken et trykt Billede eller en trykt
Skrift skal overfpres, bliver fprst overstreget med Oljefarve og afsleben saaledes med Pimpsten, at den ikke
har nogen Ujævnhed. Den bliver derpaa grunderet med
en eller anden Farve, atter affleben med Pimpsten og
derpaa overtrukken med en Kopalfernis af bedste ostindisk
Kopal. Denne Fernis lader man ikke tørre længere,
end at den ved Berpring med en Finger endnu er
lidt klæbende (omtr. 3 Timer).
Vedkommende Billede
eller trykte Skrift, der skal overfpres, lægger man fprst
i fortyndet Skedevand eller i Urin og holder det heri i
24 Timer, hvorpaa man lægger det mellem Trækpapirer
og saaledes lader det tørre. Er Billedet tørt, saa lægges
det med Bagsiden paa Pladens Kopalfernis, fasttrykkes i
omtrent 5 Minutter med Vat paa den enbnu klæbrige
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Kopalfernis og befugtes svagt. Nu afgnider man Papirstoffet med Vat, saa at Papiret aldeles forsvinder, og
kim Tryksværten eller Billedet selv bliver tilbage paa
Pladen. Det saaledes overførte Billede bliver endelig
overtrukket med Kopalfernis og paa denne Maade fixeret
paa Pladen. Paa Glasplader kan man strax overtrække
Billederne med Kopalfernis, uden at de fprst ere strpgne
med Oljefarve.

Metode, ved hvilken Pastelfarver kunne gives
Styrke og Varighed.
Af I. Ortlieb.
Ortlieb anstillede flere Forsög i den Hensigt at finde
en Metode, hvorved Pastelmaleri kunde gives stprre
Styrke, saaledes at det ikke vilde være udsat for Skade
ved Overvistmng eller Gnidning, men opnaaede længe
intet tilfredsstillende Resultat, da Maleriets Farver stedse
mere eller mindre blandedes, og derved det hele blev
fordærvet. KiselsUr Kali eller Natron befæste vel navnlig
Mineralfarver meget godt, men ved Anvendelse deraf
undgaaes dog ikke, at Farverne kunne blandes. Ortlieb
kom da paa den Ide at anvende ulimet, tykt Papir
saaledes som det benyttes til Kobberstik, og at lade
Oplosningen (Silicatet) trænge igjennem dette fra Bag
siden af Maleriet. Det efter denne Metode ubførte
Forsøg lykkedes fuldkomment; det kiselsure Alkali trængte
ind igjennem Papiret og virkede paa Farverne, dog uden
at disse i mindste Maade blandede sig, og saaledes opnaaedes den tilsigtede Hensigt. Ortliebs Metode beror
saaledes paa Anvendelsen af et tykt, ulimet Papir, paa
Maleriets Gjennemtrcengen fra Bagsiden af et kiselsurt
Alkali og paa Udvalget af saadanne Farver, som befæstes
derved. Et paa denne Mande behandlet Maleri ruodstaar ikke alene Fugtigheden, men kan endogsaa taale
Bastning i Vand. Syrer eller ammoniakalste Dampe
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have ingen Virkning derpaa, og da Farverne ved et
virkeligt Cement (det kiselsure Alkali) ere blevne inderligt
forbundne med Papiret, sidde de meget faste, og man
har ingen Beskadigelse at befrygte. Udelukkelsen af de
vegetabilske Farver og Anvendelsen af de mineralste
sikrer overhovedet Maleriet en ncesten ubegrænset Varig
hed, medens det tillige, pan Grund af det kiselsure

Middel, taber i Brcendbarhed.

Lakering.
Man bør kun lakere i en Last, der er saa varm, at
man bekvemt kan arbejde deri. Ved en lav Varmegrad
er der altid Fugtighed i Suften, en usynlig Dug, der
giver Lakken et mcelke- og skyagtigt Udseende. Dette
forekommer endog pna ellers smukke Sommerdage, og
det eneste Middel derimod bestaar i at man bringer
Temperaturen op til 20° R. ved kunstig Varme; thi da
bliver Fugtigheden i Luften, indtil Vcedsien i Lakfernissen
har ladet Lakken blive tilbage som et tyndt og glat
Overtræk. Heraf er Lakkens Glans og Holdbarhed helt
og holdent afhængig, forudsat Benyttelsen af i sig selv

gode Materialier.
For at frembringe cn rigtig smuk Lakering, maa
man bringe de Gjenstande, der stulle lakeres, ind i
Værkstedet et Par Timer, før de skulle tages i Arbejde,
for at de kunne faa samme Temperatur som den dem
omgivende Luft. Derefter jcevner man Overfladen, vaster
ben af og gnider den tør med et blpdt Vaskeskind eller
Silketoj, bortfjerner alle Spor af Stpv, Fugtighed og
Smuds, dog uden at bruge Olje eller Fedt. , Til
Lakeringen benytter man en Pensel, hvis Stprrelse er
afpasset efter Gjenstcmden, der skal lakeres, og som har
rene, blöde og fasthceftende Haar. Paastrygningen maa
Deere saaledes, at man giver saa meget som Gjenstanden
kan bære uden at løbe. Man begynder Paastrygningen
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fra be hsjeste Steder og arbejder ud efter mod Randen
i lange, lige, hurtige og ensartede ©trøg, under jævnt
Tryk. Man stryger saaledes Lakken jævnt og hurtigt
pan i Papirs Tykkelse, og der maa ved dette Arbejde
iagttages den ftør fte Forsigtighed og Omhyggelighed.
Naar Lakken er paastrpgen, udsætter man Arbejdet
for Solen eller kunstig Varme og bevarer det for Trcek

og
thi naar den kolde Luft stryger hen over
Fernissen, bliver den mørf. Skulde dette imidlertid ffe,
knn man atter staffe Glans og Klarhed til Veje ved et
yderligere Anstrpg.
Lakering af Bliktpj.

Lakering paa Blik eller Metal bestaar væsentlig deri,

at man overstryger Gjenstanden, hvis Overflade maa
Deere tilbørlig jævn, med hvilken som helst i Kopal- eller
Bernstenlak udrevet Farve og derpaa ril Frembringelse
af Glansen paafører Kopalfernis uden Farve. Begge
Slags Anstrpg maa gjentages nogle Gange, og altid
maa det foregaaende Lag Deere fuldstændig tørt, førenb
et nyt paafpres. Da de fede Lakfernisser ved sædvanlig

Temperatur tørre meget langsomt, paasiynder man
Arbejdet ved Tprreovne, i hvilke de lakerede Sager Ud
sættes for en Barme af 40—60° R. For at glatte Lak
fernissen, Udslette Penselstrøgene og frembringe Spejl
glans, bliver den futbf ommen tørre Lakering slebet og
poleret. Slibningen ster ved en Afrivning med Hattefilt
og vaadt fint stemmet Pimpstenspulver; til Polering
anvendes, efter at den afflebne Lakering er godt afvastet
og atter tørret, stemmet Trippelse med Bomolje pna
Filt eller blpdt llibtøj og tilsidst tørt Pudder (pulveriseret
Hvedestivelse) paa en gammel Silkeklud eller den flade
Haand, hvorved den sidste Olje borttages, og den stærkeste
Glans frembringes. Skal man f. Ex. lakere sort eller
fortinnet Jcernblik, bliver dette opvarmet og 3 å 4 Gange
overstreget med en sort Grunding af Umbra, Krönrög,
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noget Blyhvidt og Kopal- eller Bernstenfernis. Ved flade
Gienstande, som Bakker og lignende, anbringer man den
samme GrUnding paa de nederste ydre eller lidet i Øjne
faldende Dele, der ikke blive lakerede. Hvert Anstrpg
tørres ved Ilden og efter det sidste nfflibes med flemmet
Pimpsten. Derpaa bliver den egentlige Farve tillavet
med Kopalfernis og paaført 3 å 4, endog indtil 6 Gange
og vel inbtørret for hvert nyt Lag. Som Farvestof
brnges Vlyhvidt, Kridt, Okker, Mineralgult, Kromgult,
Berlinerblaat, Ultramarin, Kromgrpnt, Zinnober, Mpnje,
Engelskrpdt, Umbra, Bensort, Kpnrpg osv., ogsaa enkelte
Lakfarver benyttes hertil. Ere Farvennstrpgene færdige,
afsliber man igjen med Pimpsten, polerer med Trippelse
og paafører til Slutning for at give Glans 2 Lag ren
Kopallak, der, efter at bære tørret i Varmen, ligeledes
slibes med Pimpsten og poleres med Trippelse og tilsidst
ni et) Hvedestivelse, som ovenfor omtalt. Tegninger ud
fores paa den afslebne Flade, inden Fernissen anbringes,
hvorved man betjener sig af en sædvanlig Pensel og
forskjellige med Kopallak ndrevne Farver af de ovenfor
opregnede. Til Forgyldning anvendes Vandguld med
Kopalfernis ligesom anden Farve, eller man bemaler
Stederne saa tyndt som muligt med røb (for Forsølvning
hvid) Fernisfarve. Ogsaa med en Oplpsning af Kcmtschirk i Terpentinolie, hvori Kopal er oplpst under Ophedning, og fprend denne er ganske tør, lægger man med
en bred lanqhaaret Pensel Bladguld (eller Bladsplv) paa,
som da klæber sig fast.
Schatteringer paa forgyldte
Tegninger frembringes med klar, med Drageblod rpdligfarvet Kopallak. Aftryk af Kobberstik eller Litografier
anbringes ligeledes under det gjennemsigtige Fernisanstrpg. Man overdrager den afslebne farvede Flade
med klar Kopallak, der ogsaa paafpres det med Vand
fugtede Kobberstik, som derpaa med den lakerede Tegning
ind ad lægges an mod Blikfladen og omhyggelig trykkes
fast. Naar Fernissen er tør, har Tegningen forbunden
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sig fast med den, og Papiret kan ved forsigtig Gnidning
med en vaad Lap og tilsidst med Fingeren borttages,
hvorpaa man som scedvanlig overdrager med Kopallak.

Lakering af kolorerede Billeder.
Det er ikke forbundet med store Vanskeligheder at
tilvejebringe smuk Lakering paa Litografier, nacir man
kan komme til at beskytte Grunden med en Glimmieller Pergamentlimoplpsning, og derpaa polere med hvid
Schellakoplpsmng, men denne Fremgangsmaade er meget
tidsspildende. Billeder, som ere kolorerede med Vand
farver, lade sig ofte vanskeligt behandle paa denne
Maade, da Maleriet let lider eller udslettes ved dette
Gummiovertrcek, hvorved man vil sikre det mod at
Fernissen fla ar igjennem. For nt undgaa dette er det
nødvendigt nt tilberede sig en fuldkommen mættet Schellakoplpsning ved at sammenblande 4 Dele Alkohol med
1 Del bleget SchellakpUlver; man befordrer dettes Oplos
ning ved Rystning og Ophedmng, filtrerer og oplpser
atter heri en lige saa stor Portion Schellak. Denne
Fremgangsmaade sortscettes indtil man har faaet en
Oplpsning som ikke slaar igjennem, naar den ved Hjcelp
af en Pensel stryges paa nogenlunde stærkt limet Papir.
Billedet befæstes med Spm paa et Brcedt og overtrcekkes
fprste Gang med et ganske tyndt Lag Fernis. Efter at
dette er tørt, paastryges et andet og et tredje Lag. For
at jævne Anstrøgene anvender man en Blanding af den
tiloversblevne Lak og lige saa meget Alkohol, hvormed
den forud med Linolje forsigtigt afgnedne Lakering over
trækkes ved Hjcelp af en Tot Bomuld. Det er Overskudet af Alkohol t denne Politur, som skal udjævne
Penselstrøgene.
Sort Lakering paa Gjenstande as Metal.

Man fylder Bunden as et 18 Tom. hpjt cylinderformigt Kar med V2 Tom. höjt Lag StenkirlgrUs og
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lægger 1 Tom. Were oppe en Rist, ovenpaa hvilken
man fylder Karret med de Gjenstande, der ffuUe fernis
seres. Derefter lukkes Karret med et tætsluttende Laag
og scettes paa en i Beredskab holdt Kokesild under en
godt trækkende Skorsten. I Begyndelsen fordunster den
i Kullene værende Fugtighed, men snart indtræder For
brændingen og giver mørkebrune Dampe, der ere hpjst
lungeangribende.
Efter at Karrets Bund har Været
udsat for Rpdglpdmng i omtrent
Time, hvorved
Gjenstandene i Karret ligeledes have faaet en temmelig
hoj Temperatur, ere Stenkrlllenes Forbrænding for det
nleste fllldendt. Karret bliver nu taget af Ilden og
efter 10 Minutters Forlob kan Laaget tages af, for at
Gjenstandene inden i funne afdampe, og de ere da for
synede med et sort glinsende Overtræk, der ikke lader sig
afkradse med Neglene. Metalvarer, f. Ex. Korsetblanchetter,
have dette elastiske, endog ved stærk Ophedning ingen
lunde lugtende eller klæbende Overtræk. Denne Lakeremaade kan have stor Betydning ved Fabrikationen nf
Jcernvarer, idet den saa godt som intet koster, og enhver
Fabrikant efter ovenstaaende Anvisning selv kan konstruere
sig en for hans Brng passende Indretning.

Mobelpolitur.
60 Gram Schellak og 6 Gram Drageblod oplpses i
1 Pcegl 16° Spiritns, V4 Pcegl Kopalspiritns, */4 Pcegl
kogt Linolje.

Politur paa £ræ.
Efter at den almindelige Schellakpolitur er paagneden paa almindelig Maade, uden at vcere givet nogen
Glans, overvistes Gjenstanden med Svovlsyre, der er
fortyndet med Vand; derpaa gnides Fladen med et
Pudsepnlver (terre pourrie de Venise), hvorefter Glansen
i meget kort Tid kommer frem. Denne Fremgangsmaade
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er hensigtsmæssig. Der bruges kun lidet Spiritus, og i
kortere Tid end den man sædvanlig bruger, opnaaes en
stærkere og varigere Glans.

En praktisk MsbelpoliturTil Udbedring as beskadigede Mpbler tilberedes en
Politur paa folgende Muade: 51 Dele Stearin skrabes
fint og opldses i 72 Dele Terpentinolie. Den salveagtige Masse smdres med en ulden Lap paa de Gjenstnnde der skal poleres, og disse nfgnides derpaa ineb et

tørt Klæde.

Fremstilling af klar Spiritus-Schcllakoplgsning.
Tidligere kjendtes ingen anden Maade, hvorved en
vedvarende klar Oplosning af Schellak i Vinaand kan
erholdes, end ved den langvarige Filtrering. A. Peltz
har anstillet flere Forspg, og paa to Maader opnanet
det attraaede Resultat, at fremstille en klar vinaandig
Schellakoplpsning i kort Tid og uden betydeligt Tab.
Peltz anvendte pulveriseret Kridt, hvoraf der til Schellakoplösmngen (1 Del til 6 Dele Vinaand paa 90 pCt.)
sættes lige faet meget, som denne indeholdt nf Schellak,
og opvarmede Blandingen til 60° C. Efter nogle Timers
Forlpb var Blandingens Halvdel klar og noget senere
endnu en Fjerdedel af den, medens den nederste plumrede
Del let og hurtigt lod sig filtrere klar. Der behpves
kun lidt Vinaand til at udskylle Filtret, og man fik en
klar Oplpsning.
Opgaven var saaledes løft, men desuagtet anstillede
Peltz endnU folgende Forsög: Til 3 Dele Schellnkoplpsning satte han 1 Del PetroleUmcether og sammen
rystede det hele dygtigt. Efter Henstand i nogle Timer
delte Vædsken sig i to Lag; det pverste lyse Lag var
Petroleumscetheren med det deri opløfte Vox, det nederste,

1
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gulbrune Lag var klar Schellakoplpsning ved hvilken
der hængte en kun ringe Mængde Petrolenmcether. Lader
man Petroleumscetherlaget frivilligt fordampe, saa faaes
Schellakkens Vox som Rest. Oplpses Schellakken i en
stærkere Vinaand, f. Ex. paa 95 pCt. og blandes bagefter
med Petrolemnscether, saa faar man en aldeles ensartet
Blanding, der fprst deler sig i to Lag, naar man til
sætter lidt Vand. En lidt svagere Vinaand I) ør altf aa
foretrækkes for en stærkere. Den paa anførte Maade
rensede Schellak har den ubehagelige Egenskab, nt Schel
lakken efter Vinaandens Bortdampning bliver tilbage i
en meget spröd Form og let springer af; men denne
Fejl kan afhjælpes ved Tilsætning af 1—3 pCt. venetiansk
Terpentin. De allerseneste Forspg viste, at det i Handelen
forekommende sædvanlige Benzin kan erstatte den noget
dyrere Petrolemnscether.

Anvendelse af Schellak-Ammoniakoplssninger(Efter Puscher.)

Saadanne Oplosninger fremstilles ved at sammen
ryste 60 Kv. lys Schellak, 20 Kv. Salmiakspiritus
(Ammoniakvand) og 120—160 Kv. Vand i en Flaske,
lade denne henstaa tilproppet i 12 Timer og derpaci koge
dens Indhold i et Lerkar under stadig Omrøring, indtil
Schellakken er oplpst.
Denne Oplpsning kan erstatte
Hattemagernes spirituøse Schellakoplssning eller, blandet
med saa meget Vand, som sidst angivet og udrevet med
Terra de siena eller Okker, anvendes til at overstryge
Stuegulve.
Blandes den med en Oplpsning af Knsselerbrunt i
fortyndet Ammoniakvand, saa afgiver den en tinrig,
vandtæt brun Bejtse til Træskærerarbejder. Naar det
til det nævnte brune Farvestofs Oplpsning bestemte
Ammoniakvand i Forvejen er dirigeret med Blaaspaan
eller Rpdspaan, kan man fremstille meget forskjellige
17
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Nuancer af Brunt. Blandet med sin halve Mængde
Runge's Blcek eller udreven med Kvnrpg, bliver Schellak-

Ammoniakoplpsningen skikket til vnndtcette, sorte Farver
til Sæber, Træ, til at mærfe Emballager osv. Forbindes
ben med sintmalet Kridt, kan den benyttes tit at frein-

stille Pergamentpapir med Farver, til vandtcette Tapeter.
Dog maa hertil ikke benyttes Farver, der indeholde ^ibs
(f. Ex. Karmoisinlak, ineUemfint KronigUlt, Neuwieder-

grønt), da ellers Schellakoplosningen sønderdeles.
Den mest interessante Egenskab er dog dens Evne
til at oplyse adskillige Anilinfarver. Anilmgrpnt, der
ellers kun er opløseligt i Vina and, der er gjort surt ved
Salt- eller Svovlsyre, oplyses i en med 8 Gange dens
Vcegt Vand fortyndet, kogende Schellak-Anmwniakoplpsning. Glllt Anilin giver rigtignok med kogende Vand
en Oplpsning, men denne frembringer en blakket gul
Farve paa kvcelstoffri Stoffer, som Papir, Tree osv.;
tilsættes berimob den nævnte Schellakoplösning af angiven
Styrke, saa faaes meget smukke gule, letflydende, vandtætte Farver, der ere brugelige til Tree og Papir. Med
denne gule Anilmoplpsning kan man ogsaa nuancere
den forhen nævnte grønne Anilinfarbe. Ved Tilsætning
af en Karminanunoniakoplpsnmg kan fremstilles røbt
Blcek eller Trcebejtse af stor Skjpnhed. En vandagtig
FUchsinoplpsningsfarve forandres ved Schellakoplpsnmgen
og fortsat Kogning til violet og tilsidst Lil blaat (bleu
de Mühlhouse). Under samtidig partiel Udskillelse af et
uoplpseligt blaat fremkommer derved en smuk blaa Oplos
ning, der ogsaa er velstikket til Blcek, TrcebejLser, Farv
ning af Papir i Massen. Na ar smaa Mængder Gibs,
Kogsalt eller fortyndede Syrer scettes til disse Oplos
ninger, da udskille Farverne sig meget übfulbe og med
stor Dækkekraft. Efter at de udskilte Farver ere ubDaffebe,,
kunne de anvendes enten i denne Tilstand en paté, til
at trykke kulprte Papirer, Tapeter eller vcevede Stoffer,
under Tilsætning nemlig af Schellak-Ammoniakoplpsning..
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eller Klister, eller benyttes til Bog-, Sten- eller
Töjtryk efter at de ere udrevne med Lmolje- eller Bogtrykkerfernis. Ved Tilsætning af stprre Mængder Gibs
eller Blyiltesulfat faaes en hel Rcekke ildfulde Maler
farver. Naar man anvender renset eller bieget Schellak
saa er Oplpsmngen fri for det Vox, der er tilstede i
sædvanligt Schellak og egne sig til et fortræffeligt Binde

middel for Akvarelfarver. De dermed malede Billeder
have ikke alene en mere livlig Farve og ftørre Varighed,
men modstaa Vand ligesom Oliemalerier.
Blyhvidt, der er udrevet med koncentreret Meget
Schellcckoplpsning, giver en Farve der tørrer hurtigt.

Kinesisk Fernis.
Man blander 3 Dele nyligt befibrineret Blod med
4 Dele lædsket Kalk (Kalkhydrat) og lidt Allun. Den
tyndtflydende Vælling lader sig strax anvende. Papcester,
som ere ov erstes ane med ben, skulle blive lige saa haarde
som Tree. Straakurve kunne ved denne Fernis blive
vand- og oljetoet.

BoxmKlk til Oppolering af Mobiler.
Denne Blanding forfcerdiges af 25 Kv. Potaske og
50 Kv. fintskaaret gult Vox. Disse Dele koges med
272 Pot Regnvand, indtil Opbrusningen er ophprt,
hvorefter der endnu tilsættes 2!/s Pot Regnvand og
Kogningen fortsættes saa længe indtil det hele danner en
aldeles ensartet Vcedske af et mælkeagtigt Udseende.
Vcedsten maa opbevares paa velproppede Flasker. Ved
Brngen paafpres den ved Hjælp af en ulden Klud.
Den giver en smUk og varig Glans paa ældre polerede
Mobler og er langt at foretrække for de sædvanlig brugte
Midler (Linolje eller Petroleum).
17*
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Oppolering as Mobler paa en anden Maade.
Alle haarde Træsorter kunne oppoleres med nymalket
Mcelk, fact frist font muligt, da Mcelken ikke gjerne maa
have udstilt nogen af sine fede SUbstantser. Man paastryger Mælken med en ulden Klud og polerer faa længe
til al Fugtighed er forsvUnden. Dette maa gjentages
flere Gange.

Lak for Drejere.
Man blander 12^/2 Kv. Tavleschellak med 3/4 Kv.
Mastix, pulveriserer begge og overgyder dem med Alkohol,
saaledes at samme staar omtrent l1/s Tomme over den
pulveriserede Masse, og under en jcevn Opvarmning
sprger man nu for at Harpixen oplpses. Derpaa for
damper man Oplosningen indtil Sirups Tykkelse. Ved
Anvendelsen af denne Lak blive Trce- eller Horngjenstandene fprst slebne, derefter oversmurte med Linolje og
tilsidst med selve Lakken.

Fransk Politur.
3 Kv. Kopal, 3 Kv. arabisk Gummi og 3 Kv.
Schellak pulveriseres fint og tilsættes V2 Pot Vinaand i
en velproppet Flaske som man opbevarer paa et varmt
Sted og jævnlig ryster. I Lpbet af nogle Dage ville
Stofferne have oplyst sig, hvorefter den koleres gjennem
Lcerred og opbevares i en velproppet Flaste. Ved Brugen
kan man, hvis den er for tyk, yderligere fortynde med
Vinaand.

Intensiv sort Trirbejtse.
80 Kv. fint pulveriseret Blaatrceextrakt overgydes
med 25 Potter kogende Vand. Naar det er oplpst til
scettes 10 Kv. gult kromsurt Kali og omrpres. Det kan
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opbevares

saa længe det flal Deere og paastryges koldt

3 å 4 Gange.

Nsddettlrs Beitse paa hvidt TrK.
Fyrretrces-Mpbler kan man let give et npddetrcelignende Udseende ved Hjcelp af folgende Bejtse: Man
laver en Oplpsning af 15 Kv. nianganoversur Kali og
15 Kv. svovlsur Magnesia i 2 Potter varmt Vand.
Denne Oplosning stryges 2 Gange paa Træet, hvorved
man faar en snmk og holdbar Npddetræfarve.

At give nyt Mahognitm et morkt Udseende som gammelt.
Denne Operation er bygget paa det dobbelt krom
sure Kalis Fplsomhed for Lyset, som omtalt ved Foto
grafiens Anvendelse til Trykning af Støjer, derfor maa
dette Arbejde ikke Udsyres ved kunstig Lys, da man saa
vilde bære aldeles Uvis om Virkningen.
Bil man give nyt Mahognitrce Udseende cif gammelt
allerede mprknet Tree, saa oplpser man i */< Liter Vand
75 Gram dobbelt kromsurt Kali, overstryger Træet her
med og gnider det efter 1 MinUts Forlpb igjen ganske
tørt. Synes man ikke Farven er tilstrcekkelig mørf, saa
kan man gjentage Operationen; dog maa dette udfpres
med Forsigtighed at man ikke lader Bejtsen virke for
længe, saa Trceet bliver altfor mprkt, ligesom man ogsaa
maa tage Farveforandringen, som foregaar ved Polering,
i Betragtning. Man polerer strax efter Bejtsningen og
stiller derefter i længere Tid Gjenstanden i Luften. Har
man saaet lidt Dvelse i denne Fremgcmgsnmcrde, vil
man let kunne efterligne Farven as ethvert gammelt
Mahogni-Mpbel.

At sarve Tm brunt.
Trceet dyppes fprst i en Katechuoplpsning, der er
tilberedt ved at koge 1 Del Katechu med 20—30 Vægt-
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dele Vand under Tilsætning af noget Soda.
Efter
Dypningen lader man Gjenstanden tørres, og nu dyppes
den t en fortyndet Oplosning af sur kromsur Kali (1 Del
paa 30 Dele Vand). Herefter vil Farven snart komme
frem og efter Styrken og Beskaffenheden af de anvendte
Oplösninger i lysere eller mørfere Nuancer.

Bejtse for kunstig Mahognitm.
En smuk og varig Bejtse for kunstig Mahognitræ frembringer man ved at bejtse Trceet med en
AllUnoplpsning og derefter farve det med en Kochenilleafkogmng, der er tilberedt paa folgende Maade: 3 Kv.
fint pulveriseret Kochenille Udkoges vel i 6 Kv. Cremor
tartari, og tit denne Afkogning fætter man ca. 6 Kv.
Tinoplösmng (Oplpsning af Tin i Kongevand) for at
Udvikle Farven.
Eftersom man nu vil have Farven
mere eller ntinbre mørf, sætter man endnu til denne
Blanding mere eller mindre Jcernoplpsnmg.
Trceet
bliver flere Gange overstregen med denne Farveblanding
eller lagt en kort Tid deri. Naar denne Farve da over
stryges med Ravfernis, bliver den meget lig Mahogni
træets Farve. En Farve som er næsten lige saa god,
faar mein pna folgende Maade: Trceet overstryges först
en Gang med en Afkogning af Valnpddeskaller, derpaa
to Overstrygninger med en Oplysning, som man ved
Kogning har tilberedt af 6 Kv. revet Orlecm og 8 Kv.
Potaske i 1 Pot Vand, hvorefter Trceet tilsidst over
stryges 1 Gang med den ovennævnte Kochenilleafkogmng.

Mahognibejtse af Mahognispaaner.
Ved flere Gange Overstrygning med et t cetsende
Kalilud tilberedt Udtrcek af ægte Vtahognispaauer, faar
man en mørf Mahognifarve; en lysere faar man ved en
god Udkogning af l/i Pd. FernambUktrce, 7 Kv. Mahogni-
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spanner og 5 Kv. Allun i tilstrækkeligt Vand. Med
denne Oplösning overstryger man Træet flere Gange,
tørrer det, overstryger det med Ravlak og polerer det.

At bibringe haarde Træsorter c tt naturlig Mahognifarve.
1 Pot gammel, ren Linolje koges med 25 Kv.
Splverglöd tit en Fernis, som man derpaa lader henstan 1 ä 2 Dage for at klare sig. Derefter rives 10 Kv.
Engelströdt med 3 Kv. Drageblod og fortyndes med
ovennævnte Fernis til en tynd Farve. Denne Farve
paastryges Træet og slibes med Pimpsten tit det bliver
smukt glat. Under Slibningen num man stadig komme
lidt af Farven pan Trceet saaledes at man ikke sliber
tørt. Efter at Trceet derefter er fuldstændig tørt, gjentager man samme Behandling, fim at man denne Gang
benytter Skavgræs som Slibemateriale.
Efter hver
Afslibning tørrer man det afslebne rent bort med en
gammel Lap. Derefter tager man 10 Kv. fineste Teglmel, 5 Kv. Hjortetaksalt, 10 Kv. Drageblod og 10 Kv.
meget fint pUlveriseret Engelskrödt; disse Jngredientser
udrpres i en Del af Fernissen, med hvilken Blanding
man foretager den tredje Afslibning, men her brnges
Hattefilt som Slibenliddel.
Efter at Gjenstanden er
tørret afslibes med et Stykke tørt Filt og Hjortetaksalt.

Nsddcttlrs- og Palisanderbejtse.
(Af Wiederhold).

Man benytter hertil en koncentreret Oplosning af
overmangansurt Kali. Man overstryger den glatte Flade
med Bejtsen og lader den virke kortere eller længere Tid
efter den pnskede Nuance. I Almindelighed er 5 MinUtter
tilstrækkelige for at frembringe en stærk Bejtsning. Virk
ningen beror pna at Trceets Trævler dekomponere det
overmangansure Kali, hvorved der udskiller sig brunt
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Manganoveriltehydrat, som under Medvirkning af det
friblevne Alkali befæster sig varig paa Trævlerne. Naar
Indvirkningen har varet længe nok, afvaskes Trceet godt
med Vand og tprres; derpaa behandles det paa sædvan
lig Maade med Olje og poleres. Virkningen er over
raskende, iscer paa Kirsebærtræ.
Det overmangansUre Kali fremstilles lettest ved at
smelte Lo Dele kaustist Kali og 1 Del klorsurt Kali i en
Digel ved svag Ild eller ved en SpiritUsflamme. Diglen
man være saa stor at den i det mindste kan rumme
dobbelt saa meget som den Portion man vil fremstille.
Naar Massen er smeltet omrpres den med en Jcernspatel og tilsættes 2 Dele pulveriseret Brunsten, som
omhyggelig maa blandes med den smeltende Masse ved
Hjælp af Spatelen. Ilden forstærkes og Diglens Ind
hold begynder ligesom at koge. Naar Opbrusningen er
ophprt, oplades Diglen under stadig Omrøring, indtil
dens Sider svagt rpdglpde. Man tager den nu fra
Ilden, stpder ben grønne Masse, medens den endnu er
varm, Ud i en Porcellcensstanl og Udkoger med 40 Dele
destilleret Vand. Naar ben har faaet et godt Opkog,
lader man det rolig staa nogle Minutter i Skaalen for
at bundfælde det Uvplpste Brunsten; derpaa heldes det
paa Flaster, som maa fyldes helt og proppes godt.
Ved Smeltningen dannes fprst grønt manganstlrt
Kali, men ved Kogningen forvandles dette til over
mangansurt Kali under Udstilning af Manganoverilte
hydrat.
Oplosningen heraf er mør fer øb og ganske
uigjennemsigtig, men naar den henstciar i nogen Tid
Under Lllftens Paavirknmg, bliver ben til sidst ganske
farvelps og kan da ikke benyttes, forbi Manganoveriltet
har udskilt sig af Oplysningen. Begrnndet paa denne
lette Foranderlighed, maa den opbevares i fyldte Flasker,
og man gjør bedst i ikke at lave for store Portioner ad
Gangen.
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Kunstige Skifertavler.
Da de sædvanlige Skifertavler saa let gaa itu, iscer
Under Bprns Hænder, have enkelte Fabrikanter med Held
erstattet dem ved at forsyne Jcernblik med et stiferagtigt
Overtræk og indfatte det i Ramme. Deres Fremgangsmaade herved have de holdt hemmelig, men Professor,
Dr. Artus er det lykkedes at frembringe Tavler med
ganske de samme Egenskaber. Han benyttede hertil en
Blanding af 7 Dele finstpdt Skifer med 1 Del Kpnrog
og lige Dele Kali og Natronvnndglas af Vægtfylde 1,20.
Den nærmere Fremgangsmaade er folgende:
Man forskaffer sig en Vandglasoplpsning ved at
stpde lige Dele tørt Kali og Natronvandglas fint, over
hælde det med sin 6—8dobbelte Mængde blpde Vand og
koge det *,-'2 Time, saa at Vandglasset oplpses fuldstcendigt. Derpaa bliver Oplosningen fortyndet med saa
meget hedt Vand, indtil ben fa ar den ovennævnte Vægt
fylde, eller med andre Ord, indtil der gnar 1,25 Vcegtdele af ben i et Glas, som rummer 100 Dele Vand.
Derpaa stpder man Skiferen og river den tilsidst til et
fint Stpv ved Hjælp af Vand paa en Malerflise. Man
tilsætter nu Könrpgen og mere eller mindre Vandglasoplpsning, eftersom Overtrækket skal vcere tyndere eller
tykkere.
Med denne Masse overtrækker man ensformigt
Jcernbliktavlen, tørrer den og indfatter den i Ramme.
Den samme Masse kan ogsaa anvendes til Pap
skifer, der ogsaa kan benyttes som Tavler, iscer til
Anbringelse i Lommebøger.
Man kan strive med Griffel paa begge disse Tavler
og atter udflette Skriften, ligesom paa de sædvanlige

Skifertavler.

En anden Metode til kunstige Skifertavler.
Man pulveriserer sort Skifer, sigter det omhyggeligt,
river det med Vand ganske fint paa en Sten, lader det
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tørre og skraber det lös, hvorefter man atter sigter det;
derpaa blander man 8 Dele deraf med 1 Del Kpnrpg
og koger det med en Limoplpsning. Paa tyndt, glat
Pap eller stærkt Papir stryger man ovennævnte Masse
jævnt og endnu varmt, lader det tørre, gjentager Over
strygningen flere Gange og sliber den til Slutning, naar
den har erholdt den behprige Tykkelse, med Pimpsten og
overstryger den med et Galcebleopkog.

Opbevaring af Gjcrr i längere Tid
kan ske ved Hjælp af Glycerin. Man blander flydende
Gjcer med Vs af sit Manl Glycerin eller overgyder
Pressegjcer med Glycerin og henscetter ben paa et tørt
Sted. Det til Pressegjcer anvendte Glycerin kan man
afkolere, derpaa inddampe det ved svag Barme til Sirups
Tykkelse og atter benytte det til samme Djemed. Glycerinet
til Gjcers Opbevaring maa være farvelpst, uden Sugt,
have en ssd og ren Smag og se ud som en tyk, klar
Sukkersirup. Den udöver da ingen skadelig Indvirkning
paa Bagværkets Smag; den virker kun som en ftørre

Tilsætning af Sukker.

Presset Gjlrr (PundMr).
Civilingeniør Lorenz Kramer i Oberföhring har
opfundet en Metode til at bringe Dlgjcer i en til Brpdbagning passende Tilstand med Bibeholdelse nf dens
falde Gjcerkraft. Hans Fremgangsmaade er folgende:
1) Han fylder den raa Ølgjær i en Pose af fineste
Silke-Sigtedug, som Mpllerne bruge det, og ryster den
heri i et Kar med Vand, idet han tillige giver den et
let Tryk hist og her. Gjceren gnar da igjennem Posen,
men lader alle iblandede fremmede Bestanddele, endog
de fineste af dem, blive tilbage.
2) Naar al Gjceren saaledes er renset, hcelder han

i et Vandkar scra meget Vand, at det ubgjør 3 Gange
saa meget som Gjceren.
Herpaa oplpser han kulsur
Ammoniak i Vand, omtrent P/2—3 Kv. for hver Pot
Dlgjcer, eftersom den er mere eller mindre forurenet af
Humleharpix, og blander dette godt med den i Vandet
udrprte Gjcer. Gjceren vil da snart efter stille sig fra
Bandet og scette sig til Bunds, medens Hnmleharpixen
er oplpst i Vandet. Efterhaanden som dette sker, lader
han det brune nmmoniakalste Vand løbe ud ved flere
Pipetter, der ere anbragte under hinanden, saa at der
til sidst kun haves den hvide, for Bitterstof befriede,
men noget mindre kraftige Gjcer tilbage, som man fun
har at udvaske en Gang.
3) Han tager knust Luftmcelk af Byg, ubrører det
i koldt Vand, opt)firmer bet lidt efter lidt til 52—55° R.
og lader det henstan til Sukkerdannelse og Syring i
24 Timer, efter at han har ladet den klare Bcedste løbe
igjennem en Sie og har tilsat Vinstensyre i det nedenfor
angivne Forhold. Han tager 2 Dele sMnal) af denne
Extrakt til 1 Del Gjcer og sprger for, at det omtrent
indeholder 20 pCt. Stivelsesrlkker, idet ben fornøbne
Mængde Malt beregnes herefter. Til hver 70 Potter
af Extrakten sætter han 3 Kv. krystalliseret Vinstensyre.
Under den nævnte Henstand t 24 Timer maa
Extrakten stcia i et Lokale, hvis Temperatur ikke er under
19° R. Mod Slutningen tilsætter man den ved Behand
lingen under 2 erholdte Gjcer og saaledes at Blandingens
Temperatur ubgjør 20° R. Ved den uforholdsmæssige
Mcengde Dlgjcer fremkommer der i kort Tid en over
ordenlig kraftig ©jeering, hvorved ikke alene den tilsatte
Ølgjær faar forøget Kraft, men også a de af Malten i
Extrakten oplpste Proteinsstoffer forvandles til Gjcer.
Den regenererede Gjcer stiger tildels op paa Over
fladen og bliver borttaget og sat under Band, men til
dels fætter den sig til Bunds. Efter 36—48 Timer er
Gjceringen aldeles fuldendt og da bliver Vcedsken af-
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tappet, medens Vundgjceren blandes under Vand med
Gjceren fra Overfladen og paa sædvanlig Maade presses
i Poser af 2 Lag Særreb.
Den saaledes præparerede Gjcer er hvid, meget kraftig,

har en vinsur Smag og er meget holdbar.
Af den afhældte Voedske destillerer man strax Brænde
vinen som Biprodukt.

Pressegjlrr.
Man blander 20 Kv. Humle med 4 Potter hedt
Vand og 3x /2 Pd. Rugmel. Saa snart denne Blanding
er bleven lunken tilsættes
Pd. Gjcer og man lader
Blandingen gjcere. Den folgende Dag tilsættes 7 Pd.
Majs- eller Bygmel, ætter det hele til en stiv Dejg,
udruller denne, ligesom Kagedejg, til Kager paa l/2 Tom.
Tykkelse, som man derpaa deler i mindre Kager, der,
medens de ofte blive vendte, tprres i opvarmede Rum
eller Solen, og forsendes i lukkede Kar. Naar man vil
benytte denne Gjcer, saa brcekker man et Stykke af ben,
opblpder det i hedt Vand, lader det staa 12 Timer paa
et varmt Sted og bruger det da som sædvanlig Gjcer.

At tilberede ølgiær saaledes at den kan
anvendes til Bagning.
(Efter Prof. Artus).

For at berøbe Gjcer af stærkt humlet Øl sin bitre
Smag, oplpser man 3 Kv. krystalliseret futfurt Natron
i 1 Pot varmt Vand, lader Oplosningen afkples indtil
15° R., blander den med 1 Pd. Gjcer, omrorer hyppigt
en kort Tid, fortynder derefter med 2 Pd. Vand og
lader henstaa roligt indtil al Gjceren er udstilt. Den
vingule Voedske bliver derpaa afhceldt og Gjceren 1 å 2
Gange overhældt med rent Vand, der efter tilbprlig
Henstand atter afhceldes.
Den Udskilte og udvaskede
Gjcer presses da i Trækpapir eller i et Klcede.
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Ska! Gjceren opbevares i længere Tid, maaste et
eller flere Aar, saa opheder man 1 Pd. Gjcer med
60 Kv. Vand til Kogning, siummer, sier, lader afføle
og blander ved Omrøring med 2 Pd. Vand, paa oven
anførte Maade renset Gjcer. Naar Massen da bringes
i en vidhalset Flaste, tillukkes og hensættes paa et føltgt
Sted, saa kan den opbevares i flere Aar.
Forspg med Anvendelsen af denne Gjcer i Bagerier
og Konditorier i Jena have givet tilfredsstillende Resultater.

Gjoerdejg.
Til Gjcerdejg sammenblander man 20 Dele fintmalet Wrtemel med lige saa meget tørt Druesukker og
derefter med 15 Dele Vinsten og 5 Dele fosforsur
Ammoniak og sammencelter tilsidst det hele med 40 Dele
Pressegjcer. Den saaledes tilvejebragte Masse lader sig
let fordele, men holder sig altid fugtig; den gjærer ikke
før den bliver ubrørt i lunkent Vand.

Gjirrpulver.
Man sammencelter 5 Pd. Pressegjcer med P/2 Pd.
Wrtemel, 1 Pd. renset Potaste, V2 Pd. vinsur Kalk og
x/2 Pd. fosforsur Ammoniak til en Dejg, som man der
næst udruller, tørrer i Lusten, pulveriserer og blander
med V2 Pd. Druesnkker. Dette Pulver kan opbevares
længe uden at tabe sin Mvne til at fremkalde Gjcering.

Etikettelim.
120 Gram arabisk Gummi, 180 Gram Vand og
15 Gram Eddikesyre. Denne Etikettelim eller Gummi
er meget bindende og egner sig i Særdeleshed til Paaklcebning af Etiketter paa Flaster, som i længere Tid

270
skal opbevares Paa et fugtigt Sted og hvor det gjcelder
om at bevare Etiketten.

Vegetabilsk Lim.
En Oplpsning af arabisk Gmnmi har den ubehage
lige Egensiab, at ben, naar den stryges paa Trykpapir
eller svagt limet Papir, gjør dette gennemsigtigt, idet
den ganske gjennemtrænger det og derfor hindrer, at et
saadant Stykke Papir kan klæbes til et andet Stykke
Papir, Kork eller Træ.
Ogsaa Papir, fom med en
Gummioplpsning klæbes paa en Metalflade, tpsner sig
hurtig igjen derfra, ligesom ogsaa Gummioplpsning ikke
kan bruges til Sammenkitning af Glas, Porcellæn og
Lervarer.
Denne Fejl ved Gummioplpsningen kan hceves,
naar man ti (fætter en vandet Optpsning af svovlsur
Lerjord. Til 250 Gram Gumrnioplpsning, bestaaende
af 70 Gram Gummi og 180 Gram Vand, er 2 Gram
krystalliseret svovlsur Lerjord, oplpst i 20 Gram Vand,
tilstrækkeligt. Begge Oplosninger blandes ligefrem med
hinanden, og Blandingen kaldes vegetabilsk Lim. Alminde
lig krystalliseret Allun kan ikke fuldstændig erstatte svovl
sur Lerjord.

Tilvirkning af Gelatine.
(Af F. Henze).
Ved Tilvirkningen af Gelatine paa den almindelige
Maade benyttes sædvanlig tynde Huder, Sener, Brust
og Ben, som fpr Brugen behandles med Saltsyre og
Kalk. Denne Metode har altid givet et godt, men tillige
et temmeligt dyrt Produkt. Dette har tilskyndet Henze
til at underspge, om det ikke var muligt at faa en god
Gelatine til en billigere Pris. Ved sine Forsag gik han
ub fra en slet brun, ncesten sort Lim, der vandtes som
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Biprodukt i en Marvolsefnbrik i Berlin og som solgtes
for 16 Kr. Centneret. Denne Lim kvcellede ikke, saaledes
som almindelig Lim, op i koldt Vand, men gav en tyk,
lidet klæbende, gummiagtig Oplosning, som hin kan
bruges af Papirfabrikanter og til Appretur pan meget
mørfe Stoffer, men ikke til at lime med. Denne Lim
tilvirkes af Ben, som efter at være befriede for de
haardere Dele, der anvendes til Drejerarbejde, vaskes og
koges under et Tryk af 3 Atmosfærer i 3 Timer og
derpaa overlades til Ro V2 Time. Na nr den er skilt
fra det ovenstaaende Fedt, filtreres ben gjennem Tpj og
inddampes ved Damp. Limen er rig paa Ammoniak,
og, naar den er fuldstændig tør, er ben saa spryd at
ben kan smulre mellem Fingrene. Forspg paa at blege
den er stadig mislykket.
Limen indeholder foruden
Annnoniaksalte ogsaa Svovl, og ben sorte Farve skyldes
uden Tvivl de Haar, som ere blevne siddende paa Benene.
For nu at undgaa den sorte Farve og ben store Mcengde
Annnoniaksalte, har Henze blot cenbret Fremgangsmaaden
dertil, at han i Stedet for at lukke hele Bcedsten ub
paa en Gang af Kogeapparatet, lnkker den ud i 3 Partier
med 1 Times Mellemrum. Naar Fedtet, der har samlet
sig paa Overfladen, er fjernet, tilsættes 4 pCt. (af Limmcengden) af en Blanding af Trækul med 25 pCt. Ben
kul, og dette henstaar da Natten over, hvorved Ammoniaksaltene og det sorte Farvestof fuldstændig fjernes. Efter
en Opvarmning til 25° G. tappes Limoplpsningen af,
filtreres gjennem Tpj og inddampes. Ved denne Jnddampning udvikles ikke den ellers ubehagelige Sugt, men
en ret behagelig, der minder om Bouillon.
Den. paa denne Maade tilvirkede Lim har alle de
Egenskaber, som fordres af god Lim. Selv tykke Stykker
af den vise næppe en vingnl Farve, og dens Elasticitet
og bindende Kraft er meget stor. Da den hverken har
Lugt eller Smag og altid er tilvirket af friske Materialier,
kan den godt brUges som Gelatine til HnsholdningsbrUg.
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Tilvirkning af Gelatine af Lim.
4 Pd. god Lim udblpdes i 6 Potter god, stærk
Eddike i 2 Dage. Derpaa afhcelder man Eddiken og
bringer den udbolnede, krystalklare, kun lidt gulagtige
Lim i et Trcesold for at den endnu tilbageværende
Eddike og de eddikesure Salte kunne löbe ud og hænger
det Natten ober i et Kar koldt Vand. Opvarmes den
saaledes fra Syren befriede Lim og hældes paa Glas

plader, da giver den hvide Gelatineblade, der ere noget
fførere end be, der fremstilles af Knogler, hvorfor man
tilsætter lidt Glycerin, mest heraf i den kolde Aarstid.
Principet er her det samme som ved Lim af Knogler
(Gelatine); men ved Anvendelsen af den svage, flygtige
Eddikesyre lider Lunets Bindekraft ikke saa meget som
ved Anvendelsen af den til Knoglelim brugelige Saltsyre.

Engelsk Pletvand
til at borttage Pletter, der ere foranledigede ved Syrer,
Harpix, Vox, Tjcere og Fedt, af alle Tpjstoffer er ved
Professor Artus's Undersøgelser fundet svarende til be
soregivne Egenskaber. Det er en Blanding as 24 Kv.
Alkohol paa 95 pCt., 8 Kv. Salmiakspiritus af Vægt
fylde 0,875 og 1 Kv. Benzin. Salmiakspiritusen tilsættes
fyrst efter at de to andre Dele ere sammenrystede.

Diamantine til Fabrikation af kunstige Blomster.
I et Kar med Vand og t Vand oplpselige Farver
oplpses arabisk Gummi, Dextrin, Tragant eller Gelatine
ved Varme, hvorefter man lader afkpte. Derefter opheder
man det atter for at faa en bestemt Tykkelse og stryger
denne Dejg paa Glas- eller Porcellcensplader. Det op
varmes nu, saa at det lpsner sig i Form af.Plader og

males derpaa fint.
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Kslnerlim,
som udmærker sig ved sin lyse Farve og sin store Binde
kraft, fremstilles paa folgende Maade: Efter at Limgodset
cr tilstrækkelig kalket, bringes det umiddelbart fra Kalk
ningen i et Klorkalkbad, hvis Styrke afpasses efter Limgodsets Beskaffenhed, men som i alt Fald ikke maa bære
for stærkt. Man anvender bedst Vs Pd. Klorkalk for
hver 100 Pd. Limgods, ubrører Klorkalken med den for
nødne Mængde Vand, opbløber Limgodset heri */2 Time
og hælder derpaa saa meget Saltsyre hertil, at Vcedsken
bliver svagt sur. Efter nt det hele har henstaaet 1/z Times
Tid, hælder man Vandet nf, udvaster Limgodset godt
med Vand og koger det til Lim. Blegningen med Klor
kalk foretages uden Varme i tildækkede Trækasser.

Marine-Lim.
Denne Lim, der har den Egenskab ej at angribes
af Vand, foranledigede at man oprindelig anvendte den
til at lime Træ til Skibsbyggerier, navnlig til at danne
Master af flere Stykker Trce, og den har vist sig saa
fast, at Bjælker, der vare sammenlimede hermed, ved den
tilbørlige Kraftanvendelse, brast itu paa ethvert andet
Sted, men ikke hvor de vare limede sammen.
For at tilberede denne Lim, lader man ved svag
Varme 2 eller 4 Vcegtdele Kautschuk oplpses i 17 Vcegtdele Stenkulstjæreslje, tilsætter indtil 32 Dele pulveri
seret Schellak, opheder under idelig Omrøring hele
Blandingen indtil den bliver en ensartet Masse, og
hælder den derpaa paa en Metalplade.
Forholdene
imellem Jngredientserne kunne modificeres efter den tiltcenkte Anvendelse. Ved Afkølingen antager den Konsistents af blpdt Sæber, og i denne Tilstand opbevares
den til Brug. Naar den skal anvendes, saa ophedes den
indtil 120° C. og stryges, ved Hjælp af en Börste, lige
18
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15 Potter Vand. Saa snart Massen er bleven ensartet
tilsætter man 5 Pd. brændt Kalk, som i Forvejen er
loedsket med den Mcengde Vand, som der udfordres til
at danne en tynd Vælling. Bliver Kalken vel omrprt,
saa stivner Massen ganste til Pulver; derpaa river man
den igjennem en fin Tracidsigte og udsætter den derpaa
i fugtig Tilstand for Luften, indtil Garvesyren er tilmtetgjort. Var Pulveret meget fint, saa er denne Proces
bragt til Ende i 3 å 4 Uger. Limen lider intet ved
Kalken; ved maadelig Varme og hyppig Vexling af
Luften soregaar Indvirkningen endnu hurtigere.
Er
Garvesyren fjernet, (man ser let dette paa at Farven
bliver lysere) saa udtrækker man Kalken med Vand og
Saltsyre og koger den Masse, der bliver tilbage, til
Lim. Man udvinder saaledes af 100 Pd. nyt, tørt
Lcederaffald 90—105 Pd. meget god Lim i den Tilstand
af Fugtighed, hvori den bliver bragt i Handelen. Skulde
man opdage at Garvesyren ved Indvirkningen af Luften
endnu ikke var bleven fuldkommen fjernet, saa gjør man
vel i ved Kogningen af Limen at tilsætte ved 100 Pd.
Sæber 1 Pd. Ammoniak og 1 Pd. malet Brunsten; af
Brunstenen udvikler sig en ringe Mcengde Surstofgas,
som ikke foraarsager Limen nogen Skade, naar Ammoniak

er til Stede, men fjerner Garvesyren ganste.

Billig Fremstilling af ren Dextrin30 Pd. Kartoffelstivelse udrpres med 150 Pd. koldt
destilleret Vand, og dertil sættes 80 Kv. ren Oxalsyre.
Blandingen opvarmes i Vandbad saa længe, under jævn
lig Omrpren, til en Jodoplpsning ikke længere giver
Stivelsereaktion. Naar dette Punkt er naaet, neUtraliseres
Vcedsten med ren kulsur Kalk, og efter Henstand i to
Dage filtreres og inddampes den i Vandbad. Naar den
tilbageblivende Masse er inddampet saa vidt, at den
ikke mere klceber ved Fingrene, stikkes den ud med en
18*
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Spartel, fordeles i et tyndt Lag paa Papir og tprres
fuldstcendig. Udbyttet bliver 22 Pd.

Koncentreret arabisk Gummi-Oplosning
kan hurtig fremstilles ved før ft at befugte den pulveri
serede Gnmmi med stcerk Alkohol, der, som bekjendt, ikke
oplpser Gummien, men bliver hængende ved Overfladen
af de enkelte Pulvergran og Uddriver Luften. Til 1 Pd.
Gnmmi anvender man 10 Kv. Alkohol, saa at PUkveret
bliver fugtig udvendig, omtrent som presset Kartoffelstivelse. Naar man da lidt efter lidt tilsætter Band,
saa faar man en meget tyk GUnnnioplpsning, uden at
man behpver at anvende nogen besværlig Omrøring.
Ved den sædvanlige Maade, uden Alkoholanvendelse,
danner der sig ved Tilgydning af Vand Klumper, som
vanskeligt lade sig fordele.

Flydende Lim.
En særdeles god og bindende flydende Lim, som kan
bruges til Sammenføjninger af Trce, Glas, Porcellcen,
Perlemor osv. kan man fremstille paa folgende Maade:
Paa 3 Dele smaat staaret Lim hcelder man 8 Dele
Vand og lader dette henstaa saaledes nogle Timer.
Derefter tilsætter man V2 Del Svovlsyre og 3At Dele
Zinkvitriol, hvorpaa det hele udsættes t 10 å 12 Dimer
for en Temperatnr af 80 ä 88° C. Den saaledes frem
stillede Lim stivner ikke som almindelig Lim.

Kold flydende Lim.
200 Gram god Lim oplpses ved Opvarmning i
550 Gram Eddikesyre. Opvarmningen fortsættes indtil
Limen har den rette Konsistents.
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Flydende Lim.
Oplpser man 10 Kv. Melissukker i 30 Kv. Vand og
stryger det paa Papir, saar dette hverken Glans eller
Klcvbrighed, men føjer man til denne Oplpsning 10 Kv.
ulcestet Kalk, opvarmer det til 50 å 60° R. og ryster det
af og til dygtigt i et Par Dage, saa har den stprste
Del af Kalken oplpst sig, og den klare fra Kalkbundfaldet
befriede tyktflydende Oplpsning ligner Gummislirn og
afgiver ved Paastrygning baade Glans og Bindekraft.
Lader man 30 Kv. smaatstaaret Lim svulme ud i
120 å 150 Kv. af denne Sukkerkalkoplpsnmg, da oplpser
Limen sig hurtigt ved Opvarmning og bliver, naar den
er afkplet, flydende, uden derved at have tabt sin Vinde
kraft, hvilket er Tilfældet ved Behandlingen af Lim med

Syrer. Den tykke Lim beholder sin mørfe urene Farve,
og den tynde klarer sig ved at staa hen. Hvid Lim
(Gelatine) oplpser sig i Sukkerkalkoplpsningen uden forud
at vcere ubbløbt.
Denne Lim besidder en fortrinlig
Blndekraft og er meget anvendelig, kun ikke hvor Farver
som f. Ex. Kromgult, Pariserblaat, Zmkgrpnt, Karmin
og Karmoisinlak anvendes, idet Kalkblcmdmgen indvirker
paa Farverne. Ved Limens Oplpsning ad varm Vej i
Sukkerkalkoplpsningen opstaar der en stcerk Limlugt, der
imidlertid let dæmpes ved et Par Draaber Lavendelolje.
En Tilsætning af 2 å 3 pCt. Glycerin er meget gavnlig.

