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Med 12 Kobbertavler.

Andet Oplag.

I Commission hos Universitætsboghandler C. A Re ih el.
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15 populate AoreLsesninger.

København.
Trykt i BiancoLunos Bogtrykkeri.
1848.
DUBLET
Statsbiblioteket
i Aarhns

Den Fremstilling af Dampmaskinen, som Forfatteren

gav i nyt Maguzin for Kunstnere og Haandvcerkere 3die
Bind, aftryktes ogsaa særskilt og fandt, ved den stedse
stigende Jnteresse for denne Gjenstand, en betydelig Af

sætning.
SaalcdeS fremtræder allerede nu en ny Udgave, der
indeholder de Udvidelser og Forbedringer, som Dampmaskinens egen Udvikling i Len nyere Tid fordrer. Da
dens Anvendelse, som Temaskine, har faaet en forhsiet
Jnteresse, efter at den, som saadan, er indfort i vor OrlogSmarine, og i hsicre Grad, end forhen, brKgeS i vore
Farvande, syntes Capitlet, der afhandler Dampskibet,
især at burde udvides, og ligeledes har Locomotivet eller
Dampvognen i seneste Aar tildraget sig en forøget Op
mærksomhed. Herved og ved de Tillæg, som iovrigt inaatle
ansees passende, deriblandt et mere udvidet Anhang, inde
holdende de theoretiske UndersLgelser, Dampmaskinen stemkalder, er baade Bogens Omfang og Kobbernes Antal be-

tydeligen forsgct.

VI

Fremstillingen, i en Række af Forelæsninger, var en
naturlig Form for denne originale Behandling af Damp
maskinen, der har aflost Afhandlingen om samme, som For
fatteren meddeelte efter Millington, i hans Haandbog i
den mcchaniske Naturlære, der udkom Aar 1826; thi et
Foredrag, han havde Len ZEre at holde for en talrig For
samling i Helsingor, Aar 1838, lagdes til Grund for
dette Skrifts forske Udgave. Han har ogsaa her beholdt
samme Form, som maaskce snarere egner sig før den
populære Behandling af prattiske Gjenstande, end det fra
de theoretiske Undersøgelser la ante systematiske Lcrrcforedrag.
Maattc nu atter denne Udgave snart afloscs af en
ny, som da vil fremstille Nutidens store Kraftyder i dens
forbedrede Skikkelse og rige Anvendelse hvortil den, under
sin raske Udvikling, vistnok allerede inden faa Aar vil
komme.
Iuli 1842.

G F. Urfin.
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Forste Forelæsning.
Holder jeg dette Redstab, Fig. 1, Tab. 1 i hvis Kugle A
er Vand, Viinaand eller en anden Vædfle, i nogen
Tid over Lampen C, vil Stæmplet B gaae i Veiret,
ja vel endog kastes ud af Roret; dog, nedsænker jeg
Kuglen, inden dette skeer, t Karret D, hvori er koldt
Vand eller Qviksolv, gaaer Stæmplet atter tilbage.
En vis Kraft bliver her virksom, og vi kunne tænke
os eet eller andet lidet Apparat, f. Ex. en Model af en
Pumpe, sat t Forbindelse med Stangen E, og samme
Apparat vilde herved sættes t Bevægelse.
I dette lille Redstab er den Kraft, vi her ville
afhandle, virksom. Det er en Kraftyder, som kan sætte
en anden mechanist Indretning i Gang, kan drive en
Mastine.
Vi ville nærmere undersøge hvad her foregaaer.
Vi stille Redsiabet t Bero, trykke Stæmplet ned mod
Vædskens Overflade. Det forbliver t denne Stilling,
hvis ikke en Kraft drager det i Veiret eller trykker
det nedenfra opad. I det jeg altsaa holder Kuglen
over Flammen, avles en Kraft; Damp udvikler sig
af Vædsten; Dampen er spænd i g, trykker mod alle
Sider. Rorets Sider modstaae den dog; men StæmUrsins Damvmastine.

1

2
plet, der er bevægeligt og har tun ringe Gnidnings

hæves

modstand,

kastes

op,

endog,

Dampens

naar

Spændkraft tiltager, aldeles ud af Noret.
Saaledes. bevirkes Stæmplets Stigen ved Damp
Men'dette ophorer, naar Kuglen afkøles, og

trykket.

Dampen vender tilbage til Vædstetilstand. Paa Stæmplet

vil

altsaa,

naar

Afkølingen

maa

endnu en anden

ikke længere

Dog da det gaaer ned

virke nogen Kraft nedenfra.

ad,

sieer,

Kraft

trykker ovenfra.
Denne Kraft er Vægten

virksom,

være

som

,
af den os omgivende

Atmosphccre, som virker her ved Jordens

Overflade

mcd 14—15 Punds Tryk paa hver Qvadrattomme,

eller hver Flade,

tynger

paa

der er en Tomme

Fiirkant, som

i

vort 'Legeme, som paa hvert andet Lege^

me; men hvis Tryk kun da mærkes, naar intet Mod
tryk finder Sted.
Modtrykket er her ophævet.

lede i Begyndelsen Stæmplet midt i

Hvis jeg stil
Roret, var der

Luft foroven; men tillige fandtes Luft forneden, som,

da Stæmplet kun ufuldkomment flutter, eller da Stæmpelstangcn er et Ror, saa at Luften kan undvige igjennem samme, gaaer bort, i det Stæmplet trykkes ned.

Er det saaledes bragt ned, nær Vandets Overflade,

vil Vanddampenes Spændkraft forst atter drive det i
Vciret, i det disse udfylde Rummet under Stæmplet og
udove et Tryk, der ophæver eller modvejer Lufttrykket

foroven.
til

Ved Afkølingen vende disse Dampe tilbage

Vædsietilstand;

der ovstaaer under

Stæmplet

et

lufttomt Rum; det er saaledes Trykket af den ud-

3
vendige

Pund

Luft, som her virker med en Kraft

paa Qvadrattommen; altsaa, da

dette lille Redskab er af A

af

14

Stæmplet t

Tommes Tværlinie,
*
**fol-

geligen omtrent af 130- Qvadrattommcs Fladeindhold, er
Trykket noget over 4 Pund, og det er denne Kraft,
der saaledes driver Stæmplet.

Det er en Dampmaskine i det Mindre, jeg

Den udviser tydeligen Virksomheden af

har forevr'ist.

den Kraft, som vi t denne og følgende Timer notere
ville betragte, en Kraft, der r vor Tid mere end no
Den ar#

gensinde er tagen i Menneskets Tjeneste.

helvede vel allerede i længere Tid, omtrent fra Aaret

o 1700, i Steenkulsgruben, der gav den Næring, deels
for at pumpe Vandet ud af samme, deels for at bringe

Kullene t Dagen; men den blev forst ved den store I ames Watt, den fuldkomne Kraftyder; ved hans Op

findelser, ikke ved en enkelt, men ved en heel Række,
indrettedes,

for at jeg stal bruge en engelst Forfat-

ters Ord/
*

„den saaledes,

at den sattes t Stand til

at anvendes til de stjonneste og sineste Manufacturer,
at dens Magt sorogedes til at trodfe Byrde og Fast
hed.

ven

Ved hans vidunderlige Opfindelser er den ble
en Ting,

lige forbauseude ved

dens Anvendelighed, for

dens

Magt

og

de vidunderlige Kræfter, den

kan udove, den Lethed, Nøjagtighed og vide Udstræk-

* Af denne Størrelse var det ved det mundtlige Foredrag
soreviiste Apparat.

** "Robert Stuart
Engine S. 102.

descriptive history of the Steam
1*

rung, hvormed disse Kræfter kunne forandres, fordeles

og anvendes.

Elephantens Snabel, der kan optage

en Knappenaal og sonderrive en Eeg, er Intet mod
den; den graverer Signetet og sammentrykker, som
Vox,

Masser

Traad,

af det haardeste Metal, udspinder

fiin som

uden

Edderkoppespindet,

en

at samme

brister, og lofter Lim'esiibet, lug en Sæbeboble, op i

Luften.
Den broderer Muslinet, smedder Ankeret,
flærer Staalet t Baand og driver det ladede Skib
mod Vind og Bolger".
„Det vil være vanskeligt at anflaae Værdien af

de Velgjerninger, som disse Opfindelser have ydet
Verden. Der' er ingen Green af Industrien, som jo

staaer i G fæld til den, og t alle de vigtigste har den
et blot særdeles hurtigen udvidet den Mark, hvorpaa
de virkede, men den har foroget tusinde Gange Mæng
Det er den forbedrede

den af deres Frembringelser.

Dampmaskine, der for England har kæmpet mod hele
Europa,

der har hævet og vedligeholdt dette Lands

politisie Storhed i dets sidste, frygtelige Strid.

Det

er den samme store Magt, der sætter det i Stand til

at forrente dets

Gjceld,

Kamp, hvori det er

Indsigt og Capital.

at vedligeholde den haarde

stedet,

mod

alle andre Landes

Dog denne Synskreds for dens

Vigtighed er kun ringe og snæver.

Uendeligen har

den foroget Mennesiesiægtens

Beqvemmeligheder

Nydelser, gjort Rigdommens

og Velstandens Goder

billige

og tilgængelige for hele Verden.

og

Den har,

kort sagt, væbnet Menneskets svage Haand med en
Magt, hvorfor ingen Grændse kan strives, groet Acm-

5
Herredømmet

den

og lagt

over Materien

en sikker

Grundvold for alle hine tilkommende Mirakler af me-

som skulle

chanifl Kraft,

hjælpe og

lønne vordende

Slægters Arbejde".
Men, virker Dampmastmen saaledes for Menne-

sket, yder den Alle hvad tvungen Slavehaand fordum kun

rakte Jordens Mægtige, gjor den visseligen Krav paa En-

hvers

Opmærksomhed.

haabe

denne hos

være Dem

uinteressant,

Kraft

mægtige

Det er saaledes,

Dem, Hoistærede!
at erfare,

fremkommer,

ved

at jeg tor

at det

hvorledes

hvilke

ikke vil

denne

Midler

den

hensigtsmæsigen og lettest styres, saa at den stadigt yder

Jeg vil endvidere her omtale dens vig

sin Tjeneste

tigste Anvendelser, hvorledes, ved en særegen Jndretuing af Dampmastinen, den bringer Skibet frem gjennem

Bølgerne,

paa

en

anden

eiendommelig Maade

virker paa Dampvognen, der hurtigt, som Væddeløberen,

ad

farer hen

Jernsporet.

Det

er dog ingen i den

storfte Detaille gaaende Bestrivelse, jeg her meddeler;

thi denne tilhorer Værkstedet og bliver kun nødvendig
at kjende for Practikeren, der stal danne Masiinen eller lede dens Gang; men ikkun en saa udforlig Frem
stilling, at De lære at kjende de mangfoldige sindrige

Indretninger, der gjore dette Mennesteværk til et selv
virkende,

vi

kunne

næsten

kalde

samme

ct

levende

Væsen.
Vi begynde vor Bestrivelse med Dampkjedlen,

bestemt

til

deri at fordampe en stor Deel Vand og

saaledes afgive eftcrhaanden Damp af behørig Spcendkraft til Mastincn.

6
Den i
tion,

2 fremstillede Kjedel er en saadan,

Fig.

til en Dampmasiine,

henhorende

som Watt har

Mastiner.

og af den Construc

almindeligen anbragt ved sine

Fordi den har nogen Lir'ghed med en be

dækket Fragtvogn, kaldes den Vognkjedel (waggon

eller

boiler),

maaflee mere passende

Kistekjedel.

Den er langagtig, over 4 Gange saa lang, som

Horden er lidet større end Nreden.

cr bred.

den

Ildste

det, som er indrettet til derpaa at fyre med Steenkul, har
sin

Zldstedsdor B, som holdes lukket, undtagen t

Dieblik, Kul kastes

det

ind, og desuden Aflederen C, der

ligeledes holdes lukket, da Luften, der horer til Ildens

Næring, gaaer fra D igjennem en Canal i Dybden E

op under Risten G.

fra de paa denne bræn

Ilden

dende Kul gaaer over Skraaningen F, fremdeles hen

under Kjedlen;
bageste

ved H træder 'Flammen op om den

Endeflade,

gaaer

over i

en

venstre Side af Kjedlen, der fortsættes,

Sidegang, paa

til den naaer

Gangen I, som ligger foran for Kjedlen; den gaaer

derpaa over i en Sidegang vaa hoire Side, der ender
sig

i Skorstenen L, hvor igjennem Rogen stiger op.

For at dæmpe Trækket og vedligeholde Heden, selv naar

der ikke fyres,

ere Spjeldene K, K' anbragte,

som

kunne afspærre tildeels eller aldeles SkornfteenSroret.

Saaledes
indeholdes

afgiver

i

Ilden

Kjedlen,

og

sin

Varme til Vandet, der

som

naaer noget op over

hine Gange, saa fuldstændigt, som muligt.

Vandet bliver
ringere Mængde,
ger, i stor

saaledes

ophedet,

afgiver forst i

men siden, naar dets Hedegrad sti

Mængde Dampe, saa at hele det overste
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Num af Kjedlen fyldes med Damp af mærkelig Spænd

kraft,

der rgjennem Damproret S kan ledes over i

Mastmen.
Vi maae dog her nodvendigviis undersøge de Ra-

turlove, som denne hele Dampudviklmg følger.
Under en hvilkensonchelst Varmegrad udvikles af

Vandet

Damp;

men,

er Varmegraden lav, et høiere

end den frie Lufts sædvanlige Temperatur, er Dampens Mængde kun ringe; den er yderst fim

holder kun en liden Deel Vand.
daglig

Erfaring:

om

Vinteren

og inde

Vi vive dette af en
sieer kun

en ringe

Dampudviklmg, formedelst den lave Varmegrad, der finder

Sted i den frie Luft; vaadt Tor torres langsomt.

Om

Sommeren eller i en varm Stue fleer det langt snarere,

fordi Dampene ved den helere Varmegrad blive vand

holdigere og tættere. Langt hurtigere bortdunster Van
det,

naar det ophedes, og man kan saaledes ved en

endnu maadelig Varmegrad, f. Er. ved at henstille et

Kar paa en varm Kakkelovn, afdampe Oplosninger,
saa at de fastere Dele ikkun blive tilbage. Stiger Var

megraden endnu hoiere, til det Punct, som paa vore
sædvanlige Thermometre,

efter Reaumur, betegnes

med 80 Grader, eller paa Celsius's Hundrededeels-

Thermometer, som vi her og i det Følgende ville an
vende, med 100 Grader, bliver Dampudviklingen end-

nu hurtigere; Dampbobler danne sig i Vandet, stige
til Overfladen og undvige i Luften, hvor de, da denne

er koldere, strap afkoles og blive saaledes synlige som
hvidagtige Dunster. Vi kalde dette Kogning, og
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denne indtræder, naar vi anvende reent Vand, hos os,

nær

Jordens

omtrent ved

Overflade,

paa Thermometret.
Dog disse simple og
let med flere.

hunt Punct

daglige Erfaringer forsges

Et t kogende Vand nedsat Thermome

ter stiger ikke, saalænge Dampene frit kunne undvige,

fyres der endog nok saa stærkt; kun sieer Dampudviklingen

raskere.

vi derimod Karret, vil et fast

Lukke

mdkittet Thermometer, hvis Maalestok staaer udenfor,

udvise en helere Temperatur, naar Fyringen tiltager.
Dampen faaer ogsaa snart ved den stigende Tempera
tur en forøget, i endnu høiere Grad stigende Spænd
Den udover saaledes et betydeligt Tryk paa

kraft.

Kjedlen,

hvori den

den ikke

finder en Udver, sprænge denne, var denne

er indefluttet, ja vil snart, hvis

endog dannet af særdeles stærke Plader.

Vi bor dog ikke blive staaende ene ved disse Erfaringer, men noiere undersøge, t hvilket Forhold Damp

trykket stiger, naar Varmen foreges, eller Thermome
tret, der viser Dampens Hede, stiger.
Størrelsen af Damptrykket bestemme vi, ved at

sammenligne det med

det

Tryk, Atmosphæren,

som

omtalt, udover paa alle Legemer, og som vi forelobt-

gen ansatte til omtrent 14 Pund paa hver Qvadrattomme af et Legemes Overflade.

ket ved

Barometret

Vi maale Lufttryk

(Lufttrykmaaleren), der t det

daglige Liv anvendes som Veirglas, men som for Naturvidenflaberne og ligeledes for

har

vore

Undersøgelser

en langt hoiere og storre Betydning.

Haves et

togrenet Glasror ACB Fig. 3, som er aabent i begge
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Ender, i det næmlig Grenen B aldeles ikke er lukket,

og

Hanen a, som spærrer Grenen A, staaer aaben,

vil Qviksolv

eller hvilkensomhelst anden Vædske, som

gydes i Roret,

staae lige hor't i begge Grene, naae

til den vandrette Linie bc.

Bringe vi derimod Roret i en

hældende Stilling, saa at Qviksolvet naaer op til Ha

lukke derpaa denne, saa at der ingen Luft er

nen,

mellem Qviksolvet og Hanen, og nu atter bringe Re
ret

i

vandret Stilling, vil Qviksolvet ikke staae li

ge hsit t begge Rorets Grene; men i den aabne
Green staae ved e, i den lukkede ved d, der er 28
Pariser Tommer (28,98 danste Tommer eller næsten

29 Tommer, 30,684 eller 30K svenske Tommer) hoiere
end c. Aabne vi dernæst atter Hanen, vil Ligevægt paa ny
indtræde; Qviksolvet vil staae lige hoit i begge Grene, det
vil t Grenen A synke til b, i Grenen B stige til c.

Forfljellen,

som her opstaaer,

grunder sig i, at

Lufttrykket er lige, naar begge Grene ere aabne, at
derimod, naar Hanen a er spærret, og Luften er ud

jaget af Grenen A, ved at Q-viksolvet er bragt op til
Hanen, der er siden et lufttomt Rum mellem Hanen

og Qviksolvets Flade, mellem a og d, hvorimod Luf

ten fremdeles trykker paa det frie Qviksolv i Gre
nen B.
Qviksslvsst'len df, som t det spærrede Ror sindes over
den vandrette Linie ef, holder saaledes Ligevægt med Luft
trykket og tjener altsaa til at bestemme dettes Størrelse.
Vi

kunne

noie

udregne, hvor stort Lufttrykket

er paa en bestemt Flade, f. Er. en Qvadrattomme.
Lad Noret have en Gjennemsnitsflade, just af denne
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Storrelse.

Qviksokvsorlen er da af en Qvadrattorumes

Grundflade og 28 Pariser Tommer eller 28,98 dan
ske Tommers Holde; altsaa er den af 28,98 Kubiktom-

mers legemligt Indhold; men, va Qviksolv er 13,598
Gange tungere end Vand, vil en saadan Qviksolvsoile
veie lige saameget som 394,06 Kubiktommer Vand,

og, da

een Kubikfod

eller 1728 Kubiktommer Vand

veie 62 danske Pund, o et er denne Vandmasse,

danske Pund, eller lidet over (4 Pund.
Saa stort
er altsaa, under sædvanlige Forholde, Lufttrykket paa
en Qvadrattomme danstt Maal.
(For svenstt Maal

og Vægt vilde Trykket paa en svensk Qvadrattomme
være

14,86 sveuste

Pund eller henimod 15 Pund).

Vi kalde dette Lufttryk een Atmosphæres

Tryk,

og vi kalde ligeledes et Tryk af 28 (noiagtigere 28,28)
danste Pund to Atmosphærers, af 42 (42,42) Pund 3

Atmosphærers Tryk o. s. v.

Uden paa Dampkjedlen, paa dens for Luften ud
satte Flade, virker stedse een Atmosphæres Tryk; saa-

lcenge Damptrykket indvendigen ' ikke overstiger dette,

behover Kjedlen ikke at have nogensomhelst Styrke, efterdi

indvendigen og udvendr'gen er et lige Tryk; men, naar

Varmen ftiger,

naar flere og tættere Dampe udvikle

sig af Vandet, maa Kjedlen være stærkere; thi den li

der da indvendigen

et Tryk af 2, 3 eller flere At-

mosphcerer, medens den udvendr'gen bestandigere kun
trykkes af een Atmosphcere.
Den maa altsaa have
Styrke nok til at modstaae Forstjeklen i Tryk, eller
kunne .udholde et indvendigt Tryk af 1, 2 Atmosphærer

o. s. v.

Hvor stort Tryk, der til enhver Tid, under
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en

hvilkensomhelst Temperatur, virker

saaledes paa

Kjedlen, erfare vi, ved at anbringe paa Kjedlen Dampp ro ver en, aldeles beflægtet med det forhen besirevne
Barometer.

Et togrenet Ror AB (Fig. 4 Tab. 11.) gaaer

med den ene Green B ind i Dampkjedlen og staaer i
Forbindelse med den overste Deel af samme eller

Damprummet;

den anden Green er enten

lukket og

lufttom, ligesom Barometret, eller ogsaa aaben, ogQviksolvet forer da en Viser a af Jern, som svømmer paa
samme.

ket

Ere begge Grene saaledes aabne, og er Tryk

indvendigen i Kjedlen lugt det udvendige Tryk,

altsaa lugt een Atmosphæres

maa

Tryk,

st'aae lige hor't i begge Grene.

Qviksolvet

Stiger Damptrykket

indvendigen, maa Qviksolvet trykkes ned i Grenen B

og stige i Grenen A, og Forskjellen t Holden eller
Qvr'ksolvsoilen cd vil angive, hvormeget Trykket over
stiger

1 Atmosphære; var cd

f.

Er. lug 14

Pa

riser Tommer, vilde Damptrykket i Kjedlen være | At

mosphære større end Lufttrykket, altsaa

Atmosphære;

var Qviksslvsoilen cd lug 28 Tommer, var Damp
trykket lr'ig Lufttrykket to Gange,

eftersom Lufttrykket

just svarer til 28 Tommers Horde, eller 2 Atmosphærer o. s. v.

Gjores begge

Grene af lige Vide, vil

Forstjellen ligeligen fordele sig i begge Grene,

eller

Qviksolvet vil i Grenen B synke lige saa dybt under

ef, som det i ©renen A vil stige over ef; indrette vi
altsaa en Maalestok C, som vi dele i halve Tommer,
vil Antallet af halve Tommer, som Viseren a hcever

sig

over dens Nulpunct, eller den Stilling, den ind-
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tog, da Qviksolvet t begge Grene stod til ef, angive,
hvormange hele Tommer Qviksolvsoilen, der udtryk
ker Forsijellen mellem Damptrykket og Trykket af den
frie Luft, udgjor. Maalestokken C er dcelt saaledes,
eller ogsaa ere 28 halve Tommer, svarende til een
Atmosphære, tagne som Eenhed; og paa Maalestokken
ere afsatte Inddelinger, svarende til 1, 2, 3 .... hele
Atmosphærer og til Dele af samme.
Indsætte vi t Kjedlen nu tillige et Thermometer
T, hvis Kugle g naaer ned i Dampen, og hvis Maalestok eller Scala staaer udenfor, iagttage vi let til
enhver Tid Dampens Temperatur, og vi kunne saaledes bestemme den Spændkraft, Dampen faaer ved den
stigende Varme. Vi finde saaledes for

100 Gr. Hundred.
121,40----135,10----145,40 ----153,80 ----181,60 -----200,18 ----214,70-----

1 Atmosphære
2
3
4
5
10----15----20----- *

Der er imidlertid en anden, maastee simplere og
mere ligefrem Maade, at prove Damptrykket, som til
enhver Tid virker indvendigen paa Kjedelfladen.
Gjore vi eet eller andet Sted et Hul i Damp-

En udførligere Tabel meddeles i Anhanget.
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kjedlen og dække dette med et Laag, vil samme forblive
paa sit Sted, om det ogsaa ligger aldeles loft paa,
saalcenge Damptrykket indvendigen ikke overstiger det ud
vendige Lufttryk; men, bliver Spændkraften storre, vil der
behoves en vis Kraft, svarende til him, for at holde
Laaget eller Klappen nede. For lettest herover at
anstille Forsøg, sætte vi Klappen eller Ventilen i For
bindelse med en Vægtstang, hvorpaa vi anbringe
et Skydelod V, Fig. 4. Er hi saaledes Vægtstangen,
der kan dreie sig om et Leed, anbragt ved h paa en
Opstander, der er fastgjort til Kjedlen, vil Loddet V
holde Klappen k nede med en Kraft, der forandrer
sig efter dets forstjellige Stilling. Anbringes Loddet
t 1, lige over Klappen, trykker det kun med sin egen
Vægt, men, flyttes det til m, saa at bm er dobbelt
eller tre Gange saa stor som hl, vil det trykke med en
dobbelt eller tredobbelt saa stor Vægt o. s. v. Vi
indrette dette nu let saaledes, at vi beregne nole Aabmngens Størrelse og ligeledes Trykket af det uforan
derlige Lod. Lad f. Er. Aabningen være cirkelrund og
have 3 Tommers Diameter, saa er dens Fladeindhold
omtrent 7 Q Tommer. Vi ville nu antage, at Klappens Vægt og Trykket af Vægtstangen, uden Lod, er
14 Pund, at der altsaa er 2 Punds Tryk paa hver
Qvadrattomme. Lad Loddet selv veie 14 Pund, saa
vil det, naar det er i m, trykke med 2 Gange 14
Pund, o: 28 Pund; altsaa foranlediges derved 4
Punds Tryk paa Qvadrattommen eller i Alt er 6
Pund paa Qvadrattommen, altsaa et Tryk af t 6j Atmosphære over Lufttrykket, eller i Alt af l/j Atmo-
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sphærer; flytte vi Loddet længere ud, stiger Trykket vi
dere, til 2 Atmosphærer o. s. v.
Vi kunne saaledes ved denne Indretning anstille
de Forsog, der tjene til at bestemme, i hvilket Forhold

Damptrykket

stiger,

naar Varmen tiltager.

Vi an

bringe næmlig samme tillige med Thermometret, iagt
tage dette og bemærke tillige hvilken Stilling Loddet

har, naar Dampen just hæver Klappen.

Vi beregne

da let, af Loddets Stilling, Trykket paa Klappen, og

bestemme saaledes, da dette just holder Ligevægt med
Damptrykket, dettes Størrelse.
Ventilen af den nævnte Indretning kaldes Bis-

mer-Ventilen (stcei-yard valve), fordi dens Vægt
stang har Liighed med Veieredstabet Bismeren.
er en Sikkerheds-Ventil; thi,

Den

naar Damptrykket

overstrider det Tryk, Loddet udover, i Folge sin Stil
ling, der en Gang er bestemt, og altsaa let kunde ind

virke siadeligt paa Kjedlen eller endog sprænge den,
vil Ventilen loftes t Veiret, og Damp undvige, indtil
Trykket er i behorig Grad fornu'ndstet.
Udvendr'gen paa Kjedlen er stedse et Tryk af een

Atmosphære, næmlig Lufttrykket.

indvendigere

Afkøles

Dampene

i Kjedlen, vil et lufttomt Num opstaae,

og, da saaledes intet Modtryk er mod den udvendige
Luft,
Sider

Kjedlen maaskee sammenknuges, især hvis dens

og Bund ere indhvælvede;

for at forebygge

dette, er en anden Ventil, Luftven ti len (air-valvc)
anbragt, som aabner sig indad, og tillader Luften at

gaae ind i Kjedlen, naar denne bliver lufttom, i det

Dampene nedsoales.
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Anden Forelæsning.
Maar jeg r forrige Time

meddeelte en Tabel over

Dampens Spændkraft for de forsijellige Varmegrader,

forudsattes ved denne, at Dampen er aldeles mæt
tet, d. e. at den havde optaget saa meget Vand, som
den i Forhold til sin Varmegrad kunde modtage.
Jo
hedere Dampen er, jo vandholdigere kan den være, og

det er

egentlig en i Forhold til dens Vandholdighed,

langt mere end til dens Varme, at dens Spændkraft
stiger.
Thi, satte vi Dampen ud af Berøring med
Vandet eller den Vædske, hvoraf den er udviklet, dens

Stamvædske, vilde den udvides ikkun som sædvanlig
Luft, d. e. for hver Varmegrad af Hundrededeels-Thermometret
, af det Reaumur'ske
Spændkraf
ten stiger i Forhold til denne Udvidekraft, saa at, naar
f. Er. mættet Vanddamp af 100 Gr. Varme, og som

folgelr'gen har een Atmosphæres Tryk, opvarmes, uden

at staae i Berøring med sin Stamvædfle, i et inde
sluttet Kar, vil den ved 121,40 Gr. stræbe at udvide
sig til 1 + 21,40 X Boo eller 1,0808 af sit Rumfang,
og attsaa faae en i Forhold hertil foroget Spændkraft,

d. e. svarende til en Qviksolvsoile af Horde 1,0303 x 28
Tommer eller 30,248 Tommer, altsaa omtrent 30|
Tomme Qvik'o.v, eller et engang 1^T Atmosphære, me-

dens den mættede Damp
2 Atmosphærers.

af samme Varmegrad

Opvarmet til 2 X 100 Gr.

har

eller

200 Gr., vilde Udvidekraften ikkun være foroget |, eller
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saadan indspærret Damp, oprindeligen af 100 Graders
Varme, vilde, ved den dobbelte Varmegrad, erholde en
Spændkraft

af 1| Atmosphcere;

medens, sorsaavidt

vore Forsog strække sig, mættet Damp ved 200 Gr.
Varme har en Spændkraft af omtrent 15 Atmosphærer.

Dette har nu en mærkelig practifl Indflydelse.

Saalcenge der er Vand i Kjedlen, vil Dampen stedse
findes mættet; thi, stiger Varmegraden, optager Dam

pen mere Vand.

Men hvis,

ved et fortsat Damp

forbrug, Kjedlen tommes, og Ilden vedbliver, altsaa

Dampen fremdeles ophedes, vil denne, der ikke længere
finder Vand til sin Næring,, vel udspiles; men dens

Spændkraft

vil i kun ringe Grad tiltage.

Kjedlen

kan da endog blive glodende, uden at Dampproveren
stiger synderligt, og uden at Sikkerhedsventilen træder

i Virksomhed.

Indlades da- pludseligen Vand, som

kommer L Berøring med den glodende Overflade, ud

vikler der sig Damp af en hoi Varmegrad og aldeles
mættet. Dampmassen kan nu ikke hurtigt nok undvige
gjennem Sikkerhedsventilen;

og Spændkraften

bliver

saaledes stor, storre end Kjedlen kan udholde; vi kunne
herved forklare os, hvorledes, under saadanne Forholde,
en Sprængning, som vi have oftere hort omtale, kan

finde Sted, og vi ville indste, hvor rædsom den maa
være t sine Folger, naar en stor Dampmængde saaledes pludseligen med sin Vælde sonderriver Kjedlen

og slænger dens Dele langt bort.
Dog vi have mangfoldige og vigtige Betryggelsesmidler imod denne Fare.

Næst Sikkerhedsventilen er

det af den storste Vigtighed at have Midler til at
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undersøge, hvorvidt Kjedlen behorigen er fyldt med

Vand.

Det er dog tillige nødvendigt, at der i Kjed

len er et bestemt Rum for Dampen, for at samme r
behorr'gt Forraad kan være tilstede.

omtrent kun halvt fyldt med Vand.
ner p og pz (Fig. 5),

Kjedlen er derfor
To Prove ha

tjene til at afgjore,

hvor

vidt Vandet naaer til den for samme bestemte Horde
eller til wz.

Enten ere disse Haner vandrette, eller,

som t Tegningen er vrist, staae lodret opad; i forste

Tilfælde vil, som let indsees. Hanen p, hvis Munding

staaer under Vandspejlet, give Vand, Hanen p', hvis
Munding ender i Damprummet, give Damp.
Men,
ere Hanerne

anbragte

Samme finde Sted.

ovenpaa Kjedlen,

maa

det

Damphanen p' giver atter lige

frem Damp; Vandhanen p giver Vand, fordi Dampen
her trykker Vandet t Veiret, ved en Virkning, aldeles

lirg den, som finder Sted ved det bekjendte physicalske
Apparat Heronskuglen.

De indespærrede Dampe

trykke næmlig med Kraft paa Vandet,

Lette

op i et aabent Ror til en Holde,

og ville jage

svarende til

Damptrykket. Var dette f. Er.
Atmosphære, vilde
jo Qvr'ksolv drives ved dette Damptryk i et aabent

Ror op til den Horde,

der svarer til | Atmosphære,

altsaa .14 Pariser Tommer, og det 13,598 Gange lettere

Vand til en saa mange Gange større Holde eller til
190 Pariser Tommer d. e. omtrent 16£ danske eller

17| svenske Fod. Aabne vi derfor Hanen, vil Damp
trykket, naar det blot t nogen Grad overstiger Atmosphærens, drive Vandet i Veiret, som et Vandspring.
Provehanernes nederste Mundinger have en
2

Ursi'ns Damrmastine.

om-
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treat 3 Tommer forsijeklig lodret Hoide.

Vandspejlet

holdes altsaa, ved jævnligt Eftersyn, i sin rette Hoide,

hvorfra det ikke kan afvige mere end 1 å 2 Tommer.
Et andet Middel til at erfare i den indefluttede
Kjedek Vandhoiden er Svømmeren.

En huul Kob

berkasse eller et lignende Legeme siyder paa Vandets
Overflade og kan let sættes i Forbindelse med en ud-

vendr'gen anbragt Viser, som saaledes til enhver Tid
angiver Vandstanden.
Alnn'ndelrgen staaer Svømmeren dog i Forbindelse
med et Forsynings-Apparat, som af sig selv træder i

Virksomhed,

saasnart Vandet synker under den for

samme bestemte Hoide.

Er C saaledes en nogenlunde

hor't staaeude Beholder, hvori er varmt Vand, hvilket

let haves i Forraad, eller som strommer dertil fra et
Ror G,

ville vi indsee,

at,, saasnart Svommeren S

synker, vil Enden E af Vægtstangen AE, der er be

vægelig ow D, gaae ned, og den anden Arm, hvormed
Ventilen eller Proppen V staaer i Forbindelse,
da

op; Proppen aabnes saaledes,

ned i Kjedlen.
Ligesom
Kjedlen

Vand,

forsyner

gaaer

og Vandet flyder
sig

saaledes

med

har man ogsaa bragt den til i visse Maader

selv at styre Ilden.

Det er bekjendt,

at,

naar

Lufttrækket standses, ved at Jldgangene eller Roggan-

gene paa eet eller andet Sted tildeels afspærres, vil
Ilden dæmpes mere eller mindre, eftersom et saadant

Spjeld skydes for.

Man har ved Dampkjedler ofte et

saadan

Spjeld, ^der, efter Behag, kan skydes for eller

trækkes

fra.

Men desuden er anbragt

et

sig selv
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regulerende Spjcld; dette sættes L Virksomhed paa føl
gende Maade.
Hvis K er en Jldgang, som enten gaaer igjennem, eller paa Siden af Kjedlen, anbringes i denne
et Spjeld L, som holdes oppe af en Modvægt M, der
er kastet over en Snor, som gaaer over Tridserne t
og t; denne Modvægt er nedladt i et Ror II, som
staaer i Forbindelse med Kjedlen. Skeer Dampudviklingen for rasit eller i rigeligere Mængde, end behoves
for at forsyne Maskinen, vil Dampen, som samler sig
i det Averfte af Kjedlen, faae en forøget Spændkraft
og altsaa trykke paa Vandet; dette vil folgeligen stige
op i Roret R og naae Modvægten M; men denne
holder kun just Spjeldet oppe; saasnart Vandet naaer
den, vil den, som ethvert Legeme, der nedsænkes i
Vand, blive lettere, altsaa ikke længere være en til
strækkelig Modvægt 'for Spjeldet; dette glider da ned
og dæmper saaledes tildeels eller aldeles Trækket.
Vi nævne i Forbindelse hermed de selvfyrende
Indretninger, hvorved Maskinen, ved sin egen Virk
somhed, kaster ve fornødne Kul paa Ildstedet. Disse
Indretninger ere af Vigtighed, forsaavidt deels et Ar
bejde spares, deels man ogsaa tor antage, at Fyringen
saaledes sieer regelmæssigere, end naar blot ved Haemdkraft Brændsel kastes paa, og tillige fordeelagtigere,
da Fyrdorcn t saa Fald kan holdes lukket. Man vil
uæmlig bemærke, at, saasnart den aabnes, afkøler den
betydelige Luftmasse, som træder til, de glodende Kul
og dæmper saaledes Ilden. Kaster man store Kulmæng
der paa ad Gangen, for at undgaae den idelige Op2*
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lukken, vil en stor Deel Kul undvige uforbrændt, hvil

ket tydeligt viser sig ved den da opstigende sorte Rog,

som indeholder i Mængde fine Kuldele.
cham'sme,

Ved en Me-

som Len nævnte, kan Fyringen stee jævnt.

Den meesi bekjendte af denne Art,

er Brunton's.

Han anvender en cirkelrund Rist, som er fastgjort til
en opretstaaende Axel, der omdreies af selve Maskinen.
Foroven er et tragtdannet Kar, lug Skruen i en Mollesom efterhånden falde

qværn, hvori Kullene kastes,

ned paa Risten, og ved dennes Omdrejning fores over

til Ilden, hvor de strar antændes.

Brunton har endog

ladet Kullenes,Nedfalden reguleres, ligesom Dæmperen,
saa at, naar Damptrykket stiger over en vis Grcendse,

Ristens Bevægelse bliver langsommere,

mindre Kulmængde

og tillige en

Andre - Indretninger

udkastes.

i

samme Aiemed ere ogsaa bragte t Forslag af Stan
ley o.
Ved den regelmæssige mecham'ste Fyring vil, som
omtalt,

en Deel Kul spares

(Brunton

anslaaer ved

sin Indretning 15 til 25 Procent Kul), og desuden

for en stor Deel den tykke Rog, som især i Stæderne
er besværlig, undgaaes.

Lette Formaal,

rende
Princip,

Dog har, man, for at opnaae

endnu anbragt

Indretninger,

særegne rogfortæ-

for hvilke

ncemlig at Rogen,

er

ct

fælleds

inden den ledes over L

Skornstenen, gaaer igiennem en Flamme, som antænder
og fortærer de endnu brændbare Dele i samme.

' * Se Mag. f. Kunstn. og Haandv.

* S. 129

Jmid-

Fscste Række 5te Bind
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lertid synes Log disse Indretninger, ligesom de selv
fyrende, ikke at være saa aldeles paalidelige, som man
kunde onste, eller ogsaa at være for kunstige. Det er
vist, at de hidtil endnu ikke ere Llevne almindelige.
Vi ville nu nærmere kunne forstaae alle de enkelte
Indretninger, som staae i Forbindelse med den i Fig 2
yaa Tab. I. vriste Kjedel. Her er dog hverken Appa
rat til Selvfyring eller til Rogfortæring. Foran paa
Ovnmuren er Hanen R, som tjener til at udtappe
Kjedlen, og Doren Q, hvor igjennem Ildgangen paa
horre Side kan renses. Foran paa Kjedlen ere Provehanerne i og 1?, af hvilke den ene i naaer med sin
Rormunding til lidet over Vandspejlet, den anden k
til lidet under Vandspejlet; h er Dampproveren, der
bestaaer af et togrenet Jernror, i hvis ene Green Vi
seren svømmer r det der værende Qviksolv. O er det
saakaldte Mand hul, ned igjennem hvilket man stiger,
uaar Kjedlen indvendigen stal renses; paa dets Laag,
der kan fraskrues, er Luftven til en a anbragt; den
holdes oppe ved Loddet b, indtil Lufttrykket udenfra
overstiger det indvendige Damptryk. S er Damp
roret, hvor igjennem Dampen ledes over iMasiinen.
M er Noret, der staaer deels i Forbindelse med Forsym'ngs-Apparatet, deels med Dæmperen eller Spjeldet, som falder ned i den horre Ildgang, saasnart det
i Roret nedhængende hule Lod m, ved at Vandet
under et foroget Damptryk stiger op i Roret, lettes
saameget, at Spjeldet, som hermed staaer i Forbindelse
ved Kjæden, der gaaer over Tridserne n og n, ned i
Hullet o, faaer Overvægt. Foroven har Roret en
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Udvidelse, der tjener til Beholdning for det
varme Vand; Vandet flyder ned, saasnart Proppen
f aabnes, ved at Svømmeren c, der her er en Steenflise, og som holdes i Ligevægt af Loddet 1, synker ned
og derved virker paa Vægtftangen de.
Sikkerhedsventilen er af anden Indretning end
den forhen beskrevne. Den er en kegledannet Prop,
betynget med flere Lodder V, der holde den nede saalænge, som Damptrykket ikke overstiger en vis Grændse.
Skeer dette, hæves Ventilen i Veiret, og Dampen
undviger gjennem Aabm'ngen T, op i Noret W. Ven
tilen og dens Lodder ere indesluttede i en Kapsel, for
at Intet ved samme flal komme i Uorden. Haandgrebet tjener til at lofte den i Veiret, naar vi alle
rede tidligere, inden dens Tryk er saa stort, ville lade
Dampen undvige, for at den ikke paa en skadelig
Maade flal trykke paa Kjedlen, især naar Mastinen
standses, og Dampen saaledes ingen Afledning har
gjennem Damproret, ad hvilket den fores over i Ma
skinen. SaaledeS stjelner denne Sikkerhedsventil vel
ikke i Formaal, men i Skikkelse sig væsentligere fra
Bismer-Ventilen, og den udmærker sig ved at være
simplere og ikke saa let hverken tilfældigvils eller forsætligen at kunne betynges mere, end skee bor. Sædvanligere
anbringes to Sikkerhedsventiler; den ene af disse har
Maskinisten ofte da kun Adgang til, medens den anden
er afspærret, og vil saaledes, selv om hiin skulde brin
ges ud af Virksomhed, afværge Faren.
Vi ville allerede her erkjende, at Dampmastr'nen
ved alle disse Indretninger nærmer sig, saavidt Men-
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neffeværk kan, til at være et levende Væsen,

Varmen er Livs-

Bemærkning, som oftere er gjort.

princip et, og Brændselet tjener den til Næring.
det forvandles ved Varmen

en

til Damp;

Van

denne gaaer

over i Maskinen, sætter den i Bevægelse, og fra Ma-

Men selv

skr'nen udgaaer den Kraft, der yder Arbejde.

tjener den til at fortsætte sine Livsfunktioner; udvikles

Damp i for rigelig Mængde, mere end Maskinen kræ
ver til sit Arbejde, undvr'ger samme giennem Sikkerheds-

ventilen;

dog snart bevirker det forhorede Damptryk,

at en Dæmper siydes for Ilden;

denne brænder da

svagere; den selvfyrende Indretning rækker snart spar
sommere
rasit,

Næring.

Skeer

Dampudviklingen derimod

saa at meget Vand fortæres,

forsyner Kjedlen

sig ogsaa selv med dette, da Forsynings-Apparatet saa
træder i Virksomhed og holder Vandstanden i sin rette

Horde.
Man flulde mene, at der saaledes var sørget for

Alt, at Maskinisten Intet havde at gjore, end blot en
enkelt Gang,
Kul til.

hoist faa Gange om Dagen at

lægge

Men dog have vi hort altfor ofte Ulykker

omtales, til ikke tværtimod at mene, at Dampmaskinen

kræver det noiagtigfte Tilsyn, og den Tanke kan let
opstaae, at den, trods dette, er hoist farlig.

Her er

Stedet ttete at ver'e denne Fare, at undersøge, hvor
vidt man maa befrygte en Sprængning af Dampkjedlen,
hvilke Midler man har til at forebygge

samme,

og

hvor betryggende disse Midler ere.

Vi have lært at kjende eet og det vigtigste Mid

del, Sikkerhedsventilen.

Er denne tilstrækkelr'gen
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stor, i Orden, let bevægelig, betvnges ikke mere, end
stce bor,

enten tilfældigen eller forscetligen, vil den

ordentligviis stedse betimeligen udlade den overflødige

Damp.
viger,

Naar Ventilen aabner sig, og Damp und

er det et Tegn,

at der egentligen fyres for

stcerkt; dog vil man, naar Maskinen sial bruges med
fuld Kraft, t Almindelighed see nogen Damp saaledes
undvige.
Det er dernæst af Vigtighed, at Vandstanden

nole vedligeholdes.

Vi kjende Midlerne til at erfare,

hvorvidt Vandstanden er den rette, og det er saaledes

kun ved en hoi Grad af Forsømmelse, at Vandet kan

synke saa dybt,, at enkelte Dele af Kjedlen eller de
indvendige Jldgange, hvori Ilden spiller, kunne blive
frie for Vand, og at saaledes, ved at pludseligen indladt
Vand kommer L Berøring med disse Dele, efter at de

ere blevne glodende, en Sprængning kan opstaae.

Dog, for at forebygge dette Tilfælde, og overhovedet for at forhindre, at Kjedlen eller Dampen r

samme faaer en hoiere Varmegrad, end den, som mæt-

tet Damp af den Spændkraft, som Kjedlen trygt kan

modstaae, har, ere flere Midler bragte t Forslag. Thermometret er et Instrument, der snarere egner sig til

theoretiste Undersøgelser, end her til practistt Brug,
og Mastinisten, der, hvor Fare kan finde Sted, stedse
maa ansees at være skjodeslos, vil desuden let forsømme

at iagttage bet. Man har derfor foreslaaet Propp er
af letflydende Metalblandinger, som smælte ved en
Varmegrad, kun lidet hoiere end den, hvortil Varmen

bor stige, og som altsaa ville smælte og aabne Udgang for
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Dampen, saasnart en hørere Varmegrad indtræder. Saaledes vr'l f. Ex. en Blanding af lige Dele Bismuth, Bly
og Tin smælte ved 122 Gr. Hundrededeels, hvortil, naar
Dampen er mættet, svarer en Spændkraft af 2 Atmosphærer. Dette Middel, som endog 'er lovbefalet i
Frankrig, forsaavidt enhver Dampkjedel sial forsynes
med en Mctalprop, beregnet til den Varmegrad, Damp
af en saadan Spændkraft, som Kjedlen vides bestemt
at kunne udholde, har, maa ansees færdeles betryg
gende og hensigtsmæssigt. Kun klage Mastinisterne,
at en saadan Metalblanding bliver blod og giver efter,
r'nden den smælter aldeles, og at den saaledes for tidligt viger for Damptrykket. Dog vil et flint Metal
væv, som dækker Proppen, hindre denne Ulæmpe, uden
at gjore samme ved den rette Varmegrad uvirksom.
Det kunde maafiee ogsaa ansees hensigtsmæssigt
at bruge en saadan letsmæltelig Metalblanding, som
Lod paa Sikkerheds-Ventilen. Anbragtes dette ned
hængende i Kjedlen, vilde det afsmæltes ved Heden,
og Ventilen altsaa aabne sig, selv om Damptrykket
var mindre, naar blot en farlig Varmegrad var opnaaet.
Andre Betryggelsesmidler, der ere bragte i Forflag, bestaae i at have et langt Nor, som staaer under
Vandet med den ene Ende, hvis anden Ende, der
rager hoit op, ender sig i en Trompet; saasnart den
nederste Ende blev fri, vilde Dampen trænge ind i
Roret og, ved at blæse t Trompeten, varsle om, at
Kjedlen er ved at tommes; eller ogsaa lægges et Jernbaand lost om Kjedlen lige under det Sted, hvortil
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Vandet naaer,

og som saaledes aldrig kan, saalænge

Vandet indvendigen bedækker samme, blive rødglødende.

Men steer dette, ved Vandets utilbørlige Synken, vil
Kjedlen udvide sig og derved

spænde mod Baandet,

som da let kan sætte en Klokke eller

anden larmende

Indretning i Bevægelse.

Vi have altsaa Midler nok, og virkelt'gen de ere
i hor Grad betryggende mod den betydelige Fare, hvor

for Menneskeliv udsættes, naar en Dampkjedel sprcenges.

Naar dette dog ingenlunde sjeldent fleer,

maa

Aarsagen stedse tilstrives og kan t de fleste Tilfælde
eftervises at være den hoieste Grad af Skjodesloshed

eller endog forsætlig Modarbeiden mod de givne Sik
kerhedsmidler.

Herimod vil ingen menneskelig Kunst

fuldstændig en kunne virke.

Men, kræve vi kun af vore

Maskinister den Omhu, som vi kræve af Enhver, til
hvem vi betroe Capital, Gods og Liv; see vi os blot

t Stand til at vælge, og vælge vi med samme Varlighed den,

f. Er.

der sial forestaae vor Maskine,

vælge yen,

som vi

der flal forestaae vort Skib,

kunne vi haabe, at ingen Ulykke vil flee.

da

Overhovedet

regne vi, hvormange Dampmaskiner, der ere i Gang,

og det Antal Sprængninger, der finde Sted, er For
holdet vistnok langt gunstigere, disse Mastiner langt
mindre farlige, end de fleste andre menneskelige Ind

retninger, som bruges i lignende Formaal, som Damp-

mastinen.

Vi hore vel Menigmand sige,

naar man

begiver sig paa et Dampskib, trodser man to Elemen
ter, baade Ild og Vand; men vi bor ikke derfor dele

hans Frygt; thi det er ved Ildens Brug, at Skibet
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fores hurtigere og mere regelmæssigt over Havet, end
ved Vind,

at det altsaa t kortere Tid trodser dettes

Vælde, og Ilden selv kan aldrig hverken ved at sprænge

Dampkjedlen eller antænde Skibet, bringe Fare, naar

den Omhu, der bor vises, virkeligen bliver vrist.
Vi bor her endvidere nævne Kjedlens Materiale;
dette er, som oftest, valsede Jernplader.

Kobber har man

vel ogsaa brugt; dog er samme kostbarere. Stobt Jern,

som maa anvendes til Hoitryksdamp, bliver imangeTilfælde for tungt.

Jovrigt forandres Kjedlens Form paa

mange Maader, deels

efter Maskinens Beskaffenhed,

deels efter Mastinbyggerens Forgodtbefindende og andre
udvortes Omstændigheder; f.Ex. Kjedlen er anderledes i
Somaskiner end i andr e Maskiner. De ville have Leilr'g-

hed i det Følgende, naar jeg foreviserDem flere Maskiner,

at lære at kjende flere af disse Constructioner.
Man har udfundet ved Erfaring practiste Regler
for at bestemme Kjedlens Størrelse i en Maskine, hvis

Kraft er given, og som altsaa t en vis Tid kræver en

vis Dampmængde.

Ogsaa har Ildstedet, Risten o.s.v.

den Størrelse, som ved faste Regler bestemmes; Sirkerhedsventilerne bor være saa store, at al den Damp,
som dannes ved sædvanlig Fyring, kan undvige gjennem

samme.

Dog den nærmere Udvikling heraf og Bereg

ningen af Kjedlen og dens Dele hore ikke hjemme i

dette Foredrag.

Resultatet af flere Regler , hvilke vi

nærmere fremsætte, bliver imidlertid det, at Dampkjedlen
stedseerstor; og man finder det, som oftest, derfor rig

tigst at indrette flere Kjedler eller i det Mindste flere Ildste
der. I forste Tilfælde bliver det endvidere hensigtsmæssigt.
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at anbringe en Reserve-Kjedel. F. Er., hvis en
Dampmastine behover en vis Størrelse af Kjcdel, vil
man passende fordele denne Størrelse paa to Kjedler;
og desuden anbringer man en Referve-Kjeoel, som
tages i Brug, uaar een af de andre udrenses, repareres eller fornyes. Da Kjedlen ncemlig er af langt
mindre Varighed end Maskinens øvrige Dele, forvisser
man sig saaledes uafbrudt Afbenyttelsen af Maskinen.
Brændselforbruget retter sig naturligvns især efter
den Mængde Damp, der sial udvikles, dog tillige efter
Kjedlens mere eller mindre hensigtsmæssige Construction. Maskinbyggerne have bestandigen for sig den
Opgave, at indrette Kjedlen saaledes, at, med den
storst mulige Besparelse af Brændsel, den fornødne
Mængde Damp kan udvikles. Og stedse bor Kjedlen
formaae rigeligen at gjore dette; thi ellers foranlediges
Fyrpasseren til paa en odflende Maade at kaste Brændsel
paa, uden dog derfor at opnaae sin Hensigt, at erholde
i tilstrækkelig Mængde Damp.
Stcenkul anvendes, som oftest, som Brændsel
under Dampkjedler; mien, naar Fyrstedet indrettes der
efter , kunne Brænde og Torv ligesaa vel bruges.
Stedforholdene og Priserne maae afgjore, hvilken
Brændselsort der bliver fordeelagtigst. I enkelte Til
fælde synes kunstigt præpareret Brændsel, saasom
Brændselftene, (briquettes), dannede as smaat Steenkul, blandet med Leer, og som tillige gjennemtrækkes
med Tjære, at kunne anbefales; ogsaa Coke eller for
kullede Steenkul anvendes fortrinsviis, hvor Nogen
vilde være besværlig.
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Tredie Forelæsning.
dampen virker paa en dobbelt Maade i Dampmaflinerne, enten ved sin Spændkraft, og undviger da, saasnart den saaledes har virket, eller ogsaa udfylder den

et Rum under Stæmplet,
ten,

hvorfra den bortjager Luf-

og frembringer dernæst,

ved at afkøles,

et luft

tomt Rum, hvorimod Atmosphærens Tryk Mes.

Til

den forste af disse Virkninger kræves Damp- af hoi
Mastiner

Spændkraft;

af saadan Indretning kaldes

derfor Hor tryks mask in er.

Anvendes Dampen der

imod til ene at udfylde et Num, som senere, ved Dam-

pens Afkøling, gjores lufttomt, behoves Damp kun af
ringe Spændkraft, et af stort mere end een AtmosphceSaadanne Maskiner kaldes Lavtryksma-

res Tryk.
skiner.

Det er disse, som ere de almindeligste,

og

som vi forst ville afhandle.

Een af de ældste Mastiner af denne Art er New-

comen's,

der er fremstillet i Fr'g. 6.

staaer over Ildstedet n,
hullet v ; den

er omgiven af Muurværk,

kanalerne x, x

ere anbragte.

tilen, c, c' Prsvehanerne.

