Dansk industrihistorie

Her kommer man helt tæt på et stykke dansk industrihistorie - den industri, der opstod i landdistrikterne,
ved råstofferne og med gode muligheder for udskibning af tunge varer. Teglværket er et imponerende velbevaret kulturmiljø og et helt lille samfund for sig. Man kan se lergrav, tipvogne, produktionsanlæg og afskibningsmole, men også fabrikantvilla, arbejderboliger og afskibningsmole. Teglværket ligger i de naturskønne omgivelser ved Iller Strand.
På museet vises udstillinger om teglproduktion, og man kan nyde synet af den store ringovn, de smukke tørrelader med de røde tage, en gammeldags æltemølle og teglværksmaskineriet med blander og valseværk.
Lejlighederne i de gamle arbejderboliger er indrettet som i 1890’erne, 1930’erne og 1960’erne. Udstillingen
illustrerer teglproduktion gennem flere århundreder og viser teglsten fra forskellige tider og steder.

Kasseføder og forælter
Leret blev kørt ind til teglværket på tipvogne og hældt i et af kasseføderens tre kamre, der er nedfældet i
betongulvet. I de to andre blev der hældt sand og savsmuld, som blev tilsat alt efter lerets beskaffenhed
og alt efter, om man ønskede mere eller mindre porøst tegl. Lamelbåndet i kasseføderens bund førte lerblandingen frem til roterende arme, der kastede leret ned i forælteren, hvor det bearbejdedes af skråtstillede knive. Konsistensen blev reguleret ved tilsætning af vand.

Valseværk og strengepresser
På transportbåndet føres leret fra forælteren til stenudskilleren - to roterende valser, hvor en spiralgang
i den ene frasorterer de større sten, som glider ned ad den korte sliske. Leret føres op med et lamelbånd,
falder gennem grovvalseværket og finvalseværket, der knuser de tilbageværende småsten, og ned til vakuumælteren, hvor luftlommer fjernes. Til slut presses leret ud i en lang streng og skæres med klingen på
afskæringsbordet i afmålte stykker. Der kan skrues forskellige forme på strengpresseren - rektangulære
til mursten og runde til drænrør. Strengpresseren her er fremstillet på maskinfabrikken Svendborg i 1935.

Afskæringsbord til vingetegl
Afskæringsbordet sættes for enden af en strenpresser, hvorpå er monteret en form, der giver en vingetagstensformet lerstreng. Lerstrengen afskæres på bordet i afmålte stykker.

Stempel- og pressemaskine
Denne maskine, der er fra Rendbjerg Teglværk ved Egernsund, stemplede sten med ejerfamiliens navn,
Dithmer, støbt spejlvendt i messingstempelpladen. Sten, der havde tørret et par dage, blev lagt ned i den
rektangulære form på maskinens overside, hvorefter låget med stempelpladen lukkedes. Stenen stempledes ved et tryk på fodpladen og et træk i den lange stang. Nogle teglværker stemplede kun en brøkdel af
produktionen, andre brugte systematisk maskiner af denne type til at efterpresse stenene til en mere regelmæssig form.

Tørreladen
Fra strengepresseren blev stenene kørt til tørreladen.

Ringovnen
De rå sten blev brændt til tegl i ringovnen. Inde i ringovnen er der on ovel brændingstunnel, hvor en zone ag
ild vedvarende bevæger sig rundt. Det taget ni døgn for ilden at vandre en omgang rundt i en ovn som denne, hvor brændingstunnelen er inddelt i atten kamre. Samtidig med at der i ildzonen brændes sten ved omkring 1000oC, er der i de overforliggende kamre - arbejdszonen - tilstrækkelig nedkølet til, at færdigbrændte sten kan tages ud af ovnen og tørrede sættes ind.
Ringovnen var den vigtigste af flere tekniske innovationer, som revolutionerede teglindustrien i anden halvdel af 1800-årene - forbruget af stenkul, der medgik til at brænde 1000 sten, blev reduceret fra 400 kg til
160 kg.
I 1892 gav Sønderborg Amtsforstanderskab Cathrinesminde Teglværk tilladelse til at opføre denne ringovn.