At rense AlabastMan afgnider forsigtig Gjenstanden med Skavgræs,
pudser ben derpaa med venetiansk Scebe og yderst fint
pulveriseret Kridt, som er ubrørt i Vand, til det er
blevet rent og glinsende.

Gibsfigurers Rensning.
Man betjente sig tidligere af en Fernis, som, ud
revet med Blyhvidt, ligefrem blev paastrpget Figurerne.
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Da disse imidlertid derved mere eller mindre tabte deres
Skulpturkarakter, saa er man nu efter mange mislykkede
Forspg med andre Stoffer, s. Ex. Kridt osv. bleven ledet
til Anvendelse af svovlsur Baryt (Permanenthvidt), hvilket
i oplpst Tilstand besidder en udmærket Dcekkeevne. Naar
man ubrører dette Stof, som i Handelen forekommer i
Dejgform, i Limvand til en tynd Vælling, ere to eller
tre Paastrygninger tilstrcekkelige til at give en meget
smudsig FigUr et Idre saa rent og smukt som en aldeles
ny Figur. Permanenthvidt forekommer sjeldent i Detail
handelen, men anvendes fortrinsvis as Tapetfabrikerne.

Sammenfletning af itubrudte Gibsfigurer.
Brudfladerne fugtes med Vand og bestryges med
en tynd Blanding af fint Alabastgrbs og Allunvand,
hvorefter Stykkerne presses fast imod hinanden. Man
kan ogsaa benytte en koncentreret Vandglasoplosning,
men da maa Gibsfiguren, som skal restaureres, opvarmes
indtil 80 Grader, eller man kan bruge Fiskelim til
Sammensætningen ved almindelig Temperatur.
Man
maa behandle Figuren varsomt i den fprste Tid, da
Tprringen varer omtrent 8 Dage.

At give Gibsfigurer Marmorets Haardhed og Udseende.
Man fætter Gibsfigurerne, i et Kar eller Bækken af
Jcernblik, paa Gibsunderlag og bringer Karret i en
Bagerovn der er opvarmet til 23° R., hvilken Varme
grad vedligeholdes i 5 Timer. Man hcelder derpaa
Karret fuldt af kogende Vand, hvori forud er opløft 1 Pd.
Allun paa hver 12 Pd. Vand. Med saadant Vand
holdes Karret under mild Ovnvarme fyldt, ved ftørre
Figurer indtil 72 Timer, for mindre Figurer mindst
24 Timer, for at Gibsfigurerne kunne imprægneres der-
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Brænding har mistet sit Krystallisationsvand, omtrent
22 pCt., atter for störste Delen faar sin Haardhed, naar
der tilsættes det saa meget Vand, at det dermed danner
en stiv Masse. Hertil fordres 33 pCt Vand, hvoraf

kun 22 pCt. bindes som Krystallisationsvand, medens
Resten fordamper og betinger Porøsiteten hos det haard-

blevne Gibs. Hærdningen sker saa hurtigt, at man
nceppe faar Tid til at tilvirke Dejgen, end sige til at
underkaste den nogen yderligere Behandling.
Denne
Ulcempe kan afhjælpes ved at jætte 2—4 pCt. Althcearodpulver til det brændte Gibspulver og med 40 pCt. Band
ætte det hele til en Dejg. Da Althcearoden indeholder
50 pCt. Pektin, saa faar man en Masse, der ligner
fedt Ler og som fprst efter en Times Forlob begynder
at blive haard og efter Tprringen er saa sejg at den
kan files, skceres, drejes og bores, hvorfor den ikke alene
kan anvendes til Kit, men ogsaa til mange andre Ting
s. Ex. til Domino- og Skakbrikker, Tcerninger, Broscher,
Danser osv. En Blanding af Gibs med 8 pCt. pnlveriseret Mhcearodpulver til det brændte Gibspulver opholder
Hærdningen i endnu længere Tid og sorhpjer Massens
Sejghed. En saadan Blanding kan paa Glasplader ud
rulles ved Hjcelp af en Kagerulle til store og tynde
Plader, der aldrig revne under Tprringen, let lpsne sig
fra Glaspladerne og allerede ved Gnidning antage Politur.
Bed Iblanding af Jordfarver og andre Farver kan af
denne Masse fremstilles meget smukke Efterligninger af
Marmor. Man kan ogsaa udsætte Farvningen indtil
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Massen er tør, og da anvende Farver, der ere oplöselige i Vand, og siden gjøre disse vandtcette ved Linoljefernis, Polering eller Lakering. Ogsaa for Smede vil
den med AlthcearodpUlver blandede Masse bære til stor
Nytte, da ben kan benyttes til yderligere Hærdning af
File og ligeledes for Spejlramme-Fabrikanter, som der
ved kan sikres mod at deres Fabrikata revner.
Ogsaa som Kit ved kemiske og tekniske Arbejder kan
denne Masse gjpre stor Nytte.

Fremstillingen nf Gibsafstobninger der kunne taale
at lade sig vaske.
Dr. W. Reiszig i Darmstad har vundet en af det
prpjssiste Indenrigsministerium og Undervisningsmimstermm i Forening Udsat Pris for en god Metode til at
fremstille Gibssager, der taale at blive vaskede. Metoden
bevirker ikke alene at Gibsoverflader taale at lade sig
afvaske, men giver ogsaa en nem Fremgangsmaade til at
forhindre Stpv osv. i at trænge ind i dem og til at
K lette den fornpdne Rensning. Naar man end benytter
v alle praktiske Erfaringer for at faa Gibsafstpbmnger,
som ere saa tætte som muligt og derfor i Stand til
bedst at modstem ydre Indvirkninger, og man derpaa
endvidere lader hibfuge Stearin, saa vil man sinde, at
de desvagtet blive blöde og at der oplpses Gibs.
Benytter man rodt- eller blaafarvet Vand, saa vil Øjet
let kunne følge den fremskridende Oplpsning, og vi have
selv havt Exempler paa, at Gibsen af en Masse, der
var godt blandet med Lim, som var gjort uopløselig
med Kromilte, ved senere Udblpdmng i Vand lidt efter
lidt forsvandt fuldstændigt og kun efterlod et svcnnpagtigt
Skelet af Limen. Af disse Forspg fplger, ot Gibsens
Stearimsering etc. alene ikke er tilstrækkelig til at freinfttUe Gibsafstpbnmger, som yde fuld Njodstand, men at
Gibsen som saadan hertil Ubetinget maa forandres til

-1
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en Forbindelse, der er uopløselig i Vand og i varmt
Sæbevand. Et møjsommeligt Arbejde har vist os, nt
dette Resultat virkelig kan opnaaes praktisk og med
Bibeholdelse af Afstøbningernes ydre Skarphed, naar
man omdanner den svovlsure Kalk:
1) ved Barytvand til svovlsurt Baryt og Mtskalk,

henholdsvis kulsurt Kalk og
2) ved kiselsur Kalioplpsning til kiselsnr Kalk.
De saaledes behandlede Gibsoverflader angribes nu
vel i og for sig ikke af varmt Vand eller varmt Sæbe
vand, men de blive dog stedse porpse, binde Stpv osv.
og indsuge begjcerligt alle disse Forureninger, saa snart
de komme i Berpring med Band.
For at undgaa denne Ulcempe under Rensningen
overtrække vi de Gibsflader, der førft ere gjorte U op låse
lige, med en spiritUös Scebeoplösmng, der trænger dybere
ind end vandig Oplpsning, danner et Sag, som rigeligere
udfylder Porerne efter at Alkoholen er bortdampet, og
under Bastningen selv anvendes som Sæbevand, som
lettere tillader at borttage det vedhængende Stpv osv.
uden at det trænger ind. Selve Metoden beitaar af:
I.

Behandlingen med Barytvand.

Denne er den der er nemmest og billigst at udfpre;
den grander sig derpna, at Gibsen ved Barytvand om
danner sig til svovlsur Baryt og ALtskalk, som senere
ved Luften forandres til kulsur Kalk. For at fremstille
Barytvandet rystes 1 Del krystalliseret, jærnfrit Barythydrat i en Flaste, der kan lukkes tæt, sammen med
2 Dele Regnvand eller destilleret Vand saa længe, som
der endnu oplpses noget, og lader Vcedsken derpaa henstaa til Klaring. Med en blpd Svamp eller ved Overgydning anbringer man den klare Vcedske paa Gibsfladerne, indtil disse ikke kunne indsUge mere af den, og
derpaa lader man Gjenstanden tørre ved lind Varme.
Viser det sig, at der efter Tprringen endnu meget let
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kan indsuges Barytvand, saa kunne Gjenstandene nok en
Gang behandles hermed, men i de fleste Tilfælde vil
dette ikke være fornpdent. Efter futbftænbig Tprring ere
Gibssagerne, som ved den anførte Behandling ogsaa ere
blevne hvidere og smukkere, færdige til Behandling med
den spiritupse Scebeoplpsning.

II.

Behandling med kiselsur Kalioplpsning.

Behandlingen grunder sig paa den svovlsure Kalks
Omdannelse til kiselsllr Kalk, en yderst haard, varig og
uopløselig Forbindelse, ved Anvendelse af kiselsur Kali
med svagt Overskud af Kali. For at fremstille en Oplpsning af sidstnævnte Forbindelse, opheder man i et passende
Kar en j ær nf ri Oplosning af Wtskalk i Vand, omtrent
1:10, til Kogning og tilsætter ren (jcernfri) Kiselsyre,
indtil ikke mere oplpses deraf. Den afkplede Vcedste Ud
skiller ved Henstand i Reglen et noget mere kiselsyreholdigt Kali og Lerjord m. in.; den henstilles til Klaring
i vellukkede Glas. Det er rigtigst, at man umiddelbart
for dens Anvendelse tilføjer nogle Stykker rent Kali
eller tilsætter en Oplpsning af 1—2 pCt. deraf. Naar
de Gibssager, der skulle præpareres, ere meget omfangs
rige, saa er det ogsaa hensigtsmæssigt at fortynde den
fremstillede Oplysning med 50 pCt. rent Vand. Selve
Forkiselingen af Gibssagerne sker derved, at man ned
dykker dem koldt, men kun i faa Minuter i Oplosningen,
eller anbringer denne ved Hjcelp af en ren Svamp, eller
gyder den i Form af Stpvregn over dem. Naar den
næsten momentane kemiske Indvirkning har funbet Sted,
saa bliver Overffndet af Oplösningen bedst fjernet ved
lidt varmt Sæbevand eller ved en varm Stearinscebeoplpsning, og tilsidst bliver ogsaa denne fjernet ved
endnu varmere rent Vand. Endnu hurtigere kan man
varmt behandle Gjenstnnde, som lade sig neddukke etter
lettere bevæge, paa den angivne Maade. Ved nogen
Erfaring lærer man snart at fjenbe, naar Omdannelsen
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af Gibsen er fuldendt; den viser sig ved et glat tættere
Udseende og erfares lige saa let, naar man føler sig for
med Neglen. Man kan da ikke uden Skade lade Gibsen
vcere længere i Kalioplpsningen. Jo fristere og renere
Gibsen er, jo mere porös Støbningen er, desto mere er
det nødvendigt at arbejde hurtigt. (Støbninger, der ere
fremstillede af gammel, slet Gibs kunne ikke bruges til
Forkiselingen.
Efter at en af de to beskrevne Metoder ere udfprte,
blive de tprrede Støbninger endnu overtrilkne med et
Beskyttelsesmiddel, den spiritupse Scebeoplpsning. Naar
man tage Hensyn til Billighed, saa vcelger man ren,
god Kjcernescebe, straber og tørrer den og op loser den
varmt i 10—12 Gange saa megen Binacmd pan 50 60pCt.
Det smukkeste Udseende og en meget stor Varighed faar
de Gibsgjenstande, der ere behandlede med en Oplpsning
af ste armsurt Natron i stcerk Vinaand. For at Oplos
ningen grundigst og dybest kan blive indsuget, er det
nødvendigt og fordelagtigt at opvarme snavel Oplos
ningen som de vedkommende Gibsgjenstande; det stader
ikke at gjentage dette flere Gange saa lcenge der finder
JndsUgning Sted.
Med Tørringen cif de saaledes
behandlede Gjenstande er Operationen tilendebragt, saa

at Gjenstandene ikke lide Skade ved Afvaskninger.

Beskyttende Overtryk for Marmor, Dolomit m. m.
Til at konservere forskjellige Stenarter foreslaa de
engelsie Kemikere Dont og Brown Anvendelsen af oxalsurt Lerjord, som hertil anvendes i oploft Tilstand.
Dette Middel er anvendeligt til Dolomit, Marmor, Kalk
sten, Kridt osv. og man stal ved Hjcelp as oxalsilr Ler
jord endog kunne fremstille kunstige Efterligninger af
litografiske Stene af fintkornet Kalk. Oplosningen an
bringes paa Stenene ved Hjcelp af en Börste og anvendes
i tykkere eller tyndere Lag, eftersom disse ere mere eller
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mindre poröse. Stenene beskyttes derved mod Beskadigelser
ved FUgtighed og Luftstpv, og derved vanskeliggMes
altsaa deres Forvittring, ligesom der ogsaa bevirkes at
man kan bortgnide Stpv og Fugtighed af Stenenes
Overflader.

Medaljers Mobning i Vox og GibsTil saadanne Afstøbninger brUges hvidt Vox, der
let lader sig smelte over en Lampe. Den Gjenstand,
der stal kopieres, bliver let indsmUrt med Olje og om
givet med et Stykke Papir, som fastbmdes rundt om
Randen. Det flydende Vox bliver derpaa ftøbt i den
scraledes dannede Skaal, hvorved maa iagttages at der
ikke hcenger Luftblcerer ved Medaljen. Man venter der
næst til Voxet er blevet aldeles koldt, hvortil kræves i
det mindste 2 ä 3 Timer, da Voxet er en slet Varme
leder. Derefter borttager man Papiret og skiller Voxafstdbningen forsigtigt fra Medaljen. En lige Blanding
af Borax og Harpix lader sig anvende paa samme
Maade; man maa passe at denne Blanding ikke er for
hed. Ester at den er smeltet, venter man indtil Luftblærerne ere forsvundne, og den er lige saa tyk som
Sirup.
Anvender man Gibs til Afstøbninger, man man
stadig anvende frist brændt Gibs, eller man opvarmer
Gibsen paa en Pande, forinden Oplosningen.
Den
Gienstand eller Flade, hvorpaa Gibsen stal anbringes,
man man overstryge med krm meget lidt Bomolje. Der
paa gydes ganske lidt flydende Gibs i Formen og den
indgnides med en Pensel af Svinebørster i sammes fine
Dele, hvorved man forebygger Luftblcererne i Gibsen,
hvilke forhindre et fint Aftryk. Nu tilsættes fprst saa
megen Gibs som Gjenstandens Tykkelse udfordrer, hvor
paa man lader det hele faa Tid at hærde sig. Til sidst
opheder man Afstøbningen svagt for at fordrive den
Fugtighed, der endnu kunde være ved samme.
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Holdbar Masse til Fremstilling af Buster og Ornamenter1) 1 Pd. Fistelim eller Gelatine oplpses i 30 Kv.
Glycerin, derpaa smeltes 70 Kv. Vox eller Harpix og
blandes med Limoplpsningen; til sidst tilsættes 30 ä 35
pCt. Zinkhvidt eller en anden Mineralfarve efter som
man puster Gjenstanden skal bære. Denne Masse bliver
saa haard som Horn. En noget blödere Masse frem
stilles ved nedenstaaende Blandingsforhold:
2) 1 Pd. Fistelim eller Gelatine til 50 Kv. Glycerin
tilsættes 50 Kv. Vox eller Harpix. Behandlingsmaaden
og Tilsætning af Farve er forpvrigt som ovenstaaende.
Disse Fremstillingsmaader ere patenterede Hr. I. W.
Platonoff.

Hcerdning af Gibssager.
Det er lykkedes Billedhugger Knaur og Professor
Knopp i Leipzig at give Gibssager en temmelig haard
Overflade, saa at deres Porpsitet betages dem i ben
Grad, at en Vanddraabe bliver staaende paa deres
Overflade og de, uben at blive angrebne, ved Hjælp
af en fugtig Svamp kunne befries for Stpv og Smuds.
Der anvendes hertil en Blanding af Kalivandglas med
en MggehvidesUbstants, hvilken sidste danner et Haardt,
fast Kit med Kalk, som bliver endnu hanrdere ved Vand
glasset. Man ryster sammenløben fedtfri Mcelk i nogen
Tid og hælder derpaa en vilkaarlig Mængde deraf i et
Glas, tilsætter draabevis og under stærk Omrøring saa
meget Wtskalilud (1 Del Wtskali, 5 Dele Vand), at
alt Ostestoffet atter er opløft og Blandingen danner en
homogen, uklar, men ufarvet Vcedste, hvortil man sætter
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Denne
Blanding, som fprst tilvirkes kort før den stal benyttes,
stryger man ved Hjcelp af en ren Pensel af Svine
børster hurtigt paa Gibslegemet, idet man fører Penslen
ovenfra nedad. Man lader tørre i en eller flere Dage
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og gjentager Arbejdet oftere, indtil Overfladen har den
attraaede Bestaffenhed. De sorte Pletter, der ofte vise
sig strax efter at Blandingen er paastrpgen og hidrpre
fra en Vexelvirkning af Jcernet i Gibsen og det Svovl
kalium, der ved Alkaliets Indvirkning paa Mælkens
Ostestof har dannet sig paa Gibslegemet, forsvinde af
sig selv Under Tprringen. Hvis man har givet flere
Lag end tjenligt, eller hvis Blandingen ikke har Været
rigtig tillavet, saa afvasker man med en i Kalkvand
dyppet Svamp, hvorved Hcerdnmgsvcedsten, der ikke er
trængt dybt ind i Gibsens Porer, løber sammen til osteagtig Fnng, der let lader sig afvaste. Efter denne
Afvaskning bliver Gibslegemet atter hvidt og kan da
hcerdes paany. Forspg have vceret anstillede med at
hcerde Gibsmassen inden Støbningen, nemlig ved at
blande Hcerdningsmassen med det Vand, hvori Gibsen
blev ubrørt, men man opnaaede intet gUnstigt Resultat.

Gibsafstsbninger af naturlige Blade.
(Efter Otto Dams Tekn. fem. Recepte).
De Blade man vil afforme maa bære aldeles friste.
De vastes paa Bagsiden med en blpd Pensel saaledes
at al Stpv og vedhængende Smuds fjoernes, derefter
afficeres Bladstilken tæt ved Bladet og man lægger dette
med Undersiden opad, paa et lille Brcedt saaledes at
det kan drejes til alle Sider uden at berøre Bladet med
Fingrene. Ved Arbejdets Udfprelse maa man have en
lille Potte eller Kop, nogle ftørre og mindre Pensler og
forstjellige Staaltraade, der ere gjorte bøjelige ved Glid
ning, et Kar med Vand samt fint Gibs. Med en efter
Bladets Stprrelse passende Pensel paastryges Bladets
Bagside et tyndt Lag Gibs af omtrent Straps Konsistents. Man maa ikke blande mere Gibs end man
bruger i Lpbet af nogle Minuter, da Gibsen. som bekjendt
styrkner meget hurtig. Efter nogle MinUters Forlob
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paaföres et andet og et tredje Lag, som godt kan være
noget tykkere end det fprste Lag, og saaledes vedbliver
man indtil Afstøbningen har den pustede Tykkelse, hvilken
ved meget store Blade mna bære omtrent 1/2 Tomme.
Ved dybt delte Blade som Vinranker og lignende lægger
man Stykker nf Staaltraad fra den midterste Bladaare
nd mod Bladspidserne for at give Afstøbningen ftørre
Holdbarhed. Skal Afstøbningen ophænges, saa lægges
en Staaltraadsbpjle paa førenb de sidste Gibslag. For
hvert Lag man paafprer, maa man, hvis der endnu er
Gibs i Koppen, bortkaste dette og udskylle Kop og Pensel
saaledes at man altid arbejder med frisktillavet Gibs.
Man maa passe ikke at stryge for meget af Gibsen ub
over Bladkanten. Det er ikke nødvendigt at Bladene
skulle være glatte eller flade, Operationen kan godt fore
tages ved de mest bpjede Vinblade osv. Ved at tilsætte
lidt Lim til Gibsen, kan denne gjpres stærkere. Disse
Afstøbninger kunne ogsaa farves ved cit blande pulveri
serede Jordfarver i ben anvendte Gibs. Vil mein broncere
disse Afstøbninger ligne de skuffende fine Metalafstpbmnger. Disse Afstøbninger tage sig særdeles godt ub
som Vcegdekorationer ved at hæftes paa en i Forvejen
stpbt og tørret Gibsplade, som man har givet en anden
Farve end Bladet.
Disse Plader kunne let gives Udseende af Porphyr,
idet man fprst stpber tynde Gibsplader med gule eller
hvidagtige Farver, og efter at disse ere fuldstændig tørre
stpder dem i smaa Stykker som man blander i en Gibsoplpsning af en anden Farve. Naar de af denne Dejg
stpbte Plader ere fuldstændig tørre, slibes de glatte og
erholde da en sktlffende Lighed med naturligt Porphyr.
Disse Afstribninger kunne finde mange forfljellige
Anvendelser til forstjellige Forsiringer og iscer som For
tegninger ved Tegneundervisning.
Forfatteren har efter ovenstaaende, der er uddraget
af et tyst teknisk, kemist Vcerk, forspgt sig med at lave
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Rammer til et Par smaa Litografier og opnaaet et godt
Resultat.
Fremgangsmaaden var folgende: af tynde
flade Breeder, hvori var hpvlet Glasfals, forfærdigede
han Rammerne, som derefter bleve belagte med et Lag
Gibs i Porphyrfarver og slebne som ovenfor nævnt;
derefter ordnede han Afstøbninger af Blade rundt paa
Rammerne, saaledes at de to modsatte Sider vare til
svarende hinanden og straat Paa Hjörnerne anbragte
han Vinrankeblade, et paa hvert Hjprne. Bladene har
han bronceret, hvilket tager sig nydeligt ud pan Porphyrgrunden.

Forme til Fabrikation as kunstige Blade af KollodiumMan tilbereder fprst en Gibsafstpbmng af Bladene,
som ncevnt ovenfor, denne Afstøbning maa dog have en
Tykkelse af 2 Tommer.
Efter at den er fuldstændig
tørret, neddyppes den hurtigt i smeltet Vox, der er nær
ved at stivne; efter at dette Lag er fuldstændig stivnet
gjentages Operationen 5—6 Gange eller saa længe at
Voxet omtrent har samme Tykkelse som Gibsformen.
Derefter lægges det hele i Vand for at Gibsen kan skille
sig frei Voxformen. Dennes Bund danner nu en nøjagtig
Afstøbning af Bladet. Denne Voxform renses forsigtigt
med lidt Alkohol og overstryges med Grafit; derefter
behandles den i et galvanisk Bad, indtil Kobbernedslaget
er V/2 Linje tykt. Den tilbageværende Hulhed i Formen
udstpbes ved Hjcelp af en anden Metallegering. Dette
er den ene Halvdel af Formene; den anden Halvdel
dannes af en Legering af 4 Dele Bly og 1 Del Antimon.
Denne Legering smeltes og hældes i en Jcernramme,
naar den er lige ved at stivne, trykkes Kobberformen
ned i Massen ved Hjcelp af en Presse og Formen er
nu fcerdig.

Kunstige Blade af KollodiumKollodium indeholder
Forhold af Skydebomuld.

som bekjendt et forstjelligt
Berard Teuzelin i Paris
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tilvirker den ensartet og paa en nem Maade, saaledes
at den indeholder 75 pCt. Skydebomuld, og inkorporerer
denne Kollodium med Farver. Han Udriver Farverne
med amerikansk Olje paa en Malerflise. For at Blandingen
kan faa ben rette Konsistents, koncentrerer han den fnrveblandede Kollodium, der gjerne fra fyrst af har inde
holdt 25 pCt. Skydebomuld, ved Destillation, idet han
bortdestillerer 2/s af dens Wther. Kollodiumen udhceldes
derefter paa en Glasplade, der er omgivet af en lav
Trceramme for at forhindre Massen i at løbe af. Der
efter henstaar ben, indtil der har dannet sig en tynd
tlist Kollodiurnplade, der, naar ben er fuldstændig tør,
let skilles fra Pladen. For nu at fremstille Bladene
lægges disse Plader mellem de ovenfor beskrevne Forme
og presses ved en Barme af 150° C. Denne Temperatur
er absolut nødvendig for at Bladene kan beholde den
Form, de have faaet Under Presningen. Denne Tempera
tur frembringes ved Hjcelp af Vanddamp, som gives 5
Atmosfærers Tryk.
Man kan paa denne Maade frembringe en stor Del
Blade, da hvert Tryk af Pressen frembringer et
nyt Blad.
Skal der fremstilles Blomsterblade af forstjellige
Farver, hvor den ene Farve løber ind i den anden, da
kan dette ske ved at hcelde de forstjellige Farver af
Kollodium ved Siden af hinanden paa Glaspladen og
give den en langsomt vuggende Bevægelse indtil man
har opnaaet det pnskede ResUltat.

Farvning af Gummikorn til kunstige Blomster.
Hvidt tørt Senegalgummi bliver ftøbt, saa at man
ved Hjælp af Sigten kan give Kornene den nttraaede
Stprrelse, blive derpaa farvede med et ved Kogning i
Glas tilvejebragt Uddrag af Farvestoffet med Alkohol
19
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paa 90 pCt. For at saa de farvede Gllmmikorn klare og
glinsende, maa Farvestofferne tørres ved 40—50° G. for
inden de behandles med Alkohol. Den ftøbte og sigtede
Gmnmi overhældes, i en hvid Porcellcenssiaal, med et
ikke altfor tykt Lag af det klare, kolde Uddrag af Farve
stof, saaledes at den hin er lidt dækket deraf, hvorefter
Farvevcedsien lidt efter lidt ophedes til svag Kogning
over en Lampe, hvorved Gummien Under svag Omrøring
og Alkoholens Fordampning farves. Mod Slutningen
maa Heden forstærkes noget, for at de sidste Levninger
af Vcedsien kunne fordampe hurtigt, hvilket meget bidrager
til at sorskMne den farvede Gllmmi. Til sidst vender
man Gummien varsomt og tørrer ben forsigtig i Skaalen.
Disse farvede ®ummiforn benyttes til at klæbe paa
Grene og Blade af kunstige Blomster for at give dem
et krystalagtigt, meget tiltalende Udseende.
Efterfølgende Farvestoffer ere anvendelige:
Gult: Pikrinsyre, som den forekommer i Handelen.
Kjpdfarve: Saflor med meget lidt Eddikesyre.
Karrninrpdt: KochenMe, der er grovtstpdt og farvet

Skarlagenrød med meget lidt Tinklorid.
Violet: (Hyacinthblaat) Kochenille, hvortil er sat
saa megen kirlsur Ammoniak, at Oplosningen er rød
violet.
Blaat: Jndigoblaasnr Ammoniak.
(Skønt (Armanasgrpnt indtil Staalgrpnt): Man
farver fprst Gummien gul med Pikrinsyre og behandler
derpaa den tørre gule Gummi med en Oplosning af
krystalliseret Spanstgrpnt. De forstjellige Farvenuancer
erholdes ved Farveoplpsnmgernes forstjellige Styrke.
For at forebygge at Alkoholdampene antænde sig,
maa Farvestoffets Udkogning med Alkohol foretages med
en Glaskolbe med lang Hals. Ligeledes forebygger man
Antændelse under den senere Ophedning i Porcellcenssiaalen ved at omgive Lampeflammen med et Traadncet.
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Blegning og Farvning af Mos, Gms og
Evighedsblomster lImmorteller).
(Af Dr. H. Schwartz).
Blegningen.

For at faa en smuk ren Farve paa Jmmortellerne,
maa man först blege dein saa at de blive aldeles hvide.
Denne Operation hur sin ejendommelige Vanskelighed.
Det gule Farvestof afbleges kun Ufuldstændigt ved de
sædvanlige Blegemidler (Klor, Klornatron, Klorkalk eller
Svovlsyrling), sandsynligvis baade fordi Blomsterne kun
Ufuldstændigt kvnne gjennemvcedes med Vand og der
derfor let i Krogene danne sig Luftblcerer, som holde sig
længe, og tillige paa Grand af Farvestoffets ejendomme
lige Natur.
Dette Farvestof er temmelig letoplpseligt i Alkohol,
uden at dog Blomsterne ganste affarves heraf. Desuden
er det for kostbart hertil at anvende Alkohol i det store.
Det er derfor heldigt, at Farvestvffet ogsaa er let oplpseligt i varmt Vand. Men dette maa ikke Deere hedt og
langt mindre kogende, fordi det da vilde bringe Blomsterne
til at lukke sig, hvorved deres indre vilde blive Utilgænge
ligt for Oplysningsmidlet.
Anvender man derimod
Vand paa omtrent 50° C., saa lukke Blomsterne sig futt
lidt efter lidt, saa at man faar Tid til at gjentage
Operationen flere Gange, inden man behpver at tørre
Blomsterne paany. Man fylder et lille Kar med gjennemhullet Dobbeltbund, Under hvilken der er anbragt en
Hane af Tree, med Blomsterne, saa at disse nan indtil
3 Tommer fra dets pverste Rand.
Man lader dem
beholde Stilke paa 2 Tommers Længde og binder 10—12
saadanne Stilke sammen til et Knippe. Man trykker
Blomsterne lidt fastere sammen, bedcekker dem med et
nogenlunde tungt, gjennemhullet Laag, fylder Karret
med Vand paa 50° C. (som lettest erholdes ved at blande
lige Dele koldt og kogende Vand sammen) og lader hen19*
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staa til Afkpling i omtrent 12 Timer. Derpaa aftapper
man det nu farvede Vand og gjentager Udtrækningen
med Vand et Par Gange. Dermed have Blomsterne
dog ikke ganste tabt deres Farve; de have nu lukket sig
fuldstændigt og maa törres, for at de atter kunne aabne
sig.
Denne Tprring foretages bedst paa Hylder af
Stolerpr i en Törreovn, der gjennemströmrnes nf varm
Luft. Har man nnaet den hojefte Tprringsgrad, saa
aabne Blomsterne sig paany, Undertiden i den Grad at
de nederste Bægerblade bøje sig ned ad. Man maa
derfor vogte sig for at drive Tprringen saa vidt, fordi
de indre Smaablade derved let komme til Syne og ere
stygt brune eller blive det ved Vlegeoperationen.
Man gjentager den angivne Udtrækning med hedt
Vand med de aabnede Blomster, udvaster tilsidst med
godt rent Vand og tørrer atter. Blomsterne have nu
(pac enkelte ufuldstændigt uddannede og derfor ej heller
aabnede Blomster nær) ncesten ganste tabt deres gute
Farve, men dog beholdt en svag brungraa Farve, som
nøbtienbtggjør en paafplgende Blegning med Klor.
Denne Klorblegning kan foretages i samme Udtrceknmgskar. Man oplöser 1 Pd. god Klorkalk i omtrent
100 Pd. (50 Potter) Vand, lader Oplosningen henstaa
roligt og afhælder derpaa den klare Oplpsning (omtrent
80 Pd.) Hertil fætter man Under uafbrudt Omrøring
fortyndet Saltsyre, indtil blaat Lakmospapir bliver svagt
røbt og derpaa hurtigt afbleges, og tilføjer 120 Pd. Vand.
Med de saaledes erholdte 200 Pd. Klorvcmd overgyder
man Blomsterne i Karret og lader det hele henstaa i
24 Timer. Vandet afhceldes og friskt Klorvand paa
gydes, og denne Operation gjentages tredje Gang med et
noget mere saltsyreholdigt Klorvand. Blomsterne ville da
for det meste ti ære blevne hvide indtil MidtpUnktet og
blive da omhyggeligt udvaskede med rent Vand, hvilket
bedst sker ved at pakke dem i Kurve og hcenge disse i
rent rindende Vand. Man kan ogsaa sætte lidt krystalli-
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seret svovlsyrligt Natron til det forste Udvaskningsvand
og saaledes fjerne den sidüe Rest af Saltsyre. Blomsterne
ere nu tilstrækkelig blegede til Farvning; men skulle de
anvendes som hvide Blomster, gjør man bedst i at blaane
dem, som man gjør ved fint Linned, for at stjule det
endnu tilstedevcerende brune Skjcer.
Farvningen.

Farvningen er nu en meget simpel Operation.
Blomsterne have den Ejendommelighed, at de uden
Mellemkomst af Bejtse optage Anilinfarverne og binde
dem lige saa let som om de vare af Silke eller Uld.
Lige saa let optage de Saflorfarven, hvorimod de fun
lost binde Pikri nsyre og Jndigokarmin, saa at disse
Farver atter lade sig bortstylle ved Band. En Blanding
af begge Farvesubstantser i forskellige Forhold giver
de mest forstjellige NUancer af (Srønt, men Farven binder
sig kun lpst til Bladene, meddeler ogsaa Underlaget
Farve og er sjeldent ganste ensformig. Anilinblaat, der
for sig binde godt ved Blomsterne, forener sig kun
daarligt med Pikrinsyre og giver ikke heller noget brug
bart Grpnt ved direkte Anbringelse paa de naturlige
gule Blomster. Det indeholder nemlig endnu altid for
meget rpdt Farvestof, saa at det falder i det violette og
ikke i det grpnblaa. Man kan heller ikke ved Forbindelse
af Pikrinsyre eller af det naturlige gule af Blomsterne
med Anilinrpdt faa Skarlagen, thi ogsaa Anilinrpdt
falder lidt i det violette. Kochenille eller ammoniakalst
Karminoplpsning giver heller ingen smuk Farve.
Det er dog lykkedes Forfatteren at faa en temmelig
fuldstændig Farveskala tilvejebragt, saa at de paa denne
Maade farvede Blomster med Hensyn til SkjMhed,
Renhed og Intensitet af Farve staa de naturlige Blomster
meget nær.
Det lyse Gule give de naturlige Blomster; det
Orange de med Borax behandlede Blomster, Rosenrpdt
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indtil lyst Kirseboerrodt og Skarlagenrødt faaes ved
Saflorkarmin.
Saflorrpdt, Karthamin, forekommer i
næsten kemist ren Form som smaa Blade med grønligt
Metalskjcer. Vel er Prisen noget hpj, men der er god
Forflag i Farven og den er meget brillant og binder
godt pan de blegede Blomster. Man afvejer f. Ex. et
halvt Gram af dette Karthamin, udriver det med en
Knivspidsfuld rent tvekulsnrt Natron i en Porcellcensmorter, tilføjer derpaa lidt destilleret Vand. Denne
Vcedske bliver derpaa gjort svagt surt med nogle Draaber
Eddike-, Vin- eller Citronsyre, fordelt i 3 Porcellcensstaale og i Vandbad ophedet til 30—40° C.
Man
bringer nu et Knippe blegede Blomster efter det andet i
den förste Skaal, idet man netop blot dypper dem ned
deri for ikke at fixere for meget af det kostbare Farve
stof paa Stilkene. Fra den fprste bringer man dem t
den anden og tredje Skaal, hvis man vil have en yderst
intensiv Farve, men ellers strax i rent Vand, hvorved
da faaes en rosenrpd Farve. Ved denne systematiske
Fremgangsmaade benyttes Farvestoffet fuldstændigt, og
man fnar til sidst altid endnu en smuk rosenröd Farv
ning. Efter gjentagne Afskylninger i Vand, tørrer man
Blomsterne. De faa den smukkeste Form, naar man ikke
lader dem Udfolde sig fuldstændigt, men holder dem
noget luffebe, men man maa dog tørre, indtil de atter
have faaet fuldstændig Blomstform.
Rodt.
Farvningen ni eb Anilinrodt foregaar paa lignende
Maade. Man tager godt krystalliseret Fuchsin, omtrent
1 Gram til 2 Liter Farvebad, oplöser det i omtrent
10 Kubikcentim. Alkohol, hcelder Oplosningen i Band
paa 50° C. og omrører dygtigt. Farven er fprst blaalig
rosenrpd, bliver derpaa mere intensiv og kan i ftærte
Farvebad blive brunlig, idet Fuchsinet bæ paa en vis
Maade Udstiller sig paa Blomsterbladene og giver dem
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et Metalstjcer. Den altfor intensive Fuchsinfarve er ikke
saa smuk, som den middelmaadigt intensive. Ikke heller
er det altfor lyse Rpde videre stærkt..
Blaat.

Anilinblaat bliver ogsaa opløft i Alkohol, 1 Gram
til 20—30 Kubikcentirn., og hceldt i 2 Liter varmt Vand.
Man mcia da ikke give for lang Tid, da det blaa hurtigt
frastiller sig, men man maa hurtigt bringe Blomsterne i
Badet og bevcege dem heri, indtil de have antaget den
pnstede blaa Farve. Man opererer næsten bedre med

stærkt fortyndede, men ofte gjentagne Bade.
For at det hvide hos de Blomster, der stulle vcere
hvide, kan blive renere i Udseende, kan man anvende et
yderst stærkt fortyndet Bad af Anilinblaat, hvori Blom
sterne kan nedbykkes et Djeblik, indtil de blot ere gjermemvcedede.

Anilinviolet
farves ligesom det røbe. Her ere de meget intensive
Nuancer de smukkeste. Man kan ogsaa sammenblande
Anilinrpdt og Anilinblaat eller ogsaa farve det røbe
underneden, det blaa ovenpaa; man faar derved hyppigt
meget smUkke changerende Nuancer.

Grpnt
farver man med krystalliseret Pikrinsyre og Jndigokarmin.
Man oplyser Pikrinsyren i noget kogende Band, udriver
Jndigokarminen i noget koldt Vand og tilsætter nu saa
meget af disse Farvevcedsker, som behpves for at faa
den pnstede Farvenuance. Man neddykker Blomsterne
deri, indtil de ere fuldkommen mættede, og lader de
farvede Blomster tørre i hængende Stilling. Man farver
gjerne grønt, til Afvexling med røbt, for atter at giøre
øjnene pmtaalige for de røbe Nuancer. Ved fine Arbejder
se de saaledes farvede Blomster meget smukke ub og ligne
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meget de naturlige. De holde sig i længere Tid ufor
andrede, men afblege en Del i Lyset. 'Farverne ere
naturligvis af de mindst ægte.

Vindens Indflydelse paa Trrrkkct i Skorstene.
(Efter Professor Buff i Giessen).
Den Anskirelse, at Vinden endog t horizontal Ret
ning har en skadelig Indflydelse paa Trækket i Skorstene
er grunbet paa den Erfaring, at Rogen fra lave Skor
stene hyppigt tilbagedrives ved Vmdstpd, og paa ben
Betragtning, at Vinden nøber Rpgstrpmmen ved dens
Udtrædelse af Skorstenen til at tage en skcev Retning,
hvorved ben udtrcedende Rpgspjles Gjennemsnitsflade
bliver snævrere, altsaa, som det funbe synes, den ud
strømmende Mængde forringes.
Men man har ved
denne Betragtning ikke taget Hensyn til, at den ud
strømmende Rpg ved Vindens Virkning ikke alene faar
en skæv Retning, men ogsaa Udstrømningens Hurtighed
forpges. Under Hensyn til den sidste Omstændighed har
Forfatteren spgt mathematist at bevise, at Vinden ikke
forandrer Trækket i Skorstenene, idet Hurtigheden af den
stcevt Udstrømmende Rpg tiltager i samme Forhold som
dens Tvcersmtsflade bliver mindre.
Til Grund for
hans Bevisførelse ligger den Forudsætning, at Massen
af den opstigende Rpg i det Djeblik, da den ubtrceber
af Skorstenspiben ikke alene beholder sin egen Hilrtighed,
men ogsaa faar Vindens Hurtighed. Begge Hurtigheder
skUlle da ifølge Loven om Bevægelsernes Parallelogram
forene, sig til den Hurtighed, som ben skævt opstigende
Rpg virkelig viser.

Den udtrcedende Rpg faar dog ikke den ydre Lufts
Hurtighed pludseligt igjennem sin hele Masse, men fun
ved en Række fremstridende Virkninger eller med Tiden
den ydre Lnfts Hurtighed. Den ydre Luft samler og
fortcetter sig foran Mnndingen, hvor Rpgen møber den

297
som en Gasmasse, der relativt til dens egen Retning
hviler.
Paa Grand af det ved Vindens Ansamling
frembragte Tryk bliver Rpgen nu ogsaa sat i Bevægelse
efter Vindens Retning og vinder saaledes gradvis en
horizontal Hurtighed, medens den opstigende Hurtighed
vedvarer. Rpgen udenfor Skorstenspiben gaar altsaa
lidt efter lidt fra den lodret opstigende Bevægelse over
til Vindens og kan derfor ikke være retlinet. I det ydre
ligner den niere Bevægelsen af en vandret Udflydende
Vandstraale. Deraf følger, at den udstrømmende Rpgstpttes Tvcersnitsflader forringes i ringere Grad ved
Vindens Indvirkning, end dens Hurtighed forpges.
Naar derfor Rpgen faar en ftørre Hurtighed ved
den foran Skorstenen ansarnlede Lufts Tryk, end den,
hvormed den forlader Skorstensroret, og naar desuagtet
den strammende Spjles Tvcersnitsslade ikke forholds
mæssigt forringes, saa maa der udstrpmwe mere, end
der kan naa Udmundingen, med andre Ord, nærmest
Mnndingen danne sig et fortyndet Mm og opstaa en
(Sugning. Man skulde heraf danne den Slutning, at
horizontalt strygende Vinde befordre Trækket.
Forfatteren har anset det nødvendigt at anstille let
udfprlige Forspg (som han meddeler), der forekomme
ham at kunne forklare den Indflydelse, som Vinden Ud
over paa Rpgrprenes Mundinger.
Paa hpje, fritstaaende Skorstenes Trcekkekraft virker
Vinden begunstigende, hvad Retning den end har. Naar
Luften er i Bevægelse ville de endog trække, naar den
indre Luftmasses temperatur ikke er hojere end den
ydres. Aarsagen til denne Trcekkekraft er, at Vinden
skpder imod Skorstensvceggen og følgelig stiger opad.
Overalt hvor det findes hensigtsmæssigt at drage den
stprst mulige Nytte af denne, næsten altid frembudne
Kraft, maa man sprge for, at Kransen paa Skorstens
pibens pverste Ende er afrundet oventil og kun trceder
lidt frem otier Sidevæggens Flade.
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Lave Skorstene kunne ikke frembringe nogen stærk
Troekkekraft. Ere de i Nærheden af hpjere Bygninger
eller andre Gjenstande, der beherske de UdmUndinger,
eller maaske endogsaa imellem disse Gjenstande og den
herskende Vindretning, saa er der Fare for, at Rpgen
trænges tilbage ved nedad vendte Vindstpd. Ved at rejse
et Dække over Skorstensaabningen, saa at Rögen kan
ftrømme frit ud i alle Retninger under Dækpladen, vil
denne Fare kunne forringes, men ikke ganste forebygges.
Lave Skorstene staa ogsaa Fare for at ryge under
Vindens Tryk, naar de fun rage lidt ud over Taget.
Kan Vinden derimod frit træffe forbi den pverste Ende
af et Skorstensror, og er endog Aabningen paa passende
Maade bestyttet ved et Dæksel, saa kan man i Alminde
lighed vente, at den ydre Luft vil forøge Trækket. Ikke
engang en ringe nedadvendt Retning af Vinden vil vcere
til Skade, fordi Vinden boeres opad ved Virkningen af
den Lrlftström, der stoder mod Skorstenen og derpaa
gaar opad. Det er derfor altid rigtigst at hceve Skor
stenen i Bygninger til Beboelse saa meget op otier
Taget, at deres Udmundinger rage op over Tagryggen.
Dette gjcelder ogsaa med Hensyn til Vandhus- og lignende
Rpr, hvor disse ledes op over Taget.
Alle de mangfoldige andre Apparater og Indret
ninger, der ere anbefalede til at raade Bod pna de
skadelige Fplger, Vinden antages nt have paa Rpgen
fra Skorstenene ere forkastelige, fordi de ere stpttede paa
den urigtige Forudsætning, at Vinden principielt standser
Trækket, og de forfejle derfor enten aldeles deres Djemed
eller svare kun ufuldkomment til det.

Patcnt-Vognsmsrelse.
Man sammenwrer i en Joernkjedel 100 Pd. Harpixolje og 80 Pd. til Pulver lædsket Kalk (Kalkjordhydrat,
Melkalk), opheder denne Blanding Under stadig Omroring,
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indtil den er bleven til en jævn klumpfri Dejg og tilsidst
lober af Rprebroedtet som Sirnp. Med denne HarpixoljeKalkscebe fremstiller man de forstjellige Sorter Patent-

smprelse.

Blaa Patcntsmorelse.
Man koger 500 Pd. Harpixolje i en Time med
2 Pd. Melkalk, lader det afkple, hælder Oljen af fra
Bundfaldet og rører, medens den endnu er varm,
10 ä 12 Pd. af den ovenfor ncevnte Harpixolje-Kalkscebe

deri, indtil alt er stnpragtigt og blaat.

Gul Patcntsmsrclse.
Man blander i den blaa Smprelse 6 pCt. Kurkumaoplpsning, som man faar ved Kogning af 100 Gram
KllrkUma i 2 Kilo Mtslud.

Sort Patentsmsrelse.
Man kommer til 100 Pd. af den blaa Smprelse
2 Pd. Ksnrpg, der forud er reven cif med Harpixolje.

Patent Palmeolje-Bognsmsrelse.
Man forener ved Smeltning og Omroring 10 Pd.
Harpixoljekalksæbe med 10 Pd. Palmeolje, rører derefter
500 Pd. Harpixolje og saa meget Harpixolje-Kalkscebe
deri saa at det faar Konsistents som Smpr, og til sidst
rører man endnu 7 U 8 Pd. ALtsnatronlud, som man
faar af 7 Pd. knlcineret Soda af 80°, 20 Pd. Band og
3'/s Pd. til Vælling lcedstet Kalk, deri.

Parasinolje-Vognsmsrelse.
De tykke Oljer, der blive tilovers ved Parafinfabrikationen, blive ogsaa paa Grund af deres Billighed
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og fordi de ikke stivne saa hurtig i Kulde, benyttede som
Smpreolje. For at gjøre den tykkere smelter man den
sammen med noget Blyscebe (Blyplaster).

Belgisk Vognsmsrelse.
30 Pd. Palmeolje og 12 Pd. Talg smelter man i
en Kjedel og tilsætter derefter Under bestandig Omrpren
9 Pd. Sodallld af 20° Beaume, lader det i en Time
koge med 130 Pd. Regnvand, hcelder det derpaa i Kplekar og rører det om, til det er fuldstændig afkplet.
Hvert Pund kommer paa ca. 11 Øre oq Udbyttet bliver
140—150 Pd.

Engelsk Vognsmsrelse.
2 Pd. Hvalrav, 1 Pd. Vox, 1 Pd. Svinefedt, 4 Pd.
Faaretalg og Vs Pd. Jcernoxyd koges og afkples under
bestandig Omrpren. Eller: man blander 1 Pd. meget
fint pulveriseret Blyant med 5 Pd. smeltet Svinefedt.
Denne Smprelse er meget god.

Kunstig Vognsmsrelse.
4 Pd. flydende Asfalt eller oljede Rester af Sten
kul til Gasbrug, 1 Del tørret Skibsbeg, 1 Del Blyoxyd
og 8—10 Dele Vand.
Beget og Asfaltoljen blive
smeltede sammen ved en sagte Ild, Blyoxyden tilligemed
Vandet omrores, det hele ophedes under bestandig Omrøren til det koger og tages af Ilden, saa snart det har
dannet sig til en fedtagtig Masse.
1 Centner rpdt, amerikansk Harpix og 1 Centner
smeltet Talg smelter man i en rummelig, aaben Kjedel
over en sagte Ild og tilsætter under bestandig Omrpren
1 Centner cetsende Natronllld af l,ieo specifik Vcegt.
Stiger Massen ikke mere, tilsættes endnu 1 Centner
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Linolje, det hele koges derpaa endnu et Kvarter, klares
ved at hældes kogende hedt gjennem et Bomuldsklcede i
et rent Fad og derefter lade det staa og afkples. Man
har saa en snmk, citrongul, fornet, smpragtig Smörelse,
der ikke har det mindste harpixagtige ved sig. Eller:
Man smelter 1 Centner røbt, gjennemsigtigt, ameri
kansk Harpix og 1 Centner smeltet Talg, som ovenfor
angivet, fætter efterhacmden under bestandig Omrpren
36 Pd. (ikke mere) saakaldt Sæbesyderlud (Saltllld) af
1,136 specifik Vcegt, som man kan faa Lil Kjöbs hos
Sæbefabrikanterne, og naar Massen ikke mere stiger,
endvidere 1 Centner Linolje og gaar frem paa samme
Maade som ovenfor anført Denne Smprelse er efter
Afkølingen smuk mprkegul, ikke kornet, mere salveagtig og
kan gnides glat og jævnt ud i Haanden.

Maskin- og Llrdersmsrelse.
Man blander 1 Del meget fint pulveriseret Harpix
med 3 Dele Svinefedt uden Hjcelp af Varme. Denne
Blanding er allerede flydende ved 18° R. og Harpixen
konserverer Fedtet.
Den er særlig god til at gjøre
Sæber vandtcet; en ringe Mængde Harpix tilsat Lampeolje forhpjer dennes Lysevne og forhindrer at den bliver
klæbrig.

Fransk Blanksvlrrte10 Kv. skrabet Scebe, 5 Kv. Stivelse, 5 Kv. Jcernvitriol og 5 Kv. stødte Galcebler koges med 160 Kv.
Vand, og Afkoget tilsættes 15 Kv. brændt Elfenben og
30 Kv. Sirup.
Den saaledes frembragte Blanksvcerte
udmærker sig ved sin Billighed, ved den Glans, som den
giver Læderet og i Særdeleshed derved, at den ikke
angriber dette.
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Syrefri Blanksvmte.
(Af Professor Artus).

3 å 4 Pd. Kpnrpg og */2 Pd. brændt Elfenben ud
rores i en Kjedel med 10—12 Pd. Sirup til en ensartet
jcevn Masse. Derpaa bliver 48 Kv. fintstaaret Guttaperka opvarmet i en Kobber- eller Jcernkjedel otier en
jcevn Ild, indtil det er nogenlunde flydende, hvorefter
der tilsættes lidt efter lidt Under stadig Omrpren 80 Kv.
Bomolje samt 15 Kv. Stearin. Denne Oplpsnmg bliver
da medens den endnu er varm, tilsat ovennævnte
Blanding af Sirup og Konrpg, og efter at ogsaa her
er tilvejebragt en fuldkommen ensartet ubrørt Masse,
tilsættes endnu 65 Kv. Senegalgummi, opløft i 2 Pd.
Vand. Til sidst bliver den hele Blanding tilsat 3 Kv.
Rosmarin- eller Lavendelolje for at give den en behage
lig Sugt.
Denne Blanksvcerte kan opbevares sandel i fast som
i flydende Tilstand, for hvilket sidste Tilfælde 1 Del
deraf fortyndes med 2—3 Dele Vand. Ved Anvendelsen
fortyndes den med 3—4 Dele Vand og paabprstes paa
den sædvanlige Maade.
Den giver hurtigt en smuk
Glans og adstiller sig fra de fleste Sværter derved, at
den ingen Syrer indeholder og derfor ikke kan stade
Læderet. I det hele taget holder den Læderet meget
blodt og smidigt og meddeler det tillige i hpj Grad
Evne til at modstaa FUgtighed.

Engelsk Blanksvlrrte.
6 Dele brcendt Ben, 28 Dele sort Sirnp, 4 Dele
Pllddersukker, 3 Dele Tran, 1 Del engelst Svovlsyre
blandes og henstaar i 8 Timer, derefter tilsættes 4 Dele
stærk Afkog af Egebark, 18 Dele Bensort, 3 Dele engelst
Svovlsyre.
Sværten formes i sirkantede Stykker og
pakkes i oljeret Papir eller kommes i Msker.

Elastisk Llkdersvlrrte.
lx/! Pd. Regnvand koges i et rent Kar som kan
rumme 3 Potter, derpaa tilsætter man efter hinanden
25 Kv. hvidt Vox, I2V2 Kv. Kandissukker, 10 Kv. hvid
Scebe, 12*/2 Kv. ren Senegalgummi, 5 Kv. klar Lim og
15 Kv. Spiritus Vini, denne sidste dog ikke førenb man
har taget Massen af Ilden. Til Slutning tilsætter
man 20 Kv. fintrevet Frankfurtersort. Man maa helst
opbevare denne Sværte paa et kpligt Sted i Blikdaaser.
Bed Brugen fortyndes den med lidt varmt Vand. Denne
Loedersvcerte giver Fodtpjet en smuk Glans, holder Læderet
blodt og elastisk, og da den tillige er fri for Syrer,
konserverer den Læderet i lang Tid.

Pariser-Stovlesvlrrte.
9 Potter 01, Vs Pd. Galcebler og xk Pd. Kampechetræ koges Vs Time og filtreres; dertil scettes XU Pd.
Jcernvitriol og Vig Pd. Kobbervitriol. Blandingen rystes
godt; nceste Dag frahceldes den klare Vcedste, samme
scettes over en svag Ild og deri oplpses 3 Pd. arabisk
Gummi og P/2 Pd. brun Sirup; Vcedsken omrpres og
tilsættes 2V4 Pot Spiritus vini. Denne Svcerte gjemmes
i velproppede Flaster og paafpres Fodtpjet med en
Pensel efter at samme i Forvejen er sværtet sort eller
blankede med sædvanlig Blanksvcerte.

Engelsk Skosværte.
1) Fast Svcerte.
60 Pd. brændt Ben, 45 Pd.
Sirup, 12 Pd. bedste Eddike, 12 Pd. Vitriololje (Svovl
syre). Alt blandes vel i */2 Time, hvorefter det henstaar
i 7 Dage og irpres da 9 Pd. Kautschrlkolje.
2) Flydende Svcerte. 60 Pd. brcendt Ben, 45 Pd.
SirUp, 1 Pd. arabift Gummi oplpses i 200 Pd. Eddike.
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Efter at det er godt blandet, tilsættes efterhaanden
24 Pd. Vitriololje og 9 Pd. Kautschukolje. Alt dette
sammenpres dagligt
Time i Lpbet af en Maaned;
t i aar det har staaet 14 Dage tilsættes endnn 3 Pd.
arabisk Gummi.
Kautschukoljen tilberedes ved at tage smaatskaaret
Kavtschuk og oplpse den i 8 Gange sin Vcegt Roeolje
ved Hjcelp af et Vandbad.

Blanksværte med Glycerin.
Man blander P/2 ä 2 Kilogram Kpnrpg og 125
Gram brændte Ben, overhælder det i et Kar in eb
272 Kilogram Glycerin og 2^/2 Kilogram Sirup og
rører om, indtil det hele er vel blandet.
Derpaa
kommes 40 Gram itustaaret Guttaperka i en Joerneller Kobberksedel og varmes saa længe otier en svag
Kulild, til Guttaperkaen er temmelig flydende, hvorefter
der lidt efter lidt tilsættes 160 Gram Olivenolje. Naar
Guttaperkaen er fuldstændig oplpst, tilfpjes enbuu 15 Gram
Stearin. Denne Oplpsning tilsættes endnn varm under
Omrøring til den foregaaende Blanding, og efter at alt
er omhyggeligt blandet oplpses 80 Gram. Senegalgnnuni
i 3/4 Pot Vand og tilsættes ligesaa under Omrøring til
det pvrige. For nt give en behagelig Sugt tilføjes
2 Gram Rosmarinolje og 2 Gram Lavendelolje.
Bed Anvendelsen fortyndes denne Sværte med
3—4 Dele Vand. Den giver en smuk Glans og gjør
Læderet blpdt og smidigt.