Kjedlen b

nedenfor hvis Nist er AsteN er

hvori Ild-

Sikkerhedsven

Dampstovlen a er anbragt

over Kjedlen; og Dampen indlades fra samme i Stov-

len, naar Hanen d aabnes. Er det tætsluttende Stæmpel s nu tillige bragt i Veiret ved Tyngden af Pnmpestangen k og ved den Modvægt, som er

m,

ophængt i

hvorved den modsatte Ende af Maskrnbomwen i i

drages ned,

vil

Dampen

udfylde Stovlen

aldeles.
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Damphanen d lukkes dernæst, og koldt Vand bliver
indladt, ved at aabne Hanen f, som er anbragt t et
Ror, der gaaer fra Vandbeholdm'ngen ss. Ved denne
Jndsproitning nedsvales Dampen, som er i Støvlen,
og i samme opstaaer saaledes et lufttomt Rum; men
ovenpaa Stæmplet trykker Atmosphceren; altsaa drives
dette ned med en Kraft af 14 til 15 Pund for hver
Qvadrattomme. Er det kommet ued, og har det alt
saa tillige draget Pumpestangen k opad, folgeligen afgivet Kraft til den Pumpe, Mafiinen er bestemt at
drive, aabncs atter Damphanen d; Stæmplet drages
t Veiret ved Overvægten paa den modsatte Ende af
Maskinbommen i i, og Dampen fylder saaledes paa ny
Støvlen. Hanen f, som stod lukket, efter at det lufttomme Rum var tilvejebragt, og under Stæmplets
Nedgang og paafolgende Opgang, aabnes atter, og en
ny Nedsvaling finder saaledes Sted, hvorved Masiinen
atter gjor et Stæmpelflag og drager Pumpestangen 1;
i Veiret. Saaledes fortsættes fremdeles Bevægelserne,
ved asverlende at aabne og lukke Hanerne f og d.
De øvrige Dele, som ere viiste i Tegningen, have
følgende Betydnings Paa Mastinbommens tvende En
der ere to buedannede Dele, kalrte Hestehoveder,
hvortil ere heftede Kjceder; til den ene af disse er
Stcempelstangen r fastgjort, til den anden Pumpestangen
som antages at hore til en stor Pumpe, be
stemt til at fore Vandet op af en Bjerggrube (den
sædvanlige Anvendelse, man gjorde af Newcomen's Masiiner). En Deel af dette Vand bringes gjennemRoret l op i Kassen g-, hvorfra Svalevandet, tages, og
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tillige lidet Vand kan udtappes gjennem Hanen h for
at bringe Stæmplet til at stutte aldeles damptæt.
Det Vand, der, deels som Jndsproitningsvand, deels
fra den nedsvalede Damp, samler sig t Støvlen, ned
flyder gjennem Roret p til en Vandbeholdm'ng, hvorfra Kjedlen efter Behov forsynes.
Dog kan denne Mastine ikke bruges uden at an
vende en stor Mængde Damp; thi, da Stovlen maa
afkøles aldeles hver Gang Fortætning stal skee, altsaa
ved hvert Stæmpelflag, horer der en Tid til, inden
den atter bliver opvarmet saaledes, at den ikke nedsvaler Dampen. Den forste Damp næmlig, som træder
ind, efter at Hanen d er aabnet, vil fortættes og kun
tjene til at opvarme Stovlen, saa at den ikke fremdeles virker nedsvalende. James Watt foretog derfor
Nedsvalingen r et særstilt Kar, Fortætteren, Condensatoren, som holdes bestandigen kold, i det samme
er omgiven af koldt Vand. Dog hertil indskrænkede
hans Forbedringer sig ingenlunde; enhver Deel af
Maskinen forandredes og indrettedes 'hensigtsmæssigere
end selv de senere forbedrede Mastincr, som vare byg
gede efter Newcomen's Princip. Vi ville bedst erkjende
dette ved fuldstændigen at gjennemgaae hans Maskiner,
af hvilke den enkeltvrrkende, nærmest beslægtet
med den bestredne, er fremstillet t Fig. 7 Tab. III.
Watt fandt det fordeelagtr'gt ogsaa at holde Luf
ten borte fra Stovlen; han lukkede derfor denne foroven aldeles tæt og omgav den med Materier, der ikke
lede Varmen, altsaa holde den saavidt muligt, i samme
Temperatur. Denne Omgivelse, der kaldes Troien
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(jacket), er dannet af Træ, i de nyere Maskiner er
almindeligen en Forklædning af Jern; og imellem
samme og Stovlens Aderflade cr Damp, eller ogsaa
lader man Dampen gaae fra Kjedlen over i Troien, og
derfra, ester at den er gaaet rundt uden om Stoblen,
gaae over i Dampgangen, for herfra at træde ind L
Stovlen.
Dampen træder gjennem Roret S ved F over i
Dampgangen, hvis overste og nederste Kapsel A og A'
staae t Forbindelse med hinanden ved Caualen T.
den overste af disse er Proppen G, som kaldes den
overste Dampprop, og som bevæges ved Haandfanget etter Vægtstangen ti'. Er denne aaben, vrl
Damp strømme fra Kjedlen deels over f Stovlen C,
ovenfor Stcemplet P, deels i Canalen Tj inden Ma
skinen sættes r Gang, aabnes tillige Proppen H, der
bevæges ved Haandgrebet H', i den nederste Kapsel
og Proppen I, som bevæges ved Haandgrebet F, sam
mesteds. Dampen træder saaledes ind i Stovlen tillige
under Stcemplet og gjennem Roret ned i Fortcetteren
I); dog her nedsvales den, da deels Fortcetteren er
omgrven med koldt Vand, deels Vand indsprøjtes gjen
nem Hanen L. Dampen, som saaledes gjennemstryger
alle Stovlens Dele, tjener deels til at opvarme samme,
deels til at forstaffe et lufttomt Rum under Stæmplet, thi den driver foran sig al i Stovlen og Fortcetteren værende Luft, som undviger deels gjennem
Klapventilen M, deels gjennem et scereget Ror paa
Fortcetteren, kaldet Blæseroret, der vækkes af en Prop,
Blæseproppen; Dampen vil dernæst, naar den af-
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koles,

lade under Stæmplet og i Fortætteren,

hvori

den stryger ned, tomt Rum.
Saasnart dette
regelmæssige Gang;

er

skeet,

faae Propperne deres

Proppen G holdes oppe.

Dam

pen strømmer fremdeles ind i Stovlen, over Stæmplet, og tillige ned i Canalenl'; men nu holdes tillige

og saaledes vil Stæmplet, pa der

Proppen II nede,

forbliver et tomt Rum forneden, drives ned ved Damptrykket,

Tryk.

selv om dette ikke overstiger det atmosphæriske

Enden G af den store Mastinbom drages ned;

den Modsatte Ende, som fører en Pumpestang og tunge
Modvægte R, drages op. Saasnart Stæmplet P er

kommet ned i Stovlen, lukkes Propperne G og I;
Proppen II aabnes derimod; Dampen, der allerede er
i T, og den, der fremdeles befinder sig i Stovlen over

Stæmplet, gaaer r'gjennem T, forbi den aabne Prop
H og ind under Stæmplet, som loftes i Veiret ved
Modvægten IL
begge Sider,
Flade,

Ved

at Dampen saaledes

og dette stiger t Veiret.

kommet op overst i Stovlen,

Men,

Dampen,

som

er det atter

lukkes Proppen H,

samtr'digen aabnes Propperne G og I;
vil gjentagcs;

er paa

ophæves Trykket paa Stæmplets ovre

er

og

det hele Spil

under

Stæmplet,

stryger nu atter, gjennem Aabningen I, ned t Roret
T' og Fortætteren D, hvor den ftrar nedsvales, ved
det Vand, som i behørig Mængde strømmer igjennem
Hanen E, der holdes meer eller mindre aaben, saalænge der fortættes.

Blæseproppen holdes nede, under hele Maflinens
Gang ved det udvendige Tryk, der er paa samme.
Ursms

Dampmaskine.

3
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Det Vand, der samler sig i Fortætteren, ligesom den
Luft, Dampen kunde fore med sig, maa altsaa bortsiaffes. Dette fleer ved en Pumpe N, der staaer i

Forbindelse med Fortætteren,
pumpen.

Vandpumpe.

Denne

og som kaldes

er indrettet,

fom

Luft

en sædvanlig

Stæmplet X er gjennemboret og har to

Ventiler eller Klapper; t det Stæmplet drages op,
aabner Klappen M sig, og Vandet og Luften fra Fort(etteren gaae over i Pumpen. Drives Stæmplet derpaa ned, vil Klappen M lukkes, Klapperne i Stæmp-

let aabne sig derimod; Vandet træder op over samme

og fores ved næste Pumpeflag ud igjennem Klapventi

len K, i en særskilt Kasse B, Varmtvandskassen,
hvorfra det deels bortløber, deels oppumpes gjennem

Roret O, ved en dermed i Forbindelse staaende Pumpe
V; V armt'vandspumpen, for at forsyne Kjedlen
eller erstatte det Vand, som efterhaanden gaaer bort som
Damp.
Vandet, som omgiver Fortætteren og Luftpumpen,
vilde snart, ved at modtage Varme fra Dampen, blive
i saadan Grad ophedet, at det ikke længere vilde tjene

til enten at kole Dampen ved Jndsproitm'ng eller holde
Fortætteren behorigen kold.

Man maa derfor ideligen

oppumpe frisit koldt Vand, som desuden erstatter hvad,

der bortgaaer ved Fortætningen, og som oppumpes af

Luftpumpen. Dette fleer ved en tredie Pumpe, Koldtvandspumpen, der her er fremstillet øet> L, og som
ligeledes er lug en sædvanlig Vandpumpe,
oftest af Metal.
Alle disse Pumper drives ved Stænger,

dog som

der ud-
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gaae fra Masiinbommen.

Luftpumpen,

og

ligeledes

Da Stæmplets Vandring L

t

Varmtvandspumpen og

Koldtvandspmnpen, er mindre end Dampstæmplcts, ere
disse anbragte nærmere Mastinbommens Omdreim'ngs-

arel.

Luftpumpens Stæmpelstang er anbragt, ligesom

Stæmpelstangen ved Dampstovlen, r en Kjcede, der er

lagt om en Bue, Hestehovedet, for at forskaffe den en
lige op- og nedgaaende Bevægelse.
De to andre
Pumpestænger ere derimod befæstede blot forneden og
foroven ved et Led.

Vi have feet, at paa een Gang siulle 3 Ventiler
aabnes: den overste Dampventil eller Dampproy G,
Proppen ned til Fortætteren eller Fox-tætm'ngs-Proppen I, og Jndsproitnings-Hanen E; disse siulle der

næst, i det den underste Dampprop H aabnes, slukkes,
uaar Stæmplet atter stal drages op.

Dette kan skee

ved Haandkraft, og t Begyndelsen ansattes virkeligen
ved Mastinen en Arbeider, som flulde i rette Tid, ved

Hjælp af Haandgrebene, trække disse Ventiler op og
i; men allerede ved Newcomen's Mastine opfandt en
Dreng, Humphrey Potter,

Stedet for at røgte sin Mastine,

der onsiede at lege,(.
at knytte Haandfan-

gene for Ventilerne sammen med en Snor,

som

hef

tedes til og sattes i Bevægelse ved selve Mastinbom-

men; og heraf tog en anden Mecham'ker, Henry
B eight o n, Anledning til at danne Tapbommen
(phig tree eller ping’ frame), en Stang, der staaer

r Forbindelse som oftest med Luftpumpens Stæmpelstang, og som har fremstaaende Stifter eller Knagge,

der i rette Tid stode an mod Haandgrebene.
3*

Saale-
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des bevæges nu Ventilerne stedse,

ved denne eller en

lignende Indretning, ved Muffinens egen Virksomhed.
,
Man har fundet det passende, at lukke den overste

Dampprop G, længe fo rend Stæmplet er kommet heelt
ned,

efter

eller

endog

at det har

gjort kun omtrent Halvdelen

en Trediedeel

Stæm

af sin Vandring.

plet vil desuagtet vedblive sin Gang, da det deels,
som ethvert Legeme, der er t Bevægelse, stræber at

fortsætte samme, deeks Dampen, i det den udvider sig,

fremdeles virker.

Lod man derimod Dampen bestemdi-

gen strømme ind,

vilde Stæmplet faae en bestandigen

stærkere Gang og have storst Fart just i det Dr'eblik,
det flak standses, for atter at stige i Veiret.

faa er Maskinen en stadigere Gang,

Saaledes

og man sparer en

Deel Damp.
Den store Pumpe R er Dampmaskinen uvedkom
mende; men det er den, hvorpaa den med sin Kraft
skal virke; thi den enkeltvirkende Dampmaskine anven
des nu kun fornæmmeligen til at pumpe Vand op af

dybe Gruber i Bjergværkerne eller Kulminerne.
her afbildede Pumpe

er liig

Den

vore sædvanlige Vand

pumper; i Bunden ere Ventiler, som aabne sig, naar
Stæmplet drages i Veiret; da opstaaer næmlig oven-

for Bundventilerne et tildeels lufttomt" Rum,

udvendige

Lufttryk paa

Vandet t

Gruben

at dette stiger op gjennem Bundventilerne.

og det

bevirker,
Drives

dernæst ved næste Pumpeslag Stæmplet ned, aabnes
dets Ventiler, og Vandet træder over samme; og, naar

Stæmplet atter trækkes i Veiret,

stiger Vandet op i

en hoiere liggende Beholdning, hvorfra det bortløber.
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Dog maae vi herved, som ved enhver anden sæd

vanlig Pumpe, bemærke, at den Vægt, hvormed Atmosphæren trykker, naar intet Modtryk stilles mod samme,

eller naar den virker mod et lufttomt Rum, har en
bestemt Grændse, den beløber sig næmlig til 14 Pund
paa

Qvadrattommen;

men saameget

vil

ogsaa en

Vandsoile af omtrent 32 Fods eller 16 Alens Horde
hoiere maa altsaa Stæmplet ikke hæve sig over

veie;

Vandet t Gruben, eller, tage vi Hensyn til, at Stæm-

plet dog aldrig slutter aldeles tæt, ikke engang saa
hoit. Skulde derfor Vand pumpes hoiere i Veiret,
maatte der gives Pumpen en anden Indretning, samme
forandres til en Trykpumpe med Vindkjedel o. s. v. eller
ogsaa maatte anbringes flere Pumpesatser, hver med
sin Vandbeholdning, saa at den nederste Pumpe forte

Vandet til en Vandbeholdning, hvorfra det oppumpe-

des med næste Pumpe til en hoiere liggende Vandbe
holdning o. s. v.
Vi ville her undersøge, hvilken Kraft en saadan
Maskine kan udove. Var Maskinen t Gang og oppumpede den f. Ex.

en Mængde Vand,

som kunde

maales, havde vi herved en Bestemmelse for dens
Kraft; dog bor vi tillige fore i Regning den Gnidningsmodstand og øvrige Hindringer,

som findes ved

Pumpen eller Pumperne, hvormed Vandet hæves; thi

ogsaa disse ftulle ved Maskinens Kraft overvindes.
For det Forste ville vi imidlertid intet Hensyn tage

hertil,

men ene sporge om Vandmassen, der hæves i

Veiret.
Dog

vi tage herved

er blot Hensyn til denne
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Vandmasses Størrelse eller dens Vægt;

men tillige

til den Hside^ hvortil den hæves. Det er aabenbart,
at der kræves mere Kraft, dobbelt saamegen Kraft,

for at hæve 10000 Pund Vand 100 Fod i Vejret,
som der horer til at hæve det 50 Fod t Veiret, lige

som der horer dobbelt saamegen Kraft til at- hæve
10000 Pund Vand 100 Fod i Veiret, som til at hæve

5000 Pund til samme Horde.

Vi ledes altsaa til at bestemme det Arbeide, en
Dampmaskine udretter, ved at tage Hensyn baade til
Vægten af den Masse, den forer i Veiret, og til den
Holde, hvortil samme fores.

Vi udtrykke him derfor i

Vægt, saasom Pund, Veien i Fod, og multiplicere
disse to Tal med hinanden, hvilket Product vi da

kalde Momentet.

Hæves saaledcs 1000 Pund 100

Fod i Veiret, da er Momentet 100000, altsaa dobbelt
faa stort, som naar 1000 Pund hæves kun 50 Fod t
Veiret,

eller som 50000, ligeledes dobbelt saa stort,

som for 500 Pund, hævede til 100 Fods Holde, da Productet her ligeledes er 50000, og 4 Gange storre end

500 Pund, hævede 50 Fod i Veiret; da Momentet
i dette Tilfælde er 500 X 50 eller 25 000.
Men hertil kommer endnu, hvor ofte Maskinen

gjentager en saadan Kraftyttn'ng;
5, 10, 20 Gange i Minutet.

om dette

fleer 1,

Maskinen vil, i samme

Forhold som disse Tal, være kraftigere, eller vi maae

multiplicere Momentet med det Antal Gange,

Kraft-

yttringen gjentages i en vis Tid, f. Er. t eet Minut.
Havde vi altsaa en Maffine, der drev Pumper,
som gjorde lO Slag i eet Minut og hævede ved hvert
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Slag 1000 Pund 100 Fod i Veir et, vilde vi sige om

en saadan Mastine, atA den udover 10 Gange i eet
Minut et Moment af 100000, eller hæver t eet Mi
nut 10 Gange 1000 Pund 100 Fod, hvorfor vi, uden

at det forandrer Virkningens Størrelse, gjerne kunne
sige, at den hæver i eet Minut 10000 Pund 100 Fod

i Veiret, eller 1000000 Pund 1 Fod t Veir et.

Udretter Maskinen dette,

er det rimeligt at be-

stemme dens Kraft efter hvad en anden bekjendt Kraft
kan udrette; i ældre Tider brugtes langt oftere end

nu Heste til at udfore saadant Arbeide,

op af Gruberne,

pumpe Vand

og man kom saaledes naturligen til

at undersoge hvad en Hest formaaede at udrette, naar

den arbejdede paa den fordeelagtr'gste Maade.

Hesten arbeider paa den fordeelagtigste Maade
afgiver det storste Kraftmoment, naar den -gaaer i
jævnt/Skridt 2| engl. Mil, lidt over | Miil dansi i

Timen,

1| dansk Alen t Secundet;

den formaaer da

at udøve en Trækkekrast af 150 engelske Pund

(136

danske Pund); d. e. kastede vi etToug over en Tridse

og hængte paa samme en Vægt,

som

gik ned

i

en

Brond, vilde vi kunne gjore denne lng 150 Pund, og
-Hesten vilde med den nævnte Fart drage den

Brønden.

Vi see Fragtkudsken,

op

af

ledet af Erfaringen,

at holde sine Heste i saadant Skridt;

vilde han for

lange storre Hurtighed, da vilde deres Trækkekraft for-

mindstes L langt hoiere Grad; f. Er. skulde de

gaae

dobbelt saa hurtigt, udøve de en Trækkekraft, der er
kun i, 37| Pund, altsaa er Hestens Moment da

mindre.

40
Vi lade derfor til mechaniskt Brug, i Pumpevær
ker, Mollcværker o. s. v. Hesten Haae paa saadan Maade,

lade den gaae med en Fart af lidet over | Miil t Ti
men (eUer 3j engl. Fod i Secundet, 220 Fod i Mi-

nutet) og kunne da regne,
kraft af 150 Pund;

150 etter 33000.

Det er: den kan hæve 33OOO Pund

1 Fod L eet Minut
.
*
Dette Tal kalde
Hestekræft;

at Len udover en Trække

dens Moment er altsaa 220 X

vi Hestens Moment,

eller

en

det er vel i sin Natur ubestemt;

thi

forskjellige Heste udove forstjellig Kraft, og det angivne
Moment forudsætter særdeles kraftige Heste,

der ar

bejde paa den fordeelagtigste Maade; men det er dog

et beqvcmt Maal,

fordi vi have derom et foreløbigt

Begreb, ligesom om Længdemaalene,

Tomme,

Favn;

og vi ville derfor herefter bestemme Dampmaskinernes
Kraft.
Vi maae dog endvidere bemærke,

at Hesten for

maner ikkun t 8 Timer i Døgnet at arbeide saaledes;
den maa jævnligen hvile; efter 2 Timers Arbeide maa

den have 4 Timers Hvile.

Forlange vi altsaa,

at et

* Da det er almindeligt at anslaae Dampmaskinens Kraft
efter den Maalestok, Englænderne anvende, bruge vi her
engelsk Vægt og Maal; for dansk Vægt og Maal er Tallet 29800, for svensk Vægt og Maal er Tallet 36000.
Noget forfljelligt anslaaes dog en Hcstekraft. Hummel
antager saaledes (i Morin's Haandbog for den practiffe
Mechaniker S. 168) en Hests Kraft liig 480 danske Pund
hævede 1 Fod i Sec., hvilket giver for Minutet 28809,

W-'lk
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uafbrudt Arbejde stal udfores, maae vi holde det tre
dobbelte Antal Heste; dog det er kun med Kraften af
de paa een Gang i Arbeide værende Heste, at Masimkraften pleier at sammenlignes, saa at dette ikke videre
tages t Beregning.
Vi kunne saaledes. as en Maskines Virkning finde
dens Heftekraft. Vi ville tage som Erempel een af
de største eller maaskee den største Maskine, af den be
skrevne Art, font hidtil er bygget, næmlig den af
Claud Girwood & Comp. i Aaret 1827 til Kuk
gruberne New-Craighill t Skotlaud udforte Masiine.
Denne Maskine, der hæver Vand 540 Fod i Veiret, har Pumper, hvis Stæmpler gjore en Vandring
af 8 Fod; Stæmplet selv har en Tværlinre af 16
Tommer, saa at for hvert Slag, Pumpen gjor, hæves
en Vandsoile as 8 Fods Holde og 16 Tommers
Diameter. Beregne. vi denne Vandsoiles Vægt, da
have vi
Stæmplets Tværlinre...... 16 Tommer.
Tværliniens Qvadrat. .... 256 Us Tom.
multipliceret med || eller 0,7854
Cr'rkelfladens Qvadratindhold .
201,06 Tom.
Horden 8 X 12 ....... 96 Tom.
19301,76 Kub.Tom.
Divideret med 1728
11,17 Kub. Fod.
Men hver engessi Kubikfod Vand veier 62^ engl.
Pund, saa at Bægten er ... . 698,125 Pund.

Maskinen gjor 13 Slag t Mmutet,

saa at hvert

Minut oppumpes 13 X 698,125 Pund, d. e. 9075,625

Pund.
Denne Vandmasse bringes

540 Fod i Vejret;

folgeligen er dens Moment

540 X 9075,623 = 4900837,5.
Vi flulde her endvidere tage Hensyn til Gm'd-

ningsmodstanden eller Fn'ctionen af Pumpestæmplerne

og Pumpernes ovrige bevægede Dele;

denne,

sinde vi,

men,

uanseet

da en Hestekraft har et Moment af

33 000, ved at dividere hermed,
148,510.
Altsaa udover Maskinen en Kraft af 148^- Heste,
og for at udfore dens Arbeide, da den gaaer uafbrudt,

maatte det tredobbelte Antal eller 446 Heste holdes
paa Stald, eller, tage vi Hensyn til, at Reserveheste
tillige maae holdes og til den nævnte Gnidningsmod

stand, 500 Heste eller derover.
Dog vi bor ikke forst ved Erfaring lære at kjende
en Maskines Kraft.

Vi maae umiddelbart, endog blot

af Tegningen, kunne beregne samme; dette kan ogfaa

skee,

naar vi kjende Dampens Tryk,

Stæmpelfladen,

hvorpaa den virker, og den Hurtighed, hvormed Stæm-

plet sættes i Bevægelse.
før ft senere,

Men vi ville vel passende

naar den dobbeltvirkende Maskine er be-

sireven, gjennemfore denne Beregning.
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Fjerde Forelæsning.
L^e Fordele,

Watt

beskrevne

Time

tilvejebragte ved den i forrige

endog

tre Fjerdedele

i Stedet

vare

Dampmaskine,

til Belob

En Brændselbesparelse
for de

vandtes

ved

særdeles

eller

at indføre samme,

Newcomen'fle

ældre

store.

to Tredjedele

Mastiner, 'og

Watt, i Forening med sin driftige Compagnon B o ulton,

hostede rigelig Fordeel ved at betinge sig ikkun

| af det besparede Brændsel, som Lon for Opfindelsen
og for Bruget

af deres

Men

nye Mastiner.
*

dog

indskrænkedes Dampmaskinens Anvendelse næsten ene til

Bjerggruben,

da den t den beskrevne Skikkelse,

som

enkeltvirkende, ikke egnede sig til at drive Moller,
Fabrr'kmasil'ner o. desl.

Masiincn

afgav

uæmlt'g

kun

Kraft, i det Stæmplet gik nedad; det maatte drages t
Veiret ved den Modvægf, der-var anbragt paa Pum

pestangen, og dennes egen Vægt i Forening med Pumpestæmplets Vægt.
Men

ved

en

simpel

Forandring blev Mastinen

virksom,

baadc naar Stæmplet gik op,

gik ned.

Dampen

fik ncemlig

og

naar

det

afverlende Adgang til

* Som Beviis paa den store Fordeel, Watt's Opfindelse
medførte, kan nævnes, at i en eneste Grube i Cornwallis, hvor tre store Dampmaskiner vare opstillede, tilstod
man for hver Maskine Watt og Boulton 800 Pund Sterling (6960 Nbdlr., 9280 R:dr. sv. Banco) som aarlig
Erstatning for den saaledcs betingede Lrediedeel af Brændselbesparclsen.
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Støvlen baade ovenfor Stæmplet og nedenfor samme;

og ligeledes sattes afvexlende baade den nederste og
den overste Deel af Stovlen i Forbindelse med Fortætteren. Saaledes fremstod den dobbeltvirkende
Dampmaskine, fremstillet i Fig. 8. Tab. IV, som

vi nærmere ville beskrive.
C C er Dampftovlen, omgiven af sin Troie C'O,
hvilken ved Dampen, der træder heri ind fra Kjedlen,

holdes bestandigen varm.

For at bringe Dampen til

at gaae efter Omstændighederne ovenfor eller nedenfor
Stæmplet, er i Dampgangen D, som ligger paa Si
den, anbragt en Indretning, Glideren (the slider)
T, der, som her i Tegningen er vrist, kan stilles oppe
t Dampgangen, eller, som det sees i Fig. 9, dybere
nede i samme.
Tror'en,

I forste Stilling

ved S,

gaaer Dampen

fra

over i Dampgangen og derfra gjen-

nem Aabm'ngen n, kaldet Næseboret (the nozzle),
over i Stovlen, ovenfor Stæmplet, og samtidigere

gaaer Dampen, igjennem det andet Næsebor v, ud fra
Stovlen og derfra,

gjennem Aabningerne v' og v",

over i Fortætteren K. Virkningen bliver saaledes den
samme, som i den enkeltvirkende Dampmasiine; Stæm
plet gaaer nedad,

vel tildeels ved Dampens Spænd-

kraft, men endnu mere, fordi nedenfor samme opstaaer
et lufttomt Rum ved Indsprøjtningen gjennem Venti
len c,

der aabnes behørigt ved Vinkelvægtstangen P.

Men derpaa stifter Glideren Stilling, bliver bragt ned

L Dampgangen, saaledes som Fig. 9 viser. Da gaaer
Dampen fra 8 nedad, langs Stovlen, igjennem det
nederste Næsebor v,

under Stæmplet;

Dampen,

der
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var oven t Skovlen,

gaaer ud gjennem Næseboret »,

ned i Glideren og derfra gjennem v' og v" over t
Fortætteren.

Saaledes drives

Stæmplet t

Veir et,

deels ved Spændkraften af Dampen forneden, deels ved

at foroven dannes et lufttomt Rum.
Maskinen kaldes

med

Fore

saaledes dobbelt-

virkende. Den tærer vel dobbelt saamegen Damp,
men giver ogsaa, for hvert heelt Stæmpelslag, Kraft
baade under Stæmplets Opgang og Nedgang.

Dog,

hvis Maskineri, især flint Fabrikmaflineri, stal sættes i
Bevægelse, kræves en uafbrudt Kraft, og saaledes
er ingenlunde den, der virker her i Maskinen.
For det Forste er Kraftens Retning forstjellig >

Stæmplet er baade opgaaende og nedgaaende;
men desuden, t det samme skifter Bevægelse, er det
en fole Tid stillestaaende, For at Overgangen ikke
skal blive for brat, for at Stæmplet ikke, ved at uaf-

ladeligen Damp indlades, skulde, fra en herved bestandigen forøget Fart, pludselr'gen standses, afspærres
Dampert, ligesom t den enkeltvirkende Maskine, oftest in

den Stæmplet har fuldbyrdet sin Vandring. Dog bliver

Bevægelsen stedse en retlinet op- og nedgaaende, t
Stedet for, at til Bevægelsen af Maskineri kræves som
oftest en fortsat omdrerende. Denne bevirkes ved

forstjellrge Indretninger, som staae i Forbindelse med

Stæmplet og bevæges ved dette.
Maskinen har, ligesom den enkeltvirkende Maskine,
en Mastinbom LLZ, dannet af Jern; denne bevæger
sig omkring Arlen X, der hviler paa to Tappeleier,
anbragte

paa de overste Bjælker

af Maskin-Stillin--

gen AA'.

Dog kan denne Masimbom kun bevæges

i en Bue, op og ned, medens Stæmplet og den der
med forbundne Stæmpelstang har en retlinet op- og
nedgaaende Bevægelse.

Stæmpelstangen forbindes der

for et umiddelbart ved et Led med Mastinbommen,

ei

heller ved cn Kjcede, som ved den enkeltvirkende Ma-

stiue, hvilken her ikke vilde være tilstrækkelig, da den
under Stæmplets opgaaende Bevægelse ikke vilde holdes

strammet; men Forbindelsen steer gjennem det saakaldte ,

Parallelogram
Dette bestaaer af Baandet eller Forbindelses-Ledet LM, som forener S tæm p el-

stangen med Mastinbommen, og som er bevægeligt om

Arlerne L og M, af Delen OL af Masiinbommen,
den hermed varallele Stang MN, der har Ledet M
tilfælles med Stæmpelstangen og Baandet ML,

og

Ledet N fælles med Baandet ON, der er heftet ved
et Led O til Mastinbommen. Desuden gaaer Stangen
NR fra Ledet N hen til Ledet R, der er fast anbragt

paa Mastin-Stillmgen.
Virkningen af disse Dele er nu følgende.
Naar
Punctet O af Masiinbommen, som t Fr'g. 10 Tab. V er
fremstillet ene ved en ret Linie, drages, ved at denne
gaaer op eller ned, altsaa enten til O' eller O", noget

til Siden, eller kommer nærmere en Linie, dragen verticalt gjennem X, vil samtidige« Punctet N, der be

væger sig i en lignende Bue, bestreven af Stangen
NR, font har Punctet R til Centrum, drages mod R,
altsaa ligesaa meget udad fra den lodrette Lime gjen
nem X, som O drages indad; et mellemliggende Punct
E vil altsaa, stjondt Baandet ON saaer forffjcllige
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skraae Stillinger, gaae lige op og ned, gjennem
Puncterne Ez og E/z.
Da LM stedse er parallel med ON, vil endvidere
Punctet M gaae lige op og ned. Det staaer næmlig

nole i samme Forhold som E, kun har det en storre
Bevægelse. Tænke vi os en Linie dragen gjennem M,
15 og X, dannes jo heraf og af Linierne XL og LM
en Trekant, hvori Linien OE er dragen parallel med
LM. Der finder saaledes bestandigt det Forhold Sted,
at XL er til XO, som XM til XL; altsaa, ligesom
E bevæger sig lige op og ned., eller retlinet, vil M

ogsaa bevæge sig retlinet. Vi kunne saaledes beqvemt
i M og E anbringe Pumpestænger, t og n, decks for
Dampstæmplet P' (Fr'g. 8), deels for Luftpump estæmplet p.

Dampstæmplets op- og nedgaaeude retlinede Be-

vægelse er nu vel forandret til en krumlinet Bevægelse,
men denne crop- og nedgaaende, medens en i samme
Retning fortsat Kredsbevægelse fordres.
For at
tilvejebringe denne, er anbragt et stort Svinghjul

VV (Fig. 8),

som ved Krumtappen G og Træk-

1*, der naaer op til Maskinbommens anden
Ende V, er forenet med Masiinens bevægede Dele.

Denne Forbindelse virker nu saaledes, at, naar Stæm-

plet i Dampstovlen gaaer ned, altsaa L ligeledes gaaer

ned, men Lz gaaer op, sorer denne Krumtappen G
med sig opad, og Svinghjulet sættes t Bevægelse;
denne stræber dette, formedelst sin Inerti eller Svingkraft, at vedligeholde, og det forer saaledes, selv efter

at Stæmplet er kommet heelt ned og er standset et
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Aieblik, ligesom Maskinbommen, der stal stifte Bevæ
gelse, Krumtappen G over dens horeste Sted, hvor
den vilde standse, over til den modsatte eller venstre

Side af Arken, hvor den da gaaer ned.
men heelt ned,

denne Stilling,
ligesom tilforn,

gaaer opad.

Er den kom

hjælper Svinghjulet den atter over

over til hoire Side, hvor den da vil,

fortsætte sin Bevægelse,

medens 1/

Krumtappen og den Arel, der udgaaer

fra samme, bevæge sig saaledes uafbrudt og jævnt, ved
at Svinghjulet holdes i Gang af Maskinen.

Vi ville her omtale Svinghjulets Virkning, der
er den samme, som overalt, hvor vi anbringe det paa

Mastiner, at udjævne en ustadig Kraft.

Naar vi selv

omdreie det sædvanlige Haandsving, spore vi, at samme
gaaer lettere, naar Svinget gaaer ovenfra nedad, end
i modsat Retning.

Mennesket kan virkeligen ogsaa da

langt bedre anvende sin Mustelkraft og tildeels sit Le

gemes Vægt.

Det bliver altsaa rigtigt at spare Noget

af den overflodige Kraft, Mennesket kan afgive, naar
han fordeelagtigst virker paa Svinget, til den Tid, da
han ikke kan virke saa vel.

Dette udretter nu Sving

hjulet; ved at det sættes i Bevægelse, virker dets In

erti (den for alle Legemer fælles Tilbøjelighed til at

forblive i den Tilstand af Hvile eller Bevægelse, hvori

de ere); det fortsætter altsaa, selv om Kraften i nogen
Tid aldeles ophorte at virke,

sin Gang,

drager saa-

ledes Svinget med sig og tillader altsaa med mindre
Kraftanstrengelse at vedligeholde Bevægelsen.

Det er

som omtalt, her ved Dampmaskinen, at Svinghjulet paa
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lignende Maade fortsætter Krumtappens Omdreim'ngs-

Bevægelse.

Vi have saaledcs forandret den op- og nedgaaende
Bevægelse til en uafbrudt Cirkelbevægelse, og vi ville
saaledes

kunne

anvende

Dampmaskinen

til

at drive

Molleqværne, Fabrikmastiner o. s. v. som i Alminde
lighed kræve en omdreiende Bevægelse i en Cirkel, hvil

ken Bevægelse udgaaer fra Arlen 1.

Men især de sidst-

nævntes Maskineri forlanger endvidere en aldeles stadig
Gang, og ved et sindrigt Middel, den saakaldte Gu
vernør (Styrer, governor), opnaaes dette.

Denne

A

(Fig. 8) er særskilt afbildet i Fig. 11 Tab. III og Lestaaer

af to tunge Masser, to Kugler X,L?,heftede til to Stæn
ger k,kz, der ere fastgjorte til en Navle i, hvorom de

kunne trete sig.

Sættes disse nu t en hurtig Om-

dreiningsbevægelse, ved at Skiven T, anbragt paa den
opretstaaende Stang G, omdreies, ville de svinge ud

og drage den dermed forbundne Bosning d nedad;
men i denne Bøsning gaaer en Stang dN, der dreier sig
om L, og fra dens anden Ende N udgaaer en Trækstang

til Grebet s, der er anbragt paa Spjeldet eller Klap
pen S i Damproret (fe ogsaa S i Fig. 8).

Denne

Klap, der kaldes Drøvlen, (throttle-valve), lukker
tildeels for Damproret, naar Bøsningen d glider nedad.

Det er nu let at r'ndsee,

hvorledes

Maade en stadig Gang bevirkes.

paa denne

Driver en Mastine

f. Ex. i et Fabrik en stor Deel Væve eller andre Ma-

nufacturmaflmer, ville disse,

efter Befiaffenheden af

Arbejdet, der udfores paa samme, stundom sættes ud
af Gang.

Naar nu saaledes en

Ursms Oampmc-fline.

stor Deel af disse
4
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staae stille, vil Masimen jo have mindre Arbcide at
udrette; man maatte da befrygte, at den, hvis den

beholdt samme Krast,

vilde gaae

med

en

stor

for

Fart baade til Skade for den selv og for de øvrige

Manufacturmaskiner, som den vedbliver at drive.

Men

snart bliver ved denne hurtige Bevægelse Guvernøren
sat i Virksomhed;

dens Kugler svinge ud; Drovlcn

dreies for Damproret, og Masimen modtager saaledes

en mindre Deel Damp fra

Kjedlen.

Kræves

atter

Dampmaskinens fulde Kraft, i det samtlige eller de

fleste Maskinerier sættes i Gang, vil vel i Begyndelsen
Dampmaskinen gaae langsommere; men snart bevirker

just denne langsomme Gang, at Guvernørens Kugler
atter falde ned, at altsaa Drovlen paa ny fuldstændigen aabnes,

og Maflinen saaledes faaer tilstrækkelig

Damp til den forøgede Kraft, som den stal afgive.

Efter saaledes at have bestrevet Masiinens vigtigere Dele, som sees udvendigen, betragte vi nærmere
de indvendige Dele af samme.

Dampst o olen er,

som forhen omtalt, omgiven af Tro i en (the jacket),

og almmdeligen passerer Dampen rundt om samme,
inden den gaaer ind i Stovlcn. Hensigten hermed er
at holde denne stedse varm; men med mindre Spilde

af Damp opnaaes dette, naar Støvlen, som stundom fleer,
ene omgives med en Troie af Materier, der flet lede

Varmen, saasom Træ, Kulstov o. s. v. eller ogsaa med en
blot samme frit

omgivende

Troie,

da Luften,

som

flet Varmeleder, behorigen

vil beskytte mod Afkøling.

Det er en Selvfølge,' at,

naar Troien fyldes med

Damp, maa Vandet, som fremkommer ved at samme

T
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fortættes, kunne aftappcs gjennem en Hane, som ogsaa
sees paa Tegningen.
Stcemple t er forbundet med Stæmpelstangen, som
gaaer aldeles damptæt gjennem en Bøsning, pakket med
Hamp, som er anbragt i Støvlens Laag, paa hvilket endvr'dere bemærkes Smørekoppen x Fig.8. Stæmplct selv
siutter aldeles tæt mod den indvendigen glat dreiede og
slebne Støvle, hvilket skeer ved en passende Pakning.
Stæmplet bestaaer derfor af to Dele, mellem hvilke
anbringes lostflettede Hampeser'singer og Hamp, som da,
t det Delene af Stæmplet sammenstrues, tætte behø
rigt, uden at gjore for stor Gnidningsmodstand; for
med Lethed eftcrhaanden at tætte Stæmplet, naar det
slides, har man vel ogsaa anbragt et Tandhjul ovenpaa samme; havde da hver af Skruerne et Drev, og
blot een af samme omdreiedes, vilde de øvrige jo ligeledes omdreies, og Stæmplet saaledes bringes til behorigen at flutte.
Disse Stæmpler kunne dog ikke bruges, hvis
Dampen har en betydelig Varmegrad; man nodsagedes
derfor ved Hoitryksmastiner at anvende Stæmpler ene bestaacnde af Metal, hvis Dele da presses ud ved spcendige
Fjædre. Eet af de sædvanligste af disse cr^afbildet r
Fig. 12 Tab. IH. A er en tyk Ring af Messig, fordeelt
i 4 Cirkelaffnit 8,8,8, g; disse spændes ud ved Kilerne
u,u,u,u, hvorpaa virke Fjædrene t,t,t,t. Saasnart nu
Afsnittene s,8,8,s slides, presse Kilerne sig frem; men
disse aMdes ligeledes mod Støvlens haarde Jernflade,
og saaledes bringes Ringen stedse til at flutte. 13 er,
en lignende tyk Ring, hvori ene Delene ligge saaledes,
4*
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at Cirkelafsm'ttene s af den ovre Ring dække just over
Kilerne af den nedre.

Der opstaaer saaledes en aldeles

tæt Slutning, uden betydelitz Gnidningsmodstand, og

Stæmplets Dele, som holdes bevægelige, ved behorigen
at smores, afslides saa jævnt, at det forst efter flere

Aars Brug bliver fornødent at indsætte

nye Kiler.

Selv i Lavtryksmastinerne har man fundet det

anvende Metalstæmpler

sigtsmæssigt at

eller

hen

Jern-

stæmpler af denne eller en anden Construction, i Stedet for de med Hamp pakkede Stæmpler.

Vi ville allerede, ved Betragtning af Tegningerne
Fig. 7 og Fig. 8, have havt Leilighed til at kjende to.
forstjellige Maader, hvorved Dampen fra Dampgangen

behorigen

fordeles til

Stovlen.

Foruden disse to,

er endnu en treble,

det Averste

og Nederste

af

Propperne og Glideren,

Dobbeltgangshanen, eller

som den mindre rigtigen kaldes Firegangshanen (four
way cock).

Denne er en Hane, hvis Nogle har to

buedannede Gjennemgange af samme Vidde, som Damprorene; den flutter aldeles i en fremspringende Deel,

hvori tillige Gangen 83, Fig. 13, Tab. V, fra Kjedlen, og

Gangen F, der gaaer til Fortætteren, ende sig.
Stæmplet

nu

gaae nedad,

give

vi Hanen

Skal

den

t

Fig. 13 a viiste Stilling, og Dampen vil da udgaae fra

D, op r'gjennem Hanen, ind over Dampstæmplet.

Lige

ledes vil Dampen udgaae fra Stovlens nederste Deel,
igjennem Hanen og ad F over i Fortætteren.
Er
Stæmplet nu, ved Fortætningen under samme, drevet
ned, omdreies Hanen en Fjerdedeels-Cirkel til Stillin
gen Fig. 13

b.

Dampen udgaaer da

fra Kjedlen
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gjcnncm D,

ned gjennem Hanen, over r den neder-

ste Deel af Støvlen, medens den t Skovlen værende
Damp gaaer ud af det overste Næsebor, gjennem Ha

nens anden Gang, ud igjennem Hullet F, over i Fortætteren.

De practifle Indvendinger, man har gjort

mod Togangshanen, ere, at den stives uligeligen, da
den kun dreies t en Fjerdedeels-Cirkel; men dette vil
forebygges, da man let kan give den en fortsat Omdreinings-Bevægelse, eftersom den er aldeles symmetrist.

Endvidere, hvis Hanen bliver nogenlunde stor,

som er nødvendigt, naar Mastmen selv er stor, efterdi

Dampgangene da maae have en betydelig Vivde og

Hanens Gange en hertil svarende, vil Gnidm'ngsmod-

standen særdeles tiltage.
*
Glideren (the slider) bevæges op og ned i
Dampgangett ved en Stang, der gaaer damptcet gjen-

nem sammes overste Deel, forneden staaer Dampgan
gen t Forbindelse med Fortætteren. Gives nu Glideren Stillingen Fig. 14 a, vil Stcemplet fores nedad;
thi Dampen strømmer fra Kjedlen gjennem Aabningen
8) ind i Glideren, og, da denne nu slutter aldeles,
kan den kun gjennem det overste Næsebor gaae ind t

Støvlen. Dampen under Stcemplet -gaaer derimod ud
af det nederste Næsebor gjennem Aabningen F, over i
Fortætteren. Ved at skyde Glideren heelt ned, som Til-

* De af R as m u s se n udtænkte Forbedringer as Dobbeltgangshanen fortjene, ffjondt hidtil ikke prøvede, Opmærksomhed,

Se Mag. for Kunstnere og Haandværkere
3dic Bd. S. 385 og 4de Bd. S. 264.

anden Række
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fceldet er i Fig. 14 b, bliver tilvejebragt Forbindelse
mellem Stovlens overste Deel og Fortcetteren, og, formedelst Hullet D, mellem den nederste Deel af Støv

len og Damproret; Stcemplet vil altsaa gaae opad.
Man har indvendt mod Glideren, ligesom mod
Dobbeltgangshanen, at den ikke var tjenlig ved Maskiner,

hvor Dampen afsyærredes, inden Stæmplet var naaet

heelt ned.

Ved dog at give Glideren en passende

Længde, vil allerede, nnar Stcemplet har tilendebragt

sin halve Vandring, der kunne lukkes for Dampen,
medens Forbindelsen med Fortcetteren vedbliver. Dette
vise Fig. 11 c og d.

I Fig. c, hvor Stæmplet er

i sin Nedgang, er allerede lukket for Dampen; Ad

gangen gjennem det nederste Næsebor til Fortcetteren

staaer derimod aaben for den Tamp, der endnu monne
være i Stovlen. I Fig. d, hvor Stcemplet er i sin
Opgang,

er ligeledes spærret for Dampen, ester at

Stæmplet har gjort sin halve Vandring; der kommer

ikke mere Damp ind forneden, hvorimod den fremdeles
kan stryge foroven..
En noget forandret Indretning af Glideren er
den, som er fremstillet ved Maskinen Fig. 8; den er
halvrund, og kaldes, fordi dens Gjennemsnit ligner et

D, ogsaa ofte Il-Ventilen (W-valve); den udfylder
saaledes den halvrunde Dampgang

og slutter an ci

blot med to glatte Flader i den Deel af Dampgangen,
der vender mod Stovlen, men tillige mod den bageste

Deel, hvor en Hampe-Pakm'ng er anbragt. Ved end
videre at gjore dens Vandring saa liden, som muligt,

hvorfor

ogsaa Næseborene gjores lave,

men brede,
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formindske vi Gnidm'ngsmodstan'ven.

Glide-re af denne

Form anvendes nu almindeligen ved Lavtryksmastinerne.
Tidligere

oftere findes

som ogsaa nu

anvendtes Propper,
paa ftørre Maskiner.

De drives

Stænger paa den Rtaade, som Fig. 15
roret har

et Kammer

ved

viser. Damp-

ved det Dverste

og et

lig

nende ved det Nederste af Skovlen, hvori ere anbragte
Aabningerne v og O; to lignende Kamre, hvori Aab-

ningerne F, F, ere forenede ved et Ror, som gaaer
til Fortætteren. Propperne, der lukke for Dampkam
rene, ere gjennemborede, saa at Stængerne, der ere
fastgjorte til Fortcetterpropperne, gaae igjennem samme.
Ved at drage een og samme Stang i Veiret, i Teg-

ningen den ydre, drages nu den overste Dampprop og
nederste Fortætterprop op (se Fig. a); Dampen stry

ger saaledes ind i den overste Deel af Støvlen, ud
fra den nederste Deel,

og Stæmplet

gaaer saaledes

nedad.
Stode vi dernæst denne Stang ned, drage
den anden Stang opad (se Fig. b), vil der for Dampen i den ovre Deel af Støvlen aabnes Adgang til
Fortætteren;

hvorimod ny Damp stryger forbi den i

det nedre Dampkammer aabnede Prop, over i Støvlen

under Stæmplet; dette vil saaledes gaae i Veiret, da
foroven er et tomt Rum.
Det er, hvis man vil bruge Afspærring, let, ved
at hefte hver Prop

til sin Stang, naarsomhelst

at

aabne og lukke samme, og saaledes egner denne Jnd-

retning fig særdeles til Masiiner, hvorved man anvender Afspærring.
,
Propperne kunne sættes i Bevægelse ved

>
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bommen, anbragt i Forbindelse med Luftpumpestangcn,
i det denne, ved Knagge paa samme under dens op
og nedgaaende Bevægelse, steder an mod Proppernes
Haandfang. Saaledes er det vrist i Fig. 7. Almindeligen drives dog Propperne, ligesom Glideren og
Dobbeltgangshanen, ved Eccentriken eller en Stang,
se Tegningen Frg. 8, der er ved en eccentrisk Skive for
enet med Krumtappen. I det samme omdreies, gaaer
den eccentriske Stang saaledes frem og tilbage og vir
ker til ved eet af de nævnte Midler at aabne
eller lukke Gangene, der tilvejebringe Forbindelse mel
lem Kjedlen og Støvlens Dele,' eller mellem disse og
Fortcetteren. I Tegningen virker den eccentriste Stang
saaledes paa Vinkelvægtstangen NPO, der dreier sig
om P, og som drager Glideren afverlende op og ned.
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Femte Forelæsning.

SOt gaae over til at beskrive Dampmastinens ovrr'ge

Dele, og vende os fra Dampstovlen til Fortætte-

ren og hvad, som dermed staaer i Forbindelse.

Ligesom man sorger for at

holde Dampstovlen

muligst varm, holder man Fortætteren kold.

Den er

derfor i Almindelighed omgr'ven af koldt Vand, eller
staaer t det koldeVands Kasse. Ved nogle Ma
stiner har man villet bevirke Fortætningen ene ved en
udvendig Afkolmg; i dette Tilfælde dannedes For

tætteren af en lang Række af smalle Nor, der altsaa

frembyder en muligst
Vands Paavirkm'ng.

stor Overflade for

det kolde

Dog almindeligt er det at be

virke Dampens Fortætning ved I ndsproitning af

koldt Vand.

Ved en Hane, som aabnes, saavidt

behoves, indsproites fra det kolde Vands Kasse Vand,

som saaledes bevirker Dampens Nedsvaling.

Det er

vigtigt, at Fortætningen skeer saa fuldkomment, som mu
ligt,

og derfor er ogsaa anbragt en egen Fortæt

ning sp ro ver,

et Barometer, som viser, t hvilken

Grad et lufttomt Rum er tilvejebragt.

Den overste

Deel af dette Barometer er næmlig sat t Forbindelse med
Fortætteren, og, jo fuldkomnere det lufttomme Rum i

samme

er,

desto mere maa Qviksolvet stige i dette

Barometer til samme Horde,

som t det sædvanlige,

hvor der er et absolut lufttomt Rum.

Nedsvale vi
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ncemlig til 40 Gr. Hundrededeels, vil Damp af denne

Varmegrad udove et Tryk,
Tommer Qviksolv.

svarende til omtrent 2

Fortætterens Barometer bor alt-

saa vise 2 Tommer mindre end den sædvanlige Baro-

meterhoide, altsaa, hvis det er deelt t franste Tommer,
omtrent 26 Tommer; er det deelt efter engelskt Maal,

omtrent 28 engelske Tommer.

Staaer det lavere, da

er Nedsoalingen enten ikke behorig, og man aabner t saa

Tilfælde Indsproitningshanen noget mere, for at bringe
en storre Mængde Band ind, eller ogsaa trækker For-

tætteren Luft gjennem Sprækker i Samlingerne.

Denne

Luft vil naturligviis ogsaa gjore det lufttomme Num

ufuldkomment.

Paa Følelsen kan man iovrigt temme-

ligen vel mærke, om Fortætningen steer behørigt; thi

i saadant Tilfælde vil Fortætteren holde sig kold.

Luftpumpen p har til Formaal deels at bort
skaffe Luften, som kunde indeholdes i Vandet, der er
anvendt til Dampudviklingen; men især det Vand, som

kommer i Fortætteren ved Indsprøjtningen,
blander sig med Vandet,
giver.

og som

som den nedsvalede Damp

Den er indrettet som en sædvanlig Vandpumpe,

men af Jern og med et tætfluttende Laag med pakket
Bosning; Stæmplet har sædvanligen en Hampepakning,

dog vil man ogsaa kunne tætte med Læder eller Filt,

efterdi

Pumpen

holdes

bestandigere

kold;

Stæmplet

fores endvidere af en Stang, som r Almindelighed er

fastgjort til Parallelogrammets inderste Baand; og, da
dettes Afstand fra Maskinbommens Omdreiningsaxel
X (Fig. 8) er omtrent lug det Halve af Mastinbom-

meus Arm,

er

Luftpumpestæmplets Vandring ogsaa
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omtrent lug det Halve af Dampstæmpleis; E er Ventilen fra Fortætteren til Luftpumpen.
Ved Fortætteren findes endvidere den forhen omtalte
B læ seprop (the blow-valve). Det vil være fornødent,
inden Maskinen sættes i Gang, deels at opvarme alle dens
Dele, deels at uddrive især af Fortætteren i den Luft,
der staaer i samme; dette skeer ved at lade Damp'ind
baade under og over Stcemplet og i Fortætteren.
Denne Damp vil aabne Blæseproppen og jage Luften
foran sig gjennem samme. Imidlertid, saasnart dette
er sieet, vil Dampen nedsvales af det kolde Vand, som
deels omgiver Fortætteren, deels indsprøjtes; der vil
altsaa blive lufttomt indvendigen i Fortætteren, og det
udvendige, atmosphcerifle Tryk vil holde Blæseproppen
nede.
Vandet, der omgiver Fortætteren eller indeholdes
i det kolde Vands Kasse, vil snart deels medgaae til
Indsprøjtningen, deels ophedes, saa at det ikke længere
bliver tjenligt til Nedsvaling; det maa derfor erstattes
ved fristt Vand, der i Almindelighed maa oppumpes. Dette fleer ved Koldtvands Pumpen p".
Denne er ligeledes en aldeles sædvanlig Vandpumpe,
men af Metal, som enten fra en Brond etter Beholdning, hvorfra Vand kan erholdes i behørig Mængde,
oppumper dette. Skulde Vandet ligge saa dybt, at
en sædvanlig Vandpumpe, eller den saakaldte Suge
pumpe, ikke kan virke, d. e. 12 til 14 Alen dybt, maa
en Trykprtmpe anvendes.
Det Vand, Kjcdlen behover til sin Forsyning, tages rcttest af det, som fremkommer ved Fortætningen;
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dette er næmlr'g stedse temmeligen varmt, omtrent 40
@r. Hundrededeels, og altsaa tjenligere end aldeles

koldt Vand.

Fra Luftpumpen ganer derfor Vandet,

som oppumpesfra Forsætteren, over i Varmvandskas

se n og herfra drives det med Varmtvandspumpen

p', der som ostest er en liden Trykpumpe, over i Be
holderen, hvorfra Kjedlen forsynes.
Varmtvandspumpen, ligesom Koldtvandspumpen,
drives ligeledes ved Stænger p' og p", som udgaae fra

Maffinbommen; de ere almindeligen anbragte paa dens
anden Arm,
pumpen.

altsaa

modsat Dampstovlen

og

Luft-

Det vil ikke være uden Interesse at undersøge,
i det Mindste omtrent, i hvilket Forhold alle de nævnte
Dele bor staae til hverandre.

Erfaring, sammenholdt

med theoretiffe Undersøgelser, har vrist os dette.

Vi

vende forst tilbage til Kjedlen, hvori Dampen, som
skal give Kraft, avles.

Man maa naturligviis gaae ud fra den Virkning,
Maskinen stal have, eller dens Moment; dette regne
vr, som forhen, efter Hestekraft, og man har da fun

det, at for hver Hestekraft, Mafiinen indeholder, maa
i hver Time omtrent 1 Kubikfod Vand forvandles til

Damp.

I en Maskine af 20 Heftes Kraft vilde alt

saa henimod 5 Tdr. Vand (hver
om Timen.

