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Oplæg 

Rekvirent 
Donar AS 
Espehaugen 40 
NO-5258 Blomsterdalen 
 
Kontaktperson: Christoph Hild Tel.: +47 55 98 09 16 

E-mail: christoph@donar.no 

Prøvemateriale 
Prøvematerialet består af følgende prøve modtaget på laboratoriet den 23. april 2019:  

Prøve nr. Mærket Prøvetagningssted 
(oplyst af rekvirent) 

Prøvetype/prøvebeskrivelse Undersøgelser 

P190408-1 - Fastings Minde,  
natursteinsmur 

Flageformet brudstykke af lysegrå, finkornet mørtel. 
Dimensioner: 21 x 49 x 52 mm 

Tyndslibsanalyse 

Skema 1: Beskrivelse og registrering af prøvematerialet 

Undersøgelser 
Der er fremstillet og analyseret et tyndslib af prøven. Analysen omfatter: 
 
 Beskrivelse af prøvens opbygning 
 Beskrivelse af mørtlens bestanddele 
 Bestemmelse af mørtlens sammensætning; det vil sige bestemmelse af mængden af 

henholdsvis tilslag, bindemiddel og luft. Bestemmelsen er udført ved punkttælling 
 Vurdering af bindemiddeltype (mørteltype) 
 Vurdering af omdannelses- og nedbrydningstegn. 

Resultater 
Resultaterne af undersøgelsen fremgår af afsnittet: Tyndslibsanalyse. Resultaterne er endvidere 
sammenfattet og uddybende vurderet i afsnittet: Sammenfatning og vurdering. Fotos fra tyndslibs-
analysen er bragt under afsnittet: Fotodokumentation. 

Forbehold 
De anførte resultater er alene baseret på materialerne i den undersøgte prøve og gælder kun for det 
pågældende bygværk som helhed, i den udstrækning den undersøgte prøve er repræsentativ. 
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Sammenfatning og vurdering af resultater 
 
Der er undersøgt en mørtelprøve udtaget fra en naturstensmur. Undersøgelsen er udført ved mikro-
skopisk analyse (tyndslibsanalyse). Resultaterne af undersøgelsen fremgår af efterfølgende afsnit i 
rapporten. I nærværende afsnit er givet en sammenfattende vurdering af resultaterne, herunder en 
estimering af blandingsforholdet for den anvendte mørtel baseret på en udført punkttælling. 
 

 
Prøve mærket: Fastings Minde, mørtelprøve fra natursteinsmur (Lab nr.: P190408-1) 

Prøven omfatter lysegrå, meget finkornet mørtel med følgende sammensætning: 
 

Mørtel Kalkmørtel  

Bindemiddel: Kalk (moderat hydraulisk) 

Tilslag: Meget finkornet sand med største kornstørrelse omkring 0,5 mm 
(enkelte korn på op til 1,6 mm er observeret)  

Blandingsforhold: Som K 100/200 (omtrent som 2 rummål læsket kalk til 1 rummål sand)  

Luftindhold: 3 vol% 

Supplerende vurderinger 
Det til mørtlen anvendte sand indeholder en del kalkskaller og er formentligt af marin oprindelse. 
 
Den anvendte kalk er fremstillet ved brænding af kalksten af metamorf oprindelse – geologisk be-
tegnet et marmor. Kalken har efter brændingen haft moderat hydrauliske egenskaber, som stammer 
fra omdannede (delvist smeltede) silikatholdige mineraler, som har været til stede i relativt stor 
mængde i marmoret. Kalkstenen (marmoret) vurderes at have været svagt dolomitisk og brændin-
gen vurderes at være sket ved en relativ høj temperatur. På baggrund af mængden og arten af de 
ved kalkbrændingen dannede hydrauliske mineraler vurderes kalken at have haft styrkemæssige 
egenskaber, svarende til en moderne hydraulisk kalk som NHL 3,5 efter EN 459-11). 
 
Mørtlen er formentligt fremstillet ved samtidig varmlæskning af brændt kalk og sand.  

                                                 
1) EN standard: Bygningskalk – Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier 
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Tyndslibsanalyse 
 

Prøve mærket: Fastings Minde, mørtelprøve fra natursteinsmur (Lab nr.: P190408-1) 

 

Makroskopisk beskrivelse af prøven 

Prøven består af et flageformet brudstykke af lysegrå, meget finkornet mørtel af høj styrke. Største 
kornstørrelse for tilslaget er omkring 2 mm, men langt størstedelen af tilslaget har kornstørrelse 
mindre end 0,5 mm. Der ses en del op til 3 mm store kalkklumper. Brudstykket er på alle sider 
omgivet af ujævne, gråligt til brunligt misfarvede overflader.  
 
 
 

Mikroskopisk beskrivelse af prøven set i tyndslibet 

Der er fremstillet og analyseret et tyndslib, som omfatter et snit gennem prøven med orientering 
vinkelret på brudstykkets længste dimensioner. Set i tyndslibet kan der udskilles følgende bestand-
dele i mørtlen: 
 
Tilslag: 33 vol%1) 
Tilslaget består overvejende af kantede til kantrundede mineralkorn af kvarts og feldspat iblandet en 
del kalkskaller af marin oprindelse. Derudover enkelte større korn af bjergarterne gabbro og basalt. 
Kalkskallerne udgør ca. 10 vol% af tilslaget. Største kornstørrelse i tyndslibet er 1,6 mm, men langt 
hovedparten af tilslaget har kornstørrelse mindre end 0,5 mm. Tilslaget kan karakteriseres som et 
meget finkornet, naturligt sand. 
 