Sands Llrdersvlrrte.
Denne anerkjendt gode Lcedersvcerte kan ifølge Eitner
fremstilles Paa folgende Maade: 5 Kilogram Jcernvitriol
og 150 Gram Vinsyre oplpses i 40 Liter Band; efter
at det har sat sig, afhceldes ben klare Vcedsie. Dernæst
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indkoges 71/2 Kilogram Blaatrce med 80 Litre Vand til
omtrent 50 Litre Vædske. Dette Afkog staar i omtrent
8 Dage, afhceldes fra Bundfaldet, hvorpaa man i Vcedsken
oplpser 1 Kilogram Druesukker og blander derpaa det
hele med Jærnvitrioloplpsningen. Denne Sværte kan
man give en forhpjet Glans ved til Blaatrceafkoget at
sætte 125 Gram Anilinsortblaat.
Ved Brugen bprstes Sæberet fyrst godt med en
Sodaoplpsning eller en fortyndet Salmiakfpiritusoplpsning (1 Pd. til 12 Potter Vand), for at fjerne Fedtet;
nnar dette er stet, paafpres Sværten med en scerstilt Bprste.

Broncelak for Balsko.
10 Kv. Diamant-Fuchsin tilsættes med 100 Kv.
Guldfernis eller anden Spirituslak. Blandingen dirigeres
i nogle Dage under jævnlig Omrystning, indtil Anilinen
har oplpst sig, hvorefter man hælder den pverste klare
Lak forsigtigt fra Bundfaldet.
Man paafprer Lakken med en bred, bløb Haarpensel
med lige Strpg, saaledes at man aldrig kommer tilbage
paa det Sted som man en Gang har paastrpget forinden
dette er aldeles haardttprret.
Er Skindet som man vil broncere, beskadiget, da
maa dette fprst Udbedres, hvilket kan fte ved en tynd
Oplosning af Kcmtschuk.

Syrefri Blanksvoerte.
1 Pd. grovt pulveriseret Galæble og 3 Kv. Blaatrcesextrakt koger man */2 Time i 12 Potter hvid Vin
eddike, sier det igjennem et Klæde, oplpser derpaa 25 Kv.
Jærnvitriol i Vcedsken og lader det henstaa i 24 Timer.
Anden Dagen hælder man det klare fra og deri oplpses
25 Kv. pulveriseret arabisk Gummi, 3 Pund Sukker og
2 Pund Sirup otier en sagte Ild; derefter hælder man
20
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det atter gjennem et Klæde og tilsætter 1 Pot Vinaand,
1 PUnd Schellakoplpsning, 3 Kv. fint pulveriseret Indigo
samt 12t /2 Kv. Gallus-Extrakt. Blandingen er nu færdig
til Brug og kan astappes paa Flasker.

Blanksvoerte af Bensort.
16 Dele Bensort blander man med 8 Dele Sirnp
og tilsætter 4 Dele engelsk Svovlsyre; derpaci blandes
Massen godt. Naar det har ophprt at skumme, tilføjer
man 2 Dele Levertran og fortynder det hele med en
Oplpsning af en Del Jcernvitriol i 840 Dele Vand.

Udmlrrket Blanksvrerte.
14 Dele Bensort, 15 Dele Sirup, 10 Dele engelst
Svovlsyre, 10 Dele Gummiarabicumoplpsning (1 Del
Gummi til 3 Dele Vand), 5 Dele Roeolje, 10 Dele
Vand og 16 Dele Alizarinblcek.

Smerclse til Stsvlesaaler.
2 Kv. Hvalrav, 3 Kv. gult Vox, 2 Kv. Beg og
2 Kv. Terpentin blandes forsigtig over en sagte Ild
med 28 Kv. Linolje. Blandingen bliver i varm Tilstand
smurt paa Saalerne og Spmmene og ved stærk Börsten
indgnedet i rigelig Mængde. Senere blive de tørt efter
med en Klud og tørret ved Varme.

Praktisk Vejledning til Mtsning af Sten og MetalDen Plade, som man har bestemt at oetse, maa
overstryges med en Fernis, for at den paa de Steder,
der ikke skulle cetses, kan modstaa Mtsvcedskens Ind
flydelse. Folgende Oplosning egner sig udmærket som
Mtsgrund: 2 Pd. rent Asfalt, der er glinsende i Braddet,
16 Kv. Mastix, 50 Kv. Burgunderharpix; man smelter
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derefter 125 Kv. Jomfruvox, Mastixen og Harpixen
smeltes sammen i pulveriseret Tilstand i et glasseret
Kar. Man maa ikke benytte mere Varme end npdvendig
til Smeltningen. I et Kar for sig smelter man ligeledes
det pUlveriserede Asfalt og dertil fpjes de andre smeltede
Dele. Derpaa lader man det hele koge ganske sagte i
V2 Time, Lager det hele af Ilden og tilsætter 5 Pd.
rektificeret Terpentinolie Under stadig Omrøring. Blan
dingen filtreres igjennem Lærred og opbevares i veltilproppede Flasker.
Denne Fernis lader sig let fkcere, skaller ikke af og
modstaar tilstrækkelig Syrens Indflydelse.
Vil man
benytte Fernissen ved Wtsning paa Sten, da kan man
Udelade Mastix og Bargunderharpix.
Den litografiste Sten maa slibes godt med Pimp
sten, poleres med Syresalt og derpaa tprres godt for
inden Fermsseringen. .
Metalplader maa, forinden Fernisseringen, omhygge
ligt befries for det Fedt, hvormed de ere indsmurte, for
at forhindre Rast; dette foretages lettest med Kridt ved
Hjcelp af en i Terpentinolie eller Alkohol dyppet
Lcerredslap.
Fernisseringen foregaar paa folgende Maade: Man
hælder nogle Draaber Fernis paa Pladen og udbreder
denne med en Vensel over hele Fladen, lader det tørre,
hvilket efter Temperaturen vil vare fra 2—8 Timer.
Fernislaget maa Deere tyndt, men maa dog dcekke fuldstcendigt. Man maa helst fernissere Pladen, Dagen før
Mtsningen stal foretages.
Ved Gravering paa Sten maa Diamanten ikke
trykkes for haardt, derimod paa Metal noget kraftigere,
navnlig naar det drejer sig om en Gravering paa Zink,
da Wtsningen her maa vcere dyb og Fernislaget noget
tykkere.
Forkerte Streger dækker man tgjen ved Hjcelp af
Penslen med Fernis. Naar Fernissen er fuldkommen
20*
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tør kan man begynde ALtsningen efter at have omgivet
Kanten af Pladen med Vox.
Naar Wtsningen paa Metalpladen er endt vastes
denne strax med Terpentin; findes der da endnu forkerte
Streger, da fjernes disse ved Hjælp af KUl og Polerstaal.
Ved den litografiste Sten lader man Syren lpbe
af og Vand løbe paa, hvorefter man aftørrer med Silke
papir og sværter Stenen, renser denne for Fernis og
Farve med Terpentin og sværter da paany. Med et
Stykke fugtet Lcerred fjernes Farven, og Graveringen
viser sig fuldkommen ren. Sklllde der lægge sig ligesom
et Slpr over Pladen, da fjernes dette med Kul eller
Pimpstenspulver. Derpaa overstryges den med Gummi,
og Arbejdet er færdigt.
Til Wtsning af den litografiste Sten benytter man
som Wtsmiddel Eddike- eller Citronsyre, der er fortyndet
med Vand. Wtsningen foregaar, alt efter den Styrke
man pnster at Linjerne skal have, i Lpbet af 1/2—6
Minutter.
Til Zink benyttes en Blanding af Salpetersyre og
Eddikesyre henholdsvis i et Vcegtforhold af 3—1. Wts
ningen varer her fra 1—15 Minuter.
Til Staal anvendes samme Wtsmiddel, og Mtsningen foregaar her meget hurtig.
Til Kobber anvender man Salpetersyre af Styrke
24° Beaume. Mtsningen varer her længe og maa prpves
ved Hjcelpelinjer, der anbringes paa Randen af Pladen.
Dette maa gjentages oftere, da Wtsningen maa afbrydes
og vastes hver 15de Minut.
Det er en Selvfplge, at man paa samme Plade
kan foretage Mtsninger af forstjellig Styrke. Er en
Del af Pladen ætset saa dybt, som man pnster, da vastes
denne omhyggelig ren og tprres med Silkepapir; man
lader den mulig paa Pladen tilbageværende Fugtighed
fordampe og bedcekker de ætsede Steder med Fernis.
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Saa snart Fernissen er tørret, foretager man en anden
Wtsning osv. Paa denne Mande opnaar man Partier
as forstjellig Styrke. Naar Fernissen er for tyndflydende,
kan den let lpbe ind i de Graveringer, der ligge nærmest
de Steder, der ffuKe bedækkes: dette forhindres lettest
ved, at man tilsætter Fernissen lidt Lampeos.
Medens Wtsningen staar paa, fjernes de ved
Graveringens Kanter opstaaende Luftblcerer, da Wtsningen ellers bliver meget uensartet.
Vil Stenen af en eller anden Grund ikke modtage
Farven, eller er den vanskelig at stryge an, saa afhjælpes
dette let ved at man vasker Stenen, tørrer den fuld
stændig, tager nogle Draaber Olje blandet med lidt
pulveriseret rent Fiskeben og gnider Blandingen paa de
Steder, hvor Farven ikke vil binde; derpaa tprres
Stenen og renses med et fugtigt Klæde, hvis det gjöres
fornøbent, endnu med en i sur Gummi dyppet Lap.
Detaljerne i Graveringen staa nu klare og tydelige.
Pladen maa fpr Fernisseringen fUldkommen befries
for Stöv for at blive ensartet og forhindre Uheld.

Wtsvand for Staalstik.
(Efter Karmarsch.)

1 Lod fintrevet kaustisi Kviksplv-Sublimat oplpses i
28 Lod Vand og tilscettes 16 Gram Vinstensyre og
16—20 Draaber Salpetersyre. Dette Wtsvand virker
meget ensformigt og tillige hurtigt, snaledes at temmelig
dybe Linjer ere fuldendte i 15 Minutter, Uden at der er
Fare for at forcetse Tegningen, naar man blot anvender
nogen Opmærksomhed. Det udvikler ingen Luftblcerer,
men udstiller fun Kviksplv som et gulgraat Stöv og
smaa splvglinsende Kugler, som man stadig maa siyde
tilside med en blpd Fane af en Pennefjer.
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Gelatino graft,
en ny Fremgangsmaade til gjennem Bogtrykpressen

at

mangfoldiggjpre

Haandtegninge'r

paa den nemmeste, hurtigste og billigste Maade.
(Efter Nordist Industri- og Patenttidende).

Gelatinografien bestaar i at man tager en plan
Metalplade, bedst en Zinkplade af omtrent 3 eller 4
Millimeters Tykkelse. Efter at denne er renset, paafpres
den paa Overfladen, ved Hjælp af en Pensel, et Lag af
fint pulveriseret Gibs, som før ft er ubrørt i Vand til
en tynd Vcelling.
Naar dette Gibslag næsten er tørt og stivnet, s aa
raderer man Tegningen med en Radernaal af Staal,
Messing, Ben, Elfenben eller Boxbom, saaledes i Gibslaget, at Linjer, Punkter og Flader i Tegningen ridses
ned til Zinklaget og vise sig fri for Gibsen.
Naar Tegningen er udfprt paa denne Maade —
ligesom Akvafortisterne bruge naar de radere gjennem
Fernissen paa Kobberpladen for senere at cetse den —
saa omgiver man de fire Kanter af Gibslaget paa
Overfladen af Zinkpladen med en Rand af almindelig
Glarmesterkit eller lign, og hælder derefter Valse- eller
Hektografmasse derover, efter at den er svagt opvarmet,
i en Tykkelse af 6—8 Millimeter.
Naar den smeltede Valsemasse (Glycerin og Lim)
er fuldstændig afkplet, trækker man den af Gibslaget,
hvilket let lader sig ut)føre.
Denne Gelatinplade reproducerer nu hele Tegningen
t Relief, som et Træsnit eller en Zinkcetsning. Pladen
befæstes derpaa med Traadstifter paa en Træklods af
samme Höjde som Typerne, eller man limer den ganske
simpelt fast paa Træklodsen ved at opvarme den nederste
-Flade svagt.
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Denne Gelatine-Clichoe kan strax uden anden Til
beredelse anbringes i Satsen og gem i Pressen, men
man kan ogsaa i Forvejen hærde den ved at behandle

den med en Oplosning af kromsurt Kali.
I begge Tilfælde kan man tage et hvilket som helst
Antal Aftryk i Bogpressen af denne Gelatine-Clichse,
ligesom af et Træsnit, en galvanoplastist eller enhver

anden Clichse.
Fpr man stryger Gibs Paa Zinkpladen, kan man
tilsætte noget Allun og svovlsur Baryt; en lille Tilsæt
ning af en Gelatme-Oplpsning faar Gibsen til at stivne
langsommere. I Stedet for Gibs kan man ogsaa benptte
Blandinger og Oplosninger af Harpix, eller Blanding
af Vox og Parafin med Tilsætning af pulveriseret Kridt,
kort sagt, forstjellige Stoffer i hvilke Tegninger kunne
taberes.
Naar ved Raderingen af Tegningen en Linje er
forkert, eller et Stykke Gibs sprunget af, saa rettes dette
let ved atter at paaføre Gibs med Haarpenslen, og paa
samme Maade kan man paafpre Gibs paa den udfprte
Radering for at opnaa Forhøjninger, der da svare til
Fordybninger i Gelatinepladen.
Endnu kan bemærkes at man kan benytte en Plade
af Fajance, Porcellcen, Glas eller Træ (Linde- eller
Pæretræ) i Stedet for- en Zinkplade, til at føre Gibslaget over paa. Det er ikke alene Tegninger, men ogsaa
Haandstrister der paa denne Maade kunne mangfoldiggjpres.
Gelatinografien frembyder mange og meget vcesenlige
Fordele; den tilsteder Muligheden af at fremstille lineære
Tegninger scerdig til Bogtrykpressen i en Tid der er
meget kortere, end ved nogen anden Fremgangsrnaade,
og dertil kommer at Omkostningerne ere ubetydelige,
idet en gelatinografist Clichee næppe koster saa mange
øre, som en af galvanoplastist Bej fremstillet koster

Kroner.
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Beredning af Plader til Jllustrationstryk.
(Patenteret i 10 Aar fra Ilte Marts 1880.)
Zinkplader poleres blanke og overdrages med en
Farve af Zinkhvidt, Blyhvidt og GUmmwplosning,
Wggehvide eller lign. Tegningen kalkeres med en Elfenbensstift over pna Farven, hvorved denne i de paagjceldende Linjer losner sig fra Pladen, der da sværtes
med en fed Farve. Siden skylles Pladen med Vand,
hvorved Farven og den paa denne siddende Sværte gaar
af, medens Sværten bliver siddende hvor den sidder
direkte paa Pladen.
Siden overstrpes Pladen med
pUlveriseret Harpix eller lign., der kun fæster sig ved
Sværten.
Naar Pladen siden opvarmes langsomt
smelter Harpixen, hvorved Linjerne fan som et Overdrag,
der beskytter dem mod Wtsningen. Herefter cetses Pladen
paa sædvanlig Maade med Syre.

Galvanoplastisk Mangfoldiggjsrelse af Træsnit.
(Af Professor Otto i Braunschweig).
Galvanoplastiske Kopier af Træsnit ere af stor
vigtighed for den illustrerede Trhkmng; forhen tog man
Asrrhkket Umiddelbart fra Træpladen, hvorpaa som bekjendt
Tegningen var ophpjet. Trcepladen kan levere et stort
Antal Aftryk, flere end Metal, men ethvert Sandkorn
bidrager til dens Ddelceggelse; naar den er opslidt, maa
man skcere en ny. Afstøbninger give dels ingen gode
skarpe Aftryk, dels opflides de for snart. Bed den her
behandlede Fremgangsmåde fordcerves ikke Trcepladen;
den gjemmes og man kan tage saa mange galvanoplastiske
Kopier af den, som man vil, og disse gjengive Tegningen
med fnldkommen Skarphed.
Det i det folgende beskrevne Apparat egner sig for
træffelig til at tage Kopier af Træsnit og andre flade
Gjenstande, f. Ex. Monter, Medaljer osv. I en firkantet
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4—8 Tommer dyb Trækasse, der er omhyggeligt kittet
og tykt oversmart med Asfaltfernis, hænger en anden
Kasse, omtrent i 1 Tommes Afstand fra den ydre, der
er 2—4 Tommer mindre dyb; denne indre bestaar af en
Trceramme og dens Band dannes as garvet Kalvesimd.
Den hviler paa Lister, der ere spigrede fast til to af
dens Sider, og som række udenfor Randen af den ydre

Kasse. Disse Lister kunne gjpres hdjere i Midten, og
der forsynes med en bred Aabning; derved kunne de
bruges som Haandtag, ncicir man vil tage Kassen ub.
Paa Bllnden af denne Kasse hviler en Messingramme,
som nedentil er overtrukken med meget tæt Lærred eller
Bomuldstpj. Rammen er nedentil under en ret Vinkel
bøjet indad, og den herved fremkomne Rand er forsynet
med smaa Huller, hvorigjenneni man kan sy Tpjet fast.
Paa denne Rand ligger ogsaa en eller flere Zinkplader.
Det ved Zinkets Oplpsmng dannede Slim bliver liggende
paa denne Tpjbund uden at komme i Berprelse med den
indre Kasses Skindbimd; dette er hvad man tilsigter
med den. Ovenpaa Zinkpladerne lægges en Kobberplade,
der ncesten er lige saa stor som Kassen; fra den ene
Side af denne gctcir en Kobberstrimmel opad, der siden
gaar horisontalt udad over Kassens Rand og saa igjen
opad. Ved denne sættes Apparatets indre Del i ledende
Forbindelse med den ydre, saaledes som nedenfor forklaret.
Paa Bunden af den ydre Kasse ligger en tynd
Trceplade, hvorpaa man befæster de Forme som skulle
kopieres. Naar man har flere Forme, scettes de i ledende
Forbindelse med hinanden ved Hjcelp af Blystrimler og
ved en opadgaaende Kobberstrirnrnel, der ved en Klem
strue kan bringes i Berprelse med den før omtalte,
bringes de i ledende Forbindelse med den indre Kasse.
Kassen fyldes med en Oplpsmng af Kobbervitriol, hvori
man desuden lægger Krystaller af dette, for at mætte
Oplosningen; den indre Kasse fyldes med svovlsyreholdigt Vand. Den Del af Kobberstrimlen, der staar
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ned i Kobbervitrioloplpsningen, og som ikke for Led
ningens Skyld nødvendigvis maa have metallisk Over
flade, overtrækkes med Gllttaperka eller omvikles med
KaUtschllkbaand, for at ikke Kobber stal afsætte sig
Paa den.
Formene ere sædvanligvis af Girttaperka. Guttaperkaen koges i Vand, bearbejdes omhyggelig og befries
fra alle mærkelige haarde Legemer. Derpaa lægges en
Kugle af denne fuldkommen rensede plastiste Masse,
overpenslet med det fineste Grafitstpv, Paa den Gjenstand,
der stal afformes, og som ligeledes er indgnedet med
Grafitstpv; det hele bringes under en Presse, hvorunder
man lader det staa til det bliver koldt. Den Gjenstand
der skal afformes, maa vcere omgivet af en Ramme, der
er noget hpjere end den selv, og som sætter en Grænse
for Pressens Virkning.
Formen lpsnes forsigtig og bestrpes med det fineste
Grafitstpv, der med Bsrste og Pensel gnides ind i alle
Fordybninger og derpaa bringes den i det galvanoplastiste
Apparat. I Lpbet af 8 Dage vil den blive tilstrækkelig
belagt med Kobber. De saaledes erholdte Forme ud
loddes fprst paa Bagsiden med letflydende Metal ved
Hjælp af Loddevand (Oplpsning af Zink i Saltsyre);
derpaa belægges den med Bly af vilkaarlig Tykkelse.
Apparatets Zinkplader befries daglig for Slim ved
at afbprstes Under Vandet; Zmkvitrioloplpsningen hceldes
af, den indre Kasse tages ild og renses, man fylder nyt
svovlsyreholdigt Vand i den og oplpst eller fast Kobbervitriol i den ydre Kasse.

Fotografisk Kopiermctode.
(Fotogenie.)

Man begynder med at overstryge et Stykke albu
mineret Papir af Stprrelse som det Billede man vil
kopiere, med en Oplpsning af tvekromsllrt Kali og Gelatine,
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oploft i 22 Gange saa stor en Vcegt af Vand, og der
næst tprres Papiret i Mprke, da det er fplsomt for
Lyset. Naar Papiret er tørt, dcekkes det med den Tegning,
som man vil kopiere, og som trykkes mod Papiret med
en Glasplade. Dernæst udsættes det for Lyset, der vil
trænge igjennem alle de lyse Dele af Tegningen og ind
virke paa det fplsomrne Papir. Hvor dette træffes af
Lyset, bliver Albummet Uvplpseligt. Naar man da efter
Lysets Indvirkning lægger Papiret i rent Vand, bortvastes de paa Papiret værende Stoffer fra alle de Steder
der ikke ere paavirkede af Lyset. Man overstryger der
efter Papiret med en Oplpsning af Garvesyre. Denne
vil da trænge ind paa alle de Steder, hvor Papiret er
blottet, det vil sige hvor Lyset ikke har kunnet angribe
Albuminet. Ved Neddypnmg i Vand bortskaffer man
Garvesyren fra alle dvrige Steder. Naar endelig det
saaledes tilberedte Papir overstryges med en Oplpsnmg
af Jcernvitriol (200 Gram Jcernvitriol til 1 Liter Vand),
da vil Tegningen fremkomme derved, at Jcerniltet træder
i Forbindelse med Garvesyren og farver Papiret mørft
paa alle de Steder, der svare til de mørfe Steder paa
Originaltegningen, og man erholder saaledes en tro
Gjenpart af Tegningen, efterhaanden som Farven bliver
mørfere ved Luftens Indvirkning. Efter Behandlingen
med Jcernvitriol fordres der en Afvaskning med Vand
for at bortskaffe det overflødige Salt. Den hele Fremgangsmaade er saa simpel, at man i Paris har tnbført
de hertil nødvendige Apparater i Legetøjshandelen.

En ny Bogtrykkersvcerte.
Efter I. Kircher og E. Ebner i Stuttgart fremstilles
en ny Bogtrykkersvcerte paa folgende Maade: Man oplpser Jcern i Svovl-, Salt-, Wble- eller Oxalsyre og
fælder ved Kali, Natron, Kalk eller Magnesia. Det
fremkomne Bundfald bliver omhyggeligt udvastet og
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derpaa behandlet med lige store Mængder Garvesyre og
Gallnssyre eller fun med Garvesyreoplpsning, indtil det
er blevet mørkebrunt eller, hvis der er anvendt stprre
Mængde Syre, aldeles sort. Det udvaskede og tørrebe
BUndfald blander man med Linoljefernis, og Sværten
er da fcerdig til Anvendelse til Bogtryk, litografisk Tryk,
saavel som til Kobber-, Staalstik og Træsnits Trykning.

Bo gtrykkersv lette.
100 Pd. StenkUlstjcere blandes Under Omrøring
med 21/2 å 3 Pd. Svovlsyre og denne Blanding op
varmes til ben begynder at boble og tages da af Ilden.
Derefter tilsættes 1 Pd. kalcmeret Soda og naar Blan
dingen er affølet en Del, endvidere 2‘/2 å 3 Pd.
Blandingen ophedes nu atter temmelig stærkt, hvorefter
den tages af Ilden for ganske at afkples. Den saaledes
opnaaede Blanding behandles derefter nogle Gange med
47 Ort Svovlsyre og 8 Ort Klorkalium eller med Klor
gas, som gjennem et Rpr ledes ned i paagsoeldende
Beholder, hvorefter Fernissen paany ophedes for at til
sættes 2‘/2 å 3 Pd. Svinefedt og 4 ä 5 Pd. Glycerin
og endelig naar Fernissen er bleven fuldstændig tyndflydende filtreres den. Til finere Fernisser tilsættes
2 ä 5 Pd. Blaatrceextrakt. Den filtrerede Fernis sammen
rives med 1 å 2 Pd. Kpnrpg, hvorefter den er færdig
til at benyttes.

Blegning af Straa.
Strnaet lægges i en Bptte, hvorpaa hældes kogende
Vand, hvormed det henstaar 1 Dpgn. Efter at dette
Vand er hældt af, tilsættes en Sodcwplpsning (1 Pd.
Soda til 1 Pot Vand). Strnaet koges hermed i en
Kobberkjedel i 3 Timer, idet man stadig fornyer det
bortkogte Vand. Nu lægger man otter Straaet i Bptten,

hælder koldt Vand paa, hvormed det staar en Tid, og
stifter nu fristt, koldt Vand saa mange Gange paa
Straaet at det frahceldte Vand ikke viser sig en Smule
gulfarvet. Man koger Straaet endnu en Gang 1 Time
med en Sodaoplpsnmg, der er halv saa stærk som ben
førfte. Derefter hælder man fprst kogende og derpaa
gjentagne Gange koldt Vand paa Straaet i Lpbet af
2—3 Dage. Til Slutning hælder man en Klorkalkoplpsning paa Straaet og lader denne staa t 1 ä 2
Dage, hvorefter Straaet udvaskes med Vand. For at
borttage den sidste Rest af Klorlugt kan man skylle
Straaet i en Oplpsning af svovlsyrligt Natron.
©tract, der er Meget paa denne Maade, holder sig
betydeligt bedre i Luften end hvad som er Heget med
Svovlsyrling (Svovldamp. Se Blegning af Fjer S. 92).

Farvning af Straahatte.
Straahatte farves smukt brune, idet Straaet fprst
tørreS omhyggeligt, derpaa dyppes i en stcerk neutral
Oplpsning af Kobber-Sulfat, hvorpaa det atter tprres
og derpaa i ca. 5 Mirmter neddyppes i en svag Oplos
ning af Jcerncyankalium.

Anilingrsnt paa Straa.
Man bringer Gjenstandene 10—15 Minuter i
kogende Vand og lade dem derpaa afføle dermed. I
Mellemtiden ubrører man 30 Gram Klorkalk med 10 Liter
Vand og tilsætter 30 Gram krystalliseret Soda, laber
derpaa det uoplpste bundscette sig og bringer Straaet
V2 Time i den klare Vcedste. Ved Siden heraf til
bereder man en Blanding af 40 Gram Saltsyre med
10 Liter Vand og bringer det i Klorsodabadet blegede
Straa i dette sure Bad, rører om i 5 Minuter og
skyller godt af. I et 30° R. varmt Bad i et Troekar

bringer man nu en passende Mængde af en klar Oplos
ning cif Jodgrpnt, hvortil scettes lidt Pikrinsyre for at
giøre Farven lidi mere gullig, bringer Straaet deri og
farver det færdigt Under Bevægelse.

Gn anden Fremgangsmaade til at sarve Anilingrsnt
paa Straa(Af Hartmann.)

Straaet bringes nogen Tid i kogende Vand, vaskes
derpaa ub i koldt Vand og bleges i et Bad, der inde
holder 20 Gram Klorkalk og 7—9 Gram Svovlsyre.
Man tager ikke mere Vand dertil, end der behpves for
at Straaet kan gjennemarbejdes deri. Efter Blegningen
skyller man af i koldt Band, bedst i rindende Vand, en
halv Times Tid, trykker af og bringer det derpaa i en
Bejtse, der bestaar af Sumak, Allun og Vinsyre og en
ikke for stor Mcengde Vand. Man brækker Straaet godt
igjennem i dette Bad og laber det blive et Kvarter deri,
trykker derpaa godt af, gyder Halvdelen af Bejtsevcedsten
fra og erstatter den med rent Vand. Til dette Bad
sætter man derpaa saa meget Anilingrpnt og Pikrinsyre,
saa man faar den forlangte Farve, na nr Straaet nogen
Tid bevæges deri. Efter Farvningen skylles let og
appreteres.

Middel til at forhindre at Uld bliver bruntUldens Indhold af Svovl, som Chevreul har fundet
at vcere 1,8? pCt., er Aarsagen til at den bliver brun
ved hpj Temperatur og i Berpring med Metaller. Denne
Omstændighed bliver ikke taget nok i Betragtning ved
den fint nucmcerebe Farvning. Ved Gobelinfabrikationen
i Paris, hvor det kommer an paa de fineste og pmtaaligste Nuancer, bliver Uldgarnet, der skal farves, lagt
24 Timer i Kalkmcelk, derpaa behandlet med Vand og
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fortyndet Saltsyre, og til Slutning skyllet med Vand.
Derved forringes Svovlmcengden i Ulden, til
pCt.
og da gjpr Svovlet ikke den ovenfor nævnte Skade.

Blegning af Flonel, Uld og Bomuld, som er blevet gult.
Til
1 Time
Natron,
syre (1
henstaa

Blegning af Flonel anbefales at Udblöde det
i en fortyndet Oplpsnmg af surt svovlsyrligt
derpaa Under Omrøring tilsætte fortyndet Salt
Del til 50 Dele Vand), tildække Karret, lade
*/4 Time og tilsidst udstylle Flonellet godt i

Vand.
Til Blegning af Faareuld og Bomuld anbefales i
Anspgning om Patent (1871) for England en Oplpsning
af 16 Dele Scebe og 1 Del Cyankalium i 80 Dele Vand
som fortræffelig.

Nyere Blegningsmetoder.
Alle de hidtil benyttede Fremgangsmaader ere i en
eller anden Henseende mangelfulde, og derfor har man
fra flere Sider spgt at sinde bedre. Om Erfaringen end
ej endnu har godtgjort, at de ny Metoder svare til de
derom ncerede Forventninger, saa er det dog vist, at der
er givet tydelige Vink om den Retning, i hvilken der
bør slaas ind.
En aldeles ny Fremgangsmaade til at blege Linnedog Bomuldssager bestaar deri, at man bringer disse i
Berpring med Tinilte, der er oplpst i Mtskali eller
Mtsnatron (det saakaldte Prceparersalt).
Herved fri
gspres ingen iltende og blegende Ilt, saa at man maa
antage, at Tiniltet forener sig med Lærreds- eller Bomuldstrcevlerne og skjuler den naturlige Farve, med mindre
det kunde tcenkes muligt, at den naturlige Farve indgaar
en hvid Forbindelse med Tiniltet. Man skulde ipvrigt
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antage, at Stofferne ved denne Metode maa lide meget
af Wtsalkaliet.
I nyeste Tid er der anbefalet en Blegningsmetode,
hvorefter Tvjet ligger en Time i en Oplpsning af 1 Del
Kogsalt og 1 Del Oxalsyre i 50 Dele Vand. Metoden
vides hidtil ikke at vcere prpvet fra forskjellige Sider,
sna at der endnu ikke kan dpunnes om dens Hensigtsrncessighed.
Lettere er det at danne sig en Mening om en
Blegning ved nlanganoversurt Natron eller Kali, en
Metode der fortjener Opmærksomhed, fordi den ogsaa
kan anvendes pan Uld og Silke. Man oplöser mcmganoversUrt Natron og svovlsyrligt Magnesia, omtrent lige
store Mængder af hver af dem, i ikke altfor lidt lnnkent
Vand og holder det for alt Fedt befriede Tpj heri, ind
til det er blevet brunt paa Id ersid erne; derpaa bringes
det i fortyndet Svovlsyre (1 Del Syre til 25 Dele Vand) og,
naar det brune er forsvUndet, i et Skyllebad. Efter
Udskylningen er et Bad af Scebe, med Tilsætning af
noget Ammoniakvand, meget hensigtsmæssigt. Af Mangan
badet udstilles Manganoveriltehydrat paa Tpjet, hvilket
Overilte bestaar af Mangan og Ilt i Forholdet 1—2.
Ved Svovlsyrens Indvirkning dannes svovlsurt
Manganforilte (Foriltet = Mangan 1 og Ilt 1). Der
srigjpres fplgeligt 1 Wkv. Ilt, som netop er det blegende
Agens. Ogsaa i det fprste Bad frigjpres allerede Ilt,
som i hvert Tilfælde ogsaa giør nogen Virkning. Skulde
Blegningen endnU ikke vcere fuldstændig, saa hjælpes efter
ved et let Svovlsyrebad. Af alle Metoderne er denne i
hvert Tilfælde ben, hvorved Blegningsgjenstanden mindst
angribes.
Den hpje Pris paa det manganoversirre
Alkali vil uden Tvivl falde betydeligt, naar dette Salt
finder ftørre Anvendelse og derfor kan fabrikeres i det
store. Ogsaa Ramsays Blegevcedske bør omtales her.
Den fremstilles ved at lade lige store Mcengder Klor-
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kalk og svovlsur Magnesia (Bittersalt) henstaa med Vand
i nogle Dage. Derved dannes klormidersyrlig Magnesia,
der virker ganske ligesom Klorkalkoplosning for sig, men
yder den Fordel, at den fri, skadeligt virkende ALLskalk i
Klorkalken Udstilles i Form af Gibs. Bittersaltet faaes
rent nok hertil i Mineralvandsfabrikerne osv. og er meget
billigt.
Dette Blegevand kan ikke noksom anbefales.

(Ester Ark. f. Pharm. og tekn. Kemi).

,

Blegning af Uld uden Svovl.
Ulden eller Garnet bliver i lps Tilstand vel Udvastet med Soda og Scebe paa den sædvanlige Maade,
derpaa lagt 1 Time i et koldt Bad, hvori der for 50
Kilogram er omtrent 1 Kilogram svovlsyrligt Natron,
derpaa udtaget og i Vcedsken blandet 3 Kilogram Salt
syre, hvorpaa Ulden eller Garnet atter holdes 1 Time
heri. Det hertil anvendte Kar maa være godt tildækker
under Behandlingen og der bør ikke anvendes mere
Badevcedske, end der behoves for heri godt at kunne
gjenncimirbejbe Garnet eller Ulden, der ved den angivne
Behandling bliver hvidere end ved Blegning med Svovl.

At farve Uld sort.
Opfindelsen er patenteret i England den 1. Novbr.
1860. Den giver en meget smuk Farve, som man
Maaneder kan Udsætte for Solens og Luftens Virkning
uden at den forandres. Man oplpser 746 Gram Jcvrnvitriol, 24 Gram KobbervitrioL og 110 Gram Zinkvitriol
og afhamper Oplosningen og lader den udkrystallisere.
Naar man nu stal anvende Farven, tager man til
100 Pd. Uld 7 Pd. af disse Krystaller og 21/« Pd. røb
Binsten i Band, koger Ulden i 2 Timer med denne
Oplosning, lader den derpaa ligge til næ'te Dag og
21
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koger den saa i P/2 Time i et Afkog af 55 Pd. Blaatrce og 7 Pd. Fisettrce, derefter tilsætter man Vk Pot
Ammoniakvand eller ogsaa raadden Urin og koger det
endnu V4 Time.

Anvisning til Farvning i det smaa
med oplsste Anilinfarver.
1) Forsigtighedsregler.
Det, der stal farves, maa fprst vastes rent med
Soebe og lidt Soda og afstylles klart. Har der allerede
vceret Farve paa Tpjet, da kan den ofte bringes bort
ved 1/2 1 Times Kogning i stcerkt Sæbevand. Jo
lysere Grunden er desto smUkkere bliver Farven. Regn
vand egner sig bedst. Tpjet maa vcere rigeligt dcekket
af Farvevandet; det er ingen Fordel at tage mindre
heraf, da Farven dog ganske opsuges af Tpjet. Bedst
er det at bringe dette vaadt i Farvevandet. Man maa
ikke benytte Lerkar, som atter skulle benyttes til Kogekar
eller som ere fedtede.
2) Farverne med røb Anilinoplpsning.
Uld. Man hælder lidt af den rpde Tinktur i
temmeligt hedt Band, omrører godt, kommer Ulden i og
træffer den omkring deri indtil Bandet ikke mere er røbt.
Nu tager man den ud, tilsætter lidt mere Farve og
behandler atter Ulden deri og vedbliver paa samme
Maade, indtil Ulden har faaet en smuk Farve. Derefter
skylles. At koge er ikke tjenligt.
Silke farves røb ligesom Uld, men man tager her
til koldt Vand, der i Forvejen er gjort svagt surt med
lidt Vinsyre, og indblpder før ft Silken deri1/« Times Tid.

3) Farverne med blaa Anilinoplpsning.

Uld. Til Vandet i Kogekarret blander man saa
megen Svovlsyre, at det smager saa fyrt som Eddike,

323
gjør Blandingen kogende hed, kommer Ulden i og koger
i 10 Mirmter.
Derpaa udtager man Ulden, tilscetter
blaa Tinktur, omrører og kommer atter Ulden i. Naar
Vandet ikke længere er stærkt blaat, udtages Ulden og
der tilsættes mere Farve; dette gjentages indtil Ulden
har den attraaede Farve.
Vandet holdes imidlertid
bestandigt i Kog. Strax efter skylles klart.
Silke udblpdes 1 Time i lunkent Vand, der i
samme Grad er surt af Svovlsyre. Man udtager den
derpaa, tilblander lidt blaa Tinktur, kommer atter Silken
i, opheder lidt efter lidt til Kogning og tilscetter imidlertid
blaa Tinktur 4—5 Gange, indtil Farven er smukt blaa,
hvorpaa man endnu koger 5—10 Minuter. NU bort
kastes det gamle Farvevand og erstattes ved nyt, der
ogsaa er gjort svagt surt ved Svovlsyre. Deri koges
Silken i 10 Minutter, skylles dygtigt, gjennemvastes lidt
med svagt Soebevand, skylles paany, Lrcekkes atter igjennem
Vand, der er gjort fyrt med Svovlsyre, og skylles endnu

en Gang.
4) Farver med Lillaanilinoplösning.

Uld farves ligesom til blaat, men der maa ikke
koges, men knn benyttes Vand, der ncesten er ved Kog.

Scebe som Bcjtse for Anilinfarver paa Bomuld.
Til 20 Pd. Bomuld bruges 1 Pd. i Vand oplpst
Scebe. Man behandler Bomulden i nogen Tid med det
hede Sæbevand, tørrer det uden forndgaaende Afstylning,
men afstyller fprst forinden den tprrede Bomuld bringes
i Farvebadet. Sæbevandet kan man benytte oftere, naar
man kun hver Gang tilscetter lidt Scebe. Sæben er ikke
alene billigere end Oljebejtse, men giver ogsaa en stærkere
bindende og mere livlig Farve.

21*
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Anilingrsnt til Silkefarvning.
Man oplpser 150 Gram krystalliseret Anilinrödt
(svovlsurt Rosanilin) i 450 Gram af en afkölet Blanding
af 3 Dele Svovlsyre og 1 Del Vand, tilføjer derpaa
225 Gram Aldehyd og opheder det hele i Sandbad.
Naar en ved Hjcelp af en Glasstang udtagen Prpve
giver en smuk grøn Oplosning med Vand, der er gjort
svagt surt ved Tilscetning af en Syre, tager man Blan
dingen fra Ilden og bringer den lidt efter lidt i 30 Liter
kogende Vand og tilsætter strax efter 450 Gram svovlundersyrligt Natron, som er opløft i den ringeste
Mængde kogende Band, der behpves. Man koger derpaa
Bcedsken i nogle Minuter og har da den forlangte grønne
Farvesuppe, der giver Silke en grøn Farve, som er saa
smuk, iscer ved kunstigt Lys, at den derved kan skjelnes
fra hvilken som helst anden lignende Farve.

Om Farvning as Strrreb, Bomuld og Papir med
Anilinfarver og en Bejtse hertil.
(Af Professor Bottger).

Anilinfarverne forholde sig ikke som substantive
Pigmenter over for Plantetrcevlestoffer, som Lærred og
Bomuld, saaledes som Tilfældet er med Silke og Uld,
men derimod som adjektive Pigmenter, hvis Fixering kun
kan ske ved Hjcelp af en Bejtse, der indgaar en uoplpselig og farvet Forbindelse med Farvestoffet. Medens
derfor Silkens og Uldens samt Fjers, Haars og Horns
Farvning ikke frembyder den ringeste Vanskelighed, men
man ikkun behpver at oplpse Anilinfnrvestofferne i Binaand og bringe dem draabevis i det opvarmede Bandbad, hvori man omrører Tpjet, man vil farve, ntcm
Lærreds- og Bomuldstpjerne bejtses før de behandles
med Anilinfarverne. Ester Bsttgers Erfaringer ere ingen
af de dertil foreslaaede Bejtser saa hensigtsmæssige, som
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en Oplösning af Tannin i Alkohol, hvormed man blot
behpver at imprægnere Tpjet.
Sædvanligt Papir farves smukkest, naar det forud
er overtrUkket med et tyndt Lag Wggehvide, Fotografernes
Albuminpapir egner sig bedst hertil. Pergamentpapir
forholder sig til Anilmfarverne omtrent ligesom Silke og
Uld og lader sig ogsaa direkte forbinde med den uden at
være bejtset.

Brillant lysegront paa UldlEfter Carl Pfundheller).

Den nedenfor beskrevne Fremgangsmaade turde for
tjene Paaagtning paa Grnnd af Farvens Skjpnhed og
Wgthed, iscer i Valken, hvad man hidtil har savnet saa
meget ved Lysegrpnt.
Til 20 Pd. Klcede, Flonel eller Garn oplpser man
‘/x Pd. røbt Blodlndsalt og 1 Pd. engelsk Svovlsyre i
Band. Man kommer Tpjet i det kolde Bad, varmer
hurtig til Kogning og lader det koge 1 Time. Derpaa
vinder man Tpjet op eller lpfter Garnet op as Kjedlen
og tilsætter den samme Farvesuppe 10 Kv. (ved gule
Nuancer mere, ved blcralige mindre) Pikrinsyre, hvorpaci
Varerne koges endnu en Gang deri i et Kvarter, og de
ere da fcerdige. Uld behöver natUrligvis noget mere
deraf. Ved disse Forhold bliver det grønne af Styrke
som det saakaldte saksisk-grpnt kan meget smukkere, estersom dette er frembragt ved Jndigokomposition eller Karmin.
Vil man fremstille ganste lyse Nuancer, vandgrpnt,
ærtegrønt osv., saa maa man formindske Mængden af
det røbe Blodludsalt.
Smukkest falder det grønne nd, naar man fan drive
Kjedlen ret hurtig i Kog, det bliver altsaa kräftigst og
livligst i Trcekar med Darnphedning. Foretages Kogningen
i Kobberksedel med Underfyring, saa overgaar Farven
dog alligevel det sædvanlige Jndigogrpnt og er ganste

326
valkecegte og temmelig luftcegte, i det mindste mere end
hint. At komme Töjerne i den kolde Kjedel er Ubetinget
nødvendigt, fordi der ved forudgaaende Opvarmning vil
opstaa et Bundfald af Berlinerblaat, der fætter sig paa
Kjedlen, Haspen, Stokkene osv. og man behpver da ikke
alene mere BlodlUdsalt, men Farven bliver ogsaa betyde
lig urenere og Varerne skidne.
EL dybere grønt end med hpjst 1 Pd. røbt Blodlud
salt paa 20 Pd. Varer er det ikke godt at frembringe,
da det ogsaa vilde fordre mere Svovlsyre, men denne
er til Skade for Varerne.

Farvning med Katechu.
(Udløbet osterrigsk Patent).
Der anvendes et Kalkvandsbad i Stedet for tvekromsurt Kali, hvorved der spares betydeligt i Farvestof,
og Trævlerne desuden blive blödere og lettere at for
arbejde. Ester at Tpjet eller Garnet har vceret udsat
for Indvirkningen af et stcerkt, koldt eller varmt Katechubad, bliver det lagt i et Kalkvandsbad, hvorved der opstaar en god sort Farve paa det. Efter som man vil
have en mere eller mindre nwrk Farve, bringes Tpjet
herpaa i længere eller kortere Tid i et Blaatrcesbad,
indtil det har faaet den tilsigtede Farvetone.

Campo-bello-®iilt paa Uld.
Dette Farvestof, der tilvirkes af Schrader og Berend
i Schönefeld ved Leipzig, har givet heldige Resultater
paa Uld. Man kan frembringe alle Nircmcer af Gult
dermed, og Farverne blive ikke kjendelig angrebne af en
Sodaoplösning paa 2° SSectume, de ere altsaa ægte i
Bast.
Det giver ogsaa smUkke Blandingsfarver med
Fuchsin, Indigo etc.
Ved Farvning dermed oplpses det i varmt Vand,
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og Oplosningen filtreres. Man tilbereder en Suppe,
tilsætter 1 Pd. Allun for hver 16 Pd. Uld, der skal
farves, stummer og tilsætter saa meget Farvestof som
nødvendigt, rører dygtig om, lader afføle og kommer
Garnet deri. Derpaa opheder man langsomt til Kogning
og farver færdig under Kogning, hvad der fordrer
omtrent V» Time. Tilsætningen af Allun mebfører et
ringere Forbrug af Farvestof. Farvningen kan ogsaa
ste uden nogen som helst Tilsætning i det rene Farvebad.

Safranin til Farvning af Uld, Bomuld og SilkeSafranin kommer i Handelen som en tyk Dejg med
bronceagtig Glans, er fuldkommen opløseligt i Vand og
staar sig godt med de fleste kemiste Reagentier, bedre
end de pvrige Anilinfarver. Dets farvende Krast er
meget stor, 1 Pd. Safranin kan farve 50 Pd. Bomuld
eller 8 Pd. Silke smukt livligt Saflor-Rpdt, dens Farvekraft er altsaa omtrent 3 Gange saa stor som Saflor-

karminets.
Paa Uld og Silke kan Farven direkte overfores
paa samme Mande, som man farver Uld med Fuchsin.
Man oplpser Safraninet i en rigelig Mængde kogende
Band og filtrerer Oplosningen. Silken vastes fprst i
koldt Band, hvortil scettes en ringe Mcengde Vinsyre
eller Citronsyre; Farvesirppen kan vcere 50—60° R. varm,
og skulde Farven hcefte for hurtig paa Silken, scettes
lidt Sæbevand til.
Til Bomuld Hörer en Bejtse. Efter at Bomulden
er renset og vasket i Sæbevand, lægges den 2 Timer i
et koldt Blysukkerbad af Styrke 4° Beaume, hvorpaa den
vrides, kommes pnany i Sæbevand og endelig udfarves
i en 50° R. varm Suppe, hvortil scettes Safranin efter
Behag. Man faar paa denne Maade en gullig Rosa, i
morkere Nuancer, Cerise; for at faa Ponceaurpdt maa
Bomulden før ft grundes i Kurkuma.

328

Andre Forskrifter til Farvning af Bomuld.
Bomnlden kommes i en koghed Oplpsning afMarseillescrbe (1 Pd. Scrbe til 50 Pd. Bomuld) og efter at have
staaet Natten over, stylles den let i rindende Vand og
farves kold. Den saaledes farvede Bomnld kan i Mod
sætning til den med Saflor farvede, tprres i opvarmede
Rum. Man kan ogsaa bejtse Bomulden i en Ovlösning
af eddikesur Lerjord af Styrke 3—5° ^eautne, lade den
hcenge en Nat over, stylle den næste Morgen og da
farve den i kold Safraninoplösning. Vil man spare
Ophængningen, kan man før ft bruge en. 10° Beaume
stcerk Oplösning af saltsirr Lerjord, og Uden at stylle
Bomnlden bringe den over i en Oplosning af svovlsur
Lerjord (10° beaume, hvortil er sat nogle Draaber
Svovlsyre), hvorigennem den trækkes nogle Gange, og
kan nu efter Skylning i Vand straks farves.
EndnU smukkere bliver Farven, nnar man anvender
folgende Fremgangsmaade: Garnet bringes i et Bad af
Marseillescebe, der opvarmes til 40—50° R., der tilsættes
lidt Safranin, og ved stadig Omroring antager Garnet
en smuk Rosa. Et andet Bad bestnaende af x/2 Pd.
Tinsalt for hver 50 Pd. Bomuld, opvarmes ligeledes
ril 40—50° R., og tilsættes Safranin efter Behag. Heri
bringes det af Sæbebadet opvredne Garn, som efter
nogen Omrøring og, om nødvendigt, efter endnu en Til
sætning af Safranin er færdigt. Det stylles derpaa og
tørres ved ikke altfor t)øj Temperatur.

At farve Bomuld ægte med Anilinfarbe.
Som Bejtse anvender man en Oplösning af 3 Pd.
Blysnkker i 24 Pd. varmt Vand, hvortil man fætter en
Tplösning af 3 Pd. Potaste i en lige saa stor Mængde
Vand, og derpaa en Oplosning af 6 Pd. Allun i 40 Pd.
Band. Efter at denne Bcedske er fortyndet tilstrækkelig,
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bliver Garnet (20 Pd.) bejtset 12 Timer deri og godt
afvredet, hvorpaa det bringes 1 Time i et Klortinbad,
skylles godt i rent Vand og afvrides.
For at farve det saaledcs bejtsede Garn bringes det
i ct koldt Bad, hvortil er sat IS1/« Kv. (6 Lod) Anilinrodt, oplöst i 3 Potter 96 pCt. Alkohol Man opvarmer
Badet til Kogning, lader det koge nogle Minuter, tager
derpaa Garnet op, styller og tørrer det.

Anilingraat (Gris d’Alsace) paa Uld, Bomuld og Silke.
Dette Farvestof gaar i Handelen som en tyk sort
Gröd med mørf Farve, der spiller lidt i det violette:
det oplöses let i kogende Vand. Uld farves let direkte i
Oplosningen, iscer i de lysere Toner; for at frembringe
mørfere gjöres Suppen sur med Eddikesyre eller Svovl
syre, og til de allernwrkeste bruges bedst Glaubersalt.
Til en graabrun eller rpdgraa Farve anvendes en Blan
ding af Glaubersalt og Allun. Ligesom paa Uld kan
farves paa Bomnld med Gris d’AIsace, uden Anvendelse af
Bejtse: man behöver fun at gjøre Suppen sur med
Eddikesyre eller tilsætte lidt Glaubersalt.
Til meget
mørkt grant bejtser man med Sumak eller Tannin og
farver i lunken Srrppe. Paa Silke hcefter Farven lige
ledes Uden Bejtse; men man bør tilsætte enten lidt
Eddikesyre eller lidt Sæbevand eller Soda. Ved Anven
delsen af Syrer bliver Farven lidt Mcmttg, ved Sæbe
vand eller Soda lidt rødlig. Halvuldne Stoffer behandler
man först med Allun eller Tannin og bringer dem derpaa i en kold SUppe, hvis Temperatur man langsomt
laber stige. Ogsaa som Trykfarve kan Gris d’AIsace
anvendes, idet man giver den Konsistents med Gummi,
Stivelse eller Albumin. Farvning med Gris d’AIsace
er vel lidt dyrere end Farvning med Jcerngraat, men
Farven bliver livligere og smnkkere og Arbejdet ganr
hurtigere.
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Farvning af Uld med AnilingrsntCh. Lauth anbefaler hertil et Bad af svovlundersyrligt Natron, hvortil sættes en Syre eller et fint Salt,
hvorved Svovl Udfældes paa Ulden og gjør denne i
Stand til at optage Anilmgrpnt. Ulden taber herved
sin Elasticitet, som Fplge af Indtrængningen af det
blpde sejge Svovl, bliver blpd og trækker sig stærkt
sammen.
Dette kan undgaaes, naar man til Badet
fætter en ringe Mængde Allvn eller lidt Zinksalt. Ikke
alle Former af Svovl har den Egenskab at hmne tjene
som Bejtse for Anilingrpnt, saaledes er en Oplpsmng
af Svovl i Svovlklllstof ganske uden Virkning. Fpr
Behandlingen med svovlundersyrligt Natron maa Ulden
befries for Fedt og ved Hjælp af svag Saltsyre for alle
de Metalforbindelser, som den kan have optaget ved
Spindingen og Vævningen; undlades dette, opstaar i
Svovlbadet brune Pletter som Fplge af Dannelsen af
Svovlmetaller. Farvningen sker ganste simpelt ved at
man bringer den efter Svovlbadet godt udvaskede Uld i
en Oplosning af Anilingrpnt i varmt Vand og opvarmer
Suppen efterhaanden til 100° C.

Farvning af Bomuld med rod Anilin (Fuchsin).
Bomuld lader sig som bekjendt ikke farve med Anilin
uden en forubgciaenbe Bejtsnmg.
Folgende Metode
anvender man i flere Farverier: I et Kar kommer man
500 Gram Olivenolje, 125 Gram Svovlsyre, 50 Gram
Alkohol, og denne Oplpsning fortyndes med 5 Kilogram
Vand, hvorefter Bomulden trækkes igjennem og siden
tørres. Fprend man begynder Farvningen, dyppes Stoffet
i en lnnken og meget fortyndet Oplpsning af kulsur
Natron. Efter endt Farvning i Fuchsin tprres Bomulden
»den först at ftylles.
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Sort Anilinfarve paa Md og BomuldUlden bejtses först ved at holdes en Times Tid i
et kogende Bad af 1000 Gram Vand, 10 Gram tvekrornsurt Kali, 6 Gram svovlsurt Kobberilte og 1 Gram
Svovlsyre. Efter at den derpaa er ubb affet, bringes
den i et Bad af 40 Gram oxalsurt Anilin i 1000 Gram
Vand, som indeholder et lille Overstud Oxalsyre. Stoffet
faar da snart en smuk sort Farve. Man maa ikke bringe
Ulden eller Bomnlden i Badet før det har en Temperatur
af 40° C., man fortsætter med Opvarmningen, men uden
at bringe Bredsten i Kog.

Anilinsort paa Bomuld.
Stoffet bejtses førft med en stcerk Oplpsning af
Mangansalt, f. Ex. svovlsurt Manganforilte eller Manganklorud. Derpaa trækkes det igjennem en alkalisk Vcedste,
hvorved Manganforilte frigjpres, og ved derpaa at ud
sættes for Luftens Paavirkning, eller bedre, trækkes
igjennem en Klorkalkoplpsning, forandres Foriltet til
Tveilte eller Overilte. Man kan ogsaa behandle Stoffet
med et mangansurt eller overmangansurt Alkali og over
hovedet benytte en hvilken som helst Fremgangsmaade,
hvorved et af Manganens hpjere Jltningstrin udvikler
sig paa Trævlerne. Det bejtsede Stof vaskes og bringes
derpaa i en sur Anilinsaltoplpsning, tilberedt af f. Ex.
1 Liter Band, 50 Gram Anilin og 100 Gram Saltsyre.
Der frembringes djeblikkelig en sort Farve, der imidlertid
som alt sort, fremkaldt i sure Vcedster, falder i det grøn
lige. Det sorte fremkaldes med kraftig Styrke, naar
man derpaa underkaster Stoffet en Sæbevask, og vil
man forhöje Intensiteten, kan man efter Vasiningen
træffe det igjennem et Bad af kromsurt Kali.
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Anilinsort Paa Uld, Silke, Fjer, Haar, Lirdcr og andre
dyriske StofferHer Bruges som Bejtse mangansure eller manganovermre Salte.
Jövrigt er Fremgangsmaaden den
samme som ved Bomuld. Ethvert af de omhandlede
Stoffer maa som bekjendt behandles lidt forstjelligt, for
Silke bruges mindre Varme end for Uld; Læder og
Fjer behandles med mindre stcerke Oplosninger end Uld
og Silke.

Rsdt paa Uld med Lac-dye.
Lac-dye pulveriseres og rpres med Farvernes sæd
vanlige Svovlsyre til en ensformig Masse. Blandingen
lader man henstaa en Dag. For hver 10 Pd. Vare tager
man da 1 Pd. Binsten (se nedenfor, Erstcrtmngsmiddel for
Binsten ved Modefarver paa Uld), 2/s Pd. salpetersurt
Tinsalt og 3/4 Pd. af den svovlsure Lac-dye^a^e.