Kubikfod) bruges

Beregningen passer nærmest til Damp

af een Atmosphccres Tryk eller lidet derover, saadan
som bruges i de sædvanlige Watt'fle Lavtryksmastmer;

men, om vi ogsaa brugte Damp af hoiere Tryk, vilde
Vandforbruget omtrent blive det samme, efterdi saa-
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dan Damp er i Forhold tættere eller vandholdigere.
Brændselsmængden staaer ligeledes t Forhold til He
stekraften og det fordampede Vand, og kan anslaaes
til 8 til 10 Pund Steenkul for hver Hestekraft i Ti
men, naar Maskinen er stor, af 20 Hestes Kraft eller
derover; mindre Maskiner kræve forholdsmeessigen mere
*
Brændsel.
Dog forudsættes herved, at Brændselet
anvendes paa den fordeelagtigste Maade. Dette steer
kun, naar en tilstrækkelig en stor, ikke for tyk Metal
flade paa den ene Side staaer i Beroring med Ilden,
paa den anden Side bedcekkes af Vand. Kjedlens
Bund, hen under hvilken Luen stryger, Jldgangene,
gjennem hvilke den og den stærkt ophedede Luft gaae,
virke paa saadan Maade, og man regner, at 9 Qvadratfod saadan Flade formaae i een Time at forvandle 1 Kubikfod Vand til Damp, at samme altsaa
svare til en Hestekraft.
Mængden af Vand, som Kjedlen skal indeholde,
kommer det mindre an paa, da det efterhaanden fordampede Vand erstattes ved andet; dog maa Vandmassen
stedse være saa stor, at Jldgangene ere bedækkede. For
lidet Vand i Forhold til det, som bragtes ind til For
syning, vilde altfor meget afkøles ved dette, og saaledes vilde Dampudviklingen blive uregelmæssig. Al-

* Den sædvanlige Regning er 1 Bushel (84 eng. Pund) i 8
Timer; en Bushel er omtrent | Tde. danskt Steenkulsmaa!, altsaa kan man regne for hver Hestekraft
—*X

Tde. i Timen. Ved omhyggelig Fyren, og især naar Mafkinen er stor, kan dette Forbrug formindskes Noget.
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mindelig en regner man, at Kjedlen -skal indeholde 10
Kubikfod Vand for hver Hcstekraft.
Damprummet i Kjedlen maa ikke være for lidet,
da ellers Spændkraften vilde formindskes betydeligt,
hver Gang der udtages saamegen Damp, som beho
ves til een Gang at fylde Stovlen, altsaa ved hvert’
Stæmpelslag. Man regner ogsaa almindeligen 10 Kubikfod Damprum for hver Hestekraft, skjoudt dette
maa ansees at være saare rigeligt.
Risten maa endvidere svare til Mængden af Kul,
som forbruges, altsaa ligeledes til Hestekraften. Man
kan antage, at | Qvadratfod eller 96 Qvadrattommer er en passende Størrelse af Rr'stflade for hver
Hestekraft.
Vi indste, at Kjedlen bliver paa denne Maade
for en Mastine af nogenlunde betydelig Kraft særde
les stor. Saaledes angives for Kjedlen til en Dampmaskine af 36 Hestes Kraft folgende Størrelser, som
tildeels svare til ovennævnte Forhold. Den er dan
net som de tidligere bestredne Kistekjedler (se Fig. 2).
Kjedlen har
Fods Brede, 17 Fods Længde;
dens Overdeel er halvcylindrist; Kjedlens hele Horde
er
Fod. Af Bunden er 4^ Tomme paa hver
Side indmuret. De ovrige 4Z Fod i Breden, som
ligge over Ilden, ere hvælvede 10 Tommer indad.
Siderne af Kjedlen have en Bor'ning af 3 Tommer indad, saa at Vidden mellem de meeft indadborede Ste
der er 5 Fod. Holden af Sidevæggene er saaledes
7Z—2| eller 4| Fod. Vandet gaaer op til det cy
lindriske Laag. Jgjennem Kjedlen gaaer en fiirkant^
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Canal, som er 20 Tommer vild, af samme Længde
som Kjedlen, altsaa 17 Fod; dens lodrette Horde er
2^ Fod; Vandet staaer 11 Tommer over dens overste
Plade, og dens nederste Plade ligger 6 Tommer over
det heieste Punct af den opadborede Kjedelbund. Si
defladerne af denne indvendige Canal ere buede udad,
saa at den paa Midten af sin Horde faaer 28 Tom
mers Vidde, og at Afstanden fra dens Sidevæg til
Kjedlens udvendige Sidevæg, er, hvor denne er meest
indadboiet, 16 Tommer. Gjennemsnr'ttet af Eanalen
er altsaa
Qvadratfod. Vandrummet bliver saaledes paa det Nærmeste 280 Kubikfod, altsaa for hver
Hestekraft næsten 8 Kubikfod. Damprummet bliver
202 Kubikfod, ikkun lidet over 5J Kubikfod for hver
Hestekraft. Den Deel af Kjedelfladen, der kommer r
Berøring med Ilden, deri beregnet ogsaa den indven
dige Gang, dog med Undtagelse af dens nederste Pla
de, er 360| Qvadratfod, altsaa saare noie 10 Qvadratfod for hver Hcstekraft.
Risten er 4^ Fod bred og 5 Fod lang eller 22^
Qvadratsod, d. e. 90 Qvadrattommer for hver He
stekraft. Den har stobte Stænger, af
Fods Læng
de, som saaledes ligge i to Afdelinger, 17 Stænger
i hver; de ere foroven
Tomme brede; Mellem
rummet K Tomme. Den forreste Ende af Nisten ligger 14 Tommer under Kjedlens Sider, 24 Tommer
under det hoieste Punct af Buen; Nisten ligger siraat
under en Vinkel af omtrent 20 Gr., saa at Bagenden
ligger 40 Tommer under Midten af Kjedelbunden.
Det murede Bryst ved Enden af Risten hæver sig
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indtil 13 Tommer fra Kjedlens Bund og er hvælvet

efter samme Linie, fom selve Kjedelbunden; folgeligen

er Gjennemgangsfladen for Luen omtrent 5 Qvadratfod.

En lignende eller i det Mindste kun lidet for

mindsket Gjennemsnitsflade have Ildgangen og Skorn-

stenen; denne er as 4 Qvadratfods Gjennemsnitsflade
eller 2 Fod i Furkant og 80 Fod hor.
Damprsret, hvorved Dampen ledes fra Kjedlen

over

være

i Maskinen, Dampgangene, Næseborene maae

tilstrækkelig en store. " Practistt

Tværlinien

af

Damproret

t

bestemmer man

Almindelighed

efter

Støvlen og giver det da en Tværlinie, der er ||
af denne Tværlinie, eller ogsaa beregner man Vidden
efter Dampmængden, hvilken atter er afhængig af den

fordampende Flade, og finder da, ved at multiplicere

den

fordampende

Overflade,

udtrykt i Qvadratfod,

med 0,0003, Qvadrattallet af Vidden, ligeledes i Fod,

eller samme i Tommer ved at multiplicere med 0,0432.
For ovennævnte Kjedel vilde altsaa, da den fordampende Flade

er 360|

Qvadratfod, Qvadrattallet af

Vidden eller af Dampgangens Tværlinie være 0,1082
Qvadratfod eller 15)5808 Qvadrattommer.
Vidden

selv altsaa 0,329 Fod eller 3,95, næsten

4 Tommer.

Da samme Kjedel svarer til' en Dampmaskine af 36
Hestes Kraft og dennes Støvle vilde have en Tvær
lime af omtrent 31 Tommer, vilde vi, i Folge forste

Regel, give Dampgangen en Vidde af omtrent 5 eller

6 Tommer, altsaa noget større.
Det er naturligviis vigtigt, at give Dampgangene saa liden Overflade, som muligt, for saaledes at
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formindske Anledningen til Afkøling.

rigtigt at gjsre dem cylindriste.

Det er derfor

Endvidere bor man

undgaae en lang Rorledning og enten holde Overfladen blank, f. Ex. polere den, hvis Damproret er af
Kobber, eller bevikle det med flet ledende Materier.
Ogsaa bor, saavidt muligt, Boininger undgaaes, og

disse,

hvor de

ere nødvendige,

være vel afrundede;

thi enhver starp Bsining vil naturligvu's hindre Dam
pens frie Gjennemgang.

Støvlens Størrelse er afhængig af Ma
skinens Kraft. Paa Landmaskiner gjor man Stcemplets Vandring i Almindelighed i Forhold til Tværlinien,
fom 8 til 3, og, for at sinde Stovlens hele Horde, maa til

hun endvidere fores Stæmplets Tykkelse og Næsebo
renes Holde, forsaavidt disse ikke gaae op i Laaget
eller ned i Bunden. Er Støvlens Vidde eller Stæm-

plets Tværlinie given, udregne vi let dets Overflade,
bestemme saaledes, naar Dampens Spændkraft er gi

ven, Trykket paa hele Stæmplets Flade og multipli-

cere dette med den Ver, Stæmplet gjennemlober t en
vis Tid, for at finde Momentet, hvilket, ligesom forhen, sammenlignes med Hestekraft.

Dog,

inden vi gjennemfore saadan Beregning,

undersøge vi, hvorvidt vi tor antage, at al den Kraft,
Dampen har, kan uforringet gaae igjennem Maskinen,
og af denne atter afgives til det Værk, Dampmastr-

nen skal drive.

En simpel Betragtning vil overtyde

os om, at meget heraf gaaer tabt, og det af folgenve
Grunde.

1)

Dampen nedsvales

Ur fin 6 Dampmaskine.

stedse noget,

i det den
5

...... ........

......

-
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gaacr igjennem Rorledningen, Dampgangen, Trsien
og kommer altsaa ikke ind i Stovlen, aldeles med den

Kraft, den havde, i det den udgik fra Kjedlen.

Dette

erfare vi, na ar, som stundom er Tilfældet, en Dampprøver

er

anbragt paa Stovlen; denne staaer stedse

lavere end den,, der er paa Kjedlen.

Om altsaa Dam

pen i Kjedlen udover endog et Tryk af 3 til 4 Pund
over Atmosphæren eller af omtrent 18 Pund paa
Qvadrattommen, maae vi regne noget mindre, 1 til

2 Pund mindre, for Trykket i selve Stovlen.
2) I Fortætteren er intet absolut lufttomt Rum;
thi over Vandet, som er- t samme, staae stedse Vanddampe af samme Varme, som dette, og aldeles mæt
tede. De udove nu vistnok et kun ringe Tryk, ved 40

Gr. Hundrededeels et Tryk af omtrent T’T Atmosphære

eller 1 Pund; men dette Tryk maa dog fradrages;
thi det er kun Overskuddet af Dampens Kraft paa

den
den

ene Side over Fortætterens Dampes Kraft paa
anden Side, der stal fores i Regning.
Vi see

saaledes, at det virksomme Tryk af denne Grund atter

formindskes noget.
3) Dampen afspærres, ofte inden Stæmplet har gjort
den halve Vei; herved spares en Deel Damp; men
Stæmplet gaaer da er heller under sin hele Vandring

med

fuld Kraft.

Afspærre

gjennemlobet sin halve Vei,

vi,

naar Stæmplet har

vil Middeltrykket, eller

det forandrede Tryk, ligeligen fordeelt paa hele Stcemplets

Vandring,

andrage for Damp

as 18 Punds

Tryk, ikkun omtrent 15} Pund; altsaa maa her atter
sraregnes henimod 3 Pund.
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4) Maskinen driver flere Pumper: Luftpumpen,
Koldtvandspumpen, Varnitvandspumpen;

til alle disse

medgaaer en Kraft, som saaledes formindsker den dr'spom'ble Kraft, eller den Kraft, som Mastr'nen kan afgive.

ligen

5) Der er deels ved hine Pumper og fornæmmeved Dampstovlen, hvori Stæmplet gaaer, bety

delig Gnidningsmodstand, som skal overvindes; de for-

sijellige Dele, Parallelogrammet, Mastmbommen, Krum
tappen, Svinghjulet opsluge ogsaa, ved de ved sammes

Bevægelse fremkomne Gnidninger, en Deel Kraft, der

ligeledes maa fradrages.
Man kan derfor antage, at Kraften t en sædvanlig
Lavtryksmaskine ikkun kan anslaaes til omtrent 7 Pund paa

Qvadrattommcn; for den storre Mastine til noget mere;
for den mindre Maskine ikke fuldt saa hoit. Dog her

ved

forudsættes,

at Maskinen

er der Utæthed i

Forsætteren

holdes i god Orden;

Samlingerne, skeer Nedsvalingen i

ikke behørigt,

holdes de bevægede Dele

ikke vel smurte, saaledes at Gnidningsmodstanden ikke

er saa liden, font .muligt, vil den Kraft, Mastinen
kan afgive, være ringere, ligeledes hvis Maskinen ikkun
er raat udarbejdet

eller udgik i en kun ufuldkommen

Skikkelse fra Kunstnerens Haand.
Vi maae dernæst tage Hensyn til

Stæmplets

Bevægelse.
Almindeligen lader man det gjore 200
Fod i eet Minut. Folgeligen vil den mindre Mafline,

i hvilken Stæmplets Vandring er mindre, gjore flere

Slag i Minutet, end den storre Mafline.
Maskiner

er dog Bevægelsen

Maskiner af 20 — 60 Hestes

For smaa

noget mindre, end for

Kraft,

ved hvilke den
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overskrider 200 Fod i Minutet; for endnu storre Masiiner har man antaget Bevægelsen atter noget min

dre, hvortil der dog næppe er nogen Grund.
gelsk Practiker, Brunton,
*

Slagets
Længde.

Antal af Slag
i Minutet.

Bevægelse
i Minutet.

2 Fod.

43

3 —

32
25

172 Fod.
192 —

4 —
5 —

—
—

21

200
210

19

228

—

17

238

—

8 —

15

240

—

9

14

252

—

6 —
7 —

—

En en

giver følgende Tabel.

Slaglængden eller Vandringen 2 Fod vilde passe
til en Mastine af 2 Hestes Kraft, 6 Fod af omtrent
30—35 Hestes Kraft, 9 F^d af omtrent 120 Heftes

Kraft.
Ved den dobbeltvirkende Maskine regnes Slag-

længden dobbelt, og dernæst multipliceres med Slage
nes Antal; thi Stcemplet gaaer med Kraft baade op
og ned; saaledes fremkomme Tallene i sWe Rubrik.

Vi udfore nu let Beregningen for en Mastine,
hvis Størrelse og Bevægelse ere givne. Fenton,
Murray og Wood have saaledes construeret en

Dampmaskine, hvis Støvles Tværlinie er 30 Tommer,

* Compendium of Mechanics.
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Stcemplets Vandring er 6 Fod;
*
antage vi, overeensstemmende med Tabellen, 19 Slag t Minutet, ville vi
kunne udfore følgende Beregning.
Da Stæmplets Tværlinie er 30 Tommer, findes
dets Fladeindhold ved at gvadrere dette Tal og multiplicere med
altsaa
30 X 30 = 900
---- (11
9900
14)----------------.
707| Q Tommer.
Trykket paa hver Q-vadrattomme er 7 Pund;
hvis vi altsaa multiplicere hermed, findes Trykket paa
hele Stæmplet lug
7071 X 7 — 4950 Pund.
Men med denne Kraft gaaer Stæmplet hvert Minut
2 X 6 X 19 = 228 Fod; Momentet er altsaa
4950 X 228 — 1 128 600.
Dividere vi tfu, for at finde Heftekraften, med
Momentet for en Hest eller 33 000, findes 34£j alt
saa har Mastin en 341 Hestes Kraft.
**

* En

Tegning af denne

Maskine,

som sindes

i

Birbe.ck’s

Steam Engine, forevkistes under Foredraget.
** I

et aldeles simpelt algcbraiskt Udtryk sammendrages let

den

hele

Beregning.

saa er dets Overflade

Lad Stæmplets Diameter virre d,

.

.

.......

Multiplicere vi med 7, findes Trykket paa Stæmplet 5^<I2
Er Stæmplets Vandring s, Stæmpelslagencs Antal n, saa
er Bevægelsen 2us; allsaa det hele Moment 5|d2 x 2ns..
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For den cnkektvr'rkend e Dampmaskine bliver Beregm'ngsmaaden den samme; kun maae vi be
mærke, at Stæmplet ikkun under dets Nedgang afgiver
Kraft; vi regne altsaa ikke Stæmpelslaget dobbelt.
En Mastine af Bolton og Watt har saakedes
et Stæmpel af 54 Tommers Tværlinie, 8 Fods Van
dring; antage vi nu, at Stæmplet gjor 15 Slag i
Mmutet, er den Deel af dets Ver, i hvilket det udover Kraft, 120 Fod; vi have saaledes
Stæmpelfladen øl2 X 11 — 2291} Q Tommer.
Da Maskinen er temmeligen stor, kunne vi for
samme gjerne regne 8 Punds Tryk paa Qvadrattommen, altsaa
hele Trykket paa Stæmpelfladen 2291} X 8
= 18329 Pd.
Multipliceres med 120, sindes Momentet
18329 X 120 ----- 2 199 480,
Dividere vi her med 33 000, og foretage en Forkortning
med 11, haves Maskinens Moment, udtrykt i Hestekraft,
d2 X ‘2ns

6000

Jndsætte vi heri Værdierne <1 ----- 30, n — 19, s = 6,
haves
30 X 30 X 2 X 19 X 6

som forhen.
De omvendte Opgaver, naar Heflekraften er given og tillige Stæmplets Bevægelse, at finde Tværlinien, eller naar
denne og Hestekraften ere givne, at sinde Vandringen, oploses let algebraiskt.
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hvilket, divideret med 33 000, giver paa dct Nærmeste
66| Hestes Kraft.
*
Luftpumpens Størrelse retter sig efter
Støvlens. Sædvanligen gjsr man Indholdet lug |
af Støvlens. Da Luftpumpen t Almindelighed er stil
let saaledes, at dens Stæmpelflag er Halvdelen af
Dampstæmplets, vil Luftpumpestæmplets Flade, i Følge
dette, blive Halvdelen af Dampstæmplets; dets Tvær
linie altsaa | as Dampstæmplets. Bed Masiiner,
hvor Fortætningen skeer ene ved udvendig Afkøling,
kan en langt mindre Luftpumpe anvendes.
Koldtvandspumpens Størrelse er afhængig af den Mængde Vand, der behoves til Nedsvalingen. Antage vi, at Svalevandet har 12 Gr.
Varme, den vi omtrent kunne tillægge Brondvand, og
ville nedsvale Dampen, der har noget, omtrent 3 Pd.
over atmosphærisk Tryk, er altsaa af 107 til 108 Gr.
Varme, til Vand af 40 Graders Varme, bruge vi
omtrent 20 til 25 Gange saameget Vand, som det,
der medgik til Dampudviklingen. Altsaa bruger en
Dampmaskine for hver Hestekraft omtrent 25 Pund i
Minutet, eller 25 Kubikfod i Timen, d. e. noget over
5 Tdr. Vand i Timen. Denne Vandmængde maa
* Hvis vi anvende Formlen, bliver denne, under Forudsætning,
at Trykket er 7 Pund paa Qvadrattommen, for de enkeltvirkende Maskiner

thns
6000
hvoraf for ovennævnte Exempel findes 58,32, som, forøget
med I, giver 66,65.
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ansees som den mindste, da vel ikke stedse SvakevanLet kan antages at have en saa lav Temperatur. En
Maskine paa 30 Hestes Krast bruger altsaa over 150
Tdr. Vand i Timen, 3600—4000 Tdr. Vand i Dognet. Practikere kræve langt mere, 5 til 7 Gallons
(1200 til 1600 Kubiktommer) t Minutet for hver
Hestekraft, d. e. 40—55 Kubikfod t Timen, altsaa
Dver Let Dobbelte; dog er denne Vandmængde ikke
stedse tilstede eller let at tilvejebringe.
Varmtvands p ump en kan være liden; den be
hover egentligen kun at oppumpe den Vandmængde,
Ler bortgaaer ved Fordampningen, eller 1 Kubikfod om
Timen for hver Heskekraft; alminde.ligen gjores den
dog (tørre, omtrent af det dobbelte Indhold, for at
Kjedlen stedse rr'geligen kan forsynes med Vand.
Svinghjulets Sterrelse afhænger deels af Masiinens Hestekraft, deels af dets egen Hurtighed. Man
har en practifl Regel for dets Størrelse, næmlig den,
at Hestekraften multipliceres med 200 000, og det saaledes fundne Tal divideres med QvadrattaLet af Hur
tigheden eller af Antallet af Fod, som dets Omkreds
gjennemlober i Secundet. Havde vi altsaa en Maffine paa 34 Hestes Kraft, hvis Svinghjul fiulde gjore
19 Omgange i Minutet og have en Diameter af 21 Fod,
vilde Beregningen give folgende.
Omkredsen 21 X V = 66 Fod.
Hurtigheden i et Secund—* 19 == 204
60
* fO'
Heraf Qvadratet........................... 436
som divideres i 34 X 200 000 = 6 800 000.
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Det, der udkommer ved denne Division, er
15 567, som faaledes bliver Svinghjulets Vægt i
Pund.
Jeg har meddeelt Dem disse Tal, for at De
kunne faae et omtrentligt Begreb om Størrelsen og For
holdet af den sædvanlige Lavtryksmastines Dele. Fuldstændigere Udvikling af denne Gjenstand, en Fremstilling
af de Maal, siere af Mastinens Bidele maae have,
ere vistnok af Vigtighed; dog de hore ikke hjemme i
dette Foredrag; maastee har jeg allerede noget for
meget gjort Krav paa Deres Taalmodighed. Men
Tallene ere vigtige, fordi de ville vise Demj om un
der et givet Forhold, til een eller anden Drift, De
maaflee eie, een og hvilken Dampmasiine passende bor
*
anskaffes.
* De nærmere Bestemmelser af Talforholdene for forfljellkge
Dampmaskiner findes i »Morin's practiffe Mechaniker ved
Hummel " Her have vi maattet indskrænke os til at angive
i Korthed de Tal, som Watt og efter ham de engclffe
Mechanikere følge ved den sædvanlige Lavtryksmaflinc.
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Forelæsning.
iLen af de fljonneste og vigtigste Anvendelser af Dampmastinen er unægteligen den, vi gjore af samme, til
at fremdrive Skibe mod Storm og Vind eller ogsaa
under Vindstille. Fnldstændigen erstatter Dampmaskinen
Noerkarlenes Krast, og heldigen trodser den Soen; den
har gjort Soreisen næsten ligesaa sikker og tildeels
hurtigere end Landreisen. Det bliver saaledes os,
som Sonation, boende tildeels paa Der, vigtigt at
kjende Dampstibet, der nodvendigvr'is t hoi Grad maa
gribe ind i vore Handels- og Transports-Forholde, og
saa vil blive af Betydning i vor Orlogsmarine.
Vi behove næppe Andet, end i Korthed at om
tale, hvorledes Dampmaskinen anbringes og virker i
Skibet for at fremdrive dette; thi Dampstibet er almindeligen bekjendt.' Et Par Hjul, lignende alrm'ndelige Underfalds-Vandmollehjul, som have paa deres Rand
sædvanlige flade Skovler, oftest af Træ, ere stillede eet
paa hver Side af Skibet, saaledes at, naar Skibet stikker
til sin rette Dybde, detz underste Skovle just er bedækket
af Vandet. Disse Hjul ere fastgjorte paa en Arel,
der omdreies ved Krumtapper, som faae Bevægelse fra
Maskinen, ligesom Krumtappen paa den sædvanlige
dobbeltvirkende Mastine med Svinghjul.
Dette er
dog ikke anbragt paa Somastinen; men Kraften, som
anvendes til at fremdrive Skibet, er fordeelt til to
Mastiner, hvis Krumtappe staae under en ret Vinkel,
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saa at, naar den ene staaer lige op og neb og altsaa

vilde være uvirksom, den anden staaer omtrent vand
ret og altsaa virker med storst Kraft.
Almindeligen

ere Maskinerne Lavtryksmaskmer og t Hovedprinciperne
lignende de Watt'ffe dobbeltvirkende Masiiner; dog ere
Delene stillede noget anderledes, og Forholdet af De
lenes Maal er et andet.

næmlig,

Mangel paa Plads kræver

at Delene staae mere pakkede paa hinanden,

og, for at formindske Horden af Mastinen og at bringe
Tyngden saa dybt ned, som muligt, stiller man Ma-

skinbommen under Støvlen.
Hver Maskine har næm
lig to Maflmbomme, een paa hver Side, og fra disse
udgaae Stængerne, der danne den ligelobende Bevægelse, hvilke forbindes ved et Tværstykke,

et saakaldet

'ss-Stykke, paa Dampstæmpelstangen. Et lignende Tvær

stykke forbinder ved den anden Ende Maflinbommene,
og fra dettes Midte udgaaer den opadgaaende Træk

stang, som atter virker paa Krumtappen, der, som om
talt, staaer under en ret Vinkel mod den anden Masti-

nes Krumtap.
Støvlen er lavere i Forhold til dens Diameter,
og Stæmpelslaget aktsaa ligeledes mindre. Medens paa
den sædvanlige Landmastine Forholdet mellem Støvlens

Tværlim'e og Stæmpelslaget er som 3:8, er det paa
Somaskinen omtrent som 7:8.
Stovlen er omgiven
paa sædvanlig Maade af Troien, og t Dampgangen
bevæger sig Glideren, som afverlende aabner Adgangen mellem Damproret og den overste og nederste Deel af

Stovlen og mellem Fortætteren og den nederste og overste
Deel af Stovlen. Fortætteren og Luftpumpen ere af
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sædvanlig Indretning. Det kolde Vands Kasse
bortfalder dog ved Somaskiner, og almmdeligen bevirkes Dampens Nedsvalmg ene ved Indsprøjtning. Van
det ledes fra Soen gjennem et Ror, der ender sig
med Jndsproitningshancn, ind i Fortælleren. Koldtvandspumpen sindes saaledes ikke; Luftpumpen
har den sædvanlige Størrelse t Forhold til Dampstov
len.
Da den store Regekmæssighed, som kræves ved
de Dampmasiiner, der drive Fabrr'kmaskinerr, ikke er her
fornoden, haves ingen Styrer (governor). Maskini
sten aabner, ved at bevæge Drovlen med et Haandgreb, behørigt for Dampen. Skal Maskinen gaae med
ringe Kraft, f. Ex. om Natten eller i Havne/ hvor
Skibet ikke bor have sin fulde Fart, stilles Drovlen
paa halv. ' Glidernes Bevægelse skeer ordentligviss,
ligesom almindeligen ved Landmasimen, ved Eccentrikken
eller en Stang, som faaer Bevægelse frem og tilbage
ved en eccentrisk Skive, fastgjort paa Arlen; men ved
et Haandgreb eller lidet Drev sætter Maskinisten vilkaarligt Maflineu t Bevægelse, inden Eccentrikken sæt
tes t Virksomhed, eller efter at den er bragt ud af
samme, og sætter herved deels Mastinen t Gang, deels
bringer den til at give Hjulene en Bevægelse i modsat Retning eller bakke Skibet.
Kjedlen eller Kjedlerne, thi de storre Maskiner
have to eller siere, ere indrettede, saa at de optage
saa lidet Rum, som muligt. Ildstederne ere anbragte
r'ndvendrgen, og fra dem strække sig Ildgange, som
gaae hen under Vandfladen. Sikkerhedsventilerne, af
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hvilke den ene kan aabnes af Maskinisten, naar Mastinen standses, Prsvehanerne o. s. v. ere anbragte paa

sædvanlig Maade; Forsyningen sieer i Almindelighed
ved en liden Trykpumpe, der forer den fornødne Vand

mængde fra det varme Vands Kasse over t Kjedlen.

Skjondt Kjedler til Somastmer maae gives en væsentlig
anden Form end Kjedler til Landmasiiner, har man dog
formaaet at indrette dem saaledes, at der ikke medgaaer

mere Brændsel til Somastmer, end til Landmaskmer;
thi man kan anslaae, ogsaa ved hine, Kulforbruget til

8 å 10 Pund Kul om Timen, for hver Hestekræft.
Denne sædvanlige Indretning af Somastmer* er
dog i senere Aar, ved de helere Fordringer, der ere

gjorte til Dampstibet, i flere Henseender forandret, om

ogsaa Hovedprmciperne ere vedlr'geholdte.

Vi nævne

disse, som vi ville tildeels have Lejlighed til at lære

*

Forfatteren antager, at Tegningerne af de sædvanlige Somaffiner ere her af mindre Vigtighed, da han kan henvise
til tidligere af ham udgivne, paa selvstændige, her foretagne
Opmaalinger grundede, detaillerede Tegninger af Maudslay og Field's Maskiner, næmlig:
Dampmaskinen i det Kongelige Post-Dampfartoi
Mcrcurius (4 Tegninger i stort Format)
hvilke fremstille en Dobbeltmaskine paa 32 Hestes Kraft.
Disse Tegninger ere decls fulgte med Magazin for Kunstncre og Haandværkere anden Rækkes Bbie Bind, decls særskilt udkomne. Endvidere findes »Maudslay's Danipmaffine
i Frederik den Sjette« afbildet og beskreven i Magazinets
onbcn Rækkes første Bind S. 333. Denne Maskine havde,
i dens oprindelige/ der fremstillede Skikkelse, 80 Hestes
Krast.
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at kjende i vore egne og de her anlobende nyere Dampsiibe.
De storre af samme have almindekr'gen nuomstunder tre Kjedler, som kunne anvendes uafhængigt
af hverandre. Derved vindes den Fordeel, at Maskinen kan, medens Skibet er i Soen, drives med Damp
fra de to Kjedler, medens den tredie udrenses og efter
sees.
I de fleste Kjedler gaae alle Jldgange, tilbage
og atter frem, i samme Holde under Vandfladen; men
t nogle nyere Kjedler stige Jldgangene, efter at være
gaaede tilbage og atter frem, nær Kjedlens Bund, opad
og gaae derpaa tilbage og frem i en anden Hoide, nær
Vandets Overflade, hvorpaa de tilsidst ende i Skornstenen. Man opnaaer saaledes en storre Ophedningsflade,
inden samme Rum af Kjedel.
Den storste Ulæmpe ved Anvendelsen af Damp
maskinen til Soes er, at Sovandet, som tjener til
Kjedlens Forsyning, er saltholdigt. Sædvan
ligt Søvand, saaledes som det findes i Nordsoen eller i
Verdenshavene, indeholder -g1-—g10 faste Dele, som fornæmmeligen ere sædvanligt Kokkensalt, hvilke blive som
fast Masse tilbage ved en absolut Fordampning. Men
i Dampmaskinens Kjedel skeer tildeels en saadan Fordampning, og det som Damp bortforte, aldeles ferste
Vand erstattes ved Vand fra Fortættcren, hvilket næsten er ligesaa saltholdigt, som Sovandeti til Nedsvalingen indsprøjtes næmlig Vand, 20 til 25 Gange saa
meget, som den Mængde Vand, der opstaaer af Dam
pen ved Nedsvalingen. Folgen heraf er, at, om Kjed-
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len endog i Havn var forsynet med aldeles ferstt Vand,
vil ved den uafbrudte Forsyning med det saltholdige
Vand fra Fortætteren, Vandet i Kjedlen snart blive
saa stærkt salt, at det er aldeles mættet, og, fortsæt
tes nu Fordampningen videre, vil Saltet udstilles og
bundfældes.
Men nogle af disse faste Dele indtræde i For
bindelse med Jernet, hvoraf Kjedlens Gange og ovrr'ge
Plader ere dannede, og danne paa dette en fast Skorpe,
som langt flettere leder Heden end Jernet. Jlegangenes Plader kunne saaledes, uden at afgive den Hede,
de modtage fra Ilden, til Vandet, blive næsten glodende, faae altsaa mindre Styrke og beskadiges væsent
ligt. Desuden ville Kjedlens forstjellige Dele opvarmes
ulige og altsaa ved Afkølingen atter ulige sammentrcekkes, og saaledes ville alle Fuger og Samlinger blive
utætte. Man har troet, ved at vælge Kobber, i Ste
det for Jern, til Kjedelmaterial, at mode tildeels denne
Hindring, forsaavidt de faste Dele ikke saa let hefte,
til Kobberet og altsaa lettere ved Udrensningen kunne
bortskaffes. Dog har Kobberet, som oftere for 10-15
Aar siden anvendtes til Skibskjedler, ikke viist sig i den
Grad varigere eller tøvrigt fortrinligere, end Jernet,
at de forhorede Bekostninger derved erstattes. De
mindre Utætheder, som findes i Samlingerne, tillade
stedse noget Saltvand at undvige, og Saltet af dette,
der i Jldgangene forbinder sig med Soden, danner en
Masse, som angriber Kobberet ligesaa stærkt som Jer
net. Man anvender derfor atter nuomstunder næppe
andet Materiale end Jernet ogsaa til Sokjedler.
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Man maa derfor forge for, at Vandet i Kjedlen ingensinde bliver aldeles mættet eller overmættet.
Dette opnaaes ved jævnligen at udtappe en Deel af
det Vand, som findes nederst t Kjedlen, og som er
meest saltholdigt, og indlade til Erstatning en storre
Mængde af det mindre salte Forsyningsvand. Dette
steer ved at uddrive regelmæssigt hver anden eller
fjerde Time gjennem de sædvanlige UdblæsningsHaner (blow-ofi* coelis), som ere anbragte nederst
i Kjedlerne, en vis Deel Vand. Disse Haner tjene
iovrigt til aldeles at tomme Kjedlerne, da det indven
dige Damptryk vil, naae de aabnes, udjage eller udblæse Vandet af samme.
Men saadan Udblæsning bor reguleres efter Fordampningen. Mangen Maskinist troer, at han har opfyldt sin Pligt, naar han regelmæssige« udblæser hver
anden eller fjerde Time den engang antagne Masse
Vand, og han er tilfreds, naar hans Kjedel ikke ansætter Skorpe; men, om han har udblæst 3—1 Gange
saameget Vand, som behøvedes, altsaa spildt en stor
Deel Brændsel, forsaavidt det er hedt Vand, han ud
blæser, temmeligen afkolet Vand han indtager, som alt
saa forst maa opvarmes, inden det kan forvandles til
Damp, veed han ikke.
Man har derfor angivet paalideligere Midler til
at regulere denne Ombytning af stærkt salt varmt
Vand mod det ferskere Vand sra Fortælleren. Maudsla y og Field have saaledes anbragt ved Kjedlerne til
flere af dem construerede Somasimer Pumper, som de
kalde Lagepumpcr (brinc-pmnps), hvilke drives af
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Maskinen og altsaa ere i bestandig Virksomhed,

li-

gesom Forsyningspumperne, der lede Vandet fra Ma
skinernes Fortættere til Kjedlerne; hine Pumper staae t et

bestemt Forhold til disse, bortfore altsaa en Mængde

Vand, som udgjor en vis Deel af det Vand, Forsy
ningspumperne tilfore Kjedlen.
Indeholder nu det
stærkt salte Vand eller Lagen, som Lagepumperne bort-

fore, f. Er. | Salt, og Vandet fra Fortætteren inde-

holder ikkun

Salt, vil man, ved at gjore Forhol-

det mellem Lagepumperne og Forsym'ngspumverne, som

1: 5, bortfore med h^e ligesaameget Salt i ben mindre
Deel Vand eller Saltlage, som man indbringer ved

disse r den 5 Gange storre Mængde Forsym'ngsvand.

Saltmængden t Vandet, som er i Kjedlen, bliver saaledcs uforandret, eller kan
Grændse.

aldrig overstige

cn

vis

For at anvende Heden af Saltlagen bliver endvidere ved Sokjedler anvendt en Methode, som man

iovrigt har brugt ved forstjeklige Apparater til at op

varme Vandbeholdninger. Strømmen af den hede Saltlage fores fra Kjedlen gjennem et Ror, omgivet af et
andet,, hvor igjennem Forsyningsvandet gaaer, Saaledes

meddeles Lagens Varme til dette, og man har fundet,

at den bliver reduceret, inden den udlober i Soen, til
under 40 Gr. Hundrededeels (32 Gr. Reaum.). Dette
Middel er hensigtsmæssigt, thi, naar Apparatet er vel
konstrueret og holdes t Birksomhed, vil man forebygge
næsten aldeles al Ansættelse af Saltfkorpe, uden at os-

fre en saa stor Mængde Brændsel, som ellers.
Paa en mere theorctisk Maade har man sagt at
Ursins Damvmafline.

6
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erfare, naar Vandets Saltholdighed tiltog i for hoi
Grad, hvorpaa man havde at træffe de fornødne Fore

byggelsesmidler ved at blæse ud og tilføre ferskere For-

sym'ngsvand.
Naar Vandet ved Bortdampningen bliver for salt,

tiltager tillige dets Vægtfylde, eller det bliver specifistt
tungere; ved en Flydevægt eller et Arceometer kan man
undersøge Vandets, som enhver anden Vædskes Vægt-

fylde; for det her forekommende Tilfælde er det ene
fornødent at angive, naar Vægtfylden overstiger en vis
Grcendse.

Seaward

anbragte derfor

ved Sokjed-

lerne et Proveror af Glas, der stod i Forbindelse baade
med det Dverste og Nedcrste af Kjedlen, og som vel

ogsaa tidligere anbragtes især ved Landmasiiner, for

at kunne eftersee Vandhoiden t Kjedlen,

som noie

er

den samme, som den, der findes i Noret; i dette Nor
indlades nu endvidere

smaa Kugler

af noget stsrre

Vægtfylde end Vandet. Bliver dette nu, ved Bortdampningen, i en vis Grad saltholdigt, altsaa faaer
en storre Vægtfylde, ville Kuglerne, den ene efter den

anden, stige op til Vandets Overflade i samme Grad,
som Vægtfylden tiltager.

Masiinisten advares da om

at blæse ut>.
*
Seaward angiver tillige et passende Middel for

at regulere Udblæsningen.
Tab.VlFig. 16,

Samme er fremstillet paa

hvor Halvdelen af

et Dampskibs

* Denne Jndretning er nærmere beskreven og afbildet i Nyt
Magazin s. K. og Hdvk. 4. Bd. S, 233, hvor ogsaa den
paafølgende Methode at udblæse er omtalt.
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foran for Kjedlen er vrist.

Gjennemsnit

Vandet i

Kjedlen naaer op til Horden W, og Udblcesm'ngsroret

AB, der gaaer

næsten op

fra Bunden af Kjedlen,

gaaer derpaa med Grenen AC vandret ud mod Siden
og

over t en Kasse T,

anbragt i Borde.

Denne

Kasse indeholder en vis bestemt Mængde Vand f. Ex.

1 Ton eller omtrent 2000 Pd. Paa Kassen ere 2 Ha
ner D og F, af hvilke den forste lukker for Roret AC,

den anden for det korte Ror E, der gaaer gjenncm
Skibets Side.

Staaer Grebet H i Stillingen K eller

mere til Herre mod F', er Hanen D lukket, den aab-

nes derimod ved at Grebet fores mod Dz; Hanen F
aabnes derimod, naar Grebet fores fra K mod F'.
Skal der altsaa udtappes Vand, fores Grebet H til

Stillingen

D'j

ved Damptrykket

i Kjedlen

drives

det nederste, meest saltholdige Vand gjennem BAC og

den aabne Hane D

over t Kassen og fylder denne.

Raar dette er sieet, fores Haandgrebet til Stillingen
F'; Hanen D lukker da for videre Tilstrømning fra
Kjedlen, medens gjennem den nu aabne Hane F Van

det flyder ud af Roret E.

Ventilen V, der aabner

sig nedad, indlader da den fornødne Luft i Kassen.
Skal endnu et Maal Vand udtappes, hvis Kuglerne
ikke endnu synke, gjentages Operationen, ved forst

at stille Haandgrebet paa de forbundne Haner til Ven
stre eller mod D', dernæst, naar Kassen er fyldt, til

Hoire eller mod F'.

I Mellem-Stillingen K ere begge

Hanerne lukkede.

Hvis Fortætningen af Dampen, efter at den havde
virket i Maskinen, skete uden Indsprøjtning, vilde
6*
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Vandet, forø opstod ved Dampens Nedsvaling, være
aldeles fersit, og, anvendtes altsaa dette til Kjedlens
Forsyning, fjernedes aldeles den nævnte Omstændighed,
at i Kjedlen ansætter sig en Skorpe af de Salte og jordagtige Dele, som indeholdes i Sovandet. Til Soes
synes altsaa fornæmmeligen den udvendige Nedsvaling
(S. 57) at kunne anbefales, og man har derfor ogsaa
( nyere Tider forsøgt at anvende paa Soskibe denne
ældre Idee, som allerede i Aarct 1776 angaves af
Ianres Watt.
Samuel Hall har saaledes foreslaaet at anvende
en Rorfortcctter med udvendig Afkøling og bruge det i
denne sig samlende destillerede Vand til Kjedlens Forsyning; hvad, der yderligere maatte Lehoves, forsaavidt
stedse, nogen Damp undvr'ger ved Sikkerhedsventilerne
og igjennem de maaflee mindre tætte Samlinger, lod
sig let i fornoden Mængde tilveicbringe ved særskilt at
afdestr'llere Sovandet. Hall's Fortætter bestaaer af
en Mængde tynde tætstaaende Ror, ind i hvilke Dampe
drives; men practisit har det endnu ikke vrist sig, at
Nedsvalingen er i denne Fortætter ligesaa fuldkommen,
fom ved Indsprøjtningen, der bevirker en oieblikkelig
Fortætning, og Watt fandt allerede endvidere, at en
Skorpe ansatte sig om Rorene, der, hindrede Hedens
Afledning. Cm Rorene endog ere tynde og ved deres
Mængde altsaa frembyde en forholdsmeessigen stor Overflade, vil dog, naar de ikke staae i tilstrækkelig Afstand,
det kolde Vand næppe behørigt frit kunne omspille
samme, for saaledes at udove sin fulde Virkning. Vi
kunne herved forklare, hvorfor denne ældre eller, som
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den nu kaldes, Hall's Rorfortætnings-Methode ingenlunde er bleven almindelig, hvorvcl samme er anvendt

paa flere Soskibe og altsaa er prøvet.
Hvis Skibet jævnligen anlober Landingspladser,
paa hvilke Brændsel kan havestil billig Priis, er Spar
sommelighed med dette af mindre Betydning, og Ma-

siim'sten holder derfor bestandigcn Damp oppe; d. c.
fyrer saa rafft, at Sikkerhedsventilerne staae tildeels

aabne og lade

nogen Damp undvige.

Men,

hvor

længere Reiser stulle foretages uafbrudt over Havet,

hvor altsaa det store Brændselforraad indtager en bety
delig, endog den storsteDeel af Lafterummet, ja Brændselforbruget forestriver Reiserne over Havet en vis
Grændse, bliver den yderste Besparelse af største Vig

tighed.

Mastinr'sten vil ikke blot opfylde sin Pligt,

naar han udvikler rigelig Damp; men ikkun, naar. han,
med den mindst mulige Mængde Brændsel,

udvikler

den Dampmængde, som just behoves; altsaa maa Fyringen skee med storste Omhyggelighed og Ildstederne
være vel indrettede. Man maa endvidere undgaae alt

Tab af Damp, hvilket opstaaer, naar der findes Utæt
heder t Damprorene eller vgsaa de Dele, hvori Dam

pen er indesluttet, udsættes for Afkøling, hvorved dens
Spændkraft formindskes og den tildeels fortættes. Man

har allerede tidligere derfor anvendt ogsaa ved So-

mafiinerne en Klædning eller Trore om Dampstovlerne

af Træ, beviklet Damprsrene med Hamp, men nu tillige
optaget den allerede i Aaret 1818 ved een as Watt' s

Somastmer udførte Idee, at give Kjedlen en Beklæd-
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rung af Filt; denne fastgjores til Kjedlens overste Flade

med et tykt Lag af Blyhvidt og Monnie.
*
Hvad selve Mastmen angaaer, maa denne holdes
i bedste Stand; foruden Dampfugerne, maae alle Sam
lingerne ved Forsætteren være i en saadan Tilstand,

at denne ikke trækker Luft; Stæmplet maa være vel paklet, hvis det er et Hampestæmpel, er det et Metalstæmpel, maae dets bevægelige Dele gaae med behørig Lethed
og have den fornødne Spændighed; men tillige maa Gm'dningsmodstanden ved omhyggelig Smoren gjores muligft

ringe.
Maskinisten har her Meget at iagttage; men
Meget afhænger ogsaa af Mastinens hensigtsmæssige
Construction.

med

Til denne horer, at man forener Styrke

en saa betydelig Reduction af Mastinens Vægt,

som muligt; dette opnaaes ved t de nyere Maskiner at
ombytte flere Dele, der forhen udførtes af Stobejern,
af Smedejern, Rammerne (the frames) eller Ma-

siingestellet o et er t flere Maskiner meget, fordi man har

sogt at give disse en vis

architektom'fl Still,

der,

fordi den her var uden Betydning, maatte endog fra
Smagens Side misbilliges.

Hver Ton unyttigt Jern

man sætter t Maskinen, formindsker med Ligesaameget den
Last, man kan indtage i Skibet, og bliver saaledes util*

I hvilken Grad flige Filtbedækninger kunne være virksomme,
vise Wick steed's Forsøg med samme.

Selv paa en Land-

maskine var Virkningen af samme Kulmængde 26 Procent

storre, naar Støvlen, Støvlelaaget, Damprøret, Kjedlen
bedækkedes

omhyggeligt med flere Lag Filt.

Angaaende

disse Forsøg se nærmere Nyt Mag. f>Kunstn. og Haandv.

V Bmd S. 313 o. sl.
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ladelig.

Stsrre Simpelhed iagttages nu, og vi anføre

som Exempel herpaa den Construction, som Mauds-

lay og Field anvende ved deres større Somasiiuer.
De give hver Maskine to Stovler, i hvilke Dampen

virker samtidigere paa begge Stæmpler.
en enkelt
midt

saadan

igjennem

Maskine

Stovterne;

I Fig. 17 er

viist i Længdegjennemsnit,

Stæmpelstccngerne

P P,

ere forenede med Tværstykket C, som gaaer op og ned
med samme.. Dette Tværstykke forer atter et Mellem-

stykke 1) , der gaaer imellem Ledere, anbragte paa
Siden af begge Støvlerne, og herfra udgaaer Træk

stangen, som virker paa Krumtappen F, hvormed Axleri G omdreies.

Fra D udgaaer endvidere Trcekstan-

gen H, som virker paa Enden af Vægtstangen, der
bevæger sig om I, og som driver Luftpumpen L, hvor
ved Stcempelstangen gaaer lige op og ned forbunden
med en Tridse, som gaaer i Ledningen K.
Som yderligere Forbedring maa ansees Afspær

ringen >r Dampen, efter hvilken den virker, udvidende
sig i det forøgede Rum, som opstaaer ved Steemplets

videre Vandring.

Man har alt længe

anvendt dette Erpansions-Princip
(S. 36);

men

forst nu

med Fordeel

ved Landmasiinerne

har man ogsaa begyndt at

® Denne Maskine er beflrevet og afbildet, dog ligeledes kun i
Skizze, i Nyt Magazin f. K. og Hdvk. V Bmd. S. I,
hvor tillige ogsaa er fremstillet en anden med enkelt Støvle,
men to Stæmpelstænger, ligeledes bestemt til Somaffine.
Det er to saadanne Maskiner af en forenet Krast af 201)
Heste, som ere anbragte i det nye danske Orlogsdampskib
Hekla.
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bruge det ved Somasiinerne. Stæmplerne og, som
Folge heraf, vgsaa Støvlerne maae være større, naar
Kraften ikke sigl formindskes; dog Ulejligheden af den
forøgede Vægt, Maskinen saaledes maatte faae, erstat
tes rigelig en ved Kulbesparelsen. I de nyeste Mafiiner kan Afspærringen flee r forfijellige Grader, og Mafiinen saaledes bringes til at udove den Kraft, som
til enhver Tid, under de forsijellige Forholde af Strom
og Vind, kræves.
Skovlhjulene, som drives ved Maskineriet, have
en Ufuldkommenhed, at, medens den dybeste Skovle A
(Fr'g. 18) ftaaer lodret i Vandet, og saaledes virker
paa den fordelagtigste Maade, have de den nærmeste
Skovler en mindre sordeelagtig Stilling; B, som just
er traadt ind i Vandet, virker sijævt, trykker altsaa vel
tildeels lodret, men vgsaa tildeels vandret imod Van
det, og den vil altsaa med en Kraft, der gaaer til
Spilde, presses ned i Vandet; Skovlen 6, der er ved
at træde ud, lofter Vandet tildeels op med sig, foraarsager saaledes et besværligt Bagvand og hindres ved
dette i sin Bevægelse. Denne ugunstige Virkning af
de fijævtstaaende Skovler vil blive endnu foleligere,
naar Skibet, ved at være stærkt ladet, nedsænkes med
begge Hjulene dybere end til den eerrGang forsamme
bestemte Vandlinie, hvori den dybeste Skovles Over
kant gaaer, eller vgsaa, ved at Skibet kastes af Vin
den noget paa Siden, og det ene Hjul saaledes kom
mer til at gaaefor dybt. Man har derfor foresiaaet
bevægelige Skovler, som ved en eccentn'si Bevægelse
eller paa anden Maade stedse forblive lodrette, medens
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de ere nedsænkede i Vandet.
*
Imidlertid, hvor sind
rige endog flere af disse Indretninger ere, have de
Log ikke vundet almindeligt Bifald; sandsynligviis har
man fundet dem for sammensatte til at modstaae
Soens ofte voldsomme Indvirkninger, og at de saaledes
maae underkastes Reparationer, som ikke let kunne
foretages i Soen.
De her antydede Forandringer fremstille Dampsiibet t sin nuværende Skikkelse, og det er ved samme,
at vi i de seneste Aar have seek dets Sejladser væsentligen udvidede.

*

Se Mag. f. Kunstn, og Haandv.
S. 1, 25, 45.

Første Række Ide Bd.
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Syvende Forelæsning.
Dampstibet har allerede saaledes, som vi have bestre-

vet det, heldigen udfort det Foretagende, man længe
ansaae

uopnaaeligt,

at

overskride Verdenshavet.

I

de sidste Aar fore Dampstibe Post, Passagerer og
Gods fra den gamle til den nye Verden og tjene nu

ligesaa vel

klodens

til. Communication mellem disse to Jord-

Hovedlandstrækninger,

som

imellem

sammes

mangfoldige Stæder indbyrdes.

Dog, inden vi gaae

over til at kaste

den væsentlige Udvi

et Blik over

delse, Befordringen til Soes har faaet, ved ogsaa her

at anvende Dampkraften, beskrive vi nærmere de enkelte
mindre sædvanlige, men mærkelige Constructr'oner af
Mafliner i storre og mindre Dampfartoier, hvilke en
ten i visse Forholde have virst

sig hensigtsmæssige,

eller hvoraf man lover sig en yderligere og fordeelagtig Afbenyttelse.

Den So-Dampmafline, jeg beskrev

i det Fore-

gaaende, var en dobbeltvirkende Dampmaskine med
Fortætter. Imidlertid har man oftere ogsaa brugt

Hoitryksmastinen uden Fortætning.

Denne, som vi t

det Følgende nærmere afhandle, er simplere i sin Con

struction, altsaa lettere, og har forsaavidt Fortrin som

Somastine; men i dens nuværende Tilstand maa den
vistnok staae aldeles tilbage, hvor Svalevand kan ha-
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ves,

altsaa

flere af

ombord.

Vi finde den imidlertid paa

Dampbaadene, der gaae paa Nordamericas

store Floder, og multgen kunde det indskrænkede Rum,

Maskinen indtager, bevirke, at den kunde have i enkelte
Tilfælde Fortrin paa Orlogsfartoier, da Maskineriet vil

kunne bringes ned under Vandet.
Dog overhovedet
ere Flodflibene, især Americanernes, væsentligen sorsijellige fra de sædvanlige Sodampstibe. Medens Støv
len paa disse er lav mod Landmaskinens, Stcempelfla-

get ikke stort storre end Støvlens Tværlinie, oversiri-

der det i de americanffe Flodfkibe endogsaa det For
hold, som iagttages ved Landmaflinen. Slaget er 10 Fod

eller

120 Tommer ved flere af disse, men Stæm-

plets Tværlinie ikkun lidet over det Halve (65 Tom
mer), ved eet af famme (Utica) et engang en Trediedeel

(39 Tommer).

Stcemplets Vandring,

er 220 Fod i Minutet,

Denne

store

Hurtighed,

som i Soskibe

er fra 500 til 600 Fod.
forbunden

med

Hjulenes

store Tværlinie, saa at et Punetideres Omkreds gjor
1600 Fod t Minutet, bevirker en Svingkraft, som til-

lader, at kun en enkelt Mastine bruges; dog foler man
tydekigen den herved foraarsagede Uregelmæssighed af
Kraften, da Dampbaaden faaer

Stod,

som

et Roefartoi.

en

Bevægelse

efter

Det lange Slag tillader

endvideres at bruge i hor Grad Expansions-Pn'ncipet.

I andre

Dampbaade ligger Støvlen vandret;

ogsaa

dette kan maaskee, sijondt Stæmplet vansteligen kan

bringes til at flutte saa vel, som i den opretstaaende
Dampstovle, anbefales, da Maskineriet derved bringes

dybere ned.

Som Erempel paa en americanst Damp-
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baad, baade hvad Farter og Maskine angaaer, aldeles
forstjellig fra de europæiske, anføre vi Dimensionerne

for een af disse, der dog ikke er Flodftib, forsaavidt

den gaaer imellem Staderne New-Uork og Providence i Rhode Island. Denne, kaldet Narragansett, har i Længde paa Dækket 210 Fod, Brede 26
Fod, Dybgaaende 5 Fod, Hjulenes Tværlim'e 25 Fod.

Dampbaaden har kun 1 Mastine, hvis liggende Stovle

har en Vidde af 60 Tommer, Slagets Længde er 12 Fod

vg. Antallet af Slag t Minutet er 25. Skibet er
bygget af Eeg og har Diagonalforbindelser af Jern.

Bi nævne ogsaa her den Somastine med to Stevler, hældende under 45°, altsaa retvinklet mod hinan
den, som man har anvendt ved nogle Dampbaade paa
Rhinen.

Den medfører samme Fordeel, som to alde

les særskilte Maffiner, uden at indtage samme Brede,
og Arlen, hvorpaa Vandhjulene ere anbragte, modta-

ger her ogsaa formedelst en Krumtap Paewirkm'ng fra
den ene Cylinder,

naar

Stæmplet t den anden er

paa sine saakaldte dode Puncter,

d.

e. enten overst

eller nederst, og er altsaa i Færd med

at stifte Be

vægelse.^
Ogsaa har man foresiaaet Kjedler afvigende væsentligen fra dem, der almindeligen bruges. Hensigten
herved var især at formindske Vægten.

Dog vides

ikke nogen saadan med Fordeel at være anvendt.

* Denne Dampmaskine og dens Anvendelse som Sømafline
er nærmere beskreven og afbildet af Lector Hummel

Nyt. Mag. s. Konstn. og Hdvk. 6te Bind S. 121,

i
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Særdeles

en nyligen

fortjener

Opmærksomhed

prøvet ældre Idee at anvende Vandskruen, som Bevæ-

gelses-Mibdel, i Stedet
1840 udrustedes

for Skovlhinlene.

I Mai

England et Dampskib, med Rette

i

kaldet Archimedes, da Let fortes frem ved Vandskruen, font skyldes Oldtidens berømte Mechaniker.

Dette havde kun een Skrue anbragt i et Hul, lige
foran for Roret, og strækkende sig agter ud; Kjolen var

forlænget under Skruen; Skruen var aldeles under
Vandet, Overenden endogsaa 2 Fod; Omdrejningen

bcvirkedes

ved

Skruen gjorde

en Dampmaskine

og saa hurtigt, at

5^ Omdrejning for hvert Stæmpel-

slag eller 138Z i Minutet; Skruen var dannet aldeles

udgaaende fra en Midter

af Jern, i det Jernarme,

spindel, dannede et Underlag for den Klædning af Jernplader, hvoraf Skruegangen var dannet.

paa. dets Provefarter i Canalen og

som forte Skibet

rundt om

I Folge en

aflagt af Capitain Edward. C_happell,

Beretning,

Kyster, har

Storbrittaniens

Archimedes,

skjondt ingenlunde udrustet meden særdeles stærk Damp
mastine, i Forhold til sin Størrelse, dog vrist sig, som

fortrinligen

hurtig

slgtsmæssig*.

ring godtgjore,

og

i

enhver

Imidlertid maa

Henseende

vel yderligere

om ikke andre practifle

henErfa

Ufuldkom-

menheder ere forbundne med Anvendelsen af Skruen,

* Reports relative to Smith’s patent Screw Propeller,
as used on board the Archimedes, steam vessel etc.
by Captain Edvard Chappell IL N. London 1840.
Ogsaa Beretningen om Skrue-Dampffibsfartrn. Nyt Mag.
s. K. og hdvk. V. B. S. 205.
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hvis Hovedfortrin vel især turde være, at den er al
deles sænket under Vand, altsaa siudfri, at den end
videre ikke saaledes bringer Vandet i Bevægelse, som
Vandhjulene, der vække Bolger, som stære paa en skadelig Maade Canalbredder :c.
*
Væsentlig Fordeel lover man sig af at indføre
Jern, t Stedet for Træ, som Materiale for Dampsiibets Skrog. Man har tidligere forsøgt Jernskibe især
paa Floder og Indsoer; men Erfaringen har viist, at
af Jernet ogsaa kan bygges særdeles tjenlige Sostr'be.
Af lige Størrelse have de omtrent kun den halve Vægt,
mod Skibe af Egetræ; de bære altsaa mere og afgive
r'ndvendigen storre Num. De synes at være stærkere
og mindre at beskadiges ved Strandinger, ogsaa er det
L varme Klimater af Betydning, at de ere langt mere
kolr'ge og aldeles ikke udsatte for Notter. Saaledes
have de vundet almindeligt Bifald, og særdeles store
Jerndampstibe ere deels færdige, deels under Byg
ning, for at passere Verdenshavet.
Fra Dampskibets Begyndelse, Aar 1807, da
Amerikaneren Fulton gjorde det forste heldige For
søg med et saadant, udrustet med en Masiine af
Boulton og Watt, i det han tilbagelagde paa
Hudsonfloden 23 et en imellem New-Zj ork og Alba
ny, indtil vor Tid, har det saaledes modtaget en
* Endeel dog kun thcoretiske Bemærkninger er om Skruens
eller Spiralens Anvendelse paa Skibe findes efter P r e c h t l' s
Encyclopadie optagne i Mag. f. Konst, og Hndv. Anden Række V Bind S. 339 o. ffg.
Den Gang var intet Forsøg i det Store foretagen.
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Række af betydelige Forbedringer, og flere kunne ven
tes. Det har forstaffet os den Hurtighed og Sikker
hed paa Havet, som Landreisen, indtil ogsaa Dampmaskinen var optraadt som Hjælper, skaffede os kun med de
yderste Anstrengelser, hvortil Hestekraften bragtes især
t England. Dampskibets Fart er 2 til 2Z Mill i
Timen, 8 til 10 Miil i Vagten. Naar denne Hur
tighed er mindre, end den, vi oftere have feet angivet,
12—15 eng. Mill i Timen, ville vi for det Forste
erindre, at, ved denne Regning, er Milemaalet ikke
de engelske Somiil (60 paa en Grad), men de kor
tere Landmnl, hvoraf omtrent 70 gaae paa en Grad,
endvidere at en saadan Fart, om end ikke egentligen
med Forsæt angivet for hoi, er den hor'este, som er
fremkommet ved den for et Dampskib usikkre Logning.
Regne vi Afstanden fra Sted til Sted, sammenligne
den med Tiden, og ikke udtage en enkelt Reise, begunstiget af Vind og Strom, men Mellemtallet mellem flere,
finde vi for de fortrinligste Sodampstibe henr'mod 10 Miil
t Vagten. Dog denne Fart, som ogsaa det danske
Orlogsdampfartoi JEgir har havt paa de med samme
foretagne Reiser, eller 8 Mill, som er hvad s. Er. det
norske Dampskib Prinds Carl og ligeledes Mercurius paa store Bælt udrette, selv under mindre gunstige
Forholde, maa ansees stedse som en god Fart. Flodstibe, som, da de ikke bygges til at modstaae svær Bølge
gang eller ar fore Sell, kunne være construerede for en be
tydelig Fart, gjore vel en Deel mere; saaledes til
bagelægge, efter Dr. Renwick's Iagttagelser, de americanfle Dampbade, der gaae paa Hudsonsfloden mel-
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lem Ny-Iork og Albany, denne Strækning af
125,18 geog. Qv.artmLil, t 10^ Time i Gjennemsnit; Farten er altsaa næsten 12 (11,92) Miil i Vagten,
og Renwick anforer endogsaa en Ner'fe med „New
Philadelphia" fra Ny-A ork til Catskill, 95,8 Qvartmiil, som tilbagelagdes fra Kl. 5 til 11| Aften, hvorved Z Time maa fraregr.es, fordi Dampbaaden stand
sede paa 7 Mellempuncter, for at landsætte og mod
tage Passagerer, saa at Farten kan anstaaes til 15^
Mill i Vagten; men herved maa Strømmen opad,
der kunde anflaaes til 3| Mill, regnes fra, saa at
Farten ogsaa her var knapt 12 Mill.
Hvad angaacr Dampskibets Størrelse, da er man
fra mindre Dampfartoier, paa 20—30 Læster, 50—75
Tons, gaaet til Le største hidtil kjendte Sktbsdimensioner,
ja tildeels overskredet samme. Skibet Medea, eet af
de tidligere bekjendte Sodampskibe, har en Drægtighed
af 807 Tons til en Maskine af 220 Hestes Kraft;
dets Størrelse overstrider altsaa allerede et Fregatsiibs; samme Størrelse har omtrent det danske Orlogsdampskib Hekla, der har 200 Hestes Kraft; men
blandt de senere byggede Dampskibe have British
Queen og President følgende Dimensioner
British Ciuccit President

Største Længde . ♦ . 275 Fod
(fra Hækbjælke til Gallionsfigur)
Længden paa overste Dæk 2M5 —
Kjolens Længde . . . 223 —
Brede indenfor Hjulkassen 40 —

268 Fod.
213 —
220 —
41 —
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British Queen
udenfor samme

.