Bindemiddel: 64 vol% 
Let uensartet, mikrokrystallinsk masse af overvejende kalk med følgende typer korn og klumper:  

Klumper af ren kalk: Hvide, stedvist let brunlige, afrundede til kantrundede klumper på op til 2,0 
mm af let uren mikrokrystallinsk kalk med stedvis lavt indhold af grålige, omdannede silikatmine-
raler og brunlige jernholdige forbindelser af ubestemt type. En del af klumperne fremstår anormalt 
isotrope. Enkelte klumper indeholder rester af underbrændt kalksten. Op til 0,06 mm store inde-
slutninger af kvarts er observeret. Kalkklumperne udgør 13 vol% af bindemidlet. 

Korn med nydannede kalksilikat-mineraler: Grålige til brunlige, typisk irregulære, stedvist fla-
geformede korn på op til 1,3 mm med hydrauliske kalksilikat-mineraler af ubestemt type (CS) 
samt stedvis lidt rødlig jernoxid. En meget stor del af kornene har kornstørrelse mindre end 0,05 
mm. I enkelte korn er observeret velkrystalliserede krystaller af cementklinker-mineraler alit (C3S), 
belit (C2S) og ferrit (C4AF). Op til 0,1 mm store indeslutninger af kvarts optræder i en del korn. 
Kornene med nydannede kalksilikat-mineraler udgør 6 vol% af bindemidlet. 

                                                 
1) Mængdeangivelsen vol% betegner det rumfang (faststofrumfang + interne porøsiteter) den pågældende bestanddel optager i materialet 
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Delvist omdannede bjergartskorn: Kantrundede, grålige korn med de bjergartsdannende mi-
neraler kvarts, pyroxen og silikatmineraler af ubestemt type. Kornene udviser i varierende grad 
tegn på brænding i form af nydannede, hydrauliske mineraler af ubestemt type. Slaggelignende 
faser er observeret. Kornene er op til 2,3 mm og udgør omkring 1 vol% af bindemidlet. 

Korn af underbrændt kalksten: Kantede, hvide korn på op til 0,9 mm af metamorft marmor, 
stedvis med indeslutninger af kvarts og brunlige jern-forbindelser. Kornene udviser varierende 
tegn på brænding i form af delvis omdannelse til mikrokrystallinsk kalk svarende til kalken i det 
omgivende bindemiddel. Kornene udgør mindre end 1 vol% af bindemidlet.  

Bindemidlet er fuldt carbonatiseret.  

 
Luft: 3 vol% 

Mørtlen indeholder lidt luft i form af overvejende let irregulære luftindeslutninger med tværmål op til 
0,5 mm. Der ses nogle svindrevner (»svinnriss «). 

 
 
 

Omdannelses- og nedbrydningstegn 

Der er ikke observeret tegn på anormal omdannelse eller nedbrydning af mørtlen. 
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Fotodokumentation 
 
På efterfølgende side(r) bringes et eller flere billeder fra tyndslibet, som kan være taget dels ved 
brug af digital skanner, dels ved brug af polarisationsmikroskop. Følgende filtre og belysningstek-
nikker kan være anvendt: 
 
 
 
Filtre: - N Parallelle polarisationsfiltre 
  (svarende til alm. belysning) 
 + N Krydsede polarisationsfiltre 
 + G Krydsede polarisationsfiltre samt gipsblad indskudt i strålegangen 
   F Fluorescensmikroskopi 
 
Belysning:  A Gennemfaldende lys (refraktionsmikroskopi) 

 P Pålys (refleksionsmikroskopi) 
 S Gennemfaldende lys (skannet) 

 
Hvilken belysningsteknik og hvilket filter, der er anvendt, fremgår af hvert foto. 
 
Det skal bemærkes, at farverne på billederne ikke er naturtro på grund af de anvendte filtre og be-
lysningsteknikker. 
 
Ved fremstillingen af tyndslibet er prøven omstøbt og imprægneret under vakuum med epoxy tilsat 
farvestoffet fluorescein. Epoxyen har på billederne har en gul farve. 
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Foto: 1 (F1738-1) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P190408-1 Belysning: A Filter: -N 
Billedet viser et repræsentativt udsnit af mørtlen set i tyndslibet. Ved fremstillingen af tyndslibet er prøven 
omstøbt og imprægneret med epoxy, som på billedet har en gul farve. Som tilslag er der anvendt et meget 
finkornet sand med indhold af kalkskaller (Ks) af marin oprindelse. Bindemidlet (Bi) indeholder en del kalk-
klumper (K). Luftporer = Lu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: 2 (F1738-2) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P190408-1 Belysning: A Filter: -N 
Billedet viser et udsnit af mørtlen ved øget forstørrelse i forhold til foto 1. Den til kalkbrændingen anvendte 
kalksten har været et let urent marmor med indhold af silikat-mineraler, som ved brændingen er omdannet til 
hydrauliske mineraler (Kh). Klump af let uren kalk = K. Luftpore = Lu  