Man lader Ulden blive
skyller og tørrer.

s /a Time t det kogende Bad,

Erstatningsmiddel for Binsten ved Modcfarver paa Uld.
Der anbefales i Stedet for Vinsten ved Farvning
af alle Modefarver paa Uld at anvende en Blanding
af 2 Pd. Glaubersalt og lx/4 Pd. svovlsurt Zinkilte.
Denne Saltblanding kan uben Skade bringes sammen
med alle Jcern- og Tinbejtser.

Kastaniebriirtt paa Filthatte.
For hver Hat oplöser man i kogende Vand 2 Gram
Allun, bringer Hatten i Badet og laber den blive deri
til den er helt gjennemtrcengt af Bcedsien; derpaa tages
den nd, og i Oplosningen kommes 2 Gram pulveriseret
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Klorkalcium koges godt sammen; efter Afkplingen tilsættes
640 Gram oxalsurt Anilin og 80 Gram Salmiak. Det
er hensigtsmæssig lige før Brugen at jætte 240 Gram
Svovlkobber til Massen.
4.

Anilinsort med vinsurt Anilin.

9000 Gram Hvedestivelse, 9000 Gram lysbrcendt
Stivelse, 48 Liter Band, 8000 Gram Anilinolje, 5000
Gram klorsurt Kali og 5000 Gram Salmiak koges godt
sammen. Efter Afkølingen tilsættes 5000 Gram Svovl
kobber, og før ft lige umiddelbart før Anvendelsen til
Trykning tilsættes for hver Liter af Blandingen en
Oplpsning as 139 Gram Vinsyre i x/8 Liter Vand.
5.

Anilinsort for svcere Grundmönstre.

Hvor Farven let lægger sig ind i Valsens Gravering
gjör folgende Sort god Nytte: 6 Liter Vand, 1000 Gram
Anilinolje, 625 Gram klorsurt Kali og 625 Gram Salmiak
koges i omtrent 15 Minuter. Næsten afkslet tilsætter
man under Omrøring en Oplpsning af 1000 Gram Vin
syre i 1 Liter Vand, og filtrerer da. For at fremstille
Trykfarven fortykker man hver Liter af den filtrerede
Oplpsning med 135 Gram Hvedestivelse og 135 Gram
lysbrcendt Stivelse; fyrst lige før Anvendelsen rører man
60 Gram Svovlkobber ind i Massen.

6.

Anilinsort med wolframsnrt Kromtveilte
i Stedet for Svovlkobber.

2 Liter Vand, 270 Gram Hvedestivelse og 375
Gram wolframsUrt Kromtveilte i Dejgform (fremstillet
ved Omsætning af en klorbrintesur Oplpsning af Krom
klorid med wolframsurt Ammoniak) koges godt sammen;
til den endnu lunfne Blanding fpjes 60 Gram klorsurt
Kali, 30 Gram Salmiak og 210 Gram klorbrintesurt
Anilin. Dette Anilinsort, som har snndet Anvendelse i
det ftørre, egner sig, ligesom ogsaa den foregaaende
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Farve, ganske fortrinligt saavel til Haand- som Maskintryk, da den ikke angriber Valserne, let udvikler sig og
lader sig dampe ligesom andre Dampfarver uden at
miste Farvekraft.

7.

De trykte Stoffers Behandling.

Först blive de med Anilinsort trykte Stoffer op
hængte i et paa 20—240K. opvarmet Lokale; Farven
udvikles da i Lpbet af 24—28 Timer; derpaa trækkes de
gjennem et alkalist Bad paa 60° R., man renser og lader
Stofferne gaa igjennem et 60—70° R. opvarmet Scebebad.
Er Grunden ikke ganske hvid, saa behandles Stofferne
med en meget fortyndet Klorkalkoplpsning.

8.

Svovlkobberets Fremstilling.

Ved Kogning oplöser man 1 Kilogram Svovl
blomme i 4 Liter Natronlud af 38° Becmme. Naar
Oplosningen er tilende, tilføjer man Vcedsten ved en
Temperatur af 50° R. en Oplpsning af 4800 Gram
Kobbervitriol, oplpst i 80 Liter Vand; Bundfaldet
filtreres fra og udvaskes, det anvendes i Dejgform.

Rod Farve for Farverier og Tsjtrykkerier.
Denne Farve, kaldet Imperial-Ruby, er af en kirsebcerrpd Tone. Den er en Forbindelse af Fuchsin og Koralin
eller andre gule eller rpde Kultjoerefarver. For at til
berede den oplöses FUchsin og Korallin i Methylalkohol,
Eddikesyre, Alkohol eller en anden Spiritus. Opfinderen
tager 3 Dele Korallin og 2 Dele Fuchsin. Man kan
ogsaa tage andre Forhold; et Overskrid af Korallin frem
bringer en gul Nuance, medens et Overstud af Fuchsin
giver en violet Nuance.
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Lydin, et violet Farvestof.
(Ester Bøltger.)
Dette af P. Gurjot opdagede Farvestof tilvirkes
paa fplgende Maade: 100 Gram Anilin oplyses i 100 Gram
rygende Saltsyre, som er fortyndet med 120 Kubikcentimeter
destilleret Vand og hceldcs i en Oplosning af 90 Gram
Blodludsalr i 850 Kubikcentimeter Vand. Det hele koges i
lx/2 Time, hvorpan det afkoles, Bundfaldet Udvaskes ved
Dekantering og derpaa oplyses i en næsten mættet Op
losning Vinsyre eller Oxalsyre, hvorved den violette
Farve danner sig. Sandsynligvis vilde Citronsyre virke
ligesom Binsyren.
Efter Afdampningen danner den
violette Oplpsning et dejgagtigt Extrakt, som er opløse

ligt i Vand.
Farvestoffets Oplosning i den organiske Syre kan
benyttes uden Bejtse til Silkes og Ulds Farvning.
Ogsaa ben med Lerjordbejtser behandlede Bomuld mod
tager Farvestoffet.
Ved Alkalier fældes Farvestoffet af dets sure Op
losning; ved Alkohol eller Methylalkohol kan det renses.
Svovlundersyrligt Natron giver et meget lyst, blaaviolet
Bundfald, Lerjord et violetrvdt Lak.
Rent Lydin er et smukt violet Pulver, der er oplpseligt i Alkohol, lidet opløseligt i Wther og Benzin,
uoploseligt i Vand. Stivelse optager Lydmet af alkoholistiske Oplosninger og kan da anvendes ved Papirfabrikationen og i litografien. De med Lydin farvede
Stoffer angribes ikke af krllsure Alkalier, og ej heller
Ammoniak virker paa den dermed farvede Silke.
Det er giftigt, naar det tages indvendigt, men de •
dermed farvede Stoffer synes ikke at vcere skadelige.

Lysgrsnt paa SæberBed Hjcelp af en Börste eller en Svamp anbringer
man pan Sæberet den grønne Oplosning, som man faar

337

ved at blande 100 Gram Jodgrpnt med 5 Gram Svovl
syre, 10 Granl Pikrinsyre og 25 Liter Vand. Sæberet
maa naturligvis bære omhyggelig forberedt som til
enhver anden Farvning. Vcedsten maa anvendes kold
eller i det højeste fuii lunken. Man frembringer de forskjellige Styrkegrader ved 2, 3 eller 4 Gange paa hver
andre folgende ensformig Paastrygning.

Fotografiens Anvendelse ti! Trykning af Tojer.
I England har man i længere Tid benyttet Sol
lysets Indflydelse paa særlig præparerede Stoffer og
opnaar paa denne Maude forstjellige Monstre af beundrings
værdig Effekt.
Det dobbelt kromftire Kali er som bekjendt folsom
for Lyset. Naar man udsætter Tös der er gjennemtruffet med en Oplosning af dette Salt, i et lukket
Kammer for Solstraalerne, der f. Ex. kunne falde ind
gjennem Jalousiernes Spalter, saa farves de af Lyset
trufne Steder paa en ejendommelig Maade. Efter denne
Teori har man anbragt Mgnstre paa Tpjer ved folgende
Fremgangsmaade: Man lægger Papir eller tyndt Metalblik, hvori Mpnstret er ndstaaret, paa Tpjet, som førft
har ligget i en Oplosning af dobbelt kromsurt Kali;
begge presses nu i en Ramme mod hinanden, hvorpaa
man udsætter det for Sollyset eller bedre for spredt Lys.
I kort Tid farves Tojet paa en tydelig Maade, overalt
hvor Lyset er trængt igjennem, og man ser en nøjagtig
Kopi af Monstret. Dette Mpnster har en brunlig Farve
der er aldeles ægte. Farven kan forpvrigt forbindes
med Krap, Blaatrce, Gulspann osv.
Behandler man
nemlig det med Lysbillede forsynede Tpj i et Bad af
disse Farvestoffer, saa forandres Mpnstrets Farve, idet
det tilegner sig disse Farver.
Den modsatte Effekt opnaas ved en anden Fremgangsmaade. Man anbringer f. Ex. et Bregneblad paa
22
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en Glastavle og Udspænder bag denne et lige saa stort
Stykke præpareret Tpj. Alle Dele, der have været ud
satte for Lyset, farve sig nu, medens de af Bregnebladet
bedækkede Dele forblive hvide som forud, og man faar
altsaa et hvidt Bregneblad paa brunlig Grnnd.

At overtrække vcrvede Stoffer, Papir osv. med Metalpulver.
For at tilvejebringe metallist Tin som fint Pulver,
op loser man Tinsalt i saltsyreholdigt Vand og anbringer
Zinkblikstrimler i denne Oplosning. Tinnet vil da Ud
fældes, Zinken opwses.
Det Udfældede Tin udvaskes
omhyggeligt, idet man tilsætter lidt Eddikesyre eller
Salpetersyre til det sidste Udvaskningsvand.
I visse
Tilfælde kan man efter Udvastningen scette en ringe
Mængde salpetersurt Kviksplv eller salpetersUrt Splvilte
til TinbUndfaldet, for derved at give det et sölvlignende
Udseende. Jo mere fortyndet Tinoplpsningen er, desto
finere bliver TinbUndfaldet. For at anbringe dette paa
Tpjer eller Papir, blander man det med arabisk Gummi
eller Lim.
Naar man anbringer et Lag af et passende Metal
salt Paa Papir eller Støjer og derpaa lægger dem Paa
en Zinkplade, saa metalliseres de.
Salte af Sölv,
Platin, Bismuth, Antimon, Bly, Gnld, Kobber m. fl.
kunne anvendes hertil.
Det salpetersUre Splvilte rebucereS ved et koncen
treret Uddrag af Kcnnpechetrce.
Man overtrækker da
Papiret eller det vævede Stof med en meget fortyndet
Oplpsning af salpetersurt Splvilte og bringer det der
paa i Berprmg med en med Kampechetrceextrakt overtrukken Plade eller med et Stykke Kattun, som er vcedet
dermed. For at spare paa Metallet overtrækker man det
Papir, som stal forsölves, med en fed eller spiritWs Lak
forinden man paafører Splvoplosningen. Den Flade,
som stal forsplves, kan ogsaa fprst overtrcekkes med
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Kampechetrceafkog og siden med oploft salpetersurt Sölvilte. Naar man derpaa tørrer i en lidt ammoniakholdig
Suft, saa rednceres Sölvet og bliver siden overglittet.
Tree, Ben, Elfenben, Læder kan forsplves, naar de ved
80° C. nedlægges */4 Time i KampecheUddrag, derpaa Ud
tages, afvastes, henlægges i 10 Minuter t en Oplösning
af salpetersUrt Splvilte og den hele Operation om fornodent gjentages. Vil man anvende Sölvei som PUlver,
saa benyttes bedst svovlsUrt Solvilte, der Udfældes ved
Zink eller Kobber.
For at fordele mørfere og lysere Guldkobber, an
bringer man en Cylinder heraf i en Trcekasse. Enden
af den rager frem af Kassen og er forsynet med et
Svinggreb.
Paa Cylinderen lægger man en konvex
Fil, som ved en Fjeder eller en Vægt trykkes imod den.
Naar da Cylinderen drejes ved Hjælp af Svinggrebet,
bliver den affilet og Filspaanerne samle sig i Kassen,
hvorfra de bringes paa en matsleben Glasplade med
Glaslpber og rives finere. Man kan ogsaa hertil anvende
en lille Mplle med Bundsten af Glas og Löber af
Gnldkobber.
Naar man vil anbringe Metalpulvere paa Papir,
Træ eller Stoffer, saa blander man dem med Gummi
eller Lim og anvender Wtirigt de Midler, der sædvanligt
bruges til Tapeter eller farvede og brogede Papirer.
Man kan ogsaa anbringe Gummien, Limen eller en
Fernis paa Fladen og derpaa paastro Metalpnlveret.
Bil man forgylde, saa overtrækker man Fladen med
Fernis og derpaa med KlorgUld og bringer den derpaa
i Berpring med et med Jcernvitriol vædet Tos Det
saaledes paa Fladen frembragte Guldovertrcek bliver
glittet, hvorefter Fladen da er jævnt forgyldt.
Samme eller en lignende Fremgangsmaade kan
ogsaa anvendes til Trce, Sæber, Elfenben, Horn osv.
Man kan ogsaa reducere KlorgUldet, som er ströget
paa en Flade, ved at paastryge Zinkpulver eller Kobber22*
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Pulver, og denne Metode kan anvendes ved forskjellig'e
Metaller, ved Elfenben, Horn osv.

Nyt Farvestof af PoMltm.
Af forstjellige unge Poppeltrceer fremstilles en smuk
guldgul Farve, idet man afficerer de unge Grene og
stsder dem i en Morter og derpaa koger Massen ^2 Time
med Allunoplpsning (10 Pd. Trce i 10 Potter Vand
med 1 Pd. pulveriseret Allun). Luden filtreres og afkples, hvorefter den efterhaanden bliver tykkere og fuldstcendig klar. Derefter filtreres igjen og man Udsætter
Luden i flere Dage for Lys og Luft, hvorved den faar
en smuk guldgul Farve, og den kan nu benyttes til
Farvning af forstjellige Ting.

Blaa Draaber.
100 Gram pulveriseret Indigo overgydes i en Sten
krukke med 300 Gram Nordhauser-Svovlsyre og 500 Gram
engelst Svovlsyre. Det henstaar i 1 Dpgn under jævnlig
Omrpren, hvorpaa der med stor Forsigtighed i en tynd
Straale og under stadig Omrören tilsættes 3 Potter Vand.

At opdage Forfalskning af rode Anilinsarver.
Hr. Joly, Assistent ved Universitetet i Brüssel, har
fundet, at mange Anilinfarver, som Fuchsin, Rubin osv.,
ere forfalskede med betydelige Mængder Sukker. Analyser
have godtgjort at de nævnte Farvestoffer kunne indeholde
indtil 50 pCt. Sukker. Den bedste Maade at opdage
Sukkeret paa er at behandle en Prpve af det mistænke
lige Farvestof med absolut Alkohol eller bedre med en
Blanding af Alkohol og Wther.
Alkoholen oplpser
Farvestoffet, medens Sukkeret bliver uoplpst tilbage.
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Fremstilling af blaa Anilinfarver.
En Blanding as 4 Dele Fuchsin, 8 Dele Anilinolje
og 2 Dele eddikesurt Natron ophedes langsomt til 200° C.
og denne Temperatur vedligeholdes i 2 Timer, hvorefter
Heden forhpjes til 250" C., hvilken atter vedligeholdes i
2 Timer. Saa snart man har opnaaet den Farvetone,
som ni an sniffer, tages Blandingen af Ilden og gydes i
4 Dele Alkohol, hvortil der scettes 12 Dele Saltsyre.
Den haarde og sortbrune Masse, som man faar efter
Afkølingen, bliver derpaa stpdt eller malet og udsættes i
et Kvarter for Kogning i Vand, hvortil er føjet 8 Dele
Svovlsyre, derpaa filtreres, og den erholdte blaa Masse
koges 2 Gange i 8 Dele Saltsyre, for at forstyrre den
rpdlige Tone, som mer eller mindre endnu er til Stede,
ligesom ogsaa flere Gange med Vand, indtil al Syre er
fjernet. Efter Tprringen bliver det blaa Stof pulveri
seret, forsat med 10 Dele Alkohol og henstaar nogle
Timer, indtil ethvert Spor af røb Farve er forsvundet,
derpaa filtreres, tprres og pulveriseres, og Pulveret er
da færdig til Anvendelse.

Apparatine ti! Appretur af Tsjer osvDenne fremstilles bedst af Kartoffelstivelse med en
Mtslud cif Potaske eller Soda. Det heldigste Forhold
er: 76 Dele Vand til 16 Dele Kartoffelstivelse og 8 Dele
Potaske eller Sodalud af 25° Vecmme Styrke. Under stadig
Omrpring hældes Stivelsen i Vandet og derpaa tilsættes
Luden, ligeledes Under Omrøring. Efter nogle Djeblikke
klarer Vcedsten sig og giver en tyk Gele, der maa piskes
godt. Saaledes tilberedt er Apparatinen en farvelps,
transparent Substants, uben Lugt og med en let alkalisk
Smag samt af limagtig Tekstur. Selv om ben udsættes
længe for ßuften, fordcerves den ikke og antager ingen
Lugt, men tørrer hin hen. Koges den tor, saa fortykkes
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den og svlllmer op, men beholder sine oprindelige Egen
skaber. Torret som tynde Blade, har den en hornagtig
Konsistents, men er mindre spryd end Horn og kan bojes
sammen uden at springe. Massen egner sig i hpj Grad
til AppretUr for alle Arter vævede Tpjer, som BomUld,
Silke, Uldstoffer osv., hvilke den giver en fløjlsagtig
Glathed. Allerede ved at anbringes en Gang paa Tpjet,
bliver Apparatmen saa uopløselig, at man kan vaste det
2—3 Gange, uden at dette har nogen Indflydelse paa
den. Apparatinen kan anvendes i alle Tilfælde, hvor
man ellers bruger Gummi, Klister, Gelatine eller lignende,
ligesom den ogsaa kan anvendes som Fortykningsmiddel
i Kattuntrykkerier.

Frcmgangsmaade ved Svovlning af uldne Stoffer(Efter Bastasrt.)

I Stedet for at brænde Svovlet i selve Kammeret
anbefaler Bastaert at brænde det i en Jærnsknal i en.
lille Ovn ved Siden og lede Gassen fra oven igjennem
et vidt, lodret Ror, der staar i Forbindelse med Svovl
kammeret. Medens Svovlsyrlingen fra det lodrette Rvr
bøjer til hpjre ind i det horisontale, træder der fra venstre
af et snævert Damprpr i samme Retning ind i det horisontale
Ror, og den derfra Udstrømmende Damp vil da drive Svovl
syrlingen igjennem det horisontale Ror ind i Kammeret.
Hvor Roret udmunder i bette, er det bojet nedad, saa
at den udstrømmende Svovlsyrling med Dampen udbreder
sig fra oven nedad. Denne Indretning passer sig bedst
for kontinuerlig arbejdende Kamre, hvori Tojet trækkes
paa 9hiHer igjennem det. Der nmci ipvrigt anvendes
saa lidt Damp, at den ikke Udskiller sig i Draabesorm
paa Stofferne, det er hin saa meget, at den kan virke

343
nnderstpttende ved Blegningen og fremfor
Svovlsyrlingen den nødvendige Bevægelse.

alt

give

At farve GlacehandskcrDe hertil anvendte Farveoplösninger bringes paa
Handsterne ved Hjcelp af en Bprste. Handsterne trcekkes
glatte paa en Troehaand. Det er en Selvfplge, at man
ved Randene maa være forsigtig med Farven, for ikke at
smUdste Handsterne indvendig.

Sort.
For at farve sort maa man först vaste Handsterne
med Alkohol; efferat de ere aftørrebe overbprstes de med
et Afkog af Blaatrce og efter 10 Minuters Forlpb nok
en Gang med samme Afkog. Efter andre 10 Minuters
Forlpb dyppes de i en Oplosning af Jcernvitriol og crfbprstes med varmt Vand. Bliver Farven ikke mørf nok,
kan man scette lidt GUltrces-Afkog til Blaatrces-Afkoget.
I Stedet for Jcernvitriol kan endnu bedre anvendes
salpetersUrt Jcern. Naar Handsken begynder at tprres,
indgnides den med noget Bomolje og Talkum, hvorefter
den trcekkes af Trcehaanden og presses mellem Flonel,
hvorefter den igjen trcekkes paa Haanden og indgnides
endnu en Gang med Bomolje og Talkum.
Bastningen med Alkohol og Jndgnidningen med
Bomolje og Talkum gjælde ogsaa for de nedenfor anførte

Farver.

Brunt.

Brunt farves ved at overbprste med et Afkog af
Gultrce, Sandel og Blaatrce med lidt Allun, alt blandet
i Forhold som man ønffer Farven lys eller mørt Vil
man have Farven meget mørf, kan der tilsættes en ringe
Mængde Jcernvitriol.
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Graat.
Grant faaes ved at paaborste et Afkog af Sumak
og derpaa behandle dem med en svag Jcernvitrroloplpsning.

Rodt.
En snmk røb Farve kan opnaaes ved et KochenilleAfkog, tilsat med lidt Tmsalt og Oxalsyre. Vil man
have Farven til at falde lidt mere eller mindre i det
brunlige, kan man tilsætte lidt Vlaatræ til Farven.

Forskjellige Anilinfarver paa Handsker.
Anilinfarverne lade sig befæste ved blot at paabprste deres Oplosninger paa Handskerne. Med Hensyn
til de forstjellige Farvenuancer, som man kan give med
Amlinfarver, henvises til disses Beskrivelse ved Farv
ning af Pyntefjer.

Sort Farve for Htindskeskind.
Man oplpser 3 Kv. kromsur Kali i varmt Vand og
tilsætter lidt efter lidt saa megen Potaske, at en lille
Strimmel blaa Lakmospapir ved at dyppes i Blandingen
kun farves svagt røb; naar dette er opnaaet, da bestryges
Skindet, som man vil farve sort, paa Narvsiden ved
Hjælp af en Svamp med denne Oplpsning. Ved Siden
deraf tilbereder man i en Kobberkedel en Farve, bestaaende
at 2 Pd. malet Blacitroe, 2 Pd. Gultrce og l'/z Pd.
Fisettræ, som udkoges i 3 Spande Vand saa stcerkt, at
omtrent den ene Spand er fordampet, naar Farven sies
efter Kogningen. Det med den ovennævnte Kalioplpsning oversmurte og lidet tørret c Læder udspændes nu
paa et Bord og bestryges derefter med Farven, hvor
efter det tørres Ubetydeligt, hellere for lidt end for meget.
Derpaa overstryges det med en Oplpsning af 2 Pd.
Marseille-Scebe, oplpst i saa meget varmt Vand, at
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Massen bliver af en limagtig, sittrende Beskaffenhed, til
hvilken Masse man endnu fætter 1—P/2 Pot god raffi
neret Roeolje ved Omrpren saa længe, at man ingen
Oljedraaber mere bemærker. Ved den saaledes præpa
rerede Scebeoplösmng fortrænges al Fugtighed af de
sortfarvede Skind; de faa derved ikke alene en blöd og
mild Konsistens, men den ellers matte Farve vinder
derved i Livlighed.

At farve Handskeskind mineralgult.
Man oplpser 7 Kv. kromsur Kali i 4 Potter Vand,
fører Oplosningen saa rigeligt som muligt paa Skindet
og overdrager det derpaa med en Oplpsning af 7 Kv.
eddikesurt Bly i 2 Potter Vand. Saasnart Skindet har
en ligelig Farvning, lader man det nfdryppe, uden at
opvride eller skylle det, og efter nogle MinUter stryger
man det paa Kjpdsiden efter den engelske Metode.

Vask af Glacehandsker.
Glacshandster vaskes paa folgende Maade: Handskerne
trækkes paa to dertil indrettede Hænder af Tree, efter at
man i Forvejen har mdgnedet alle Steder, som ere
smndsige af Sved, med Oxemarv.
Handskerne vastes
först med en i Vand halvfugtet Svamp og derpaa med
en Blanding af 3 Dele Vand og 1 Del Mcelk, hvori
man udriver lidt Scebe.
Efter Vaskningen gnides
Handskerne med en tør Svamp, og for at gjengive dem

den forrige Glans, overstryges de ved Hjælp af en fin
Pensel med en Blanding nf 2 Dele hvidt Sukker og
1 Del Gurmni-Sandcrrak, som oplpses i 12 Dele Vand.

Metode til at blege og rense Svampe.
Dr. Ultzmann i Wien har opfundet en ny Metode
til at rense og blege Svampe paa. Svampen befries

forst for Sten, derpaa ved Sæbevask for Fedt, og lægges
derpaa i en Oplpsning af manganoversurt Kali (1,100),
indtil den er gjennemtrnkken af Oplosningen. Den lcegges
derpaa i en Oplysning af 1 Del Oxalsyre og 3 Dele
koncentreret Saltsyre i 7 Dele Vand. Er den da ikke
ren nok, saa gjentages Behandlingen en eller flere Gange.
Da det wvrigt ikke volder Svampen nogen Skade, knnde
saavel ny som gamle Svampe bleges ester denne Metode.

Blegning af Vaskesvampe.
Man vælger gode og blöde Svampe, Udvasker dem
flere Gange i Band og udpresser Vandet. Man bringer
dem derpaa en Times Tid i svag Saltsyre, af 1 Del
Syre og 6 Dele Vand, for at deres kalkagtige Dele
funne blive ubtrufne, udvasker dem atter og bringer dem
i et andet Saltsyrebad af samme Styrke som det fprste,
men nled en Tilsætning nf 6 pCt. svovlrmdersyrligt
Natron, som forub er oplyst i lidt Band. I denne
Blanding holdes de 24 Timer, udvastes derpaa omhygge
ligt og tøne§. . De ville da være aldeles hvide.

Tilberedelse af Paklirrrcd.
Metalsceberne, der tilvejebringes ved Forbindelse af
Fedtsyrer med et Metalilte, have vist sig som et for
trinligt Middel til at gjennemtrække Pciklcerred til Otierdækning af Vogne osv. Paa Grand af Prisbilligheden
er Jcernscebe mest fordelagtig hertil. Man lader 2 Pd.
blöd Sæbe (Kaliscebe) oplpse sig i hedt Vand og oplyser
i et andet Kar Joernvitriol i varmt Vand. Naar man
sammenblander begge disse Vcedsker, saa dannes dels
svovlsurt Kali, dels en Jcernscebe (oleinstlrt, margnrinsUrt
Særn), som falder til Bunds, fordi den er Uopløselig.
Denne Jcernscebe bliver Udvasket, tørret og derpaa oplpst
i 3 Pd. Linolje, hvori forud er oploft 1/s Pd. Kant-
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Fordelen ved det saaledes fremstillede uigjennem-

schuk.

trcengelige Lærred er ben,

at det ikke brækker,

saaledes

som det gjør, naar det er bestrøget med Tjcere.

Reparation af iturevne Klcrdcr.
Naar et Klædningsstykke, som er forsynet med Foer,

er revet itu, kan dette let Udbedres ved mellem Foret og
Tpjet at lægge en tynd Plade Kautschuk, passe Randene

godt sammen og
stal

ovenpaa disse jætte et varmt Stryge-

Naar dette irdspres med den fornodne Nojagtighed,

jcern.

man vanskeligt knnne finde det Sted,

hvor Tojet

har været itu.

At reparere beskadiget Flojl.
Man er ofte i Forlegenhed med Flojl, der er bleven
fugtig

Det bedste Middel til paany at gjøre

af Regn.

det smidigt er folgende:

Man fugter den nf Regn eller

Smuds haard blevne Flpjl paa hele Bagsiden og drager

denne

over et varmt Jcern.

til Damp,

der

Heden forvandler Vandet

trækker sig tgjennem Flpjlets Overflade,

og herved adstilles de sanunenklcebede og forvredne Traade.

Det rnaa udtrykkelig bemærkes,

nt man ikke man stryge

Flpjlet,

men at Seernet maa fæstes paa en eller anden

Maade,

hvorpaa Flpjlet da med sin Bagside føre§ hen

over det.

Olje for Urmagere.
Urmagerne rense i

Almindelighed

den Olivenolje,

de benytte til Smorelse for Ure, ved nt sætte en Strim

mel Bly

deri

og

stille det Hele i Solstinnet i nogen

Tid, hvorved der Udvikler sig en hvid Masse paa Blyet.
Oljen er da aldeles klar og farvelps.

Oljen ved at oplyse den i Spiritus,

I England renses

afhcelde det överste

Lag af Oplosningen og destillere Spiritusen fra.
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Blegning af tsrrende Oljer.
Som det bedste Middel hertil anbefaler MUlder
sprst at filtrere Oljen gjennem Benkul og derpaa udsætte
den for det direkte Sollys' Paavirkning.

Oljcfernis5x /2 Pd. Splvcrglpd og 110 Pd. Linolje blandes
Under stadig Kogning og giver en for Farveanstrpg
tørrende Olje. Ved længere Kogning bliver Blandingen
tykkere og giver ved Tilsætning cif Terpentinolie en
Fernis, der til Anvendelse i det Frie overgaar alle andre.
Fremgangsmaaden er: Oljen heldes i Kjedlen, som
kun fyldes indtil 2/3 dermed. Ester en Times jcevn
Fyring vil Oljen koge, og efter endnu i/s Times Forlöb
vil den ryge stærkt. Oljen har nu Udvidet sig og staar
et Par Tommer højere i Kjedlen. Splverglpd bliver, i
saa sin reven Tilstand som muligt, ftrøet over Oljens
Overflade, enten gjennem en Sigte eller gjennem Mouselin,
idet der vedligeholdes en stadig Omrpren, for at ikke de
Dele, der have nanet Brmden af Kjedlen, skulle klæbe
sammen. Naar Oljen er hed nok, bliver ben stprste Del
af Splverglpden opløft før den naar Bunden. Under
Tilsætningen fremkommer der et brunligt Skum, som
man ved Omrøring eller gradvis Tilsætning forhindrer i
at stige over Kjedelranden.
Naar alt Splvergloden er tilsat, sna har man en
torrenbe Olje før Farvestrygninger. Denne Olje maa
holdes varm i Opbevaringskarrene og henstaa til Klaring,
hvilken sker i Lpbet as 2—3 Dage.
Vil man tilberede en Fernis, saa Vedbliver man med
Kogningen, indtil en lille Draabe af Oljen viser sig
klæbrig paa en Glasplade, hvilket i Reglen vil være
Tilfældet efter endnu en Times Kogning. Man standser
nu Ilden og sætter omtrent den halve Bcegt Terpentin-
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olje til Blandingen, medens denne enbnu er varm. Er
Fernissen bleven temmelig stcerk, da taaler den 3/4, ja
Undertiden endog hele sin Vægt Terpentinolie. Det er
af Vigtighed at Terpentinolien kommes varm i Karrene,
fordi det da kun klarer sig tilstrækkeligt.
I Stedet for Linolje kan man ogsaa anvende Npddeolje, Hampeolje eller Valmueolje, men ingen Blanding
af disse Oljer, da de til deres Fortykning fordrer forstjellige Temperaturer.

Ny Maade at rense Linolje.
Man oplpser 2 Pd. Jcernvitriol i 21/« Pd. blydt
Vand og hælder Oplosningen i en stor Flaste, som inde
holder 2 Pd. raa Linolje. Denne Blanding udsætter
man da for Lyset, idet man i en Tid af 4—6 Uger
daglig omryster den 1 å 2 Gange. Man vil da finde
Oljens stimede Dele i Vitrioloplpsningen, Oljen hvid og
ren, uden at have tabt af sin tørrenbe Egenskab. Naar
man blot filtrerer og afdamper den benyttede Vitriol,
da kan den paany tjene til samme Øjemeb.

Tilberedning af Lmoljefernis uden Kogning.
Man fordeler 2—5 Pd. pulveriseret Manganoxydnlhydrat i 1000 Pd. Linolje og udsætter Blandingen for
Luftens Indvirkning, hvorved saavel Manganoxydulet
som Linoljen oxyderes; den sidst ncevnte antager derved
efterhaanden den kogte Linoljes mprkebrUne Farve. Det
ved Luftens Indvirkning dannede Manganoxydhydrat
falder til Bunds i Oljen og bortskaffes senere. Den
Farve og Tprreevne, Oljen herved har erholdt, lider
ingen Forandring, naar man opbevarer den i vellukkede
Kar, saaledes at Luften ikke har Adgang dertil. Men
kommer den i Berpring med Luften, saa absorberer Oljen
endnu mere Surftof, og antager efterhaanden en straa-
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eller ravgul Farve, i hvilken Tilstand den har sin stprste
Törreevne. SuftenS Indvirkning paa den med ManganoxydUl blandede Olje kan man lade gaa for sig i flade
Kar, idet man ofte omrprer Blandingen; men Virkningen
sker meget hUrtigere, nnar man forhpjer TemperatUven
noget.
Naar Virkningen Understøttes af Varme og
Bevægelse, gaar Oljen efterhaanden over i en halpfast
Tilstand, i hvilken den er et kraftigt Törremiddel, som
kan tilsættes rna Linolje.

Lys, let torrendc Linoljefernis.
I en emaljeret Jcerngryde, der rummer omtrent
40 Pd., hælder man 25 Pd. ægte Linolje, sætter Gryden
over en ikke altfor stcerk Trcekrtlsild og opvarmer Oljen
i omtrent
Time lige tit KogepUnktet. Medens dette
staar paa, lader man rive 12x/2 Kv. Mangantveiltehydrat
fint i Linolje. Dette hælder man i et Glas med Hals
og hælder det derpaa draabevis i Gryden, Under stadig
Omrpren med en Trceslpv; medens den opvarmede Lin
olje bruser op og stiger, maa man standse med Neddypningen. For Resten vedbliver man dermed til sidste
Draabe, og Glasset skylles af med Linolje, der hældes i
Gryden. Derefter bliver Fernissen kogt langsomt i en
Time, og önsker man en meget kraftig og hurtig tørrenbe
Fernis, da lader man den koge P/2 å 2 Timer. Naar
den færdige Fernis er taget af Ilden og godt tildækket,
lader man den staa rolig i 24 Timer, hvorefter man
forsigtig hcelder den i rene Glas, Potter eller lignende.
Bundfaldet og den tykke Fernis anvender man til simple
Grnndfarver. Den rene Linoljefernis kan bleges, naar
den er fyldt paa Flasker og man sætter den paa et
Sted, hvor Sol- og Macmelys kimne indvirke paa den.
Den lysblegede Linoljefernis bruger man kim til de
smUkkeste hvide Olje- og Lakfarver og til Oplösning af
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fin Kopallak, ligesom
Maleroljefarver.

ogsaa

til

Tprrmg

af alle fine

Wggehvide (Albumin) af Blod.
Bed Blodets Stivning Udstilles som bekjendt en
Valle, der hovedsagelig bestaar af Wggehvide.
Den
bedste Sort af den heraf fremstillede Wggehvide er
gjennemsigtig og oplöselig i Vand. Den benyttes ved
Tpjfabrikationen. Paa sine Steder tørrer man den i
flade Kjedler ved at Udsætte den for en 100—120° C.
varm Luft. 3000 Pd. Blod give omtrent 110 Pd.
Wggehvide og erstatte 16200 Mg. Da Blod-Mggehviden
er renere end den af Mg, sna foretrækkes den af Farverne.
Den mere Uklare Wggehvide af Blod, der dog er oplpselig i Vand, anvendes i SUkkerraffinaderierne.

Fabrikation af Blodalbnmin.
(Efter C. Dollfus-Galline).

Blodet er en røbfarbet alkalisk reagerende Vcedske,
der ved Afkpling, efterat den har forladt Aarerne, stivner
til en geleagtig Masse.
Blodets væsentlige Bestanddele ere: Vand, Fibrin,
Albumin og farvede Blodlegemer, der, saa længe Blodet
lober i Aarerne, svömme i Fibrin og Albllminoptpsningen.
Saa snart Blodet afkples, løber Fibrinet sammen
og danner et Slags Ncet, i hvis Masker Blodlegemerne
ophobes. Jo mere Blodet afkples, desto stærkere træffer
dette Net sig sammen, og snart siver den næsten farve
løse AlbUminoplpsning fra Blodlegemerne og det Udstille
Fibrin. Denne Oplpsning kaldes Serum, Blodvand,
Blodvalle.
Hovedpjemedet for Fabrikationen af Blodceggehvide
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er nu at samle dette Blodvand og at tørre det; hertil
tjener efterfølgende bestredne praktiste Fremgangsmaade.
Bed Slagtningen opsamles Blodet i rande Zinkkar
af folgende Stprrelse: Gjennemsnit 0,38 Meter, Randens
Hpjde O,io Meter.
Et saadant Kar kan rumme omtrent 8 Liter, for at
optage alt Blodet af en Oxe behdves 2—3 saadanne
Opsamlingskar.
Strax efter Blodets Opsamling maa det bringes til
et Sted, der er saa kpligt som muligt, men som dog ikke
maa bære langt fra det Sted hvor Dyret er slagtet, og
her lader man da Blodet løbe sammen. Det er af
Vigtighed ikke at transportere Blodet for langt, saa
lcenge det endnu er varmt, dn Blodlegemerne i dette
Tilfælde let kunne blande sig med Blodvandet og farve
dette rpdt.
Efter at Blodet er løbet sammen, hvortil der efter
Varmegraden medgaar fra x/2—2 Timer, kan man uden
Skade føre det flere hUndrede Meter bort, fun maa man
lade det blive i samme Kar, i hvilket det er stivnet.
Medens man næsten i ethvert Slagteri kan finde
en passende Plads til Opstilling af Opsamlingskarrene,
saa vil det dog som oftest have sine Vanskeligheder ogsaa
der at finde de nødvendige Lokaler til Blodets videre
Behandling, og man gjpr derfor rettest i saa nær som
muligt ved Slagteriet at indrette sig et Lokale, hvor
Blodet kan bringes hen efter at det er stivnet.
Efter at Blodet er stivnet, bringes det over i et
andet Kar, som man kan kalde Sien. Dette Kar har
samme Form som det forste Kar, 38 Centimeters Gjennemsmt og Randens Hpjde 6 Centimeter. Bunden er for
synet med Huller, omtrent 21/s Centimetre fra hinanden
og af en Stprrelse af 4 Millimeter i Gjennemsnit sRadms).
Den stivnede Blodmasse skæres i terningformede
Stykker paa omtrent 2 Centimeters Sidelængde. Sien
bliver derpaa anbragt paa et andet Kar (Hcevertkar).
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Dette er en Beholder af samme Stprrelse som Opsamlings
karrene (38 Centimeter i Gjennemsnit og 9—10 Centi
meter i Hpjden), i Midten af Bunden er den forsynet
med et Rpr, der maa have en saadan Vidde, at en stor
Korkprop kan passe deri; denne Prop er gjennemboret
og omflutter et 20 Centimeter langt Zinkrpr, som let
kan skydes op og ned. Saa længe den pverste Ende af
Zinkrpret er otier Vcedskens Overflade i Hæverten, kan
der naturligvis ikke løbe noget ud, men saa snart man
trækker Rpret noget ned under Vcedskens Overflade,
strpmmer det oberste Lag ub, uben at blande sig med
det underste.
Efter at Blodet er kommen i Sien og denne stillet
paa Hæverten, begynder Blodvandet at sive igjennem;
de fprste Draaber ere stærkt rpdfarvede, men efter nogle
Djeblikkes Forlpb gaar Vcedsken ucesten ufarvet igjennem.
Efter 24 Timers Forlob er denne Operation tilende, og
alt det Albumin, som lader sig udstille paa denne Maade,
befinder sig da i Hæverten. Det der bliver tilbage paa
Sien danner en limagtig, temmelig fast Masse af rpdligsort Farve.
Albuminoplpsningen, som befinder sig i Hæverten,
er klar og svagt gulligt farvet. Den fprst afflydte, rpdlig farvede Del af Vcedsken holder sig paa Karrets
Band; man kan med Lethed ved Hjælp af Zinkrpret stille
den klare Del derfra.
Paa denne Maade faar man 2 Vcedsker; den ene
giver ved Jndtprring næsten farvelps Albumin, den
anden giver farvet Albnmin, men som kan bruges ved
Trykning af mørfe Farver.
Det maa anbefales nt lade begge Vædsker henstaa
ca. 24 Timer i store Lerkar, som omtrent 15 Centimeter
fra Vunden ere forsynede med en Hane; de klare sig da
fuldstændig og give en meget gjennemsigtig Albumin.
Derefter maa denne Vcedske indtprres for at faa et
tørt Albumin- eller Wggehvidestof; hertil benyttes Zink23
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bakker af om trent 3 D ecim eters Læ ngde, 2 Vs D ecim eters

B rede og 3 C entim eters R andhsjde.
C.

D ollfuss-G alline

O m kostningerne

angiver

ved

Anstaffelsen af de K ar, som ere rw dvendige til en daglig
Fabrikation

af

tør B lodalbum in (hvortil

40 K ilogram

der daglig m aa slagtes 100 S tk. Kvceg), til:
150 O psam lingskar ä 2,50 Frks. = 875 Frks.
å 2,50 —
----- 750
—
300 H cevertkar
å 2,50
—
— 750
—
8 store Lerkar
å 0,20
—
----- 160
—

300 S ier

1100 Zinkbakker

—

å 0,60

= 660

—

I A lt 2695 Frks.
eller

om trent

bekjendt
ksöbe

at

2200 K roner,

m an

en Zinkspand

m en da det er Forfatteren

for Tiden

nu

af

om trent

her i K jpbenhavn kan

sam m e R um fang,

som

opgivet til O psam lingskar, til en P ris af ca. 1,20 Ø re.

vil denne U dgiftspost rim eligvis kunne reduceres en D el.
D er

er

ingen T vivl

om

at en saadan Forretning

vil kunne betale sig her i B yen ved at anlæ gge de nød 
vendige L o ka le ri

N æ rheden af Slagtehusene,

hvor

nu

for en stor D el B lodet ganr tilspilde.

Eddikefabrikationen.
P asteur har tidligere oplyst,

at Eddikegjceringen er

betinget af en frodig U dvikling af nogle lavere P lanter,

M ycoderm er, som have den Egenskab at oberføre Luftens
Ilt paa

organiske S toffer,

i dette Tilfæ lde V inaanden.

H an har paa denne O pdagelse grundet en ny Frem gangs-

m aade ved T ilvirkning
svam pen

af Eddike.

(m ycoderm a aceti)

M an spreder Eddike 

paa O verfladen af V and,

som indeholder 2 pC t. A lkohol og 1 pC t Eddikesyre efter

R um fang

og

desuden

Jordarter og A lkalier.

en

U betydelighed

af

fosforsure

P lanten udvikler sig m eget hurtig
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og bedcekker Overfladen, hvorved Alkoholen bliver snr.
Naar Halvdelen er omdannet til Eddikesyre, tilsætter man
daglig smaa Portioner Alkohol, Dl eller Vin som er
blandet med Alkohol, indtil Eddiken, som er dannet paa
denne Maade, har den tilbørlige Styrke. Bemærker man
at Gjærplcmterne virke svagere, jætter man fprst ny
Portioner til, efter at de tidligere ere helt omdannede.
Til sidst, aftappes Eddiken; Planten vastes og giver da
en sur kvcelstofholdig Vcedske, som senere benyttes paa
samme Maade. Planten maa aldrig mangle Alkohol,
da den i modsat Fald ilter Eddikesyren til Kulsyre og
Vand og angriber de vellugtende Bestanddele af Eddiken.
Lader man Planten udvikle sig altfor frodig, vil Eddike
syren ligeledes iltes, om der end er Alkohol til Stede.
Man anvender bedst runde eller firkantede Kar af ringe
Dybde og forsynede med Laag. Ved Enderne maa Deere
to smaa Aabninger i Laaget for Luften. Jo ftørre Kar
og jo lavere Varme man anvender, desto bedre er
Udbyttet. Et Kar af 10 Kvadratfods Overflade, som
rummer fra 50-—100 Potter, leverer daglig 5—6 Potter
Eddike.
Vcedsken maa indeholde 1/ioo pCt. fosforsur
Ammoniak og lige saa meget cif hver fosforsur Kali og
fosforsur Magnesia. Disse Salte ere Plantens mmeralste Næringsstoffer; de oplpses i en ringe Mcengde

Eddikesyre.
I Orlean tilvirkes Eddike, idet man i Kar, som
rumme 200 Potter, komme 100 Potter god Eddike og
10 Potter daarlig Vin, som efterhnanden omdannes til
Eddike. Efter henved 2 Macmeders Forlob aftappes
10 Potter Eddike og 10 Potter Vin hceldes atter paa,
og saaled es vedbliver man hver 8de eller 10de Dag.
Denne Metode kan kun anvendes ved Vin.
Hurtigeddikefabrikationen, ved hvilken man lader den vinaandige
Vcedste dryppe ned over Hpvlspaaner i en Tpnde, kan
derimod ikke anvendes hverken ved Dl eller Vin. Hurtigeddiken har tillige en flet Smag, fordi den i Tpnden
23*
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opstigende Luftstrpm river de flygtige, aromatiske Stoffer
med sig, ligesom der ogsaa lides et Tab af Vinaand ved
Fordampning.
Den fprste Metode er fri for disse Ulcemper, idet
Fordampningen hindres af Karrets Laag. Den er tillige
anvendelig ved alle alkoholske Vcedsker. Den er flere
Gange saa hurtig som den orleanste og har tillige den
Fordel fremfor denne, at den kan reguleres nøjagtigt og
forhindrer Udviklingen af Eddikeaal, Dyr, som skade
Udviklingen af Mycodermerne.

EstragoneddikeBladene af Estragonplanten afplukkes i Lpbet af
Sommeren, helst inden Udgangen af Juli eller i Begyn
delsen af August, da de indtil denne Tid ere kräftigst.
Bladene udtrækkes nu med Eddike i 6—8 Dage paa en
Flaste med rummelig Hals eller et Glaskar og trykkes
derpaa af med Hænderne, hvorefter Eddiken sies gjennem
en Pose eller endnu bedre gjennem Filtrerpapir. Der
som Eddiken ikke smager stærkt nok af Estragon, trækkes
den saaledes erholdte Estragoneddike med en ny Portion
Estragon-lade. Af Bladene kan man ogsaa paa sædvan
lig Maade destillere en cetherist Olje, og naar man af
denne fætter omtrent 20 Draaber til 1 Pot Eddike og.
ryster det hele vel, er Estragoneddiken hermed færdig til
VrUg. Til den saakaldte aromatiske Estragoneddike tages
foruden Estragon ogsaa lidt Basilikum, Sar, Laurbær
blade, Charlotlpg eller hvad man af lignende Krydder
urter maatte synes om. Til almindelige sure Agurker,
som af Estragon faa en ejendommelig Velsmag, behpver
man ikke særskilt at tilberede Estragoneddike, men pverst
i Glasset lægge en Del unge Kviste af Estragonplanten;
naar disse have ligget der i nogle Dage, kunne de
borttages.
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Fabrikation af Frugtvine.
Stikkelsbcervin.

Frugterne maa plukkes forinden de ere fuldkommen
modne, men dog paa en Tid, da de have opnaaet deres
futbe Stprrelse. Det kommer aldeles ikke an paa hvilken
Sort Stikkelsbær man vil vælge, men det er dog tilraadeligt at vælge dem, hvis Stikkelsbcersmag ikke er
udviklet for meget.
Man udstiller de mindste Boer
igjennem en passende Sigte, og alle usunde eller af
Insekter angrebne Bcer kastes bort; Stilke og Rester af
Blomsterne maa ogsaa frapilles. 40 Pd. af de saaledes
sorterede Bcer bringes i et rent Fad, som maa kunne
rumme 200 å 250 Potter, og Bærrene knuses portions
vis saaledes, at det anvendte Tryk er tilstrækkeligt til at
sprænge Skallerne, men ikke formaar at knase disse eller
Frpene. De knllste Bcer behandles nu ved Haandkraft
med 16 Potter Vand, indtil Saften er aldeles skilt fra
Skallerne, og efter at have henstaaet i 24 Timer presses
det hele igjennem Sækkelærred. Det tilbageblevne behand
les paany med 4 Potter Vand, for at alt det opløselige
kan indvindes. Der oplpses 25—30 Pd. hvidt Sukker i
Saften og tilsættes saa meget Vand, at den hele Vcedske
udgjpr 42 Potter. Det beror paa Saftens ftørre eller
mindre Syreindhold, enten man skal tilsætte den angivne
højeste eller en lavere Kvantitet Sukker; den angivne
mindste Kvantitet er den mest hensigtsmæssige for at saa
en mousserende Vin. Den saaledes til Most forvandlede
Saft bringes nu i et Kar af passende Stprrelse, over
hvilket er udbredt et Klæde, hvorpaa er lagt et Laag,
og ndscettes for en Temperatur af 10—12° R. Heri
bliver Mosten i 12-24 Timer, indtil der viser sig Spor
til Gjcering; den bringes derpaa i Gjceringskarret, som
den maa fylde til Spundsen, for at det dannede Skum
kan løbe ub af Spundshullet. Da Vcedsiens Mængde
formindskes Under (tjæringen,

maa

man

have noget

358
Most ved Haanden til Efterfyldning. Naar den hviskende
Stpj bliver svagere, Gjceringen altsaa roligere, saa slaas
SpUndsen, hvori er anbragt en lille bevægelig Prop, t
Karret. Proppen tages af og til Ud af SpUndsen, for
at Kulsyren kan slippe bort, men slaas fast saa snart
man mærker, at der ej længere kan befrygtes nogen Fare
af for stærkt Tryk.
Den saaledes tilvirkede Vin maa ligge Vinteren
over i en kplig Kjcelder, og paa en klar og kold Dag i
Slutningen af Febrnar aftappes paa Flaster. Men da
den forinden Aftapningen maa bære klar, saa bør man
i Slutningen af December lade den lpbe i et andet Fad,
for at den fprste Gjær kan blive tilbage. Til samme
Tid kan man prpve om den ej skulde vcere for spd; er
dette Tilfælde, saa afhceldes den ikke, men Gjceren rpres
om i ben, for at der kan indtrcede en ny Gjcering, som
maa understøttes ved en forhpjet Temperatur. Vinen
maa altid klares med Husblas forinden den aftappes,
og denne Operation maa undertiden gjentages. Senest
i Marts Maaned maa Vinen tappes paa Flaster.
De saaledes tilvirkede Vine ligne i Kvalitet mous
serende Champagner, men fattes dog Vinlugten; anvendes
den ftørre Kvantitet Sukker, saa har den Sillery Cham
pagners Styrke, anvendes den mindre Kvantitet, saa har
den de ringere Sorters Styrke. Ved Uagtsomhed eller
ved Uheld kan det indtræffe, at man faar en spd eller
en tør, ikke mousserende Vin; man maa da behandle
den som en tør Vin, afhcetde den paa et svovlet Fad,
klare og aftappe den paa sædvanlig Maade. Slige tørre
Vine smage ej Ubehageligt i det fprste Aar, men de for
bedres med Tiden og bpr egentlig ikke drikkes før efter
5 å 6 Aars Forlpb.

Stikkelsboervin af modne Bcer.

(Af Denovau.)
10 Gallon er (omtrent 38 Potter) Stikkelsbær knuses
og hensættes i 24 Timer, sies igjennem Haardug eller
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grovt Linned og udpresses. De tilbageblevne Skaller og
Kjcerner rpres omhyggeligt sammen med 5 Galloner
Ment Vand, Vcedsten afpresses ester 12 Timers Forlpb
og blandes til den fprst udpressede Saft. Til hver
5' Galloner af denne Vcedste sættes 12 Pd. hvidt Sukker,
og efter nogle Timers Forlob vil allerede bemærkes
Tegn til den begyndende Gjcering.
Jo mere modne
Frugterne have næret, jo hpjere maa Luftens Tempera
tur være; er denne lav, saa sættes Mosten i Nærheden
af et Ildsted. Under Gjceringen taber Mosten lidt efter
lidt sin Spdme; man smager derfor af og til paa den
for at prpve om Sukkeret er aldeles borte og Gjceringen
fuldendt. Er Vejret saa varmt, at Gjceringen foregaar
altfor rask, saa at der er Grund til at befrygte at
Vcedsten kunde blive sur, saa afstummes Vcedsien og
afhceldes fra Gjceren.
Naar Gjceringen er ophprt, afhcelder man Vinen
klart, sætter 21/2 Pot Brændevin eller god gammel Vinaand til hver 5 Galloner, Member godt og lader Vcedsten
afsætte sig. Naar den har ligget omtrent 1 Maaned,
afklares den paa et Fad, som den netop fylder, og hen
lægges i en Mig Kjcelder, hvor den egentlig bpr ligge i

5 Aar, for at blive rigtig moden inden den tappes paa
Flafter.
Denne Vin

er

ikke

fuldt

saa

god

som den

af

umodne Boer.

1.

Ribsvin.

40 Pd. Frugter knuses i et Kar, der kan rumme
15—20 Galloner, blandes med 4 Galloner Vand og
omrores vel.
Efter 12 Timers Forlpb vrides eller
presses igjennem en Lcerredspose eller en fin Haarsigte,
og det tilbageblevne behandles med 1 Gallon frisit Vand.
I den samlede Saft oplofts 25 Pd. hvidt Sukker, naar
man vil have en mousserende, og 40 Pd. Sukker, naar
man vil have en sod Vin.
Endelig tilsættes 101/2
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Galloner Vand og Gjceringen samt den pvrige Behand
ling ledes ligesom ved Stikkelsbcervin.

2.

Ribsvin.

Efter en anden Opskrift anbefales folgende Blan
dingsforhold: 9 Galloner hvide Ribs, 1 Gallon hvide
Stikkelsbær, 25 Pd. hvidt Sukker, 6V4 Kv. hvid Vinsten,
12V2 Kv. bittre Mandler, 9 Galloner Vand og 1 Gallon
Brændevin.

3.

Ryd Ribsvin.

8 Galloner røbe Ribs og l1/* Pot Hindbær Ud
presses og det tilbageblevne behandles med 11 Galloner
koldt Vand, som dernæst tilsættes 2 Pd. fintstaarne Rod
beder, udpresses efter 12 Timers flittig Omrøring. I
Saften oplpses nu 20 Pd. raat Sukker og I8V2 Kv.
pulveriseret raa Vinsten. Efter nogle Timers Forlöb
indtræder Gjceringen, hvorpaa man gaar frem efter de
Regler, der ere givne for Stikkelsbcervin. Ester fuldendt
Gjcering tilsætter man 1 Gallon franst Brændevin, hælder
Vinen 8 Dage efter paa et andet Fad, paa hvilket den
forbliver i 2 Manned er. Den bringes nu atter paa et
andet Fad, tilspundses godt og henlægges i nogle Aar
i en føltg Kjcelder.

Solbcervin
laves paa samme Maade som foregaaende efter folgende
Blandingsforhold: 6 Galloner Solbær, 3 Galloner Jord
bær, 25 Pd. raat Sukker, 25 Kv. raa Vinsten, 10 Gal
loner koldt Vand og 33/4 Potter Brændevin.
Anm. 1. Vinene af hvide og røbe Ribs ere ikke
meget forstjellige i Smag og Farve. Man maa stedse
vogte sig for at tilscette for lidt Frugtsaft og for meget
Sukker, thi derved bliver Gjceringen mere ufuldkommen,
og Vinen faar en altfor ubehagelig Bismag af Skallerne.
Man kan ogsaa producere aldeles tørre Vine af disse
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Frugter, naar man kun tager dem aldeles modne; skulle
Vinene vcere mousserende, da maa i det mindste en Del
af Frugterne være Umodne. Vinstenen er iscer nyttig
ved Fabrikation af Frugtvine, fordi den bidrager til at
ophceve en ammoniakalsk Smag, der ikke sjældent fore
kommer i Saften.
Anm. 2. En anden Forbedring, der kan anvendes
ved alle Frngtvine, er den, at koge Mosten forinden ben
jættes i Gjcering.
Dog maa Kogningen paa ingen
Maade fortsættes for længe, fordi Fermentet (Gjceringsstofferne) da let bliver uoplpseligt. Man bpr for Sikker
heds Skyld altid tilsætte lidt kunstigt Ferment (Vmgjcer)
til den kogte Saft. Skallerne maa paa ingen Maade

forblive i Mosten.
Hyldebcervin.