.

President

64 Fod

68 Fod

Drægtighed .

°

.

2016 Tons

2366 Tons

Mennestekraft

.

.

. 500 Hest

600 Hest.

De overskride altsaa de sterste Linieskibe, og end
nu større ere de

Dampskibe, som nu bygges i Eng-

land for dermed at gaae directe fra England til Vest
indien.
Bed at give Dampstibet en saadan Størrelse har
det været muligt, at forskaffe det fornødne Rum til

Kuk, selv for en længere Rcise, og dog have Plads
for Passagerer og Gods. British Queen afgiver saa-

ledes

Rum

allerede

til at fore 500 Tons Gods og

for at kunne indtage Kul til 20 Dage.
De senere
byggede storre Skibe, især Jernskibene, ville, endog

i Forhold, kunne afgive storre Rum; og Dampstibet
kan altsaa med Fordeel bruges som

Passageer- og

Transportfartoi selv for længere Reiser.
Man har
saaledes t de sidste Aar seilet directe fra Liverpool til
Ny-Iork, en Afstand af 3200 Qvartmirl (800 danske

Somiil, lo paa en Grad), og som tilbagelægges i 12

—15 Dage.

Kortere Stationsafstande ere vistnok for-

deelagtigere,

og, naar

man hidtil ikke har forkortet

den uafbrudte Fart over det atlantiske Hav, ved at
gaae fra

Vestkysten af Irland

Ny - Scotland,

derfra

eller

fra Oporto

til de azoriske Der og

til Halifax i

eller Lissabon,
fra disse

lige r

Vest til Ny-A ork, hvorved man havde kun lidet over
2000 Qvartmiil,
UrfinS Dampmaskine.

eller

omtrent

8 Dages uafbrudt
7
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Reise, er det, fordi de Puncter, man saakedes maatte
anlobe, ikke have for Passagererne og Verdenshande
len den Interesse, som Hovedpuncterne Liverpool og
Ny-Iork, et heller frembyde, som Mellemstatr'oner, den

Fordeel, at her let kan forsynes med Kul. Saaledes
vil ogsaa nuomstunder den directs Fart fra England til
Vestindien foretrækkes for den, med Hensyn til de flere

Mellemstatiouer, beqvemmere 23et, forst i Syd, langs

Europas og Africas Vestkyster, og derfra enten fra
Senegambien, eller de capoverdisie Der lige i Vest
til den vestindiske Agruppe.
Man er med Dampskibe gaaet til Ostindien; dog

den for Sejlskibe begvemmeste Vel, om Cap, maa vel
atter forlades, og den ældre Bei igjenuem Middelha

vet optages.

Fra England til Malta og de joniske

Der gaae regelmæssigen de engelste Admr'ralitætsDamppaketter.
Veien fra Malta til Alexandr ien

er 860 Q-vartmiil, altsaa 4—5, hoist 6 Dages Reise.
Fra Alexandrien maa til Suez foretages en Caravan-

reise med Kameler, hvortil vil medgaae 4 tik 5 Dage,

eller ogsaa vil man ved Dampbaade gaae opad Nilen
til Kai ro og derfra

gjennem Drkenen til Suez, en

Bei af ikkun 93 Qvartmiil.

Det rode Hav vil frem

byde fra sammes Nordpunct Suez, Stationerne Kos

seir i SEgypten, Dsjidda ved Mekka, Mokka,
Aden og Den Socatra.
Herfra fleer Overgan

gen til Indien, enten til Bombay, en Vei af 1200
Qvartmiil, hvortil bruges 6—8 Dage, eller til Malediverne, en ligesaa lang Reise,

hvorfra man vil

gaae 400 Qvartmiil til Point de Galle paa Cey-
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Ion, og derfra 1200 Qvartmiil til Calcutta, med
en Mellemstation t Madras, eller forresten saamange

Mellemstationer paa Hindostans Dstkyst, som Handels
forholdene ville kræve.
stigt Veir,

Negnes alle Ophold og ugun-

vil 23et en fra England til Bombay saale-

des kunne gjores i kortere Tid end i 7 Uger, til Cal
cutta i 60 Dage.

Man har dog meent, at Sydvest-

Monsonen, der blæser med uafbrudt Kraft fra Midten
af Juni til Enden af September i det indiske Ocean,

vil-væsentligen hindre Farten mellem Socatra og Bom
bay; men det engelske Parlament har derfor henvendt
sin Opmærksomhed paa en anden Route, hvorved man
vilde udgaae fra Malta til Havnen Scanderoon,

beliggende nordligt L Syrien, N. O. for Cypern. En
ikke lang, om ogsaa noget besværlig Landreise vil fore

til Bir,

en By ved Euphrat, N.

O. for Aleppo.

Nedad Euphrat til Bassora, nær dens Munding, er

1113 Qvartmul, og denne Flodfart vil ikke frembyde
for Dampfartoier nogen uovervindelig Hindring. Sodampskibe ville dernæst gjore Veien fra Bassora til
Buschir eller Abuschær ved den persifle Havbugts

Nordkyst, videre til Bassid o ra eller Abassi ved
Den Ormus og derfra over til Muscat eller Mo

stat paa Arabiens Dstkyst i Oman, hvorfra Soveien
vil gaae til Bombay 840 Qvartnu'il i østlig Retning,
altsaa Farten kunne fortsættes uden Hindring af Sydvest-Monsonen.
Kan denne Vei tilbagelægges uden
Hindring af de halvvilde Stammer i Syrien, ved Eu-

phrats Bredder og den persifle Havbugt ville nogle Dage
være vundne i den Tid, der er regnet for Farten fra
7*
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England Lil Bombay. Mindst Vanskelighed frembyder
unægtelrgen Soreisen, som, uagtet den nævnte Hindring
af Monsonen, oftere med Held er' tilbagelagt af
Dampskibe.
Dog det er er blot Verdenshandelen, som saaledes fremmes ved Dampskibet. Ikke mindre virker det
for den indre Communication i Lande, hvor enten store
seilbare Floder eller Indsoer tilver'ebringe en Forbinbelse mellem Landets enkelte Dele, eller ogsaa Landet
er forteeK i Der, adskilte ved Sunde og Have, hvor
altsaa 23 et en for Personer, Post og Gods gaaer over
Havet. De nordamericanske forenede Friftater frembyde,
som nævnt, Trempel paa hun Afbenyttelse af Dampsiibet;
paa dets store Indsoer i Nord, paa Missisippi-Floden,
som skiller dets østlige Stater fra de vestlige, paa Ohiofloden, der danner Forbindelsen mellem Indsoerne og
Missisippi, sattes, strax efter at Dampskibets Brugbar
hed var erkjendt (omtrent 1815), mangfoldige og store
Dampbaade i Gang. De have der særdeles bidraget
til at befordre Communicationeu, aabnet Forbindelse
mellem Stæder, hvor imellem ingen Vei fandtes, et
heller snart kunde ventes, formedelst Jordsmonnets
særegne Bestaffenhed og den ringe Befolkning. Vel
vare mange af disse Dampbaade ufuldkomne, og deels
saaledes, deels fordi de behandledes med den storste Skjodesloshed, have vi just fra America hort de fleste Ulykker ved Sprængning af Kjedler, Skibenes Brand o. s. v.
men uuomstunder, da man afbenytter de ofte dyrekjobte Erfaringer og de i Europa prøvede MastinConstructioner, nægte vi ikke, at den americanske Damp-
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Udstrækning, men ogsaa t Dygtig-

skibsfart et blot i

hed, fortjener al Opmærksomhed.

Langs

Englands

Kyster, over dets Sunde og paa dets Floder, saavr'dt

de ere sejlbare, gaae de fortrinligste, med herlige Masir'ner udrustede Dampfartoier, indrettede til paa det
Beqvemmeste

og

Hurtigste

at fremføre Passagerer.

Særdeles befordre de Handelsforbindelserne;

og fra

England udgaae til Middelhavet, endog til dets ostligste Havne, til Frankrig, Holland, Hamburg Dampskibe.

Ogsaa gaae

engelske Dampstibe i

forbinde dens vestlige og østlige Havne.

Dstersoen,
Dets Post

væsen og dets Orlogsmarine er'e ypperlige Dampskibe,

der kunne tjene til Monstre som det Fortrinligste,
Mastinvæsenet i Forbindelse med Skibsbygmngskunsten
kan opvise.

Frankrig paa dets Floder, Schweitz paa

dets Indsoer og Tydstland paa

Rhinen, Donau og

Elben have nu ogsaa, stjondt hidtil t ringere Mængde,
taget Dampbaade i Brug især til Passageertransporter.
Rusland har ogsaa i sin Orlogsmarine Dampstibe, ligesom Sverrige, dcr meer end noget andet

Land,

med Undtagelse af England

og Nordamerica,

har tilegnet sig en for Rigets indenlandske Comnmuication vigtig

Dampskibsfart.

Fra Sverrigs Hoved-

stad, Stockholm, udgaae i alle Retninger og næsten

dagligen, deels paa Mælaren, decks

Dampskibe.

Saaledes

over Saltsoen

ere Upsala,. Strengnas,

Arboga, Norrkoping o. fl. satte i Forbindelse med

Stockholm; ud fra samme gaaer Dampskib t Nord op
til Torneaa; t Syd til Istad.
Gota-Canalen,
dette store Foretagende, hvorved en vidtstrakt, inden-

landsk Seilads mellem Indsoerne, der -stille Nord- og
Syd-Sverrig, er aabnet, og hvorved Astersoen er, til

lige ved Hjælp af Gota-Elven, sat i Forbindelse med

Nordsoen, har faaet en forhoret Værdi ved den Dampskibsfart, der gaaer ad denne Ver imellem Stockholm
og Gothenborg, Sverriges Handelsstæder i Dst og

Vest, og som berører mangfoldige Stæder, der hidtil

vare kun ringe Landstæder, hvilke Beliggenheden ved
en afsluttet Indso eller en kun vanskelige« beseilet
Elv ikke kunde give synderlig Betydning.

Dampskibe

ere

Ved svenffe

Sverriges Kyster satte i Forbindelse

med de omliggende Lande, t det hine ankobe Kjoben-

havn, Lubeck, Greifswalde og Petersborg. Norge
har en uafbrudt Dampfart langs dette Riges vidt-

strakte Kyster og har allerede længe,

ved at lade et

Dampstib anlobe Gothenborg og Kjobenhavn, sat sig i
Forbindelse med Udlandet.
I mindre Grad end Sverrrge og vistnok i min

dre Grad end

man kunde onfle, har Danmark hid

til anvendt Dampskibet.

Vel frembyder sig her den

Vanskelighed, at vi ikke, som t Sverrrge, have Indsoer

og Canaler at befare og kunne
langs Kysterne.

holde os' indenskærs

Vi behove i vore

aabne Farvande,

hvor Storme og Krapsoer, hvor stærke Strømninger

saa

ofte ere

til Hinder,

de fortrinligste Dampskibe;

men vort Postvæsen, vor Passageerfart,

Transporten

af meget Gods, især fra og til Kjobenhavn, der dog

endnu er, som Rigets, saa Handelens Hovedstad og
de dansie Provindsers fornemste Marked, kræver, at

Havet, som for os Danste verier med Land, ikke hin-
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brer, men befordrer Forbindelsen mellem Provinds og
Provinds, mellem Stad og Stad. Thi bor vi bruge
Dampstibet, som vor Tids mægtige Commum'cationsnn'ddel. Vi haabe, at vort Postvæsen, der forst seent
og hidtil i ringe Grad tilegnede sig det, vil yderli
gere anvende det; vi haabe, at den private Entreprise,
der sætter snart Helsingør i daglig Dampstibs-Forbindelse med Kjobenhavu, hvorved fra Aalborg
vil udgaae et Dampskib til Kjobenhavu, anlobendc
Helsingør, og langs Jyllands Dstkyst, hvorved
Flensborg vil faae en stadig Paquetfart paa Kjobenhavn, maa svare Regning og opmuntre til flere
lignende Foretagender
Dampstibet er hos os ogsaa kun r'rmge.Grad brugt,
som Bugse erfartoi, og dog er dette en Anvendelse, hvortil, for mere end et Aarhundrede siden, man
gav Ideen, og som snart fremtraadte, da i vor Tid
Damykraften ogsaa til Soes kaldtes til Tjeneste. De
Fordele, som vore Sofarende have lært at kjende og
oftere afbenyttet i fremmede Farvande, haabe vi ville
snart tilbydes dem ogsaa her, hvor vore Fjorde og
vansielige Indlob opholde Soreisen ofte langt mere, end
selv betydelige Afstande over Havet.
Som deeltagende t Søkrigen har Dampskibet hid
til ikke kunnet vise srg t synderlig Grad, da dets Udviklmg tilhorer en Fredsperiode. 'Dog var det allerede
en Hjælper i Slaget ved Navarino (Aar 1827),
dets Værd erfaredes i Englændernes sidste Tog mod
Canton. Sandsynligviis vil en kommende Sokrig yder
ligere udvikle det som Orlogsfartoi; lykkes det at bringe
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Bevægelsesorganerne, Maskinen og Kjedler, under Vand,
vil Dampskibet være mere betrygget mod Skud end
Seilstibet, hvis Takkelage, hvoraf Skibets Bevæge
lighed afhænger, frembyder en stor Skudflade for Fjen
dens Angreb. Sandsynligviis vil, som r Sverrrg er
paatænkt, det snart tjene, i Stedet for Skærbaaden,
til Kystforsvar. Mindre Dampbaade, armerede som
Kanonbaade, ere der prøvede. Dog i Orlogsflaaderne
erkjendes Dampskibets Betydning, og allerede i sin
nærværende Skikkelse bliver det anseet som den for
trinlige Hjælper for det væbnede Kampstib. Enhver
Sostat tæller det i sin Flaade, og Danmarks to Orlogsdampskibe, hvorved vi ere de fortrinligste, af Er
faring prøvede, nyeste Constructioner af Skib og Masiineri, ville være af ikke ringe Betydning for dets
OrlogSflaade og tjene ved Sotransporter og i Haudelsmarinen som Forbilleder.

105

Ottende Forelæsning.
de Dampmaskiner, vi hidtil betragtede, virker Dampen
fornæmmeligen ved at udfylde et Rum, hvoraf Luften ud-

drives, og som da siden, naar Dampen fortættes, bliver
lufttomt.

Damp af ringe Spændkraft, af 3 til 4 Pund

over det atmosphæriste Tryk, er den, som sædvanligen

anvendes; og dtsse Maskiner kaldes derfor Lavtryksmaskiner, stjondt et rettere Navn vilde være Mastiner

med Fortætning eller C ond ensatie ns- Maskiner.
Modsatte disse ere de saakaldte Højtryks maskin er,

ved hvilke ingen Fortætning finder Sted, og som dri
ves ene ved

Dampens

Spændkraft.

Her undvr'ger

Dampen, saasnart den har virket.

En saadan Dampmaskines Indretning er simpel
og let fattet.

Damp indlades i Støvlen, og, naar

den har drevet Stæmplet til det Dverfte, udlades den

i Luften.

Ved en passende Indretning vil man af-

vexlende kunne indlade Damp over og under Stæmplet og udlade den fra den overste og nederste Deel af

Støvlen, saaledes gjore Mastinen dobbeltvirkende, forsyne den, ligesom den sædvanlige Dampmaskine,

med

Svinghjul o. s. v., altsaa frembringe en omdrer'ende

Bevægelse.
Det er uncegteligt, at Hoitryksmasrmen kan være
af langt simplere Construction end Lavtryksmaskinen;
thi, da her ingen Fortætning finder Sted; men man
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lader Dampen efter at være brugt, undvige, undgaaes

Luftpumpe, Koldtvandspumpe og alle de Dele, bør

hore til Fortætteren.

Maskinen vil, ved dens semplere

Construction, saaledes blive mindre kostbar.
Vi ville nærmere undersøge dens Fordele og Mang
ler, i Sammenligning med Lavtryksmastr'nens; dog forst
beflrive vi Fr'g. 19 Tab. VI, der angiver Hovedind-

retningen af Trevethick's og Vivian's Hoitryksmastine.
Kjedlcn,

der er cylindrisk, omgiver aldeles Ild

stedet og tillige Stovlen, hvis Laag ikkun staaer uden
for samme. Den ene Ende af Kjedlen har en Aabning, gjennem hvilken der fyres; nedenfor er Astehullet;
begge Dele ere adskilte ved Risten. Ildstedet er egentligen kun Mundingen af et Nor, der gaaer dybt ind

i Kjedlen, vender sig derpaa i en Krumning enten opad
eller til Siden, gaaer dernæst ud ad samme Ende og
fortsættes t en opretstaaende Skornsteen A. Da Ild-

gangen bedækkes aldeles af Vandet, vil dette modtage
Varmen, og Damp, som fylder Resten af Kjedlen, vil
udvikles.

I Forbindelse med Stovlen staaer Dobbelt-

gangshanen B z er denne i Stillingen, der er vrist paa

Tegningen,

vil Dampen

gjennem Hanen,

udgaae

frg Damprummet,

over i det Dverste af Stovlen;

Stæmpket vil da gaae ned, efterdi Dampen kan und

vige

fra

den

nederste Deel

af

Stovlen

gjennem

den anden Gang af Hanen og over i et Nor ee,
gjennem hvilket den fores op i Skorstenen; her vilden
forege Trækket; dog, for at dens Barme ikke stal "gaae

aldeles til Spilde, Hiver Roret ee fort.gjennem Kar-
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ret V, som indeholder det Vand, der stal tjene til
Kjedlens Forsyning, og som herfra kan ledes gjennem
det hævertdannede Nor rr. Kjedlen har Lovrigt sin

Sikkerhedsventil S, og paa den vil anbringes passende

hvorved man kan

Apparater,

o. s. v.

undersøge Vandhoiden

Stcemplet, som bevæger sig op og ned, forer

Steempelstangen, der her staaer L Forbindelse med en

Tridse G, som gaaer mellem to paralelle Stænger;
saaledes holdes him lige op- og nedgaaende, ihvorvel
den paa sædvanlig Maade, ved Forbindelsesstangen C,
virker paa Krumtappen K, paa hvis Arel er Sving

hjulet L.
Saaledes bortfalde her alle Pumperne, som hore

til Dampens Fortætning; ene bliver en liden Forsy
ningspumpe,

en Trykpumpe, fornoden, for at skaffe

Vand op til Karret V, hvorfra atter Kjedlen forsynes.
Bruges Damp af hoi Spændkraft, af flere Atmosphærer,

som

er hensigtsmæssigt,

vil Stovlen,

Stæmplet og

overhovedet alle Dele blive t Forhold mindre, end ved

Lavtryksmaffinen; folgeligen bliver Gnidningsmodstan
den ogsaa tildeels mindre.
Til disse Fordele kan endnu fores, at, da Maski-

nen er mindre, altsaa indtager mindre Plads og veier
mindre, vil den, som fimplere, ogsaa, som omtalt, ko
ste mindre, ihvorvel flere Dele, især Kjedlen, maae
være betydeligen tykkere og stærkere, end ved Lavtryksmafkinen.

Man har endvidere troet, at Hor'tryksmaski-

nerne maatte i hoi Grad være brændselbesparende;
dog man lededes vel til denne Tanke ved en urigtig

Forudsætning.

Fordi Damp,

hvis Varmegrad steeg
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ikkun faa Grader, tiltog betydeligt^'Spændkraft, meente
man, der maatte spares, ved at Brændselforbruget stod

i Forhold til Varmegradernes Tal; men dette er ikke

faa i Brændselforbruget tiltager i Forhold til den for
dampede Vandmængde eller Dampens Vægt, og denne
staaer, som vi vide, temmelig en note i Forhold til

Spændkraften.
mosphærer

Saaledcs vil altsaa Damp af 5 At-

vel afgive

en Kraft

5 Gange faa stor

som et lige Rumfang eller Volumen Damp af 1 Atmosphære; men den vil ogsaa veie 5 Gange saameget,

koste 5 Gange saameget Brændsel.
Stedse maae vi
endvidere fraregne een Atmosphcere; thi Dampen virker

her ikke mod det lufttomme Rum; men, medens den
er paa den ene Side af Stæmplet, undviger vel Dampen paa den anden Side, dog, da denne frit undviger,

virker Luften med sit Tryk imod, eller med een Atmo-

sphæres Tryk.

Er Dampen altsaa af 5 Atmosphærer,

gaaer Stæmplet med et Tryk ikkun af 4 Atmosphærer,
hem'mod 60 Pund paa Qvadrattommen.

For

at nu

dette nødvendige Tab stal forholdsmæssigen blive min

dre, vil Damp af en saa her Spændkraft, som .muligt,
fordeelagtigen anvendes; thi, medens Tabet af benene
Atmosphære, ved Damp af 5 Atmosphærer, udgjor |

eller 20 Procent, er Tabet ved Damp af 20 Atmosphæ
rer jo ikkun 51n eller 5 Procent. Dog her opstaaer den

store Vanskelighed at tilveiebringe Apparater, behorigen
stærke, til at udvikle Damp af saa hoi Spændkraft;
vel have Jacob Perkins og Dr. Alban angivet Ap-

parater,

hvorved de tilsigtede

at udvikle Damp

af

40, 50 eller endog flere Atmosphærers Tryk; men Er-
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faringen har ingenlunde stadfæstet disses practisie An
vendelighed.
Dog, selv under Forudsætning, at disse Appara
ter vare tilforladelige og ikke afstedkom nogen Fare,
vilde en Damp af en saa hoi Spændkraft ikke ubeti'
stor Vanskelighed kunne anvendes i Dampmaskinen;
thi ikke blot alle Dele maatte gjores tykkere og stær
kere, men Samlingerne vilde vansieligen kunne modstaae det betydelige Tryk. Alle Kitsorter, Hampepakninger o. s. v. som findes tilstrækkelige i Lavtryksmasiiner, ogsaa nogenlunde kunne anvendes, naar Trykket
er ikkun af faa Atmosphærer, blive her uanvendelige;
om ogsaa Stæmplet faaer en Metalpakning, eller bestaaer af Metaldele, som ved Fjædre, der spænde dem
ud, bringes til at slutte mod Støvlens Jnderflade,
vil det dog vansieligen bringes til at tætte behørigt,
og, opnaaes dette, bliver Gnidningsmodstanden betyde
lig. Indrettes nu endog en saadan Hoitryksmafline
saaledes, at den i en fore Tid kan antages at være t
god Tilstand, indseer man -dog let, at den langt sna
rere end Lavtryksmastmen vil siides, at den kræver
oftere Reparationer og saaledes ikke kan anvendes til
Arbeide, hvorved Afbrydelse er utilladelig.
Man har derfor, i det Mindste hidtil, ikke fundet
det fordeelagtigt, at anvende Hoitryksmaftmer, und
tagen der, hvor enten Lavtryksmastiner aldeles ikke,
eller ikkun vansieligen kunne anvendes. Saadanne Til
fælde- indtræffe ofte t Stæderne, hvor det sornodne
kolde Vand, som bruges til Fortætning, ofte aldeles
ikke kan forskaffes, eller ikke t behørig Mængde, eller
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fun med betydelig Vanskelighed og Bekostning.

Er nu

denne Grund eller andre f. Er. Mangel paa Plads,

tilstede, og Driften, hvortil Dampmastinen sial anven
des, ikke kan forlægges til et Sted, hvor de nævnte
Vansteligheder bortfalde, vil en Hoitryksmasiine, især

hvis

den ikke skal have

altfor

stor Kraft,

f. Er.

være af 2-6 Hestes Kraft, endnu passende kunne an
bringes; og man vil kunne give den en saadan Eonstruction, at den ingenlunde kan ansees at være farlig

eller dens Kjedel lettere udsat for Sprængning, end
Lavtrylsmastinens.
I de Tilfælde, hvor en saadan
Hoitryksmastine anstaffes, vil det stundom være muligt,

at lade Dampen ikke gaae aldeles unyttet bort; men
at anvende denne Spildedamp til at opvarme Localet
eller Torreftuer o. s. v.

Dog, naar Dampen ikke kan

aldeles frit undvige, vil den ofte blive staaende i Ro

rene, i hvilke den stryger ind, og saaledes tildeels virke

skadeligt med sin Spændkraft;

maaskee er det derfor

hensigtsmæssigt at anvende den ene til at forege Træk-

ket i Skornstenen, saaledes som det forhen er omtalt.
Man har oftere bragt i Forflag at forbinde begge
Virkninger af Damp med hinanden;

ncemlig forst an

vende Dampen, som Hoitryksdamp,

derpaa lade den

udvide sig i et større Rum og virke i en anden Stovte

mod det lufttomme Rum. Jonathan Hornblower
i Aaret 1781, eller allerede for ham Dr. Falck,

hgvde denne Idee.

En mindre Stovle A,

Fig. 20

Tab. VII, sattes i Forbindelse med en større Stovle
13.
Indlades nu Damp af flere Atmosphærers Tryk
gjennem Hanen a, i det Dverste af Stevlen A,

vil denne Damp virke, formedelst sin Spændkraft, til
at drive Stæmplet ned, medens den Damp, der var
under Stæmplet, gaaer gjennem Hanen c over i
Støvlen B, hvor den, efter at have udvidet sig, dog
endnu virker paa Stæmplet L denne Stovle, i det,
ved at aabne Hanen A ind til Fortætteren, et lufttomt
Rum tilveiebn'nges under Stæulplet; begge Stæmpler gaae saaledes ned og kunne i Forening let bringes
til at virke paa famme Maskinbom. Bed at lukke Ha
nen a, aabne derimod gjennem Hanen d Adgang for
Dampen fra Kjedlen til det Nederste af Støvlen A,
lukke e, men aabne b, saa at Dampen kan gaae over
fra den overste Deel af Stovlen A til den nederste
Deel af Stovlen B, endelig en aabne gjennem f Ad
gangen til Fortætteren og holde c lukket, ville Stcemplerne i begge Støvler gaae modsat eller opad.
Denne Tanke ligger ogsaa til Grund for Arthur
Woolf's Maskine, hvorpaa han tog i England Pa
tent i Aaret 1804. Dog han gik ud fra en aldeles
urigtig Forudsætning, som han troede at have godt
gjort ved Erfaring, næmlig den, at, naar Sikkerheds
ventilen var betynget med 4 Pund paa Qvadrattommen, altsaa Damptrykket var 4 Pund over det atmosphæriske Tryk, vilde Dampen, efter at være udvidet
til det Fiirdobbelte eller være ladt ud i et Rum, 4
Gange saa stort, som det, den forhen indtog, virke
med et Tryk af een Atmosphcere; var det oprindelige
Tryk 5, 6 eller 10 Pund over^ Atmosphceren, vilde
den, efter at være udvidet til det 5, 6 eller 10-dobbelte, trykke ligeledes med een Atmosphæres Kraft; dog
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forudsættes herved, at den bevarede under Udvidm'ngen

sin Temperatur.

Han lod

nu Damp af en hoiere

Spændkraft end Atmosphceren, virke forst i en mindre

Stovle,

derpaa gaae over i en storre Støvle og der

udvide sig for at virke mod det lufttomme Rum paa
den modsatte Side af Stæmplet, hvilket tilvejebringes
paa den sædvanlige Maade ved Fortætning.
Ihvorvel Principet var urigtigt, efterdi der intet
Forhold er i Naturen og ingenlunde kan være under
forskjellr'ge Omstændigheder mellem Dampens Virkning

efter dens Udvidm'ng og det vilkaarligen antagne en
gelske Pund (avoii'dnpoids), var den hele Anordning
dog anvendelig, naar man brugte Damp af hoicre og

tilstrækkelig Spændkraft. Wools angav derfor en sær
egen Kjedel, -estaaende af Nor, een af de forste Rorkjedler, man kjender.

Denne Kjedels hensigtsmæssige

Indretning, den vistnok nøjagtige Udførelse af Masti-

nens forffjellige Dele og den omhyggelige Fyren
have vel fornæmmeligen bidraget til, at Maskiner af

Woolfs Construction, af betydelig,Størrelse, have viist
sig fordeelagtrge,

f. Er. i Tirtgruberne Wheal Vor

og Wheal Abraham i Cornwallis.
Ogsaa har man t Frankrig særdeles

anbefalet

det Woolf'ske System. Grouvelle og Jaunez have
x deres fortræffelige Haandbog, Guide du Chauffeur,
fortrinlig en anbefalet disse Maskiner, t det de tillige

have angivet noie deres Construction. Det er let at
Lndsee, at, ved en rigtignok temmeligen sammensat Mecham'sme,

Mastmen selv

kan behorigen aabne og lukke

Haner, Propper eller andre Indretninger, hvorved der
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gives Adgang for Dampen fra Kjedlcn til Hoitryks-

stsvlen, fra denne til Lavtryksstovlen, fra Lavtryksstov-

len til Fortætteren. Dog, da et fuldstændigt Udtog
af hunt Skrift og saaledes en udforlig Bestrivelse af

den Woolf'ste Maskine med alle dens Bidele er tidligere andet Sted meddcelt,
*

samme.
Den

Woolf'ske

kan jeg her henvise til

Maskine kan

egentlr'gen

ansees

som en Mastine, hvori Afspærringen og den paafolgende Udvidelse er anvendt i hoicre Grad, end i sæd
vanlige Watt'ske Mastiner.

selv

t de storre,

man

Medens næmlig i disse,

sædvanligen ikke spærrer for

Dampens Adgang fra Kjedlen,
gjort sin halve Vandring,

forend Stcemplet har

altsaa ikke for Stovlen er

halvt fyldt med Damp, fieer Afspærringen her, saasnart den mindre Støvle er fyldt med Damp; altsaa

fyldes kun i eller | af det hele Rum, næmlig af Jnd-

*

Mag. for Kunstn. og Haandv. Anden Række 4de Bind S.
39,

161, 203.

Den der meddeelte Afhandling, „om den

rette Behandling af Dampmaffiner og deres Brug," indeholder, efter de nævnte Forfattere, Reglerne for Behandling

as Dampmaffiner

af forffjcllige Arter, vigtige især

for

Practikere og Maskineiere, med de Tillæg og Bemærknin-

ger,

Udgiveren

troede

passende at kunne tilføie.

I det

Foredrag, jeg her meddeler, kunne hine Regler ikke opta
ges; men jeg haaber, at ben, der enten ved det mundtlige

Foredrag eller ved dets Meddelelse her,

mere at interessere

sig

er bragt til nær-

for Dampmaflinen

og ønffer at

gaae ind i den practifle Detaille, ikke forgjæves vil soge de

fornødne Oplysninger paa anførte Sted.

Ur sir Z Oampmastine.
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holdet af begge Stevler.

Det lader sig nu godtgjore,

at Virkningen t begge Støvler, hvis Tværlinier lige

som Holder ere sorfljeklige,

er liig Virkningen i

en

eneste Stovte, hvis Indhold er lug den store Stovles,
og hvis Gjennemsm'tsftade er liig den mindre Stov

les, eller liig det mindre Dampstæmpels Overflade.
*
Dog det bliver et Sporgsmaal, som ikke vides practiskt

at være undersøgt,

om Virkningen af en Woolf'fl

Maskine vil befindes sterre, end af en sædvanlig Ma-

stine med

enkelt Stovle,

hvori anvendes Damp af

lige saa hol Spændkraft, mellem 3 og 4 Atmosphærer;
men ved hvilken Afspærring finder Sted, naar Stcemplet har tilendebragt
eller | af sin Vandring. Pas-

sende vil man da gjore Støvlen hol i Forhold til sin

Tværlmie.
Fortrin ved

Unægteligen vilde en saadan Mastine have

at være fnnplere,

ved

at deels

Gnidningsmodstanden blev mindre, deels
mindre let kom i Uorden.
Forresten kunde det overhovedet

a'tsacr

ogsaa den

vel ansees til-

raadeligt at drive især mindre Mastiner med Damp

af en Spændkraft betydeligen helere end Atmosvhærens Tryk, saasom af 2 til 3 Atmosphærer.
let tilvejebringe

Vi kunne

hertil tilstrækkelig en stærke

Kjedler.

Om ogsaa, ved at Dampen havde en hoiere Varme
grad, Afkølingen af samme, i det den passerede gjen-

nem Dampgangene o, s. v. vilde være forholdsmæssigen sterre, vandt man dog en Deel, ved at Mastinen

* Se Mag. paa det anførte Sted S. 237 o. flg.
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kunde være mindre, altsaa vilde frembyde mindre Over
flade for Luftens Paavirkning.

cham'kerne Freund i Berlin
Frederiksværk fulgt dette

Vr'rkcligen have Me-

og

Princip.

v. Wurden paa
Deres Mastiner

gaae med Damp af 17 Punds Tryk paa Qvadrattommen over Atmosphæren, altsaa med omtrent
Atmosphæres Tryk, og de mene deels saaledes, deels

ved at anvende den udvendige Fortætning at spare en
Deel Brændsel.
*

*

Se Mag. for Kunstn. og Haandv. anden Række 4de Bind,
hvormed er leveret en Tegning af en 20 Hestes Maskine,

udfort af v. Wurden til et Kobbervalseværk i Frederiks

værk, og som er sammesteds beffrevet S. 453 og flg.

8
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Niende Forelæsning.
Det Formaal, Trevethr'ck og Vivian havde med

deres Dampmasiine, var at bruge Dampkraften paa
Veie, i Stedet for Hestekraften, ved dens Hjælp at

fore

Passagerer

og Gods frem.

Allerede i Aaret

1804 anvendtes paa Sporvejen ved Gruben Merth yrTydvr'l i S yd-Wales deres Maskine til dette Brug.

'Dens Støvle. laae dog vandret, og fra Stæmpelstangen, der ligeledes var vandret, udgik en Forbindelses-

stang, som omdreiede en Krumtap,

anbragt paa en

Arel, hvorpaa man satte to Tandhjul, som indgrebe r
to andre Tandhjul, anbragte paa den Arel, hvortil de
bageste Voguhjul vare befæstede.
Da disse saaledes
omdreiedes, dreves Vognen frem, saasnart Kraften var
tilstrækkelig til at overvinde Gnidningsmodstanden og,

hvis Veien steeg, den Vægt, som Læsset havde paa
Skraaniugen.

Ved det forste Forjog, paa den nævnte

Sporvei, fortes af Dampvognen 10 Tons (63^ Skyd.)

læsset paa flere Vogne, 9 engelske Mill frem med en
Fart af 5 Miil (lidet over 1 dansk, | svensk) i Trmen.
Opfinderne syncs ogsaa at have paatænkt at
bruge Vognen paa sædvanlige Veie, men dette vides
ikke at være steet.

Vi see saaledes den forste Prove paa en Anvendelse af Dampkraften,

som i vor Tid har saaet

en

saa betydelig Interesse, og vi ansee det passende der-
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for i Korthed

at fremsætte de Betingelser, under

hvilke den og enhver anden Krast,

som vi anvende,

til at fremdrage Vogne, komme til at virke.
Ville vi drage en Byrde henad en aldeles vandret Flade, vilde dette kræve en betydelig Kraft; thi her
var en anseelig Gnidningsmodstand, som skulde over
vindes.
Formindsiede vi denne endog noget, ved at

udjævne Fladen, belægge den med haarde Materialier,

og anbringe ligeledes under Byrden et Par Stænger,
der gaae paa langs, og ved hvilke Byrden faaledes
ene trykker paa Veren, bliver Gnidningsmodstanden,

der bestandigen bliver den stryg ende Gnidning,
endnu betydelig; og et Kjoretoi, bygget paa dette Prin
cip, saasom Slæden, kunde ene under særdeles gun-

stige Forholde, naar man havde err Jisflade, eller Veien
var bedækket med ©nee, blive fordeelagtigt.

Man har derfor forandret den her virkende stry

gende Gnidning til rullende, anbragt under Byrden
Valser, eller ogsaa, ligesom man indrettede, for at
formindske den strygende Gnidning, et særeget Kjoretoi,

Slæden, indrettede man, for at lade den rullende Gnid
ning træde i Stedet for den strygende, et andet. Vog

nen, hvis Hjul ere ret egentlige« Gm'dm'ngshjul, og
ved hvilken findes endnu kun en ringe strygende Gnidning ved Hjularlen. Dog selv denne kan endvidere formindskes, ved at anvende Jernarler og give Hjulene
Malmbosninger.

Skjondt Læsset saakedes forsges endnu ved Vog
nens Vægt, bliver dog dennes Brug særdeles fordeel^ZEig; thi medens Gnidningsmodstanden ved Slæden
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paa en jævn Jordvej var over en Trediedeel af Læs

set, bliver den ved Vognen kun W, paa en vel lagt
Chaussee eller Steenvei kun

til

En Hest, hvis

Trækkekraft kan anflaaes til omtrent 150 Pund, naar
den gaaer i et godt Skridt, vil saaledes kunne trække
paa Jordveien 1800 Pund, paa en god Chaussee det
Dobbelte; altsaa, regne vi endog for Vognen
as

den hele Vægt, vil Hesten trække langt Mere end det
Læs, som den kunde flæbe umiddelbart hen ad Veien.
Gjore vi Veien endnu bedre, end Chausseen eller
Steenbroen, bliver Forholdet mellem Trækkekraften og

Gnidningsmodstanden endnu gunstigere.

Man anbrin

ger derfor paa de Steder af Veien, henover hvilke
Vognhjulene gaae, faste Spor af Steen, Træ eller
Jern,

og saaledes opstaaer den

allerede

i Oldtiden

kjendte Sporvei, 'forsaavidt paa Veie, som endnu
ere bevarede fra Romernes Tider, findes nedlagte i
Veifladen

tilhugne,

langagtige

Stykker Steen som

Vognspor, ligesom man endnu i enkelte Stæder f. Er.
i Potsdam, finder Bjælker af Eeg, Paa lignende
Maade nedlagte.i Gaderne, i samme Horde, som Vei-

fiaderu
Dog langt mere lignende vore nuværende Spor

veje vare de, som fra Midten af det 17de Aarhundrede
anlagdes ved Kukgruberne t Nærheden asNewoastle

upon Tyne. Disse bestode i Hvilere af Træ, der
strakte sig tværs over Veien, ovenpaa hvilke straktes
Træspor, som fastgjordes med Trænagler til Hvilerne.
Men snart mærkede man Ufuldkommenhederne ved et
saadant Anlæg. Træsporene, sijondt fra Begyndelsen
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tykkere, end de behøvedes, bleve ved Hjulenes Slidcn
paa samme snart saa tynde, at de brækkede, endog in
den de vare opslidte; Hvilerne fledes ligeledes af He
stenes Fodder. Man anbragte derfor den Forbedring,
at ovenpaa Sporet nagledes et andet, Oversporet,
som let kunde borttages og erstattes ved et nyt, naar
Let var flidt. Saaledes staanedes det egentlige Spor,
der tjente til at Lære Læsset. Veien, paa hvilken Hestene gik, bedækkedes med Kulasie eller andet passende
Materiale, hvorved Hvilerne ftaanedes. • Fordelen var
ved disse Sporveie, hvor ufuldkomne de endog vare
mod vore nærværende, betydelig. Medens en Hest paa
en sædvanlig Ver trak 17 engelske Centner (5 Skpd.
8 Lpd.), trak den paa denne Sporvei 42 Centn. (13
Skpd. 7 Lpd.). I enkelte Tilfælde belagdes Sporveien med Jernskinner, og herved formindskedes Gnidningsmodstanden endnu mere.
Denne Art Sporveie er nu aldeles ude af Brug,
i Nordamerica, hvor Træ kan haves t Mængde og til
billig Priis, anvendes vel Træsporveie, men Sporene ere
heelt r'gjennem belagte med stærke Jernflinner af Smede
jern, hvorved deels opnaaes ftørre Varighed, og især
Gnidningsmodstanden i hoi Grad formindskes. I Eng
land, har Brunel til den store vestlige Sporvei
(Great-Western) anvendt Træ, belagt med stærke Jern
stinner,og dette Erempel er fulgt i Rusland og ved
flere af Tydsklands Sporveie.
*

De nævnte Spor ere nærmere beflrevne og fremstillede i

Nyt Mag. f. K. og Hdok. HI B. S. 203.
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Naar ene Jern vælges til Spor, da er dette, som
oftest, Smedejern, der ved Udvalsning faaer den pas
sende Skikkelse. Som Erempel kunne de paa Liverpool- og Manchester-Sporveien anbragte Spor tjene;
disse (Fig. 21) understottes i Afstand fra 3 til 3 Fod;
hvor Sporet ligger frit, er dets Gjeunemsnit storre i
Dybden, end ved Understottelsespuncterne; dette viser
Fig. 23, som er Sporets Gjennemsm'L i Midten, sam
menlignet med Fig. 24, hvor det sees t Forbindelse
med Hvileren eller Stolen (chair), hvoraf det bæres.
Dette fleer, ved at Sporet har forneden t sin hele
Længde en fremspringende Ribbe, r, der forneden er
Luedannet (se Fig. 21). Overdelen as Sporet, som
sees t Plantegningen Fig. 22, er lidet buedannet, eller
dets Kanter afrundede. Hjulet, som gaaer over samme,
har t'ndvendigen en fremspringende Rand, der griber
om Sporet og saaledes forbyder Vognen at glide af.
Stolene, hvoraf Sporene bæres, ere af stobt Jern;
de ere fastgjorte til svære Steenblolke, 1 Alen t Furkant og | Alen tykke. Sidepladerne s, s, som fatte
om Sporet, ere t'ndvendigen udskacrrne efter dette; og
den ene Side har en Fordybning (se Fig. 21), hvori
en Kile indstikkes. Stolene tjene veels til at understotte Sporene, deels til at anbringe Samlingerne, der
findes ved hver 5te Stol, saa at Længden af hver
Sporstang er 15 Fod. Forbindelsen skeer, som oftest,
ikke ved et Stod, men ved en Last, se 1, Fig. 22, og
forneden har Sporstangen ved Enderne ogsaa en Skik
kelse, der gjor, at Forbindelsen mellem Stængerne li
gesom ogsaa med Stolen bliver fastere.
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Skal der paa Sporvejen anvendes Hestekraft, læg
ger man mellem begge Sporrader en fast Gangvej
for Hesten.
Ved denne hensigtsmæssige Indretning og en noiagtig Udførelse og Henlæggen of Sporene, er Gnid
ningsmodstanden i den Grad formindstct, at den er
kun
saa at en Hest formaaer, med en Trækkekraft
af 150 Pund, at drage et Læs af 36000 Pund, eller
12 til 20 Gange saameget, som paa sædvanlige Vcie.
Dog alle disse Angivelser af Forholdet mellem
Trækkekraften og Læsset forudsætte en aldeles vandret
Vei., Stiger Veien i mindste Maade, vil tillige en
Deel af Læssets Vægt, i Forhold til Stigningen, komme
- i Betragtning, og Trækkekraften maa være saa stor, at
den formaaer at bære denne Vægt og tillige at overvinde Gnidningsmodstanden.
Anbringes næmlig en læsset Vogn K, Fig. 25,
eller en anden lignende Vægt, hvorved vi for det
Første ville tænke Gnidningsmodstanden aldeles borte/
paa en Skraam'ng AB, et saakaldet Skraaplan, vil
denne rulle ned, hvis vi ikke holde den tilbage med
en bestemt Kraft. For at maale denne, kunne vi ved
B anbringe en Tridse T, og hænge i et Toug, kastet
over samme, et Lod V, hvis Vægt vil, naar Ligevægt
finder Sted, naar hverken Loddet drager Vægten op,
eller denne drager Loddet, staae i Forhold til Vognens
Vægt, som Skraaplanets Længde AB til dets Horde
BC. Er dette Forhold nu som 12 til 1, stiger Veien
i Tomme paa hver Fod, vil -fa af Læsset, deri be-
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reguet Vognens Vægt, være den Deel af Trækkekraf
ten som behoves for at holde Læsset paa Skraapkanet.

Det er ikke muligt, uden største Besvær, at tilveiebringe paa det almindeligen ujævne Jordsmon en al

deles vandret Vei, og vi kunne saaledes ikke undgaae

stundom at kræve en storre Trærkekraft end til andre

Tider.
Anvende vi Dyrekraften, da kommer det os vel
tilpas, at Dyrene kunne for en fole Tid anvende en

langt storre Kraft, end den, de ved stadigt Arbeide
sormaae at afgive. Antage vi saaledes, at Hesten en
kort Tid kan afgive en Trækkekraft af 300 Pund eller
det Dobbelte af dens sædvanlige Trækkekraft 150 Pund,

vil paa en sædvanlig fast Jordvei, hvor Læsset for en
Hest kun bor være 12x150 Pund, med de 150 Pund
Overstud endnu kunne overvindes Skraam'nger,

af 1

til 12, eller som stige 1 Tomme paa Foden; paa
Chaussee eller Steenbro, hvor Læsset er næsten det

Dobbelte, maae Skraaningerne kun være omtrent halvt
faa store, Stigningen være kun j Tomme paa Foden.

Paa Sporvejen, hvor Læsset kan være 240 Gange
Trækkekraften, maa Stigningen være, hvis vi ligeledes

antage, at Trækkekraften der for en foie Tid kan foroges til det Dobbelte, ikkun

eller Veien bor kun

stige 1 Tomme paa 10 Alen.
Der er endnu en anden Grund, hvorfor man
maa undgaae Skraam'nger paa de Veie,

svære Læs

fores.

ad hvilke

Naar næmlr'g Veien flal befares

i begge Retninger, vil Læsset tynge ligeledes med den
Vægt, der staaer t Forhold af Skraaplanets Holde til

dets Længde, og altsaa af sig selv rulle ned ad Bakke.
Gnidningsmodstanden virker nu vel herimod; men, for
mindskes denne tildeels, som jo let kan indtræffe f. Ex.

t Frostvejr, maa en tilsvarende Kraft udøves

for at

holde paa Vognen, hvilket oste kun steer med More

af Hestene.

Vi indsee saaledes i Almindelighed, at, jo fortrin
ligere Veien i og for sig selv er, eller jo bedre Ma

teriale Der er anvendt til samme, jo storre Læs man
altsaa,

paa

Grund heraf, forer paa samme, desto

mindre Skraam'nger bor den have.

Vanskeligheder, Jordsmonnets

Ligesom altsaa de

Ujævnheder

frembyde

ved et Chausseeanlæg, stedse ere storre, end de, samme

Jordsmon foranlediger ved det ringere Vejanlæg, saa
ledes vore Vanskelighederne r endnu helere Grad, naar
en Sporvei sial drages. Her maa oste gjores kostbare
og vansielige Opfyldninger; Bjerge maae gjennemstæ-

res

til

en betydelig

Dybde; eller,

hvor dette ikke

gaaer an, hvor Jordfladen maa siaanes, fordi den er
bebygget, eller af andre Grunde, fores vandrette Gange-

under Jordfladen gjenncm Bakkerne, saakaldte tunneis. Næsten ethvert Sporveisanlæg, giver Erempef
paa saadanne mærklige Constructioyer, fremkaldte af

Nødvendigheden, som ikkun fuldendtes med store Vanstelr'gheder og Bekostninger, saaledes fremfor alle Liver-

pool-Veien, og ligeledes den i Forflag bragte Sporvei
mellem Alton.æog Kiel, hvor i him Stad vil kræ
ves en Canal.
d!
Dog vi vende tilbage til Betragtning af de Kræfter,
vi kunne anvende til paa Sporvejen at drage Vogne.
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Naar, som i Begyndelsen var Tilfældet, Sporø et ene anlagdes ved Kulgruberne, for at fore Kullene
fra den højtliggende Munding af Gruben ned til Indsiibm'ngs-Stedet, var det ofte muligt at give hele

Sporveislimen en jævn Skraaning,

saa at Vognene

rullede af sig selv ned ved deres Tyngde, og saaledes

med

en Kraft,

som overvandt

Gnidningsmodstanden.

For at ikke, hvor Skraam'ngen var større, eller ved
den bestandigen tiltagende Fart, Vognen stulde lobe

for

hurtigt,

anbragte man ved

Hjulene en Spær

reindretning, der bragte dem til at slæbe, hvorved altsaa Gnidningen forogedes,

modvirkedes.

En heel

og Tyngdekraften saaledes

Række

af Vognr, forbundne

med hinanden, fortes ned, og, naar de vare lossede, trak

en enkelt Hest dem atter let tilbage op ad den kun lidet hældende Sporvei.

Senere forbandt man ofte to

Vognrækker med hinanden ved en lang Kjæde eller et
Toug, som var kastet over to Hjul eller store Trid

ser, een anbragt foroven, en anden forneden, og som
bares iovrigt af mangfoldige Ledetridser; den ene
Vognrække, som rullede nedad, bestod af de læssede
Vogne, og deres Tyngdekraft var tilstrækkelig til deels

at overvinde Gnidningsmodstanden af samtlige Vogne,
deels til at drage paa den modsatte Side de tomme

Vogne, altsaa den mindre Byrde, i Veiret.
Stundom har man, hvor Jordsmonnet foranle
digede ulige Hældninger, forenet Virkningen af Tyng
dekraften med Hestekraften.

Man har, som Tilfældet

er ved Stockton- og Darlington-Veien, ladet

Heste trække, hvor Ver'en er vandret, og hvor Gnid-
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ningsmodskanden altsaa ved deres Kraft maa overvindes, men, naar man kommer til et Sted, der

saameget,

hælder

at Vognene kunne lobe af sig selv, spændt

Hestene fra og ladet dem bestige en lav Vogn, hvori

de kjores ned; de finde sig saare vel ved saadan Kjorsel, da de have Hvile og kunne endog indtage et Fo-

der, inden be' atter forspændes.
Men disse Methoder kunne ene anvendes,
Veren for det Meste gaaer nedad, og naar

Retning ogsaa Læssene skulle fores.

i

hvor
denne

Paa en Vei, der

stal tjene til Passageer- og Vare-Transport i Almin

delighed,

ad

hvilken altsaa en Mængde tunge Varer

snart gaae i een Retning, snart t en modsat, maae anven
des andre Transportmidler.

Passagererne og mangen

Vare-Transport kræve desuden stor Hurtighed, medens
man kan lade Kultransporterne, hvortil de forste Spor
veje

anvendtes,

siee

Sporvejenes videre

t al

Mag.

Anvendelse

Man

derfor

maatte ved

være

betouft

paa Transportmidler, der opfyldte de Fordringer, Pu
blicum og Handelen gjorde.

Undersøge vi i denne Henseende atter Heste
kraften, saa gjælder kun den anførte Trækkekraft,
150 Pund, naar Hesten gaaer t et jævnt Skridt, gjor

2Z engelste Mill (j dansk, | svensk)

i

Timen.

Den

virker da fordeelagtigst, og vi lade derfor ogsaa Mol-

lehesten, Hesten for den tunge Fragtvogn
med saadan Fart.

tigere, f.

gaae ikkun

Men, ville vi lade den gaae hur

Er. dobbelt saa 'hurtigt, t jævnt Trav, saa

at den gjor o Miil i Timen, vil Trækkekrasten

bety

deligt formindskes, ikke i samme Forhold, eller til det
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Halve, men til Fjerdedelen.
Forlange vi en endnu
større Hurtighed, bliver Trækkekraften endnu mindre,
og Hesten, som, ved at gaae t et jævnt Skridt, kunde

gaae L 8 Timer,

at

udholde

kan nu kun een Time

dagligen anstrenges saaledes og maa dog selv stundom
have en Nastdag. De engelske Postheste og Hestene
for Stationsvognene (Stage-Coaches) lobe med en
Fart af 10 engelske Miil (2^ danst Mill
sv. Miil),

eller stundom endog mere i Timen; men de ere ogsaa
af en udmærket

Race,

og

dog

udholde

de ikkun

omtrent i 3 Aar denne betydelige Anstrengelse.
lange

vi

en

endnu

storre

For

Hastighed f. Er. indtil 3

danfte Miil i Timen, da har Hestens Hurtighed uanet
sin Grændse, og den kan ingen Trcekkekraft afgive.

En sig stedse

ter fordrede

udviklende Industri, hvis Produc-

en hurtig Handelsomsætning,

lmg og Lilsomme Neiser

gjorde i

Brevver-

England

endnu

stirre Fart, end hen, som der er opnaaet ved den
næsten til det Jderste anvendte Hestekraft, fornoden;

og,

da for

henimod 13 Aar siden Handelstaden

Li

verpool skulde forenes med Fabrikstaden Manche

ster ved en Sporvei, krævedes paa denne Hurtighed
for Passagerer, forat man kunde-concurrere med de 33

Stationsvogne, der dagligen

gik frem og tilbage paa

Veien mellem disse Stæder, Hurtighed for Varerne,
som gik billigt, men langtsomt, paa de alt for længere
Tid siden skaarne Canaler mellem disse Stæder. Man
fremtog derfor atter Sporgsmaalet, om ikke Dampkraf

ten, der i Fabrikkerne havde saa fuldkomment erstattet Hestekraften, kunde ogsaa her erstatte samme.