Hyldebær ere særdeles velskikkede til Vin; deres Saft
indeholde megen Ferment og giver Vinen en smuk Farve.
Da de kun indeholde lidt Snkkerstof, saa udfordres der

saa meget ftørre Tilsætning af Sukker.
Efterstaaende Forskrifter hertil ere de mest prpvede:
1) Til hver Gallon Vin man vil lave, tager man
en Gallon modne Hyldebær og IV4 Pot Kirsebær eller
Slaaenbcer, koger dem med deres halve Maal Vand,
under stadig Omrøring med en Trcespatel for at faa alle
Bærrene knuste, presser derpaa Saften og bringer den
atter i Kjedlen. For at faa 18 Galloner Vin behpver
man 20 Galloner Vcedste; man tilsætter derfor Saften
saa meget Vand, at dette Maal bliver fuldt. Vcedsten
koges en halv Time med 56 Pd. raat, fugtigt Sukker,
bringes efter Afkpling i Gjcering og derpaa i Fadet.
Man hænger nu en Lcerredspose med en Blanding af
IV2 Pd. grovt stpdt Ingefær, 1 Pd. Allehaande, 121/?
Kv. Kanel og 25—35 Kv. Humle ned i Vcedsten, til
Banden af Karret, lader gjcere paa Fadet i 14 Dage
og aftapper derpaa. Den kan bruges efter 2 Maaneders
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Forlob; thi den vinder ikke ved Alderen. Den tillaves
ogsaa af Hyldebær alene, uden anden Frilgttilscetning.
2 ) 10 Galloner Hyldebær, 10 Galloner Vand, 45
Pd. Sukker, 50 Kv. røb Vinsten bringes paa sædvanlig
Maade i Gjcering. Under Gjceringen hænges en lille
Pose med 25 Kv. Ingefær eller Allehaande og 20 Kv.
bittre Mandler i Fadet, og udtages efter Gjceringen.
Hvis man vil, kan man tilsætte fransk Brændevin. Naar
Vinen er klar, saa hældes den fra Gjceren og fyldes
paa Flasker.

Kirsebærvin.
3 Galloner Saft af Moreller, der ikke maa Deere
overmodne, blandes med 8—9 Pd. hvidt SUkker, lægges
paa et Fad, og efter at den nødvendige Gjcer er tilsat,
bringes den i Gjcering. Man kan knuse Stenene og
Kjcernerne og hænge dem i Fadet, medens Vinen gjcerer.
Vinen faar da Smag af disse.

Kirsebærvin af sorte Bcer.
1 .) 8 Galloner Frugt overhældes med 11 Galloner
varmt Vand, hensættes i 24 Timer, blandes med 30 Pd.
SUkker og 35 Kv. røb Vinsten, og koges savledes som
det er beskrevet ved Hyldebcervin, 7e Del af Kirsebcerkjcernerne stpdes og blandes med Massen. Udpresning
og Gjcering som ved Ribsvin.
2 ) 15 Pd. næsten modne Kirsebær og 2 Pd. Ribs
knuses sammen med 2/s af Kjcernerne; til hver Gallon
Saft sættes 1 Pd. Sukker; Fadet lcegges i Sand og
bedcekkes løft med SpUndsen, saa længe Gjceringen foregaar. Fadet maa vcere fyldt til Spundsen. Vinen kan
bruges efter 2 Maaneders Forlpb.

Jordbær- eller Hindbcervin.
FrUgten knUses og Saften udpresses: til ben Kvan
titet Masse, der har givet 7 Galloner Saft, sættes 7
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Frugter, som overhældes med l1/2—2 Pcegle kogende
Vand, hvormed de blive staaende i 12 Timer. Alle de
pvrige Frugter maa afskalles omhyggeligt, udpresses og
bringes i et Fad tilligemed omtrent 45 Pd. hvidt Sukker.
Den tilbageblevne Masse lader man i 12 Timer ligge i
saa meget Vand, som den kan indsirge, presser, hælder
paa Fadet, omrorer saa at alt Sukkeret kan smelte og
fætter det i Gjcering ved tilsat Vmgjcer. Gjceringen
soregaar langsomt; netår den er forbi, tilspundses Fadet.
Man kan tilsætte Brændevin, hvis man vil. Vinen
maa ligge i et Aar, forinden den aftappes.
Jngefcervin.

18—20 Pd. Sukker oplpses i 91/2 Gallon kogende
Vand og blandes med 60—70 Kv. grovstM Jngefcerrod.
Blandingen koges omtrent V4 Time, tilsættes efter Af
kølingen 3/i Pd. Vmgjcer og fyldes paa Gjcermgsfadet.
Under Gjceringen maa Fadet stadig opfyldes med en
Del af Mosten, som man i dette Djemed maa holde
tilbage. Efter Gjceringen omtappes Vinen paa et andet
Tree, og naar den er bleven klar, fyldes den paa Flasker.
Man kan godt tilsætte Skallen af nogle Citroner.
Rhabarber-Champagne.
Saften Udpresses af 6 Pd. Rhabarberstilke, 1 Pcegl
koldt Kildevand fpjes til og man lader det Hele henstaa 5
til 6 Dage. Derpaa rører man det i nogle Dage hver
Dag 3 til 4 Gange om, sier Massen i en Haarsi og
tilføjer den 4 Pund Sukker og en i Skiver staaret
Citron. Naar Alt er godt sammenblandet, lader man
det atter staa 10 til 11 Dage. Nu fprst hcelder man
det, idet man filtrerer det ved Hjcelp af en fin Moirsselmsi, i et Vinfad, medens man samtidig tilsætter noget
Husblas, saa snart Gjceringen er forbi. Sluttelig luffer
man Spundshrlllet eller fylder Massen paa Flaster.
Vil man have Champagne, saa maa man tage hvidt
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Sukker.

En Tilsætning af lidt fin Cognac eller Vin er

meget fordelagtig.

Jordbcervin.
Fr. Koelitz angiver folgende Forskrift til Jordbcer
vin: Omtrent 10 Pd. store og smaa Havejordbcer give i
Haandpressen 4^2 Pd.Saft. Det tilbageblevne udrores med
saa meget Vand, at man ved en ny Presning faar
6 Pd. Saft til. Disse IOV2 Pd. Saft blandes med en
kold Oplpsning af 4 Pd. hvidt Sukker i 8 Pd. Vand.
Vcedsten kommes derpaa i et Fad, som lukkes med et
Gjceringsspunds. Ved en Kjceldervarme af 13° R. begynder
Gjcermgen snart; efter 4 Dages Forlpb er Vcedsten
endnu meget uklar, men har faaet en fin Annanassmag.
Efter 4 Ugers Forlpb trækker man Vinen af og filtrerer
den gjennem en ren Pose. Derpaa kommes den paa
Flasker, som proppes godt og opbevares opretstaaende.
Den er ikke ganske klar strax efter Filtreringen, men
filtrerer man den gjennem Papir, gaar den aldeles klar

igjennem.

Kunstig Vin.
I. Huch i Tilsit tilbereder en saadan ved at oplpse
20 Pd. Druesukker i 100 Pd. varmt Vand; derpaa til
føjes under Omrøring V4 Pd. fosforsurt Natron, V2 Pd.
Vinsyre, xk Pd. vinsurt Kali og T/s Pd. Kogsalt. Efter
at alt er oplpst, kommes Vcedsten i et Fad og tilfpjes
l1/2 Pd. udkogte og i Gjcering overgaaede Rosiner. Man
anbringer Fadet i et Rum, hvis Middelvarme er 15° G.
Efter 8—10 Ugers Forlpb er Gjceringen tilende. Man
tilføjer da under Omrøring Vs Pd. Garversyre, oplpst i
Forvejen i lidt af den gjoerede Vcedste. Derpaa lader
man klare i et Par Dage og bringer til Slutning den
klare Vcedste over paa et andet Trce, som bestandig maa
holdes fuldt og som opbevares paa et kpligt Sted. Den

videre Behandling er som ved almindelig Vin. Ved
passende Tilsætning af Vinessentser kan man give den
kunstige Vin en behagelig Bouquet.

Midler til at paavise Rodvinens kunstige Farve.
Man blander i en 20 Kubikcentimeter stor Glas
cylinder 5 Kubikcentimeter af Vinen med 4 Kubikcenti
meter ALther og ryster godt. Faa Minuter derefter
stiger Mtheren til Overfladen af den farvede eller ikke
farvede Vin. Er Wtheren bleven gul og antager den
ved Tilscetning af nogle Draaber Ammoniak en hpjrpd
Farve, saa har der været tilsat Kampechetrce.
Er
Mtheren bleven rpdlig indtil violet og ogsaa ved Til
sætning as en ftørre Mængde Ammoniak beholder denne
Farve, saa indeholder Vinen Orseille. Naar ALtherens
røbe Farve gaar bort ved tilsat Ammoniak uden at blive
violet, saa er ikknn Vinens naturlige Farve (Oenolin)
til Stede. Taber ben rpdfarvede Mther sin røbe Farve
vcd Ammoniak, uden at sidstnævnte farves, saa har der
været tilsat Fuchsin. Naar endelig ALtheren paa Over
fladen er Uden Farve, saa tager man en ny Portion af
Vinen, man vil prpve, og tilgyder dens dobbelte Maal
Vand og dens halve Maal Ammoniakvand.
Bliver
Vinen nu brunlig, saa indeholder den Kochenille; bliver
den derimod grøn, saa kan man antage, at den ingen
fremmed Farvesubstants indeholder.

Kunstig Madeiravin.
Jfplge Bpttgers Angivelse tilvirker man i England
en kunstig Madeiravin med en behagelig Smag, paa
folgende Maade: Man blander frisk Mblesaft og Honning,
lige store Mængder af hver, afdamper (men ikke i Jcernkar), indtil et Mg svpmmer i Vcedsken, saa at det fun
synker i den med sin halve Del, afskummer Vcedsten,
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lader den afköles, bringer den i et Kar af (Stentøj, som
hensættes i en Temperatur paa 12—15° R. Her fætter
man Vcedsken i Gjcering, som varer 12—14 Dage, da
Vcedsten saa vil klare sig. Den klare Vredste hceldes nu
paa Flasker og kan efter 6 Ugers Forlpb drikkes.

Forbedring af Korkpropper til mousserende Drikke.
I et Trcekar kommes Vand, som man har tilsat
4 pCt. koncentreret Saltsyre. Korkpropperne kastes deri,
og Vandet opvarmes til Kogning ved Damp eller aaben
Ild. For de bedre KorksorLer er 3U Times Kogning
tilstrækkelig, men for de flettere Sorter maa Kogningen
vedligeholdes i l1/« Time. Ester at Propperne ere tagne
op og skyllede, kommes de i et andet Kar med Vand,
hvori man for hver Pot af den tidligere anvendte for
tyndede Syre kommer P/s Kv. Klid; i dette Klidbad
koges de i 20 Minuter. Propperne tages ud og skylles,
og for at kunne tørre dem saa hurtigt og fuldstændigt
som muligt, behandles de med overhedet Vanddamp.
Dette sker paa folgende Maade: Propperne kommes i et
Kar med dobbelt Bund, under hvilket et Kobberdamprpr
udmunder; dette Rpr bliver paa en Del af dets Længde
opvarmet, enten ved Kulild eller ved Gasflammer.
Dampen som ledes gjennem Rpret antager herved en
Varme af 120—130° C. og berøber meget hurtigt Prop
perne det indsugede Vand. Ere de meget porpse varer
Tørringen 3^/s Time, ellers ere kun 2 Timer nødvendige.
Propperne blive meget elastiske og slutte alle meget toet.
De Propper, som efter denne Behandling ikke vise sig at
bære fuldkommen gode, bør ubetinget bortkastes.

At giøre Korkpropper uangribelige for SyrerMan udblpder førft Korken i en Blanding af 1 Del
koncentreret Vandglas og 3 Dele Vand i 2—3 Timer.
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Derpåa lader man den tørre og giver den et Overtræk
med en Blanding af fint pulveriseret Glas og Vandglas.
Efter at dette Overtræk er tørret, bringes Propperne en
kort Tid i en Klorkalciumoplpsning; efter at den sluttelig
er optagen heraf, afvaskes den med Vand og tprres.

At giøre Korkpropper lufttætte og holdbare.
(Af Fr. Ruschhaupt i New-York.)

Man smelter Parafin i en Kjedel over svag Ild og
kommer et Parti Propper deri. Da disse ville svömrne
ovenpaa, lægger man et gjennemhullet Laag derpaa og
tynger det ned med en eller anden glciceret Gjenstand.
Derved trykkes Propperne ned i Vcedsten, der da vil
drive Luften ud af Porerne og trænge ind i Stedet for.
I Lpbet nf 5 Mirmter vil dette bære stet. Man øjer
da Propperne op og lader dem afføle. De have da
vundet betydelig i Godhed derved. De lade sig f. Ex.
stære og gjennembore som Vox; man kan lettere baade
faa dem ned og op af Flaskehalsen, uden at deres glatte
og smukke Udseende lider derved. Dernæst slutte de
tættere til Glasvæggen end nogen anden Prop. Endelig
ere de blevne helt igjennem fuldstændig lufttætte, hvor
ved de naturligvis blive bedre anvendelige til Propning
af Champagne-, Vin- og Dlflafler.

En smuk grsn Farve til Konditorisager.
I Konditorierne er man oste i Forlegenhed med at
faa tilvejebragt en smnk, giftfri grøn Farve. Folgende
grønne Farve er ikke alene fuldstændig uskadelig for
Sundheden, men udmærker sig tillige ved sin Skjpnhed
og Varighed. Man lader 2/s Gram Safran henstaa i
24 Timer med 14 Gram destilleret Vand og lader lige
ledes Vs Gram Jndigokarmin henstaa med 31 Gram
destilleret Vand. Begge Vcedster sammenblandes og fies
igjennem Lcerred, hvorved man erholder en Farvevædste,
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hvoraf 20 Gram ere tilstrækkelige til at farve 2 Pd.
Sukker.
Farven kan opbevares længe, nctar man enten afdamper den til Tprhed eller med Sukker forvandler den
til en Sirup.

Rod Saftfarve af Karmin.
10 Kv. Karmin koges i et Porcellcenskar med Vand,
idet man 4—5 Minuter efter Kogningens Indtrædelse
lidt efter lidt tilsætter 10 Kv. Ammoniakvand, hvorved
Farven bruser op. Man lader endnu Blandingen koge
i 2 Minuter, derpaa afføle sig og blive staaende i samme
Kar i 24 Timer. Derpaa afhceldes Farven forsigtigt
fra Bundfaldet og opbevares omhyggeligt tilproppet.
Denne Farve tjener ogsaa som et særdeles smakt rpdt Blcek.

Rod Saftfarve.
Man udkoger god Fernambuk eller Rpdtrce flere
Gange med Høbt Vand og lader de samlede Vcedsker
henstaa i 4 Dage for at blive klare. Man lader da
den klare Vcedste løbe fra Bundfaldet ind i et Trækar
og tilsætter en eller anden Tinoxydoplösning (men som
ikke maa indeholde Forklor- eller Oxydulsalt), indtil alt
Farvestoffet er udfceldet. Man lader nu Farvestoffet
jætte sig til Bunds, den klare Vædske løbe bort og
bringer derpaa Bundfaldet paa et Siklæde, paa hvilket
man lader det ligge til det har faaet Konsistents som
©røb.
Af denne Grpd bringer man 3 Pd. i en Skaal af
Ler eller Porcellom og omrører heri 25 Kv. Mtsarmnoniakvcedste. Er Oplosningen endnu ikke fuldstændig,
saa kan man tildryppe lidt mere ALtsammoniakvcedste.
Den herved fremkomne mør ferøbe Vcedste blander
man med r/2 Pd. arabist Gummi og 72 Pd. hvidt
24
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Sukker, begge Dele i fint pnlveriseret Tilstand, og til
sætter endnu saa meget fint Hvedemel, at Massen faar
den tilborlige Konsistents. Derefter rulles Massen ud i
Stænger og tprres Paa et Brcedt, der er bestroget med
fin Olje eller Fedt.

Stivelse som Klaringsmiddcl for Brirndevm og Liksr.
Til Klaringen af omtrent 30 Potter Liksr ubrører
man 12^2 Kv. Stivelse i 75 Kv. Vand, sætter dertil
25 Kv. Sukker og koger Blandingen til en tyk Masse.
Naar dette er sket, blandes Klaringsmidlet med Likören
ved stcerk Omrystning, hvorefter Karret, hvori Tilbered
ningen foretages, rolig hensættes, indtil Klaringen er
fuldendt, hvilket senest indtræffer i Lpbet af 36 Timer.
Kun ved Likorer som indeholde lidet Alkohol, gaar
Klaringen langsommere fra Haanden, da Stivelsen natur
ligvis langsommere udfældes ved Tilstedeværelsen af
Vand i Overskud. Det synes derfor raadeligt lige over
for Likprer, der tilberedes af almindeligt Brændevin, at
foretage Klaringen, forinden Fortyndingen meb Vand er
foretagen, og dette kan jo altid ske uden Skade, efter
at Hovedmassen er bleven klar. Det udskilte Bundfald
kan atter benyttes til Klaring af et lignende Kvantum
Sifør uden nogen yderligere Tilsætning af Stivelse.
Sluttelig man endnu bemærkes, at Sukkeret, som sættes
til Stivelseoplpsningen, ogsaa kan udelades, naar Stivelsen
koges sammen med det til Likören bestemte Sukker.

Elfenben.
Blegning af Elfenben.

I.
Gjenstande af Elfenben, der ere blevne gule af
Alderen, kunne bleges saa at de blive aldeles som ny,
ved i nogle Dage at nedlægges i et Blegvand, tilberedt
af 1 Del frisk Klorkalk og 4 Dele Vand. Efter at
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Gjenstandene ere blevne aldeles hvide,
vaskes og tørres i Luften.

optages de, af

11.

Elfenbenet nedlægges i en varm, stcerk Allunoplysning, hvor det forbliver 1 Time. Derpaa optages det,
afgnides med et uldent Klæde og lægges i et fugtigt Klæde,
hvor det faar Lov at tprres langsomt.

Kunstig Elfenben.
At fremstille Billardkugler af
kunstig Elfenben.

5 Dele Elsenbenpulver og 3 Dele Blyhvidt eller
Zinkhvidt blandes i en Oplosning af 8 Dele hvid
Schellak i 60 Dele koncentreret Spiritus, og Blandingen
bliver opvarmet i Band lige til Kogepunktet. Derefter
presses Massen i Forme, som ere ophedede fra 230—280°
Fahrenheit. De afkplede Kugler drejes fuldstændig runde
og poleres. Eller: 8 Dele hvid Schellakpulver, 3 Dele
Zinkhvidt, Blyhvidt eller lignende, 5 Dele Benmel,
Elfenbenmel eller lignende bliver inderlig sammenblandet
og presset gjennem Valser af den ovenfor angivne
Temperatur, saaledes at det bliver til en ensformig
Masse, hvilken bliver presset i Forme, for derefter videre
at bearbejdes paa den ovenfor angivne Maade.
1 .) KUnstig Elfenben til BrUg ved fotografiske Ar
bejder, fremstiller man efter Mayall paa folgende Maade:
Man tager Gelatine (Hnsblas) eller Limfolio i sædvanlig
Tilstand og dypper det i et Bad af svovlsur eller eddike
sur Lerjord, hvorved Limen forener sig med Lerjorden.
Man lader Limen ligge i tilstrækkelig lang Tid i Badet,
for at det kan faa den fornodne Tykkelse og Tæthed, og
ganste blive gjennemtrængt af Lerjorden. Derpaa tager
man det op og lader det tørre og blive haardt, hvorpaa
24*
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man behandler det med Polering etc. paa samme Maade
som ved Elfenben. Man kan ogsaa blande Lerjorden
direkte med Limen, men denne Fremgangsmaade giver i

Almindelighed et mindre godt Resultat.
2) En Blanding af lige Dele Elfenben eller Ben
pulver og Wggehvide eller Lim- Man fremstiller af
denne Blanding en Dejg, hvilken man derpaa ved Valsning eller Presning giver Form som en Flade. Denne
Flade lader man da blive haard i Luften, hvorpaa man
skærer den i Stykker af passende Stprrelse.
3) 2 Dele fint pulveriseret svovlsurt Baryt (Perma
nenthvidt) udarbejdes med 1 Del Wggehvide; denne
Blanding udarbejdes til Blade. Den bedste Maade for
Anvendelse af disse Materialier er den, som man sæd
vanligt anvender ved Fabrikationen af det saakaldte
kunstige parisiste Marmor.
Man kan ogsaa anvende
Massen paa Papir.
Bladene blive, efter at de ere
omhyggeligt afgnedne, for at gjøre deres Overflade jæbn,
vaskede i Alkohol for at fjerne alle Urenligheder og
endelig præpareret paa sædvanlig Maade til at optage
det positive Billede. Efter at Billedet er frembragt,
dypper man Bladet i nogle Minuter i et svagt Bad af
Vand og Salpetersyre eller Kongevand, for at gjøre det
klarere og mere skinnende. Man fixerer, som sædvanligt,
med undersvovlsur Natron, afvaster og tørrer, hvorved
man helst maa anvende nogen Presning, for at Bladet
kan forblive jcevnt.

Farvning af Elfenben.
For at farve Elfenben bliver samme lagt 3—4
Dage i en Blanding bestaaende af 20 Kv. Salpetersyre
og blpdt Vand, i hvilken Blanding Elfenbenet bliver
saa blpdt, at det let lader sig trykke med Fingeren. I
denne blpde Tilstand modtager Elfenbenet forstjellige
Farver, naar det lægges saa længe i forstjellige farvede
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alkoholsie Oplosninger, indtil det har antaget den Farve
nuance, som man pnster. Efter Farvningen lader Elfen
benet sig forme, og saadanne formede Gjenstande blive
da, efter at de ere belagte med Papir, bedækkede med
tørret Kogsalt, derpaa hensatte i 24 Timer, hvorefter
Gjenstanden igjen har Elfenbenets Haardhed.

Farvning as Elfenben.
(Efter Karmarsch).

Sort. Elfenbenet bliver fprst lagt i Afkogning asBlaatrce og derpaa i en eddikesur Jcernilteoplpsning. Blaat
frembringes ved svovlsur Jndigooplpsning. Grpnt ved
at lægge den blaafarvede Gsenstand i en fortyndet Tinoplpsning og derpaa i en Afkogning af Gultroe. Gul

ved Kogning i en Oplpsmng af kromsur Kali og derpaa
i en Oplpsning af Blysukker. Rpdt ved Bestsning i et
Tinsalt og Nedlægning i en hed Afkogning Rödtrce;
ved at nedlægge saaledes røbt farvet Elfenben i Potaste,
faar man Kirsebærwdt. Violet ved Bestsning med Tin
salt og Nedlægning i en Afkogning af Blaatrce. Farv

ningen maa ste før Poleringen.

Sammcnkitning af Elfenben.
Til Befæstelse for mindre Stykker af Elfenben paa
andre Gjenstande, sammensmelter man Kolofonium, Ter
pentinolie og gult Vox i omtrent lige Mængder. For
at gjøre denne Kit haardere, tilsætter man et ganste fint
Teglstenspulver. En anden Kit faar man ved at sammen
smelte lige Dele as Guitaperka og almindelig Beg i et
Jcernapparat og derpaa udbrede Massen paa en poleret
Stenplade.
Ved Anvendelsen bliver denne Kit igjen
smeltet og derpaa strpget paa de Flader, som skulle
sammenkittes.

I
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At gjsre Elfenben blsdt og stmkbart.
Man lægger Elfenbenet i en Oplosning af Fosfor
syre af 1,13 specifik Vcegt, indtil det har faaet et gjennemsigtigt Udseende, affkyller det derpaa i rent Vand og
tørrer det mellem blpdt Lærred. Det er da i en Til
stand omtrent som tykt Læder, bliver Haardt i Luften og
faar i varmt Vand igjen sin bløbe Beskaffenhed. Selv
følgelig giver man Elfenbenet den forlangte Form ved
Afdrejning, medens det er i sin naturlige Tilstand og
underkaster det siden efter Behandlingen i fortyndet

Fosforsyre.

Imiteret ElfenbenEn elfenbenlignende Masse til Forsiringer paa
Mpbler, Fotografialbumsbind, Fotografirammer og lign,
faar man ved en Blanding, der bestaar af Lim, Cellu
lose, Alabast og Allun. Lirnoplpsningen tilberedes ved

Oplpsning af 100 Gram fin lys Lim i 1 Kilogram rent
filtreret Brpndvand; Cellulosevællingen ved at overgyde
50 Gram velbleget Cellulose (Trcepapirstof) med 31/s

Kilogram friskt Band og om røre det, indtil bcr har
dannet sig en scevn, tyk og trævlet Vælling: Allunoplösningen, ved at oplpse 50 Gram Allun i 1 Kilo
gram varmt Vand, der derpaa afkples til det er lunkent:
ved en yderligere Afkpling vil Allunet udkrystallisere.
Man stpber Massen i Metalforme, da disse give
skarpere og fastere Aftryk end Forme af Lim og Kautschuk.
Metalformen udpensles førft omhyggeligt med en
Blanding af lige Dele Gaase- og Svinefedt, eller med
en fin hvid Olje. Derpaa blander man i et Lerkar
75 Gram Limoplpsning, 200 Gram Cellulosevcelling og
60 Gram Allunoplpsning, hælder 200 Gram rent Bröndvand derpaa og tilsætter 250 Gram Alabastgibs, der er
pulveriseret saa fint som muligt og som førft er siet
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gsennem en Haarsigte. Hele Blandingen rpres saa længe
jammen, til Gibsen har oplpst sig fuldstændigt og der
fremkommer en jcevn Blanding. Den saaledes behandlede
Blanding fpres derpaa med en Ske over i Metalformen,
idet man stedse fylder i fra samme Sted. Formen indeslnttes i en Ramme af Tree eller Jævn, der omgiver
Billedet eller Forsiringen saaledes, at den flydende Masse
ikke kan lpbe bort.
Naar den fornøbne Mcengde er
kommen i Formen, ryster man denne i nogen Tid for at
Massen kan fordele sig jævnt og for at mulige Luftblærer kunne gaa bort, hvorefter man lader Formen
henstaa rolig en kort Tid, indtil Massen begynder at
blive tyk. I dette Ojeblik overdækkes den med et fugtigt
Stykke ßcerreb, hvorpaa man anbringer en Plade af
Jærn eller Trce, der passer i Rammen og maa være
dobbelt saa hej som denne, paa Massen og presser det
hele forsigtigt og langsomt sammen i en Presse, saaledes
at Vandet, der uddrives ved Trykket, løber ganske
klart bort.
Det indblandede Allun bringer Massen til at stivne
hurtig og holder Limen tilbage i Massen, saa at ved
langsom og betimelig Presning kun det rene Vand løber

bort. Har man presset tilstrækkeligt, saa lader man
Formen staa mindst i 15 Minuter og banker da Aftrykket
ud med en Træhammer, hvorefter Aftrykket strax bringes
i et rent, varmt Vandbad for at renses fra det Fedtovertræk, som den indsedtede Form har foranlediget.
Derefter tprres Aftrykket i en Tprreovn og bringes derpaa
i en kogende Blanding af lige Dele Vox og Stearin,
indtil den er helt gjennemtrcengt deraf. I denne Til
stand lader man Aftrykket fllldstoendig afkples og börster
det derpaa saa længe med en blöd Börste, indtil Elfenbensglandsen er tilstrækkelig fremtrædende.
Skal Elfenbensfarven falde mere eller mindre i det
gule, saa maa man tage Lim, Allun og Cellulose i et
noget andet Forhold.

376

Blegning af Elfenben.
(Af Professor Artus).
For at give adskillige Pianoforte-Fabrikanter den
forlangte Oplysning om en nem Metode til at blege
Elfenbenpladerne, anstillede Forfatteren en Række Forspg,
der omsider førte til et aldeles tilfredsstillende Resultat,
saa at han kunde anbefale folgende Fremgangsmaade:
I et fladt Kar overhcelder man de skaarne Elfenben
plader med en Oplpsning af kulsurt Natron (31 Kv.
Natron i 2 Pd. blpdt Vand til 1 Pd. af Pladerne).
Man lader det hele staa tildækket i 36—48 Timer, as
ks celder derpaa Bcedsten og afstyller Elfenbenet flere
Gange med koldt og blödt Vand. For hvert Pd. af
Pladerne oploser man derefter 75 Kv. svovlsyrligt Natron
i 2 Pd. blodt Vand og overhcelder Pladerne dermed.
Efter 5— 6 Timers Henstand tilsættes lidt efter lidt
6 Kv. Saltsyre, som forud er bleven fortyndet med sin
firdobbelte Vcegt Vanih omrprer godt, bedcekker Karret
med et velsluttende Laag og lader det hele henstaa i 36
Timer, hvorpaa man afhcelder Vcedsken, afskyller Pladerne
med Vand og tørrer dem tilsidst i Luften. Har nian
ikke opnaaet tilstrækkelig Hvidhed, kan Operationen gjentages endog tredje Gang.
Man maa sprge for, at den udviklede Svovlsyrling
kan bortledes, saa at den ikke opfylder Arbejdslokalet til
Skade for Arbejderne.
Til at blege Elfenben anbefaler Dr. E. Jacobsen i
Berlin en Blanding af 1 Del Terpeniinolje med 3 Dele
Alkohol. Denne Blanding lader man i nogle Dage
henstaa i Solskin, hvorved der dannes Brintoverilte.
Den faar da en i hpj Grad blegende Egenskab.

At giøre Elfenben bøjeligt og strcekkeligt.
Efter den af Geisler hertil anvendte Metode lægges de
ligeledes afElfenben forfærdigede Gjenstande i enOplosning
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af Fosforsyre, hvis specifike Vcegt er l,is, og blive lig
gende heri indtil de vise sig gjennemsigtige?) De udtages
nu af Syren, afvastes med Vand og torres mellem fine
LcerredLklude. De ere nu saa bøjelige som tykt Sæber,
blive haarde i Luften, men antage ved at ligge i varmt
Vand igjen deres Bpjelighed. Svagere Fosforsyre er
uben Virkning.
Anvendelse af saadant Elfenben til
Patteflaster for Bprn, til Beskyttelse for ømme Bryst
vorter og andre lignende Gjenstande er af stor Vigtighed.
Sagen grunder sig aabenbart derpaa, at en Del Kalk
oplpses, idet der herved dannes en Forbindelse, der har

et mindre Kalkindhold end Elfenbenet.

At stsbe Ben og Elfenben.
Man rasper Affaldet af Ben, Elfenben, Træ osv.
og dypper det i en fortyndet Oplosning af en mineralsk
eller vegetabilst Syre. Opfinderen anvender almindelig
Saltsyre, Salpetersyre, Vinstensyre eller Citronsyre og
befordrer Oplosningen ved Hjælp af et Vandbad pan
28—30° R.; den siede Blanding tilsættes V4 Del Elfen
benslim, der fremstilles paa sædvanlig Maade, og den
godt blandede Masse bliver herpaa ved Hjcelp af en
Luftpumpe befriet for den overflødige Vcedsie. I denne
Tilstand vilde den imidlertid ikke lade sig stpbe, men
bliver derfor blandet med en Oplösning af Kopal- eller
Gummilak i Alkohol, hvorefter den lader sig stpbe som
Gibs; i en Form, der sædvanlig tilberedes af Svovl,
bliver den snart saa haard som den oprindelig anvendte
Substants og er fuldstændigt uoplpseligt i Vand. Det
kunstige Elfenben har ganske det samme Udseende som
det naturlige, i tynde Plader har det ogsaa den samme
Gjennernsigtighed og lader sig ligeledes dekorere og farve
med forstjellige Farver.

*)

Se Side 374.
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At ætfe i ElfenbenTil at ubføre den saa meget sögte, men dyre Elfen
bensgravering paa en billig Maade, foresloar man i
England at overtrække Elfenbenet med Radergrund, at
tegne med Naalen heri og derpaa ætse med en Voedske,
der bestaar af 20 Gram fint Sslv, oplöst i nøjagtig
80 Gram Salpetersyre og foriyndet med 640 Gram destil
leret Vand. Efter omtrent en halv Times Forlob (mere
eller mindre, eftersom Farven skal være lysere eller
mørfere) hælder man Vcedsten af, vaster de ætsede Trcek
rene med destilleret Vand og tørrer dem med Trækpapir.
En Time efter fjerner man Wtsgrunden med Terpentin
olie; Tegningen bliver efter 1 å 2 Dage fuldstændig
mørk. Andre Farver kan man frembringe, na ar man i
Stedet for det salpetersnre Splv anvender en Oplosning
af Guld eller Platin i Kongevand eller af Kobber i
Salpetersyre.

Kunstigt Elfenben.
2 Pd. rent Guttaperka oplpses i 32 Pd. Kloroform
og mættes med renset Ammoniakgas. Kloroformen afdestilleres derefter ved en Temperatur af 185° F. Det
tilbageblevne blandes med fosforsurt Kalk.
Denne
Blanding har en stor Lighed med virkeligt Elfenben.

At farve Skakbrikker og andre Ben- og Elfenbensarbejder
hgjrode.
Paa Opfordring af et Nürnbergerhus anstillede
Dr. Kellerman flere Forspg paa at meddele Ben en hpjrøb Farve. Han behandlede fprst Karmin med krystalli
seret fulfurt Natron, uddrev Kulsyren ved Hjcelp af
Eddikesyre og knnde herved meddele Arbejder af Ben en
stjön, men noget dunkel höjröd Farve. Ved Anvendelsen
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af Eddikesyre blev Fremgangsrnaaden imidlertid ikke saa
billig som ønskeligt. Hans senere ganste simple Fremgangsmaade er folgende: Man lægger forst de Bensorter,
som skulle farves, 15—20 Minuter i et meget fortyndet,
ikke opvarmet Skedevand (Salpetersyre), af samme Styrke
som almindelig god Eddike (13 Gram Salpetersyre til
x/s Liter Vand). Derpaa lægges de ligeledes 15—20
Mirmter i en meget fortyndet Tinsaltoplpsning.
De
saaledes bejtsede Gsenstande lcegges i Rödbadet, men
fprst naar dette har begyndt at syde. Rpdbadet bestaar
af følgende: Man tager til et mindre Forspg, f. Ex. et
halvt Skakspil, en stor Knivspidsfuld af fint rødt Karmin,
tilsætter 10—12 Draaber Salmiakspiritus og omrører
indtil Karminet er oplpst. Derpaa tilsættes ‘/* Pægl
Vand.
I dette Bad, som sörst maa ophedes til det begynder
at syde, lader man de bejtsede Gjenstande ligge omtrent
15 Minuter, i hvilken Tid Farvningen gaar for sig.
Man erholder smukkere Farver, naar man ikke fortsætter
med Kogningen, men tager Karret fra Ilden saa snart
Bensagerne cre komne deri.
Den paa denne Maade frembragte Farve er ct
brændende Karmin. Vil man i Stedet for denne Farve
have Skarlagenrødt, saa kan man anvende et af folgende
Midler, enten 1) man tilføjer til det beskrevne Rödbad,
naar det begynder at syde og man netop har lagt Benene i,
5—10 Draaber Binstensyre (Vinsyre) af samme Styrke
som god Eddike, eller 2) man tilsætter ganste lidt engelsk
Svovlsyre (1 Draabe Syre tit 6 Kv. Vand) til det Vand,

som man anvender til Tinsaltoplpsningen.

Overforing af fotografiste Billeder paa Elfenben,
Porcellam, Marmor og lign.
Man tager hvidt, u(intet Papir, satinerer det (b. e.
man lader det gaa igjennem et Valseværk med polerede
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Plader) og Utryger det paa den ene Side med Klister.
Naar det er fuldkommen tørt, anbringer man ved
Hjcelp af en Pensel paa ben ulimede Side et Lag af føl
gende Blanding: 20 Gram destilleret Vand, 1 Gram
Kandissukker, 20 Gram citronsur Jernilte.
Det præparerede Papir udsættes i 10 Minuter under
et Negativ for Solens Indvirkning. For at fremhæve
Billedet, stryger man med en lille Pensel et ganste fint
Lag Pulver af en eller anden Farve derpaa. Billedet
fixerer man, idet man overstryger det med Jseddikesyre
og derpaa tørrer det. Til Overførelsen vaster man Gjenstanden, paa hvilken man vil overføre Billedet, med Al
kohol.
Derpaa tilbereder man en temmelig flydende
Blanding af Wther og venetiansk Terpentin, hvilken Fer
nis man med en lille Pensel anbringer forsigtigt paa de
Steder, der ikke skulle paavirkes. Billedet lægges paa
det Sted, hvor det skal hcefte, trykkes fast og vcedes fra
Bagsiden med en fugtig Svamp. Man guider nu hen
over Papiret i to eller 3 Minutter og tager det derpaa
bort, hvorefter Billedet vil vise sig paa Gjenstanden.

Bsffelhornliguende sort Beitse til Hornkamme.
25 Kvint Kviksplv oplyses ved sædvanlig Temperatur
i 25 Kvint koncentreret Salpetersyre og Oplosningen for
tyndes med 1 Pd. Vand. I denne Oplpsmng lægges
Kammene Natten otier, optages saa og skylles med lidt

Vand, som derpaa hceldes til Kviksplvoplpsningen, hvorpaa de tilsidst vaskes med meget Vand. Ved denne Be

handling have Kammene antaget en røb Farve, som, naar
Kviksplvoplpsningen blev anvendt i koncentreret Tilstand,
gaar lidt otier i det brune, saaledes at denne Farve,
naar den kun anvendes paa enkelte Partier af Hornet,
kan tjene til at give det Udseende af Skildpadde. De
saaledes rpdbeitsede Kamme bringer man nu i en for
tyndet Svovlkaliumsoplösning (3 Kvint Svovllever oplöst

'ii nr~ f~r__________ ~ .-wfe
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i 2 Pd. Vand) og lader dem ligge deri höjsL 1—2 Timer,
hvorved de blive sorte. De vastes sörst med rent Vand,
derpaa med Vand tilsat lidt Eddike og endelig atter med
rent Vand. De saaledes farvede Kamme have aldeles
Udseende af Bpffelhorn. Det bemærkes, at man maa
vcere lidt forsigtig ved Poleringen, da denne sorte Farve,
endskjpnt fuldkommen fast og varig, dog ikke gaar dybt
ind i Massen. Metoden er billigere end nogen anden
lignende, da der kun udfordres overordentlig lidt Kviksplvsoplpsning.

Farvning af Horn.
For at farve Horn hvidt, bringer man det fprst i
en Blanding af 3 Dele Mpnnie, 5 Dele Kalk og lidt
KalilUd, og dypper det derefter i kemist ren Saltsyre,
hvorved dannes Klorbly, som giver Hornet et mælke
hvidt, opalagtigt Udseende. Naar mart bringer Horn,
der er bejtset paa denne Maade, i røbt, kromsurt Kali,
saa danner der sig fromfurt Blhilte eller Kromgult
derpaa.
Ved Guldoplpsning bliver Hornet røbt, ved Sølv
nitrat sort, ved fortyndet Salpetersyre grønligt. Pikrinsyre med lidt Jndigokarrninoplpsning giver en smuk grøn

Farve.

Farvning af Horn som Efterligning af Skildpadde.
1) Af 2 Dele ulcesiet Kalk og 1 Del Blyglans dan
ner man ved Hjcelp af Scebesyderlud en Dejg, hvilken
man anbringer paa Hornet. Herved maa man dog iagt
tage, at de Steder af Hornet, som skulle vcere hvide eller
ufarbebe, ikke blive overtrukne med Dejgen. Det paa denne
Maade behandlede Horn har dels mørfe, dels lyse Steder,
og ligner Skildpadde meget skuffende, tjær naar man
lægger en Messingplade underneden det.
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2) For at hinne give Horn en skildpaddeagtig Farve,
blander man i en tilstrækkelig Mængde Urin 2 Dele
Sölverglod og 1 Del ulcesket Kalk til en Voelling. Denne
Blanding stryger man Paa Hornet og efter 3 a 4 Timers
Forlöb vastes den igjen af, hvorefter Hornet er farvet.
(Ind. Tid.)

At give Horn cn metallignende Overflade.
Gjenstande, der ere Udforte af Horn, blive, for at
de kUnne faa en metallignende Overflade, behandlede
med efterfølgende Beitser, hvilke give dem en forstjellig
Farve. KlorZink (jatifur Zinkoplpsning), anbringes paa
Gjenstanden med en Börste, og giver en gul Broncefarve,
kromsurt Zinkilte en grpn Farve, saltsUr Kobberoplpsning
en sort, kromsurt Kobberilte en brrmBronce; Jodkalium,
der anbringes paa disse Farver, gjøre dem røbe. De
paa den angivne Maade behandlede Gjenstande blive
torrede ved en temperatur af 68° C. og herpaa indrevne
med fint pulveriseret Musivguld (Svovltin).
(Ind. Tid.)

Perlemoderbejtse til Hornkamme.
Man plejer efter G- Manns Anbefaling at give
Hornknapper en perlemoderagtig Bejtse ved at koge dem
i en mættet Blysukkeroplpsning og derpaa lægge dem i
cn meget fortyndet Saltsyre. Denne Metode kan ikke
anvendes ved Hornkamme, fordi Tænderne vilde lide for
meget ved Kogningen, hvorfor C. Pnscher anbefaler at
give dem den nævnte Bejtse ved at lægge dem Natten
over i en Oplysning af 1 Del salpetersurt Blyilte i 4
Dele Band, lade dem afdryppe, derpaa holde dem V4
eller J/2 Time i en Bcedske, som indeholder 3 pCt. Salt
syre og tilsidst afsiylle dem i Vand. Skulde Vejts-
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ningen ikke vcere ensartet, saa gjentages Operationen
endnu en Gang.

Anilinfarvers Anvendelse til Farvning af Horn.
Alle Anilinfarver lade sig med Lethed anbringe paa
hvidbcjtset Horn, baade hpjrpde, violette, blaa og grønne.
Man anvender hertil i Vinaand pan 90 pCt. opløfte
Anilinfarver. Til rødt tages 1 Kvint Farvestof til 20
Kvint Vinaand, til violet 1 St'üint til 25 Kvint, til
blaat 1 Kvint til 30 Kvint og til grønt 1 Kvint (i
Dejgform) til 10 Kvint Vinaand. Oplosningerne blive
filtrerede og opbevarede i vellukkende Sæar. Med Und
tagelse af de røbe og de grønne, maa Anilinfarverne
opvarmes før de bruges, saafremt de have henstaaet
længe forinden. For at frembringe rpdt, bringes hvidt
Horn i et Bad af blpdt Vand med saa meget AnilinTøbt, at den önskede Farve viser sig efter Behandling en
halv Times Tid. Violet farves ligesom røbt med Til
sætning af lidt Tinsalt. Blaat faaes ved at behandle
det hvide Horn i 2 Timer i en lunken Oplpsning af 4
Kvint Ktortin, 16 Kvint Allun og 2 Kvint Vinsyre i
5x/s Pot Vand, derpaa i et nyt Bad med det fornøbne
blaat og lidt Tinsalt. Grpnt faaes, idet Hornet be
handles en Times Tid i et Bad af Anilingrpnt og lidt
Kogsalt. Et smukt grønt kan faaes af Pikrinsyre og
Jndigokarmin. Det hvide Horn faar hertil fprst en
Bejtse af Allun (25 Kvint jcernfrit Allun i 2 Pund
Vand). Graat faaes med Kochenille-Ammoniak, og Hor
net bringes i et Bad af salpetersurt Jcerntveilte. Brunt
faaes naar kromgUlt farvet Horn bringes i et lunkent
Bad af Rodspaan. Ogsaa Katechuoplpsning giver et
smukt brunt, naar Hornet har ligget deri Natten over,
derpaa torres og vastes med varm Scebeoplpsning.
Sort faaes naar Hornet fprst bejtses 1 Time i en Oplpsning af salpetersurt Kviksplvforilte, derpaa lægges
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Natten over i et Afkog af Galcebler, og man den fölgende Dag fætter 6 Kvint Jcernvitriol til hver Pot
deraf. Paa samme Maade kan Ben farves sorte.

At give Horn en varig Blodhed og Elasticitet.
Hertil anbefaler Dams, at man til en Liter Vand
i et Kar sætter lidt efter lidt 3 Liter Salpetersyre, 2
Liter Trceeddike, 5 Kilogram Garvesyre, 2 Kilogram Vin
sten øg 21/« Kilogram svovlsurt Zinkilte og i 10 Dage
udblpder Hornet i denne Blanding. Naar Hornet derpaa er tilstaaret som man vil have det, saa udblpdes det
atter i det samme Bad og poleres endelig. Det beholder
siden sin blöde og elastiste Beskaffenhed.

Kunstig Skildpadde.
Naar Elfenben behandles med fortyndet Saltsyre
(8 til 10 Dele Vand paa en Del Saltsyre), bliver det,
derved at det jordagtige Stof i Elfenbenet oplpses, blpdt
og bøjeligt, og bestaaer nu kun af Brusk, hvilket ligesom
Tyrehuder lader sig garve i Bark. Stykker af Elfenben,
som kun have en ringe Tykkelse, blive i Saltsyre fuld
stændig blødgjorde i Lpbet af nogle Dage. Bringer
man dem derefter i en stcerk Lud af Egebark eller Gal
cebler, saa opnaa de deri snart igjen deres Haardhed og
antage samtidig en røb eller brungul Farve, medens de
blive fuldstændig gjennemsigtige. Törrer man dem i
denne Tilstand, kan man skuffende give dem Skild
paddens brunplettede Udseende ved en Guldoplpsning,
som med en tilspidset Svamp paascettes hist og her. Det
garvede Elfenben er Haardt, elastisk, fuldstændig uoplpseligt, blpdgMes ved sagte Ild ligesom Horn og
Skildpadde og lader sig ligesom disse Substanser for
arbejde paa enhver Maade. Man kan ogsaa med Held
garve mange Slags smaa af Elfenben forfærdigede Gjen-
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stande og tilsyneladende forvandle dem til Skildpadde.
Kun maa man paase, at de tprres paa en Maade, hvor
ved de ikke funne forstyde sig. Plader presser man der
for imellem glatte Brædder, hule Gjenstande jætter man
paa et hensigtsmæssig dannet Stykke Tree o. s. v. Flere
Stykker kunstig Skildpadde lade sig, naar de ere blpdgjorte ved Barme, let forene ved Tryk.
Man kan
tage Drejespaaner og andet Affald af Elfenben, garve
det og ved at presse det mellem varme Jernplader eller
i ophedede Jernforme forarbejde det ligesom Horn og
Skildpaddespaaner. Ben giver, gjennemtrukket med Salt
syre og derpaa garvet, en uigennemsigtig Masse af et
daarligt Udseende.

Sottsarvmng af Perlemor.
(Efter Karmarsch.)
Da det naturlige sorte Perlemor kun forekommer i
mindre Stykker, og da den sorte Farve i betydelig Grad
forhpjer Farvespillet og navnlig er af god Virkning i
indlagte Arbejder ved Siden af den hvide, saa har Kar
marsch angivet et Middel til ar farve det hvide Perlemor
sort, hvilket ikke som ved Elfenben og lignende Stoffer
kan ske ved salpetersUrt Solvoxyd, der giver Perlemoret
en røbbrun Farve. I en mættet Oplpsning af Klorsplv
i Ammoniak (Salmiakspiritus), lcegger man det fcerdigforarbejdede og polerede Perlemor, og henscetter det hele
paa et nwrkt Sted. Efter Forlpbet af 24—60 Timer
tages Perlemoret atter ub af Oplosningen, lægges paa
Trækpapir og udsættes længere Tid for Sollyset, hvor
ved den graasorte Farve fremtræder; tilsidst afpUdser
man med en Uldklud og lidt stemmet Kridt. Da det
alene er Farvespillet, der giver det sorte Perlemor sin
hele Skjpnhed, bør man altid kun farve hvide Perle
morsstykker, som Udmærke sig ved et smukt Farvespil.

25
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Kollografen.
R . Jacobsen i Berlin har opfundet og faaet Patent
paa et Apparat til Mangfoldiggørelse af strevne Sager.
Kollografen har bet Fortrin for Hektografen m. ft., at
man ved Hjælp af den kan tage flere Aftryk og at disse

leveres med Bogtrykkersvcerte.
Kollografens Plade bestaar af Gelatine og Glycerin
med en Tilsætning af Scebe, og bliver, forinden den be
nyttes bestrpgen med en Blanding af Tannin og Glyce
rin. Man fremstiller Originalstriften med et meget tyndt
flydende Orntryksblcek (af Lerjord), der paa Pladen danner
en fedtsur Lervaresubstans, omtrent som ved Litografi;
denne Substans er i Stand til at modtage Trykkesvcerten,
medens den övrige Del af Pladen, der befugtes ligesom

en Litografsten, ikke modtager denne Sværte.

Essentser.
Aloe-Essents.
l 1/2 Pd. Aloe dirigeres i 8 Dage med l1/* Pot
rektificeret Spiritus af 90 pCt. Tralles, derefter afhceldes
Vcedsten fra BUndfaldet, som atter dirigeres med 1 Pot
Spiritus i 8 Dage, hvorpaa man blander begge Udtrcek

og filtrerer samme.
Angelica-Essents.
IV2 Pd. friste Angelicaplanter og2Potter 16° Spiritus.
Man sindeler Angeltcaplanterne (Rod og Stilke), dirigerer
med 1V4 Pot Spiritus i 8 Dage. Derpaa hceldes den
klare Vcedske fra og de pvrige 3/4 Pot Spiritus paahældes og dirigeres ligeledes i 8 Dage, hvorefter den
udpresses, blandes med det foregaaende Udtrcek og

filtreres.

Appelsin-Essents.
3 Pd. friske Appelsinstaller udtrækkes med
16° Sprit i 8 Dage, udpresses og filtreres.

1 Pot
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Berg arnot-Assents.
11 /t Pd. Bergamotstaller dirigeres i 8 Dage med 2
Potter 16° Sprit, hvorefter de Udpresses og filtreres.

Biskop-Essents.

l1 /2 Pd. grønne friske Pommerantsskaller udtrækkes
i omtrent 14 Dage med F/4 Pot hvid Vin og 3 (4 Pot
reneste koncentreret Spiritus, hvorefter Vcedsken afpresses
og filtreres.
Kardemomme-Es sent s.
*/ 2 Pd. stpdt Kardemomme dirigeres i 8 Dage med
2 Potter Sprit, udpresses og filtreres.
Kardinal.

50 Kv. tørre Pommerantsskaller, 30 Kv. umodne
PommerantsfrUgter og 10 tørre Appelsinstaller dirigeres
i 10 å 12 Dage med 21/* Pot Spiritus as 90 pCt.
Tralles, udpresses og filtreres.

Citron-Essents.
2 Pd. Citronstaller dirigeres i 8 Dage med l1/* Pot
16° Sprit, hvorefter man afhcelder den klare Vcedske,
dirigerer atter i 8 Dage med 3/< Pot Sprit, udpresser og
blander begge Vcedskerne og filtrerer samme.

Curacao-Essents.

21/« Pd. Curacaoskaller og 2 Potter Sprit
behandles aldeles som foregaaende.

(16°)

Kansl-EssenLs.
125 Gram ægte Kanelbark dirigeres i 8 Dage paa
ct varmt Sted med 1 Pot 16° Spiritus, udpresses da

og filtreres.
25*
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Krydder-EssenLs.

75 Grant Kanelbark (Cassia lignea), 30 Gram
Nelliker, 15 Gram stpdt Kardemomme, 8 Gram Mustatblomst, 4 Potter 16° Spiritus dirigeres i 8 Dage, ud
presses og filtreres. Denne Krydder-Essents anvendes
til Forbedring af Likprer og kan tilsættes indtil Vs Pd.
til 30 Potter Sifør.

Jordbærlikpr.
Paa 10 Pd. friste Jordbær gydes 4 Potter god,
ægte Druesprit, 5 Pd. stödt hvidt Sukker og lidt Vanille
ester Behag. Denne Blanding lader man henstaa paa
et lunkent Sted i 14 Dage, filtrerer den derefter gjennem
en Filtpose eller Flonel og fylder den paa Flaster,

Svensk Banko.
2 Pd. Arrak, 1 Pd. hvidt Sukker, 1'/« Pcegl Vand
og */2 Pcegl Rosenvand dirigeres nogle Dage, filtreres
og fyldes paa Flaster.

Frugtessentser.
Disse Essentser benyttes til at give Sukker Smag af
forskjellige Frugter, for derefter at benyttes som Tilsæt
ning til Drikkevand, som en velsmagende og behagelig For
friskning.
Pcereessents.

Dette er en Oplpsning af eddikesurt Amyloxyd i
Alkohol. For at fremstille denne blander man 1 Pd.
Fuselolje med 1 Pd. engelst Svovlsyre og P/2 Pd. tørret
eddikesurt Natron, opvarmer Blandingen i flere Timer til
henimod 100° C. og udstiller det herved dannede eddike
sure Amyloxyd ved Tilsætning af lidt Vand, destillerer
dette og renser Distillatet ved Bastning med en fortyndet
Sodaoplpsning, hvorved man bortstaffer en liden Mcengde
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Syre. Det saaledes erholdte eddikesure Amyloxyd har
en meget stærk Sugt af Frugt, men denne Lugt er
altfor kraftig, den bliver fprst behagelig, naar man for
tynder Wtheren med det slerdobbelte Volumen Alkohol.
1 Del eddikesur Amyloxyd oplyst i sin 8-dobbelte Vægt
as Alkohol giver en passende Essents. For nu at frem
stille Sukker, som smager lig Pærer, befrugter man det
med flere Draaber af denne Essents, og for at frem
bringe FrUgtsmagen endnu bedre, tilsætter man lidt Vineller Citronsyre.

Mbleessents.
Denne er en Oplysning af valeriansurt Amyloxyd
i Alkohol. Man blander 1 Pd. FUf'elolje sammen med
3 Pd. koncentreret Svovlsyre og tilsætter lidt efter lidt
2 Pd. Vand. Endvidere opheder man 21/4 Pd. røbt,
kromsurt Kali med */2 Pd. Vand i en tabuleret Retort
og lader nu lidt efter lidt den sprste Blanding dryppe i
denne Vcedsie, idet man iagttager den Forsigtighed, at
Kogningen aldrig bliver for stærk. Destillatet mættes
med Soda og inddampes. Derpaa tilsætter man Oplos
ningen for hver 3 Pd. krystalliseret Soda, man har for
brugt, 2 Pd. koncentreret Svovlsyre, som er fortyndet
med ligesaameget Vand. Vnleriansyren udstiller sig ovenpaa som et oljeagtigt Lag. For nu at fremstille valeriansurt Amyloxyd blander man 1 Pd. ren Fuselolje forsigtig

med 1 Pd. engelst Svovlsyre; den afkplede Oplpsning
tilsættes l1/4 Pd. af den paa nysnævnte Maade erholdte
Baleriansyre. Blandingen ophedes flere Minutter i Vand
bad og blandes derefter med Vand, hvorved det urene
valeriansure Amyloxyd udstiller sig. Det udvastes flere
Gange med Band, derefter med en fortyndet Sodaoplpsning og tilsidst igjen med lidt Vand. Man maa passe

paa, at Blandingen af Svovlsyre med Fuseloljen og
Valeriansyren ikke bliver for stærkt og for længe op-
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varmet, ellers erholder Produktet en utaalelig gjennemtroengende Lugt.
1 Voegtdel valeriansurt Amyloxyd bliver til Brugen

oplpst i 6 å 8 Voegtdele Alkohol.
Annanas essents.

Denne er en Oplpsning af smprsUrt ALthyloxyd i
Alkohol. For at erholde den Smorsyre, som hertil stal
benyttes, oplpser man 6 Pd. Rørsukker og 3 Kvint Vinsyre i 26 Pd. kogende Vand, lader Blandingen henstaa i
flere Dage, derpaa tilsætter man */* Pd. Gammelost,
fordelt i 8 Pd. sur Mcelk og 3 Pd. slernmet Kridt. Man
lader hele Massen henstaa i 5—6 Uger ved en Tempe
ratur af omtrent 28° R. og erstatter fra Tid til Tid det
bortdunstede Vand. Den i Begyndelsen tykblevne Masse
er efter denne Tid ganske tyndflydende og Gasudviklingen,
som fpr fandt Sted, er ganste ophprt. Man blander nu
Voedsten med sit lige Maal koldt Vand og tilsætter en
Oplpsning af 8 Pd. krystalliseret Soda, frafiltrerer den
kulsure Kalk, som herved har udstilt sig, inddamper Vcedsien tit 10 Pd. og blander den derpaa forsigtig sammen
med 5^2 Pd. koncentreret Svovlsyre, som i Forvejen er
bleven fortyndet med ligesacuneget Vand. Smprsyren ud
skiller sig som et olseagtigt Lag, der fraskilles og renses

ved Destillation.
For nu at fremstille Smprsyrecetheren, oplyses 2
Pd. Smdrsyre i 2 Pd. meget stærk Alkohol, og tilsættes
omtrent 5 Kvint koncentreret Svovlsyre. Blandingen
ophedes flere Minutter, hvorved Smprsyrecetheren ud
stiller sig som det pverste Lag. Det hele blandes med
sit halve Volumen Vand, og derpaa fraskiltes det oberste
Lag, rystes med lidt Vand, derefter need lidt fortyndet
Sodaoplosning og tilsidst igjen med lidt Vand, for at
faa ALtheren ganske ren.
1 Del smprsurt Wthyloxyd, opløft t 8 a 10 Vcegt-
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Frokost Bitter-Essents.

100 Gram Malurt, 100 Gram Korbendich, 60 Gram
Entianrod, 60 Gram Galangerod, 60 Gram Pommerantsskaller, 60 Gram Umodne Pommerantser, 30 Gram Kanel,
30 Gram Nelliker, 50 Gram Ingefær, 60 Gram Sandel
træ, 30 Gram hvid Kanel, Udtrækkes med 4 Potter Spi
ritus, presses og filtreres.

Soya.
5 Gram spansk Peber, 3 Gram spansk Humle, 20
Gram alm. Humle, 5 Gram Ingefær, 2 Gram Nelliker,
10 Gram Laurbærblade, koges med 1 Pot Dl, derpaa
tilsættes 1 Pd. Salt, 1 Pot sort Sirup, 1 Pd. PuddersUkker, V/2 Pot Snkkerkulor, 2 Potter stcerk Saltlage
fra Kjpd, 2 Potter Dl. Det hele gives et Opkog og sies
gjennem en Flonels Spidspose efter Afkpling.

Konservering af Mg.
Man dypper Wggene i en Blanding, som man har
tilberedt paa folgende Maade: To Skjcepper ulæsket
Kalk, to Pd. Salt og V*2 Pd. Cremor tartari blandes
med saa meget Vand, at et Wg, som lægges i denne
Oplpsning, netop svömmer med Spidsen over Overfladen.
Denne Metode
patenteret i England, og Wggene stal
paa denne Maade kunne holde sig i 2 Aar.
En anden Maade bestaar i at behandle Mggene i
en Vandglasoplpsning. Wggene saavel som Vandglasoplysningen opvarmes til ca. 50° R. Wggene dyppes
et Par Minutter i den varme Oplpsning, hvorefter de
tørre§ saa hurtigt som muligt i en varm Luftstrpm. De
saaledes preserverede ALg har ikke, som Kalkæg, nogen
somhelst fremmed Smag.

Jean Wickersheimers patenterede Metode til i længere
Tid at opbevare Kjod.
En til 50° R. opvarmet Oplosning af 60 Gram Allun
i 3 Liter Vand blandes sammen med en Blanding af 9

394

Gram Salicylsyre i 45 Gram Methylalkohol, hvortil er
sat 250 Gram Glycerin. Med denne Vcedske injiceres
Dyret før bet aabnes. Til mindre Dyr anvender man
100 Gram Vcedske for en Kilogram Legemsvægt, til
stprre Dyr kan man gaa ned til 40 Gram for 1 Kilo
gram Vægt. Til Lig og Dyr, som ikke ere bestemte til
at spises, benytter man en Oplpsning af 80 Gram Pot
aste, 60 Gram Kogsalt, 30 Gram Salpeter og 160 Gram
Alun i 6 Liter Vand, der opvarmes til 50 Grader R., tilscetter en Oplssmng af 18 Gram Salicylsyre i 600
Gram Methylalkohol og tilføjer endvidere 60 Gram Kar
bolsyre og 1800 Gram Glycerin.
(Ark. for Pharm. og tekn. Kemi.!

Konservering af Kjod til langvejs Forsendelse.
Von Herzen lader Kjpdet ligge i 24—36 Timer i en
Oplösmng, der i 100 Dele indeholder 8 Dele Borax, 2
Dele Borsyre, 3 Dele Salpeter og 1 Del Kogsalt (Resten
Vand) og indpakker det derpaa i Vlikdaaser; hvori bringes
lidt af den nævnte Oplpsning. Fpr Kjpdet anvendes,
behpver man kun at lade det ligge
Timer i Vand.
Paa denne Maade har man, uden at Kjvdet har lidt
ringeste Forandring, sorsendt det fra La Plata til Evropa.

Anvendelsen af Borsyre til at konservere Kjod.
A. Herzen benyttede hertil raa Borsyre, der ved
Tilsætning af Borax var gjort lettere oplpselig i Vand.
Virkningen forhøjedes ved Tilsætning af lidt Kogsalt og
Salpeter, hvorved tillige Kjpdeis friste Udseende vedlige
holdtes. Referenten har hnvt Lejlighed til at underssge
mange Prpver af det paa denne Maade i Sommerheden i
Florens opbevarede Kjod, og tvende af hans Omgangs
venner have i en Manned udelukkende fun spist sligt
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Kjöd. Kjpdet beholder sit naturlige Udseende, viser ikke
Spor af Forraadnelse og viser end ikke under Mikroskopet
noget Tegn til Forandring. En Levering af et ftørre
Forrå ad deraf, som uden videre Forsigtighedsregler havde
vceret pakket i Kasser og Blikdaaser og havde gjort to
tropiske Rejser, var endnu Aaret derefter spiselig. Efter
at have gjort sig befjenbt med ben Herzenske Metode og
dens Resultater, anser Schiff det i Ökonomist Henseende
saa vigtige og i kemist Henseende saa interessante Spdrgsmaal om det rua Kjods Konservering for löst i sin

Hovedsag.
I Florenz er der dannet et Selskab til at inbføre
det efter Herzens, nu i flere Lande patenterede, Metode
behandlede Kjpd fra Sydamerika og Rusland.

Rsgning af Kjsd samt Opbevaring af rsgcde
Næringsmidler.
Rpgningen

er i Praxis et meget nemt Arbejde. De tilbørligt saltede
Sager ophænges i Rögkappen eller noget mere eller mindre
hpjt i Skorstenen og holdes her indtil de ere tilstrækkeligt
tørre og gjennemrpgede. Det er imidlertid godt at staffe
sig Oplysning om adskillige Punkter, af Hensyn til Vel
smag og Holdbarhed, iscer da man ikke saa sjældent træffer
paa rpgede Varer, som burde vcere langtbedre, og hvoraf man
ikke behsvede at bortstjære nær saa meget som ubrugeligt,
saafremt Rögningen havde vceret mere omhyggeligt udfprt.
Det beror ikke saa meget paa Rpgmcengden, der forbruges,
som paa Kjpdets futbftænbige og ensformige Ubtørring.
Dette fremgaar alene deraf, at man i de sydlige Dele af
Nordamerika og i Sydamerika opbevarer Kjpdet uden at
rpge det, fun ved at tørre det i Form af lange Strimler.
Ogsaa i Evropa har man paa sine Steder forladt Reg
ningen, og ophcenger Kjpdet paa et luftigt Sted, medens
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man af og til bestryger det med Trceeddike. ~ Denne har
her samme Virkning som Rsgen, idet den beskytter Kjpdet
mod stadelige Insekter og Svampe (Skimmel) samt Forraadnelse, indtil det er saa udtorret, at det ikke lcenger

fordcerves.
En skadelig Indvirkning paa Rpgningen har en dels
altfor hed Rög, dels Vanddampe og Vand, der jætte sig
paa Kjodet. Ved meget tør og varm Rpg ubtøner Kjö-

dets Overflade for hurtigt, hvorved der fremkommer en
Skorpe og i henne Revner. Begge disse Omstændigheder
ere kun til Skade for Kjodets Holdbarhed, Udseende og
Velsmag. Vanddampe og Vand, der sætte sig paa Kjpdet,
ere uden Tvivl endnu oftere end den hpje Varmegrad til
Skade for det. Hænger Kjödet i et Kjpkkens eller endog
et Vaskehus's Rogkappe, saa naaes det af megen Vand
damp, der aabenbart forhindrer, at Kjpdet ndtmres ens
formigt. Om Natten eller naar der ellers ikke haves Ild
paa Skorstenen, bliver Kjpdet stærkt afkölet. Gjöres der
igjen Ild paa ben, saa fremkommer der allerede ved
Træets Forbrænding, men endnu langt mere ved Kog
ning af Vand eller vandholdige Vcedsier, en stor Mængde
Vanddamp, der fortætter sig paa det kolde Kspd, ligesom
Vanddamp i Værelser om Vinteren fortætter sig Paa de
kolde Ruder. Kjpdet bliver derved belagt med klæbende
Fugtighed, og det varer da længe, inden det er tørret
saa meget, som det tidligere var. Er Kjpdet bleven brunt
af Rögen og atter bleven fugtigt ved Vand paa Overfladen,
saa oplpser en Del af Rögstoffet sig og trænger længere
ind i det indre af Kjödet. Derfra hidrmer det ofte, at
røget Kjpd er brunt flere Linier ind fra Overfladen og
har en daarlig Smag, medens ved rigtigere Rpgning
kun et meget tyndt Lag af Kjödet eller Spækket skal
være brunt og smage stærkere af Rpg. Irdgstosferne
kunne ogsaa i altfor stor Necengde trænge langt ind
i Kjpdet og farve det brunt, naar Rögen har vceret alt
for varm, thi da smelter en Del af Fedtet, oplpser Rög-
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stofferne og trænger med disse ind i det indre af Kjodet
og især af Spækket. Man ser ofte Spcek, der i en
Dybde af flere Centimeter er brunt, blot forbi det under
Rpgningen og Opbevaringen var for varmt og af og til
fugtigt (svedt).
Rpgkammeret har en saa stor Betydning saavel for
Rögningen, som for det rpgede Kjpds Opbevaring, at
det ikke burde fattes i nogen HUsholdning. Folgende
lille Rpgkammer havde ifølge I. Nessler vist sig hensigtsmcessig i en lille Husholdning. Til Kaminen i Husets
tredje Etage var tilbygget et med Jcerndpr forsynet Rmn
paa 70 Kubikcentimeters Dybde, 50 Centimeters Brede
og 2 Meters Hpjde. Dette Rum stod ved 2 Aabninger,
den ene i den nedre, den anden i den pvre Del, i For
bindelse med Kaminen; ved den övre Aabmngs nedre
Del var anbragt en Blikstyder, som kunde skydes ind t
Kaminen. Drives denne Skyder ind, saa gnar Rpgen
igjennem den nedre Aabning ind i Rpgkammeret og for
lader dette atter igjennem den øtire Aabning. Denne
Skyder kan ogsaa anbringes paa en anden Maade og
ofte bekvemmere udenfor Rpgkammeret; den maa blot
ligge under den pvre og over den nedre Aabning; ncmr
den da er luffet, saa vil Kaminens Trcek gaa igjennem
Rpgkammeret. Med Hensyn til disse Aabningers Stør
relse bør iagttages, at de maa gjpres saa brede. Ere de
for smaa, saa forringes Trækket altfor meget, na ar Sky
deren drives ind, hvilket ogsaa sker ved stige Rpgkammere. Til at ophænge Kjödet har man paa begge Sider
ligeoverfor hinanden og i Höjde Afstand paa 50 Centi
meter ladet en Rcekke Mursten springe nogle Centimeter
ind, saa at Kødstykkerne hntne hænges paa Jcernstcenger,
der komme til at hvile paa disse fremspringende Sten
ligeoverfor hinanden i Kammeret. Da der tidligere kun
brændtes Stenkul i dette Hus, saa var der ved Siden
af Rpgkammeret anbragt en ganste lille Ovn, som ved
et Rpr stod i Forbindelse med det. I denne Ovn til-
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vejebragte man om Morgenen ved Antændelsen as nogle
Haandfulde Sav- eller andre Spaaner Røg, der trak ind
i' Rogkammeret. Naar der om Dagen brændtes Stenkul,

saa lededes ikke Kaminens Træk igsennem Rögkammeret,
forbi der fremkom for megen Rpg, hver Gang der ind
lagdes Kul. Om Aftenen drev man Skyderen ind, saa
ar Kammens Trcek hele Natten gik igsennem Irdgkammeret. Senere, da tiicut brændte Kotes istedetsoc Kul,
lod man baade Dag og Nat Rogen gaa igjennem Rpgkammeret og ledede knn cif og tit lidt Trærpg ftu ben
vedstaaende Ovn ind i Kammeret. I dette lille Kammer
foregik Rpgningen og Tprringen stedse paa en aldeles
tilfredsstillende Maade. Kammeret kan selvfølgelig ester
Behov gspres ftørre; det her nætinte er af passende Stør
relse for Kjödet af et Svin. Naar Kjpdet kommer ud
af Saltkarret, bliver det undertiden, forinden Regningen
foretages, bæltet omkring i Savspaaner eller Klid. Denne
Fremgangsmaade er uden Tvivl hensigtsmæssig, da der
nu dannes en mindre tyk Skorpe paa Kjpdet, og den
Fugtighed, der foranlediges ved sortcettede Vanddampe,

bliver mest 'hængende ved Kliden eller Savspacmerne,
saa at de fornævnte brune Rogstoffer ikke, eller fun i
ringere Mængde, trænge med Vandet ind i selve Kspdet.

De røgebe Kjodvarers Opbevaring.

Man horer ofte Klager otier, at Kjcelderen er altfor
fugtig, at Spisekammeret er altfor varmt, at Kjpdetindtøn-er for stcerkt i Kaminen og at man ikke har nogen
anden Plads i Huset, hvor Kjsdet kan opbevares uden
at det skimler. Spprgsmaalet er nu, hvad der er far
ligst, enten Varme eller Fugtighed og muggen Luft. At
Gjcering og Forraadnetse foregaar hurtigere ved hojere
end ved lavere Varme er bekjendt nok og udenfor al
Tvivl, men desuagtet mener Forfatteren, at Varmen i
og for sig ikke er saa farlig for røget Kjpd, naar blot
Fugtigheden udeholdes og der serges for en tilstrækkelig
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Bevægelse af Lasten. Det bedste Opbevaringssted for
rogede Kjpdvarer vil i de fleste Tilfælde et godt Rpgekammer være; her holder Kjpdet sig tørt, uden dog at
mdtörre faa stcerkt, som i Kaminen. I Forhold til Heden
i Kaminen og Rpgekammerets kortere eller længere Af
stand fra Ildstedet maa man under Kjpdets Opbevaring
trække Skyderen mere eller mindre ub, altsaa lede Karnintrcekket svagere eller stærkere igjennem Rpgkamrene. For
uden de fugtige mugne Steder cre iscer de Rnm, der ere
udsatte for store Temperaturvexlinger, uskikkede til Op
bevaring af røgebc Kjpdvarer. Naar s. Ex. Rummet,
hvori Opbevaringen sker, om Vinteren er meget koldt og
af og til opvarmes ved Aabning af et varmt Værelse,
jan beslaaes Kjpdvarerne med Vand, hvilket meget let
foranlediger, at det fordcerves. Et stadigt varmt Rum
er derfor mere tjenligt til Opbevaring af rögede Kjödvarer, end et Rum, hvori Temperaturen hyppigt for
andres.

Salicylsyrcs Anvendelse i Husholdninger.
(Af Dr. von Hejden.)

1.

Raat Kjpd.

Det indtræffer ofte i den varme Aarstid, at Kjöd,
der ellers er godt, iscer naar det er fedt, f. Ex. Tunger
o. s. v-, ved nøjere Undersøgelse, ofte førft under Kog
ningen, lugter daarligt. Denne Sugt fjernes, naar man
enten før Kogningen lægger Kjpdet i lunkent Band,
hvoraf hver Pot Vand indeholder x/2—1 Thestefuld tør
Salicylsyre, eller naar man under Kogningen ryster nogle
smaa Priser Salicylsyre i Vandet. Skal Kjpdet ikkUN
holde sig friskt i nogle Dage, saa kan man enten lægge
det i en Oplosning, der for hver Pot Vand indeholder
—1 Thestefuld Salicylsyre, eller man mdgnider Kjrödet,
iscer ved Benene og Fedtet, let med tør Salicylsyre.
För Kjpdet koges, afstylles det paa sædvanlig Maade.
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Ved Behandlingen med Salicylsyre taber Kjödet
den røbe Farve paa Overfladen, men forandres ikke indeni.
Til KjodsalLning anvendes P/2 Gram Salicylsyre til
Potten af Saltlage.
2.

Ren Komcelk

med 1/2 ~ 1 Theskefuld tør Salicylsyre pr. Pot, sammen
løber 36 Timer senere end ellers ved sædvanlig Luft
temperatur og vedligeholder sin Evne til at afsætte Flpde
og til at lade sig kjcerne til ©mør.
3.

Smor.

Naar Smpr celtes sammen med Salicylsyreoplpsning
(1 Thestefuld til hver Pot Vand) eller opbevares under
den eller indsvpbt i et Klæde, der er gjennemvcedet as
Oplosningen, saa holder det sig længe frist. Smpr, der
allerede er bleven harsk, kan forbedres ved omhyggelig
Udvastning med en Oplpsnmg, hvoraf hver Pot inde
holder 2—3 Gram Salicylsyre, og senere Udvastning.
4.

Syltede Frugter.

Kirsebær, Ribs, Hindbær, Blommer, Aprikoser og
Ferskener behandles Paa folgende Maade: Man lægger
dem lagvis med (Suffer uden Vand i et ikke meget vidmUndet Sylteglas, strpr ovenpaa omtrent */2 Gram kry
stalliseret Salicylsyre for hver Kilogram Sukker og Frugt,
tilbinder Glasset med Pergamentpapir, der er ubbtøbt i
Salicylsyreoplpsning. Blaabcer er det bedst at koge uden
Suffer, lade dem blive kolde, fylde i Flasker med smal
Hals, bestrp dem ovenpaa med lidt krystalliseret Salicyl
syre, tilproppe og forsegle. — Saaledes konserverede
Frugter have vist sig fortræffeligt vedligeholdte. •— Det
er ogsaa bleven anbefalet at lægge et Stykke tætsluttende
Trækpapir, som er gjennemvcedet med en koncentreret Oplpsning af Salicylsyre i Rom, paa Overfladen af Sylte
tojet i Glasset. — Til sure eller fure og spde Agurker
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giver man Eddiken med Salicylsyren et Opkog og hcelder
den efter Afkølingen paa Agurkerne. Til salte Agurker
hcelder man under Kogningen 1/2—-1 Thestefuld Salicylsyre til hver Liter Vand. Det har vist sig hensigtsmæs
sigt, at strp Salicylsyre paa Overfladen af Agnrkerne i
Fadet.
5.

Jndkogte Grontsager.

Til indkogte Grøntsager, Marinader og andre Kon
server blander man ligeledes smaa Mængder tør
Salicylsyre.

Rygninger med Salicylsyre

6.

sker ved at lade denne fordampe paa hede Blikplader og
derved rense Luften og Væggene i tillnkkede Rum, saa at
de blive fuldstændig desinficerede.

7.

Kar, Korkpropper o. s. v.,

ved hvilke der hænger en ubehagelig Sugt eller Smag,
renses fortræffeligt ved Udvaskning med Salicylsyreoplpsning.
Hensigtsmæssige Salicylsyreoplpsninger faas ved at
jætte 2—3 Theskefulde Salicylsyre til hver Pot Vand,
give et rask Opkog og atter lade det blive koldt. Der
vil da gierne Udsætte sig lidt overflødig Salicylsyre, som
senere kan anvendes paany. (Ark. f. PH. og tekn. Kemi).
(Gehe & Co. Handelsbericht 1876),

Kunstigt Fedt.
Et nyt og kunstigt Fedt, som fim besidder alle mulige
Fortrin, nemlig at Deere billig og velsmagende, og stal
vcere saa fedt, at et Pund af dette erstatter to Pund Smpr,
og som af Magistraten i Frankfurt am Oder er sandet
fortræffeligt og af den Grund er Opskriften dertil afkjöbt
26
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af dem. For at fremstille dette Fedt smelter man et
PUnd frist Oxetalg sammen med en kvart Poegel spd
Mcelk og da, medens det endnu er varmt, hælde det igjennem en fin Si; herpaa under bestandig Omrøring blande
det med l1/* Pd. Valmueolje og denne Blanding tilscettes igjen 12^2 Kvint Brødskorpe, 3 Kvint Bynkeurt
og 2 itustaarne Lpg, opvarmes i et Kar og gjennem-

trcekkes.

At paavise Tilstedeværelsen as Meldrsje i Rugmel.
Man overgyder Melet i et Glas med en lige Maaldel eddikecether, tilsætter et Par Smaakrystaller Oxalsyre
og opheder det hele forsigtigt i nogle MinUtter iil Kog
ning; hvis der er Meldrsje tilstede, saa vil den over
Melet staaende Vcedske ved Afkpling vise sig mer eller
mindre rpdfarvet.

At frembringe godt og sundt Brod af spiret RugAs spiret Rug, som let forekommer i regnfutbe
Sommere, kan tilberedes godt sundt og velsmagende Brpd.
Fremgangsmaaden er denne: der tilsættes 1 Pd. Salt
ti! 50 Pd. Mel. Saltet oplöses i Vand og tilsættes før
Mltningen, forpvrigt behandles Melet paa den sædvanlige
Maade. Brpd, som er behandlet paa denne Maade, er
smukkere og hvidere end det, der er bagt uden Tilsætning
af Salt, og kan holde sig meget længe uden at skimle
eller mugne.

Pergamentpapir.
Det fletteste ulimet Trykpapir saavelsom Papir, hvorpaa der allerede er trykket, f. Ex. gamle Aviser, lader
sig forvandle til den sejgeste pergamentagtige Masse ved
at neddyppes i Svovlsyre, som er fortyndet med sin halve
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Mængde Vand (1 Pot Vand til 2 Potter Svovlsyre).
Papiret maa derefter omhyggelig udvaskes med Vand for

at fjcerne al Syren, og medens det enbnu er fugtigt
oprulles paa Valser og strammes en Smule, for ikke at
slaa Rynker. Meget stærkt ulimet Papir lader sig ikke
ved Behandling med Syre forvandle til Pergamentpapir.
Overfladen forvandles vel, men ben indre Masse for
bliver næsten uforandret. Hvis man derfor vil forskaffe
sig tykt Pergament, saa gaar man frem paa folgende
Maade: Man trækker et Blad Trykpapir igjennem Syren,
lader Syren dryppe af og breder det ud paa en Glas
plade, derpaa breder man et andet paa samme Maade
tilberedt Blad ovenpaa det førfte og passer nøje paa at
ingen Blærer opstaa mellem disse; nu stryger man med
en Glasstang henover Bladene, saaledes at den overflødige
Syre udpresses og Bladene selv nøjagtig trykkes sammen.
Dette dobbelte Blad bliver nu forsigtigt taget op af
Glaspladen og lagt i Vand, hvori det ni aa forblive i
flere Dage for at fjerne ethvert Spor af Svre. Efterat
nu dette dobbelte Blad er taget op og tørret, danner det
et fuldkomment uadskilleligt Hele. Paa denne Maade kan
man forfærdige Pergamentpnpir af hvilkensornhelst Tyk
kelse. Pergamentpapir egner sig i Særdeleshed til Overbinding af Glas og Krukker, som indeholde spiritupsholdige
Vcedsker, syltede Frugter og lignende. Dette Pergamentpapir har mange Fortrin fremfor det naturlige Pergament;
det lader sig saaledes aldeles ikke oplsse i Vandstof eller
paa Grund af Fugtighed gaa i Gjcering eller Forraadnelse. Det bemærkes, at Badet i den med Vand for
tyndede Svovlsyre ikke maa foretages forinden denne
Vcedske er nedbragt til mindst 15° R.

Vandtlrt Pakpapir.
Pd.

6 Kvint Allun og 12 Kvint hvid Sæbe oplpses i 1
Vand. I en anden Skaal opløjer man 6 Kv.
26*
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arabisk Gummi og 18 Kv. Lim, ligeledes i 1 Pd. Band;
man blander alt vel sammen, opvarmer Blandingen,
dypper Papiret deri og lader det siden gem igjennem
varme Valser eller tørre over udspændte Traade.

Vandtcet og farvet Silkepapir til kunstige BlomsterMan lader Silkepapir sopmme paa en vandagtig
Oplpsning af Schellak i Borax. Ved denne Behandling
bliver Papiret gjennemsigtigt og uigjennemtrængdigt, saavel for Vand som for Fedt. Det tprres ved Ophæng
ning i Luften og kan herefter glattes med et varmt
Strygejern. Behandler man brunt Silkepapir paa denne
Maade og klistrer Pplsehylstre heraf, saa ligne de aldeles
røgebe Tarme. Naar man farver Oplosningen med
Anilinfarver, faar man vandtcet Papir i de smukkeste
Farver, passende til kUnstige Blomster.

At fremkalde Skrift, der er bleven ulæfeligBreve og lignende med Vlcek skrevne Dokumenter,
som ere blevne ulæselige af Saltvand eller ved andre
Uheld, kunne atter gjpres læselige ved fprst med en
Svamp at bestryges meb Saltsyre og derpaa med en
mættet Oplpsning af Blod ludsalt, ved hvilken Behandling
den ulæselig blevne Skrift atter kommer tilsyne t Maat.
Skrivelsen bliver tilsid st vadsiet godt med Vand, presset
mellem Klatpapir og tørret i Luften.

At gjgre gammel afbleget Skrift læfclig.
Bed Fugtighed, kvalm, muggen Luft, Undertiden
ogsaa ved Indvirkning af det direkte Sollys, bliver Skrift
i Tidens Lcengde ulceselig. For Historieskrivere, Under
tiden ogsaa i Retssager er det ikke sjælden af Vigtighed
atter nt gjøre slig Skrift læselig. Man befugter til dette
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Djemed det ulæselige Blad svagt med Vand og behandler
det derpaa ved Hjælp af en Pensel med svovlbrintet
Ammoniak. Skriften bliver derved strax fort og læselig.
Indsenderen har for 6 Aar siden (skreven 1875) behandlet
Manuskripter af det germaniste Museums Samling i
Nürnberg paa denne Maade og de ere endnu ligesaa
sorte, som strax efter Behandlingen. Pergamentnmnuskripter blive ogsaa strax sorte og læselige; det Sorte taber
sig dog hos nogle af dem, men kan atter frembringes
ved en gjentagen Behandling. Da de fleste Arter Blcek
ere Jcernblcek, saa er Processens Resultat let forklarlig
ved Dannelsen af sort Svovljcern nf den svovlbrmtede
Ammoniaks Virkning paa de endnu tilbageværende Spor
af Jcernsulfat i Skriften, medens Blækkets organiske
Substanser ere blevne destruerede ved de ovenfor nævnte
Indvirkninger.

Fabrikation af Tjoerepapir og Tmrepap.
Konserverende Maling.
50 Liter Tjcere koges i 3 Timer, heri oplpses ved
et Opkop ligesaameget vegetabilsk Lim (harpixsnrt Natron),
derefter tilsættes 30 Liter Vand under stadig Omrøring
og koger i 5 MinUter. Derpaa hælder man 50 Liter
Kartoffelmel i en Bytte, som indeholder 600 Liter Vand,
og sætter hertil under Omrøring den oplpste Tjcere og
150 Liter kogende Vand. 120 Liter af denne Oplpsning
hældes til 100 Kilogram inddampet Papirtpj, blandes
i Papircylinderens Stampetrug, hvorved man faar Tjcerepapirtpjet til Tjcerepappen.
Den i vegetabilsk Lim oplpste Tjcere kan med For
del anvendes som konserverende Maling for Tree, Tov
værk og Sejldug.
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'• At borttage Fedtpletter as Papir og Tegninger m- m.
Man befugter brcendt Magnesia med saa meget
Benzin, at den netop vædes heraf. Dr. Elsner har ved
Hjcelp af dette Middel renset store og kostbare Kortteg
ninger, der havde faaet Oljepletter, som allerede vare
gamle og brune, saaledes at Kortene atter bleve rene.
Pletter paa Skrivpapir blev der ikke Spor tilbage af.
Han lagde Papiret Paa et Lag Benzinmagnesia, bedæk
kede dets sverste Side med et lignende Lag, anbragte
ovenpaa dette Trækpapir, derpaa en tung Vcegt og lob
det Hele ligge 10—12 Timer. Benzimnagnesien afborstet
og samme Operation gjentaget 2—3 Gange.
Benzinmagnesien kan ogsaa finde mange andre An
vendelser som Rensn mgsmiddel. De fineste Arbejder af
Trce eller Elfenben, alle Sorter Papir og Pergament,
saavelsom alle vcevede Stoffer, der ikke ere saa laadne,
at de holde fast ved Magnesien, kan ved dette Middel
befries for Fedt.
Glas, Krystal, Spejle, alle Metaller, de Deere nok
saa skidne eller anløbne, blive aldeles blanke, naar man
med en Bomuldslnp eller et Stykke Sæber guider dem

need Benzinmagnesia.
Naar man vil opbevare Benzinmagnesien, saa maa
den fyldes paa Flasker med vid Hals og afproppes vel,
da Benzin, som bekjendt er meget flygtig.

Anvendelse af Vandglas paa Papir.
(Af Pros. Artus.)

Til Indpakninger istedetfor Voxpapir anbefaler For
fatteren et med Vandglas bestrpget Papir, som tilvirkes
paa folgende Maade:
Nogenlmide stcerkt Skrivpapir
overstryges 2 Gange med Vandglasoplpsning af Vægt
fylde 1,12—1,15, dog saaledes, at det fprste Anstrpg er
tørt inden det andet anbringes. Man faar da et til
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ovennævnte Brug velskikket Papir. Dog ved en mere kon
centreret Vandglasoplpsning faaes rigtignok et smukt,
glinsende, glasagtigt Overtræk, men Papiret kan da ikke

bøje§ uden at gaa i Stykker.

At kopiere Tegninger paa Papir(Ester Dr. Hirzel.l
Forfatteren angiver, at Benzin og Toluol have den
Egenskab at gjøre endog meget tykt Papir, sorn man
bestryger dermed, saa aldeles gjennemsigtigt, at man tyde
ligt kan kjende de fineste Tegninger, der lægges under
saadant Papir, og aftegne dem herpaa med Blyant, ja
selv, uden Fare for at Tegningen løber ub, med Tusch
eller Blcek. Naar man bagefter lægger det af Benzin
gjennemtrukne Papir i fri Luft, saa fordamper Benzinen
hurtigt, uden at den, forndsat at den den har bæret ren,
levner ringeste Plet paa Papiret. Man har da Tegningen
paa det hvide Papir.
Blyantsstregerne binde saa godt paa Papiret, at de
ikknn kunne borttages, naar de have været meget fint
tegnede. Ogscia Tusch og Blcek binde stærkere paa saa

dant Papir.

At tage Kopier af Tegninger.
Man overtrækker en Glasplade med et tyndt Lag
Blyhvidt, paa hvilken Tegningen, der skal kopieres, bliver
ubført med en Spids eller Gravstikker; da Spidsen over
alt, hvor man fører den, borttager Blyhvidtet og følgelig
lader Glasset komme til Syne, saa fremtræder enhver
Streg i Sort, naar et Stykke Toj eller Papir af denne
Farve bliver lagt under Glaspladen. Naar Tegningen
er færdig, lægger man Pladen fladt i en Messingtraadeller Haarst, som man dypper i et Bad, i hvilket man
har oplpst Svovlkalcium. Derved bliver Blyhvidtet iort.
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(Uden Anvendelse af Band opnaar man det samme, naar
man lægger Pladen i en Kasse, i Bunden af hvilken
man har stillet en Kop med nogle Stykker Svovljoern.
Man kan efter Behag svcerte saa mange Plader, man
vil; Reaktionen varer kun nogle Sekunder.) Naar den
sværtede Plade hyppigere stal benyttes, overtrækker man
den med samme Slags Fernis, som Fotograferne anvende
til Collodmmbilleder paa Glas. Af Pladerne laver man
nu paa sædvanlig Maade fotografiske Kopier i Kopirammer
med forsslvet Papir, d. v. s.: man behandler Pladerne
ganste som negative Plader.

Gjennemsigtigt Skriv- og Tegncpapir.
I Tyskland er taget Patent paa en Methode til at
gjpre det Papir, paa hvilket man vil skrive eller tegne
med Blcek, TegnekridL eller Blyant, gjennemsigtigt og
derved give det en saadan Overflade, at Skriften eller
Tegningen atter kan bortvastes, uden at Papiret bestadiges.
Jgjennem et sligt Papir funne Skolebprn se de Under
liggende Forsirifter og saaledes uden anden Vejledning
vcenne sig til Forskriftens Bogstaver. Dette Papir kan
benyttes til alle Kalkeringer. Det er sædvanligt Skrivpapir, som man før ft mcetter med Benzin og derpaa
overtrækker med nedenanfprte Fernis, der kan tørre før
Benzinen er bortdampet. Man anbringer denne Fernis
enten ved at dyppe Papiret i den, eller ved at paastryge
den med Pensel eller Svamp. Den fremstilles paa fplgende Maade: Man sammenblander 20 Kilogram kogt,
farvelps Linolje, 1 Kilogram Drejespaan af Bly, 5 Kilo
gram Zinkilte, */2 Kilogram venetiansk Terpentin, og lader
det hele koge i 8 Timer. Efter en passende Afkpling
ornrpres og tilsættes 5 Kilogram hvid Kopal og ‘/8
Kilogram Sandarak.
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Gjennemsigtigt Papir.
Man kan let tilberede gjennemsigtigt Papir (Kopier
papir) derved, at man lægger et Blad hvidt, meget fint,
ulimet Papir, der er dyppet i en tyk Oplpsnmg af ara
bisk Gummi, mellem 2 andre Blade af samme Papir og
bringer det hele i en Presse, hvorefter alle 3 Blade ere
gjennemsigtige. Dette Papir har mange Fordele fremfor
det med Olje behandlede, man kan saaledes skrive og
tegne derpaa med almindelig Pen og Blcek.

Hydrofugin til at gjsre UæDebe Tsjer vandtlrtteProduktet fremstilles paa folgende Maade:
Af 2 Pander, hver paa 19 Potter, bringes i den
ene 7,46 Kilogram knust Lerjordsulfat, i den anden 2,984
Kilogram Oljefarve og omtrent 57/io Potter Alkohol,
begge godt sammenblandede. Indholdet af den anden
Pande bliver under Omrøring med en Trcespartel lidt efter
lidt bragt ind i den fprste Pande og hensat i 24 Timer.
Den Alkohol og Oljesyre, som svpmmer paa Overfladen,
bliver afhceldt og Bundfaldet udpresset stærkt i et Filtfilter, hvorpaa ben erholdte faste Kage bliver tønet ved
svag Varme og pulveriseret. Til Imprægnering afUldtpj blive 372,96 Gram af Pulveret opløfte i 754/s Potter
Vand; til Silketps Lærred o. s. v. benyttes en Oplosning
af 559,44 Gram cif Pulveret i en ligesaa ftor Mængde
Vand. Oplosningerne maa gaa igjennem en Si og fuldstcendig gjennemtrcenge Tpjerne, hvilke derefter tprres.

Ny Metode til at gjsre Stoffer vandtEtte.
Blandt de mange Metoder til at gjøre vcevede Stof
fer vandtcette, give de bedst Resultat, der grunde sig paa
Anvendelsen enten af Mineralstoffer eller Fedtstoffer, eller
paa Bestrygning med Tjcerebestanddele; men de saaledes
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behandlede vandtcette Tojer lade sig af forsijellige Grunde
ikke ret vel anvende til Beklcedningsstoffer eller til Mel
sække. Emil Malmanns i Bayern under 13de Novbr.
1875 patenterede Frerngangsmaade og hans vandtcette
Tpjer have imidlertid det Fortrin, at de ikke forandre
Stoffets Farve, og at de lade Lllften passere igjennem
sig. Malmanns Metode bestaar i Anvendelsen af et Bad,
der indeholder Band, eddikesnr Lerjord og islandsk Mos.
Den islandske Mos benyttes som Vanddekokt, og hertil

scettes da Lerjordsaltet; man lader Stofferne ligge 2—3
Timer i Badet, og derpaa tørrer man dem.

Middel til at giøre Toj vandtirtTil Appretur af forskjellige Stoffer fremstiller Grüne
en Komposition eller Tinktur, som ikke paavirkes af Vand
eller Bastning. Denne Tinktur bestaar af en Gummi
eller Husblas-Oplpsning, hvortil fpjes mellem Vso og
i/io dobbeltkromsUrt Potaskesalt. Med denne Blanding
mættes Stoffet, som derpaa tprres og i nogen Tid ud
sættes for Lysets Virkninger. Dette Overtræk bliver saa
solidt og hænger saa fast ved Tpjet, at man næsten intet
Middel kjender til at fjerne det igjen. Det kan bruges
baade til Linned og til Bonmldstpj, og naar Oplos
ningen er saa koncentreret, at den frlldstcendig udfylder
Mellemrummene mellem Traadene, bliver Stoffet ogsaa
lufttæt. Ved grove Stoffer, f. Ex. Sejldug, tilsætter
man Tinkturen et eller andet Stof, der gjør den tykkere,
f. Ex. Kridt, svovlsnr Baryt, Lerjord eller Kiseljord.
Flygtige Olser hænge ret godt fast ved saaledes tilberedte
Stoffer. Desuden kan man ved en Oplosning af Gela
tine og Kromilte meget let lave dobbelte vandtcette Stoffer,

som holde sig i Bast.
(Nord. Haandv. og Jndilstrit.)
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Anvisning til at gjsre Tsj vandtirt.
Tpjet lægges 2—3 Timer i Blpd i en Allunoplosning af 5 pCt. Styrke, derpaa fpres den igjennem en
2 pCt. holdig Scebeoplpsning, hvorefter den vastes, tör-

res og glattes.
Man mcict behandle Tpjet omhyggeligt, for at Ope
rationen kan gem for sig i det indre af Varen. I saa
Fald beholder Tpjets Overflade et smukt Udseende.

Johnsens Fernis til Fremstilling af vandtlrtte
Tsjer og Papir.
Jernvitriol oplpses i Band og tilsættes en Scebeoplpsning. Det fremkomne BUndfald af febtfurt Jern
samles, tørres og oplpses i Benzin eller Stenkulsnafta.
Man erholder herved en Oplpsning, der efterlader et
vandtæt Lag paa Papir og Töj. Er det et hvidt Stof,
der stal imprægneres, bruger man en koncentreret Allunoplpsning i Stedet for Jernvitriol.
(Skand. kem.-tekn. Centralbl.)

At gjsre Kllrde og andre Stoffer vandtcrtte.
10 Pd. Allun og 10 Pd. Blysirkker oplpses i den
fornøbne Portion varmt Vand, og bliver staaende indtil
Nedslaget af svovlsur Blyilte har sat sig. Den klare
Vcedske, der nu indeholder eddikesUv Lerjord, bliver afhceldt
og blandet med 1000 Potter Vand, i hvilket der rpres
oplpst Hnsblas.
De Gjenstande, der sknlle gjpres vandtcette, blive i
12 Timer lagte i denne Oplosning, lige indtil de ere
fuldstændig mættede, hvorpaa de blive tønebe og ved
Presning eller paa anden Maade appreterede.
De paa denne Maade behandlede Stoffer angribes
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ikke af Mpl eller andre Insekter, og de af dem forfærdi
gede Klædningsstykker forhindre ikke Legemets Uddrmstninger.

Stivelse til Tojer, for at gjsre dem tungt
forbrcendelige.
Professor Artus har tilvirket en Stivelse, hvorved
vaskede og tørrebe, fine Klædningsstykker og Gardiner
stives og derved gjøre§ tungt forbrcendelige. Den frem
stilles ved inderlig Sammenblanding af 40 Gram pul
veret Allnn, 30 Gram udreven fosforsur Ammoniak, 30
Gram stpdt Salmiak, 300 Gram sinstpdt Gibs med 350
Gram Stivelse. Efterat Blandingen er udrsrt i koldt
Vand, koges den under Omrøring, indtil den har den
snskede Konsistents, hvorpaa Tsjet stives med den, tprres
og stryges.

Masse ril at gjsre Fodtoj vandtcet.
(Franst Patent).

20 Kv. Soda, 50 Kv. Terpentin, 100 Kv. Tjcereolje,
25 Kv. Harpix, 15 Kv. Linolje, 15 Kv. HUsblas, 125
Kv. Guttaperka, 25 Kv. Lim.

Bandtlrt LlrdersmorelseMan smelter 24 Dele Oljesyre sammen med 6 Dele
raa Stearmsyre, tilsætter 24 Dele Band. Ved Tilsæt
ning af 2 Dele Jernvitriol i 6 Dele Vand faar Smø
relsen en dyb sort Farve.

Middel til at gjsre Skotsj banbtæt
Man sheerer (for hvert Par Sipvler) P/2 Kv.
KaUtschuk i smaa Stykker, som bringes i 4i/2 Kv. Svine-
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fedt, der smeltes over en svag Ild, og omrpres stadig
indtil alt Kautschuk er smeltet, hvorpaa Massen fortyndes
med 6 Kvint Tran. Med denne Masse indgnides Skotøjet, der fprst maa fUgtes lidt, saameget at det i alle
Tilfælde ikke maa Deere Haardt, og som før ft varmes lidt
foran et Ildsted. Denne Masse holder Læderet smidigt
og desuden vanskeliggM den ikke en senere Blank.pudsning.

Maskinsmorelse.
Man blander ved Koghede 1 Pot Petroleum, 88
Gram Grafit, 3 Gram Vox, 9 Gram Talg og 3 Gram
Wtsnatron.

Zinketiketter for Planteskoler eller lignende med
uudslettelig Skrift.
2 Gram kalcineret Könrpg udrpres i den fornpdne
Mængde Brændevin, derpaa udrpres 10 Gram pulveri
seret Spanskgrønt og 10 Gram Salmiak i 100 Gram
Vand, det hele sammenblandes og opbevares i en velluffet Flaste, som man ryster godt hver Gang man vil
strive med det deri værende Blcek. Da Staalpenne an
gribes heraf, saa bør man skrive med Gaasepenne.
Dette Skrivemateriale giver et let, varigt og pkonomisk Middel til at forskaffe sig gode Etiketter. Det koster
ubetydeligt og man kan benytte alle Slags Strimler af
Zink. Er Zinket altfor smudsigt, da afgnides det med
lidt Saltsyre, og saaledes kunne de gamle Etiketter altid
paany anvendes, naar man udsletter den gamle Skrift
med en i koncentreret Saltsyre vcedet Klud og strax efter
afstyller i Vand.
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k Kamferens Virkning paa Vegetationen.
Kamferens Virkning som Lægemiddel er bekjendt nok,
hvorimod dets meget energiske Virkning paa Vegetationen
er mindre bekjendt.
Kamferens stimulerende Virkning er allerede omtalt
i Aaret 1798, da Barton fattede den Ide at sætte en
Tulipan i en Oplpsning af Kamfer. Tulipanen voxede
godt og blev langt stprre end andre, der samtidigt vare
satte i sædvanligt Vand. Barton bestænkede en gut Iris,
som var stærkt i Fcerd med at visne, med Kamfervand,

og den kom hurtigt igjen tillive.
Vogel i München har gjentaget disse Forsog under
en ny Form og meddelt Akademiet i München Resul
taterne, Han havde bragt Kamferpnlver i destilleret
Vand, og dette saaledes kamferholdige Vand viste sig som
et energist Tonikum for Planter. 2 lige store og lige
kraftige Grene af Jasmin (Philadelphus coronarius)
bleve satte, den ene i sædvanligt Vand, den anden i kamferholdigt Vand. Der bemoerkedes meget snart en bety
delig Forskjel mellem dem. Efter 12 Timers Forlpb var
Grenen i det sædvanlige Vand ncesten helt vissen, medens
Grenen i Kamfervandet holdt sig opret og næsten slet
ikke viste Tegn til at visne, og nogle af dens Knopper
endog havde Udfoldet sig. Först efter 3 Dages Forlpb
begyndte sidstnævnte Gren at tabe sine Blomster og Blade.
Ved en anden Række Forspg blev en Jasmingren, der
ncesten var bøb, sat i Kamfervand, og nogle Timer der
efter fik den atter Liv og holdt sig længe. Vogel vædede
Frp med Kamfervand, navnlig Korn og Frp, der allerede
vare gamle og derfor havde en svagere Spirekraft end
de unge. Disse Frp spirede ved denne Behandling langt
hurtigere, end be, der vare lagte i rent Vand.
Man vil saaledes ved Hjcelp af Kamfer kunne frem
skynde Frøenes Udvikling og qjengive syge Planter deres
Kræfter.
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Frembringelse af rode, grønne, violette og blaa
fotografiske Billeder.
For at frembringe røbe Billeder præparerer man
Papiret med en Oplösning af salpetersUr Uranilte, saa' ledes sammensat, at der deraf kommer 2 Dele paa 1
Del Vand. I denne Oplpsning behandles Papiret i
15 å 20 Sekunder, hvorefter det tprres i Mprke. Det
kan tilberedes flere Dage i Forvejen. Expositionen i
Rammen for Negativbillede maa afpudses efter Lysets
Styrke og Negativbilledets Intensitet. Under Sollys
varer den 8 å 10 Minutter, men ellers noget længere.
Billedet afvastes derefter i Vand, som man har opvarmet
til 50 til 60° C., og dyppes derefter i en Oplpsning af
røb Blodludsalt. Efter nogle Minutters Forlpb har
Billedet en smuk røb Farve, og man afvasier det saalcenge i Vand, indtil dette ikke mere farves, hvorefter
Billedet tprres.
For nt frembringe et grønt Billede benytter man
et forud tilberedt røbt do., dypper dette et Djeblik i en
Oplpsning af salpetersurt Kobaltilte og tørrer det derpaa uden at afvaske det, hvorefter den grønne Farve
kommer frem. Man behandler det derefter i nogle Se
kunder i en Oplpsmng as svovlsurt Jernilte og Svovl
syre, som indeholde 4 pCt. af hver af disse Stoffer, og
afvasker derefter Billedet, hvorefter det er færdig til
Tprring.
Violette Billeder faar man ved at benytte Papir,
der er præpareret som ovenomtalt med Uranilte. Esterat
Billedet er udtaget, vaskes det i varmt Vand og behandles
derefter i en Oplpsning af Klorguld, der indeholder V8
pCt. Naar Billedet har antaget en smuk violet Farve,
afvastes det i flere Hold Vand og tprres.
Til blaa Billeder præparerer man Papiret med en
Oplpsning af 20 pCt. røb Blodludsalt i 100 Dele Vand
og lader det tørre i Mprke. Denne Præparation kan
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ske flere Dage i Forvejen. Man maa udtage Billedet,
sacrsnart det har antaget en blaa Tone, og bringer det
derefter 5 a 10 SekUnder i en ved sædvanlig Temperatur
mættet Oplosning af Kvcegsplvklorid og cif baffer det derpaa en Gang med Band. Det behandles derefter i en
ved sædvanlig Temperatur mættet Oplysning af Oxal
syre, der er opvarmet til 50—60° C., hvorefter det af
vaskes og tørres.

Fremstilling af Myresyre for FotograferVed Hjcelp af Glycerin faar man af Oxalsyren en
stor Mcengde Myresyre. Berthelot foreslaar, at man i
en med SvaleapparaL og Forlag forsynet Retort kommer
1 Kilogram krystalliseret Oxalsyre og 1 Kilogram Glyrin af Sirupskonsistents med 100—200 Gram Vand.
Man opvarmer denne Blanding i 12—15 Timer til 80°
Reaumur. Efter denne Tids Forlpb er al Oxalsyren i
Blandingen forvandlet til Myresyre og Kulsyre; denne
sidste gaar bort som Luft, lidt Vand og Myresyre destillere
over i Forlaget, medens al den pvrige dannede Syre
tilligemed det Udekomponerede Glycerin bliver tilbage i
Retorten. Man kan derfor uden videre mætte med klllsur
Blyilte og udvinde den koncentrerede Myresyre ved Dekomposition med Svovlsyre. Man vinder den imidlertid
bedre derved, at man fortynder den i Retorten værende
Masse, som er behandlet paa den oven for angivne
Maade, med 72 Liter Vand og destillerer, medens det
overgaaende Vand stedse fornyes i Retorten. Naar om
trent 6—7 Liter Band paa denne Maade ved Destillation
ere drevne over i Forlaget, da findes næsten al Myre
syren i Destillatet, hvorimod Glycerinen bliver ufor
andret i Retorten, saa at den kan anvendes til en ny
Myresyretilvirkning. Af 3 Kilogram Oxalsyre vindes i
Gjennemsnit 1,05Kilogram koncentreret Myresyre (Hydrat).
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Med Fremstillingen, som er meget let, har man kun at
passe Paa, at Virkningen ikke finder Sted pludselig.
Operationen maa gaa langsomt fra Haanden, da der i
modsat Fald, navnlig naar man opheder for hurtigt og
for t)øjt, f. Ex. til 152—160° R., dannes Kuloxyd for
uden Kulsyre, fordi Myresyren dekomponeres ved denne
Temperatur.

Tilberedning af Kollodium for Fotografering.
(Af Dr. von Monckhoven i Wien).
Det er en vel bekjendt Sag, ni Splvbadet efter For
sølvning af et vist Antal Plader forandrer sine Egen
staber. Dette indtræder ikke paa et bestemt Tidspunkt,
men tidligere eller senere, g cm ffe efter Kolodiumets og
Jodsaltenes Natirr. Visse Arter Kolodium udstille nemlig
langt hurtigere end andre de organiste Stoffer, som frem
bringer det bekjendte Slpr ved Fremkaldelsen. At der
virkelig oplpser sig en vis Mængde organist Stof af de
med Kolodium overtrukne Blade i Splvbadet, kan man
slutte af Camuzets Forspg over (det i ALther og Alkohol
opløfte) Pyroxylins Oplpselighed i Vand. Forfatteren
har gjentaget disse Forspg og ligeledes fundet, at Pyroxylin
taber noget af sin Vægt i Vand, og forholdsvis desto
mere, jo tykkere Kollodium det giver Vandet, der er an
vendt til at udfælde Ulden af Kollodiumet, indeholder et
Gelatine lignende Stof,
Forfatteren anbefaler nu, for at undgaa det nævnte
Onde, at anvende et Kollodium, der er tilberedt af fældet
Uld. Fældningen af Ulden sker simplest saaledes: Man
oplpser 40 Gram Pyroxylin, ligemeget om det er af god
eller flet Kvalitet, i 1 Liter Alkohol og 1 Liter Wther,
hcelder denne Vcedske i et Kar med 10 Liter Vand og
ryster dygtig. Det udskilte Pyroxylin samles paa et
Filter af Musselin, Alkoholen og ALtheren vindes tilbage
27

... 'tcwr

V?TI

418
af det filtrerede Vand ved Destillation. Den saaledes
vundne Kollodium vejer 20—35 Gram og danner efter
Tyrring meget haarde og lette Klumper, der flet ikke
minde om det oprindelige Pyroxylin. Man kan vanstelig antcende det, da det neppe brænder. Det oploser
sig fuldkommen i Alkohol, hvad der er af stor Betydning,
hvor det gjcelder om at faa et alkoholrigt KollodiUm til
lange Expositioner.
Den vigtigste Egenstab ved den paa denne Maade
tilberedte Uld er dog, at den giver et fortrinligt Kollo
dium, selv om man fra fprst af har havt et flet Pyroxylin.
Vandet har under Fremstillingen fjernet alle fotografiste

Urenligheder deraf.
Desuden har Forfatteren fnndet endnu et mærkeligt
Forhold ved Kollodium, tilberedt af den saaledes fældede
Uld: Man kan jodere den paa de forstjelligste Maader,
den forbliver dog ens i sin Konsistents. Som bekjendt
bliver et Kollodium tykt og gelatinpst ved Jodkadmmm,
medens JodnatriUm og Jodammonivm gjøre den tyndflydende; men dette er ikke Tilfældet tn eb KollodiUm, tilberedt

af fældet Pyroxylin.
Dr. H. Vogel har behandlet forstjellige Arter Uld
paa den angivne Maade og fundet Resultatet i mange
Tilfælde fortrinligt. Men han fandt ogsaa, at der gives
Kolodiumuld, der, oplpst og fældet, forholdt sig abnormt,
idet det nemlig gav et Kollodmm, der var tilbøjeligt til
at give Slpr. Jscer var dette Tilfældet med Uldsorter,
der vare stærkt trævlede og fun tildels opløselige i Alko

hol og Wther.

Eu fortræffelig Mavebitter.
MUftatnpd 3 Kv., Kardemomme 3 Kv-, Paradiskorn
2 Kv., Rosmarinblomster 2 Kv-, Merian 2 Kv., Laven
delblomster 2 Kv., Fin Kanel l1/* Kv., Nelliker P/s
Kv., Citronstaller 4 Kv., Pommercmtsstaller 4 Kv., Kal-
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anvendes tørre og pulveriserede. Dette Sennopspulver
kan efter Behag udrpres med Eddike eller Vand.

Konservering af Frugt.
Man overtrækker de modne udspgte Frugter med et
lille Lag smeltet Parafin. Paa denne Maade kan Frugt
holde sig i meget lang Tid ligesaa frist, som om den
nylig var nedplukket.

Wblers Konservering til ForsendelseFra Amerika forsender man Frugter og iscer ALbler
til England ved at indsvpbe dem i Papir, som er indbiberet med en Alkoholoplpsning af Salicylsyre, og derpaa tørre dem i Luften. Ved Ankomsten til England
har de fuldstændig bevaret deres Duft og Smag.

/

Frugters Bevaring ved Hjcelp af Salicylsyre.
Man anvender hertil en Oplysning af 2^/2 til 3
Gram ren Salicylsyre og 100 til 150 Gram Sukker i 1
Liter Vand. Frugterne lægges heri i et med Papir tildcekket Kar. Kirsebær, Jordbær, Ribs, Pcerer og DrUer
have saaledes holdt sig godt i over et Aar ved en TemperatUr paa 20 til 25° om Sommeren, og derhos bevaret
deres Aroma. Metoden kan ogsaa anvendes til at bevare
Frugternes Udpressede Saft.