127

Der vare to Maader, hvorpaa Dampkraften
kunde anvendes, enten ved fastftaaende Dampma
skiner eller ved locomotive (Dampvogne). I
forste Tilfælde maatte Banen deles ved Holdsteder i
passende Afstand, paa hver af samme flulde da en
Dampmaskine anbringes, der kunde omdreie to Trid
ser, om hvilke gik Touge, som forte Vognene fra det
foregaaende eller efterfølgende Holdsted. Men det for
nødne Ophold paa hvert Sted, for at skifte Tougenc,
gjorde denne Anvendelse af Dampkraften mindre hen
sigtsmæssig i Len hele Vejstrækning; paa enkelte Ste
der, hvor Skraaningerne vare betydelige, indførtes den
derimod med Fordeel.
Saaledes krævedes Dampvogne, men om muligt
hurtigere og hensigtsmæssigere end de hidtil bekjendte.
For at sætte her, saavidt muligen, det mechaniske Ta
lent og Dygtighed i Virksomhed, indbode Directorerne
for Liverpool- og Manch ester-Sporveien til
en Væddekjorsel mellem Dampvogne, hvilken soretoges
i October 1829. Resultaterne heraf ere vel i Ermdring fra den Tid i dog vi tillade os i Korthed at
nævne dem, da de ville give et Begreb om de forstjellige Arter Dampvogne, som da stilledes til dette
mærkelige Væddeløb.
Stephenson, ansat som Jngemeur ved Spor
vejen, skillede en Maskine, kaldet the Rochet (Raket
ten); den gik to Gange en Vei af 30 engelske Miil
(6Z danste Mill,
svensk Miil), forste Gang i 2
Timer 14 Minuter 8 Seconder, anden Gang i 2 Timer
6 Minuter 49 Secunder. Dens Fart var fra noget over
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29 eng. Mill (6| dansk, 4| svensk) i Timen, til om
trent 11J eng. Miil (2| dansk Mill,
svensk Miil);
paa den forste Tour var Farten med et Middeltal
13^-, eng. Mill (næsten 3 danske, 2 svenste Miil) i
Timen, paa den anden 11T% eng. Mill (321$ dansk,
2^ svensk Miil). Den vandt Prisen, da ingen af de
andre Maflr'ner, formedelst Uheld, tilendebragte Provelobet, ihvorvel de viiste sig som særdeles dygtige. Saaledes gjorde Maskinen Sanspareil, udfort af Hacktv orth, 22^ eng. Miil (4| danst, 3Z svenst Miil)
i 1 Time 37 Minuter'I6 Secunder, altsaa 13| eng.
Mill i Timen eller gik ligesaa hurtigt, som Stephen
son's Maskine.
Bi ville senere have Leilighed til nærmere at be.sirive Stephenson's Maskiner, der have modtaget væ
sentlige Forbedringer. Hackworth's Maskine stjelner slg
ikke i den Grad fra Stephenson's,' som dem tredie,
Braithwaite og Erickson's, som var bygget af
Sidstnævnte, der er Svenst af Fodsel, efter aldeles
nye Principer. Trækket t Ovnen tilvejebragtes ikke
paa sædvanlig Maade, men ved et Blæseavparat, som,
naar Maskinen var r Gang, dreves af denne. Fig.
26 viser nærmere Dampvognen og Fig. 27 dens ind
vendige Dele. A er Dampavleren (generator), hvis
nedcrste Deel er fyldt med Vand, og hvis overste
Deel udgjor Damprummet; i Forbindelse hermed
staaer dcn vandretlr'ggende Dampavler B, der,
da den staaer under Vandhoiden i Dampavleren A,
er bestandigere fyldt med Vand. Et Nor C gaaer
gjennem den opretstaacnde Dampavler, fra det Averste
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næsten til Bunden; det er forneden noget udvidet, el
ler af større Tværlim'e, for at deri kan anbringes Ri
sten F. Brændslet kastes i foroven, hvor Roret, ved

et Dæksel, der kan flydes for, holdes aldeles Læt. Ogsaa er det Nederste af Noret C, hvori Risten F er
anbragt, lukket, og Luften fores til Ilden fra Blæseværket eller Bælgen D, gjennem Roret E (Fig. 26). Luf

ten bringes, efter at være gaaet^igjennem Ilden, til at

drage over t et langt Ror, der gaaer flere Gange
frem og tilbage (saaledes som det sees i Fig. 27)
inden i den vandretliggende Dampavler, og gaaer til-

sidst gjennem Skornsteensroret G ud i den frie Luft.
K er Skovlen, der driver det ene Par Hjul, ved en

Forbindelse med Steempelstangen, lug den t Fig. 19
vliste.

Naar fornødent gjores, forbindes det andet

Par Hjul til disse ved en Kjæde, som det allerede er

brugt ved flere ældre Masiiner.
Fig. 27 viser nærmere Maaden, hvorpaa Damp
udvikles. A er den opretstaaende Dampavler; C det
indvendige Nor; F Risten; L den vandretlr'ggende
Dampavler; H et Ror, gjennem hvilket Dampen fra
B gaaer over i Dampkammeret A. Fra C gaaer det

indvendige Ror e c c, der efterhaanden bliver snæv-

rere, næsten til Enden af B, gaaer tilbage, atter frem
og ud af Enden; her igjenncm drives den ophedede
Luft. E er Roret fra Bælgen, der forer Luften ne
denfra Ristestængerne, hvorved Brændslets Fortæring
bevirkes. Med den Fart, hvormed Luften drives af
Blæseapparatet, kommer den saaledes til at virke be
hørigt, skjondt Nisten er saare liden.
Ursms

Dampmaskine.

9
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Maskinen havde ingen Bivogn til Brændsel og

Vand, som de andre; men Vandet var r den dybtlig
gende Vandbeholdning T; Brændslet, Coke eller ud-

Steenkul, henstilledes paa Fladen midt paa

glodede
Vognen.

Hele

Vognen var af betydeligen ringere

Vægt, end de andre Dampvogne, der fremstilledes paa
Sporvejen; den veiede ncemlig ikkun 2 Tons 15 Cent-

ner (5600 danske Pund), ikke Halvdelen af hvad de
andre Mastiner veiede.
Erickson's sindrige Conftruction

synes

imidlertid ikke

at

være

ret practist; ved

Proven paa Sporvejen gik een af Samlingerne itu,
vg, skjondt flere Mastiner, byggede efter samme Pn'ncip, som den her besirevne, kaldet ^ovelt^ (Nyheden),
ere udforte,

ere de dog ikke i Brug paa Liverpool-

vg Manchester-Sporveien.
En Mastine fremkom endnu ved hun Prove, næmlig Brandreth's Cycloped, der drevcs af en Hest.
Denne stod paa Vognen paa en sacckaldet Bro uden

Ende, eller flere sammenledede Brædder, fastgjorte til
en Kjæde, der gik over to store Tridser.

I det He

sten trak, gik Broen bort under dens Fodder; saaledes
sattes Tridserne i Bevægelse, og derved omdreicdeS

atter Hjulene, hvilke man kunde give en hvilkensom-

hclft Hurtighed.
Indretningen er simpel, men fortje
ner Opmærksomhed, da Hesten her kan gaae med den
Fart, der giver det fordelagtigste

Moment,

altfaa i

et jævnt Skridt og dog frembringe en hurtig Bevæ
gelse.

Paa Brandreth's Vogne vare saaledes 2 Heste,

der gik med 4 eng. Mills Fart (£ dansk Miil, | sv.
Mill) i Timen,

men

frembragte

en tredobbelt

saa
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hurtig Bevægelse af Hjulene, ncemlig en Fart af 12

eng. Mill i Timen (2£ danst Miil, 14 svensk Miil).
Men denne Vogn kunde dog ikke udholde Sammen

ligning med Dampvognene, og den droges derfor til
bage fra Proven. *

* Af lignende
Locomotiv,
IV Bd. S.
Skrifts H

Jndretning er William Curtie's dyriske
beffrevet i Nyt Mag. f. Kunstn. og Hndvk.
345. Se ogsaa om selvkjørende Vogne samme
Bd. S. 293. og 301,

9*
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Tiende Forelæsning.
Robert

Stephenson's

(the Rocket) vandt

kjorsel i October

Dampvogn

Raketten

Prisen ved den store Vædde-

1829, for Liverpool- og Manche-

ster-Sporveien aabnedes; hans Construction er fremdeles bibeholdt, med nogle Forandringer, hvis Hen
sigtsmæssighed Erfaringen har godtgjort.

Vi troe der

for at burde give en udforlig Beskrivelse af samme, ligesom

vi tidligere gave af Watt's Lavtryksmaskine.

Vi have

næmlig i denne en Prove af en Hoitrpksmaskme i det
Forhold, hvor samme oftest anvendes.

Stephenson's Vogn havde oprindelige« 4 Hjul;
men sik senere 6, i Forbindelse med samme sættes en
Bivogn (tender),

hvorpaa Brændslet (Coke) fores

frem og en tilstrækkelig Mængde Vand. Begge ere frem
stillede t Fig. 28 paa Tab. VIII. Dampvognen.-^ be-

siaaer af tre Hoveddele: B

er Ovnen, hvori syres

med Coke af Maskinisten eller hans Medhjælper, som
befinder sig paa Stillingen c, foran samme, der er

omgiven af et Gitter. Maskinisten kan herfra ved forsijellige Haandgreb sætte Mastmen i Bevægelse, standse

den, lade den gaae baglænds, mere eller mindre aabne
for Dampen Adgang til Skovlerne, lofte Sikkerhedsventilen o. s. v.

83 er den

anden Hoveddeel, Rog-

kammeret, hvorfra Skornstenen E udgaaer; i dette
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Rsgkammer ere Støvlerne indesluttede, hvorfra end
videre udgaaer et Nor, som leder Spildedampen, eller

den Damp, der har gjort sin Virkning, op i Skornst'enen; Delen C, som forener Rogkammeret og Ov
nen, er egentligen Kjedlen; thi samme indeholder Van»
det, hvor igjennem gaae en Deel smalle Ror, som lede
Nogen fra Ovnen til Rogkammeret; herved afgiver Ro

gen

og den frie Luft,

der trækker gjennem Rorene,

aldeles sin Varme til Vandet, inden den gaaer op i

Skornstenen.
Kjedlen og

Dampen indtager den overste Deel af
gaaer op i Kuppelen a, ovenpaa Ovnen,

hvorfra den atter stiger ned gjennem et Ror t Damproret, der strækker sig vandret gjennem hele denne Af
deling fra Ovnen til Rogkammeret og derfra ned til

Støvlerne.
Paa Kjedlen ere Sikkerhedsventilerne b
og 1V, og Mandhullet d. Den er iovrigt omgivet af
en

Træklædm'ng

for

at beskytte den mod Afkøling.

Disse tre forenede Hoveddele bæres af en stærk Nam

me F F, hvoraf udgaae tre

Stotter f f f paa hver

Side; fra Rammen udgaae endvidere Gaflerne g g g,
der bære Hjulene,

af

hvilke

H

ere de

egentlige

drivende Hjul, som sættes r Bevægelse ved

Krum-

tappe, der staae i Forbindelse med Stæmpelstængerne
i Dampstovlerne; I 1 ere Hjul med fremspringende
Rande, som hjælpe til at bære Vognen og ved deres
fremspringende Rande holde den paa Sporene. Gaflerne

bære dog ikke umiddelbart Hjulene; men

fra Fjædre,

anbragte paa Nammen F F, udgaae Bøsningerne KK,
der kunne glide op og ned imellem Gaflerne, og i
disse gaae Hjulaxlerne.
Saaledes ville de rigtignok
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kun ubetydelige Stod,

som

Sporveiens Ujævnheder

kunne foraarsage, næppe paa nogen mærkelig Maade
virke paa Vognen.

Paa lignende Maade bæres Bi-

vognen T, ved hvilken Fjædrene mere komme til Syne,

og ligeledes de forskjellige Passageer- og Pakvogne.
Fra Bivognen T udgaaer Vandroret I, som fo
rer Vandet over til Forsyningspumperne og derfra til
Kjedlen. Ved Enderne baade af denne og Dampvog

nen bemærker man endvidere Puderne P P; samme

ere ftoppede med Hestehaar og have mdvendigen ofte
endvidere en Spiralfjeder.

Herved modtage de alde

les Stødene, naar Vogntoget standser. Kjæderne, som
ligeledes sees der, tjene tik at hefte flere Vogne enten
til Dampvognen eller Bivognen.
Den nærmere Indretning af'Dampvognen vil man
lære at kjende af Figurerne 29—33, hvor Fig. 29

Tab. IX er et Længde-Gjennemsm't af Vognen og
tillige af den ene Stovte; Fig. 30 et Plan, eller Vog

nen feet nedenfra; Fig. 31 Tab. X er Dampvognen
ftet forfra; Fig. 32 er samme bagfra; Fig. 33 viser Gjennemsnit af Nogkammeret^.

* Stephenson's Dampvogn

er fuldstændigen afbildet og

beffrevet i Portefeuille industriel, dog den ældre Con

struction af samme med 4 Hjul.

Vi

have

ansect det

rigtigere, for denne Udgave, at lægge til Grund de Teg

ninger, der,ere meddcelte i Lardner's Steam-Engine,
efter Weale's Udgave af Trcdgold's Værk over Damp-

maffinen; til dette har Stephenson selv leveret Beskrivelsen,

der ogsaa er tildeels optaget af Lardner.
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A A sees i Ojennemsnit t Fig. 29.

Kjedlen

Ovnen B B bestaaer af to Metalkasser, den

den anden, mellem

ene i

D D er Riften,

hvilke er Vand.

som sees i Plan Fig. 30, E Rorene, hvor igjennern
Rogen gaaer fra Ovnen til Rogkammeret, F F. Fra

dette udgaaer

Skornstenen G,

som

sees

i sin fulde

Holde i Fig. 31 og 32.
I den Maskine, som her er fremstillet, og som er

een af dem, der bruges paa London- og Birmingham-

Sporveien,

er Kjedlen en Cylinder, hvis Længde er

7£ Fod, Diameter

Fod.

der af Smedejern,

Tomme tykke, hvilke gribe over

Den er dannet af Pla

hinanden og ere samlede med Jernnetnagler af^Tom.
Tykkelse i 1Z Tommes Afstand.

Paa lignende Maade

er Ovnens yderste Kasse dannet af

Jernplader,

der

ere sammennaglede. Kjedlen har en Træklædning a, en

tyk,

Tomme

der

er

sammenbunden med Jernbaand

b, som ere skruede sammen forneden.
langsom

Varmeleder,

vil

denne

Da Træ er en
Bedækning beskytte

Kjedlen mod Afkoling, naar Vognen hurtigt farer gjen-

nem den kolde Luft.
Den indvendige Ovnkasse C

har samme Form,

som den udvendige; ikkun er den flad foroven; forne#

den

er den akdeles aaben; 'Afstanden

Ovnkasse er 3^ Tomme.

fra den yderste

Denne indvendige Ovn er

af Kobberplader, der ere -fø Tomme tykke; paa Siden

imod

Kjedlen

ftanden
mer.

ere

Pladerne | Tomme tykke,

og Af-

fra den udvendige Ovnkasse er her 4 TomMed stærke Kobbernagler

f og

Bolte

I;

er

samme befæstet til den ydre Ovnkasse og vil saaledes,
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uagtet sine flade Sider, modstaae Tryk. Foroven gaae
lange Stænger o o, hvortil endvidere den indvendige
Ovnkasse er heftet ved Volte J.
Denne Deel af
Ovnkassen er meget udsat for at odelægges, naar

man ikke sorger note for at holde Vandet tilstrækkeligen
hoit t

Kjedlcn.

Selv

om Kjedlen er fyldt,

staaer

Vandet ikke synderligcn hoit over Ovnkassens overste
Plade, og den mindste Forsømmelse bevirker, at Over

pladen kommer i Berøring alene med Dampen, hvor

ved den snart vil odelægges. Dog er her anbragt et
Forebpggelsesmiddel, i det en Blyprop m, Fig. 29,
er indsat i Dækpladen; blottes nu denne, naar Vandet synker ved Fordampningen, vil Proppen smælte,
inden Kobberet tager Skade, og Dampen, som styrter

ud af Aabnmgen, vil udflukke Ilden.
Man bruger nuomstunder almindeligen Kobber til

den indvendige Ovnkasse, t nogle Dampvogne tanned

den dog af det billigere Materiale Jern.
Paa Bagsiden af den ydre Ovnkasse er Fyrdoren g-,

Fig. 29

og Fig. 32 Tab. X; samme lukker

for det ovale Fyrhul;

den indvendige Ovnkasse er

omboiet, for her at stutte sig til den udvendige, og er
heftet til samme ved en Række af Kobbernagler. Fyr-

doren er dannet af to Plader Smedejern, boltede sam
men i 9 Tommers Afstand; Luften mellem disse tje

ner, som slet Varmeleder, til at holde Merpladen i en

nu'ddelmaadig Temperatur.
Hvor Ovnen stoder sammen med Kjedlen eller t

den forreste Ovnplade ere anbragte mangfoldige Hul
ler

til lange Nor, som gaae heelt igjennem Kjedlen

^MWMWWWWWMWWWWWW
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til

Rsgkammeret.

Disse, som ere betegnede med E,

sees i Fig. 29, og endvidere hvor de ende sig i Nogkammeret t Fig. 3.3; de ere dog langt flere i Tallet,
end her er vrist.
I Stephenson's forste Dampvogn

„Raketten" vare kun 21 Ror,

hver af 3 Tommers

Vidde; senere har man stedse anbragt flere og flere,
dog smallere Ror; nogle Dampvogne have 150 Nor,

i andre ere ikke engang 90 Ror. I den her beskrevne

Dampvogn ere

120 Ror, hvilke have 1| Tommes

Afstanden fra Ror til Ror er | Tomme. Det

Vidde.

er fordeelagtigt, ot anbringe saamange og smalle Ror,

for

at

forege

Paavirkningsfladen;

Grændse foreskrives

men

en practisk

ved den Omstændighed, at smalle

Ror fyldes let med Aste og Slakker fra Kullene.

Det

bliver endog med
Tomme tykke Ror fornødent,
stundom under Reisen, at aabne Jldstedsdoren og ud-

pille Asten af samme.

Norene ere af Messing, som

man har fundet langt varigere end Kobber, dannede
af Plader og loddede, derpaa trukne over en Dorn,

ligesom Kikkertror.

nie.

Metaltykkelsen er rkke fuldt 1 Li

Ester at de ere indsatte i Aabningerne i Ovn

pladen, inddrives i Enden en Staalring med fremstaaende Rand, som fastholder dem. Man kan let, ved
at overstære denne Ring, udtage de Ror, der ere bc-

stadigede, og ombytte

dem med nye.

Forsaavidt et

Nor maatte undervejs gaae itu, ved Trykket paa sam

me, vil Vandet flyde r'gjennem

over paa Ilden og

slukke den; man kan dog drive ind i Roret en Prop
af haardt Træ, som ikke vil forbrændes, da det vmgi-

vcnde Vand beskytter samme.
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Foruden disse Ror, tjene de nævnte lauge Stænger
o, der gaae heelt igjennem KjeLlen over Ovnkassen til

Rogkammeret, til Afstivning. Dette, betegnet med F F,

indeholder Skovlerne, Damproret og Udblæsm'ngsroDet er 4 Fod bredt, 2 Fod langt, dannet af

ret.

Plader

af Smedejern, der ere H Tomme tykke, nær-

mest Kjedlen,

yaa de andre Steder | Tomme tykke.

Skornstenen G,
af

Baand.

Den

som er 15 Tommer vild, er dannet

tykke Plader, der holdes sammen med

Tommes

er, ved en Flauche eller Krave, heftet

til det Averste af Rogkammeret ved Nagler.

Forne

den i Rogkammeret findes Dampstovlerne H 11, der
ligge Side om Side, med Gliderne vendte opad.
Ovenpaa den ydre Ovnkasse er Damykuppelen T

fastsiruet; den er af | Tomme tykt Messing, 2 Fod hoi
er af 15 Tommers Vidde. Ved de sædvanlige Landmastiner er Dampgangen lang nok, for at Dampen i

samme kan skille

sig aldeles fra det Vandsqvæt, den

kunde fore med sig.

Ved Locomotivet maa derimod

være en Indretning, hvorved dette udtrykkeligere kan stce.

Et tragtdannet Nor dz gaaer næsten op til det Averste af

dette Nor, som er behorigen afstivet,

Dampkuppelen;

staaer i Forbindelse med den videre Deel af Hoveddamproret S S.
Ved Enden af denne er en Plade
c', hvori ere to

bækkes

af en

trekantede Aabm'nger; denne Plade

anden noie dermed sammensteben, som

har to lignende Udskæringer, denne sidste er heftet til
en Stang a", der gaaer gjenncm Dampbosm'ngen f',

og som fores af Haandgrebet hz Fig. 29 og 32. Ved
en

Drejning af dette Greb i en Qvadrant eller 90°
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vil enten kunne aabnes eller lukkes for Dampen, lige
som ogsaa ved at sætte Haandgrebet i en Mellemstil
ling ikkun en mindre Adgang aabnes for Dampen.
Den indladte Damp gaaer gjennem Roret S S
over i Rogkammeret, hvor den deler sig i to nedgaaende Grene S' S', som fore den til Dampkam
rene U U, hvorfra den indlades til Støvlerne; sam
me Dampkamre staae ogsaa i Forbindelse ved V V
med det togrenede Udblæsnings ror, hvis to Grene
p' p' forene sig i Roret p, der gaaer opad t Skornstenen-l
Dampen gaaer saaledes fra Damproret S' over
i Dampkammeret U, hvorfra den afvexlende kan gaae
ind enten overst eller nederst i Stovlen; t den i Fig. 29
vriste Stilling af Glideren v, der fores af Stangen V,
som gaaer igjennem Stopbosm'gen W, gaaer Dampen
fra Dampkassen U gjennem Næseboret n, over i Stovken og driver saaledes Stæmplet X i den antydede
Retning tilbage. Maaden, hvorpaa Stangen, der
trækker Glideren, bevæges, beskrives i det Følgende.
Den Damp, der var t Stovlen, gaaer nu ud af det andet Næsebor m, gjennem Glideren, over i Udgangshullet o, hvorfra Spildedampen gaaer op i Udblæsm'ngsroret p. Glideren holdes med de afflebne Fla
der mod Støvlens Dampgang ved det Damptryk, der
er udvendige« paa samme. Gliderens Bevægelse er
reguleret saaledes, at, naar Stæmplet kommer til den
everste Deel af Cylinderen eller mod Dampbosm'ngen,
lukker den for begge Næsebor; ingen Damp indlades
da, og Udblæsningen er skeet; strax derpaa flydes den
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heelt hen t modsat Retning, og Dampen vil da træde
fra Dampkammeret U, gjennem m, ind t Stovlen,
drive der Stæmplet X fremad, medens Spildedampen
træder ud igjennem m over r Glideren og udgaaer
derfra gjennem o.
Skovlerne ere rndkadte med den ene Ende i Rogkammerets Forplade og med den anden Ende t sammes
Norplade. De ere dækkede ved begge Ender med stobte
Jernlaage, næsten af en Tommes Tykkelse. I Laa6et, der findes i Nogpkaden, er en Stopbosning,
hvori Stæmpelstaugen gaaer. Steemplerne X ere Metalstæmpler af sædvanlig Indretning. Deres Vandring
eller Stæmpelflaget er her 18 Tommer, saaledes som
det er sædvanligt ved de nu brugelige Dampvogne.
I Skovlernes forreste Laage ere Hanerne q' q', hvor
ved man udtapper Vandet, som maatte samle sig i
Stovterne enten ved Afkølingen eller ved at Dampen
har fort Vand med sig (hvilket Englænderne kalde at
prime, „prime"). En anden Hane r' (Fr'g. 29 og
33) er anbragt nederst i Udblæsningsroret p" for deraf
at udtappe det Vand, der kan have samlet sig i dette.
Spildedampen stiger afverlende fra det forreste og ba
geste Næsebor op igjennem Grenen p' af Udblæsningsroret p, fra hvis Munding den stiger med stor
Kraft op i Skornstenen G. Naar Maskinen er t stærk
Bevægelse, gaaer Dampen sra de to Støvler i en næsten uafbrudt Strom og frembringer et stærkt Træk i
Skornstenen. Den hede Luft, som gaaer fra Ro
rene ind t Nogkammeret, drages rastt frem ved denne
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Luftstrøm, og heraf opstaaer atter et tilsvarende Træk

i Ovnen.

Stæmpelstængerne Y (Frg. 29 og 30) ende t
Gafler, hvorved de ere forbundne til Hoveder Z.
Disse gaae

mellem Ledestænger A' og forplante ved

Trækstængerne Bz Kraften til Krumtapperne C', anbragte paa Arlen C' O af Drivhjulene I).

to

Krumtappe staae retvinklet mod

hinanden.

Disse

Den

hele Arel, som i den her beskrevne Vogn er fra Ende
til Ende 6Z Fod, er 5 Tommer tyk og udarbejdet af
det bedste Smedejern.

Gliderne,

hvorved Dampen afvexlende indlades

og udlades fra det Forreste eRer Bageste af Støvlen,
bevæges paa samme Maade, som i de forhen beskrevne
Dampmaskiner, ved Eccentn'ker E' E". Disse ere an

bragte paa Hovedaxlen; Eccentriken E' meddeler Be

vægelse ved en Trækstang c" til Vægtstangen h", der

udgaaer fra en Axel, der ligger tværs paa Mastinen.
Denne meddeler Bevægelse til en anden Vægtstang
1", som r'gjennem Ledet m" virker paa Gliderstangen
1'.

Saaledes meddeles

ved

Eccentriken,

den frem- og

heftet paa

tilbagegaaende

Hovedaxlen,

Glideren

Bevægelse.

Denne er nu, ved at anbringe Eccentri-

ken under den behørige Vinkel, indrettet saaledes, at
Glideren aabner for Næseboret, lidet for Stæmpelsia-

get begynder, paa det at Overgangen kan blive lettere,
eller Stæmplet mere roligt stifte Bevægelse. En ner-

agtig Regulering af Eccentrikens Stilling kræves her,
hvor Stæmplet gjer 5—6 Slag i Secundet.
Naar Locomotivct skal gaae tilbage,

maa

man

112
give

Eccentriken -en modsat Bevægelse,

hvilket steer

enten ved at give den en anden Stilling i Forhold til
Krumtapperne paa Hovedarlen, eller ved at anbringe

to aldeles andre Eccentriker paa samme.
Dette er
Tilfældet her, hvor faafcamie F' F/z ere anbragte uden
for Krumtapperne. Ved Vægtstænger c'" (Fig. 32),

som

bevæges

ved Haanden, og som tydeligere endnu

sees t Fig. 28 Tab. VIII, sættes de Eccentriker, som

siulde bruges, i Jndgribning, og de andre bringes ud
af samme.
Bivognen (Ihc tender) indeholder Coke og Vand
til Maskinens Forsyning. Vandet kommer fra en paa

Bivognen anbragt Veholder gjennem Norene K, KHanerne t' V, som bevæges ved Haandgreb (Fig. 32),
bestemmer Vandets Tilstrømning. Norene K K ende
i to opretstaaend'e Ror Kz, fra hvilke det med smaa
Trykpumper (Forsynr'ngspumper) drives over i Mafii-

neu.
Disse Pumper, som staae lige paa Rorene K',
drives af selve Maskinen.
Indtil for faa Aar siden, havde Locomotiver sædvanligen ikkun sire Hjul (S. 132); nu bæres de
sædvanligviis af ser, af hvilke Drivhjulene D' ere i
Midten. Disse ere i Stephenson's Mastme nor'agtr'gen

cpll'ndrisie. De mindre Hjul, anbragte ved Enden, ere
koniske, 1/ 1/, M' M', og have en fremspringende
Rand

paa

Fælgerne,

hvorved

Mastmen holdes

paa

Sporene. Drivhjulene ere paa den her fremstillede Ma-

fliue af 5 Fods Diameter, de andre Hjul 3z Fod.
Raar man forlanger, at en Maskine stal fore
saare tunge Varetransporter, kunde stundom Vedhæng-
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m'ngen af det enkelte Par Hjul, Drivhjulene, ikke være

tilstrækkelig.

Man giver derfor

et Par af de

andre

Hjul 1/, Mz samme Diameter, som Drivhjulene, og
forbinder dem

at hine nodvendigvirs

med disse, saa

nierne modtage samme Bevægelse, som disse. Dampen
virker saaledes paa begge Par Hjul og Vedhængm'n-

geu bliver tilstrækkelig en forogct.
et

Den Hurtighed, hvormed en Maffine kan bevæge
Læs, afhænger af den Fart, hvormed Stæmplerne

i

bevæges

Ved

Stovlerne.

ethvert Dobbeltflag af

Stæmpket (frem og tilbage) gjore Drivhjulene en Om
drejning, og, forudsat disse ikke glide, drives LocomoLæsset saa langt frem paa Sporene, som

tivet og

Drivhjulenes Omkreds

samtidigen

Omlob

ere i

udgjor.

Gang,

Da begge

Stovter

folgcr heraf, at for hvert

af Hjulene skulle begge Stæmpler gjore et

Dobbeltsiag, altsaa Stovlerne to Gange fyldes med
Damp, eller Kjedlen afgive 4 Støvler fyldte med
Damp, hvilken Damp udblæses

t Skornstenen.

Hvis Drivhjulene have en Tværlinre af 5 Fod,

er deres Omkreds 15 Fod 8Z Tomme.

For at drive

en Vognrække med 30 eng. Mills Fart, maa Locomotivet gjore en Vci af 45 Fod i eet Secund. Men,
for at dette kan stee med Hjul af 5 Fods Tværlinre,
maa disse gjore næsten 3 Omlob i Secundet; hvert
S tæm pel gaaer altsaa 3 Gange frem og tilbage t Se-

cundet, og Stevlen modtager 6 Gange Damp; den
anden Stovle modtager ligeledes 6 Gange Damp;
men, da Stæmplet t
i hun er øverst eller

denne staaer midtveis, naar det
nederst, skeer Indstrømningen af
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Damp 12 forsijellt'ge Gange i Secundet, og ligeledes
udpustes Dampen hver Tolvtedeel Secund.
En saa ofte afvexlende Bevægelse af Mastinenets Dele frembringer et hurtigt Slid af samme, og
man har derfor stræbt at erholde med denne eller
cn mindre Bevægelse af Stæmplet storre Hurtighed,
r det man har givet de drivende Hjul en storre Tværlinie, forøget den til 5z eller 6 Fod. Ja man har
endog paa nogle store Sporveislim'er forøget Tværlinien til 10 Fod. Dog er det endnu uafgjort, om i
practisk Henseende Noget er herved vundet.
Damptrykket i Kjedlen reguleres ved de Lo Sikker
hedsventiler N og O (Fig. 29); til den forste af
disse har Maflim'sten Adgang, samme er i Fig. 34
vrist i Gjennemsnit, i storre Maalestok, og Fig. 35
cr
af den Ring, hvorpaa Ventilen hviler efter
at denne selv er borttagen. Ventilen A, som er af
Messing, har rundt om en Rand, der er skraa afdreiet
under 45 Gr. Den har en Stilk B, stobt paa samme,
der gaaer ued fra dens Midte. Ningen C er ogsaa
°f Messing og stobt med en Nand, for at hefte den
paa Kjedlen. Denne Ring er sammensleben med Ven
tilens srraae Rand aldeles damptæt; desuden er til
Ningen, der har
Tommes Vidde, stobt et tyndt Stykke
H, som er vrist i Plan t Fig. 35 og i Gjennemsnit
i Fig 34; samme gaaer heelt ned og omfatter Stil
ken, hvilken Len saaledes tjener som Leder. Paa den
faste Ring er et Fremspring E, hvorpaa Opstande
ren F er anbragt. Samme tjener som Hvr'lepunct
for Vægtstangen G, der kun tildeels er viist i Fig. 34.
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Wed denne trykkes Pladen H ned mod Ventilen A og

holder den paa sit Sted.

Vægtstangen G, som staaer

skraat, omtrent 45 Gr. mod Locomotivets Længderet
ning, naaer hen paa Siden af Ovnen, hvor Mastini-

sten kan komme til samme. Da det ikke er muligt her
at anbringe et Lod, anvender man en Fjceder indefluttet i et Hylster w (Fig. 32), og Vægtstangen holdes

her nede mod Fjæderen ved Floimottriken r, Fig. 29
og 32.

Denne Fjceder er fremstillet efter en ftørre

Maakestok i Fig. 36, hvor G er Enden af Vægtstangen,

der

er vu'st afbrudt i Fig 31, og som Fig 29

og 32 naaer fra Ventilen til r.
Fjæderen er indefluttet i Hylstret L, mellem sammes Laag og Pla

den nm, som har en Stilk, der er forenet med Ledet
T, der ender sig t en Skrue.

Naar Floimottriken r

har sit bestemte Sted, vil Damptrykket paa Ventilen
virke

paa Enden af Vægtstangen og stræbe at sam-

mentrykke Fjæderen; men dennes Spændkraft gjor en
bestemt Modstand, lug den,

som anslaaet i

Pund,

et Lod vilde bevirke, og

endogsaa kan angives ved en

Scala, anbragt paa Siden af Hylstret, hvorpaa Knoppen m af Pladen mii, der gaaer i en Ridse, er Vi
seren.
Overskrider Trykket en vis Grændse, storre

end den, som Fjæderens Sammentrykning ved Mottriken r bestemmer,

trykker Pladen mn Fjæderen mere

sammen, og Dampen kan undvige.
Dampen

et Tryk af 50 Pund

Almindeligen har

paa Qvadrattommen,

og paa det hertil svarende Purret af Scalaen holdes
mn; men, naar Mastinisten, i det Locomotivet stand-

ser, vil lade Dampen undvige, skruer han Floimottriken op
Ursins Dampmafline.

10
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Trykket vil da formindskes, og Dampen

altsaa lettere

kunne undvige.
Den anden Sikkerhedsventil O er her fremstillet
saaledes, at Ventilen er aldeles indesluttet t det vasedannede Nor, saa at Maflinisten ikke kan komme til
samme; den holdes ogsaa nede af en Fjæder, hvis

Tryk een Gang for alle bestemmes ved Skruen y.
Dette Tryk er lidet hoiere, end det, hvorved Ventilen
N aabner sig.

De to sædvanlige Prøvehaner M sees paa
Siden Fig. 32 og tjene til at undersøge Vandets Høide
i Kjedlen i desuden er anbragt et særeget V-andniveau L.

Ved tv Haner I" 1", een foroven og een

forneden, sættes det i Forbindelse med Kjedlen, og i

det mellemliggende

Glasror vil saaledes Vandhoiden

være den samme, som r'ndvendr'gen L Kjedlen.

Ester-

at denne Prove er gjort, lukkes Hanerne 1" og I",
og den nederste Hane 1"' aabnes,
tommes.

hvorved

Noret

For at varsle om, at et Vogntog nærmer sig, er
en Art Pibe Z' anbragt paa det Bageste af Masii-

nen lige oppe paa Ovnen.
Denne bestaaer af to
smaa Halvkugler af Messing, adskilte ved et ringe
Mellemrum.
Damp bringes til at gaae ind i et
fyuutt dlttm i den nederfke Halvkugle og udgaaer fra

en meget snæver cirkelrund Aabm'ng rundt om samme; den
strømmer frem herfra med en Kraft, der staaer i Forhold
t'l dens

Tryk.

Den træffer, ved sin Udstrømning,

mod Kanten af den ovre Halvkugle, der vender ned

ad, og en Virkning frembringes lug Luftens i Orgel-

-
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piberne.

En starp Piben frembringes,

som hores i

Afstand, og som er saa forstjellig fra enhver anden
Lyd, at den aldrig undlader betimeligen at angive, at
et Vogntog nærmer sig.
Fra Vandbeholdm'ngen paa Bivognen udgaae
Ror, som ved Mellemstykker af sædvanligt Læder eller
Visielæder, eller ogsaa af Metal med tilstrækkeligere

bevægelige Lede, forene samme med Rorene K K.
Ved s Fig. 32 sees Bukken for et Haandgreb,
som er vrist prikket i Fig. 29; samme virker paa en lang
Stang szsz, som gaaer til Spjeldet l i Skornstenen

G. Dette lukker aldeles for Lufttrækket

og

Udblæs

ningsroret, hvilket bor ffee, naar Locomotivet standser,

da herved undgaaes Askolr'ng.
Dampvognen og Bivognen bæres paa den
nævnte Maade af en heel Ramme, som hviler paa
Fjædre, der staae
ere

i Forbindelse med Hjulaxlerne; de

indbyrdes forenede, og de forhen omtalte Puder

til at modtage Stod sees r Fig. 29 og 31. Locomotwet

selv as den Indretning, som her er beskrevet, veier omtr.
12 Tons (76 Skyd.); Bivognen, naar den er tom,
omtrent 31 Tons; fyldt med Vand og Brændsel vcier

den omtrent 7 Tons; Vandbeholderen rummer 700
Gallons Vand (omtrent 24 Tvr.) og 800 Pund Kul,
og den er saaledes forsynet for cn Neise af 30 til

40 eng. Miil for et sædvanligt Læs.

10*
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Ellevte ForelaesttLrrg.
cBt kjende vistnok flere Constructioner af Dampvogne,
end den Stephenson'ske, fom i det Foregaaende
er beskrevet; dog har ingen vrist sig fortrinligere, end

denne, og samme er det Locomotiv, der et blot i Eng

land, men paa Belgiens, Tydfllands, Frankrigs Spor
veje almindeligst anvendes, t det de paa disse gaaende
Maskiner enten ere byggede af Stephenson eller af

Andre, der have i det Væsentlige fulgt hans Construc
tion.

Undtagelser gjore kun de nordamericanfle Damp

vogne, som sindes ogsaa paa adskillige af Tydsilands
Sporveje, og som have en mindre Vægt, men rigtig
nok tillige

afgive mindre Kraft. Stephenson's Damp

vogn er næmlig tilligemed sin Bivogn saare vægtig,
som anfort ver'er den omtrent med denne 19 Tons

(over 120 Skpd.).
Vel forer en saadan Dampvogn
det Tredobbelte af sin Vægt ofte endnu langt Mere
og med en betydelig Fart. For en Dampvogn, der
ikke havde aldeles samme Størrelse, som den her be-

sirevne,

t

det næmlig Stæmplerne vare af 11 Tom

mers Tværlim'e, Stæmpelflaget 16 Tommer, Maskinens
Vægt kun 8 Tons, Damptrykket derimod noget ftorre,
næmlig

65 Pund paa Qvadrattommen, regner Pam-

149

*
bour
**et BruttolceS af 56 Tons (deri beregnet Bi
vognens, men ikke selve Locomotivets Vægt) med en
Fart af 25,10 eng. Mill (næsten 5,4 danste Miil, 3f
sv. Mul); og for den fordelagtigste Virkning, med

samme Dampforbrug (65

Kubikfod Vand fordampet

i een Time), endog 161^ Tons Brutto med en Hart
af 16/2 eng. Miil i Timen.
Drager man i begge
Tilfælde 6 Tons fra for Bivognen, antages, at af
Bruttolcesset maa | regnes som de tomme Vognes
Vægt, vil Dampvognen i forste Tilfælde fere med den
nævnte Fart af over 25 engelske Miil i Timen

331

Tons (212 Skyd.), altsaa over 400 Passagerer

med sædvanligt Rersegods,

i

andet Tilfælde 103,7

Tons (næsten 660 Skyd.). For endnu storre Damp
vogne, som med Fordeel anvendes yaa den brede

Great-Western Sporvei (hvor Sporvidden er 7 Fod),
i hvilke Stcemplerne ere af 14 Tommers Tvcerlinie,
Stæmpelslaget

16 Tommer, hvis Vægt er 18 Tons

og som har drivende Hjul af 8 Fods Tværlinie, reg-

ner P ambo ur, for 34,75 eng. Mills Fart (næsen
7| danfljMit'l, 5-1- sv. Miil) et Læs af 60 Tons, deri
beregnet Bivognen, og for den fordeelagtigste Brugsvirkning, med samme Dampforbrug (120 Kubikfod

Vand fordampet i en Time), bliver Læsset 147 Tons

* S. 225 afK. H. Schnuse's Oversættelse af Pambour'S
Værk over Dampvognene, udkommet Aar 1841 under Titelen: „Theoretisch-praktisches Handbuch ubcr Dampfwa-

gen vom Grafen P. M. G. de Pam bour."

** Samme Værk S, 227.
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Brutto med 25,55 eng. Miles Fart. Virkelige For
søg stadfæste denne Regning. Den 15de Aug. 1834 drog
Locomotivet Leeds, en mindre Maskine, hvis Stovter
havde 11 Tommers Tværlim'e, Stæmpelflagct 16 Tom.,
og som veiede kun 7,07 Tons (45 Skpd.), 20 Vogne
og Bivognen, i Alt en Bruttovægt af 88,34 Ton§
(561 Skpd.) med en Fart af 18,63 eng. Mill i Timen i Middeltal, paa Liverpool- og Manchester-Sporveien, paa en Strækning, som deels var vandret,
deels hældede fra
til
Vandforbruget var
63,18 Kubikfod i Timen; og, i Fosge Nicholas
Wood's og Dr. Lardner's Forjog paa GreatWestern-Sporvei, drog den kraftigste Maskine paa
samme, the North Star (Nordstjernen), et Bruttolæs
af 110| Tons, deri beregnet Masiinens og Bivog
nens Bægt, med 30g eng. Mills Fart, hvorved den
fordampede 200 Kubikfod Vand r Timen; med et min
dre Vandforbrug, ikkun 141 Kubikfod i Timen, drog
den et Læs af 194j Tons 18| eng. Mill t Timen,
og, bragtes dens Fart til 38z Miil, var Læsset 45
Tons, hvorved der rigtignok forbrugtes 198 Kubikfod
Vand t Timen.
Hvor naturligt det end kunde synes at angive
kraften af Locomotivet, som man ret charakteriserende
tidligere kaldte Damphest, efter Hestekraft, er dette
dog ikke sædvanligt og kan et heller vel siee saaledes, at
denne Angivelse vilde være et sikkert Maal. Vilde
man, som ved de faststaaende Maskiner (S. 60), regne,
at hver Kubikfod fordampet Vand i Timen svarede til
een Hestekraft, vilde et Locomotiv, som det Lestrevne
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(Tiende Forelæsning), for hvilket Stephenson angiver,

at det fordamper 77 Kubikfod Vand i Timen, -ms-t-

te« til saamange Heste« Krast; men Lardner fandt,
at Hecla, et Loeomotiv omtrent af samme Størrelse,
paa en Tour mellem Liverpool og Birmingham af

95

eng. Mill og

atter tilbage, fordampede i Gjen-

nemsm't 89 Kubikfod, paa Henreisen 93,2 Kubikfod, paa
Tilbagerejsen 85,7 Kubikfod t Timen; dens Hestekræft

maatte

altsaa ansættes ril 89.

Erempler vise ligeledes,

De forhen anførte

at for samme Mastene er

Fordampningen ofte hoist forskjellig, altsaa forandres
ogsaa, hvis vi tage Vandforbruget som Maal, He
stekraften.
Vi vilde nærmere komme til et Resultat, naar vr
noie kjendte den Modstand, Dampvognene have at
overvinde. Men denne er tildeels ubestemt; de« bestaaer sorncemmeligen af to Dele:

Luftens Modstand

mod Locomotivet og Vogntoget og Gmdnmgsmovftanden mod Sporene. Det er en beljendt Scetmng, at

Luftmodstanden staaer i Forhold til Størrelsen af den
Flade, der stilles mod Luften, og tillige til Qvadratet af Hastigheden, saa at, naar en Vogn havdes, hvrs for
reste Flade eller egentligen hvis største Gjennemsmtsflade
var 60 Qvadratfod og Fart var 20 Mill i Tunen, maatte

en anden, som stillede en Flade af 100 Qvadratfod mod
Luften og 30 Miles Fart, give en storre Modstand i

Forhold af
60 X 202 : 100 X 302 = 4 : lo
eller næsten 4 Gange saa stor.
Men ved Beregningen over Luftmodstanden maa
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endnu tages Hensyn til, at det er ikke en enkelt Fla
de, men et langagtigt prismatisit Legeme, der gjor
Modstand, at for de følgende Vogne kan blot regnes
en ringe Deel af den Modstand, som den forreste VognS
frie Flade udover; thi der er en Afstand af kun om
trent 2 Fod mellem hver Vogn og den folgende. Dog
enhver Beregning afviger mere eller mindre fra Vir
keligheden, forsaavidt ved samme intet Hensyn tages
til Vinden, der enten kan begunstige eller hindre
Vogntogets Fart.
Gnidningsmodstanden mod Sporene er ogsaa afhcengig af ydre Omstændigheder og fornæmmeligen af
Sporenes gode Tilstand. Den ansættes derfor forskjelligt fra ^X<) til
af Læssets Bruttovægt. Iderligere Forssg kræves vistnok for at bestemme samme.
Hensigtsmæssigt stiller man en Række af Vogne paa
et lidet hældende Skraaplan og sammenligner den
Fart, hvormed de glide ned, med den, der findes ved
en Regning, hvorved intet Hensyn tages til Gnidnin
gen. Heraf flutter man sig til Gnidningens Storrelse, som, i Folge en Række af Forjog, anstillede
paa Sutton-Skraaningen ved Liverpool- og Manchcster-Sporveien, fandtes at være ikkun 5,76 Pund pr.
Ton af Læssets Bruttovægt, altsaa ikkun
Ipøab Gnidningsmodstanden af selve Locomotivets
enkelte Dele indbyrdes angaaer, maa samme deels ved
en omhyggelig Construction deels ved at holde disse
vel smurte (hvorfor sindes Smørekopper overalt ved
Axlerne,) saavidt muligen formindskes. Hindringen, som
her opstaaer, bliver at anflaae i Forening med de
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svrige Hindringer, til en vis Andeel af den Bruttokraft, Dampen har, ligesom ved de fastftaaende Maski
ner, hvor samme maa regnes til omtrent det Halve

(S. 67). I de Tilfælde, vi forhen (S. 149) have ansort efter P a mb o ur, regner han for det mindre Locomotiv,

med

et Vandforbrug af 65 Kubikfod, naar

det giver den største Brugsvirkm'ng, ved 16,20 eng.
Mills Fart, 42 Hestes Kraft, for det storre Locomotiv, med 120 Kubikfods Vandforbrug og 25,55 eng.

Miils Fart, 60 Hestes Kraft; og herefter maa egentligen Masiinkraften ansættes, ligesom man beregner
Hestens Kraft, naar den virker fordeelagtigsi; thi med
storre Fart afgive

Masiinerne et mindre Moment;

f. Ex. naar Farten ved det mindre Locomotiv er 25,10
eng. Miil i Timen,

afgiver det med samme Damp-

forbrug 23 i Stedet for 42 Hestes Kraft; det storre

Locomotiv

med

31,75 eng. Miils

Kraft i Stedet for 60.

Fart,

33 Hestes

Og begge Maskiner kunne

drives til en Fart, hvorved de aldeles ingen Kraft af
give, ncemlig ikkun fore

sig

selv

og deres Bivogn

frem, i hvilket Tilfælde det mindre Locomotiv kan faae
en Fart af 35,03 eng. Miil (7z danfl Miil, 5> sv.

Miil), det storre Locomotiv af 43,28 eng. Miil (9,24
danfl Miil, 6| sv. Miil.)
*
Naar vi have undersøgt, med hvilken Hurtighed
Dampvognen afgiver den største Brugsvirkning eller

* Pam bour i det anforte Skrift S. 229, hvor endvidere
sindes fra en theoretifk Side de her forekommende Op
gaver behandlede og de tilsvarende Formler fremsatte.

i 51

fan afgive det storste Moment, bliver dette i pra etisk
Henseende vigtigt, derimod ikke just at udfinde det største
Læs, den kan drage endog med ringe Fart. Dette
Maximum afhænger ikke af Maskinkraften; men snarere
af Hjulenes Vedhængen ved Sporene. Man troede
i Begyndelsen, at Maskinens Kraft, virkende paa Hjulene vilde give disse alene en rullende Bevægelse, men
selve Vognen ingen fremstridende. Derfor foreflog
Blenkr'nsop, i sit Patent af 10de April 1811, at strække
langs henad Ver'en, foruden de egentlige Sporstæn
ger, en Tandstang eller Tandrække, hvori et Hjul, omdreiet af Maskinen, stulde r'ndgribe; William og Ed
ward Chapman toge i December 18'12 Patent
pflæ en Bogn, der skulde have Hjul, som grebe r'nd i
en Kjæde, strakt langs Veien, og Brunton, i sit Patent af 22de Mai 1813, angav en Dampvogn, der
havde Stænger eller Been, som modtoge en op- og
nedgaaende Bevægelse fra Maskinen, og som i deres Virkning skulde ligne Virkningen af Menneskers eller He
ftes Been mod Veien. Dog Erfaringen vriste, at alle
disse Forsigtighedsregler, som paa en hoist skadelig
Maade betingede Vognens Construction og frembragte
megen Gnidningsmodstand, vare overflødige. Thi, hvor
glatte endog Sporene og Hjulenes udvendige Rand
ere, finder dog en Vedhængen Sted, tilstrækkelig til
at forbyde Hjulene at gaae rundt uden at frembringe
en fremskridende Bevægelse. Denne Vedhængen er
storst, naar Sporene ere aldeles tørre eller aldeles
vaade, mindre derimod, naar de blot ere fugtige, be
dækkede med Num frost eller et tyndt Lag Dynd. Dog,
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selv om to Hjul kun paavirkes af Maskinen, som Til

fældet er med det forhen besirevne Locomotiv, vil Ved
hængningen stedse være tilstrækkelig endog for et større
Læs, end det, der svarer til den storste Brugsvirkning,

og Vedhcengningen kan yderligere foreges, naar, som
er Tilfældet ved nogle af Stephenson's Vogue, der
anvendes til Godstransporter, et Par af Hjulene gjo-

res

af lige Størrelse med

Drivhjulene og forbindes

til disse, ved at en Stang, anbragt udvendigere paa
det drivende Hjul i nogen Afstand fra dets Axel,
gaaer over til det andet Hjul, hvor det i lige Af
stand fra dets Axel er heftet til samme.
Saaledes
bringes Dampkraften til at virke paa begge Par Hjul,
og derved opstaaer en forøget Ve-dhængen.
Man har undersøgt, hvilken Brændselmængde der
behøvedes for at frembringe en Hestekraft i en given

Tid; samme er større end ved de faststaaende Maskiner.

Ved Forsøg har man fundet, at i Locomvtiverne be
høves

10,7 Pd. Coke for

at

fordampe 1

Kubikfod

Vand; forsaavidt her tages det gunstige Forhold mel
lem Heftekraften og det fordampede Band, i Følge
hvilket til hver Hestekraft bruges iz—2 Kubikfod i

Timen, vil Brændselforbruget, t Folge dette, vær^
16—21 Pd. Koke hver Time for hver Hestekraft.
Dog rigtigere bliver Bestemmelsen af Brændslet
r Forhold til Brugsvirkningen, og saaledes finder man,
at 1 Ton Bruttovægt kan fores 1 eng. Miil med et
Brændselforbrug af z Pd. Coke.

Ved dette Resultat,

udledet som Middeltallet af en Deel Forsog, anstillede
paa Liverpool- og Manchcster-Sporveien, er taget be-
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hørigt Hensyn til, at Locomotiverne sjeldent gaae med
fuldt Læs, t det Blindste vil ved Personstransporter
stedse Personernes Antal være ubestemt, og ved Godstransporter gaae langt flere Varer som oftest i den
ene Retning, end i den anden; til en Hovedstad fores saaledes langt flere tunge Varer, f. Ex. Brænd
sel, Mælx o. desl. end derfra udfores. Kunde de
stedse antages at gaae med det fordeelagtigste Læs,
vilde Brændselforbruget kunne nedsættes til det Halve.
Men, tager man omvendt Hensyn til, at Vandet maa
sorst opvarmes, inden deraf udvikles Damp, at Locomotivet ikke gaaer uafbrudt, at, hvor stelle Skraaninger
sindes, et Ertra-Locomotiv maa holdes rede, for at
9be t fole Tid et ankommende Vogntog Hjoelp op ad
samme, at ofte udsendes et Locomotiv aldeles uden at
medfore Gods og Passageervogne, for at eftersee og
klare Veien, da bliver Vrændselforbruget med et Mid
deltal, 0,716 Pd. Coke (eller næsten | Pd.), for at
fore 1 Ton Bruttovægt 1 eng. Miil frem.
Dette Brændselforbrug udgjor, som overalt hvor
Dampmastiner anvendes, Hovedpostcn t de daglige
^gifter. Man foretrækker ved Locomotiverne, som
overalt, Coke for Steenkul, hvilke ville give en be
sværlig Reg; men hunt Brændsel maa være af deu
fortrinligste Sort. De Coke, som Gasapparaterne afgive,
ere ikke tjenlige, da de indeholde flere Svovldele, som
skade Ovnrorene. I Nordamerica har man oftere an
vendt Brændeved, ligeledes paa Tydstlands Sporveje,
f. Er. mellem Berlin og Potsdam; hvor samme kan
haves til billig Priks, anbefaler det sig vistnok, fordi
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Rogen ikke indeholder faste Dele, der blive besværlige,
et heller vil flade Maskinen.
En Grund til det ftorre

Brændselforbrug,

er

Veiens Hældninger; aldeles kunne de ikke undgaaes;
men man maa, hvis ikke faststaaende Maskiner skulle
tages til Hjælp, eller et Locomotiv holdes tilrede, med

Damp oppe, indrette Dampkraften saaledes, at man
ikke behover paa den vandrette Sporvei aldeles at anvende den fulde Kraft, men kan gaae med tildeels luk
ket Drovl.

Denne aabnes nu aldeles, naar man stal

gaae opad Skraaninger,

og

Maskinisten

sorger vel

ogsaa passende for at have
en saadan Dampmængde i Forraad, at han ikke behover, under Opstig

ningen,

at

erstatte samme ved at indlade Vand fra

Beholderen, hvor det stedse er koldt og saakedes frembringer en oieblikkelig Nedsvaling af en Deel af den til-

stedeværende Damp.