Granuleret Brusepulver.
For at fremstille dette tager man godt ubtørret Vin
syre og dobbelt kUlsUrt Natron i et Forhold af 3—5,
tilsætter saameget hpjst rektificeret Alkohol, at man har
et fugtigt Pulver, som rives igjennem en grov Staaltraadssigte, hvorefter det tprres ved svag Varme. Dette
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Pulver holder sig godt i Luften og Kulsyreudviklingen
gaar langsomt for sig, hvorved ikke meget gaar tabt.

Anvendelse as sur, svovlsyrlig Kalk i Bryggerier.
lAf Viktor Grießmaüer.)

Til de Forstyrrelser, der trods en rationel Drift, let
kan indtrcede i Bryggerier, hyrer det, at Met bliver surt;
thi ikke enhver Brygger kan have en Udmærket Lagerkjcelder,
og det ikke alene paa Grund af Udgiften dertil, men ogsaa paa Grund af Stedforholdene. Desuden ere de stcerk
plantelimholdende Bygsorter ofte Skyld i, at man ikke
kan faa Uklarheden fjernet af Urten saalidt som af Øllet.
Saadant 01 taaler ingen lang Lagring, selv i gode
Kjceldere.
Et vigtigt Hjcelpemiddel herimod er den sure, svovl
syrlige Kalk, der gaar i Handelen som en stcerk sur, af
Svovlsyrling lugtende Voedske af Vægtfylde 1,06. Den
erholdes ved nt lede Svovlsyrling til fulfur Kalk (pul
veriseret Kridt eller Marmor), indtil denne er fuldstændig
opløft og en vandklar Vcedste erholdes.
Dette Middel anvendes saaledes, at man, naar et
Lagerfad er halvt fyldt, kommer Voedsten t, i et Forhold
som Viooo af hele Fadets Rumfang. Det kan ikke alene
anvendes som Forebyggelsesmiddel, men ogsaa naar en
Urt begynder at blive sur.
Vel kan det ikke fjerne
ben dannede Syre, men det kan hindre Syredannelsen
fra at skride videre frem.

Soya af Champignons.
4 Pd. Champignons befries for Overhuden, hakkes
fint, koges i en Lergryde et Par Timer over en jevn,
ikke for stærk Ild, sammen med */2 Pd. itustaarne lLharlotter, 12 Kv. Salt og 3 Kv. grovtstpdte Kryderier.
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Derefter presses Saften
koges til Sirnpstykkelse.

ud gjennem et Klæde og ind

Fremstilling af fuldkommen hvid KollodiumEn fuldkommen hvid KollodlUmuld, fUldstcendig oplöselig t ALther, Blandinger af ALther og Alkohol og i
Iseddike, faas Paa folgende Maade: 2 Dele Bonmld
kommes i en Oplpsning af 1 Del Potaste i 100 Dele
Vand og koges i 2 Timer, saaledes nt det bortdampende
Vand erstattes af nyt, hvorpaa Bomulden tages op og
tprres. 7 Dele af den saaledes rensede Bonmld kommes
derpan i en Blanding af 4 Vcegtdele Salpetersyre af
Vægtfylde l,42, som i Forvejen er mættet med Dampe
af Salpetersyrling, og 4 Dele Svovlsyre af Vægtfylde
1,84, naar Blandingens Temperatur er sunken til 27°
C. Bomulden bliver liggende deri i 4 Dage paa et
koligt Sted, tages derpaa op, stylles godt og tprres.

Rottegift.
50 Gram Whiterit, 25 Gram Puddersukker, 25 Gram
krmste Rosiner, 25 Gram knuste Mandler, 25 Gram
knust Havre.

> Udryddelse af Rotter og Mus.
Man tager to Tallerkener og fylder den ene med
Mel, den anden med Vand, og hensætter dem i Nær
heden af Rotternes og Musenes Smuthuller. Melet
maa henstaa uforfalsket i nogle Dage, indtil Dyrene ere
gjorte aldeles trygge, derpaa blandes det med brændt og
sigtet Gibs, ligesom der ogsaa helst maa tilsættes lidt
Sukker, tillige maa der hensættes frist Vand i den anden
Tallerken. Dyrene cede nu Melet og for at flukke den
Tprst, de fple efter dette, drikke de Vandet. Gibsen for-
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stener sig nu i deres Indvolde og hidfprer saaledes Doden.
Dette Middel er saa meget mere at anbefale, som det
ikke er giftigt, ikke fortæres af Husdyrene og ikke kan
slæbes bort.

Svovlkulstof til Udryddelse af Rotter og andre
skadelige Dyr.
Mennester og Dyr funne uden videre Skade i nogen
Tid aande i Luft, der indeholder nogle Milliondele
VolUm Svovlkulstofdampe, men indeholder Luften */20
Volrun deraf, saa indvirker den stcerkt pna Organismen
og foranlediger en hurtig Dpd. Denne Angivelse af Cloez
er begrundet paa Forspg med Rotter, Kaniner, Spurve
og Frper, hvorved det viste sig, at Virkningen var hirrtigere paa Pattedyrene end paa Fugle og Krybdyr. Vi
forbigaa her Detaillerne ved de anstillede Forspg og indstrcenke os til at meddele hans derpaa grundede Anvis
ning til at anvende Svovlkulstoffet til at udrydde Rotter.
Jgjennem et bøjeligt Rpr, 1—l*/io Meters Længde og
20 Millim. Vidde, helder man ved Hjcelp af en Tragt
SvovlkUlstof i det RUm, hvori Rotterne pleje at opholde
sig, udtrækker efter nogle MinUtters Forlpb Rpret og
tilkliner Aabningerne godt med Jord. Bed at anvende
50 Gram Svovlkulstof paa en Rende paa 20 Meter fandt
Cloez den nceste Dag 40 dpde Rotter i Renden.

Fluepapir.
100 Gram Qvassia, 25 Gram langt Peber koges
i V/2 Pægl Vand, indtil der bliver V2 Pcegl tilbage,
derpaa tilsættes 100 Gram Puddersukker.
I denne
Blanding neddyppes tykt Trykpapir gjentagne Gange og

tørreS.
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Middel mod Myg i Soveværelser.
Man kan med Lethed befri sig for Myg i Sove
værelser om Natten, naar man paa et passende Sted i
Værelset anbringer en Lygte, hvis Rader Udvendig ere
oversmurte med Honning, Udrort i lidt Vin. Et Par
Timer før man gaar til Sengs teender man et Lys eller
en lille Lampe i Lygten, og alle flyvende Insekter, der
gjerne söge Lyset, ville da blive siddende fast paa de
klæbrige Ruder.

At udrydde Voeggetoj.
Som et Ufejlbarligt Middel mod Vceggetpj anbefales
at overstryge Murene med en Oplpsning af Jernvitriol
i Kalk. Derefter kan Væggene tnpetseres eller oljemales
efter Onste.

Msrtel til Voegges og Lofters Pudsning i
fugtige Lokaler.
Den tilvirkes af nylig lcestet Kalk og Savspaaner
af blpdt Trce med en mere trnadet end tcerningeagtig
StrUktnr. Den tilsættes saamegen Kalk, at man uden
Vanskelighed kan faa Massen til at binde godt. Denne
Masse danner et fuldstændigt Filt, der viser sig impræg
neret med Kalk og er saa sejgt, at det ved Slag eller
Stpd kun beskadiges paa det Sted, hvor det træffes,
medens det i en 8 Dages Tid efter Anbringelsen ikke er
forekommet, at det har løsnet sig eller har lidt nogen
Forandring i Tæthed og Udseende, skjpnt det var anbragt
paa en aldeles fugtig Væg, der var pudset dermed paa
begge Sider.
Den anbefales især til at pubfe Ler- og klinede
Vægge. Den har endog vist sig holdbar paa Vræddevcegge i et Ishus, mod hvilke Isen laa tæt sammen-
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pakket, idet en Pudsning dermed paa x/< Tommes Tyk
kelse bandt stærkt og holdt sig ubeskadiget. Værelser, der
ere pudsede dermed, stulle faa Uger derefter tapetseres.

At rense mugne Kjrrlderc, hvis Voegge ere bekloedte
med Skimmel.
Man overgyder 2—4 Pd. Kogsalt i et dybt, midt i
Kjoelderen anbragt Stenkar med */2—1 Liter koncentreret
Svovlsyre, tilstopper alle Aabninger og Dsre og tilspundser alle tilstedeværende Fade. Man forlader derpaa Kjcelderen og lader den være lukket et Par Timer.
Derpaa aabner man igjcn alle Adgange til den, indtil al
Saltsyredamp er forsvunden, og borster eller fejer al
Skimmelen bort. Ved denne Fremgangsmaade betages
Kjcelderen al Muggenhed og Skimmel, saa at den endog
kan benyttes som Mælkekjcelder.

At Prove Fugtigheöen i Værelser.
Da det er meget vigtigt at vide, hvormegen Fugtighed
Luften i et Værelse indeholder, saa er folgende Middel
til at erfare dette meget at anbefale: 500 Gram (nøj;
agtig Vægt) friskt brændt og fnuft Kalk fætter man i et
aabent Fad i Værelset og lader det blive staaende i
fireogtyve Timer, eftercit Vinduer og Dpre ere lukkede.
Da den brændte Kalk bcgjcerlig opsuger Fugtigheden, saa
vil den vejede Mængde Kalk efter denne Tids Forlob
bære saa meget sværere som Vægten af det indsugede
Vand, og man kan da let nf Vægtforøgelsen flutte sig
til Luftens FUgtighedsindhold. Overstiger Forøgelsen
1 Procent (5 Gram) er det stadeligt at bebo dette
Værelse.
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Et nyt Middel mod Hussvamp
er blevet bekjendt ved Dpdsfald af en Millionær i Lon

don, den i Wien føbte Snedker og Bygningsentrep renpr
Schwarze. Det af denne i mange Aar med udmærket
Resultat benyttede Middel holdt han hemmeligt, fordi
det staffede ham mange Kunder. Under Garanti i 10
Aar leverede han sine Kunder nyt, mod Svamp sikret
Trcevcerk og fik en saa hpj Betaling for dette, at han
blev en rig Mand. Midlet bestod af en Blanding af 1
Del Kassiaolje (Kanelolje), 1 Del Trcetjcere og 1 Del
almindelig Tran, hvormed Bagsiderne af Bræderne, Gul
vene samt Bjcelkeenderne bleve strögne 3 Gange efter
hinanden, forinden de anvendtes til deres Bestemmelse.
Det synes iscer at være Kassiaoljen, der grundigt destruerede
Svampen og tillige tilintetgjorde de stadelige Svamp
sporer.
(Ark. for Pharm. og tekn. Kemi.)

Lysende Maling og Farver.
Hvid, lysende Vandfarve.
Det i Handelen gængse lysende Svovlkalcium er
gullighvidt, hvilket er til væsentlig Hindring for dets An
vendelse til Maling. Desuden taber Svovlkalciumet eller
de deraf tilberedte lysende Farver deres lysende Evne,
naar det direkte blandes med Handelens Strygefarver.
Det fremstilles paa folgende Maade: østersskaller blive
rensede med varmt Vand, x/1 Time holdte i Ilden, ud
tagne, cifføtebe, fintstpdte og skilte ved deres ubrugelige
graa Dele. Pulveret anbringes i en Digle som skiftende
Lag med Svovl, Laaget bliver sat paa Diglen og kittet
fast med Kit af Sand, der er ubrørt til en tyk Dejg
med ØL Efter at Diglen er holdt glpdende i en Time
og atter askplet, bliver dens Indhold, der er hvidt, sigtet
omhyggeligt og blandet til Strygefarve sammen med
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Gummi og Vand. Det vedbliver lcenge at lyse i Mprket,
efter nt det forud har bæret udsat for Dagslyset.
Fernis for lysende Farver.

Schatte i Dresden har faaet Patent paa en Opfin
delse, der har til Hensigt at fremstille varige hvide og
farvede Strygeflader, der indeholde en lysende Substans,
ved hvilken Malingen lyser i Mprke, uden at Farvens
Nuance forandres ved Dagslyset. For at opnaa dette
Øjemeb, bliver Zanzibar- eller Kauri-Kopal smeltet over
Trcekulild, 15 Dele af det smeltede Kopal opløfte i 60
Dele fransk Terpentinolie, Opløsningen filtreret og blandet
med 25 Dele forud ophedet og noget afkplet Linolje.
Den saaledes erholdte Lakfernis bliver ved en af de neden
for nævnte Fremgangsmaader i en Farvemplle med Gra
nitvalser omhyggeligt forarbejdet til lysende Farve. Man
maa ikke benytte Jcernvalser, da disse kunne afgive Jcernsplinter, som vilde skade Lyskraften.
Den i Handelen forekommende Lakfernis indeholder
stedse Bly og Mangan, som vilde tilintetgjpre Svovlkalciumets Lyskraft.
En ren, hvid, lysende Farve
fremstilles ved i et passende Kar eller en Oljeballon at
sammenblande 40 Dele af den ovenfor bestredne Lakfernis,
6 Dele præpareret svovlsur Baryt, 6 Dele præpareret
kulsrir Kalk, 12 Dele præpareret hvidt Svovlzink og 36
Dele godt lysende Svovlkalcium til en Emultion og derpaa male det Hele rigtig fint j en Farvemolle.
Rpd, lysende Farve.
Til røb, lysende Farve behandles paa samme Maade
50 Dele Lakfernis, 8 Dele præpareret Kraplak, 6 Dele
præpareret Realgar (røbt Svovlarsenik) og 34 Dele godt

lysende Svovlkalcinm.
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Orangefarvet, lysende Farve.

Hertil tages 46 Dele Lakfernis, 171/« Del præpareret
svovlsurt Baryt, 1 Del præpareret indist Gult (jaune
indien), P/2 Del præpareret Kraplak og 34 Dele godt
lysende Svovlkalcium.

Til gul, lysende Farve
tages 48 Dele Lakfernis, 10 Dele præpareret svovlsur
Baryt, 8 Dele kromsUv Baryt og 34 Dele godt lysende
Svovlkalcium.

Til grøn, lysende Farve
tages 48 Dele Lakfernis, 10 Dele præpareret svovlsur
Baryt, 8 Dele Kromtveiltegrpnt og 34 Dele godt lysende
Svovlkalcium.
En blaa, lysende Farve
faas af 42 Dele Lakfernis, 10,2 Dele svovlsur Baryt,
6,4 Dele Mtramarinblaat, 5/ Dele Koboltblaat og 36
Dele lysende Svovlkalcinm.

En violet, lysende Farve
fremstilles af 42 Dele Lakfernis, 10,2 Dele præpareret
svovlsur Baryt, 2,8 Dele Ultramarinviolet, 9 Dele arsensurt Koboltilte og 36 Dele lysende Svovlkalcmm.
Graa, lysende Farve.

Hertil tages 45 Dele Lakfernis, 6 Dele præpareret
svovlsur Baryt, 6 Dele præpareret kUlsur Kalk, 1/a
Del Ultramarinblaat, 6V2 Del Svovlzinkgraat og 36
Dele lysende Svovlkalcium.
En gulbrun, lysende Farve

faaes af 48 Dele Lakfernis, 10 Dele præpareret svovlsur
Baryt, 8 Dele Auripigment (Arsen-blende) og 34 Dele
lysende Svovlkalcium.
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Lysende Farver til Kunstværker

fremstilles ved i Stedet for Lakfernisser til de ovenstaaende Blandinger at tilsætte samme Mcengde ren,
ostindisk Valmueolje og male og præparere Produktet
særdeles fint. Til lysende, farvede Oljetryk benyttes i
Stedet for Lakfernisser samme Mængder ren Linolje,
som er Udpresset uden Anvendelse af Hede og indkogt.
Alle de ovenfor nævnte lysende Farver kllnne be
nyttes til brogede Papirer og andre Djemed, naar man
ganste udelader Lakfernissen og maler de tørre Farveblandinger sammen med Vand og et syrefrit Bindemiddel.

Lysende Voxfarver.
Man kan ogsaa fremstille lysende Voxfarver til
Malerier paa hule Glasplader og lignende Gjenstande,
idet man i Stedet for Lakfernissen tilsætter 10 pCt. mere
japanesist Vox og en Fjerdedel saa megen Bomolje.
Med de saaledes fremstillede Voxfarver kan der males
paa Porcellcen, hvorpaa Farverne under Luftens Udeholdelse brændes til Aste. Man kan ogsaa behandle flige
Malerier ved Hjælp af Kali- eller Natron-Vandglas.
Den nyeste Anvendelse af lysende Farver i England
er til Maling paa Heste-Seletpjer til BrUg ved Farter
om Natten.

En ny Teknik for Vceggemaling.
En af Kunstakademiet i München nedsat Komite til
at underage det af Adolf Klein i München opfundne
„Mineralmaleri", har nu (1883) afgivet sit Skjpn, der
gaar ud paa, at det efter en ny Metode er lykkedes fuld
stændigt ved en rationel Teknik at löse det Problem, at
fremstille Vceggemalerier, som modstaa Klimatets stadelige
Indvirkning. Den foreliggende Malermetode, siger Ko
miteen, fortjener langt at foretrækkes for enhver hidtil
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anvendt Teknik for Monumental- og Dekorationsmaleri.
Grundtrækkene i den ny Metode ere i Korthed folgende:
Som Undergrund benyttes en af lcestet Kalk, Sand og
Vand sammenblandet Kalkmörtel, der, efter at vcere
bleoen tør, bliver glattet med raa Sandsten og derpaa
imprægneret med Kalivandglas. Forinden Undergrunden
anbringes, maa dog nye Bygninger fyrst udtprres stlldstcendigt, medens man ved celdre Bygninger blotter det
vedkommende Sted indtil Stenene og udkrasser FUgerne.
Den egentlige Malergrund er sammensat af 3^2 Del
Marmorsand, x/2 Del JnfUsoriejord og 1 Del Mtskalk,
der ubrøreS med destilleret Vand. Naar denne Maler
grund er ubtørret, bliver ben vædet med Kiselfluorbrintesyre. Farverne faa ved Tilberedning en efter deres NatUr
forstjellig Tilscetning, der er beregnet paa at fremme en
Silikatdannelse af Farvelegemernes Bestanddele indbyrdes
og med Overgrundens Materiale og ved denne Massens
Sammenvoxning at garantere en ftørre Sikkerhed og

Varighed.
For fra førft af at modvirke, at enkelte Farvetoner
blive mørfere eller blegere ved Indvirkningen af det
Vandglas, der tilsidst stal tjene til Fixeringen, blive Far
verne desuden dirigerede med Kali eller Amoniak forinden
de benyttes. De saa derved fra Begyndelsen af den
Nuance, der ellers førft fremkommer ved Berpring med
Fixermidlet, og Maleren fritages derved for den Vanstelighed, der er forbunden med under Arbejdet at beregne
Koloritens endelige samlede Virkning efter en Farveskala
for sig, istedetfor direkte at have den stadigt for sig i

selve Billedet. De anførte komplicerede Farvers Prceparering volder ipvrigt ikke Kunstneren videre Mpjsommelighed, da Farverne leveres ham færdige til Afbenyttelse
i en tyk, vællingagtig Tilstand, ligesom Oljefarvernes.
Han skal ikkun fortynde dem i passende Grad med Vand

og anbringe dem paa den befugtede Murgrund.
Det fulbførte Billedes Fixering sier ved Besprpjt-

431
ning med Kalivandglas, hvortil er sat ALtskali og Mtsammoniak og som i hed Tilstand anbringes Paa den
indtil Stenene udtprrede Vceggeflade.
For at forhindre, at det frlblivende Alkali senere
fremtræder som et stpvformigt, hvidligt Overtræk, bliver
det fixerede Billede tilsidst en Gang behandlet med kulsur
Amoniak, hvorpaa man til yderligere Rensning kun
behpver at afvaste det med Vand.
Det saaledes fremstillede Vceggernaleries Evne til at
modstaa Vind og Vejr er godtgjort ved flere Prpver,
blandt andre ogsaa derved, at Professor Lindenschmit
lod et saadant Billede ligge hele Vinteren 1880—81 i
Sne under en Tagrende. Det tog derved ikke den ringeste Skade.
Komiteen forvissede sig desuden om, at en Ned
lægning i koldt og hedt Vand, en Bprstning med Alkalier,
fortyndede og endog koncentrerede Syrer ikke bevirkede
nogen mærkelig Skade, og at Billederne endog efter en
saadan Behandling eAnu havde bevaret deres Haardhed
og Evne til at modstaa mekaniske Angreb.

Nyt Middel til Borttagelse af gammel Lakfernis.
Et saadant Middel er angivet as M. Meyer i Berlin,
som har taget Patent paa denne Opfindelse. Midlet
bestaar af 5 Dele Kalivandglas paa 36 pCt., 1 Del
Natronlud paa 40 pCt. og 1 Del Salmiakspiritus. Det
lösner ikke alene det gamle Lakfernislag, men ogsaa Far
ven lige til GrUnden. Man kan overpensle Lagene
med Meyers Middel og lade Gjenstandene henstaa i flere
Dage, indtil Paastrygningen er bleven haard. Naar
den da bliver vcedet dygtigt med Vand, saa kan man
yderst let afvaste den gamle Fernisering. Man kan og
saa paa denne Maade fjerne Lakeringen partielt og kun
borttage det yderste Lag. Dets Anvendelse bevirker ingen
Skade for en ny Fernisering, hvis denne stal anbringes.
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Midler mod Myrer i Bygninger.
Naar der er Bayrer i Grunden af Bygninger, vil
det bedste bære at opspore Tuen og gjennemhcelde denne
med kogende Vand. Det vil jo imidlertid vanskelig lyk
kes at finde denne. Det anbefales at ftrø Frp af spanst
Kprvel i alle Revner eller henlægge Bomuld vcedet med
Stenolje i deres Smuthuller. I Spisekammeret kan
man dels anvende de samme Midler, dels smpre de
nederste Kanter af Krukker og Fade med Fuglelim.

Ostelobe af friste Maver.
(Af Dr. I. Nessler).
Man stjcerer en frist Kalvemave saa smaat, som
muligt, overgyder den med 2 Liter Vand, hvori er oplöst 100 Gram Kogsalt og omryster dygtigt. Efter at
Massen har henstaaet i 12 Timer, tilsætter man 200
Kubikcentimeter Vinaand paa
og lader den Under
hyppig Omrøring henstaa i 3 Uger i en tillakket Flaste,
hvorefter man dekanterer Vædflen og bedækker den med
en tilstrækkelig Mængde Filtrerpapir. Efterat det vel
lukkede Kar med Vcedsten har henstaaet saaledes i nogle
Uger, overföres Lpbevcedsten paa Flaster til Opbevaring.
1 Del af denne Lobevcedske kan, nanr den ej er fordærvet,
bringe 6000 Dele Mcelk til at koagulere. Efter at den
var opbevaret i 2 Aar i en godt tilproppet Flaste havde
den kun forringet sin Virksomhed fra 1 Del til 6000
Dele til 1 Del til 5451 Dele.

Slateografen, en forbedret Hektograf,
er anmeldt af G. Kraft i Chikago. Medens Hektografens
Masse bestaar af Gelatine og er stöbt i en Blikkasse, er
der blandet Kautschuk i Slateografens Masse og denne
fremstillet som en Plade af V3 Centimeters Tykkelse.
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For at give den bøjelige Plade det fornøbne Hold, er
den forsynet med en Ryg af stærkt Sejldug. I Stedet
for Blikkassen behoves derfor kun en let Trceramme,
hvori Pladen paa en nem Maade kan anbringes og atter
udtages. Det Hele ligner noget en Skifertavle („Slate"
ildt. Slceth) og derfra hidrörer Navnet Slateograf.
Som dens Fortrin angives folgende: Massen kan fnldstcendigt udnyttes, da den midt i Pladen ved Trykningen
og Udvaskningen fremkomne Hulhed kan föres op igjen
til Niveauet af Pladens omliggende Partier ved Under
lægning af tilsvarende Papirlag. Massen er saa kom
pakt, at der kun behpves lidt Vand for at fjerne Skriften,
der iovrigt ikke kan trænge saa dybt ind, som hos Hekto
grafen. Derved bespares baade Tid og Stof. Medens
man ved Hektografen stedse man bringe Trykpapiret paa
Pladen, kan Slateografens Plade omvendt lægges paa
Papiret, hvorved vindes ben Fordel, at man i fornodent
Tilfælde kan trykke paa tykt Kartonpapir og i indbundne
Böger, idet man blot tager Pladen ud af Rammen.
Paa Grund af disse Forbedringer og Fortrin egner
Slateografen sig langt bedre som Handelsartikel, da
Pladerne stedse kunne holdes i Forraad hos Papirhand
lerne og den besværlige og bekostelige Omsmeltning ganske
falder bort.
En yderligere Fordel, paa hvilken Opfinderne endnu
ikke synes at have tænft, vil ligge deri, at Pladen kan
lcegges omkring en Valse og Aftrykkene faaes efter Principet for Cylinderpressen. Da man i Amerika allerede i
længere Tid fra Hektografen trykker med endeløst Papir,
der specielt fabrikeres til dette Djemed, saa at Papir
rullen er sin egen Trykke-Cylinder, saa vil Slateografens
Anvendelse som Trykke-Cylinder for endelöst Papir omtrent
betyde samme Fremskridt pan det oprindelige hektografifke
Gebet, som det vi fjende ved den egentlige typografiske
Trykkemetode fra Gutenbergs primitive Digelpresse indtil
den moderne Rotationspresse.
28
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Opfinderne gjøre opmærksomme paa en Ulcempe, der
undertiden mpder i koldt Vejr, naar Apparatets Opbe
varingssted ikke har den normale Temperatnr. Det har
nemlig vist sig, at Slateografen i saa Tilfælde ej giver
gode Aftryk. Nærmere Undersøgelse viste imidlertid, at
det vedkommende Lokale i en yderst kold Nat ikke var
opvarmet, saa at Pladen var bleven stiv af Kulde. Naar
en slig Omstændighed indtræffer, saa bør man vaste Pla
den med en Blanding af 3 Dele Vand og 1 Del Gly
cerin og bagefter aftørre den med Trækpapir. Pladen
faar da atter sin rigtige Beskaffenhed.
Ovenstaaende Bestridelse, der er uddraget af Ark.
for Pharm. og tekn. Kemi, giver desværre ingen Oplys
ning om, hvor stort et Kvantum Kautschuk man bør til
sætte Hektografmassen. Forfatteren har imidlertid allerede
før denne Bestridelse kom ham i Hcende, forspgt at tilsætte
Kautschuk til Hektografmassen, men hm efter en mindre
Maalestok. Saaledes har jeg til det Side 1 her i Bogen
under 2) ncevnte Kvantum forspgt med en Tilsætning af
50 Gram Kautschuk, hvorved jeg har opnaaet, ikke at
Deere Udsat for at afrive det Sverste Lag af Massen,
hvilket ellers let kan ske, naar man arbejder ved en alt
for hsj Temperatur, hvad der jo, navnlig om Sommeren,
ikke altid vil kunne undgaaes. Det er imidlertid udenfor
al Tvivl, at man til Massen kan sætte et meget stprre
KvantUm af Kautschuk; dog vil jeg tilraade Lceserne ikke
at gjøre Forspg med altfor store Tilsætninger, men hel
lere at prpve sig frem, da det jo let kan tcenkes, at ved
en stprre Tilsætning Hektografen vilde blive mindre mod
tagelig for Blækkets Farve og saaledes levere færre
Aftryk.
Min Fremgangsmaade har vceret at oplpse
Kautschuken for sig selv i Svovlknlstof og derpaa under
jætm Omroring tilsætte dette til den endnu varme Hek-

tografmasse.
Da jeg anser Hektografen for saa vigtig en Artikel
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at den ikke kan beskrives for udtømmende, stal jeg neden
for give en ny Bestridelse af

Hcktograjernes Omsmeltning,
der som bekjendt er forbunden med adstillige Vanskelig
heder, og det lykkes sjeldent, ved Omsmeltning igjen at
faa en Hektografflade, der er bleven ujcevn, glat. Bed den
ringeste Uagtsomhed fremkommer der Blærer og Ujævn
heder, der blive meget kjendelige ved Aftrykkene.
Det simpleste og sikreste Middel til atter at give
Hektografen en spejlglat Overflade bestaar deri, at man
overgyder Overfladen med lidt Vinaand og derpaa antcender denne. Efter Vinaandens Afbrænding og Fladens
Stivning ved Afkølingen faar man da atter en til Aftryk
tjenlig Flade.
lArk. ( Pharm. og tekn. Kemi.)

Waetls Metode til Fremstilling af Vinstenssyre.
Til Fremstilling af Vinstenssyre oplyser man to
Dele Vinsten i en passende Del kogende Vand og hælder
den klare Oplpsning af 3 Dele svovlsurt Lerjord og
2/s Del Svovlsyre sammen, koger det en Time og
lader det afdampe til det krystalliseres, lader det meget
langsomt afkjsles, hælder Luden af og lader det meget
langsomt afdampe. Man har saa Vinstenssyre og jern
frit Allnn som Biprodllkt, som man forpvrigt ogsaa kan
fremstille som Krystnlmel. Vinstenssyren befrier man fra
Luden i en Sukkertopform, oplpser den enbnu engang,
damper den langsomt af og erholder saa smuk reen
Binstenssyre. Paa samme Maade kan man fremstille
Oxalsyre og Syresalt. Denne Metode er flere Gange
anvendt med Held.
28*

436
a

Fremgangsmaade ved Boining af Glasror.

Man fylder Glasset med fint Sand, lukker det for
begge Ender og opvarmer det ved Flammen fra en Bunsen'sk Brænder pact Bsjningsstedet. Paa denne Maade
kan man med stsrste Lethed krumme det, ja endog ganske
bøje det sammen, uben at det taber i Runding paa Bpjnmgsstedet. Sandet tjener til at fordele Trykket regel
mæssig paa Rorets indre Flade.

At tætte revnede Glasflasker og Stenkrukker.
(Af H. Creuzburg).

Forfatteren benytter Vandglasoplpsning paa 30"
Beaume til at sætte revnede Flaster istand til at holde Vcedster.
Han opvarmer Flasten forsigtigt, for at den deri værende
Luft kan blive fortyndet, tilpropper ben tæt og over
stryger Revnen udvendigt fra med Vandglasoplösning.
Naar Flasten bliver kold, sna trænger Vandglasset paa
Grund af det Udvendige Lufttryk ind i Revnen. Naar
Proppen er tagen af Flasken, opvarmer man denne i
nogle Timer, udskyller den med Kalkvand og tilsidst med
rent Vand. Man kan da bruge den til enhver Vcedske
meb Undtagelse af Syrer.
Revnede Stenkrukker kan man tætte paa samme
Mande. Have de vide Revner, saa opvarmes de og
overbindes teet med udblodte og stramt spændte Blærer.

Groncer.
Mgte Guldbronce.

frembringes af de Affald, der forekomme i Guldslcigeriet.
Disse udrives med Honning- eller Gllmmivand paa en
Glasplade eller under haarde Granitsten tit fineste Pul
ver, som man udvasker gjentagne Gange og derpaa tørrer.
Man skjelner mellem Guldbroncens forskjellige Nuancer
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eller Farver, nemlig de rode, rodlige, dybt- og bleggule,
samt gronlige; Farvenuancerne hidrpre fra det forstjellige
Guldindhold eller fra den forstjellige Blanding af Guld
med Sold og Kobber. Ved Kogning med forstjellige
Saltoplosninger eller surgjorte Masser kan man end
videre give Broncen forstjellige Farvetoner, ved Kogning
med Vand, der indeholder Svovlsyre, Salpetersyre eller
Saltsyre bliver den saaledes hojgul, ved Kogning med
en Oplosning krystalliseret Spanstgront eller Kobbervitriol
i Vand rodligere, ved Kogning med opløft Kogsalt, Vin
sten, Jernvitriol eller Salpeter faas andre Nuancer.
Man faar ogsaa Guldbronce, naar man op loser Guld i
Kongevand og med oploft Jcernvitriol udfælder Guldet
som et metallist Pulver, som man paa forstjellige Maader

i

kan behandle ved Kogning. Jcernvitriolen maa dog op
lofts i kogende Vand og dertil i et Glas dranbevis
scettes Svovlsyre, indtil det i Form af Fnug udskilte
basisk svovlsUre Jcernilte atter har opløft sig. Endvidere
frembringer man ogsaa Guldbronce ved at opløse Guld
i Kongevand og inddampe det i en Porcellænsstaal.
Naar Resten næsten er tør, faa tilsætter man lidt ren
Saltsyre og gjentager dette endrm en Gang for at Ud
drive alt det fri Klor og faa et rent, klorbrintefrit Guldklorid. Guldsaltet bliver oplpst i destilleret Vand, Saltet
af en Dukat i */2 Liter Band og i denne Oplosning
drypper man Antimonkloridoplvsning af Styrke 8Beaume,
s a a længe, og under stadig Omrøring med en Glasslang,
saa der derved fremkommer et Bllndfald. Dette Bund
fald er Guldkloridet, som, efterat alle Fugtigheder ere
fjærnebe, sinder fin største Anvendelse i Malerkunsten,
til Bronceringen og til Porcellcen og Glasmalerier.
Guldbroncens Farve retter sig efter det anvendte
Gulds Sammensætning. For at forhoje Glansen fan
man udrive det tørrede Pulver.

i
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Uægte Guldbronce
bliver, ligesom den ægte, fremstillet af Affaldene fra
Gnldslngeriet, og udreven fint med en Gummioplpsning,
udvasket med Vand, hurtigt tørret og efter Tprringen
atter ndvasket, for at faa en Were Glans. Dens Farve
retter sig efter Indholdet af Kobber og Zink. Inde
holder den en ftørre Del Kobber, er den rpdlig, med
mere Zink er den gullig. Den hpjrpde uægte Guldbronce
bestaar af rent Kobber, den lysegUle, i 100 Dele, af
83 Dele Kobber og 17 Dele Zink, og den orangerpde as
99 Dele Kobber og 1 Del Zink. De violette og grønne
Nuancer faar man ved Ophedning med et Fedtlegeme,
saasom Olje, Vox, Parafin, hvorved der danner sig

Anløbsfarve.

Musivguld,
en Forbindelse af 64,63 Dele Tin og 35,3? Dele Svovl,
er uben Sugt eller Smag, oplöser sig i Klorvand, Konge
vand og kogende Kalilud. Musivguld med guldgul Farve
og metallisk Glans fremkommer ved Ophedning af 6 Dele
Svovl og 16 Dele Tin-Amalgama med lige Dele Kvik
sølv og 4 Dele Svovl, et smukt Musivguld. Det smuk
keste, reneste, mest guldlignende Musivguld faar man,
naar man smelter 12 Dele reneste blyfrit Tin og med
6 Dele Kviksplv blander det til et Amalgama. Dette
blander man med 7 Dele Svovlblomme og 6 Dele
Salmiak, hvorpaa man i en Glasretort eller i en Ler
digel i flere Timer udsætter det for en Hede, der i
Førstningen ikke nnar Rpdglodning, men siden, naar der
ikke længere udvikler sig Damp, forhpjes til Mörkrpdglodning. Forst bortgaar da Salmiaken, derpaa subli
meres Zinnober og lidt Tinklorid, og Musivguldet bliver
tilbage paa Vunden; dets sverste Lag bestaar da as
gUldglinsende, blpde transparente Gnldblade, det smukkeste
MusivgUld.
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ALgte og uægte Solvbronce.
ALgte Sölvbronce faaes af de fintrevne Affald ved
Bladsolvflagerierne eller ved at oplpse Solv i Skedevand,
fortynde med Vand og fælde ved blankt Kobberblik.
Uægte Splvbronce faaes af Affaldet ved uægte Bladsslvflagerier, som rives fint, vastes, tprres og endnu en
Gang Udrives, for at det kan faa en hojere Glans.

Musivsplv
er et Amalgama nf lige Dele Kviksplv, VismUth og Tin.
Man smelter 50 Dele godt Tin i en Digel, sætter 50
Dele Bismuth til det flydende Tin og omrører med en
Jcerntraad, indtil ogsaa VismUthet er smeltet. Man
tager da strax Diglen fra Ilden, omrører saa længe som
dens Indhold endnU er flydende, tilsætter 25 Dele Kviksplv og blander endelig den hele Masse inderlig, indtil
man kan rive den paa en Sten.
Blaa Bronce.

Den blaa Bronce fremstilles ad vaad Vej ved at
farve hvid Bronce med Anilinblacit. Man forspgte længe
forgjceves at tilvejebringe holdbare, snmkt blaa NUancer
ved Anløbsfarver og under Ophedning.
Den hvide
Broncefarve, der er frembragt af rent engelst Tin koges
i 5 Timer i en Allunoplpsning af 20 Dele, Allun i
450 Maaldele Vand, efterat den derpaa er vasket ren
overhældes den i en Porcellcensstaal med en Oplpsning
af 15 Dele Anilinblaat i 150 Maaldele Spiritus og
omrpres indtil Tprhed. Denne Behandling maa gjentages indtil man faar den attraaede Farve (6—8 Gange),
Naar Broncen er mørf nok udvaskes den med varmt
Vand, og forinden den er aldeles tør, bliver der paa
1 Kilogram Bronce hceldt en Spisestefuld Jordolje, som
man blander inderligt dermed, hvorefter man lader
Sugten forsvinde ved Henstand i Stiften i nogle Dage.
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S taalbronce.

En Afart af Glim merbronce er Staalbroncen;
viser

sig

et grovere

som

indtil staalgraa Farve
G lans.

Den

og

finere PUlver med sort

har

en

meget hoj m etallist

af pulveriseret

bestaar

saakaldt Jcernglim mer,

der,

den

eller

som

Jcernglans

eller

bekjendt forekommer i

stor M æ ngde i adstillige krystallinske Bjergarter,

saasom

Dette Broncesurrogats ringe Hold 

G ranat og Trachht.

barhed er den eneste Hindring for dets ftørre Anvendelse.

Kuldeblandinger.
5 Dele Salm iak,

5 Dele Salpeter,

16 Dele Vand

fra + 10° til --- 10°.
3 Dele Glcm bersalt,

2 Dele fortyndet Salpetersyre

fra + 10° til -T- 12°.
8 Dele Glcm bersalt,

5 Dele

Saltsyre

fra -s- 10°

til -7- 14°.

1 Del Salm iak,

1 Del Salpeter,

1 Del Vand fra

+ 8° til -T- 24°.

1 Del Sne, 1 Del Kogsalt fra -s-

0° til

14°.

3 Dele Klorkalcium, 2 Dele Sne fra 0° til -> 36°.
4 Dele Kali, 3 Dele Sne fra 0° til -i- 37°.

llforbrænhclige Stoffer.
»La sociéte d ’Encouragem ent å l ’Industrie»

tildelt Abel M artin

en

P ris

paa

har

1000 Franks for en

M etode til at gjpre Textilfabrikater og desl. Uforbromdelige.

M artins Recepter ere folgende;
1) T il lyse S toffer.

16 Dele svovlsur Am moniak, 5 Dele knlsur Am mo 
niak,

6 Dele Borsyre,

200 Dele Vand.

4 Dele Borax,

Oplosningen

benyttes

4 Dele Stivelse,

ved

30° C. og
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Stofferne blive flere Gange dyppede i den.
Vcedsten koster omtrent 11 Øre.

1 Liter af

2) Til mq tebe og farvede Gardiner,
Koulisser, Tæpper osv.
15 Dele Salmiak, 5 Dele Borsyre, 5 Dele opblodt
Lim, 1,5 Dele Gelatine, 100 Dele Vand og tilstrækkelig
Kalk. Denne Blanding maa holdes ved en Temperatur
paa 60—80° C., indtil den har Oljekonsistents, hvorpaa
den paastryges med en Pensel. Malede Koulisser bestryger
man paa Bagsiden. Med 1 Kilogram, der vil koste
6 Kr. 75 Øte, kan man bestryge omtrent 7 Kvadratmeter.
3) Til grovere Gardiner, Tæpper, Tov, Snore,
Trce, Straamaatter osv.

tager man 15 Dele Salmiak, 6 Dele Borsyre, 3 Dele
Borax, 100 Dele Vand. Blandingen holdes i 15—20
Minutter ved 100° C. 1 Liter kommer til at koste 14 D.
4) Til al Slags Papir-

tager man 8 Dele svovlsnr Ammoniak, 6 Dele Borsyre,
2 Dele Borax og 100 Dele Vand og opvarmer til 59° C.
1 Liter vil koste omtrent 9 Øre.

Transparent Lim for Porcelllrn.
Man opløser 75 Gram Kautschuk i smaa Stykker i
60 Grani Kloroform, tilføjer derpå a 15 Gram Mastix
og oploser uden Anvendelse af Varme.

Flydende Lim med elastisk Underlag.
Hertil gives folgende Forskrift i „Pharm. Centralh.":
1 Del Salicylsyre bliver oploft i 20 Dele Spiritus.
Derpaa tilsætter man 3 Dele blod Scebe, omryster indtil
denne har oplsst sig og tilføjer da 3 Dele Glycerin.
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Denne Blanding bringer man i fristlavet Gummiflim,
der er lavet af 93 Dele Gummi arabicum og den for
nødne Mængde Vand.

Uoploselig Lim1) 25 Kv. Lim koges med 1 Pcegl Vand, saa det
danner en stcerk siruptyk Oplosning, der omhyggelig
sammenrores med 10 Kv. Linoljeferms. Man limer,
som sædvanlig, med varm Lim, paa opvarmede tørre
Trceflader og sammenpresser disse godt med Skruetvingere eller lignende. Denne Lim modstaar fuldstændigt
baade koldt og varmt Vands oplpsende Virkning, og er
endog anvendelig til Sammenlimning as Bpdkerarbejde,
som derved hindres i at falde i Staver og blive utæt.
2) Man udblpder god klar Lim i 4 å 5 Timer i
koldt Vand, hvorefter man frahcelder Vandet og koger
Limen i Linolje. Denne Lim er bleven meget benyttet i
Amerika til Sammenlimning af Papir i forstjellige
Djemed, ja endogsaa til Sejlbaade og stal have vist fig
fuldkommen at svare til sin Hensigt. Vil man end ikke
betro sit Liv til en Vaad, sammenlimet af sine gamle
Aviser, er der dog ingen Tvivl om at denne Lim paa
mange andre Maader vil kunne finde Anvendelse.

Hemmelig Skrift.
Jods Egenstab ved at blandes nled Stivelse at
frembringe en intensiv blaa Farve, har givet Anledning
til dets Anvendelse for at gjore en usynlig Skrift synlig,
og af en saadan Beskaffenhed at intet andet Middel kan
fremkalde denne. De Præparater, som man sædvanlig,
under Navn af sympathetisk Blcek, for at fremstille en
Skrift, der kun ved forUdgangen Behandling med andre
Jngredientser bliver synlig, udgjores alle af uorganiske
eller dermed i Slcegt værende Stoffer, og Skriften kan
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derfor altid fremkaldes, naar man opheder Papiret stærkt,
da Varmen indvirker kemisk derpaa og frembringer en
saa betydelig Farveforandring, at Skriften fremtræder
med en mer eller mindre mørt Farve, som saaledes uden
store Omstændigheder kan lceses af uindviede.
Hvis man derimod skriver paa Papiret med en
stivelseholdig Vcedske, f. Cx. stcerk Risvand eller anden
tynd Stivelse, da ses den tørretie Skrift ikke og kan ej
heller fremkaldes ved Papirets Ophedning; hvis man
derimod fugter Papiret med en meget fortyndet Oplpsning af Jod, saa fremkommer Skriften fnldkommen tyde
lig med blaa Farve; dog maa man forud overbevise sig
om at Papiret ikke er limet med Plantelim, da det i saa
Fald bliver aldeles blaaviolet af Jodoplosningen.

Lak ril Metallager.
Der maa stilles den Fordring til Lakker og farbefri
Fernisser, at de ere klare og ikke il an Ridser, det er
lettere at faa dem klare end man i Almindelighed tror,
men man begaar hyppigt en stor Fejl deri, at man laver
Lakkerne altfor koncentrerede, hvorved de herved mindre
oplpselige, hyppigt voxlignende Dele atter Udstilles ved
Fortyndingen og hindrer Klarheden. Man bør lave en
temmelig tynd Oplosning af de anvendte Harpixer og
Gummiarter, filtrere den gjennem Trækpapir, som er
foldet sammen tilligemed et Stykke Mol. Den tynde
Lak vil da lobe let og hurtigt igjennem dette Filter,
hvorefter man i Vandbad bortdamper Overstudet af
Alkohol, saa at man har det i sin Magt at forskaffe sig
den rette Konsistents. De Legemer man benytter til at
farve Alkoholfernisserne med, maa man forinden rense,
men endnu bedre er det at fremstille særskilte Extrakter
af Gummigut, Drageblod, Sandeltræ eller Kurkuma
(Gurkemeje). Sandeltræet og Kurkumaen Udtrækker man
for at faa et ringere Tab nf Alkohol, efter den saakaldte
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Extraktionsmetode i pulveriseret Tilstand, i et 5 Kvadrat
centimeter vidt og 1 Meter langt Blikrpr, som nedentil
har en ikke for fin, omtrent 3 Millimeter vid, med Bom
uld lukket Aabning eller Spids. Indtil omtrent den
halve Hpjde af dette Ror fylder man med det farveholdige Materiale, trykker det sammen og overgyder det
med Alkohol, der da især i Førstningen synker langsomt
igjennem og fuldstændigt optager Farvestoffet. Det klart
gjennemlöbne Extrakt holder sig godt, saa længe det sial
vcere, na ar det opbevares i vellukkede Flaster. Anilinfarver maa flet ikke benyttes her, da de hurtigt afbleges
af Solen. Det mest praktiske er at lave sig Extrakterne
særskilt og derefter at sætte dem til Lakken, saafremt
man vil have en bestemt Farve efter et Mpnster.

En fast, haard Melallak.
Til en fast haard Lak er Schellak Hovedbestanddelen;
for at faa en hos Grad af Bojelighed henytter man
Kopaivabalsam og Linoljefernis. Blandingsforholdet er:
10 Dele Rnbinschellak, 3 Dele Kopaivabalsam, 3 Dele
Linoljeferms til 100—150 bedste Alkohol. Til Joerngjenstande, som ere udsatte for hede som ogsaa for sure
Dampe, Saltvand eller hojere temperatur, komponerer
Forfatteren af denne Anvisning, I. I. Hesse i Wien,
en fortrinlig Lak, der ogsaa under visse Omstændigheder
kan blandes med Korpnsfarver eller BroncepUlvere af
folgende Bestanddele: 2 Dele Dcunargurnmi, 4 Dele
Terpentinolie, 1 Del Sikkativ og 2 Dele Linoljefernis.
Da den dog imidlertid tørrer langsomt, maa ben an
bringes i en Tmreovn, hvor ben antager smuk Glans

og stor Modstandsevne.

Lys, meget haard Metallak.
Duskes der en lys, meget haard Lak, da fremstilles
den Paa folgende Maade: Paa en Plade af Jcernblik,
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der er ophedet fra et ved en Vceg frasiilt Sidelokale og
over hvilken der er anbragt et Skorstensror, som trækker
godt, smelter man i et fladt Kar af forsplvet Kobber
ved den lavest mulige Temperatur bedste ostindist GaaseHuds-Kopal, hvorved man omrører med en blank poleret
forsoldet Messingstang. Naar Kopalen er ensformigt
smeltet og har faaet et honninglignende Udseende, saa
lader man den blive kold og losner den senere med
Forsigtighed fra Panden.
Til at oplöse dette smukt
klare, svagtgule Produkt anvender man Terpentinolie,
der ved Rystning med ulæsket Kalk og Dekantering i

Forvejen er fuldstændig frigjort for Band, og tager
2—3 Dele Terpentinolie, 1 Del Kopal. Denne Lak er
aldeles farvefri i tynde Lag, tørrer næsten lige saa
hurtigt som Spirituslak, bliver meget haard og kan
endog siibes og poleres. Ulejligheden ved Fremstillingen
lonnes rigeligt ved Produktets Kvalitet.

Cementfabrikater, der kunne modstaa Vejrligets Indflydelse(Af C. Puscher).

Man lader Cementfabrikaterne ligge i 24 Timer i
en kold Oplosning af 1 Del Jcernvitriol i 3 Dele Vand
og tørrer dem, der nu ere blevne grsnsorte, i Luften.
Den optagne Jærnvitrioloplpsning har spnderdelt sig i
Cementmassen, hvorved Brint og Ilt, der er taget fra
Luften, blive senest bundne. Den fremkomne Jcerntveiltehydratforbindelse gjør ej alene Cementen tættere og
haardere, men da den ej forandres ved Vejrligets Indflydelse, giver den ogsaa Cementen en storre Kraft til
at modstaa denne. Cementen tiltager herved 10 pCt. i
Bcegt, dog uden at forandre sin Form. Da imidlertid
Jcerntveilteforbindelsen er meget lettere end Cement
massen, da er den i Stand til at udfylde den storste
Del af de Porer, der i saa store Mængder ere tilstede i

^Cementen.
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Man sikrer Cementpudsninger mod Vejrets Ind
flydelse ved gjentagne Gange at bestryge dem med den
nævnte Vitrioloplosning. Naar Pudsningen ej efter ben
fjerde Bestrygning viser nogen mørf, gron ligsort Farve,
da er dette et Tegn til, at Overfladen er mættet med
Jernforbindelsen. Efter Torringen vil Cenlentlaget være
overtrllkket med et okkerfarvet Lag, der ikke lader sig
bortvasie ved Vand og viser sig at bære holdbart i
Vandfarverne. Naar en saaledes præpareret Cementpudsning stal have et holdbart Lag Oljefarve, der, som
bekjendt lpsner sig i Form af Blade fra sædvanlig
Cement, saa behover man ikkun at bestryge det to Gange
med Sæbevand paa 25 pCt. for at gjpre det vandtæt, og
efter Tprring og Gnidning med et Klæde eller en Börste,
glindsende ligesom Oljemaling, saa at man derved kan

spare at give et Lag Olje.
Til at beskytte de med Jcernvitriol præparerede
Cementfabrikater mod ethvert Agens, dette vcere Syrer,
Alkalier eller Vejrets Paavirkmng, er et nogle Centi
meter tykt Lag af en ophedet Blanding af lige store
Mængder sædvanligt Parafin og Parafinolje eller Petro
leum, og dette Lag anbringer man ved i disse Legemer
i nogle MinUter at holde de forud varmede Cementgjenstande. Ogsaa til gamle eller ny Kalkpudsninger
anbefaler Forfatteren et Lag Jcernvitrioloplösning, der
da danner et vandtæt Overtræk, som ikke kan bortvaskes.
Et lysere Lag faaes ved at jætte 10 pCt. Aluminmmsulphat, der er opløft i 3 Dele Vand, til Jcernoplpsningen. Det kan ikke anbefales direkte at blande Cementen
med Vitrioloplosning, fordi en saadan Cement flaar
Revner ander Tprringen.

Harvning af iføre Kalksten.
Hertil foreslaar L. Kessler at imprægnere disse med
Kiselfluorsalte af Magnesium, Aluminium, Zink eller
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Bly. Derved fremkommer der foruden Uddreven Kulsyre
Fluorkalcium, Kiselsyre, Lerjord eller Zink- eller Bly
karbonat eller Fluormagnesium, der alle ere uoplpselige
og forhindre Stenens Udvitring eller Udludning. For
at give en blöd Kalksten den haarde Kalkstens blanke
Udseende, behöver man hin at bestryge Stenen med Dejg
af dens Pulver og Vand og efter Tprringen vcede med
et af de ovenfor nævnte KiselflUvrsalte. Naar Massen
derpaa er bleven haard, har den en finkornet glat

Overflade.
Naar man anvender Oplosninger af farvede Kiselfluorsalte, f. Ex. af Kobber, Krom, Jcern osv., saa farves
Stenen dybt inde i sin hele Masse. Man kan pna denne
Maade fremstille meget haarde, uigjennemtrcengelige,
glatte og farvede Marmorarter af meget store Kalksten.

Glasovertrcrk paa MetallerMan sammensmelter 125 Dele Skjcerver af Flint
glas, 20 Dele vandfri Soda og 12 Dele Borsyre, udhcelder Massen paa en kold Sten, pulveriserer efter dens
Afkpling og blander den med Vandglas paa 50° Beaume.
Med denne Blanding bestryger man Metallet og opheder
i en Muffelovn eller anden Ovn, indtil det paastrpgne
Lag er smeltet. Dette Overtræk skal især bolde fast ved
Jcern og Staal.

Polykromlakering af fortinnet IcernblikHertil giver C. Pllscher en Anvisning i „Neue
Erfindung en und Erfahrungen". 30 Gram af et meget
fint Udrevet Pulver af krystalliseret, eddikesurt Kobbertveilte udbredes tyndt pna en Porcelloens-Tallerken og
hensættes nogle Dage paa et middelmaadigt varmt Sted,
hvorved Krystalvandet og en stor Del af Kobbersaltets
Eddikesyre vil være bleven forflygtiget.
Det tilbageblevne lysebrnne og lette Pulver bliver derpaa udreven
med lidt Terpentinolie i en Riveskaal, og nu tilsættes
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undrr vedholdende Omrøring 100 Gram til 75° C. op

varmet fin og fed Kopalfernis.
Har det eddikesnre Kobber været yderst fint udrevet,
vil det næsten alt Deere oploft i Lobet af
Time.
Fernissen lader man under hyppig Omrystning staa
nogle Dage i Flaste paa et varmt Sted. De smaa
Kvantiteter Kobbersalt, der nu have sat sig tit Bunds i
Flasken, anvender man ved en senere Tilvirkning.
Den mørkegrønne Fernis giver efter 4—5 Pnastrygmnger en smuk grøn og varig Lüsterfarve paa for
tinnet Joernblik, hvorimod man ikknn behöver at paastryge Fernissen 2 Gange for ved Ophedning i et Törreskab eller ovenpaa en ensformig opvarmet Jcernplade at
faa de mest forskjellige Gnldfnrver paa Blikket. I For
hold til Temperaturens Varighed faar man grønlige,
gale eller morkegule Guldfarver, derpaa orangefarvede
og tilsidst rodbrune Nuancer. Farverne ere mere ild
fulde end de med engelst Guldfernis fabrikerede Blik

sager og staa sig bedre mod Lyset.
Naar der til Polykromfernissen er anvendt en god
Kopallnk, saa ere ogsaa de dermed fremstillede Bliksager
hammerbare.
Guldfarvernes Dannelse beror paa det oploste Kobberweiltes Reduktion til Forilte, der i de benyttede smaa
Kvantiteter er opløseligt i Kopalfernissen.
Jo mere
denne Reduktion fremmes ved Barme, desto morkere
blive Farverne. Guldlakeringens gode Vestaffenhed er
afhængig deraf, at Fernissen paastryges ensformig og

at der opvarmes ensformig.

En ny Fremgangsmaade ved Forarbejdning af Kautschuk,
Guttapcrka og lignende Substantser.
(Af Henry Gerner i New-Aork).