Det Middel, man ellers vel stun-

dom anvender, at dele Vogntoget t flere Afdelinger og
fore hver for sig op, kan næppe tillades ved Passagecrtransporter; endvidere har man ogsaa gjort det For

slag at give Hjulene storre Kraft, men mindre Bevæ
gelse,

ved

at forflytte

Puncterne, hvorpaa den fra

Stæmplerne udgaaende Kraft virker; men intet af de
Midler,

hvorved dette kan iværksættes, har viist sig

practiskt brugbart.
Vi bor vistnok endnu tilfoie nogle Ord om den

formeentlige Farlighed ved Dampkjorslerne,

en Fare,

som i vore Dage jo saa ofte bliver Gjenstand for
Omtale.
Dog vi kunne her ikke gjore Andet, end
gjentage hvad vi have sagt om Dampmastinernes Far-
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lighed i Almindelighed og Dampskibets især. Mechaniken
har virket til at forebygge al Fare, naar blot den nød
vendige og her, hvor Dampkraften anvendes til saa
vigtige Formaal, pligtskyldige Opmærksomhed anven
des. Dampvognens Kjedel er, som Rorkjedel, mindre
end nogen anden udsat for Sprængning; vel kan et
enkelt Ror briste; men det har ingen videre Folger,
end i det Hoieste at Mastmen sættes ud af Virksom
hed, indtil den bliver repareret. Et heller vides i se
nere Aar, ikke siden Liverpool- og Manchester-Sporveien aabnedes, nogen eneste Dampvogn at være
sprungen. De Ulykker, man horer, maae tilskrives
Uforsigtighed hos vedkommende Personer, f. Er. Huskis son's sørgelige Dod, den 15de September 1830,
den Dag, Liverpool- og Manchester-Sporveien aabne
des, stundom ogsaa fra Styreren eller Maskimsten,
skjondt han har ved de mecham'ste Midler, der staae
til Raadighed, hvorved han standser og bakker Mastinen, samme aldeles i sin Magt. Det er vistnok en
mægtig Kraft, Mennesket her anvender; den vil,
naar den ikke styres, kunne virke ødelæggende;
men den er, som Watt saa træffende sagde til en
Herre, der klagede over, at Dampmaskinen krævede saameget Tilsyn, „ligesom den vel dresserede Hest; denne
lystrer let Rytteren, men den behover dog Toilen."
Og lader os her betænke, hvormange Ulykker, der stee
med Heste, hvilke sjeldent eller aldrig komme til al
mindelig Kundskab, og vi spørge: er da ikke Tabet
paa Liv og Gods ligesaa stort ved de ældre Trans
portmidler, som her, hvor Vægtmasser og Passageer-
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Tal, overstigende Alt, hvad vi hidtil kjende, befor
dres med en Hurtighed, der bliver vidunderlig for os,
hvor mange Efterretninger vi end modtage om samme,
og som, hvis een af vore Fædre fremstod af sin Grav,
vilde tykkes ham at være kun et Eventyr, som hans
Born fortalte ham.
Man har oftere anført og et aldeles uden Grund
den liden Varighed, Dampvognen havde i Sammenligning med den faststaaende Dampmaskine. Virkeligen
udgjore Reparationerne af Dampvognene en svær Ho
vedpost i Sporvei-Regnstaberne, og may nodes til at
holde en Deel Reservevogne, ofte flere, end der virkeligen ere i Brug; men, ihvorvel det kan ventes, at
med Tiden man vil udfinde de solr'veste Constructioner
og overhovedet uddanne Hoitryksmaskinen til samme
Lechniste Fuldendthed, som den Watt'ske Lavtryksmasime
synes at have naaet, maa det dog erkjendes, at Constructioncn af Dampvogne staaer allerede paa et hoit
Punct, at det mecham'ste Geni her har forenet sig med en
techm'si Færdighed, for, til det nye Brug, Menneffeslægten gjor saaledes af Dampkraften, at give et Nedsiab, hvis Virkninger paa Menneskehedens hele Forhold vi vel kunne ane, men næppe nu formaae fuldeligen at fatte. Vi tage ncemlig ikke Hensyn til det Antal
Aar, en saadan Maskine varer (thi Dampvognen er
som Postkareten, der næsten bestandigen er paa Landeveien, og som opsiices, medens Stadskareten, der kun
en enkelt Gang kommer til Parade, hoist en Smule
falmer); men til den Ver, den kan gjore, inden den
trænger til Reparation. Man veed saaledes, at Damp-
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have

vogne

(6000

gjort 25000 til 30000

danste,

4000 svenske),

engelske

Mill

altsaa mere end een

Gang æundt om Jorden, inden de behøvede at forsy
nes

med nye Ror; men det er disse, som nodvendig-

vt'Ls hurtigst maae edelægges, og et saadant Sæt nye
Ror

kunne

anskaffes for

af hvad hele Maskinen

koster. Naar vi nu tillige vide, at hver Maskine ofte gjor
16000 engelske Miil

og derover i et Halvaar, ville

vi kunne forklare os, hvor hurtigt,

regnet

efter Ti-

den, de ville flides, uden at vi dog bor tillægge dem
nogen særegen Skrøbelighed.
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Tolvte Forelæsning.
spørge mig, Hoistærede! eller have allerede spurgt

mig i Tanken: „ville vi ikke her i vort Fædreneland,
her i Norden snart og med Fordeel anvende Sporveie
og Dampvogne?" Dette Sporgsmaal kan jeg ikke be

svare Dem; thi der horer en note Kundskab til Lan

dets

Penge-

og Handels-Forhold, til den Aand for

Foretagender, som findes hos Nationen, for endog
kun at ane, om de hos os projecterede Sporveie ville
komme i Gang, og om de ville svare Regning.

Dog

aldeles bor vi vel ikke forbigaae, hvad her kommer i
Betragtning, fornæmmeligen paa en Tid, da Sporvers-

Projecter hos os ere fremsatte og have, om intet end-

nu

er

ved Capitaler tilstrækkeligen understottet, dog

vakt fortjent Interesse.
Bi kaste saaledes Blikket forst paa Kaartet, og

Danmark med dets Hertugdømmer træder fra Europas
Fastland, fra Tydsiland, op imellem Nordsoen og Dstersoen.

Der er over Soen,

gjennem de danske Sunde,

aabnet af Naturen en Vei mellem hine Have. Ad denne
drage fra Havnene ved Canaken, Nordsoen, Atlanter-

havet, fra Middelhavet,

fra Vest- og Ost-Jndien og

fra de andre Lande udenfor Europa rigt ladede Skibe

til de Kyster, som indeslutte Dstersoen, hvorhen fores til
Lands og ad Floderne de omgivende Landes Kornproducter
Tommer, Hamp o. s. v. for derfra at udfores. Men
U'sins Dampmaskine.

II
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Sofarten er lang, tildeels farlig, langvarig med Seilsti-

bet, kostbar med Dampskibet og dog selv med dette
et saa hurtig, som de levende Handelsomsætninger ofte
kræve.
gamle

den

Hamburg,

vigtige

Levning

af

det

Hanseforbund, staaer, som Fristad, t fornyet

Handelsflor, modtager og afgiver ad Elben mangfol
der udgaae fra det hele nordostlige

dige Prodncter,

Tydsiland eller som sendes did, og har, som Bank- og

Verelstad,

ogsaa

den største

Indflydelse

paa Dan

marks og hele Dstersoens Handel. Den omgives næ
sten

aldeles af den

danste

Stats rigeste

Provinds

Hol steen; og derfor har Opmærksomheden fortrinli-

gen været

henledet paa ved en Sporvei, udgaaende

fra denne Stad eller den danste Nabostad Altona og

fort gjennem Holsteen,

at

forbinde

Nordsoen

med

Dstersoen. Men den danske Krone opkræver ved Sund
og Bælter Told, som om disse vare Floder, paa hvilke
ingen Transportfrihed findes, og begunstiger saaledes
ingen Forbindelse over sit Territorium imellem Ham

burg og den fremmede Stad Lubeck, til hvilken maa-

stee helst, da

dens

politiste Forhold, som fri Rigs-

stad, er liigt Hamburgs, og da den deler med Ham
burg Ret til fri Varetransport ad en, om ogsaa saare
ussel, Ver,

Landevejen over Schonburg,

Sporveien

onstes dragen. Det bliver saaledes en billig Fordring,

at Sporveien t det Mindste skal ende i een af Holsteens
Stceder, og vi see derfor, ved den danske Regjerings
Forsorg, Sporveis-Projectet imellem Altona og Kiel

muligst fremmet.

Kommer, som kan ventes,

denne

Sporvei i Stand, vil Holsteens, ja endog flere af de
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omliggende danste Provindsers Producter foreS over
Kiel til Hamburg, og de betydelige Varetransporter,

som allerede nu udgaae fra Hamburg til Kiel,

ville

forøges, da man tor haabe, at Kiel, ved sin beqvemme og gode Havn, vil, fremfor Lubeck, beliggende
hoit oppe i den lave og snævre Traveflod, blive Af
gangsstedet for de Varer, der fores over Dstersoen, og
at den ofte vil fra dennes østlige Havne modtage Varer,
for

at transporteres paa

Hamburg.

Sporvejen til Altona og

Som Post- og Passageer-Vei bliver dette

Anlæg af Betydning; thi, i kortere Tid end 24 Ti

mer, ville Post og Reisende fores med Dampkraft, ad

Sporvei og over Hav,

til Kjobenhavn; ja tænke

vi os en Sporvei fra en Havn t det sydvestlige Sjæl

land, f. Er. Karrebæksminde ved Næstved, til
Kjobenhavn, vilde Reisen medtage ikkun lidet over
12 Timer.
Ad en kortere Vei, mellem Flensburg og Hu-

sum eller Tonning en, vil Dstersoen kunne forenes

med Nordsoen.

Flensburgs Betydning, som Handels

stad, som den Stad, hvor Schleswig'S, Alsens, tildeels

Fyens og Jyllands Qvæg- og Korn-Producter samles
for at udfores til Vestindien og til Americas Fastland,

vilde forhores,
med

naar den sattes i en let Forbindelse
Havn;

en vestlig

men baade

og Hu sum s lave Folkemængde;

Tonningens

det maadelige Ind

lob i det Mindste til sidstnævnte Plads, der vilde
kræve et kostbart Havneanlæg, den ringe Transport

af Passagerer

og Postsager, som i længere Tid her

ene kan ventes,

vil sandsynligviis bevirke, at dette
n*
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Foretagende, om ogsaa af Betydning for Landet og
især for Flensburg, sorst seent vil give Udbytte.
Man har endvidere projecteret en Sporver' mellem
Kjobenhavn og Roe s kil de. DennesFormaalmaatte
fornæmmeligen være at tilføre Hovedstaden fra et videre
strakt Opland de betydelige Masser af Mælk, Grøn
sager, Kjod, Brændsel o. s. v., som en talrig Befolkning i S tæd erne behover, lette Creatur-Transporten og
tillige bidrage til hurtigt at befordre paa en Deel af
Hovedrouten gjennem Sjælland det Antal Passagerer,
som ved vore forbedrede Pvstanstalter og Befordringsnn'dler allerede nu drage til og fra Hovedstaden, hvil
ket vilde foreges, naar med Hurtigheden forenedes en
Priis, saa billig, at denne vilde kunne afholdes af
den nuværende Fodreisende, ved at anvende den bespa
rede Tid endog kun til aldeles sædvanligt Arbeide.
Om denne Sporvei kunde ved en Skibsfart ned ad
Jsefjorden og Roeskildefjorden op til Roeskilde
tillige blive af Vigtighed for Provindshandelen — muligen endog for Transporter fra fjernere Steder — vil
være afhængigt af, om de Hindringer, dette Farvand
nu frembyder, kunne overvindes og vel især, om
Transporterne kunde blive saa betydelige, at en Dampbaad her kunde tænkes med Fordeel anvendt fom Bugseerfartoi.
Vi nævne her endvidere en Sporveis-Forbmdelse
ogsaa as Vigtighed og Interesse for Hovedstadens tal
rige Beboere, ncemlig i Nord til Helsingør. Veien
vil gaae over et Jordsmon, om ikke fuldt saa gun
stigt, som det imellem Kjobenhavn og Noeskilde, dog
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ikke frembydende nogen væsentlig Hindring.

Sporvei vilde

fore Kjobenhavnerne

til den

Denne
sijonne

Lystsiov Dyrehaugen, saa let som de nu fare til Fredriksberg,

bringe

dem

til

Helsingør

og

sammes

Omegn, i ligesaa kort Tid, som de nu drage til Dyrehangen.

Den Interesse, som herved vilde vækkes,

ved de flere Lystreiser, som man oftere vilde foretage,
vilde maastee allerede lønne et Foretagende, hvis Vig
tighed vi ville erkjende, naar vi betragte de nævnte
Stæders Forhold. Ved Dresund ligger Helsingør,
en beqvem Hvileplads for alle Skibe, der fra Nord
og Best soge ind i Vftersoen, eller fra dens Indre
drage mod Vesten; de hente der Proviant, Forfrist-

ninger, kunne der tilkjobe sig mange Producter, endog
til videre Afsætning, eller afgive samme til Danmarks

og omliggende Landes Forsyning; den er kun 5 til 6
danske Miil borte fra Kjo ben havn, der, ved sin for

trinlige Beliggenhed og ypperlige Havn, dog endnu
er Danmarks forste Handelsstad og ikke uden Betyd
ning i Verdenshandelen. Vel er Helsingør, stjonvt dens
Beliggenhed vilde i England have hævet den til een af de
forste Handelsstæder, intet Liverpool. Det er ikke

Udskibningsstedet for et rigt Fabriklands forædlede
Producter eller Modtagelsesstedet for det raae Mate
riale, som Manufacturerne bruge; Sjælland har intet

Birmingham eller Manchester,

og Kjobenhavn

er kun Hovedstad for et lidet Rige. Men vi ville ogsaa i Meget kunne indrette os billigere, mere afpasse

et saadant Anlæg efter vore Kaar, thi vi behove ikke
saa storagtige, kostbare Foretagender, som de engelste
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Sporveie. Liverpool- og Manchester-Sporveien har ko
stet 820000 Pd. Sterling, over 7 Millioner Rbdlr.
(omtr. 9z Million so. Banco), og i Forhold hertil
maatte, hvis vi tage denne som Erempel, en Vel mellem
de to nævnte Stæder koste omtrent 6 Millioner Rbdlr.;
men, eftersee vi Regnskabet for dette Vejanlæg, sinde
vi, at mangfoldige Udgiftsposter ville her aldeles
bortfalde, de fleste blive billigere. Vi behove dog ikke
til Parlaments- og Retsforhandlinger at erlægge |
Million Rbdlr.. Der kræves vel t ethvert Tilfælde
betydelige Opfyldninger og Udgravninger; men, i vort
flabe Land især, ville disse dog ikke belobe sig til over
2 Millioner Rbdlr., Grunden vil dog overlades til en
billigere Priis end over 800000 Rbdlr. Derimod
vil Overbygningen, eller Sporene med samt deres
jernstobte Stole, hvilende paa Granitblokke, koste vel
hos os ligesaa meget, som i England, forsaavidt
vi maatte endnu hente Sporene fra England, da
Sverrig og Norge, sijondt i Besiddelse af fortrinligt
Jern, ved dets Seighed langt mere stikket til Sporstænger, end det engelske Smedejern, ikke har Valseværker til at danne samme
*.
Ved de stedse vægtigere
Locomotiver og sværere Transporter, man har bragt
paa Sporvejene, har man i senere Aar fundet srg end
og nodsaget til at bruge langt stærkere Spor og ftørre
Underlag, end de, der anvendtes paa Liverpool- og
Manchester-Sporveien; saaledes regner Vignoles
**
* Mag. f, K. og Hdvk. Anden Række IV Bd. S. 320,
** Ch. F> Aim pel. Das Eisenbahmvcsen practisch und popular. Wien 1840. S. 108.
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for Overbygningen med valsede Spor af 62 eng. Punds

Vægt pr. I ard,

omtrent 39

Pund

pr. danst Alen,

5456 £ Sterl. for 1 eng. Miil, hvilket belober sig
til 222 350 Rbdlr. for 1 dansk Miil (420662 Rbdlr.

fv. Banco for i

sv. Mill).

Dog af denne Bekost

ning bliver en Deel at drage, forsaavidt,

hvor Pas

sagen ikke er stor, man ikke vil anlægge to fuldstæn
dige Sporveje, een for de ankommende, en anden for
de afgaaende Vogntog; men blot en enkelt, med de
fornødne Undvigelsespladser; endvidere vil man vel

ogsaa, som er fleet i Nordamerica, ves flere engelsie
og de fleste tydste Sporveie, vælge en uafbrudt Understottelse af Tommer.
Saaledes kan Overbygnin
gen anslaaes en stor Deel billigere; og under vore
Forholde, paa vort siade Terrain vil, hvor ikke kost
bare Tunneller, Broer eller lignende Bygningsarbejder
behoves, en dansk Mill

med

en

enkelt

Sporbane

og fornødne Vigesteder, i Grundarbejde og Overbyg

ning kunne anslaaes til 200000 •— 300000 Rbdlr.
Skulde behorigen solide Dampvogne af mindre Di

mensioner lade sig construere, saadanne, som ere for
søgte paa Sporveien mellem Rurnberg og Furth, hvor

findes Locomotiver af 6 Tons Vægt, vil man, naar
ogfaa Læsset fordeles paa flere Vogne, kunne anvende
endog lettere Spor; ved den nævnte Sporvei har
man saaledes kun en Vægt af 9 Pd. pr. Fod; og da

ville ogsaa Omkostningerne betydeligen formindskes.
Det Nærmere angaaende Sporenes Construction,
deres Henlægm'ng, Undvigelses-Stederne, Overgan
gene over andre Veie, endelr'gen Constructionen af
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Dreiskiver og

andre Indretninger,

Dampmaskr'nelære, ikke optages.

kan

her,

r

en

I denne Henseende

tillader jeg mig at henvise til hvad, der er meddeelt efter

Wood*, og, for de nyere Indretninger, til det Side
166 anførte Værk af Zimpel.
Den almindelige Oversigt over de

anlagte

og

projecterede Sporveje og Dampkraftens Anvendelse paa
samme tilhorer vgsaa, som omskiftelig, snarest et Tids-

sirift. Dog aldeles kunne vi ikke her forbigaae denne
eller den store Indflydelse, dette Befordringsmiddel har,

og som efterhaanden vil blive i rigere Maal Lande

til Deel, som vide forstandigen at tilegne sig samme.
Det er ikke stort mere end 10 Aar siden, da det oftere nævnte Anlæg af Liverpool- og Manchester-Sporveien viiste, at, trods de flere Forbindelser, der
imellem hine to vigtige Stæder, ved fortrinlige

vare
Lan

deveje, henad hvilke man droges af udmærkede Heste,
hurtigere end noget Sted paa Fastlandet, ved Canaler, hvor Transporten udfortes for en hoist ringe
Priis, kunde paa en hoist lønnende Maade Sporvejen,

hidtil kun især anvendt ved Kulgruberne, og Locomotivet paa denne befordre

Neisende med en ukjendt

Hurtighed, transportere Gods ligeledes hurtigt og re
gelmæssigt for en Bekostning, der nærmede sig Befor-

dringen paa Canalen, hvilken dog var langsom og ure
gelmæssig.
Dette Erempel maatte virke t et Land,
hvor Capitaler ere rede til ethvert Foretagende,

som

giver rimelige Udsigter til en Vinding, og hvorved

Mag. f. K. og Hdvk. Anden Række IV Bd.
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Fædrenelandets indre Kraft og dets Industri, som sta-

digen foroger Nationalvelstanden, fremmes.
England
havde allerede indtil Udgangen as Aaret 1811 anlagt
i Sporveje

60 Millioner £ Sterl. (530 Millioner

Rbdlr. 710 Millioner Rdlr. sv. Banco), en større Ca

pital end der er nedlagt i dets Banker, 1^ Gang saame-

get, som i dets Handelsskibe, 3 dobbelt mod hvad dets
Canaler have kostet; henimod 2000 eng. Mill for det
Meste med dobbelte Spor ere i Brug. Denne Capi
tal er vel bunden, i det Mindste for en Tid, men den
er udgaaet til Englands Grubeer'ere, som afgave der

til over ij Million

Skippund

Jern,

til Englands

Jngem'eurer, hvis Indsigt herved toges i Brug og
lønnedes, til Englands Arbeidsclasse, som, under Manufacturernes
Sysselsættelse,

Renter,

ofte omskiftede Kaar,

og

den vender,

her har

fundet

som oftest med hole

atter tilbage til Capitalisterne, for af dem

paany at gjores frugtbringende.
Nordamerica har udfort

en

endnu længere

Strækning af Sporveie, i Alt anslog man, allerede t
Aaret 1840, en Længde af 22000 eng. Miil altsaa

næsten Jorden engang rundt, som projecteret, og, vil
man endog kun regne de færdige, er deres Længde dog

vistnok nu over 1000 danske Miil; da man har valgt
lettere Constructioner, naaer den anvendte Cayi-

tak vel næppe Englands, skjondt dens Afsavn har væ
ret foleligere under de forenede Staters nærværende

trykkende Handelskrisis.
Men Nordamerica har vun
det ved disse vidtstrakte Anlæg Forbindelser mellem
Best og Dst, fra det atlantifle Hav til det stille Hav,
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fra

Nord til Syd

eller fra 48 til 25 Gr. N. Br.

„Der, hvor for faa Aar siden Indianeren ansaae sig

uforstyrret t sit Jagtdistrikt,
Bjerge, uden Hensyn

over de hsie Alleghani-

til de betydelige Terrain-Van-

sieligheder, navnligen Sumpe og

Moradser,

udfortes

Operationer, som forhen krævede Aarhundreder, t faa
Aar, og ad disse Veie fores Kunst, Handel og Civi

*lisation."
Belgien,

Europas yngste Stat, har for sine

mangfoldige Jndustriproducter aabnet sig Udførsel over

**
Antwerpen,
der er forbunden med Mecheln,
hvorfra atter udgaae to sydlige Grene, af hvilke den
vestligere over Brussel naaer ved Mons til Frank

rigs

Grændse, den ostlige gaaer

over Luttich til

A ach en i Rhinpreussen, hvor den fortsættes til Coln.

Skulde det faa omtvistede Sporgsmaal om Farten paa
Schelde flod en atter reises, og den frie Seilads
forbydes, vil Belgien fore sine og Tydstlands Producter ad en anden vestlig Sporvei, over Gent til
Ostende, og herved have aabnet over sit Omraade

Adgang
Midte.

for den transatlantifle Handel til Europas
Ogsaa denne Sporvei har en Sidegreen til

Lille i Frankrig,

og saaledes kunne snart Belgiens

Stæder ansees forbundne med

Hovedstaden for den

Nation, hvis Sprog Flamlænderne, Vallonerne, de
germanifle, hollandske, tydfte Folkefærd have tilegnet
* Zimp el det anførte Værk S. 6.
** Læserne bede vi her tage for sig G. Schram og C. Henckel's General-Kaart over samtlige Iernbaner i Europa,

der fremstille disse til 1 Jan. 1842.
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sig med de faa franste Folkestammer, som med dem
beboe de sydlige Nederlande. Vel kunde Staten, for
at opnaae saa vigtige Formaal, udsætte den saa bety
delige Sum af 125664707 Francs (næsten 45 Millioner Rbdlr., 60 Millioner sv. Banco) til at bygge
563 Kilometre eller 76 geographiske Miil (over 50
sv. Miil) Sporveie, hvoraf allerede den storste Deel
er fuldendt.
Holland stræber ved en Sporveislinie, sluttende
sig til den tydfle Sporvei langs Rhinen, fremdeles at
vedligeholde den Forbindelse, hvori Tydstland stod med
Landene hiinsides Havet, ved den vigtige hollandske
Mellemhandel, som atter oplivedes, da det og Tpdskland lostes fra Bu on a partes Tvangsherredomme. Et
Led af denne fra Amsterdam til Harlem er fuldendt og godtgjor, at Sporveie kunne lonne sig selv t
Lande, hvor ved mangfoldige Canaler de indre Communicationer ere t saa hor Grad lettede.
Frankrig ansaae ogsaa Sporveisanlægene som en
Statssag; til de Linier, som ved private Sammenstuv
ere komne i Stand, ville snart foles Hovedlinierne til
Belgien over AmienS til Lille, hvorfra en Sidelinie vil udgaae til Calais, eller ogsaa directe til Drusfel, ved at gaae enten over Peronne, elle.' St.
Qventin til Valenciennes og derfra tilMons. Paris
vil endvidere gjores til Sohavn (Port du mer), en
Idee, der allerede for 15 Aar siden sysselsatte Franstmændene ved at fortsætte den allerede udforte Sporvei til St. Germain, der ogsaa er et Led af NordSporveien, over Nouen til Havre de Grace.
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Sporvejen fra Paris til Orleans, hvoraf den storre
Deel er færdig, vil forlænges i Sydvest til Bordeaux,
hvorfra allerede udgaaer en 7 Mill lang Sporvei til

Retningen mod

la Teste i

Bajonne.

Midt i

Landet gaaer Sporvejen mellem Fabrikstæderne Lyon
og St.

Etienne;

saaledcs

er Forbindelsen mellem

Rhone og Loire tilvejebragt, og langs sidstnævnte Flod

er Sporveien forlænget til Roanne. I Syd udgaaer
fra Ala is til N ismes en Sporvei, der deler sig i
to Grene, den ene tik Beaucaire ved Nhonen, hvilken

kan ventes fortsat til Marseille, og en vestlig til

Montpellier og Cette.
StraHburg med

I Dst, i Elsas, forenes

Fabrikstæderne Muhlhausen og

Thann, og denne 35 Lieues, 19 danske Mil, lange
Sporvei strækker sig til Basel.

Fra denne, der saa-

ledes forbinder Frankrig med Schweitz, vil sandsynligviis udgaae i Nord en Forlængelse langs Rhinen,

i Vest en Linie til Paris.
Tydskland, sijondt udmarvet af den langvarige
europæiske Krig, hvorfor det blev saa oste den blodige

Skueplads,

og forft, efter en lang Kamp, hvor Fol-

kets hele Kraft opbodes, befriet fra det fremmede
Aag, har, med indskrænkede Capitaler, efter at Lan

deveje vare anlagte i Mængde, efter at det offentlige

Befordringsvæsen var ordnet og bragt til en hoi Fuldkom
menhed, anlagt mangfoldige Sporveje. Tidligt, dog
kun for Hestekraft, anlagdes en Sporvei t det Dsterrr'gste mellem

Stæderne Budweis og Linz, hvor

ved Moldausioden sattes

i

Forbindelse med Donau;

men Sporvejen imellem Nurnberg og Furth blev,
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stjsndt kun af ringe Udstrækning, | Mill, Forbilledet
for større Sporveislim'er, som decks ere allerede færdige
og i Brug, deels deres Fuldendelse nær. Vi kunne ikke
her nævne alle de Baand, hvormed Tydsilands mangfol
dige Smaastater, for dette nationale Formaal besjælede
af en fælleds Iver, saaledes blive knyttede til et Hele,
hvorfra, som fra et Europas Midte, Veie ville udgaae t alle Retninger og bringe den tydfte Flids og
Kundskabs Producter til den civiliserede Verdensdeels
andre Lande; men ene henpege vi paa nogle Hoved
punkter. Berlin, Sædet for den virksomme preussiste Regjering, der et blot i en kortere Tid end 30 Aar,
hvilke selv ikke vare uden Trængfler, har læget de
dybe Saar, Krigen flog i dets adspredte Lande, staaer
t sin hoie Udvikling, som Nordtydstlands Hovedstad,
ved Sporveie i Forbindelse med Halle, Leipzig og
Dresden, hvorved tillige de anhaltste Fyrstendommer indlemmedes i denne Kjæde. Berlinerne lærte allerede tidligere at afbenytte denne Befordring paa de
res Reiser til Potsdam; om de nu skulle besøge os,
og vi omvendt dem, ad Sporveien til Stettin, som
vel snart vil være fuldendt, eller en allerede for lang
Tid siden projecteret Sporvei vil fore dem til Hamburg, og derfra, som vr haabe, ogsaa paa Sporvei til
os, vil vel i den nærmeste Tid være afgjort. Med
Dampkraften, der bringer os i Timen 5 Miil frem
paa Land, 2 Miil paa Vandet, vil Reisen ad begge
Veie være tilendebragt i kortere Tid end 24 Timer.
Ad den nævnte aldeles færdige Sporvei fra Leipzig
til Berlin, der bugter sig for at passere flere Slæder,
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er 30 Mill;

fra Leipzig over Hof,

Bamberg,

Nurnberg, Augsburg til Munchen er ad en
Sporvei, som er tildeels allerede færdig, 60 Miil;
man vil reise t en endnu kortere Tid, end 24 Timer,
fra Berlin til Munchen. Fra Berlin i Dst vil sandsynligviis endnu i Aar en Sporvei være aåbnet til

Frankfurt a. d. Oder, og derfra maaflee snart udgaae en anden til Breslau, hvorfra den under Ar

bejde værende overschlesiske Sporvei vil fore til Grænd-

sen af

Gallicien.

I Best ved

Rhinen vil en

Sporvei gaae fra Basel til Mannheim, hvis sidste
Stykke fra Heidelberg allerede afbenyttes, og den vil

sandsynligvirs fortsættes

til Frankfurt am Main,

hvorfra allerede gaaer en Sporvei til Mainz og derfra til Wiesbaden. Nordligere ved Rhinen forener
Sporvejen fra Coln over Aachen Rhinen med den
belgifle Grændse, og paa den herre Rhinbred vil en

anden Sporvei fore til Holland.

Hvilken af de

paa-

tænkte Forbindelser vil forst forene Rhmlandene med
det østlige Tydstland, er vel endnu ubestemt; men in-

den ret lang Tid kunne vi vente en saadan bragt i
Stand

enten fra Magdeburg,

hvortil

gaaer

en

Green af den anhaltske Sporvei, over Hannover og
Minden, eller sydligere fra Halle over Cassel
til Frankfurt am Main.
Det oste rr i g ske Kejserdømme, i hvilket den
forste

tydste Sporvei anlagdes,

har fra Wien For-

bmdelse i Sydost med Ungarn, i Nordost med Mahrcn, og denne Sporvei vil forene sig med den over
schlesiske og den polske, som vil gaae over Warschau
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og mulig en fortsættes h eelt r'gjenn em det polske Rus
land til Libau. Det er vel endnu et Sporgsmaal,
om det endvidere vil lykkes Dstern'g at overvinde de
betydelige Terrain-Vanskeligheder, som de tyrolske Al
per ville frembyde, om det, i Forening med Baiern,
vil kunne fortsætte Sporvejen fra Augsburg, over
Trient ind i Italien til Verona, hvor den vil
stode paa den lombardisk-venetianske Sporvei fra Mar
la nd til Venedig, eller vgsaa om Adgang til det
adriatiste Hav stal skee gjennem Zllyrien til Tri est.
Ruslands Bestræbelser for at skaffe Polen
de Fordele af lettede Commum'eationcr, som det hidtil
paa en mærkelig Maade har savnet, have vi allerede
nævnet. Hvis Sporvejen, som snart kan ventes at
komme t Stand til Warschau, fortsættes til Dstersoen,
haabe vi, at dette Land et blot saaledes maa afsætte
sine rige Naturgaver, men ogsaa tilegne sig de Civili
sationens Goder, som Gjæringer, der omsider have tr'lintetgjort dets politisie Selvstændighed, hidtil have ladet
det savne. Rusland har med store Bekostninger forstaffet sig en Sporvei fra Petersborg til Zarskojeselo og Pawlowsk, maastee kun et kort Led af
den 90 Miil lange Kjæde af Spor, der ville strække sig
til Moskou og forbinde denne Czarernes gamle
Stad, der atter er reist af sin Aste, med den Havn,
Peter den Store aabnede for europæisk Cultur, i
det han knyttede Rusland til det europæiske Stats
forbund.
Raar jeg her, maastee udførligere end det kan
tillades mig, har skildret Sporvejenes Udstrækning, dog
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kun i los Skizze, der er forgængelig, da inden faa
Aar et rigere Billede vil fortrænge den, er det fordi
Sporvejene et blot maae ansees som nyttige Speculationer, der kunne afkaste gode Renter, deels ligefrem,
deels ved at aabne Afsætning for Landets Producter,
og Tilførsel af fremmede Varer. Disse Fordele med
føre vel ogsaa Canalerne; hvis Anlæg dog oftest ko
stede langt mere, og som, hvor Ils binder Vandene,
eller Torke fordunster dem, ofte kun i faa Maaneder
aarligen kunne bruges; men Sporveiene forege en Capital, som er givet Alle; men som Alle ogsaa trænge
til — denne er Tiden. Man har maalt Veien efter
Tiden, og hos Tydskerne var fordum en Time „eine
Stunde" ikke mere end
Mill eller lidet derover;
men paa Sporvejen har Tiden den tidobbelte Værdi.
Nu ere Slagtninger, Venner ikke fjernede fra os.
Vore Forretninger, stjondt strakte i en vild Kreds, ile
vi let hen til, besorge dem og vende atter tilbage.
Sporveiene ere ikke blot Rr'gmandens Befordringsmiddel; thi, medens han, for at spare paa sine Heste, sæt
ter disse og sin Statsvogn op paa en dertil indrettet
Transportvogn, kjore Arbejderne t samme Vogntog t
den simplere, men ligesaa bcqvemme Bænkevogn (Char
a bane) for en Pril's, der t det Mindste paa Fastlan
det sjeldent overstiger 8—12 Nbtz. Milen. Hur
tigt og billigt, som den Neisende fores, drager Posten
med sine Breve og Efterretninger til fjerne Steder,
endog flere Gange dagligt, hvorhen den forhen naaede
kun langsomt, een Gang ugentligeu. Saaledes bliver
denne Befordring, Selsiabelighedens, Kundstabens og
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Culturens Befordringsmiddel.

Derfor have Europas

Stater tilegnet sig samme, som kun fattes aldeles i
Lande, hvor en kun ringe Befolkning vanskeliggjor en
hver Communication,

eller hvor ogsaa, som i Spa

nien og Tyrkiet, Forholde, der paa alle Maader have

modsat sig Civilisationen, ogsaa have ladet dette Mid
del til dens Fremme ubrugt, ja uændset.

Ursins Dampmaskine.

12
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Trettende Forelæsning.
^porveien og Dampvognen have vi betragtet hidtil t
Forening; og dog man har ofte tænkt sig dem ad
skilte, ja endog anvendt hver for sig. Vi have de to
Sporgsmaal: Kan ikke Dampvognen ogsaa anvendes paa
den sædvanlige Landevej? kan ikke paa Sporvejen anvendes anden Bevægekraft end Dampkraften? Det
første af disse Sporgsmaal maa her drøftes; det andet tilhorer vel egentlige« ikke dette Foredrag, men
bor dog næppe forbigaaes uden al Bemærkning.
Sporvejen vil, som Middel til at formindske Gnidningsmodstanden, lette Arbeidet for hvilkensomhelst Art
af Krast. Hvor Talen ikke var om den betydelige
Hurtighed, font forlangtes, hvis Passagerer skulde be
fordres, vilde Heste, gaaende i jævnt Skridt, være an
vendelige. Saaledes vilde, hvis f. Ex. en Sporvei
var anlagt mellem Kjobenhavn og Helsingør, Heste med
passende Skifte, dog kun een forspændt ad Gangen, i
en Tid af 8 — 10 Timer trække over 30000 Pd., alt*
faa 9—10 Favne Brænde med de Vogne, hvorpaa de
vare læssede. For Passagerer og Postsager, hvor en
større Hurtighed kræves, vilde til en Fart af 40 Minuter Milen regnes rkkum en Trækkekraft af 50 Pd.,
altsaa vilde Læsset være paa Sporvejen ikkun 10 til
12000 Pd., altsaa dog 3 saadanne Diligencer, som
den nærværende; og, kræve vi den Fart, som de engelsie

179
Postbefordringer have (10 eng. eller 2| dansk Mill)
t Timen, da vilde en enkelt Heft, dog, som nu, med
passende Mellemsir'fte, ad den nævnte Vei, trække i
Time Diligencen, hvorfor nuomstunder spændes 4
Heste, der dog bruge omtrent den dobbelte Tid.
Det bor saaledes ikke tabes af Sigte, at paa Ste
der, hvor man i det Mindste ikke strap kan vente be
tydelige Transporter, ville Heste passende kunne tages
i Brug paa Sporveje. Der maa i saa Fald anlæg
ges for Hestene en fast Bane mellem Sporene,
helst brolagt. Paa korte Baner især, f. Er. hvis vi
tænkte os en Sporvei strakt fra Kjobenhavn til Charlottenlund eller Dyrehaugen, vilde en saadan Befordn'ngsmaade være foreløbig en tilraadelig, da Tidsbe
sparelsen med den hurtigere virkende Dampkraft her
ikke vilde være saa betydelig, paa den længere Vei
vilde derimod stedse opstaae nogen Ulejlighed, fordi
med Hestekraft man vilde have flere daglige Transpor
ter end med Dampkraft, saaledes oftere et afgaaende
Vogntogn kunde mode et kommende, og saaledes maatte
Undvigelsesstederne være flere eller Sporvejen heelt
igjennem dobbelt, i hvilket sidste Tilfælde Anlægct vilde
overstige hvad Udgiften ellers tilligemed Dampvognen
kunde belobe sig til. I ethvert Tilfælde bor næmli'g ikke
Sporene gjores lettere, fordi man bestemmer sig til
Hestekraft og folgeligen mindre Transporter; thi der
maa ved en forøget Freqvents Intet være til Hinder
for at anvende Dampkraft. Ved Tydstlands forste
Sporveisanlæg L Mahren anvendtes Hestekraft, efterdi
denne fornemmeligen var beregnet paa Godstranspor12*
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ter, og selv mellem Nurnberg og Furth anvendtes

ligeledes til Passagertransporterne Heste, hvilke kun
tildeels endnu ere afloste af Dampkraften. Ved ben
Sporvei, der skal forene Tydstland med Italien, alt-

saa gaae igjennem de tyrolste Alper, har man ogsaabestemt sig for Hestekrast, i det Mindste til Hjælp ved
de her forekommende stelle Opstigninger,

som kræve

en Hjælpekraft, enten denne eller et Anlæg af kostbare
faststaaende Dampmaskiner. Stedforholdene, om Brændsel maaftee er kostbart, Hestefoder derimod billigt, hvil
ket f. Ex. hos os er Tilfældet, maa ofte herved be
stemme Valget.
Man har oftere bragt i Forslag at anvende Luf

tens

Tryk til

at sætte

saaledes afgive Kraft.

et Stæmpel i Bevægelse og
Dette kan stee paa to Maa-

der, enten indeslutte vi Luft, mange Gange fortættet,

t en Beholder, lug Vindbossekolben, i det vi anvende

en stærk Sammentrykningspumpe, dreven ved en fast

staaende Dampmaskine eller ved en anden Krast, og lade
en liden Deel undvige, der da virker ligesom Hoitryksdampen i en Stovte.

Man undgaaer herved aldeles

at medfore Ild og Kjedel, Transport af Brændsel,
Vand; men man maa kun oftere forsyne sig med Luft
beholdere, for at erstatte de udtomte.

flag er Vallance' é*.

Et andet For

Han havde den Idee at bygge

en cylindrisk Gang under Jorden, indpasse i samme et
tætsluttende Skillerum, hvortil var fastgjort een eller flere
Vogne, der bevægede sig paa Spor i Gangen.

Mag. f. K. og Hdvk. Anden Række IV Bd. S, 326.

Ud-
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pumpedes nu Luften af Noret ved den modsatte Ende

ved en faststaaende Dampmaskine eller en anden Kraft,
vilde det atmosphæriste Lufttryk drive Skillerummet og

de vedheftede Vogne frem.

En Modification af dette

Princip lod sig vel snarere anvende, næmlig at sætte

en Vogn eller et heelt Vogntog i Forbindelse med et
Stcempel, som gik i Nor, der strakte sig langs henad en Sporver, og nu, ved vaa

den

Stcemplet at staffe et lufttomt Rum,

Bevægelse,

hvorved ogsaa

Vogne vilde stride frem.

ene Side af

frembringe en

de til Stæmplet heftede

Roret behover ingenlunde

at have en særdeles Vidde, allerede 5 Tommers Tværlinie vilde, forsaavidt et lufttomt Rum, kan tilveiebringes,

frembringe en Kraft af hem'mod 300 Pd.,

da Stæmpelfladen her var omtrent 20 Qvadrattomrner. Adskillige Forssg, der godtgjore Rigtigheden af

dette Princip, ere anstillede; imidlertid ere flere Vanfleligheder tilstede, som hidtil have været til Hinder for

denne Jdees practifle Anvendelse.
De andre Kræfter, hvorved man r Almindelighed

har villet erstatte Dampkraften, saasom Elektromagnetismen, skulle ikke her særskilt omtales; Tyngdekraften
have vi tidligere (S. 124) omtalt

og nævne ikkun

her samme, forsaavidt den bliver den Kraft, der ofte
anvendes ved korte Sporveje, anlagte ved et eller an
det Bygningsarbejde.

Herved bliver ofte, efter Pal

mer's Forflag, anyendt et enkelt Spor, og Læsset
fordeles da t to Vogne, der hænge ned fra to Trid

ser, der gaae paa Sporet.

Da Tyngdepunktet ligger

182
her dybt under Ophængm'ngspunctet, er Lasten behorr-

gen understottet*.
Langt mere har dog i senere Tid især det Sporgsmaal bestæftiget flere Mechamkere, om ikke Damp

vogne kunne anvendes paa sædvanlige Veie.
See vi hen til, at Sporveisanlæg paa mange Steder dog
ville blive for kostbare, vilde det ikke være uden væ
sentlig Betydning,

om vi ogsaa paa sædvanlige Veie

kunde anvende Dampkraften.
Er Talen blot om Muligheden, svare vi „Ja"!
thi heldige Forsog

ere anstillede af de Mange, som

denne

Tanke har sysselsat.

maal,

som han dog,

Det var Watt's For-

sandsynligviis

overvejende eller

overbevisende sig om Vanskelighederne, opgav; det var
Oliver

Evan's og senere Trevcthick's Strce-

ben, skjondt hiins Dampvogn ansaaes som et Hjerne

spind, og dennes ikkun kom i Brug paa Sporvejen;

den berømte Reichenbach i Munchen troede, i det
han optraadte mod Joseph Baader med gjensidigen
mere end tilbørlig Heftighed, at gjore de af denne saa

ivrigen forsvarede Sporveje overflødige ved Dampvog
ne.

Men virkeligen forsogt paa sædvanlige Veie vr-

des Goldsworthy Gurney's Vogn forst at være

bleven, omtrent Aar 1822. Med ufortrøden Iver, trods
mangfoldige mislykkede Forsog, og stjondt Gurney sna

rere

paadrog sig

Publikums

Latter, end han vandt

dets Velvillie, har han construeret Dampvogne, der
vejede ikkun omtrent 35

eng. Centner (3560 Pund

Nyt Mag. f. K. og Hdvk. VI Bd. S. 265,
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danst Vægt).

Passagererne anbragte han paa en scer-

stilt Vogn, heftet til Dampvognen.
Gurney's Vogn har ogsaa en Rorkjedel, be-

staaende af flere cylmdriste Metaldele, der dog stedse
ere paa den ene Side bedækkede af Vand.
Saaledes
ere Ristestængerne endog cylindriske Ror, hvor Lgjennem Vandet gaaer. Dampen, som her udvikles, er af

100—200 Punds Tryk paa Qvadrattommen, altsaa betydeligen hor'ere spændt end ved de sædvanlige Damp-

vogne, og saaledes sættes man t Stand til at over
vinde store Stigninger eller de Hindringer, som flette
Veistykker, friflt paakastet Vejmateriale, som endnu ikke

o. s. v. frembyde.

er sammenkjort,

Virkeligen har

Gurney med sin Dampvogn steget op ad betydelige

Skraaninger.
Hurtigheden, hvormed Dampvognen
fortes frem, var 9—10 engelske Mill i Timen, alt-

saa omtrent Len, de hurtigste Heste forskaffe.
Hancock's

Dampvogn var indrettet

ligeledes

med Rorkjedel; den forte paa selve Vognen 14 Pas
sagerer; Vægten var uden disse 35 Centner. Ogle

og Church have ligeledes frembragt Dampvogne,
som ere prsvede. Sidstnævnte har i sit Hjem, Bir
mingham, fundet af en talrig Forening med betyde

lig Capital en væsentlig Understøttelse til at udfore
sene Planer. Ogsaa have Mastinfabricanterne Mauds-

ley og Field sysselsat sig med Forfærdigelsen af saa-

danne

Vogne,

og man lovede sig en Tid Meget af

hvad i denne Retning vilde udgaae fra deres Værkste
der. Fremdeles nævnes Oberst Macero ne i London og

Russell i Edingburgh mellem de Mechanikere, som

have arbejdet til dette Maal.
Men dog er t England, ligesaa lidet som i noget

andet Land, trods alle disse Forsog,

der vare mere

eller mindre heldige, Chaussec- Dampvogne komne til
nogen virkelig, stadig Anvendelse.

Man har opbudet

alle Anstrengelser, betydelige Pengesummer for at frem

bringe i det Mindste Skinnet af, at Saadant var opnaaet.

Saaledes havde Hancock i Aaret 1833 paa

en Route i

een af Londons

Forstæder en Damp-

vogn, der flulde gjore en stadig Fart; men for at be-

sorge denne, vare tre,

saavidt muligen, aldeles eens

Vogne forfærdigede, og hver af disse var dobbelt saalænge i Værkstedet for at repareres, som paa Lande

vejen.

Det er derfor ikke uden Grund, at man i Eng

land t senere Aar mere udelukkende henvender sin Op
mærksomhed paa Dampvogne i Forening med Spor-

veie, og at man ligesaa lidet i Europas andre Lande
nuomstunder udbasuner formeentlige Opfindelser af saadanne Vogne.

Det er vel ved nærmere Betragtning et heller
saa urimeligt, at Opgaven, paa sædvanlige Veie at er

statte Hestekraften med Dampkraften, ikke endnu er lost;

thi mange Hindringer stille sig, efter det Punct, hvor-

paa Dampmaskine-Constructionen nuomstunder staaer,
aldeles derimod.

Alle hidtil construerede Dampvogne, der kunne

ansees for solide, have en betydelig Vægt. Man for
langte vel ved Proven paa Liverpool- og ManchesterSporveien, at Dampvognens Vægt ikke maatte over-
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stride 6 Tons, og virkeligen overholdt de til Proven
stillede Vogne denne Betingelse, forsaavidt Stephen
son's Vogn Rochet ver'ede ikkun 4 Tons 5 Cent
ner, Hackworth's Sanspareil 4 Tons 15 Centner,
begge foruden Bivognene, Braithwaite og Erick
son's Novelty, der selv forte Vand og Brændsel,
ikkun 3 Tons 1 Centner. Stephenson har dog senere
fundet sig foranlediget til at forege Vognens Vægt
til næsten det Tredobbelte, 13 Tons, og dog anvende
tillige en Bivogn af 7 Tons Vægt; ja har, som for
hen er anfort, endog forfærdiget Vogne af en betydeligen storre Vægt. Erickson's Maskine har næppe været
solid; og endnu mindre synes de hidtil udforte Chaussee-Dampvogne, hvis Vægt var omtrent lug Vægten
af Novelty, at være varige. Maae vi saaledes an
tage, at Dampvognen stedse maa have en betydelig
Vægt, udgjor denne t og for sig et stort Læs, saa at
den ikke kan afgive betydelig Kraft til at transportere
de Passagerer og det Gods, som enten faaer Plads
paa selve Vognen eller paa en særsiilt Vogn, dragen
af Dampvognen.
Denne Vægt, langt overstigende hvad sædvanlige
Passageer- eller Fragtvogne veie, maa trykke særdeles
mærkeligt paa Landeveje, der ikke ere bestemte til at
bære saadanne Læs. Vel vil man kunne ved brede
Hjul, ved maaflee at bruge 6, t Stedet for 4, tildeels,
men ingenlunde aldeles, afhjælpe denne Ufuldkommen
hed. Dog hvis denne endog ikke havde Noget at be
tyde, hvis virkeligen en Vægt af 13 Tons (over 80
Skpd.) var tilladelig, er det dog et Sporgsmaal, om
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selv med en saa betydelig Vægt, Vognen blev behorigen

solid til at modstaae de Stod, hvorfor enhver Vogn
paa en sædvanlig Vei er udsat.

Man kjorer, som be-

kjendt, selv paa den bedste steenlagte Vei, om Vognen
endog bæres af de fortrinligste Fjædre, ikke aldeles

uden Rystning; og herunder maa nsdvendigvus Dampmastinen lide meget, dens Virkning blive uregelmæssig.

Man har allerede en Deel Kunstord for de Bommerter,
Chaussee-Dampvogne
de prime d.

e.

af denne Grund gjore; f. Er.

Vand kastes ved Rystningen over t

Dampgangene, og dette sprudler, efter at være passe
ret igjennem Stovlen, koghedt paa Veien.
Ere der saaledes, naar Vognen flal have forno

den Styrke,
lettere,

indsee

væsentlige Hindringer for at gjore den

vi,

at den ikke vil kunne fore sig selv

frem, end sige noget Læs.

Paa Sporvejen var Læs

set 56 Tons, iberegnet Dampvognen og dens Bivogn
75 Tons; antage vi endog, at Chausseen var god, at
Gnidningsmodstanden var kun
af Læsset, eller ikkun

12 Gange saa stor som paa Sporveien, maatte Læsset være 12 Gange mindre, altsaa ikkun 6 Tons, eller

kun det Halve af hvad Dampvognen alene Deter.
Men, ved endnu nærmere at sammenligne Dampkraf

ten med Heftekraften, ville vi indsee, at denne har til dette
Brug flere Fortrin, som man vanskeligen kan give Dampkraften. Hestene kunne, som forhen omtalt, en fole Tid anstrenge sig langt mere end sædvanligt, altsaa overvinde
Bakker, og den forøgede Gnidningsmodstand, som for-

aarsages ved de flettere Dele af Vejene. Vel kan Damp

kraften ogsaa foreges noget, og virkeligen have Damp-
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vognene, ved deres Prover, besteget temmeligen stelle Bak

ker; man kan desuden lade Vognen gaae langsommere,
og altsaa lade den, naar Momentet

bliver det samme,

udove storre Krast; man kan afbenytte dens Inerti, hvor
med den stræber at fortsætte sin

Fart; men alle disse

Hjælpemidler ere ikke saa virksomme og let iværksættelige, som den forøgede Virkekraft, hvormed det levende

Væsen,

næsten uvilkaarligt, stræber at overvinde mø

dende Hindringer.

Det er en let Sag, naar det for

Vognen en Gang bestemte Antal Heste, formedelst Vej

ens Besværlighed, ikke er tilstrækkeligt, at spænde flere

for; men dette Middel, sijondt det er bragt i Forsiag
ved Dampvogne, naar disse skulle bestige hore Bakker,

vil man dog næppe onske at tye til.
Man har gjort flere Indvendinger, med Hensyn

til den besværlige Rog, Dampvogne ville give, at He
ste og andre

Creaturer ville blive stye ved det usæd

vanlige Syn, at Dampvognene vansieligen lade sig re-

gjere; men, stjondt Adskilligt kan siges for disse Ind
vendinger, ansee vi dem dog ikke for at have særdeles

Vægt.

Langt væsentligere er det Sporgsmaak, t hvil

ket Forhold Bekostningerne ville staae til den sædvan
lige

Befordring

med

Heste.

Saalænge ingen regel-

mæssig Befordring besørges med Dampvogne, kan en
saadan Regning ikke anstilles.

Dog det er næppe an

tageligt, at Beregningen udfalder til Fordeel for Damp

vognene, naar Alt fores i Regning, næmlig Reparationer,

o. s. v.

Renter

af Kjobesummen, Lon til Mastinisten
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Vi vende atter Blikket til Fædrenelandet, hvilket vi
vistnok onste at tilegne det store Gode, som en forbe

dret Befordring medfører, og sporge: kunne vi haabe
og onste i vort Fædreneland, hvor Sporveie dog maaflee næppe kunne ventes anlagte, og hoist i en enkelt

Retning, at see Dampvogne indførte paa voreChaus-

seer? Vi maae svare, saaledes som Forholdene nuom
stunder ere, kunne vi ikke vente med Fordeel nogen
Dampvogn paa vore Chausseer Vi maae vel for det

Forste eikjende, at vore Ver'e, hvormeget de endog ere
forbedrede i senere Aar, staae vcesentligen tilbage for
Englands, at altsaa Chaussee-Dampvognene vilde have

end storre Vanskelighed her t Landet, end hist, endvi
dere at hos os, hvor den sædvanlige Befordring med
Heste ingenlunde endnu er kommen nær sit Maximum,

vil Forlangendet om yderligere Forbedringer ikke ligge
saa nær, eller man tor ikke vente, ved hsi Priis eller

en

levende Interesse for det Nye

og Usædvanlige

at see selv forhorede Transportomkostninger dækkede.

Vi tor derfor vel med Grund lade denne Sag hvile
til t andre Lande og især i England mere afgjorende

Forsog have beviist, at Sagen et er blot mulig, men virkeligen practisit brugbar.

Lardner's;

efter

at

Eet af de seneste Udsagn er
have

udforligen omtalt

de

seneste her anførte Forsog med Dampvogne paa Spor
veie, flutter han saaledes: .,Disse og andre Projecter
ere imidlertid opgivne, forneemmeligen, som vi troe, i

Folge den Overbevisning, at hvorsomhelst nogen-Færdsel bestaaer af tilstrækkeligt Omfang for at gjore An-
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vendeksen af

Dampkraft fordeelagtig,

bor stedse en

Sporvei træde t Stedet for en sædvanlig Vei; og at

selv ved den indskrænkede Færdsel, som man kan vente
paa Sidevejene, der fore til de store Sporveje, vilde

Hestekraft, anbragt paa Sporveie, være forbunden med
mindre Bekostning, end Dampkraft paa Steenveie."
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Fjortende Forelæsning.
«>Feg har fremstillet for Dem de vigtigste Constructioner af Dampmastiner, som hidtil ere komne i Brug.
Man har saaledes, hvad Lavtrpksmaflinen angaaer,
ikke væsentligen afveget fra den as Watt, enten for
den enkeltvirkende eller dobbeltvirkende Maskine, an
givne Construction. Det er kun Kjedlen, der tildeels
har modtaget nogen Forandring, efterdi cylindriste Kjedler nu som oftest træde i Stedet for de ældre Kistekjedler. Ogsaa har Lavtryksmaflinen, anvendt til Dampflibet, saaet en næsten bestemt Form, forsaavidt man
fordeler Kraften til to Mafliner, hvis Construction afpasses efter det Rum, man har midt i Skibet til sam
me, og den Betingelse at bringe, saavidt muligt, Vægten nedad. Kjedlen er almindeligere med indvendige
Ildsteder og ligeledes afpasset efter de særegne For
hold, Skibsrummet frembyder. Hoitryksmasiinerne have
vi ligeledes omtalt og beskrevet deres Construction,
afpasset efter den Anvendelse, som de næsten ene
endnu have, næmlr'g til Dampvogne. Ligeledes ere de
Mastiner, der i visse Maader staae imellem Hoitryks- og
Lavtryksmaflinerne, fremstillede for Dem, næmlr'g Ma
fliner, der gaae med Damp af betydeligt over en Atmosphceres Tryk, (2 til 3 Atmosphærers), men som til
lige fortætte Dampen; saaledes især Woolf's Mastine med to Stovter.
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Dog foruden disse, bragtes oftere i Forflag Ma

skiner af en enten i hol Grad afvigende Construction,

eller hvori Dampen havde en uhyre stor Spændkraft, eller
hvori Len skulde virke paa en anden Maade, end hidtil omtaltes.

Flere af disse Maskiner hore til en æl-

dre Tid, inden vore nu brugelige Constructioner bleve
bekjendte;

men

andre

skyldes vor Tid og

fortjene,

sijondt de hidtil ikke vliste sig practistt brugbare, Op
mærksomhed, forsaavidt de ofte udmærkede sig ved en

hoi

Grad af Smdrighed.

Ogsaa have flere erholdt

en vis Grad af Berømthed, som vækker saameget snarere Lyst til at erfare sammes Indretninger, deels de

rimelige Grunde, til at de ikke viifte sig brugbare.
Ved Betragtning

af den Watt'ske Dampmaskine

finde vi et saare sammensat Apparat, for at forvandle

den op- og nedgaaende Bevægelse af Stæmylet til en
omdreiende Bevægelse.

Stæmpelstangen

forenes

ikke

umiddelbart med Mastinbommen, men r'gjenrrem Poral-

lelogrammet; Maskinbommens anden Ende er ved Forbindelsesstangen forenet med Krumtappen; men, for at
denne kan have en fortsat Omdreiningsbevægelse, kræ

ves

endnu et Svinghjul.

Alle disse Dele, der have

betydelig Vægt, især Mastinbommen

og

Svinghjulet,

gjore ei blot Mastmen tungere og kostbarere, men fluge

ved deres Gnidningsmodstand, ved den Inerti, der stal
overvindes, en stor Deel Kraft, som Maflinen saaledes
ikke kan afgive til andet Brug.

Endvidere, da flere af

disse Dele skulle stifte Bevægelse, ligesom Stcemplet,

maa der gives dem et Dicblik Stilstand, og saaledes
kan

Dampen ikke

beqvemt

virke uafbrudt, men ikkun
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ved Afspærring, hvorved Mastmens Hurtighed indskrænkes;

vi

have feet, at man
ikke

vanlige Lavtryksmafkine

L det Mindste i den sæd-

vel

kan give Stæmplet

større Hurtighed end omtrent 260 Fod i Mmutet.

Man har derfor ønsket og oftere paatænkt at con;
struere Dampmaftiner, hvori Dampen, i Stedet for at

virke paa et op- og nedgaaende Stæmpel, virker paa

en

tætsluttende

lignende

Plade,

som t

Rum har en Omdreinings-Bevægelse.

et cylindriskt

Da denne Be

vægelse umiddelbart fra Axlen, hvorom en saadan Pla-

de

dreier sig, kan forplantes til det Maflineri, som

Dampmaskinen sial drive, udelades alle de Dele, hvor-

ved Omdreinmgsbevægelsen ellers maatte frembringes,
og

en Maskine, der med Fore kan kaldes en

vi faae

omdrer'ende eller

har

sysselsat

ro ta to risk Maskine.

en

stor

Watt selv, og man har
ter for rotatoriste

danne Maskiner;

sig brugbar.

deriblandt

omtrent 40 engelste Paten

Maskiner;

Bille og

Landsmænd

Denne Idee

Deel Mecham'kere,

ogsaa have blandt vore

senere Hjorth angivet saa-

men hidtil har ingen af dem viist

Vi indskrænke os derfor ene til at be-

flrive to, som ville vise, hvorledes man har stræbt at

gjennemfore dette Princip.
Den af Watt i hans Patent af Aar 1782 angivne

Maskine er viist i

Fr'g. 37 Tab. XI.

Inden

i det

udvendigen faststaaende cylindriske Rum EE bevæger

sig Axlen eller Cylinderen D, som har en Arm A, der
er dannet som en Plade, og font træder i Stedet for

Stæmplet,

hvorfor det ogsaa, hvor det flutter mod

EE, har en Pakning, H er Adgangen fra Dampkjcd-
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len,

K Adgangen til Fortætteren;

Plade,

bevægelig om Hængflet c,

B er

en

anden

der er fastgjort til

den ydre Cylinderflade EE; denne har en Jndstæring,
saa at B kan lægge sig ind i samme
kun Eet med Cylinderfladen.

og

da udgjore

I det Dampen nu strom-

virker den tildeels med sin Spænd-

mer ind fra H,

kraft paa A; men denne sirider frem i den viiste Ret
at paa den anden Side er et lufttomt

ning især ved,

Rum, forsaavidt den Damp, som sindes foran A, dri

ves gjennem K,

over t

Fortætteren.

Naar A, ved

den fortsatte Omdreim'ngsbevægelse, naaer til B, ste

der den denne foran for sig,
et Dieblik lukkes af B,

saa at Dampgangen H

hvorpaa,

naar A er kommen

forbi a, B atter, ved Dampens Spændkraft, bringes

t sin oprindelige Stilling.

Maskinens Kraft bliver nu

her at anflaae efter Trykket paa Fladen af A eller af
det lodrette Tværgjennemsm't

af hele Gangen mellem

EE og D, i Modsætning til det lufttomme Rum, og
efter Vandringen af Midtpunctet af A eller Punctet d,
der beskriver Cirklen ee.

ledes,

naar

frembragt,

ved

Det er let at indsee, hvor

omdreiende

den

samme

de

Bevægelse

engang

er

svrstjellige Pumper kunne

drives. Vanskeligheden, som denne Indretning frembyder,

synes deels at bestaae i at vedligeholde en tæt Slutning af
Pladen A mod den udvendige Cylinderflade, af B mod
den indvendige Cylinder, og af begge foroven og for

neden.

Endvidere vil Dampen næppe alene,

uden at

cn stor Deel deraf gaaer til Spilde, i rette Tid hæve

Klappen B.

Maskinen vides ikke at være udfort; alt-

saa har sandsynligviis selv en Watt ikke formaaet at
Ursms Dampmaskine.
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afhjælpe disse og andre practisie Vansteligheder, som
dens Indretning nodvendigviis maa medfore.
En anden rotaton'st Maskine er Stiles's. Mare-

stier, som i Aaret 1819 berejste de nordamerr'cansie Sta
ter for atindhente Efterretninger om de derværende Damp-

baade, meddeler felgende Beskrivelse af samme.
Maftinen (se Fig. 38) bestaaer af to Cylindre
A og B,

der stikke i hinanden;

den inderste af disse

Metres (4 Fod 9f Tomme) Tværlmie og har

er af

en Brede af 0,48 Metres (1S| T.). Afstanden mellem
den inderste og yderste Cylinder er 0,15Metres (5Z Tom.).

Mellemrummet GH danner
tet

Gjennemsnitsflade,

og

en Ring

med

fiirkan-

dette Mellemrum er saa-

Den yderste Cylinder er fast-

ledes Dampcanalen.

staaende; den inderste bevæger sig derimod om Arlen
S. Bevægelsen steer, t det Dampen træder ind gjennem O og virker mod en til B fastgjort og Canalen tcetsluttende Klap I,

der er af Messing, og som træder i

Stedet for Stæmplet;

Dampen undviger siden gjen-

nem D'.
For at Dampen kan frembringe denne Virkning,

maa Klappen I kun fra den ene Side lide Tryk; paa
Bagsiden maa dette samtidigen ophæves eller formindsies.

Derfor ere der to Klapper, som afvexlende hæve

sig og lægge sig ned; og mellem Norene O og D' er

anbragt en massiv, med en Pakning omgiven, tætslut

tende Prop, LL, som paa dette Sted udfylder aldeles

Canalen.
Enhver Klap

er ved et Charneer eller Hængsel

fastgjort til den indre Cylinder, og den har endvidere
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en Neese t, V, der gaaer r en Art Stopbosm'ng, hvornaar Næsen steder mod den fremsprin-

ved Klappen,

gende Deel uu, hæves.
Klapperne,

trykket af et Fremspring
Fordybning,

Ligeledes

bliver

enhver

af

naar den kommer nær Proppen LL, ned
indlagt saalcdes i en

og

vV

at den aldeles slutter ind i den indven

dige Cylinderflade og udgjor en Deel af denne;

paa

faadan Maade kan den let gaae forbi under Proppen.
Da enhver Klap hæver sig, kort efter at den har pas

seret Damyrorets Aabning 1),

bliver det indlysende,

at Dampen vil i hvert Dieblik virke paa den ene Side

af Klappen, medens Trykket paa den anden Side formindstes;

Huulningen
eller i

thi

stedse

mellem

da Proppen LL

er,

begge Nor,

paa

som r'ndstrommer fra 6);

Rummet G Damp,

paa den anden Side eller t Rummet H

intet

Damptryk,

da

stutter

ene Side

den

Dampen

udlades

derimod

er

gjennem

D'.

Saaledes, som Klapperne staae t Figuren, vil Dampen

i Rummet G ikke hindre Klappen I i at loftes t Ver-

ret,

da begge Sider lide samme Tryk;

og

ligeledes

vil Klappen I' let kunne lægge sig ned, naar den kom

mer til u', efterdi Trykket er ophævet i H, altsaa paa
begge Sider af denne Klap.

Naturligviis er

endvi

dere den Indretning, at den ene Klap er hævet t Vei-

ret, naar den anden naaer Udstromningsroret D'.

Denne Maskine kan,

som

let lader

gaae med mere eller mindre stærk Damp,

uden Condensation.

I den Mastine,

sig

indsee,

med eller

Marestier

saae,

brugtes Damp af 4 til 5 Atmosphærer; den havde en
Art Fortcetter, som condenferede tildeels Dampen, der,
13*
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efter at være forvandlet til Vand, dog endnu af Kog-

Jovrigt var Ma-

heve, tjente til Kjedlens Forsyning.

skinen, da Marestier faae den, destoværre under Repa

ration, en Skjebne, som almmdeligen træffer rotatoriste
Mastiner,

naar de skulle undersoges af Kyndige,

og,

efter at den havde modtaget denne Reparation, gav den

ingenlunde tilfredsstillende Resultater
*.
En nsie Overvejelse af de Fordele, den rotatoriste
Maskine formeentligen maa give fremfor den sædvan

lige, viser imidlertid, at hine tildeels ere kun indbildte

eller illusoriske.

En Sammenligning mellem Stæm-

plets Vandring t en ret Linie op og ned og Krumtap

pens i en Cirkel viser næmlig tilstrækkeligt, at, uagtet

dennes aldeles jævne Omdrejning,
hjulet, svarer ingenlunde

af Stæmplet.
Krumtappen,

Dette

formedelst Sving

hertil en jævn Bevægelse

gaaer kun

saa

hurtigt,

som

naar det er midt t Støvlen, det taber

efterhaanden Bevægelse,

naar det kommer mod det

Dverste og Nederste af samme, og staaer, uagtet Krum

tappens fortsatte Gang, stille, just naar det stal stifte
Bevægelse fra at være opadgaaende til nedadgaaende,

omvendt d. e. i de saakaldte

dode Pun et er.

Krumtappen virker, siger Russell
,
**

som om en Ed-

eller

derduunspude- var lagt imellem.
* En tredie rotatorisk Maskine er Pecqueur's, som er beskrevet og afbildet i Nyt. Mag. for Kunstn. og Hdvk.
V Bd. S. 47. Denne anvendtes, ligesom Stiles's Maskine, paa en Dambbaad, næmlig et Bugseerfartoi paa
Seinen.

** John Scott Russell, om de urigtige Anffuelscr af ro-
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Man har stundom forandret Stillingen af Skov
len,

i Stedet for at gjore den opretftaaende,

den en vandret eller skjev Stilling.

den

vandret.

Stovterne

Dampvogn

Stephenson'ste

givet

Saaledes ligge i

Dampmaskinens Bestemmelse betinger oste,

som t det

nævnte Tilfælde,

som

en saadan Construction,

forandrer Mechanismen af Mastinbommeu,
grammet og stere Dele.

saadan Construction,

Man

atter

Parallelo-

har r'ndvcndt mod en
ligeligt,

at Stæmplet ikke siides

fordr det med sin Vægt trykker mod den underste Flade
af Stovlen; dog man vil let ved Ledestænger, hvormed

Stæmplet støttes under ftit Vandring,
Ufuldkommenhed.

Aarct 182-5

ophæve denne

Taylor og Martineau

have

t

saadanne Maskiner for

konstrueret flere

de mexicanske Bjergværker, Real del Monte, hvilke let

kunne transporteres og opstilles; de forenede af denne
Grund ogsaa flere Stovter,

hinanden;

der lagdes ved Siden af

men heraf flyder et Tab,

deels

ved

den

forøgede Gnidningsmodstand, deels af andre Grunde;

og hvad Lettelse
det nævnte,

i Transport et enkelt Tilfælde, som

kan

gjore

fornødent,

vil paa lignende

Maade kunne opnaaes ved at forene flere opretftaaende

Calle i Paris har, efter en an

Stovters Virkning.
den

Construction

af

Taylor

og

Martineau,

flere Maskiner med vandret Støvle,

bygget

som ere t Gang

i Paris; Stæmpelstangens retlinede Bevægelse vedlige

holdes her, som i Fig. 19,

terende Damvmaffiners

dende af 1839 No. 45.

ved at den forreste Ende

Effect

i

Jndustriforeningens Li
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ftaaer i Forbindelse med en Tridse, der gaaer mellem
ligelobende, her vandrette Ledm'ngsstænger. Masimerne
vare som oftest Hoitryksmaskiner; dog, lrgesaa lidet
som Theorien kan eftervise nogen Fordeel ved denne
Construction, undtagen i enkelte Tilfælde, hvor Stedforholdene ikke ville tillade de sædvanlige Maskiner med
opretstaaende Stovter, lrgesaa lidet har Erfaringen
godtgjort nogen saadan. I et Tilfælde synes saadanne
kun især at fortjene Opmærksomhed, næmlig som Somaskiner; man vilde ved at give Støvlen den liggende
Stilling bringe Maflinen dybere under Vandet, en
Fordeel, der især ved Krigsdampstibe maa ansees
vigtig.
Ved Tunnelen eller den underjordiske Vei under
Themsen anbragte Brun el en Dampmaskine med to
Stovler, der hældede under en Vinkel af 45 Gr. og
saaledes indbyrdes dannede en ret Vinkel. Mafiincr
af denne Art sindes paa flere Dampbaade paa Rhinen
og deres Anvendelighed som Somaskiner er forhen
omtalt*.
Flere Mechanikere, Cave i Paris, Rumps L
Hannover, og O. Schwartz, Director for det technologiske Institut t Stockholm, have angivet og construeret Maskiner med oscillerende eller svingende Stov
ler. Disse ere saaledes indrettede, at den stjeve Be
vægelse, som følger af Masiinbommens frem- og tr'lbagegaaende Cirkelbevægelse, og som vilde forplantes
til SLæmpelstangen, hvis ikke i de sædvanlige MastiS. 7de Forelæsning S. 72.
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ner Forbindelsen skete gjennem Parallelogrammet, meddeles hele Skovlen, der svinger frem og tilbage om
en Axel, som i Almindelighed er huul og omgiver til
lige Damproret.

Saaledes bliver

vistnok

Maskinen

men det er et Sporgsmaal, hvorpaa Erfa

simplere;

ring ikke endnu syncs at have givet noget afgjorende

gunstigt Svar, om ikke Gnidningsmodstanden ved denne
Tap er fuldkomment ligesaa stor, som ved Parallelo-

grammet og de Dele, som her spares, og om en aldeles damptæt Forbindelse ved denne Tap kan tilveiebringes og vedligeholdes.
As denne Art er ogsaa L. Fa ivre'S Dampmaskine

med Kugleled; Stovlen bevæger sig om dette;
flrnen

er

enkeltvirkende og uden Fortætning,

Mamen

naturligviis vil ogsaa, naar de fornødne Pumper an
bringes, Mastinen kunne være kondenserende, ligesom

den kan gjores dobbeltvirkende
*.
Fra en aldeles anden Side sijelnede den af den
geniale Jacob Perkins Aar 1827 angivne Damp

maskine

stg

fra de sædvanlige.

Hans Formaal var

ncemlig at anvende Damp af overordenligen stor Spændkraft, og dertil construerede han en særegen Kjedel,
som han kaldte Dampgenerator eller Dampavler.

Denne er afbildet i Fig. 39. I en Ovn ere
flere Rækker af fiirkantede Stænger a, a, b, b, af 4
Fods Længde og omtrent 5 Tommer i Fiirkant, udsatte

umiddelbart for Ildens Paavirkrung.

Stængerne ere

* Faivre's Maskine er afbildet og beskrevet i NytMag. f.
K. og Hdvk. VI Bd. S. 105.
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af Stobejern og have indvendigen en rordannet Huul-

nmg af

Disse Stænger ere for-

Tommes Vidde.

bundne med ligeledes gjennemborede Tværstpkker,

saa

at de indvendige Ror danne en eneste Canal, der gaaer
i en Slangegang. De to overste Rækker siulle bestan-

digen holdes fyldte med Vand af særdeles hor Varme

grad,

320 til 370 Gr. Hundrededeels.

stal stodevil's indlades i Rorene b,
Damp og endvidere ophedes.
a', som er fyldt med Vand,

Dette Vand

deri forvandles til

Imellem det sidste Ror
og det forske lv,

der er

fyldt med Damp, er anbragt en Ventil (pressure
valve), paa hvilken virker et Tryk, svarende i det
Mindste til 50 Atmosphærer.

Der indsprøjtes saale-

des ad Gangen kun en liden Deel Vand i Dampro

rene, et mere end hvad en stærk Forsyningspumpe driver ind i det forste Vandror a. Det forvandles her
ufortovet til Damp.

Det nederste Lag Ror indeholder ene Damp, og
samme bliver endvidere deri ophedet, da disse Ror ere
udsatte for den stærkeste Hede. Men denne Damp bli
ver saaledes

ikke mættet;

men kun stærkt udspilet.

Saadan Damp vilde ikke være tjenlig til at drive
Masiinen. Den gaaer derfor ind i en Cylinder c., til

deels fyldt med Vand, hvilken Perkins kalder Necipien-

ten, hvor den modtager Vand, bliver beherigen mættet og faaer saaledes fuldkommen Spændkraft, svarende
til den hore Varmegrad. Recipienten c er fyldt kun

halvt med Vand indtil 6; i den overste Deel e opsam

ler Dampen sig;

f er en Sikkerhedsventil, hvis Tryk
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svarer til det stærke Damptryk;

g er Afledningsroret

for Dampen.
Ihvorvel vi erkjende, at denne Dampgenerator,
som egentligen er Intet, uden en sædvanlig RorkjeLel,

ingenlunde er udsat for Sprængning, kan man ikke

give den noget Fortrin for den almindelige Rorkjedel.
Vel har Perkins troet, at den havde flere saadanne i

hoi Grad;

men aabenbart vindes Intet ve- at gjore

Norene tykkere end behoves for Styrkens Skyld, eller
firkantede, hvorved de frembyde storre Overflade for

Ilden; thi Rorene kunne dog ingenlunde modtage storre
Hede, end den, Ilden selv har, og jo mere umiddel
bart denne kan virke paa Vandet, defto bedre; tynde
Ror ville derfor virke ligesaa meget og hurtigere til

Vandets Opheden, end de tykkere, der alene, efter at
Ilden er flukket, længere ville ved den store Masse
bevare Heden.

Er heller kan der være nogen Fordeel

v.d at holde det nederste Lag Ror kun fyldt med Damp,
forst ophede denne og siden mætte samme med Vand.
Perkins's hele Apparat har saaledes kun Værdi, forsaa-

vidt der ere anstillede nogle Prover, dog ingenlunde
fuldstændige, med Damp af saare hoi Spændkraft;

men disse synes tilstrækkeligen at have godtgjort, at
saadan Damp var i visse Maader uregjerlig d. e. gjennembrod alle Samlinger.

Endvidere vil vistnok megen

og skadelig Afkøling finde Sted.

Til virkeligt Brug

vides ingen Dampmaskine af hans Construction, der
iovrigt, hvad den egentlige Maskine angik, ikke væsent-

ligen skjelnede sig fra de sædvanlige Mastiner, at være
anvendt, hvormegen Opsigt end hans Dampgenerator
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i sin Tid gjorde, ligesom den særdeles Anvendelse, han

tilsigtede med samme,

at bringe

den til at udvikle

Damp, der stulde anvendes til Skydevaaben, t Stedet

Tiden har allerede,

for Krudt.

næsten bragt den i Glemme,

selv

efter faa Aar,

eller rettere Erfaringen

har vel vrist Generatorens Ubrugbarhed.

At man fra

Perkins ventede noget Nyt og Fuldkomment, var imid

lertid desto rimeligere, da man,
Bestræbelser,

maatte

selv r hans uheldige

erkjende et fortrinligt mechaniflt

Geni og tillige ved de Bemærkninger, han havde med-

deelt om de sædvanlige Dampkjedler og de Tilfælde,

i hvilke de kunde blive udsatte for Sprængning, hans
Indsigt i Dampens Væsen.

Ligesaa lidet,

som

Perkins's Dampgenerator,

i

Folge sin Natur, kan have Fortrin for den sædvanlige
Norkjedel,

ligesaa lidet vil

et andet Norapparat af

Dr. Alban

i Rostock have det. Hans Opsindelse,
der fremkom omtrent paa samme Tid, som Perkins's,
bestod r'/t'kke umiddelbart at lade Ilden virke vaa Ro
rene,

men indeslutte disse i et Bad af letsmælteligt

Metal, saasom Bly eller Tin, hvilket holdtes flydende
ved Ildens Paavirken.

Men herved

vandtes

aaben-

bart intet Andet end, ligesom ved det sædvanlige Vand

bad eller Mariæbad, at vedligeholde en jævnere Hede.
Hverken kunde Apparatet være brændselbesparende eller,
ved denne middelbare Virkning af Ilden, en kraftigere

Dampudvikler.

Alban's Dampapparat kom

ikke

i

Brug, og det Nærmere om samme kjendes ikke, da han
selv har forkastet den af ham forst opgivne Indretning.

Hans Hensigt var med Len i samme udviklede Damp
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at drive en Mastine af en er'endommelig Construction;
men denne kom ikke heller t Brug og er nu, ligesom

dens Ophavsmand,' næsten aldeles glemt.
Der ere vel endnu nogle særegne Constructioner
af Dampmaskiner, næmlig de, i hvilke Dampen virker
Virkeligen udførtes t ældre Tider ad-

uden Stæmpel.

siillr'ge saadanne Mafiiner, men disse maae staae alde

les tilbage mod dem,

vi nuomstunder kjende,

og

de

kunne derfor bedre nævnes, naar jeg i folgende Time

giver et Udkast over Dampmaflinens Historie.
mærkeligere blive derimod de Mastiner,

i

Langt

hvilke man

har villet bruge andre luftformige Legemer, end Vand
dampen, ihvorvel ogsaa herved endnu ingen virkeligen
brugbar Masiine er fremkommen.
Jeg maa her forelobigen gjore opmærksom paa,

at den Forsijel,

som gjores mellem faste,

vraabefly-

deude og luftformige Legemer, mere fremkaldes ved den
forstjellrge Tilstand, hvori samme Legeme befinder sig,

end
see

ved

en Forskjellighed

saaledes

i

Legemernes Væsen.

Vi

det Legeme,

er

jcevnligen Vandet,

der

meest udbredt paa vor Jord, i samtlige tre Skikkelser:

som fast Legeme er det Ils;

Vædstetilstand;
viser det sig

Vcedsker,

almindeligst

er

det

i

men ogsaa, under enhver Varmegrad,

i Luftform,

som Vanddamp.

som scedvanligen forekomme,

ved samme Varmegrad,

De fleste

gaae omtrent

naar Trykket r'ovrigt er lige,

f. Er. af en Atmosphcere, over t Luftform, fordampe;
Vandet, r det samme lider et Tryk af en Atmosphcere,

fordamper saaledes ved ICO Gr. Hundrededeels,

So-

vand ved 103| Gr., Mælk omtrent ved samme Var-

megrad, Vim ved en noget lavere; men noiere Under-

sogelser

vise,

hvor store Forfljelligheder

forekomme.

Alkohol eller Viinaand fordamper eller koger saaledeS,
under en Atmosphæres Tryk, ved 79,7 Gr. Hundrede-

deels,

Træsvr'ritus

ved

65,5 Gr.;

Svovlæther ved

37,8 Gr., altsaa ved betydeligen ringere Varmegrader

end Vandet; omvendt koger, under AtmosphærenS Tryk,

Bomolie

Svovlsyre forft ved 310 Gr.,
Gr., Qvr'ksolv ved 360 Gr.

ved 311,25

Men vi kunne nu an

tage, paa det Nærmeste, at, naar een af disse Vædsier
ophedes nogle Grader f. Er., 20 Gr. over sit Koge-

punct, vil dens Damp have samme Spændighed, som
Landdamp,

hvis Varme

Vandets Kogepunct;

er ligeledes 20 Gr.

folgeligen

over

ville f. Er. Alkohol

dampe af 99,7 Gr. have samme Spændkraft, som Vand-

dampe af 120 Gr., altsaa være næsten af 2 Atmosphærers Tryk.

Men, ihvorvel ved forsie Diekast saaledes

en Fordeel maatte tilsyneladende kunne opnaaes ved at
anvende Alkoholdampe, forsaavr'dt disse, under en rin

gere Temperatur, have samme Spændkraft, som Vand

dampene, forsvinder dog denne Fordeel, naar vi be
tænke, at ver omvendt kræves en langt lavere Tempe
ratur for behorigen at fortætte Alkoholdampene; kunde

vi endog afkole indtil 25 Gr. Hundrededeels,

vilde,

ved lige Brændselforbrug, Virkningen af Alkoholdamp

ikkun være | mod Virkningen af Vanddamp.
Men, foruden at saadan Damp ingen Fordeel
medfører, med Hensyn til Brændebesparelse, vil unæg-

t elt gen et bestemt Tab opstaae, ved at en saadan Vædfie

er kostbar,

og dog stedse nogen Damp maa gaae til
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Spilde.

Naturligviis kan ogsaa her ene den udvendige

Fortætning anvendes, der hidtil næppe har viist sig saa

virksom, som Indsprøjtningen.
Dampe af Vcedsker, hvis Kogepunct ligger bety-

deligen hoiere

end Vandets, f. Er. Qviksolv, kunne

muligen fra en theoretist Side blive fordeelagtigere, forsaavidt som ved disse en fuldstændig Fortætning let

tere kan bevirkes.

Men i det Practiste

ville saa-

danne Vædsker ligesaa lidet kunne anvendes,
kohol eller desk.;

thi,

som Al

da Kogepunctet ved Qviksolv

indtræder forst ved 360 Gr., samntz altsaa maatte op
hedes over denne Varmegrad, for at anvendes i Damp

maskinen, maatte der gives alle dennes Dele, der tjente
til Dampudviklingen og Dampledningen,

samme eller

en hoiere Varmegrad; de maatte være næsten rodglodende; men derved bliver Afkølingen storre; det bliver

vansieligere at bringe Samlingerne til at være behorigen tætte o.s.v.

Ogsaa vilde Qviksolvet være kost-

bart, ligesom Alkohol;

altsaa vilde et betydeligt Tab

finde Sted ved det Qviksolv, der gik til Spilde, som
Damp.

Men en anden og vel den væsentligste Hin

dring vilde opstaae ved den stadelige Indflydelse, Qviksolvdampene, som umuligen kunne aldeles holdes inde

spærrede, vilde have paa Sundheden.

Da denne Idee,

som atter er i den sidste Tid fremdragen, og som til
lige er udbasunet i Aviserne, for 17 Aar siden frem

kom, bemærkede en americansk Forfatter i Franklin's
Journal: „Skulde et Skib, der havde en saadan Q.vik-

solvmaskine, gjore korte Toure,

vilde Lægerne kunne

forordne dem af deres Patienter, som behove en Spyt-
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tekuur, en liden Lysttour med samme; men, stal Reisen
gaae til Ostindien,

da vil Skibet,

t Folge vor Me

ning, bringe sine Passagerer did, hvorfra Ingen ven

der tilbage*).
Flere Legemer, som vise sig,

under den sædvan

lige Temperatur og under det sædvanlige atmosphæriske Tryk, ikkun i Luftform, kaldes almindeligen Luft
arter eller Gasarter;

f. Er., foruden den atmosphce-

riste Luft, Brindluften, Kulsyrelusten, Chlorluften eller
Chlorgassen o. s. v.

Dog nu,

da man har formaaet

enten ved Sammentrykning eller Afkøling, eller ved begge
tillige, at bringe siere af dem i Vædfletilstand, indsees,
at, mellem Damp og hine Luftarter,

er ingen anden

Forstjel, end at disses Fortætnmgspunet eller, om man
saa vil, Kogepunct, d. e. den Temperatur, hvorved de

overgaae fra

Damp til Vædste,

eller

omvendt fra

Vædste til Damp, ligger betydeligen dybere, end f. Ex.
Vandets Kogepunct.
Faraday fandt saaledes i Aarct 1822,

at flere

Legemer, man hidtil kun kjendte som Luftarter,

sig fremstille i Vædstetilftand.

lode

Saaledes blev Kulsyre

luften ved et Tryk af 20 Atmosphærer og ved 11 Gr.
Kulde bragt i Vædstetilftand, ligeledes, ved 0 Gr. Tem
peratur, ved et Tryk af 36 Atmosphærer.

Denne Idee

troede Brun el at kunne anvende til en Art Damp-

masiine, som han gav folgende Indretning.
a, b, c, d, c, Fig. 40, ere fem cylindriske Kar

af Metal, særdeles stærke, hvilke staae t Forbindelse

* Mag. f. K. og Hdvk, Første Række 1ste Bd. S, 56.
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med hinanden. I den midterste Cylinder c er et Stæmpel f, hvis Stang gaaer igjennem en paklet Bøsning,
r hver af Cylindrene b og d er en Svømmer h. Hele
det Indvendige af Cylinderen c, Rerene i og k, og
Cylindrene b og d indtil Svømmerne hh, ere fyldte med
Olie. Det bliver saaledes indlysende, at, forsaavidt
Stæmplet f slutter teet i Støvlen, maa det stige, naar
h trykkes ned ib, og at det omvendt maa synke, naar
h drives ned i d.
Denne afvexlende Bevægelse af Svømmerne faae
nu disse paa folgende Maade.
I et særstilt Apparat tilvirkes draabeflydende Kul
syre, og denne bliver ved en Trykpumpe (under et Tryk
af L det Mindste 30 Atmosphcerer) bragt ind r de cylindrifle Kar a og e, saaledes at samme ere halvt fyldte
dermed. Apparatet, der tjente til Udviklingen af Kul
syren, tages nu bort, da samme Kulsyre, som, ved afverlende at ophedes eller askoles, gaaer over til Damp
form eller vender tilbage til Vædsketilstand, forbliver i
Masimen.
For at bevirke denne Ophedning og Afkøling, gaae
flere tynde Nor m, af hvilke kun eet er tegnet i Fi
guren, gjennem Enderne af begge Cylindrene a og e,
opvarmes nu a, og e samtidigen afkøles, vil Kulsyre
luften, der udvikler sig af Kulsyrevcedsten i a, faae en
Spændkraft af 90 Atmosphærer; medens i e Modtryk
ket er lug 30 Atmosphcerer; er altsaa Forbindelsesha
nen n aaben, vil Kulsyreluften trykke med 60 Atmosphcerers Kraft paa Svømmeren i b, Stæmplet f vil
stige, fordi Trykket paa h virker paa Olien t b, som
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med Noret, staaer i Forbindelse med den nederste Olie

i e; det Omvendte fleer, naar c dernæst opvarmes,
og a derimod afkoles. Naar Mastinen er een Gang
ladet, kan den t en hvilkensomhelst Tid forblive i Gang;

den vil, ligesom den sædvanlige Dampmaskine,

aabne og lukke for det kolde Vands

selv

og det varme

Vands Hane.
Hvor sindrigt endog denne Masiine

er udtænkt,

har den dog ikke viist sig practisit brugbar.

De for-

meentlige Fordele ved samme ophæves maaflee mere

end fuldeligen af flere Mangler, samme nodvendigvils
maa have.
1) Kulsyren og dens Sammentrykning, hvorved

den bringes til Vædstetilstand, kan umuligen andet end
blive kostbar,

og noget vil dog stedse gaae tabt,

saa

at den jcevnligen maa erstattes.
2) Det er aldeles ikke afgjort, at man sparer

Brændsel; thi vel behover Kulsyrevædflen kun en rniddelmaadig Varmegrad for at forvandles til Luft og
faae en betydelig Spændkraft; men, for at frembringe

denne endog lave Varmegrad, behover Kulsyren i For

hold en storre Varmemængde; derfor medgaaer maasiee ligesaa megen, ja mere Barme og altsaa Brænd

sel, naar Kulsyre anvendes, som naar Vanv og Vand
dampe bruges.
Prechtl vil endog have godtgjort,

at Kulsyren, anvendt som mechanist Kraftyder, medfø
rer i det Mindste ligesaa stort Forbrug af Brændsel,
som Vanddamp.
3) Ligesom det vil blive vanskeligt behsrigen hur-

igen at tilføre et saa lidet Kar, som det, hvori Kul-
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syren indeholdes, tilstrækkelig Varme, ligesaa vansieligt,

ja vanskeligere,

vilde det vistnok være at askole det

og hertil vilde kræves en betydelig Mængde

behørigt,

kolot Vand, næppe mindre end hvad,

der behoves til

Overgangen fra Varme

Fortætningen af Vanddampene.

vil flee

til Kulde og fra Kulde til Varme

saameget

vanskeligere, som Karrene afvexlende stulle ophedes og

afkøles,

og

ligesom

altsaa deres egen Masse ogsaa,

Stovlen i den ældre Dampmaskine, maa ophedes og af

køles.

Jndvendigen ere Karrene udfodrede med Træ

(Mahognitræ), for, som Brunel mener, at de mindre
skulle fluge eller absorbere Varmen;

men,

Træet

da

er en slet Varmeleder, vil det just bidrage til at ved
ligeholde længe den Temperaturtilstand,

hvori Kulsy

ren besinder sig.
4) Maskinen er vel simpel og stærkt bygget; dog

vil det være vanskeligt at forebygge, at en saa betyde
lig Spændkraft,

som

virker

mdvendigen,

virke skadeligt paa Samlingerne

Maskinen.

Enhver,

eller

selv en ringe,

ikke

siulde

sprænge

endog

Temperaturforan-

dring i Luften, som omgiver Maskinen, vilde have stor

Indflydelse paa Spændkraften, og saaledes vilde Masiinen blive næsten uregjerlig.
' .
Papin havde allerede i Begyndelsen af forrige

Aarhundrede foreslaaet at bruge Krudt, for ved dets

Afbrænding

at

frembringe

et lufttomt Rum,

lade Atmosphceren virke mod dette.

og

at

Den Afknaldning,

som her fandt Sted, tilsigtede Brown at anvende t
sin Maskine, som han kalder en pneumatisk Maskine

eller Vacuummasime.

Vi

maae

i

denne

14

Henseende
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vide, at en Blanding af Jldluft og Brr'ndluft (1 Maal

Brindluft mod 2 Maal Jldluft) afknalder,

naar Len

antændes, med en stærk Varmeudvikling, hvorpaa efter
Forbrændingen opftaaer Vand, og at, i det de to

nævnte Luftarter fortæres eller egentligen forandre
Form, næmlig forene sig til et draabeflydende Legeme, der
vpstaaer et lufttomt Rum.
stjondt ikke tydeligt udtalt,

Brown anvender dog ikke hine Luft-

nævnte Mastine.

arter i deres Reenhed;

eller Gas, der

Det er dette Princip, der,
ligger til Grund for den

men tager den Kulbrintelust

almindeligen anvendes til Belysning,

og han antænder den t Forening med atmosphærist
Luft, der, ligesom Kulbrinteluften indeholder Brindluft, indeholder den fornødne Jldluft. Det herved
frembragte lufttomme Rum anvendes dog ikke i For

bindelse med et Stæmpel; men paa en Maade, som
brugtes i nogle ældre Dampmastiner,

til umiddelbart

at drage Vand op, hvilket enten skulde være Maski
nens Hovedformaal, eller til, i det saadant Vand ka

stedes over et Vandhjul, at bevirke en omdreiende Bevægelse, stikket til at drive Maskinerier.

Der anstilledes Prover med en saadan Mastine, da den,

omtrent for 15 Aar siden, opfandtes, og der berettes,
at en Mastine, med 4 Vexlr'nger eller Pumpeslag i
Minutet, formaaede at drive 1000 Galloner (4—5000

Potter) 12 til 16 Fod i Veiret;

imidlertid henlagdes

den en Tid, i det Mindste hortes Intet videre om
samme, indtil den for nogle Aar siden atter blev
nævnt,

og Brown da tilsigtede at give den en saare

udstrakt Anvendelse.
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Brown's Maskine er allerede en saadan,

som vi

egcntligen hverken med Hensyn til dens Princip eller

dens Indretning

kunne

kalde

en Dampmaskine.

En

detailleret Beskrivelse horer derfor ikke herhen, saame-

get mere,

som den ikke kan siges at være fuldstændi-

gen practifft udviklet.

Men ved at omtale den, brin

ges vi til det Sporgsmaal,

om det ikke er tænkeligt,

at en Maskine, grundet paa dette eller et andet Prin

cip, forskjelligt fra det, som ligger til Grund for Dampmasiinen, kan, som Kraftyder, træde op ved Siden af

den, eller maastee endog i mange Tilfælde erstatte den,
ligesom Dampmastinen har erstattet Hestekraften.

Det

synes nu vel saare vanskeligt, med Hensyn til det hole
Udviklingstrin, hvorpaa Dampmastinen staaer, med Hen
syn til dens store Anvendelighed,

dan Kraftyder.
Historie

Dog,

betragte

at sinde nogen saa

vi hele Industriens

og navnligen Dampmaskinens,

ville

vi

fee,

hvor ofte fra et blot vidensiabeligt Experiment, stundom

endog fra et reent Spilleværk udgik Ideen til de nyt

tigste Mastiner, der sk den meest udbredte praetiste An

vendelse.

Saaledes er det ogsaa muligt, at en anden

virksom Kraft kan tages af Mennesiet i Brug.

Man

har troet at sinde en saadan t de af den danske Na-

turforsier Dr st ed opdagede elektromagnetiste Kræfter,
og man har til Forsog construeret en Mastine, hvori
disse Kræfter kom til at virke. Men, uagtet de Forsog i stor Maalestok,

som

ere anstillede i Rusland,

har man ikke endnu fundet nogle fuldendte Resultater.
Om Dampmastinen saaledes finder en Rival,

vide vi

endnu ikke; men kun det vide vi, at Maffinlæren, hvad

14*
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enten vi see hen til den videnskabelige Indsigt, hvormed
Len ledes, eller til de technr'sie Midler, den kan anvende,
nu langt hurtigere vil udvikle denne Gjenstand, end i

sin Tid Dampmastinen,

den

hvortil

Aartusinder siden var undfanget,
hundrede Aar siden anvendtes,

forste Idee

som selv

til

Bistand.

næsten

for

over

men som forst i vor

Tid har faaet den fuldkomne Udvikling,
stikket

for

der gror den

overalt at yde Menneskeslægten sin
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Femtende Forelæsning.

Det bliver stedse interessant, naar vi have lært at
Ejende en saa virksom Skabning af Menneskets Aand
og Opfindelses-Evne, som Dampmaskinen er, at vende
tilbage til dens Oprindelse, sammenligne den i Vug
gen med hvad den nu i dens kraftige Manddom, eller
maastee endnu kun Inglirrgsalder er. Ville vi gaae
saa langt tilbage, som ofte skeer, og med de Lærde
soge dens forste Oprindelse hos de Folkeslag, hvis
stjonne Kunst og Literatur vi er uden Grund ansee
for Monstre, da nævnes næsten for et Par Aartusinder siden en Heron af Alexandrien, hvem vi flylde
Ideen til et Par physiste Apparater, Heronskuglen og
Heronsbronden, der angav Aar 120 for Christi Fød
sel en Indretning, som bevæges ved Dampen.
Principet for denne vil sees af Fr'g. 41. Haves en Kugle K, der kan dreje sig om de to Tapper
A og B, vil denne forblive ubevægelig, om den ogsaa fyldes med Damp, som kan strømme ud af et Sideror 1), forsaavidt ikkun samme er aabent i Enden 6;
men, har Roret, i Stedet for at være aabnet i En
den, en Sideaabnl'ng S, vil den udstrømmende Damp,
ved sin Modvirkning (Reaction) mod Luften, frembn'nge en tilb a gestridende Bevægelse, som fortsættes,
hvis tillige Toppen A er huul, og Kuglen saaledeS
kan stadigen forsynes fra en Kjedel med Damp, der
erstatter den Damp, der undviger.

Det var dog

ingen virkende Massine,

Heron

saaledes angav, men blot et phpsistt Legetsi, og, sijondt

samme Princip senere fremdroges,

i det

en

Tydsier,

K em pel en. Aar 1785, og en Englænder Sadler i
1791, ja endog t vore Dage Englænderen Peal an-

gave saadanne Reactions-Maskiner,

indsee vi,

Dampen virker i vore nærværende Maskiner
aldeles anden Maade,

at, da

paa

en

næmlig enten ved sin Udvide-

kraft, eller r det den frembringer efter sin Nedsvaling

et lufttomt Rum,

kan Dampmasir'nen ikke siges herfra

at have sin Oprindelse.

Skulle, som ikke kan antages,

Reactions-Maskinerne vise sig nogensinde hensigtsmæs

sige, ville kun disse have en faa ærværdig Oprindelse
fra Oldtiden.
Vi kunne derfor ogsaa forbigase en lignende Ma-

stine,

som omtales langt senere,

Tydster Mathesius,
der,

(1597),

af en

kaldet

og som formodentligen er den samme Ma-

Sarepta,
skine,

Aar 1563,

i et Bind Prædikener,

i

Slutningen

af det

16de

Aarhundrede

beskrives t en i Leipzig udkommen Bog,

som anbefales i denne

til at vende Steg
.
*

og

Denne

Maskine kaldtes en omdreiende LEolipil (Dampkugle)
og var særdeles liig Heron's Apparat.

' Kort Tid derefter (1615)

angav en fransk Ma-

thematiker Salomon de Cans
* „Den æder ikke og giver Gæsterne,

en Maskine, i hvilhvis

mistænkelige Na

tur gjor deres Appetit noget kilden. Vished om, at der ikke
er raget ved Stegen af Kokkedrengen (medens Huusmode-

rens Die var borte), for at han kunde have den Fornøjelse

at flikke sine Fingre."
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ken

V and

nens

h v o rm e d

tæ n k te

næ vnede

denne

s to r

at

h v o r im o d

t illæ g g e

d e rfo r

m æ nd

og

lu n d e ,

S k iz z e

desuden

a f s in

t i l la g t ,

saadan

s t e r 's .
et

fo m

A lle ,

B la n d t
er

Id e e ,

M a f li n e n ,

er

Han

R e g is t e r

s ta a e r

Vand.

af de

hvem

ik k e

h u n d re d e

hans Lands-

o p fu n d e t

en

g iv e t

at

in g e n 

u d z ir e t

v æ re

af

u d fo r t.

a f D a m p m a s k in e n
er

udbasunet m ed

af

W o rc e 

in d e h o ld e n d e

Bog,

O p f in d e l s e r ,

f u ld f o r t * .

d r iv e

s a a le d e s

M a r q u is e n

en

som

S kov-

e n F r e m s t i ll in g

v id e s

h v is N a v n

1663

t je n e

have

kun

paa

A ar 1629,

kan

m ed

at

eet

som

D a m p k u g le n

var

O p f in d e ls e n

Aar

og

v ild e

in g e n lu n d e

som

b lo t

H ju l m e d

ik k e

om 

fo rh e n

D e r im o d

der

A § re n

Appa

d e tte

dog

M e th o d e

B ra n c a

h e lle r

p rø v e t

kan

noget

saadan

d e r In g e n ,

over

at have

ham

m en

udgav

fo r-

som

e t v a n d re t

har

B e r ø m m e ls e ,

Ror

ny

Han

b,

naaer

andet

var

vi kunne

en

th i

D a m p m a s k in e n ;

n æ s te n

x

e n J t a li æ n e r ,

s k ro g .

M en

Lnde-

N o re t

A a b m 'n g ,

( W o lip il) ,

o m d r e ie

D am p

af

ud

a t hæ ve V a nd .

D a m y k u g le

e n S t a m p e m ø lle .

s e lv e

til

M id le r

B læ s e r e d s t a b ,
le r ,

som

G io v a n n i B r a n c a ,

en

paa

P ro v c h a -

h v o ri d en

et

B ru g

b e s te m t,

C aus

th i

b la n d t f le r e

m ed

n y ttig t

D et var H e-

o p ly s t

E nde

G je n n e m

in d g y d e s

H ane d,

lid e t

op,

tr a g td a n n e t

en

v i r k e l ig t ,

r a t lig e s a a

ta lte ;

har

der

af en

T il

har

n e d e rs te

a f K u g le n .

c,

oven,

fo rh e n

Vandet

h v is

T a b .X U ,

til B u n d e n

lu k k e s

d r iv e r

Dam p

F ig . 4 2

K ra ft.

D am pens

je g

(s e a n d e n F o r e læ s n in g ) ,

V ir k n in g

s y c e rre d e

ved

hæ vedes

r o n s k u g le n ,

som

M en

han

paa-

d e e ls

han6

* A Century of the .Names and Scantlings of such In-
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højtravende (Stilt,

decks den absolute Umulighed af

enkelte af de heri nævnte Gjenstande vække, i Forbin
delse med hans ovrr'ge af Historien bekjendte Charakteer, Tvivl om, at han virkelr'gen har udfort Noget,
hvormeget maaflee end.hans Tanker kunne have været

sysselsætte med mecham'sie Projecter.

Den 68de Arti

kel er den, som man har antaget indeholder Ideen til

Dampmaskinen; men Alt er her fremstillet saa ubestemt,

og uden at indeholde Mere, end det, som allerede var
bekjendt, især fra Salomon de Caus, saa at det er

kun national Forkjærlighed, naar flere engelske Forfattere, deriblandt Millington, troe, af denne Anmel-

delse at kunne slutte, at Englænderen Worcester er
Dampmaskinens Opfinder.

De have vel antaget,

at

der indeholdtes i hans Ord en tilstrækkelig Anprisning

til endog at construere em Maskine, lug den,

lægge ham i

de

til-

men vi fee heri mere deres egen Dpsin-

delsesgave, end en forstandig,
Data, som de havde for sig.

upartisk Kritik af de

Efter Worcester nævnes Samuel Moreland,
af hvem vi have et Manuscript, forelagt Kongen af

Frankrig, som han anraabte om Understøttelse,
fættc sine Planer,

sonched.

at anvende Tampkraften,

tit at

i 23irfs

Næppe har Nogen for ham gjort saa om-

hyggelige Undersøgelser over Dampen; vi see dette af

hans Ord, der indeholde Mige en rigtig Forudsigelse

om hvad Dampen t sin Tid vilde udrette.

ven tions, as at present I can call to mind to Lave
tried and perfected (my former notes beiivr lost')
1663.
°
J
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„Naar Vand", siger han, „fordamper ved Ildens

Kraft, optager dets Damp et langt storre Rum (om
trent to tusinde Gange),

end det forhen optog.

Og

dets Kraft er saa vidunderlig, at Dampen vilde, naar

den tæt indespærredes, sprænge en Kanon; men, naar
den regjeres efter Statikens Grundsætninger, og ved
Videnskab bringes til Maal, Vægt og Ligevægt, for
holder den sig roligt under Bidslet (ligesom gode Heste)

og bliver særdeles nyttig for Mennesteflægten, især til
at hæve Vand i Veiret, efter folgende Tabel, som vi
ser Antallet af Pund (fransk Vægt), som kunne hæves
til en Hoide af 6 Tommer 1800 Gange i Timen, i

Cylindre,

omtrent halvt fyldte med Vand, som ogsaa

de forstjeUige Tværlinier og Horder af Cylindrene."

Han var bekjendt med Worcester's Foretagender,
eller i det Mindste med hans Skrift, da han anfører

med Worcester, at Dampen kan sprænge en Kanon, et

Forsog, som det dog er horst uvist, at denne selv har
gjort;

men vi kunne ikke antage, at Moreland gjorde

mere end forberedende Undersøgelser,

og saaledes ikke

heller ansee ham som Opsender af vor nuværende

Dampmaskine.
Med storre Net tillægge Franskmandene Diony
sius Papin denne ZEre.

Papin havde i fin Potte

(digestor)

anvendt Hoitryksdamp til at blodgjore og

koge Been;

han havde opfundet Sikkerheds-Ventilen,

et nødvendigt Tillægs-Apparat ved denne,

og

tillige

havde han allerede paatænkt Mafliner, hvorved han
vilde transportere

Kraft

til

en

betydelig

Afstand.

Dette stulde bevirkes ved at frembringe et lufttomt Rum,
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hvilket han forst tænkte at forskaffe ved den allerede da
af Otto Guericke opfundne Luftpumpe, eller senere

ved at afknalde Krudt.

Dog ingen af disse Metho-

„jeg forsøgte derpaa",

der fandtes hensigtsmæssige;

siger han, „at naae Maalet paa en anden Maade og,

da Vand har den Egenstab,
forvandlet til Damp,

naar det ved Ilden er

at blive spændigt, som Luften,

og endeligen at fortættes faa godt ved Kulden, at der

ikke bliver noget af den spændige Kraft tilbage, har
jeg troet,

at det ikke vilde være meget vanskeligt at

forfærdige Maskiner, hvori Vand,

ved Hjælp af mid-

delmaadig Varme og for ringe Bekostning,

forskaffede

fuldkomment det tomme Num, som man forgæves har
sogt at tilvejebringe ved Krudt".

Denne Idee, som
for Aaret 1690,

angaves i Acta Lipsiensia

prøvede han med et lidet Apparat,

næsten af samme Art, som det, jeg foreviiste Dem ved
Begyndelsen

af dette

*.
Foredrag

Ved at forvandle

Vand t en liden Stovle af 2A Tommes Tværlun'e til

Damp og saaledes drive et Stæmpel t Vejret;

der-

næst nedsvale Dampen, frembragte han et lufttomt
Rum og derved en Bevægekraft, som drev en Vægt

af 60 Pund i Veiret.
Saaledes var endeligen den forste Dampmaskine
opfunden. Vi skylde Papin desuden Ideen til Dob-

beltgangshanen og

flere

af de nu brugelige Indret

ninger ved Dampmaskinen,

dens Virkning

maatte

ogsaa forudsaae han,

ingenlunde ansees

* Se første Forelæsning og Fig. 1.

at

indsircenket
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ene til at pumpe Vand. Dog hans Opfindelser maatte,
somWa ofte har været Tilfælde,

gaae til den dybe

Eftertankes og den virksomme Industries Land, for at
udvikle sig til noget virkeligt Brugbart. Det var dog
ikke Papin's Idee, som i England forst udførtes i det

Store; thi Thomas Savery, som der loste det
forste Patent, Aar 1698, anvendte ingen Dampstovle

eller Stæmpel,

ene det ved Damp og sammes

men

Nedsvaling frembragte lufttomme Num til at hæve
Vandet,

formedelst det udvendige atmosphærrfle Tryk,

hvilket Vand fremdeles hævedes

Damp,

som virkede paa dets

Tegninger

op ved Trykket af

Overflade.

af to forstjellige Mastener

Vi have

af hans Con

struction, hvilke vi nærmere ville bestrive.

Den forste

af disse, der er den simplere, er afbildet t Fig. 43.

Roret a, Fig. 43,
fladen af Vandet

eller det Kar,

til

er 16 Fod langt, fra Over-

det Sted, hvor Recipienten b,

hvori Vandet forst optages, staaer.

Det er den Holde, hvortil Vandet hæves ved Atmosphærens Tryk.

Holden af Vandreservoiret eller Be

holderen over Vandkarret b er 42 Fod, og denne
Vandsoile hæves t Veiret ved Dampens Spændkraft.
Roret 6 er af 3 Tommers Vidde, og Damprsret e
er omtrent 1 Tomme vidt. Vandkarret holder 13
Gallons (omtrent

50 Potter),

Kjedlen 39 Gallons

(1-50 Potter).
Raar denne Masiine var i Gang, hævede den 52
Gallons Vand i Minutet (4 Gange Vandkarrets Ind
hold). En samtidig Mechaniker Switzer angiver, at
Savery har sagt ham, at Maskinen kostede 50 Pund
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Sterling (435 Rbdlr.), og at dens daglige Kulforbrug
var i det Hoieste en BuShel (| Tonde).

Switzer be

mærker dog allerede, at det vilde være mere passende,

at r'ndeflutte Ilden L en Ovn,

end lade den brænde i

-en frie Luft, under et kugledannet Kar.
Virkningen indsees let.
len c gjennem Roret e,

Dampen gaaer fra Kjed-

over i Karret b,

fortættes ved Omdrejning af Hanen f,

hvor den

som bevirker,

at koldt Vand falder udvendigere paa Karret til samme

Tid,

som Dampens Udstrømning fra Kjedlen

er af

spærret ved Hanen g; der dannes saaledes et lufttomt

Rum i Karret, og Atmosphærens Tryk hæver Vandet
fra Vandbeholdningen, gjennem Roret a, saa at Kar
ret b fyldes.

Hanen f er nu lukket, og Forbindelsen

mellem Kjedlen c og Beholderen b aabnes atter ved
at omdreie Hanen g-.
Dampens Spændkraft driver
da Vandet, der er i Karret b, op igjennem Roret d,

da en Ventil ved L forbyder samme at vende tilbage.
Naar Karret atter er fyldt med Damp, lukkes Hanen
g-, og Koldtvands-Hanen f aabnes.

Dampen fortæt-

tes herved paany, og Atmosphærens Tryk virker atter
til at hæve Vandet fra Vandbeholdur'ngen, gjennem

Roret a, op i Karret, hvorfra det drives atter i Vej
ret gjennem Roret d,

op til den hoiere liggende Be

holder.
En perspectivifl Tegning af Savery's storre Ma-

sit'ne, efter hans Skrift miner’s friend,
Aar 1702,

er Fig. 44.

„Forst",

som udgaves

siger han,

Maskinen anbringes i en god dobbelt Ovn,

„maa

indrettet

saaledes, at Ilden kan spille om de to Kjedler, ligesom
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den omgiver Bryggerkjedler." De to Haner oveupaa
Kjedlerne aftages dog i Forveien, og Kjedlerne fyldes;
den mindre Kjedeb E aldeles og den storre I) til to

med

Tredjedele

Vand.

aldeles tæt og lukkes.

Hanerne indsættes dernæst

Man gjor Ild under D,

naar Vandet i samme koger,

aabnes,

Hjælp

ved

og,
af

Haandgrebet Z, en Hane, hvorved Dampen kan gaae

gjennem Roret v over i Beholderen "V ;
driver den Luften,
op i Stigeroret F

og

saaledes

herfra

ud-

som gaaer gjennem Roret D
forbi en Klapventil ved B,

undviger.

Naar samme

Haandgreb Z

bringes i en modsat Stilting, aabnes for Roret v',
og Luften uddrives af Beholderen V' paa lignende
Maade, gjennem Roret D' og Ventilen 8

op i Sti-

geroret F.
Men Dampen aftoles i Beholderne V og V' ved
den udvendige Lufts'Paavirkmng, og disse blive saa-

ledes lufttomme.
Brønden,

Vandet bringes da til at stige fra

gjennem Sugeroret M, der deler sig i to

Grene, hvori Ventilerne A og Az ere anbragte,

og

fylder Beholderne V og V'. Drives dernæst atter
Dampen over i Beholderne, vil samme ved sit Tryk
jage Vandet igjennem Ventilerne B og B' op i Sti
gersret F. Den, der rygter Mastinen, vil ved Lyden

af Ventilerne B og B' hore, naar Vandet er uddre
vet af Beholderne, da Ventilen rasler, i det Dampen
begynder at fare forbi samme.

For nu

kraftigere at

bevirke Afkølingen, udlades en Deel af det opdrevne
Vand, som er fort over til en særsiilL Vandkasse C,
fra denne, gjennem Roret T, hvori er en Hane, som
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aabnes ved Haandgrebet Y, over Beholderen V; paa
Den mindre

lignende Maade astoles Beholderen V'.
Kjedel tjener som Reservekjedel.
udtomt af v,

vil,
og

Er Vandet tildeels

i det samme er bortgaaet som Damp,

gjennem Noret G, som forener begge Kjedlerne
gaaer ned i samme med to Grene,

een i hver.

Vandet ledes fra den mindre Kjedel over i den storre,
og hun fyldes atter ved at lede Vandet gjennem Ro

ret H ned t E, i det man aabner Hanen Ir.
Det fortjener endvidere at erindres,

at Savery

indførte forft Udtrykket Hestekraft. Dog regnede
han anderledes, end vi; han sammenlignede ikke Masiinen med det Antal Heste, paa een Gang forspændte,

men med

som vilde afgive en Kraft, liig Maskinens;
det Antal Heste,

som maatte holdes paa Stald, for

uafbrudt at afgive

samme Kraft,

som Masiinen.

Tage vi saaledes Erempel af den Maskine,

ville kalde en 6-Hestes Maskine,
have en Kraft, lug den,

og

som vi

som altsaa vilde

som 6 paa een Gang for

spændte Heste kunne afgive, vilde Savery have kaldet

den en Masiine paa 18—20 Hestes Kraft,

efterdi en

Heft kun kan arbeide 8 Timer i Døgnet, og der des

uden maa holdes Reserveheste.
Vigtigheden af Savery's Maskine erkjendtes snart
af Thomas

Newcomen,

Cawley, en Glarmæster,

en Smed,

og

John

to Gjendobere, der begge

boede i Darmouth i Devonshire,

hvis

Kulgruber

trængte til et kraftigt Middel til at bortskaffe Vandet.

Newcomen, hvis Navn vistnok med Rette nævnes især,
satte sig. i Brevvexlr'ng med den bekjendte vr. Hooke.
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Denne troede, at kunne bevise Umuligheden af, L Folge

Papin's Plan,

at frembringe et lufttomt

ved Damp

Rum under Stæmplet; imidlertid modbevirste Newco
men og Cawley det practistt.