Sammenblandes en vis Mængde Kamfer og Kauriharpix,

bearbejdes

og vulkaniseres med det fornødne

M
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Svovl og Kautschuk, saa danne disse Legemer en inderlig
Forbindelse.
Tilsætningen as Kamfer og Kauri er
125—250 Gram til 1 Kilogram Kautschuk.
Fremgangsmaaden beskrives saaledes:
Til Brug for haarde Gummivarer pulveriserer man
Kamferet og Kaurien paa de bekjendte Valseværker og
tilsætter derpan den fornøbne Mængde Svovlblomme,
nemlig 1 Kilogram for 250 Gram Kamfer og 750 Gram
Kauri. For denne Blanding sættes til Kautschuken,
bliver den malet i en Molle og sigtet, saa at ben bliver
s an fin som Mel. For at spare Tid og Kraft, bliver
Blandingen paa Mpllen befugtet med Nafta, Gasolin
eller Benzin. Til haarde Gummivarer anbefales: 250
Gram Kamfer og Kauri for hver Kilogram Kautschuk;
til blöde Gummivarer anvendes en ringere Mængde
Svovl. De øvrige Forhold kunne dog ogsaa forandres
eftersom Hensigten med det færdige Præparat er forskjellig. Til blode Gummivarer sætter man til 4 Kilo
gram af Kautschukblandingen 250 Gram indtil 1 Kilo
gram Sennop, Valmuefw eller Hprfrpmel.
Vulkani
seringen varer omtrent 4—5 Timer; Temperatnren skal
i de sidste 2 Timer Deere 150—160° C., naar det er
Haardgummi, og i tilsvarende kortere Tid ved Vlpdgummi. Jo mere Kamfer og Kauri der tilsættes, desto
højere man Temperaturen bære.

Et Erstatnmgsmiddcl for Kautschuk og Guttaperka
er patenteret I. Houg og C. Hoffmann i Petersborg.
Huder af Harer, Kaniner og andre smaa Dyr eller
Affald af stige Huder renses i Vand og blive ved Kalk
vand siilt ved Haarene og sammen med 5 pCt. rent
Glycerin og saa lidt Vand som muligt, kogte i en
Papinst Gryde indtil de ere fuldstændigt oploste. Der
haves da en tykflydende sejg Masse, der enten bliver
29
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tørret Paa Net i et luftigt Rum eller strax forarbejdet
videre. 12 Dele af denne Masse blive i et Dampbad
smeltede med 12 Dele Glycerin, hvorpaa der bliver til
sat 1 Del af en koncentreret Oplosning af tvekromsurt
Kali. Den flydende Masse Udhceldes i Former, hvori
man under Tryk bringer ben til at stivne. Man tager
derpaa Gjenstandene ub af Formene og tørrer dem paa
et mørft, luftigt Sted.
Denne Masse ligner vulkaniseret Kautschuk,

men

tanter bedre Heden.

Kantschlikoplosnillgcr.
Et særdeles virksomt Middel til Oplpsmng ns Kaut
schuk er Svovlkulstof; den bruges dels alene, dels i For
bindelse med Wther til Beredning af Kautschukopldsninger. I forste Tilfælde overgydes Kautschuken med
fin firedobbelte Vægt Svovlkttlstof, hvorved den fuld
stændig oplsses uden Anvendelse af Varme, tilligemed
alle deri værende Urenligheder, som bortstaffes ved at
sies igjennem Linned. I andet Tilfælde blander man
11 i Pd. SvovlkUlstof med 3 Pd. Wther og anvender
denne Blanding til Opløsning af 1 Pd. Kautschuk.
Disse Oplosninger tørre fuldstændigt og kunne saaledes
benyttes til sædvanligt Brug.
Vil man kun optøfe Kaut schicken for siden at kunne
forme den til en fast Masse, saa overgyder man den
med 3/i as sin Vcegt Svovlkulstof, hvorpaa den efter
Den
2 Timer er forvandlet til en formelig Masse.
anvendte Svovlkulstof kan for en stor Del tilbagevindes,
naar de dernied behandlede Gienstande tørreS ved en
Temperatur af hpjst 37 Grader i en med en Dampkpler
forenet Torreindretning.
Svovlkulstof kan ligeledes med Fordel anvendes til
Opløsning af Kopal, Bernsten samt Harpixer i Alminde

lighed.
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Et andet Middel, der er ligesaa virksomt, men lettere
tilgængeligt og derfor i højere Grad anvendeligt som
Oplosningsmiddel for Kautschuk er ved tør Destillation
forvandlet Terpentinolje, som erholdes paa den Maade,
at Stumper af Teglsten gjennemvcedes med almindelig
Terpentinolje og derefter underkastes Destillation. Paa
denne Maade erholder man en gulagtig Olje af egen
Lugt, ligesom en Blanding af Tim;an, Wther og Ter
pentin og af en specifik Bcegt af 0,842 og Kogepunktet
ved 150°. Denne Vcedste indeholder dog stedse en betyde
lig Del af uforandret Terpentinolje, hvorfor, hvis man
ønsker at bibringe den den hpjeste Grad af Virksomhed
paa samme Maade omdestillerer den, hvorved dens KogepUnkt go ar ned til endog 88°, men dog atter snart gaar
op, da den hin indeholder en mindre Kvantitet af denne
saa flygtige.Olje. I den saaledes omdeftillerede Olje
oplpses Kantschnken yderst let og Oljen fordamper lige
ledes let fra Kautschuken, efterladende denne i fuldkommen
naturlig Tilstand og uden nogen Lugt, saaledes som
Tilfældet er med de fleste andre Oplysningsmidler.

Pulver til selvhævende Mel.
1) 3 Dele dobbelt kulsurt Natron, 5 Dele Cremor
tartari,
2)
tartari,
3)

6
9
4
4

Dele
Dele
Dele
Dele

Rismel.
dobbelt kulsurt Natron, 4 Dele Cremor
Vinstensyre, 10 Dele Mel.
dobbelt kulsurt Natron, 5 Dele Vinsten

syre.
4) 16 Dele dobbelt kulsurt Natron, 15 Dele Vinsten
syre, 15 Dele Hvedestivelse.
5) 4 Dele dobbelt kulsrirt Natron, 3 Dele Vinsten
syre, 3 Dele Majsmel.
6) 3 Dele dobbelt kUlsnrt Natron,

2 Dele Vinsten

syre, 3 Dele Kartoffelstivelse.
29*
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7) 3 Dele dobbelt kalsurt Natron, 6 Dele Cremor
tartari, 1 Del Hvedemel.
8) 3 Dele dobbelt kulsnrt Natron, 1 Del Vinstensyre, 2 Dele Mun, 1 Del kUlsnr Ammoniak (Hjortetak
salt), 4 Dele Kartoffelstivelse.
9) 537 Gram dobbelt kulsurt Natron, 217 Gram
Vinstensyre, 29 Gram kulsUrt Ammoniak, 217 Gram
Hvedestivelse.
10) 8 Dele kulsurt Natron, 5 Dele Vinstensyre,
16 Dele Kartoffelstivelse.
11) 16 Dele kulsurt Natron, 15 Dele Vinstensyre,
2 Dele Ammoniumkarbonat, 16 Dele Stivelse.
Hvert PUlver tprres for sig og de staaes derefter
samlede igjennem en fin Sigte, gjentcigne Gange, indtil

Blandingen er ensartet.

Nogle Blandinger til at flukke IldebrandTpr JldslUkningsblanding.
59 Dele pulveriseret Salpeter, 36 Dele pUlveriseret
Svovl, 4 Dele Kul og 1 Del Engelskrpdt tørrc§, blandes
og fyldes i runde Daaser paa 21/s Kilograms Indhold.
Paa Siden af den fyldte Pnpdaase indbringer man
igjennem en anbragt Aabning en Tcendsnor saaledes, at
der er 10 Centimeter indvendigt og 15 Centimeter uden
for, lægger den ydre Ende omkring Daasen og klæber
paa den en rigelig lang Papirstrimmel, paa hvilken der
staar „Tcendsnor".
Disse Daaser finde Anvendelse i lukkede Rum, og
naar Tcendsnoren er antcendt, virke de ilttiltrcekkende.

Ild slukningsvand.
20 Dele raat Kaliumklorat og 5 Dele Natriumklorat oploses i 75 Dele Vand. Oplosningen bliver ved
en Haandspröjte sprpjtet i Ilden. De brændende Dele
inkrusteres derved, saa at de ikke paany komme i Brand.
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Oplosningen holdes i Forraad paa tilgængelige Steder
i store Bygninger, for i forekommende Tilfælde at vcere
beredt til Anvendelse ved Hjælp af en ogsaa tilstedevcerende Haandspröjte. Den virker lige strax, saa at der
i Jldebrandstilfcelde kan udrettes meget med en endog
ringe Mængde deraf.

Kunstige Slibe- og Mollestene.
K. I. Steuer fremstiller disse af 20—70 Dele
Kvartssand, 20—70 Dele Porfyr og 5 Dele Feld-,
Kalk- eller Flusspat, som i fint malet Tilstand irdrpres
til en Dejg med en Oplpsmng af 5 Dele Vandglas,
presses i Forme og brændes ved hpj Temperatur. Til
de haardeste Slibestene tages Blandingen med mest Kvarts
sand, til de haardeste Mpllevalser Blandingen med mest
Porfyr.

Pasteurisering af øl ved varm Luft.
Salget af Dl paa Flaster bliver mere almindeligt
og antager stedse ftørre Dimensioner, og derved bliver
det ofte nødvendigt at anvende et eller andet Middel,
hvorved øllet, iscer na ar det skal forsendes en lang Vej,
vgsaa i længere Tid kan holde sig klart og drikkeligt.
Foruden meget hensigtsmæssige Metoder ved Brygningen
og Lagringen og eventuelt Benyttelsen af Salicylsyre,
har Pasteuriseringen vist sig hensigtsmæssig.
Hidtil
bleve de med Dl fyldte Flaster lidt efter lidt ophedede
til 60° R., en Operation, der medtog megen Tid og
hvorved mange Flasker bleve pdelagte.
I. Exner kom nu paa den Ide, at det samme Djemed ogsaa blev opnaaet ved Opvarmning med hed Luft,
og denne Ide fandt Bekræftelse ved Forspg i Tprrerummet. I dette hænge kortere eller længere Jcerntraade
med Hager ved Enderne, paa hvilke mciu hænger de
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fyldte, med den Jung'ske Patentkorkholder forsynede
Flasker, og saaledes paa en Gang Udsætter 500 Flasker
for Pasteuriseringen. Nu bliver Dampflangen i Rummet
sat i Orden og Ophedningen begyndt. I 3/* Time er
Temperaturen stegen til 60° R., ved hvilken Varme
Flaskerne holdes i det mindste \/2 Time. Dllet i Flaskerne
antager en Temperatur af 50° R., hvilket er tilstrækkeligt,
og da Ophedningen foregaar meget langsomt, ganr der
aldrig en Flaske itu. Man kunde tro, at der ved denne
Operation forbruges meget Brænde, men dette er dog
ikke Tilfældet, thi ved Anvendelse af luffet Dampslcmge
bliver Tprrerummet snart varmt, fordi Varmen ikke kan
slippe bort. Jpvrigt behpves der jo ogsaa Brændsel til
at varme Vandet. Især om Sommeren, da Tprreovnen
sjældent benyttes, er den særdeles vel stikket tit den
ncevnte Anvendelse.
Det pasteuriserede Dl holder sig i flere Maaneder
klart, men bliver derpaa dog plumret og førft atter klart
naar det kommer i en varmere Kjcelder, helst paa 6° R.
Mprkt fyldigt
lader sig iovrigt bedre pasteurisere end
lyst Dl, fordi dette derved taber betydeligt i Kvalitet.

Jutens Blegning med klorundersyrlet Natron
fordrer, ifplge A. Schleurer, stor Forsigtighed, naar
Trævlerne ikke derved stalle angribes. Bringer man en
allerede bleget Jute i en koncentreret Oplpsning af klorundersyrlet Natron, saa forandrer den sig, bliver haard
og skpr, taber i Varighed og Silkeglans. Den raa Jute
forholder sig ikke saaledes. Affiniteten hos den inkrusterede SUbstants til Klor er saa stor, at den beskytter
Trævlerne saa lcenge mod Klorets altfor heftige Ind
virkning, indtil den selv for Størstedelen er destrueret.
Man kan derfor uben Skade førft bringe den raa Jute
i et koncentreret Bad af Hypoklorit, naar man blot for
ringer dets Koncentration esterhnanden som Blegningen
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skrider frem. Pan denne Maade faar man et smukt Hvidt,
uben at Tojet taber i Holdbarhed. Fortyndet Salpeter
syre angriber Jutens inkrusterende Substants; der dannes
et kvcelstofholdigt Stos som er uoplpseligt i Vand, oploser sig med en gul Farve i Alkohol og farver Juten
livligt gul uden at svække Trævlerne.

Metode til at beskytte Trek mod Ild og Forraadnelse.
S. W. Moore og Weatherby i England bruger at
tørre Træet i Ovne, hvorved det befries for al Fugtighed
og, hvis det er af Naaletræer, for en stor Del Terpen
tinolie.
Derpaa bringer man det i en Cylinder og
imprægnerer det under stærkt Tryk med Wtskalk, Vand
og gasförmig Svovlsyrling. Naar det derpna er blevet
tørret, kan det forarbejdes.
Naar Svovlsyrling under stærkt Tryk forbinder sig
med Kalk, saa dannes opløseligt tvesvovlsyrligt Kalk, der
let ilter sig og omdannes til svovlsur Kalk eller Gibs.
Sidstnævnte er meget tungtopløselig, lader sig ikke let
fjerne fra Trceporcrne og beskytter Trceet ikke alene som
slet Varmeleder mod Ild, men ogsaa mod alle de Stoffer,
der foranledige (Skæring. Det sanledes behandlede Troe
har desuden det Fortrin, at det er meget lettere, vibrerer
mindre end sædvanligt Tree og modstaar Insekternes
Angreb. Metoden er tillige langt billigere end Jndprcegneringen med atibre, hidtil for)øgte Substcintser.
Træets Bestanddele blive i det hele kun lidet forandrede
ved herværende Imprægnering.
Det indeholder 87,2
Trcetrcevler, 8,5 Fugtighed, 4,3 pCt. Aste.

Lysende Papir.
I.
Fremstillingen af lysende Papir er patenteret Amerikaneren P. W. Trotter. Den lysende Masse bestaar nf
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4 Dele tvekromsurt Kalium, 45 Dele Gelatine og 50 Dele
Svovlkalcium, der males sammen i fuldstændig tør Til
stand, indtil det Hele bliver en inderlig Blanding. Naar
1 Del af dette Pulver ubrørcS godt i hedt Band, saa
haves den færdige, tykflydende Strygemasse, der efter at
være anbragt og tørret bliver vandfast. Af denne Masse
faar Papir, Karton og lign., der skal gjdres lysende, et
eller flere Lag ved Pensel eller Börste. For at det paastrpgne Lag kan blive lige tykt overalt oq Lyskraften
paa alle Steder ensformig, lader Trotter Papiret efter
hver Paastrygning gaa igjennem et Satinervcerk, hvis
Valser ere tilstede i en saadan Afstand, at den paastrpgne
Lysemasse ved Papirets Gjennemgang bliver trykket til
et overalt lige tykt Lag. Valserne osv. blive formodent
ligt ophedede.

IL
I Stedet for Metoden med den her nætinte Blanding
kan rnau ogsna blot bestryge, valse eller trykke Papiret
med Limoplpsnmg eller andet Klæbestof og derpaa bestro
med Svovlkalcmmpulver. Herved maa ogsaa Baksning
eller Presning anvendes. Naar i dette Tilfælde Oplos
ningen af det klæbende Stof anbringes i Form af Figurer,
Bogstaver osv. sna vil naturligvis det paastrpgne Lyse
pulver furt binde sig til de trykte og malede Steder og
følgelig frembringe en lysende Tegning eller Skrift.

Papir til ForfaMgelse af smaa LuftballonerFor at tilberede et saadnnt Papir dirigerer man
KautschUk med kaustisk Ammoniak i 3 Uger, eller saa
længe til den bliver fllldkommen hvid, hvorefter den
vastes med meget Vand og iprres nogle Dage i Luften.
Derefter oplpses den i 10 Gange fin Vcegt nylig rektifi
ceret Terpentinolje. Efter nogen Tids Forlpb erholder
man en fuldkommen klar Oplpsning, hvormed man over-
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stryger Papiret, samt efter at det er tørret behandler det
med stærkt Alkohol; paa denne Maade bliver det filldkommen lufttæt og gsennemsigtigt.

Etiketter (Signaturer) til Glaskar, Flasker osvTil Signering af Standkar for Materialister, Apo
tekere, Fabrikanter osv. anbefaler P. Hoepner en Blan
ding af 1 Del Zinkhvidt og 10 Dele Natronvandglas,
der paastryges 3—4 Gange ved Hjælp as en Pensel og
da giver et Skilt, som har folgende Egenskaber: Det har
et porcellcensagtigt Udseende, Glans og Haardhed, lader
sig godt rense med Vand og bliver aldrig gult. Til at
skrive pna disse Skilte benytter Forfatteren Stenkulti cere,
som er fortyndet med lidt Terpentinolje.
Fortrinene
fremfor OljesiilLer, hvis Fremstilling er saa omstændelig,
er iøjnefaldende, men det fortjener ogsaa Fortrin fremfor
de inbbrænbte, ikke just fordi de ere langt billigere, men
fordi det atter kan borttages uden at Glasset lider

væsentligt derved.

Garvning med kromsurt Kali.
W. S. A. Donald har ved Forsøg paa at finde et
Garvemiddel, der kan erstatte den gamle, langvarige og
kostbare Garveproces, opnaaet tilfredsstillende Resultat
ved Anvendelsen af kromsurt Kali. Næsten alle i nyere
Tid foreslcmede Metoder gaa ub paa Anvendelsen af
Metalsalte, saasom Jcernsrllphat, Allmr, tvekromsurt Kali
og desl., der have samme Egenskab som Garvesyre og
danne en uoplpselig Forbindelse med Lim. Den vcesenligste Grund til at disse Forspg ere mislykkede, ligger
deri, nt der blev anvendt for meget af disse Salte og
Læderets Trævler derved lede Skade. For 8 Aar siden

Il
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blev den Heinzerlingste Metode inbført af Eglington
Chemical Company, den førfte Fabrik for kromsurt Kali
i England. Donald mener, at den stprste Vanskeligheds
ved Gjennemforelsen af denne Proces bestod i at give
Læderet det fornøbnc Udseende og Vægt. Det er dog
lykkedes i denne Henseende at stille det efter Krommetoden garvede Lceder lige med sædvanligt Læder.
Læderet stal vcere aldeles vandtæt og holde sig bedre og
længere end sædvanligt Læder, men det har dog den for
Saalelceder meget slemme Egenskab, nt det bliver slibrigt
ved Væde.
Den førfte Behandling af Huderne er ved Garv
ningen med kromsurt Kali ganske den samme som tidligere.
Garveludene indeholde tvekromsurt Kali, Kogsalt og AllanKogsaltet anvendes, fordi det har den Egenskab at oplpse Trævlernes Bindesubstants, A. Reimers saakaldte
„(Sortin''. Allunet skal give Læderet den fornøbne Vcegt
og Tykkelse. Det samme Djemed bliver ved den sæd
vanlige Metode opuaaet ved Garvebarkens opløselige
Extraktivstoffer. De tilberedte Huder blive førft indlagte
i meget fortyndet og derpaa lidt efter lidt i stedse mere
koncentreret Garvelud. Indvirkningen foregaar saa hurtigt,
at tykt Saalelceder, som ved den gamle Proces fordrer
6—8 Maaneder, nu kan gjpres færdigt i 3—4 Uger.
Det Sæber, der er bestemt til Saaler, bliver, efter at
være taget ub af Luden, behandlet med Klorbariumoplpsning, for at al Kromsyren knn blive bunden og
gjort uopløselig; det bliver derpaa vasket og tørret og,
hvis fornødent, behandlet med smeltet Harpix eller
Parafin.
EndskMt denne Proces er meget hurtig og billig,
finder den kun langsomt Indgang, fordi mange Garvere
og Skomagere nære en ejendommelig Fordom mod dette
ny Læder. I England finder det dog Udbredt Anvendelse
til Drivremme paa Grund nf dets Evne til at udholde
stcerke Trcek.
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Ruslader.
Skind, der ere garvede med Pilebark og tørrebe,
blive gnedne med et med Birkets ære befugtet Klæde.
Derpaa anvendes en Oplosning af Allun, hvorpaa man
fremkalder ben robe Farve ved oplyst kulsurt Kali og
Brasilietrce. Tilsidst indgnides Læderet med Fistetran.

En ny Efterligning af Elfenben.
En af Fejlene ved kunstig Elfenben af Cellulosestof,
bestå ar som bekjendt i dets Letcmtcendelighed ved Beroring incb en Flamme.
Derimod faar man, ifølge Boston Journ. of (Lhem.,
et niere ildfast Elfenbenssurrogat paa folgende Maade:
Man fremstiller en Oplosning af 200 Dele Kasein i
50 Dele Ammoniak og 400 Dele Vand eller af 150
Dele Albumin i 400 Dele Vand. Til en af disse Oplpsninger scettes 240 Dele brændt Kalk, 150 Dele eddike
sur Lerjord, 50 Dele Allun, 1200 Dele svovlsur Kalk
og 100 Dele Olje. Oljen tilsættes sidst. Til mørfe
Gjenstande tager man 75—100 Dele Tannin i Stedet
for den eddikesure Lerjord.
Blandingen bliver godt
sammenæltet og ved Valser dannet til Plader af den
pnstede Form. Pladerne blive enten tørrede eller pres
sede i forud ophedede Metalforme eller ogsaa forvandlede
til meget fint Pulver, som derpaa udsættes for stærkt
Tryk i ophedede Forme. Senere bringes Gjenstandene
i et Bad af 100 Dele Vand, 6 Dele hvid Lim og 10
Dele Fosforsyre, og blive endelig tørrebe, polerede og
fernisserede med Schellak.

Anvendelse as Borax til at udtmkke Farvestoffer.
R. Palm anfører, at Alizarin og Purpnrin kunne
faaes af Garancin, na tu dette opvarmes med mættet
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Boraxop losning. Den filtrerede Oplosning bliver fældet
med Svovlsyre, Saltsyre eller koncentreret Eddikesyre og
Bnndfaldet vedholdende kogt med koncentreret Allunoplpsning. Ved den atter filtrerede Oplosnings Afkpling
udstiller der sig Alizarin og, nnar der tit Filtratet sættes
koncentreret Svovlsyre, udstiller der sig Purpurin.
Ligeledes kan Santnlinet nf pulveriseret, rued Vand
kogt Sandeltræ fuldstændigt udtrækkes ved varm Boraxoplpsnmg. Bundfaldet omkrystalliserer man af hed Vincmnb og renser det ved Oplpsning i Natriumkarbonat og
Udfældning af denne Oplpsning.
Ogsaa af plllveriseret Kochenille optager Boraxoplpsning et nwrkviolet Farvestof, der kan fældes ved
Eddikesyre og oplpser sig med Mem Farve i koncentreret
Svovlsyre, altsaa ej er identisk med sædvanligt Karmin.
Efter at dette Farvestof er fraskilt, giver den eddikesure
Bornxoplpsning Bundfald med Blysalte, og af dette
Bundfald kan der ved yderligere Forarbejdelse indvindes
Karmin.

Marmor eller Jaspislignende Glas.
Hertil smelter Weiskopf 100 Dele Sand, 3 Dele
Glaubersalt, 4 Dele Jcerntveilte eller Dodenkopf (Caput
mortuum), 12 Dele Grafit eller Trækul, 36 Dele Soda,
12 Dele Kalk og 12 Dele Potaste sammen tit et sort
Krilglas. Ved den nærmere Forarbejdelse tager Glasarbejderen et lille Stykke i Piben og former det til en
lille Oval, lader det stivne saa meget, at han tgjen kan
optage Glasmasse, hvilken da behandles pan samme
Maade.
Dette gjentager han 3—5 Gange, hvorved
Glasset antager en gremgrøn Kjcerne og ligesaa farvede
Ringe. Det pan denne Maade ved Piben behandlede
Glas kan nu forarbejdes til hult eller massivt Glas
eller til presset Glas, tit Stænger osv. Af dette Raaqlas kan der atter fremstilles Knapper, Perler og lig-
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nende Artikler, ligesom af andet Raaglas. For at alle
disse Sager kunne modtage Forsiringer, kunne de enten
blot fremstilles pressede eller flebne og polerede, saavel
i Ilden som paa Skiven.
Ved Forsiring af dette Glas med 1 Del Svovlsplv
og 5 Dele Jcernokker fremtræbe navnlig de mprkegrpnne
Aarer. En Masse af 1 Del Svovlsplv og 5—10 Dele
Brunsten betinger en Fremtrædelse af mørfe og lyse
brune Aarer. Jstedetfor Svovlsplv fan anvendes Klorsplv, men denne virker svagere. En Blanding af 1 Del
kulsurt Kobber og 1—3 Dele Jcernokker giver Glasset
en lyse- indtil mørferøbbrun Farve. Jcernokker, Mcmgantveilte og Lerjord kunne indbyrdes erstatte hinanden, da
de især kun ere bestemte til at bringe Splviltet, hen
holdsvis Kobbertveiltet i en passende Forbindelse og
fordi disse Hjælpestoffer ej ved Frembringelsen af Farve
tonerne have saa megen selvstcendig Karakter, at deres
Virkning ikke kunde opnciaes ved Anvendelsen af et andet
Materiale. Stærkere eller ringere Anvendelse af Stof
ferne forandre Farvetonerne indtil det kraftigste Kobolt-

blaat.
Forsiringen sker ved nt man Udriver vedkommende
Stof med Vand, anbringer det ved Hjælp af en Pensel
paa Glasset, udsætter dette for en let Rpdglpdmng,
lader afkple og vaster. Derved skulle Forsiringsmidlerne
forbinde sig med Overstudet af Jcerntveilte og Grafit i
Glasset og saaledes fremkalde de forskjelligartet farvede
og formede Tegninger.

Forsiring as Glas ved Hjcelp af Emalje osv.
L
W. B. Fitch i Depford i England fremstiller Emaljeforsiringer paa Glasvarer ved at føre det med ophpjede
Bogstaver eller Tegninger forsynede Glas, forinden det
asioles i Svaleovnen, under en med Emaljemasse over-
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trukken uforbrændelig, roterende Valse, hvorved de op
højede Steder paa Glasset optage Emalje, som bliver
fastsiddende og haard i den Svaleovn, hvori Glasset
derpaa indskydes. Valsen er overtrukken med Asbesttoj
og bliver overtrukken med Emalje ved at rulles over en
Plade, paa hvilken ber er smeltet Emalje.

IL
A. Schierholz i Plauen, Schwarzburg-Sönderhausen,
forsirer Glas ved at overtrække det med til SirupsKonsistents Udreven Emalje, derpaa bestrp det med smaa
Perler og fastbrcende disse.
Kathedralglas lader sig
fremstille paa en tilsvarende Maade, idet man helt over
trækker Glasplader med Emalje, bestrpr med Stroperler
og indebrænde disse.

Filigranstriber paa Glas, som de gamle venetianske
Filigranglas.
For at faa de ordnede Filigranstriber, og fremstille
Glas hvis Striber begynde og ende paa de attraaede
Punkter as Glasset, stal man, ifölge E. F. Ronneberg i
Flensborg, anvende folgende Fremgangsmaade: Arbejderen
tager førft noget hvidt Glas paa Pontilen og vikler
nogle vilkaarlige Striber Emalje omkring dette Glas.
Denne Glasmasse hæftes derpaa paa Pibens Mund
stykke, ved hvilken der holdes en kegleformet Spindel, og
vikles under Pontilens og Pibens vedholdende Omdrej
ning omkring denne Spindel. Glasspiralen paa Spindelen
glittes dernæst, saa at den danner en Tragt. Der frem
kommer altsan derved Emaljetraade, som krydse hinanden
og som fra Tragtens Spids stige spiralformigt op til
dens Munding. Spindelen borttages dernæst fra Tragten
og denne lukkes paa den bekjendte Maade, hvorpaa
Glasset blæses som sædvanligt.

..........
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Anbringer man nu Glassets Fod paa det Punkt af
Glasblceren, der ligger lige over for Pibemundingen, da
saaes Glas, paa hvilke Filigranstriberne fra Glassets
Bund stige spiralformigt op omkring det.
Anbringer
man Foden under en eller anden Vinkel mod Pibens
Axe og opskcerer Blæren fra det lige over for det Fodens
Ansatspunkt liggende Sted, derimod flutter ved Pibemundingen, saa fremkommer der Emaljespiraler, der vinde
sig om en Linje, der ligger skraat mob Glasaxen.

Fremstilling af en varig Sslvglcms paa Flasker til Vin,
Likor, Parafinolje og lign.
I.
M. N. Schmitt i Bingen am Rhein oploser hertil
Bladalunnmum i yderst koncentreret Saltsyre og stryger
den rensede Flaste udvendig med denne Oplosning af
Kloraluminium. Det KloralUmimum, der forekommer i
Handelen, anser Schmitt for at Deere mindre rent.
De saaledes bestrpgne Flasker blive ophedede til
Rpdglpdning i Glsdeovn, Under Udeholdelse af Luften,
hvorved da den splvlignende Glans fremtræder.

II.
Fint flemmet Lerjord bliver ved et Klcebemiddel
anbragt paa Flasterne, disse ophedede til Glødning og
derpaa ledet Svovlkulstofdampe over dem, indtil al Ler
jorden har forvandlet sig til SoovlalurnimUm. Sam
tidig fremkommer da det solvglinsende Overtræk.

At forene farvet, blodgjort Glas med flydende Glas.
C. F. E. Grosse i Berlin lader et Stykke farvet
Glas blive blpdt i Flammeovnen og enten bringer det i
Formen eller lægger det paa Stobebordet.
Derpaa
hælder han smeltet Glas paa det og forbinder det ved
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Presning eller Valsning inderligt dermed. Derefter afkoles. Især fremstilles et rubinrpdt Kathedralglas paa
denne Maade.

Fyrværkeri.
Röd kinesisk Ild til Raketter af ulige Kaliber.
1) 1 Pd. Salpeter, 181/a Kv. Svovl, 25 Kv. Trcekulpulver, 94 Kv. Stpbejcernspulver.
2) 1 Pd. Salpeter, 183/< Kv. Svovl, 31 Kv. Kul
pulver, 49 Kv. Stsbejcernspulver.
3) 1 Pd. Salpeter, 25 Kv. Svovl, 37Vs Kv. Klllpulver, 50 Kv. Stpbejcernspulver.
Hvid kinesisk Ild til Raketter.

1 Pd. Salpeter, 75 Kv. Svovl, 49 Kv. Kul
75 Kv. Stobejcernspulver.
1 Pd. Salpeter, 68 Kv. Svovl, 50 Kv. Kul
74 Kv. Stdbejcernspulver.
1 Pd. Salpeter, 68 Kv. Svovl, 55 Kv. Kul,
Stpbejoernspulver.

1)
pulver,
2)
pulver,
3)
75 Kv.

Brillant Ild for hvilkensomhelst Kaliber.

1)

11272 Kv. Melkrudt, 12 "2 Kv. Salpeter, 31 Kv.

Staalfilspaan.
2) 100 Kv. Melkrudt, 6 Kv. Salpeter, 6 Kv. Svovl,
37^/2 Kv. Staalfilspaan.

Blaa Ild for Parasol og Vandfald.
50

Kv. Melkrudt, 25 Kv. Salpeter, 37'/- Kv. Svovl,

371/2 Kv. Zinkpulver.
Grpn Ild for alle Kakibre.

1) 1 Pd. Melkrudt, 183/4 Kv. Broncepnlver.
2) 1 Pd. Melkrndt, IS1/» Kv. Kobberfilspaan.
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Italienske Roser og Fixstjerner.

1 ) 121/2 Kv. Melkrudt, 25 Kv. Salpeter, 61/* Kv.
Svovl.
2 ) 24 Kv. Melkrudt, 32 Kv. Salpeter, 20 Kv. Svovl,
2 Kv. Antimon.

Guldregn.
80 Kv. Salpeter, 40 Kv. Svovl, 60 Kv. MelkrudL,
25 Kv. Jcernfilspaaner, 25 Kv. Stenkul.

Stjerneregn.
4*

/s Pd. Salpeter, 2 Pd. Svovl, P/2 Pd. Lampesod.
Lunter til Deviser og Navn.

Grpnne: 160 Kv. Svovl, 10 Kv. pulveriseret
Spanskgrønt, 5 Kv. Antimon (Spydglans).
Blaa: 160 Kv. Svovl, 10 Kv.Zinkpulver sammen
smeltes og i Blandingen indlægges tø ft sammenrullet

Bomuld.

Knaldpulver.
Naar en Blanding af 3 Dele Salpeter, 1 Del Svovl
og 2 Dele tør Potaste hurtigt ophedes i en Metalste
eller paa en Metalplade til Smeltning, antændes ben
med et meget stærkt Knald.
Japanesisk Fyrværkeri.

5 Dele Kpnrpg, 11 Dele Svovl og 26—28 Dele
Krudt rives fint og gjpres ved Hjælp af Vinaand til en
Dej g, som man skærer i smaa Terninger og tørrer.
Nanr en saadan, i Sivblade indbunden Terning, antændes
og holdes nedadtil, giver den en Kugle, som udsender
de ejendommelige, smukke Funker.
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Bouquet de Perron.
2 Kv. Kamfer oplpses i Vinaand, 4 Kv. arabisk
Gummi i Vand, 15 Kv. Salpeterpulver, 15 Kv. Svovl
blomme og 30 Kv. Krudt blandes til en Dejg med det
oplyste Gummi og Kamfer og 10 Kv. Linolje. Dejgen
oeltes nøjagtig sammen, dannes til en Kage paa */2 Linses
Tykkelse, skæres i kantede Stykker paa 3—4 Linjer og
tørres. Ved Forbrænding i Mprke giver denne Dejg et
smukt Lys.
Desinfektion s-Svcer mere.

Cylindre af stivt Papir og af en lille Fingers
Længde og Tykkelse fyldes med et Pulver, der er sammen
sat af 30 Kv. Salpeter, 17 Kv. Svovl og 3 Kv. M.
Naar disse Cylindre antændes ved en af Enderne, for
brænde de med Hceftighed og Udvikle derved en stcerk
Lugt af Svovlsyrling. Disse Sværmere egne sig særdeles
vel til i en Hast at rense ildelugtende Lokaler.

SignaUysHvid Flamme.
100 Dele klorsurt Kali, 10 Dele Svovlantimon.
Ester at disse hver for sig ere revne til fint Pulver,
blandes de sammen og tilsættes sna megen kogt Linolje,

at Massen kan presses fast i et Hylster.

Grpn Flanr m e.
50 Dele klorsurt Kali, 50 Dele klorsurt Baryt,
5 Dele Troekul blandes og behandles med Linolje som
ovenfor.

R s d F l a m m e.

Som Gront, med Undtagelse af 50 Dele salpeter
surt Strontion istedeifor 50 Tele klorsurt Baryt.
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Bengalske Lys ti! Stuer og Theatre.
Sinnt. Ingredienserne hertil mcra rives til Pulver
hver for sig og derefter blandes sammen med Hænderne
i en Trcestaal. Denne Forsigticchedsregel gjælber for
alle Fyrvcerkerisager.

Rpd Flamme.

20 Dele klorsrrrt Kali, 100 Dele salpetersurt Strontion, 25 Dele Schellak.
Gu t Flamm e.

61 Dele klorsurt Kali,
kalcmeret Soda.

16 Dele Svovl, 23 Dele

Blån Flamme (mørf).

60 Dele klorsurt Kali, 16 Dele Svovl,
brcendt Allnn, 12 Dele knlsurt Kobber.

12 Dele

Blaa Flamme (lys).
24 Dele klorsur Baryt, 3 Dele Stearinpulver, 1 Del
Mælkesukker.
Violet Flamme.

8 Dele klorsnrt Kali, 4 Dele Svovl, ‘/2 Del Svovlantimon, 2 Dele smeltet Salpeter, 2 Dele Sptverglpd.
Lilla Flamme.

48 Dele klorsurt Kali, 25 Dele Svovl,
Kobberilte, 20 Dele tørret Kridt.

6 Dele

Hvid Flamme.
60 Dele smeltet Salpeter, 21 Dele Svovl, 10 Dele
Svovlantimon.
Hvidblaa Flamme (Maaneskin).

16 Dele klorsurt Kali, 8 Dele Svovl,
salpetersur Bly, 1 Del Svovlnntimon.
30*

16 Dele
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Gron bengalsk Schellakflarnme.

18 Dele salpetersurt Baryt, 6 Dele Schellak sammen
smeltes, pulveriseres og ülblnndes 3 Dele klorsurt Kali.

Begfakler.
250 Dele Beg, 200 Dele Talg, 80 Dele tyk Terpen
tin og 160 Dele Linolje smeltes sammen. Til hver

Fakkel bruges 1 Pd. heraf.

Ovnlak.
100 Gram pulveriseret Virak, 150 Gram pulveri
seret Benzoe, 40 Grant flydende Storax, 50 Gram
brændte Ben smeltes og tilsættes 5 Gram Nellikeolje,
5 Gram Lavendelolje, 5 Gram Perubalsam. Det formes

i Stænger.

At give Msbler af simple Træsorter Udseende
som polerede Mahognimsbler.
Trceet overstryges fsrst med Limfarve, der tilberedes
af en varm Limoplpsning af 1 Del Kplnerlim, udblpdt
i 6 Dele Vand og derefter kogt og tilsat en tilstrækkelig
Mængde Mahognibrunt (Terra de sienna).
Denne
Farve udrpres omhyggeligt i Limoplpsningen i ftørre
eller mindre Mcengde, eftersom man pnsker Gjenstanden
lysere eller mprkere; man gjør bedst i at have et Stykke
afhpvlet Tree ved Haanden for derpaa at prpve Farven.
Ester at man har opnaaet den pnstede Farvenvance
presses den nu kolde Farve gjennem en fin Haarsigte
ved Hjcelp af en Bprstpensel. Den sanledes siede Farve
paastryges nu Trcefladen ved Hjcelp af en fuldstændig
ren Pensel. Farven maa helst vcere kold ved Pciastrygntngen, da Træets Porer paa den Maade holde sig bedst

og Tprringen sker

hurtigere.

Naar

Træet

er

meget

■r—"
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poröst og indsuger Farven med Vegjcerlighed, kan man,
efter at det fyrste Anstrpg er tørt, give et endnu, der i
alle Tilfælde vil være tilstrækkeligt. Efter Tprringen
viser Farven sig mat og uanselig, hvorfor det maa have
nogle Anstrog af nedenstaaende Lak.
1 Del ftøbt, rodt Alkaroid-Harpix (Botanibay-Harpix)
kommes i en Flaske i 3 Dele Alkohol af 90 pCt. og i
en anden Flaste kommes 10 Dele pulveriseret Schellak
med 40 Dele Alkohol of 80 pCt.
Ved oftere Omrystning, iscer i Begyndelsen, befordres
Oplosningen af Gmnrnierne i SpiritUssen, hvilket kan
Litendebringes i Lpbet nf 2—3 Dage. Schellakoplpsmngm
hældes da forsigtig fra Bundfaldet, eller filtreres gjennem
fint Tsj. Til denne Schellakoplosning filtreres den anden
Oplpsning ved at hældes gjennem en Tragt, hvori der i
Halsen er stoppet noget löst udpillet Bomuld, hvorefter
ben blandede Lak stal staa i nogle Dage. Alkaroidharpixen farver Schellakken tilstrækkelig og giver den en
Grad af Smidighed, som man almindelig spger at opnå a
i SpiritUs-Strygelakker ved Tilsoettelsen af venetiansk
Terpentin. Naar Lakken skal anvendes, afhceldes fprst
det pverste Lag af Flasken. 1 ä 2 Anstrpg vil i Alminde
lighed Deere tilstrækkelig for at give det et smnkt Udseende.
Lakken tørrer meget hnrtig, dog maa det 2det Anstrpg
ikke gives før det fprste er fUldstcendig tørt.
Vil man ofre lidt mere Arbejde for at opllaa et
særlig godt Resultat, da anbefales det fprst nt grunde
Möblerne med almindelig Olsesarve og derefter spartle
og afslibe disse førenb Limfarven paafpres.

Holdbar Strygefarve for Havebanke.
Grafit, KautschUk og Schellak bliver blandet med en
lille Portion Blysukker og sammenreven med Lim og
Terpentmolje.
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Anstrsgssarbe for MureMan renser Muren med en Börste og besagter ben
med en fugtig Svamp og overstryger den med en Farve
bestaaende nf 90 Dele Teglstensmel og 10 Dele fint
pulveriseret Solverglpd, blandet meb ben nødvendige
Mængde Linolje.

Glinsende hvid Strygefarbe.
1 Del Damarharpix bliver oplpst i 2 Dele Terpentin
olie ved lind Varme. Noget af denne Oplysning bliver
derefter sammenreven meb Blyhvidt. Den endnu tykflydende Masse bliver fortyndet til behprig Konsistents
meb den nødvendige Mængde Alkohol nf Styrke 900 Tralles,
og det forhen fernisserede Tree stryges 3 Gange hermed.
Det tørrer strax ester Pnastrygningen og bliver under
alle Omstændigheder hvid: den lader sig afvaske meb
Vand og Scebe, uden at lpsne sig fra Trceet, og har en
uovertræffelig Glans.

Guldlak med Pikrinsyre.
Til 112 Pd. .smeltet
Vs Pd. smeltet Schellak
sernis. Til ben endnu
reneste Pikrinsyre oplpst

Kopal rører man lidt efter lidt
og v2 Pd. kogende hedt Linoljehede Fernis sætter man 3 Kv.
i 1 Pd. hedt Terpentinolie.

Ansttsg for Skibe.
600 Pd. Asfalt eller sort Beg bliver i varm Til
stand sammenblandet med 150 Potter kogt Linolje; til
denne til 24° F. afføtebe Masse bliver tilsat en Blanding
af 600 Pd. Grafit, 60 Pd. arseniksur Kobberoxyd, 400
Potter renset Stenkulstjcereolje.
Efter en nøjagtig
Sammenblanding bliver denne Masse nogle Gange, i
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varm Tilstand, strpgen paa Skibsskroget. Paa Grund
nf dets Arsenikindhold, forhindrer denne Farve Ansamling

af Mllslinger og andre Spdyr.

Stcnkulstjcere som Geskhttelsesfnrve mod
Insekter i Vcezthuse.
En Gartner, som havde strøget Trcevoerket i sit
Drivhus med StenkUlstjcere, bemærkede, at alle Insekterne
derefter forsvandt og at syge Planter atter bleve sunde.

Insektpulver.
(Af Dr. H. Hager).
Den allerede for mange Aar siden førte Klage over
ben svage Virkning nf det persiske Insektpulver, der
kjpb- s, foranledigede Forfatteren til at kultivere Stnmplarlter for det nævnte Pulver, og til at forspge om det
var muligt i vort Klima (Tyskland) derved at erholde et
kraftigt Pulver. Den Plante der stal anvendes til Ind
vinding af Insektpulvers, hedder Pyrethrum rose um
og Frpet kan erholdes i enhver ftørre Frphnndel. Planterne

har i Udseende stor Lighed meb Kamillearterne.
Dyrkningen af den er meget simpel. Frpet sanes i
Maj paa et godt kultiveret Havebed; ved fugtigt Vejr
kommer det allerede vp i Löbet cif 10 tit 12 Dage o q
ved god Rensning for Ukrudt ere Planterne til Efteraaret udviklede saa vidt, at de danne store Stokke, hvor
for Frpet ikke maa sanes for tæt I det førfte Aar
viser der sig sjældent Blomster, men fprst i det folgende

i Maj eller Juni.
Efterhaanden som de euMte Blomster have udviklet
sig nfplukkes de, de røbe Tange- og Straaleblomster
sjcernes tilligemed det grpnne Boeger, og kan den gule
Skiveblomst samles som det værdifulde Objekt, tprres
godt i Skyggen og pulveriseres saa fint som muligt.
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Dette saaledes fremstillede Pulver er et uovertruffen
Middel mod Mpl, Lopper og Voeggetpj og navnlig mod
de smaa brune Mpl.
Endogsaa til indvortes Brug mod Indvoldsorme
er et svagt, kogt Udtræk et sikkert Middel.
Ved den idelige Afplukken af Blomster bliver Planten,
saa at sige, tvUngen til at fremdrive ny Blomster, saa
at de kunne indsamles lige til Höften og saaledes paa
nogle Havebede kan indvindes en betydelig Portion.
Gevinsten ved at dyrke den er ikke ubetydelig.
Mod Utøj paa Fjerkræ, KanariefUgle, Hunde og
Katte er dette Pulver et fortræffeligt Middel.
Da denne Plante er perenerende, saa fumie de gamle
Stokke om Efteraaret nedlægges i Jorden, for at for
mere eller forny Plantningen uden paany at skaffe sig
Planter ved Udsced. Vinterkulden skader ikke Planten,
da dens Hjemstavn er KaUkasns, hvor Vinteren endog
viser en meget hpj Kuldegrad.

Masse til Forflrrdigelse af Msbelforsiringer, Rammer
og andre Lnxnsgjenstande.
Bogbindermester og Galanteriarbejder Zuber hnr
erholdt Patent for Bajern til Forfærdigelsen og Anven
delsen af deune Masse, som bestaar af folgende Bestand
dele: tyk, med hvidt Veg forsat venetiansk Terpentin,
bedste Snedkerlim, Engelskrpdt, Sandeltrcespaaner og
Neuburgerhvidt. 2 Pd. Terpentin tilsættes V2 Pd- Beg
og 2 Pd. Lim, ligegyldig af hvilken Sort, blandes i
meget hed Tilstand og ved stadig Omrøring med
dette; derefter tilsættes 4 Pd. Neubnrgerhvidt, 2 Pd.
Engelskrpdt, 2 Pd. pulveriseret Sandeltræ til det hede
Lim og Terpentin, sammenblandes meget nøjagtig
dermed og endnu tilsættes 3/< Pot Kopalfernis eller
Asfaltoplpsning (bestaaende af 3 Dele Asfalt oplpst i
8 Dele Terpentinolie). Naar denne Blanding er sammen-
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arbejdet saa fænge at den flipper Rprespaanen, saa udvalser man deraf flade Kager og Massen er færdig til
Brug. Modellen til Formning af denne Masse kan
fremstilles af Gibs, Metal, Tree eller af Massen selv,
men i sidste Tilfælde mtia Modellen ganske bære gennemtørret. For at faa den haarde Masse blod kommes den
i en flad Kjedel, der opvarmes i et Vandbad. I Kjedelen

befinder sig Massen paa et tørt Lag Neuburgerhvidt,
som bliver b(øb af Barme fra den yderste Kjedel.
Modellen maa indsmpres med Terpentinolie. En til
strækkelig stor Masse tages op af Kjedlen, sammenrpres
og trykkes i Modellen. Efter nt Massen er trykket i Formen
med en vaad Kniv, afskæres hvad der staar over
Pressens Kant. Den færdige Forsiring paalimes eller
paanagles Trce, derefter farves det med en hvilken som
Helst Oljefarve og lakeres derefter med Kopalfernis. Skal
Massen udsættes for Vejrets Indflydelse, saa smeltes
2 Pd. Lim i 2 Pd. Linolje og bliver gjort tykkere med
2 Pd. Terpentin i 1 Pd. sort Beg, som i hed Tilstand
sammenblandes med Limoplpsningen, derefter tilsættes
2 Pd. Savspaaner, 2 Pd. NeilbUrgerhvidt og 2 Pd.
Engelskrpdt. Behandles i Pressen som ovenfor nævnt.
Begge Masser modstaar Fugtighed, bliver stadig haardere
og faar ingen Ridser og den sidstnævnte Masse holder
sig i alt Vejrligt ligesom Sten og Trce, kun længere
end sidstnævnte.
Man bruger saadanne Masser til almindelig For
siring og til LUxusgjenstande, som VilledhUggeren eller
Modellereren udarbejder i Tree, Gibs eller Sten. Den

lader sig let forgylde ved Hjælp af Fernis.

Konrsg til Trykfarve.
For at kunne gjøre Kpnrpg skikket til at kunne
blandes rigtigt med Trykfarve, anbefaler C. Kpchlin i
Mühlhausen at blande den med dens tidobbelte Mængde
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koncentreret Svovlsyre pan 66° Beaume, lader henstaa i
24 Timer og derpaa udvaske. Produktet har alle det
kemiske Tuschs Egenskaber og lader sig med yderste Lethed
fordele i Vand.

Vox for Sadelmagere.
1) 4 Dele gult Vox og 1 Del Harpix smeltes sammen,
gydes i cylindriste Former og skceres saa i Stykker saa
store, som man pnsker dem.
2) 5 Dele gult Vox, V2 Del tyk Terpentin, 1 Del
Harpix.
3) 4 Dele

hvidt

Vox,

3 Dele

Harpix,

V2 Del

Olivenolje.
4) 6 Dele hvidt Box, 1 Del Oxetalg, 3 Dele Harpix,

7* Del Olivenolje.

Et nyt Bleek til Skrift paa Zink.
Dette Blæk bestaar af 10 Dele Kobbersorklor og
100 Dele sædvanligt Blæk. Da Kobbersorkloret næsten
er delikvescerende, saa smelter det ligesom det kommer i
Blækket. Dette Kobberblcek cr ncesten UUdsletteligt, hvilket
ikke altid er Tilfældet, iwnr man t Stedet for Forkloret
benytter enten SUlphatet eller Acetatet, thi disse Salte
ere mindre energiske, hvorfor de ikke, som Forkloret,
angribe Zinket.

Flajkelak.
I.
400 Gram Gibs, 600 Gram hvidt engelsk Cement,
300 Gram Kridt, 200 Gram Dextrin og 5 Gram
Alkohol Fernis og Farvestof efter Behag.
I denne
Masse dyppes Flaskehalsen og bliver derved aldeles tæt.
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IL

Professor Momneno angiver nylig fplgende Maade
til at berede Flaskelak, sanledes som det anvendes i
Champagne til Champagneflasker. Man sammensmelter
2 Pd. hvidt Beg (pix alba), 4 Pd. Harpix, 4 Pd. gult
Vox og 2 Pd. Terpentin, eller 10 Pd. Harpix, 2 Pd.
gult Vox og 2 Pd. Terpentin. Blandingen farves rodt
med 2 Pd. røbt Okker, sort med 1 Pd. brændt Elfenben,
grønt med en Blanding af 2 Pd. Berlinerblaat og 4 Pd.
ZiilkgUlt. Undertiden blander man Lakken med Glimmerblade eller Broncepiilver, saaledcs nt man pna 6 Pd.
Lak tilsætte 1/2-1 Pd, af dette. Man maa endelig
vogte sig for at bruge Bly- eller Kviksplvfarver (Mpnje

eller Zinnober).

Dyppelak til Flasker.
5 Pd. Gallipot, 1 Pd. tyk Terpentin, ^4 Pd. Olie,

1 Pd. (Sinnober smeltes sammen.
NB. Ved at tage Berlinerblaat, Bjerggrpnt, Okker,
Kromgult, Pariserrsdt, Dodenkopf i Stedet for Zinnober,
faar man blant, grønt, gult, røbbrunt og brunt Lak.

En god Blanding til Lakning as Vinflasker.
Den bedste Blanding til lufttæt Lakning nf Flaster
i hvilke spirituøse Drikke siulle opbevares, kan man til
berede paa folgende Maade: Man smelter to Dele gult
Vox og tilsætter dette fire Dele Kolofoninm og fire Dele
Bly. Nnar hele Massen er godt flydende, dypper man
Halvdelen af de fyldte og tilproppede Flasker i denne og
drejer Flasterne i horisontal Retning om sig selv, for at
Beget kan lægge sig ligelig overalt. Nogle Vinhandlere
i Champagne give Beget mere Gjennemsigtighed og en
smukkere Farve ved at tilsætte den nævnte Blanding to
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Dele Gnmmilak. Ved denne Tilsætning bliver Beget
tillige mindre sprpdt.

Gjennemsigtig Flaskelak.
En gjennemsigtig Lak til Lukke for Flasker er i den
senere Tid indfprt til Brng i Frankrig. Den er mere
elegant end Metalkapsler og tætter langt bedre. Flaskens
Hals dyppes ned i en hurtig tprrende Blanding af 1 Pd.
Mther og 3 Pd. Kollodium og et eller andet klart Farve
stof (Pigment), og Under en drejende Bevægelse atter
tagen ud af den. Flaskehalsen vil da vcere overtrukken
med et gjennemsigtigt Lag, som vil faa et endnu smukkere
Udseende, naar man forinden Neddypningen anbringer et
Monogram eller et Firma eller deslige paa Proppen
eller paa Halsen af Flasken. Det faar da et Udseende
som det var lakeret.

TrlrbestrygningTil Trce, der skal i Jorden, laves en god Farve af
Kultjære, ulcrsket Kalk og Mftøb. Tjæren varmes i et
Jcernkar, og der tilblandes til hver 25 Liter Tjære,
1 Pd. Mf og 1 Pd. Kulpulver; der rpres om saa
lcenge, til det Hele er godt sammenblandet. Hermed
bestryges Trceet, og det modstaar saa ikke alene Forraadnelse, men ogsaa Insekternes Angreb.
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Vægt.
1)

Gammel Handelsvoegt

100 Pd. å 32 Lod å 4 Kvintin å

1 Centner
3 Ort.
2)

1

Ny Handelsvoegt.

Centner = 100 Pd. å 100 Kvint å 10 Ort.

3) Gl. Apothekervcrgt.
Pd. = 12 Unzer å 8 Drachmer å 3 Scrupler
å 20 Gran.
Anm.: 1 Pd. Handelsvoegt er lig 16 Unzer Apothekervcegt.
1

1
2

4) Ny Apothekervcegt.
Kilogram å 1000 Gram a 100 Centigram.
Kilogram
2 Pd. dansk Handelsvoegt.

Maal.
10 Galloner er lig 38 Potter dansk Maal.
1 Qvart (gl. tysk Maal) er lig l1/s Pot dansk Maal.
1 Liter er lig 1 Pot dansk Maal = 2 Pd. Vand.

*) Endskjpndt nærværende Bog kun indeholder Vcegtangivelser, be
regnede efter den nu gjceldende Handels- og Apotherkervcegt, har
jeg dog anset det for nødvendigt at opføre de ældre Vcegtsystemer,
da man ofte, selv i nyere tekniske Værker se disse anfprte.
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Reduktions-Tabel
for be forskjellige Thermometre,
Reaumur
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D. Monrad. L Comp.
Farvehandel & Materialhandel.
Gothersgade 15, — Kjøbenhavn K.,
anbefaler for Dillettanter og Husflidsarbeidere:

Tegninger for Savskjæring, Snittearbeide og Træ maleri.
Farver og Beitser for Træ, alle Sorter Spirituslakker
og Copallakker, Olierevne og tørre Farver, Læder
farve og Læderfernisser.
Phønixfarver, som gj engiver falmet Møbelbetræk,
Klædningsstoffer osv, deres oprindelige Farve, kun
a ved Afbørstning og uden at de behøver at sprættes
af — a 25 Øre pr. Brev i alle Farver.
Græs- og Mosfarver, gjengiver tørret Græs og Mos
dets naturlige Farve, pr. Brev 25 Øre i lys, mellem
og mørk.
Ægfarve, garanteret giftfri, let at behandle, giver Æg
den smukkeste og klareste Farve i alle Farver pr.
Brev 10 og 20 Øre.
Flimmer i alle Farver pr. Brev 10 Øre, benyttes meget
til Juletræspynt, til Overtræk af Valnødder, Gran
.
kogler osv., langt smukkere end Forgyldning.
Isglimmer (Diamantstøv) i Breve a 10 Øre.
Broncefarvé i alle Farver, Blaat, Grønt, Violet, Guld,
Sølv, Kobber, Orange, Rødt osv. i Breve fra 1 0 Øre.
Tubefarver for Kunstmaleri, hertil hørende Olier, Pens
ler, Malerlærred, Malerpapir osv.
Farvelader i forskjellige Størrelser,

Lim, Shellak og Spiritus.
Eroncefarver til Brug ved Maling paa Atlask, Silke,
Fløjl, Klæde osv. med hertil hørende Broncetinktur.

Kinesisk Fernis (Vernis chinois) benyttes som Russisk
Strygelak, men er smukkere i Glansen og dybere i

-
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