De gjorde det Forsog at

bringe Damp ind under

et Stæmpel, der be

vægede sig i en Støvle,

og dannede et luft-

tomt Rum ved at fortætteDamp, i det koldt
Vand godes over det Udvendige af et Damp
kar,

og

Atmosphærens

nedtrykkede

Vægt

Stæmplet til Bunden af Støvlen.
Det var
saaledes den forste atmosphæriste Maskine, practistt
brugbar og kraftigere,

end nogen hidtil kjendt Damp-

masiine.
Dog Savery havde ved sit Patent af 1698 Ene

retten til at bruge Damps Fortætning for at frem
bringe et lufttomt Rum,

og

derfor forenede Newco

men og Cawkcy sig med ham, i det de 1705 toge Pa
tent,

lydende paa alle Tres Navne,

sere Damp,

„for at conden-

fort ind under Stæmplet,

bringe en afverlende Bevægelse,

og

at frem-

ved at forbinde det

med en Vægtstang".
Newcomen's Maskine er vrist i Fig. 6 Tab. II, dog

med den Forbedring, at Vand indsprøjtes i Støvlen, en
Forbedring,

hvortil Hændelsen skal have givet Anled

ning, da i en Stovle af en Maskine, hvor Fortætm'ngen bevirkedes ved udvendig Afkøling, var et lidet Hul,
hvorigjennem det kolde Vand sproitede, og som saalc-

des vriste sig langt virksommere, end om det blot ud-

vendigen overgodes. De Forbedringer, som siden anbragtes, deels as Newcomen, deels af Andre, som
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Henry Beighton og Desaguliers, bestode i at
adstille Kjedlen fra Støvlen, hvis Bevægelser virkede

horst stadelr'gt paa him og paa Ildstedet, t,

ved Ma

skinens egen Virksomhed, at aabne og lukke Hanerne t

rette Tid, overhovedet i at uddanne Maskinen til den

practiske Brugbarhed, den erkjendtes at have t Kulgru-

berne og paa andre Steder, hvor Omkostningerne ved
Brændselforbruget ikke kom særdeles i Betragtning.

Samtidigen med disse Forbedringer af den atmo-

sphærifle Masiine, anvendte Desaguliers Savery's
Mastine, hvorved han dog vendte atter tilbage til den
fsrst angivne Skikkelse)

Desaguliers brugte imidlertid

Indsprøjtning, i Stedet for den udvendige Afkøling,
hvilken bevirkes ved at lade Vandet styrte ovenfra ind

i Recipienten gjennem en Bruse.

Han forfærdigede

saaledes en Masiine i Aaret 1717 for Czar Peter

den Store til hanS Have i Petersborg.

„Kjedlen

gjordes kuglerund, saaledes som alle maae være, fordi
Dampen er langt stærkere end ^Luften,

lem 5 og 6 Orehoveder;

og holdt mel

Recipienten holdt et Oxe-

hoved og fyldtes og tomtes 4 Gange i eet Minut.
Vandet droges, ved Sugning eller Atmosphærens Tryk,

29 Fod op fra Vandbeholdnmgen og derpaa endnu
il Fod". Ogsaa Leupold angav Constructionen af
Dampmastiner, deels

efter Savery's Princip, deels

nærmere følgende Papin's Ideer,

tillægger Wren.

hvem han stedse

Saaledes brugte han Dobbeltgangs-

hanen, som Papm havde anvendt i en anden Mastine,

Luftmastmen.

i

ki'

225
Jonathan Hulls foreslog Aar 1736

at an-

vende Dampmaskinen ombord t Fartener, nærmest be-

stemte til at flæbe andre Skibe.

Dette er ogsaa

nuomstunder et saare vigtigt Formaal, som Dampbaaden

udretter.

Den Masiine, Hulls tænkte at bruge, var

Newcomen's; forsaavidt var han ikke Opfinder af no-

gen ny Maskine; vigtigt bliver det dog stedse, at hans
Plan forudsatte, at man forvandlede Stæmpelstangens

op- og nedgaaende retlinede Bevægelse til en fortsat
Omdreiningsbevægelse.
•

Han forestog derfor ogsaa at

anvende Krumtappen, det Middel, man endnu bruger,

vg var saaledes den, der forst har omdannet Maskinen,

hidtil anvendt ene til at pumpe Vand,

vægekraft for alskens Maskineri.

til Be-

Vel var af L eup old

foreflaact at anvende det oppumpede Vand til at drive

et Vandhjul og saaledes frembringe en Omdreiru'ngs-

Bevægelse; men unægteligen staaer denne Idee,

som

Peter Keir og Nuncarrow senere udforte, langt
tilbage for Anvendelsen af Krumtappen, som dog forst

ved Watt kom i Brug.

Men det, hvorfor Jonathan

Hulls især nævnes, er fordi han er den sande Opfin

der af Dampbaaden.

Vel har i vor Tid (1826) en

Hr. Navarette bekjendtgjort, at der var ham meddeelt af Thomas Gonzalez, Director for de kongclige Archiver r Sr'mancas, at en spansk Socapitain

Blasco de Garay foresiog t Aaret 1543 for Kei

ser

og Kong Carl den Femte

en Masiine til at

bevæge Skibe og store Baade, selv t Vindstille

og

uden Aarer og Seil, og at denne Masiine provedes
i flere fremmede Personers Nærværelse, i Barcelona's
Ursins Dampmaskine.

15

„
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om

vil tilsidesætte alle de

Havn;

men,

Tvivl,

der -Mgen kunde opstilles mod denne flet do-

man

endog

cumenterede Angivelse, indeholder den dog aldeles ikke

nogen Besindelse af Maskineriet,

saa

man deraf

at

kan slutte, om det virkeligen var en Dampmaskine eller
en anden Indretning,

hvortil bruges Ild.

førte Hulls ikke sine Ideer,

og

det blev

Dog ud

derfor

en

senere Slægt forbeholdt at see Dampskibet, anvendt et
blot paa den Maade, Hulls foresiog, men til et selv
stændigere og langt mere udstrakt Brng.

Dampmaskinen blev dog stedse fra det 18de Aarhundrede mere bekjendt;

I I

tilegne sig den,

England

vidste

vel især at

og herfra udgik allerede da de fleste

Maskiner, som opstilledes i andre Lande; men vi sinde
Dampmafliner i den forste Halvdeel af Aarhundredet

i Cassel,

hvor Baron Fischer v. Erlach byggede

Aar 1722 en saadan; i Chemnitz i Ungarn opfortes
en anden af Potter Aar 1724,
i Frankrig og America.

omtrent Aar 1760,

at

og siere anvendtes

Det var imidlertid dog forft
den

egentlige

Forbedrer

og

Faderen til vore nyere Mastiner, JamesWatt, fremstod og,

efter flere Aars noiagtige Granstm'nger,

t

Aaret 1769, angav i sit Patent Hovedprinciperne for

samme.

James Watt
Greenock,

en

Skotte,

havde dannet sig

sodt

i Aaret 1736 t

til mathematisk Instru

mentmager og fik, som saadan, Ansættelse ved Um'versitcetet i Glasgow 1757.

Forholde,
Lande.

Der

var i Skotland da

som vi gjenfinde forst langt senere i andre

Handel,

de stigende Uldmanufacturer og

de
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begyndende Bomuldsmanufacturer havde vakt Interesse

for den practiske Mecham'k.

Man r'ndsaae,

at Vand-

kraften, Vindmøller eller Dyrekraften, hvorved de hid

til brugte faa Manufacturmastiner breves,
tilstrækkelige for

ikke vare

en stigende Industri og begyndte,

L

Folge Fitzgerald's Forsiag, at ansee den atmosphærifie Maskine, der hidtil var anvendt til at udpumpe
Bjergværker, som den, der skulde mere almindeligen

vorde Bevægekraft.

Men herved opstod for Mastin-

byggerne den Nødvendighed at have en noiagtigere og

mere udvidet Kundskab, end forhen, da Talen var om
hine Kræfter.
„Det var denne tiltagende Interesse for Mecha-

ruken, hvoraf driftige Mænd betjente sig, for at aabne
for fig en hcederfuld og fordeelagtig Carriere,

ved i

Provindsbyerne at holde Forelæsninger over de intercssantere Dele af den mechanifle Naturlære; de faste

Professorer ved nogle af Akademierne, folgende Tidens
Aand, havde ogsaa begyndt paa en mere populær
Maade at foredrage de Pn'nciper af Videnstaben, som

umiddelbart ere anvendelige i det Mechaniske, end hidtil var sieet i hine lærde Anstalter.

Under denne be

rømmelige Stræben at oplyse Naturlærens Sandheder

ved Manufacturarbeidernes Dont,

udmærkede sig den

Samling af store Mænd, som i Midten af det attende
Aarhundrede beklædte de forskjellige Professorater ved
Um'versitætet i Glasgow; og man skylder fornemmeli-

gen deres Bestræbelser for at blande Videnskaben med
det Nyttige, at der aabnede sig den Lykkens Kilde, som
siden i

en saa rigelig og uafbrudt Strom har flydt
15*
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over deres sijsnne Stad, nu saa bekjendt ved dens
Handlendes Tal, Dristighed og Anseelse, sag ud
mærket ved dens Haandværkeres Indsigt, Kjærlighed
til Videnskab og beundringsværdige mechanist Dygtig
hed *.
Blandt de Studerende ved Glasgow's Um'versitæt var da Robison, der siden som Forfatter vriste,
at han var udgaaet fra denne Skole, da han kan an
føres „som et Erempel blandt de faa engelsie mechaniste Forfattere, som have besiddet det sjeldne Talent,
at meddele sine forskjellr'ge og dybe Indsigter i en
Still, som ved dens aandrrge Veltalenhed fornoier den
videnstabeligt Dannede, og som ved dens Klarhed og
Simpelhed drager Haarrdværkeren til sig." Han tænkte
paa at bruge Dampmaskinen til at drive Vogne og
til flere andre Anvendelser og henledede sin jævnal
drende Ven Watt's Opmærksomhed, Aar 1759, forst
paa denne Gjenstand. Senere gjorde Watt selv For
søg med den papim'anfle Potte eller Digestor og dannede en gaaende Model af en Hoitryksmastine, men
opgav snart sin Plan, fordi han ansaae Hoitryksdamp
for farlig og vanskelig at behersie, saa at den ikke
trængte ud r'gjennem Samlingerne. Aar 1763 og 1764
istandsatte han en Model af Newcomen's Maskine,
tilhørende Universitætets physisie Samling, og bragtes
ved at gjore Forsøg med denne, tilden Overbevisning,
at Støvlen, der paa Modellen var af Messing, altsaa
ledede Varmen bedre, end de støbte Jern-Stovler i
* Robert Stuart History pf the 8team Eng:ne S, 1)4.
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de større Maskiner,

burde holdes,

saavidt muligt,

t

eens Temperatur.
Efter forgæves Forjog med en
Stovle af Træ, der ikke vriste sig behorigen varig, ind-

saae han, at herved var dog Intet vundet, forsaavidt
Støvlen, saalænge dens Temperatur ikke var bragt
dybt ned, vilde avle Damp, som fyldte det lufttomme

Rum og modstod Atmosphcerens Tryk.
Det var forst t Aaret 1765, at han opdagede,
hvorledes dette kunne afhjælpes, i det han overvejede

„at, hvis en Forbindelse aabnedes mellem en Cylinder

eller Støvlen, der indeholdt Damp, og et andet Kar,
som ikke indeholdt Luft eller nogen anden flydende Ma

terie, vilde Dampen, som et Fluidum, der kan udvide

sig,

styrte strap over i samme Kar og vedblive at

gjore saa, indtil der opstod Ligevægt; og, hvis Karret

holdtes koldt ved Indsprøjtning eller paa anden Maade,
vilde mere Damp vedblive at strømme ind, indtil alt

sammen blev condenseret."

Saaledes var den vigtige

Opdagelse, som hidtil havde været anseet af Mechani-

kerne som en Umulighed,
bringe

gjort,

et lufttomt Num,

ncemlig at frem

uden

at

afkole

Støvlen.
Watt's øvrige Opfindelser, hvorved allerede hans

forste Mastine, foruden den særegne Fortætning, vcesentligen sijelnede sig fra den sædvanlige atmosphæriske
Mastine,

fulgte paa hinanden Slag

i Slag.

Han

indsaae, at man ikke burde anvende den Methode, der

brugtes, at holde Stæmplet tæt ved et Lag Vand,
da dette vilde af den nu hede Stovle fordampes, af
kole altsaa denne og forhindre, at et lufttomt Num danne-

■!
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des. Derfor foreflog han, „at gjore Siderne glatte og
tillige at holde Stæmplet smurt ved at bruge Vor

eller Tælle."
For at Luften ikke flukde afkole den aabne Støvle

og derved altsaa en fladelig Fortætning siulde frem
komme, foreflog han dernæst „at give Stovlen et lufttæt Laag med et Hul og en Pakbosm'ng,

hvor igjen-

nem Stæmpelstangen kunde gaae, og at lade Damp
gaae ind ovenfor Stæmplet, for at virke paa samme,

t Stedet for Atmosphæren."
En anden Aarsag til, at Varme gik tabt, hidrørte
fra, at Stovlen afkoledes udvendigen af Luften; han
paatcenkte derfor „at omgive Dampstovlen med en
Stovle af Træ eller af en anden Materie, der vilde

langsomt lede Varmen."
Disse Opfindelser, som oprandt for hans Tanker
i Lobet af et Par Dage, provedes forst ved en min

dre Model, siden ved en større, der havde en udven
dig Træklædning, og hvilken sidste aldeles tilfredsstillede

hans fyrigste Forventninger.
Fortcetningensmaaden forandredes

siden fra den

udvendige Fortætning, hvorved Fortætteren omgives
af koldt Vand, men som kræver en stor og ubeqvem

Form af samme, til Jndsproitm'ng.
Watt, som Aar 1764 giftede sig, forlod sin Bestillmg,

som Instrumentmager ved Universitætet,

og

henlagde, som det synes, for en Tid, aldeles sine Op
findelser, for at kaste sig paa Landmaalmg,

et Fag,

der t nogle Aar sysselsatte ham. Under Udøvelsen af
disse Forretninger, blev han bekjendt med Dr. Roe-
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buck, en Englænder, der havde anlagt de berømte
Carron-Jernværker i Skotland, havde stor Iver for
nye Foretagender og var i Besiddelse af nogen For

mue; han havde overtaget et betydeligt Kulbrud og
Saltkogeri.

Ved dennes Hjælp byggede han nu sin

forste Dampmaskine paa Hertugen af Hamilton's Gods

ved Kinneil.

Den havde en Støvle af 18 Tommer,

„og, da det var en Art Provemasiine, forandredes
og forbedredes den, indtil den bragtes til en hor Grad

af Fuldkommenhed."

Medens den byggedes i Vinte

ren 1768, ansogte han om et Patent paa sine Opfin
delser, hvilket tilstodes ham t Aaret 1769.
Watt's forste Patent.

I det er anfort,

Dette er
foruden de

nævnte Opfindelser, den Pumpe, som nu kaldes Luft
pumpen,

til at bortskaffe fra Fortcetteren Luften og

den Damp, der ikke maatte være bleven fortættet, til
lige Hoitryksmaskinen, hvorved Dampen udlades t den
frie Luft, den rotatoriske Maskine og en Maskine, hvor-

med han tænkte ikke at nedsvale Dampen til Fortæt

ning, men,

ved blot at forandre dens Temperatur,

afvexlende at udvide og sammentrække den.
Efter at have bygget Masiinen i Kinneil, be
gyndte Watt at indrette en stor Maskinfabrik;
hans Deeltager,

Roebuck,

men

var kommen t Pengeforle

genhed ved nogle mislykkede Spekulationer;

og Watt

stod nær ved at opgive det Hele, da Roebuck, med

hans Samtykke, indlod sig

i

Underhandlinger

med

Matthew Bolton af Birmingham og overdrog ham

i Aaret 1773 sin Andeel i Foretagendet.
Manden for Watt;

Denne var

thi, medens han studerede,

var
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han indesluttet i sig selv og holdt sig fjern fra Ver
den, var Bolton let i Omgang, underholdende i Selstab, virksom, bevægede sig med stor Frihed og uden

al Ceremoni imellem Folk af alle Stænder.
*
Watt flyttede nu til Birmingham og henvendte

sin Opmærksomhed

paa

at oprette L S oh o en Ma-

fline, som Grubeeierne kunde tage i Diesyn.

Dog

det var indlysende, at hans Patent vilde udlobe,
forend han kunde fuldende de nødvendige Indretninger

og Maflinerier til et saadant Fabrik for Dampmaflr.
ner af betydelig Størrelse,

og

som maatte udfores

med storste Ror'agtighed; han henvendte sig derfor i
Aaret 1774, i Folge Bolton's Raad og understøttet

af ham,

under Roebuck's og

nogle Venners ivrige

Medvirkning, til Parlamentet, som i Aaret 1775, ved
en særegen Lov, forundte ham t 25 Aar udelukkende
Eneret til at forfærdige sine forbedrede Mastiner.

* Hvad angaaer Bolton's Charakteer, ere Watt's egne Ord
den bedste Lovtale over ham. „Da jeg forskaffede mig denne
Bevilling fra Parlamentet (som ftrax i det Følgende omtales) indgik jeg Compagni med Hr. Bolton, hvilket ophørte med Eneretten Aar 1800, da jeg drog mig tilbage
fra Forretninger; dog vort Venfkab varede uforandret til
hans Død. Som et Minde, der skyldes hans Venskab,
betjener jeg mig af denne, maafkee den sidste, offentlige
Leilighed til at bevidne, at hans venskabelige Opmuntring,
hans Forkærlighed for videnskabelige Opfindelser, hans
lette Anvendelse af dem til practiskt Brug, hans noie
Kundffab til Forretninger og Manufacturdrift, hans udfkrakte Synskreds og frie Aand for Foretagender maa i
hoi Grad tilskrives det Held, som har ledsaget mine Bestræbelser.«
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Bolton og Watt, som fra samme Tid skuttede
Compagni, opreiste nu flere Mastiner i Stafford
shire, Shropshire, Warwickshire, Englands
vigtigste Manufacturdistricter, og en liden Mastine i
Stratford, nær London. De sluttede almindeligen
den Accord med dem, der brugte deres Maskiner, at
de forbeholdt sig en Trediedeel af hvad, der
spar ed es i Kul, imod de ældre Newcomen'sie Mastmer. Af Personer, hvis Retskaffenhed og Indsigt
var erkjendt, anstilledes Forsog for at afgjore, hvormeget Kul der syaredes for et vist Antal Pumpeflag, og
nu anbragtes paa Masiinerne en Tæller, aflukket med
to Laase, af hvilke den ene kunde aabnes af GrubeEieren, den anden af Bolton og Watt. Deres Patent-Trediedeel afkjobtes dem ofte ved paa een Gang
at betale det Tidobbelte af det aarlige Belob; men,
for ret at bringe deres Maskiner i Gang, nodedes de
ofte til at tage de ældre Mastiner til en hoi Priis,
i Bytte, staae i Forskud for deres egne Maffiner eller
vpreise disse paa Speculation, indtil man havde overbeviist sig om deres Fortrin, og der anføres, at Bol
ton vg Watt havde udgivet den betydelige Sum 47000
Pund Sterling (over 400000 Rbdlr.) inden de be
gyndte at hofte nogen Fordeel.
Maaden at afspærre for Dampen, inden Stæmplet havde fuldendt sin Vandring, udforte Watt 1776
ved en Mastine, opreist t Soho, ved en anden, Aar
1778, ved Shadwell-Bandværker, og optog denne betydelige Besparelse af Damp i sit Patent af 1782.
Dette Patent indeholdt ogsaa den dobbeltvirkende

—________ i____ jjLLL.-.iiM iinjnui
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Maskine, bestemt til det mere udstrakte Brug at afgive

Kraft til sorskjellr'ge Fabrr'kmastiner.

Hertil behøvedes

dog tillige Midler til at frembringe en OmdreinrugsWatt paatænkte flere, blandt andre at an

bevægelse.

vende ben sædvanlige Krumtap,

som han dog ikke al

deles billigede, fordi den krævede et tungt Svinghjul;
men Netten til at anvende famme berovedes ham ved

en Arbejder,

som han brugte til at forfærdige Mo

dellen, saa at et tidligere Patent lostes paa Steed's

Navn (Aar 1781).
Methode,

Derfor anvendte Watt en anden

fremstillet t

Fig. 45,

der kaldes Sol- og

Planet-Hjulene, hvor Forbindelses Stangen x, der ud-

gaaer fra Maffinbommen,

forer et Hjul b,

som ind

griber i Skulet a, fastgjort til Arken, hvorved Damp-

mafimen meddeler sin Kraft,

og

som

tillige

har

et

som vedligeholder Bevægelsen.

Sving

hjulets Bevægelse bliver dobbelt saa hurtig,

som om

Svinghjul z,

Krumtappen anvendtes, og det kan saaledes være min

dre;

men rovrigt er Indretningen ikke saa simpel og

hensigtsmæssig,

som

Krumtappen i Forbindelse

med

det store Svinghjul, som derfor ogsaa almmdeligen nu

anvendes.
Watt's øvrige Forbedringer anbragtes efterhaanden.

Der er ingen Deel af Dampmaskinen,

uden at

den af ham er omdannet; ingen Construction af samme,

uden at den af ham har været paatænkt, forsøgt og,
forsaavidt den ikke kom i Brug, vel næppe uden Grund

henlagt.

Vi see saaledes t hans Patenter nævnte den

rotatorifle Maskine, endog gjentagne Gange,

til Dampvogne;

Ideerne

hans Patent af 1785 angiver Neg-
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fortæringen.
sesevne,

Dog det er ikke blot den rige Opfindel

vi her beundre, men fuldkomment ligesaame-

get det Talent, der aldrig foraarsagede,

vendte paa at fuldende sit Værk.

som han an

Vi vide, t hvilken

Grad dette lykkedes ham, hvor rigelig Lon han fik
for sine Bestræbelser.

han erhvervede,

Vi mene her ikke den Formue,

men den Bevidsthed, at han var sit

Fædrenelands Velgjorer;

thi han ydede det Krast, at

han hævede Industrien hoit; thi uden Dampmaflinens
Hjælp vilde denne endnu staae langt tilbage.

sidste Dage
*

I hans

begyndte Dampskibsfarten at udbrede sig,

og han faae Dampbaade forsynes med Mastiner, dan

nede t hans Fabrik, der endnu bar Bolton's og hans

Navn,

og som forestodes af begges Sonner, hvilke

bragte hans Navn, som hans Opfindelse, til Verdens
fjerneste Egne.
Det er denne vigtige Anvendelse af Dampmaski

nen, der i Aarene efter at Watt var traadt tilbage,
eller fra Aar 1800, meest udmærker sig t Dampmasti-

nens Historie. Jonathan Hulls's tidligere Ideer vare
ikke -levne udførte; Forsøg anstilledes Lerfor i Frank
rig af Perrier ogJouffroy, ligeledes af Miller
fra Dalwinston, Clarke og Symington i Skotland,
* Watt døde i Heath field ved Birmingham, den 23de
August 1819, 83 Aar gammel, hædret af Alle, der vidste
at paaskjonne hans store Fortjenester. Hans Statue er
udfort af Chantrey i den Stilling, hvori han er fremstiller paa Vignetten, der følger hermed, hvorfor en Medaillon, afbildet i Stuart’s Steam Engine, ligger til

Grund.
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Lord Stanhope,

Banter og

Dickinson t Eng

land, as Fitch og Namsey i America; men intet af
disse bragte noget Resultat.

Det var forst Nordame-

rr'caneren Robert Fulton,

som,

efter mange Aars

Stræben og efter forgæves at have tilbudt Bonaparte
sin Hjælp, da denne tilsigtede at gjore Landgang paa
bragte en Dampbaad i Stand, Aar 1807,

England,

i Ny-Iork;

denne

var

udrustet med en Maskine fra

Bolton og Watt's Fabrik. I faa Aar udbredte
Dampbaadene sig paa Rordamericas Floder; Aar 1812

gik den forste i Europa paa Floden Clyde i Skot
land, og i Aaret 1815,

da Fulton bode,

efterladende

sin Son et beromt Ravn, men en Gjæld af 100000
Dollars,

som han havde paadraget sig ved sine for

ham flet lønnende Anstrengelser, var Dampskibets Vig

tighed erkjendt over hele Verden.

Trevethick's og Vivian's Hoitryksmafiine
have vi forhen nævnt og beskrevet; den er fra Aaret
1802,

men brugtes

kun i

ringe Grad i England;

senere fik den en næsten æventyrlig Berømmelse i Peru.
De rige Sølvgruber der vare for det Meste t For

fald,

eller oversvømmede, fordi det'var umuligt at

tomme dem ved Haandkraft.
Capitain Franeois
Uville antog sig denne Sag og gik til England, for

at indhente Kundskab og Raad, men modte ingen Op

muntring, da de almindelige Dampmaskiner ikke kunde
fores over de uvejsomme Bjerge og ikke vilde virke

med Kraft mod den tynde Atmosphære, der omgav de
hoitliggende

Gruber.

Opgivende næsten Ali,

stod

Uville i Begreb med at forlade England, da han til-
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fældigvns tilkjobte sig en Model af Trevethicl's Maskine, der stod tilfals t en Boutik i London. Med
denne drog han tilbage, prsvede den paa de hole Cor
dilleras Bjerge, og fandt den svarende aldeles til
Formaalet. Uville indgik strar Compagm med to rige
Kjobmænd i Peru, og, under Vicekongen Marquisen
de Concordia's Beskyttelse, sluttedes Accord med
siere Grube-Eiere. Ester atUville var vendt tilbage,
fandt han i England Trevethick, af hvem han betingede
sig 9 Mastiner, der skulde leveres for omtrent 10000
Pund Sterling (90000 Rbdlr., 120000 Rdlr. sv.
Banco). Da disse ankom til Soes til Lima, ledsagede af Uvill« og tre Mænd fra Cornwallis, der
skulde sætte dem op, modtoges de med kongelig Salut,
og i de meeft lovprisende Udtryk forkyndtes i Lima
Gazette af August 1816, at een af disse Dampmafliner, den forste i Sydamerica, var opstillet i Gruben
Santa Rosa t Districtet Pasco. Med en følgende
Transport af Maskiner, Montapparater og Jndretm'nger til at rense Soldet ved Smæltning, afgik Treve
thick selv; og man troede at vise ham en kun styldig
Hæder ved at give ham en AEresgarde og, „da Himlen havde sendt ham til Held for Gruberne, at foreslaae at opreise hans Statue af massivt- Selv." Dog
langt storre er den Hæder, at Trevethick forst har
brugt Dampvognen paa Sporveje, Om vi endog ikke
kunne nævne ham ved Siden af Fulton, Dampskibets
Opfinder, fordi man maatte opgive aldeles hans Con
struction af Hoitryksmaflinen og en Tid ophorte paa
saadan Maade at befare Sporvejene, har hans Hor-

238
trpkSmastme dog indtil en vis Grad været Forbilledet
ligesom dens Anvendelse

for de nyere Constructioner,

forberedede disses saa vigtige Brug paa Sporvejene.

Der er visseligen flere og mærkelige Navne, vi
kunne her nævne; men, tilfsie vi et eneste, Arthur

Woolf, der især uddannede Maflinen med to Stov
ter og anvendte Rorkjedlerne,

da ere vel her og tid

ligere i Foredraget omtalte de, som have forsiaffet os

de forstjellige Constructioner af
have været eller

ere t Brug.

at burde fljelne mellem disse,

Dampmaskinen, der

Vi troe næmlig vel

hvis Opfindelser have

udholdt Erfaringens practiste Prove,
Ideer,

hvor lovende de end syntes,

Udførelsen umodne;

og dem, hvis
vriste sig under

thi kun hine bleve Mennesteflæg-

tens Velgjorere, kun hine have fljenket os den Kraft,
hvormed Mennesket virker i Industriens mangfoldige

Retninger,

hvormed det trodser Vinden og farer let

hen over Bølgerne og hurtigen,

den rafleste Hest, iler frem.

endnu hurtigere end

Vistnok vil en kommende

Fremstilling af Dampmaflinerne nævne flere Construc-

tioner,

give os flere Navne;

thi Dampmastinen vil,

som ethvert Mennefleværk, kunne uddannes; den vil

faae

en stedse

vel forsogt,

videre Anvendelse.

men ikke i mærkelig

Hjælper i Agerbruget.

Dog,

Den er saaledes

Grad Lleven vor

siulde Genier optræde,

storre endnu end en Watt, og ligesaa ufortrødent,
som han, virke for denne Mastine, eller, stulde endog

samme fortrænges af andre Kræfter, man lærer Men-

nestet at tage i Brug, vil vor Tid stedse nævnes som
den, der satte sig i Besiddelse af en Kraft, storre end
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den, ZEgyptens Herflere tiltvang sig ved ødelæggende
Krige, og som tilvirkede hæderligere Mindesmærker
om Folkets Dygtighed og frie Virksomhed end Forti
dens Pyramider, reiste ved Sveed af Medmennesker,
der sukkede under Despotens Svobe.

—HH.... ■ WWMMMM

ÅJen strengere videnskabelige Undersøgelse, støttet paa
mathematiske Sætninger, som Dampmaskinens Theori
fremkalder, tilhorer ikke det forudgaaende Foredrag,
hvis Hensigt, som populært, var at meddele en Over
sigt over Dampmaskinen og dens vigtigste Anvendelser
paa en almeenfattelig Maade, altsaa selv for dem,
der ikke have den til hun Undersøgelse nødvendige
Forkundskab. Den practiste Detar'tte, som Leels angaaer Mastinconstructoren, deels den, hvem Opsynet
over Maskinen er overdraget, horer et heller hjemme
i det her fremsatte Foredrag over Dampmastinen, om
vi endog mene, at ogsaa disse af vor Bog ville forflaffe sig flere vigtige Kundskaber om den Maskine,
hvortil de knyttede deres Virksomhed; vi vilde hellere
for disse særflilt samle Regler, lug dem, vi ester et
fransit Skrift tidligere have meddeelt
*,
hvis ikke en
* "Om den rette Behandling af Dampmaskinerne og deres
Brug" i Mag. for Kunstn. og Haandvk., anden Række,
fjerde Bind, efter Guide du chauffeur et du proprietaire de machines a vappur oil essai sur l’établissement, la conduitc et l’entretien des machines a
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Pra etiker, afbenyttende sine Erfaringer, siulde finde sig

foranlediget til at udgive en for hans Medbrodre desto
vigtigere Haandbog, jo mere Dampmaflinen kan ansees
nu at ville udbrede sig ogsaa hos os.

Hine theoretifle Undersøgelser forbigaae vr derimod
ikke aldeles; de strengt vidensiabeligt udviklede Sætm'n-

ger og de heraf følgende Formler give næmlr'g en
Oversigt, simplere og fatteligere for den Kyndige
og mere anvendelig end en nok saa vidtløftig Regel,
r'ndklædt t Ord. Skulde endog nu flere af vore Læsere

forbigaae disse sidste Sider, antage vr dog, at de for
Andre ville være af Vigtighed,

og vi fremsætte saa-

ledes forst

Forhold mellem Spændkraften af Vand
dampe og deres Temperatur.
Ved Forjog af Arago, Dulong og Prony,
anstillede efter de forhen (S. 12) udviklede Grund

sætninger og med største Nøjagtighed, har man fundet
for forstjellige Varmegrader Dampens Spændkraft, som

udtrykkes i Atmosphærer, d. e. man regner Tryk
ket efter den Qviksolvcolorme, som opveier det sæd-

vanlige Lufttryk, og som med et Middeltal er 28
franfle Tommer; det er paa en Qvadrattomme danskt

Maal 14,14 danske Pd.*.

Af disse Forsog kan ud-

vapeur, et principalcmcnt de celles dites de Woolf
a moyenne pression, précédé de principes pratiques
sur la construction des fourneaux etc,; par M. M.
Grouvelle ct Jaunez, ingénieurs civils, Paris 1830.
* Qviksolvhøiden, svarende til en Atmosphære.,

er antaget

0,760 Metre ----- 28,075 fr. Tommer, Qviksølvets BægtUrsins Dampmafline.
16
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ledes en Formel, hvorefter Trykket for en given Tem 

peratur lader sig udregne,

der

atter en Tabel,

dog

Flere

nævnte

reent

franske

af

og

bliver

saadan Formel

en

for Bruget

practiffe Formler

Naturforstere,

ere

beqvemmere.
af

givne

har,

men Baron Fabian W rede

de

o. fl.;

af Tred g old

ad en theoretist

33 et og ved en rigtig Behandling af de anstillede For-

fog, fundet efterstaaende Formel, som paa det Noieste
flutter sig til disse.

o

5,1059 t (420,53+t)
------(374,27+t)2

hvor t betyder Graderne af Hundrededeels-Thermometret over Kogepunctet, p Trykket i Atmosphærer *.

Efterstaaende Tabel støtter sig paa denne Formel,
og vi have desuden tilforet, under Rubn'ken Arzberger, de Angivelser af Trykket, hvortil han er kommet

ved sine ligeledes noiagtige Forsog,
fylde

13,598,

nævnte

dog kun

for fem

det danske Pund er sat liig | Kilogr.

Naturforffere

ansætte

Trykket

paa

1

De

Qvadrat-

Centimetre til 1,033 Kilogr, hvilket giver 14,133 dsk. Pd.

Englænderne regne almindeligen 15 eng. Pund,

hvilket er

en Deel hoiere.
* „Forhandlinger ved

de skandinaviske Naturforskeres

Mode, Juli 1840."

Qvadraters Methode,

andet

Baron W rede har, efter de mindste
af de franffe Forsog,

11 i Tallet,

bestemt Constanterne i det analytiske Udtryk, han paa en

iheorctisk Vei har fundet.

En kortere Formel,

som giver

paa det Nærmeste samme Noiagtighed, er

„
5,61, t
Eog. P — 374^7+f
- Logarithmerne her ere, ffjøndt fremkomne ved en Intcgretion, dog de almindelige briggiske.
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have ikke villet ud-

Ni

*
Temperaturer
.
**

forstjellige

strække Tabellen ud over de Grændser, som Forsogene

altsaa

omfatte,

franske Physikere til 50

de

ikke med

Under Kogepunctet gaae Forsøgene et

Atmosphærer.

vi have dog beregnet Tallene ogsaa for Gra

heller;

derne fra 0—100 efter Wrede's Formel og hensat

herved

Arzberger'Z

Angivelser.

Tal

Wrede's

stemme mcerkeligen overeens med de, som ere udfundne

ved Forsøg af Dalton^.
Spændkraft.

Varmegrad.

A rz b erg er.

W re d e .

*

A tm .

0 ,0 0 4 6

A tm

5

u

0 ,0 0 9 5

ti

0 ,0 0 6 9

«

10

n

0 ,0 i 3 2

«

0 ,0 1 0 1

»

15

*

0 ,0 1 8 2

«

0 ,0 1 4 5

»

2 0

»/

0 ,0 2 4 8

„

0 ,0 2 0 6

»

2 5

»

0 ,0 3 3 3

tt

0 ,0 2 8 6

tt

3 0

v

0 ,0 4 4 3

ti

0 ,0 3 9 1

»

3 5

«

0 ,0 5 8 4

a

0 ,0 5 2 8

»

4 0

h

0 ,0 7 6 2

ti

0 ,0 7 0 4

4 5

h

0 ,0 9 8 5

n

0 ,0 9 2 6

5 0

tt

0 ,1 2 6 1

tt

0 ,1 2 0 3

--

55

ti

0 ,1 6 0 1

„

0 ,1 5 4 7

•

L a b e l,

A r z b e r g e r 's
d rin g ,

h ar

des

0 ,0 0 6 7

H u n d re d ed .

0 °

at

T ry k k e t

g iv e t

i

det

i

,/ D a m p f " .

ik k e

h er

re g n e t

h er

i

E n c y c lo p a d ie

S a m m e s te d s

a ld e le s

som
a n g iv e t

n o ie

er

ogsaa

g je n g iv c r

m e d d e le s

m ed

og

F o ra n h an

P a ris e r-T o m m e r,

f in 

under

d r itte rB a n d
g iv e t

T a lle n e ;

til 2 8 P a ris e r-L o m m e r,

den

m edens

A tm o s p h æ re r,

W ie n e r-L o m m e r

P r c c h t l 's

dog

er

»

F o rm e l,

en

A r tik le n

som

A tm o s p h æ re

en

er

o g h e rm e d e r R e d u c tio n e n

fo re ta g e n .

**

E n

i

L ab el

M ag .

f.

e fte r
K ,

D a lto n
og

H d v k ,,

f o r 0 ^ — 1 0 0 ° H u n d r c d e e ls e r g iv e n
anden

R æ kke.

IV

B .

16*

S .

2 2 5 .

v .r

x

1

I

1

il
1
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1
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Spændkraft.

Varmegrad.

ill 11 III ålli li
OOOHundreded.

1

I

NI

MMA

I

I

Mlfflll

Ir

h
'

Il I

1

4

I

XJ-

||

I
I

Wrede.

Arzbergcr.

0,2017 Atm.

0,1969 Atm.

65

//

0,2521

tt

0,2482

w

70

tt

0,3129

tt

0,3100

*

75

l>

0,3856

»

0,3839

80

tt

0,4723

tt

0,4716

tt

85

tt

0,5746

tt

0,5750

tt

90

tt

0,6952

tt

0,6961

n

95

tt

0,8360

ti

0,8370

u

100
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1,0000

tt

1,0000

tt

tt
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tt

1,188

tt
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U
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tt

2,274

tt

2,237

tt
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tt
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tt

s

»

140
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II
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n
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150
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4,447
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H
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5,042
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160
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6,034
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ff

tt
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tt
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tt

6,416

170
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tt
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tt

7,201
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u
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tt

8,058

tt
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n
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tt

8,989

tt
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tt
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tt

10,000

tt

190
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tt

12,258

tt

11,094

tt

tt
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tt

12,275

tt

200

tt

15,191

tt

13,548

tt

205

tt

16,850

tt

14,917

tt

210
215

n
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II

16,385

tt

I

tt

H
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20,587
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tt
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tt
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Tætheden af Vanddamp eller sammes Vægt
fylde er, ved Forsøg af Gay-Lussac, fundet, under

1 Atmosphceres Tryk og

ved Kogepunktet,

af

Vandets; altsaa er omvendt dens Volumen eller Rum
fang liig 1696 Gange Vandets. Staaer faadan Damp
ikke i Berøring med Vandet eller dens Stamvcedfle, vilde
den, hvis Trykket ikke forandrede sig, udvides ved Var

men for hver Grad Hundrededels over Kogepunktet
0,00375, dens Volumen saaledes blive
1696 (1+0,00375 (t—100))
hvis vi med t betegne Graderne as HundrededeelsThermometret.
Dog, ftaaer den i Forbindelse med sin Stamvcedsie

eller Vandet, altsaa kan mættes, opnaaer den et forøget
Tryk og en forøget Tæthed.
Men den saakaldte mariottifle _Søø lærer,

at, naar Temperaturen forbliver

den sammes staaer Tætheden i Forhold til Trykket.
Men Rumfanget staaer i omvendt Forhold til Tæt

heden, altsaa ligeledes L omvendt Forhold til Trykket.
Saaledes bliver, hvis vi betegne med V Rumfanget
eller Volumen, Trykket med p, ligesom forhen
Y

1696 (1+0,00375 (t—100))
~

Ved

P

at udtage af Tabellen, for en given Tem

peratur t, Trykket p, beregne vi saaledes Rumfanget
af den mættede Damp, som kan udvikles af en vis
Mængde Kubikfod Vand, s. Ex. for t ----- 160°,

p = 6,034, lidet over 6 Atmosphærer sindes

hvor

<
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v_i696 (1+0,00375x60)
'
6,03 i

--344.
Altsaa vil af 1 Kubikfod Vand udvikles

Temperatur af 160° Hundrededeels,

ved en

344 Kubikfod

Damp af omtrent 6 Atmosphærer.
Omvendt bliver Vægtfylden af saadan

Damp

^=0,002901.
Beregne vi for efterstaaende Varmegrader Dam

pens Vægtfylde, hvorved saaledes Vandet antages for
1, sindes
Varmegrad.

!00OHundreded.
110
ff
120
ff
130
ff
140
ff
150
D
160
ff

170
180

ff

Vægtfylde.
0,000590

Ofoooeoi
0,001068
0,001401
0,001811
0,002309
0,002904
0,003611
0,004440

[ Vægtfylde dkv.
med Tryk.
0,000590
0,000568
0,000548
0,60l)5M
0,000-513
0,000497
0,000481
0,000467
0,000454

Vægtfylden, divideret med Trykket,
kes ved

vil udtryk

1
1696 (1+0,00375 (i—100))
og altsaa sindes for ovenstaaende Varmegrader de i
tredie Rubrik anførte Tak.

Ved de angivne Tal for Vægtfylden beregnes nu
let Vægten af et vist Maal mættet Damp, paa sædvanlig
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Maade, ligesom omvendt, hvormeget en given Vægt
mættet Damp af bestemt Temperatur rummer.

F. Er. Hvormeget »eter

1 Kubikfod Damp af

120 Gr. Varme, altsaa 1,974 Atmosphcerers Spcend-

kraft?
Forudsætte vi her danfl Vægt og Maal, veier en
Kubikfod Vand 62 danste Pund, altsaa
1 Kubikfod Damp ---- 0,00W68 X 62
— 0,0662 Pd. = 2,12 Lod.

Formlen, ligesom ovenstaaende Tabel viser, at,
strengt taget, forholder Dampens Tryk stg ikke som
dens Vægtfylde, dog, indenfor de Grcendser, hvori vi
fædvanligviis anvende Dampen, fra 1—3^ Atmo
sphere, eller fra 100—140 ©rater, vil Forholds-Expenenteu ikke væsentligen forandre sig (fra 0,000590 til

0,000513),

og samme Lov gjælder ogsaa for Tem

peraturer under 100 Gr.

Vi sætte denne i Forbindelse med Maalet for
den Varmemængde, som behoves for at udvikle en vis

Dampmængde.

Ved en Varme-Een hed (Calorie)

forstaae vi den Varmemængde, som behoves for at
forhoie Temperaturen af eet Pund Vand een Grad

efter Hundredeels-Thermometret.

Men man har fundet,

fordampe 1

Pund Vand

en

at der behoves for at
ligesaa

stor Mængde

Varme, som var tilstrækkelig for at bringe 6| Pund
Vand fra 0° til Kogepunctet d. e. 100 Gr. eller hvilket
er det Samme, for at forhoie Varmen af 650 Pund
Vand 1 Gr. Hundredeels.

Vi sige saaledes,

at der
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forbruges 650 Varme-Eenhedcr for at fordampe 1 Pd.
Vand,

eller

Damp indeholder 650 Varme-

1 Pd.

Eenheder.

Det kommer herved ikke an paa, hvilken Spænd
kraft Dampen har, forsaavidt vi kunne antage, at
Spændkraften staaer t Forhold

til Vægtfylden.

Da

Brændselforbruget nu bestemmes efter Antallet afVarmeEenheder, indsee vi, at ogsaa dette staaer i Forhold
til Dampkraften,

gjort den

og vi have saaledes nærmere godt-

S. 108

anforte Sætning,

at

Dampens

Kraft, ligesom den paa det Nærmeste staaer i Forhold
til Vægtfylden, ogsaa staaer i Forhold til Brændsels
forbruget.

Ligesom

1 Pund

Vand

behovede

650 Varme-

Eenheder for at forvandles til Damp af 100 Gr., vil

i Almindelighed,

for ogsaa at tage Hensyn til den

hoiere Temperatur over 100°, hvortil den

allerede

udviklede Vanddamp sial bringes, hvis denne Tempera

tur betegnes med t, dertil forbruges 550°-s-t VarmeEenheder; men, har Vandet allerede en Varmegrad af

t" Gr., blive disse at trække fra.

Er Vandets Vægt,

udtrykt i Pund, B, vil man saaledes behove for at
forvandles Pund Vand, der har Temperaturen 1", til
Damp af Temperaturen t, af Varme-Eenheder

(550+ t—t") B.

Brændselets Værdi afhænger af den Varmemængde,
det kan afgive, eller af de Barme-Eenheder, en beskemt

Vægt, 1 Pund, af samme kan udvikle.

Man har anstillet

sammenlignende Forsog mellem flere Brændselsorter, og
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saaledes h ar m a n fun de t, a t 1 P d .S tee nk u l a f bedste S la g s
a fgiv e r o m tren t 6 60 0V arm e -E en he de r^. D iv id e re v i a ltsaa m ed de T a l, som

sæ rsiilt m a ae bestem m es fo r h ver

B ræ nd s e ls s o rt, o g som v i v ille betegne m ed v , fa ae v i A n 

ta lle t a f P u n d B ræ nd sel, som b eh ove s fo r a t fre m b rin ge

Im id le rtid

en v is M æ n g de D a m p .

m æ rkes,

h erved

m aa

b e

a t se lv d en bedst in dre tte de O v n o g d en o m -

hpggelr'gste F y rin g

A fbe nyttelse

h v o rv e d

F o rs o g,

v il ikke tilv e je brin ge d en fuldko m ne

a f B ræ n ds e le t,

flee

kunde

som

ved

b este m te s;

B ræ n dse lsvæ rdien

de
m an

m a a a ltsaa tilfø re en C o efficien t, som v i v ille b eteg ne

m ed n ,

o g som kan a nflaa es til Z ;

vi

fa ae saaledes

B ræ nd se lsm æ n gd e n a n g iv e t t P u nd

(5 5 0 + t — 1 ")

B

n. v
F o r a t u d vikle 1 0 P un d D a m p

af

1 15 G ra d er

(a lts aa a f o m tr. 1 Z A tm osp h æ re ) a f V a n d a f 3 5 G ra 

d er, b e ho ve s

a f bedste S te en k ul
(5 5 0 -1 -1 1 5 — 3 5 ) 1 0
o ,6 0 X 6 0 0 0
ø : 4 ,75 P d .

V i v ille dernæ st b ere gn e d et V a n d ,

som

b ru ge s

til N ed sva lin g, n a a r d e nn e fle er ve d J n d s p ro itn in g .

V a n de ts T e m p e ratu r væ re t", den V a rm e g ra d, h v or 

til D a m pe ne skulle n ed svales, t°, saa v il S v a le v an de t,

* H e ro m

se N y t M a g .

fo r K .

og H d v k .

3 d ie B . S . 3 7 9 ,

h v o r P ro f. F o rc h a m m e r's U n d ers ø g e ls e r,
k g l. B id c n ffa b e rs S e lfla b ,

p a a lid e lig s te fra U dlan d et.

sin d e s

m ed d ee lte d e t

sa m m en lign ed e

m ed

de

250

hvis Mængde udtrykt i Pund vi kalde X, faae Temperaturen t°, eller modtage
X (t° — 1") Varme-Eenheder.
Dampen, som har Temperaturen t, skal bringes ned
til samme Temperatur t°, altsaa det Antal VarmeEcnheder, samme stal afgive, bestemmes i Folge den
foregaaende Formel til
(550 + t —1°) B.
Da begge maae være lige, hvis Blandingerne siulle
faae den fælleds Temperatur t°, haves
V
550 + t — t° jg
t° — t"
For altsaa med Vand af 12 Gr. at nedsvale
100 Pd. Damp af 108 Gr. eller af 4—5 Pd. Tryk
paa Qvadrattommen over Atmosphæren, til 40 Gr.
behoves
550 108 ~■— X 100 K = 2207 K
40— 12
som er det, vi forhen (S. 71) have angivet, ncemlig 20
til 25 Gange Dampens Vægt. Tor man ikke antage,
at Svalevandet har den lavere Temperatur, eller ogsaa vil man, hvilket er onsieligt, drive Nedsvalmgen
dybere, bruges mere Svalevand. Saaledes vil til
100 Pd. Damp af llo Gr. hvis vi forlange en Redsvaling til 35 Gr., bruges af Svalevand, af 15 Gra
ders Varme
550+Ho — 35
i0() % = 31-0 y
35 — lo
Den practisie Regel, som vi forhen have anført,
at man kræver næsten den dobbelte Mængde, af hvad
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Beregningen giver,

er saaledes indtil

en vis Grad

godtgjort.

Dampforbruget i en vis Tid lader sig bestemme
af Støvlens Størrelse og af Antallet af Stcempelslag

i Minutet; næmlig, naar Støvlens kubiske Indhold er
udregnet, multiplicere vi for de enkeltvirkende Maskiner dette med Stæmpelflagenes Antal, for de dobbeltvirkende Masiiner med samme taget 2 Gange,

og

sinde saaledes Rumfanget af Dampen, som forbruges
i eet Minut,

hvoraf samme for den givne Tid atter

lader sig bestemme, og heraf dens Vægt ved Hjælp af
den til Temperaturen svarende Vægtfylde.

Heraf la

der nu atter Brændselsforbruget, Mængden af Svalevandet o. s. v. sig udfinde.

Vi maae dog herved tage Hensyn til den væsent
lige Forstjel, der er imellem Maskiner, der virke med
Afspærring og uden samme; for hine kan Damp

forbruget ikkun regnes efter den Deel af Støvlen, font
Stæmplet

uden Afspærring

gjennemvandrer.

Men

denne Forstjel har ogsaa væsentlig Indflydelse paa
Kraften, Maflinen kan afgive. Vi ville særskilt be

tragte de Tilfælde, som kunne forekomme, og herved
r Almindelighed kun bemærke, at Kraften, som forhen,

anflaaes efter Heftekraft, hvor, naar engelstt Maal og
Vægt anvendes,

denne ansættes til 33000 K hævede

1 Fod t et Minut.

a) Maskiner med Fortætning, men uden
Afspærring.
. Her
Formlen

bliver Dampforbruget

at

bestemme

efter
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| d 2 tc h X n
b e t y d e r S t c e m p l e t s T v æ r l i m 'e , h

hvor d

e n k e ltv ir k e n d e M a s t in e r ,

fo r de

e r d e ts V a n 

S tæ m p e lfla g e n e s A n ta l, re g n e t k u n

d rin g , n

2

B e te g n e v i a lts a a h X »

b e ltv ir k e n d e .

v , u d try k k e s d e rv e d
i e n v is T id

m e d B o g s ta v e t

d e n V e i, S tc e m p le t g je n n e m v a n d r e r

f. E r. 1

d e lig e n o m tr e n t 2 0 0

fo rb ru g e t d en

eenG ang

G a n g e fo r de d o b -

V el

h v ilk e n

M in u t,

a lm in -

er

v i h av e d a fo r D a m p 

og

Fod,

a ld e le s s im p le F o r m e l
| v d 2 TU

som

a lts a a

b liv e

a t b e re g n e so m

S tæ m p le ts

i

en

F la d e ,

S la g

D am pm æ ngden

R e g e l:

den

en

a f G r u n d f la d e

C y lin d e r

a f H o id e lu g

lu g

V a n d r in g

S tæ m p le ts

g iv e n T id .
T a g e s som

m ed

a f g iv e

v il

E re m p el

en

1 5 T o m m e rs S tæ m p e l, 3 J F o d s

i

M in u te t, h v o r a lts a a

M a s iin e

d o b b e ltv irk e n d e

V a n d r in g

d = 1 ,2 5 F o d ; v —

og 27

1S9,

s in d e s D a m p f o r b r u g e t h v e r t M in u t.

I

X

189 X

1 ,2 5 2 t u —

H avde denne D am p
d e n s V æ g tf y ld e

v ild e d e n
n aar en

a lts a a

in d e h o ld e

0 ,1 8 6 K u b ik fo d V a n d ,

V and

e n g e ls te P d ., d e n s V æ g t v æ r e
M en,

i

F o lg e F o r m le n

a n ta g e s

og

a t v e ie

a lts a a .
6 2 ,3 2

1 1 ,5 7 8 P d .
S . 2 4 9 , v ild e

til 3 5 G r . b ru g e s

( 5 5 0 + 1 1 0 — 3 5 ) 1 1 ,5 7 8
- - - - - - 0 ^ X 6 0 0 0 - - - - - - - ” 2 '026
e lle r i T im e n

af 1 1 0 G r.

v a r , i F o lg e S . 2 4 6 , - 0 ,0 0 0 8 0 1 ,

e n g e lf l K u b ik f o d

v ik le s a m m e a f V a n d

2 3 1 ,9 4 K u b ik fo d .

e n T e m p e ra tu r

1 2 1 ,6 P d . S te e n k u l.

til a t u d 
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Den Kraft, saadan Damp vilde afgive, maatte
beregnes efter Forsijellen af Trykket af Dampen paa
Stæmplet og Trykket af Dampen i Fortætteren. Antage vi, at hunt Tryk, angivet i Pund, er paa Qvadrattommen P, dette p, haves Kraften, da Stæmplet
gaaer v Fod i Minutet,
i v TC (P — p).
Men her maa, efter hvad forhen Side 66 er anført,
drages en betydelig Deel, eller vi multiplicere med en
@oefficient K, der er omtrent |, noget større for den vel
udarbejdede og større Maskine, naar den holdes i god
Tilstand, mindre for den Mafline, der ikke er saa onchyggeligen udfort, den ikkun holdes i middelmaadig Stand,
og som mindre, giver forholdsmæssigen større Gnid
ning. Endvidere, hvis vr ville have dette Krastmoment
angivet i Heste, divideres med 33 000. Formlen er
saaledes
|Kv d2rc (P — p)
33000
For det her givne Erempel vil for Dampens
Temperatur 110 Gr. Fortættercns 35 Gr. Trpkforfljellen være 1,409 — 0,0584 = 1,3506 Atmosphærer eller 20,26 eng. Pd. Tor vi nu sætte K — |,
bliver Hestekraften
z X 189 X 20,26 X lo2 X 3,1416
------------------ 33000------------------ =10/23
Kulforbruget vilde her være hem'mod 12 Pd. i
Timen for hver Hest, hvilket ogsaa stemmer temmeliligen nær med den almindelige Regning.
b) Maskiner med Afspærring og Fortæt-
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n t n g . H v is v i a fsp æ rre fo r D a m p e n , k a n , so m o m ta lt, k u n d e n D e e l a f S k o v le n , h v o ri S tæ m p le t g a a e r,
u d e n A fsp æ rrin g , re g n e s , n a a r D a m p fo rb ru g e t fla l b e 
ste m m e s, d e n B ro k a f S tø v le n s h e le L æ n g d e e lle r h ,
so m sa ale d e s fo rek o m m er, b e te g n e v i m e d b o g h a v e
sa a led e s D a m p fo rb ru g e t

I b lin d 2

7C e lle r

b v d 2 7c.

V a r S tæ m p le ts V a n d rin g 2 2 8 F o d i M in u te t,
d e ts T v æ rlin ie 3 0 T o m m er — 2% F o d , o g b = j,
fa n d te s D a m p fo rb ru g e t i i M in u t liig
| X 2 2 8 X 2 ,5 2 X 3 ,1 4 1 6 ----- 5 5 9 ,6 K u b ik fo d .
V i v ille ik ku n a n tag e fo r D a m p e n e n T e m p e ra tu r
a f 1 0 5 G r ., a lts a a 1 ,1 9 A tm o sp h æ re s S p æ n d k ra ft;
d e n s V æ g tfy ld e e r d a 0 , 0 0 0 6 8 9 ; fø lg e lig e n v e ie r e n
sa a d a n D a m p m a s s e

5 5 9 ,6 X 0 , 0 0 0 6 8 9 x 6 2 ,3 2 = - 2 4 ,0 3 !tt.
M e n til a t u d v ik le a f B a n d a f 3 5 G ra d e r e n
sa ad a n D a m p m æ n g d e , h v e rt M in u t, b ru g e s a f K u l h v e r
T im e

(5 5 0 + 1 0 5 — 3 5 ) X 2 4 ,0 3 X 6 0
~
t
--------- W5TW6 - - - - - - - - - = 2 4 8 ' 3 K S te n k u l.

T il N e d sv a lin g v ild e h v e rt M in u t b ru g e s a f V a n d
til 1 5 G r.
3 5 X 2 4 ,0 3 = 7 4 1 ,9 H -----1 1 ,9 5 K u b ik fo d .

D a m p e n s V irk so m h ed e fte r A fsp æ rrin g e n v ild e la d e
sig u d reg n e e fte r fø lg e n d e F o rm e l.
b v K d 2 7C ( P — p ) F

33000
h v o r K e r en lig n e n d e F a c to r, so m
'

fo rh e n ,

der be-

stemmer Maskinens disponible Kraft; b er Afspærrings«

Broken;

F en Factor, som antyder Dampens hele

Virksomhed, i det den gjennemlober hele Stovlen, selv

efter Afspærringen, og som tages ud af efterstaaende
Tabel, der angiver Factorerne for en Stovle, der er

1|,
... 10 Gange større end det Rum, Stæmplet gjennemvandrer uden Afspærring*).

*) Ovenstaaende Tabel grunder sig paa følgende Sætninger,

hvortil vi anvende Jntegral-Negningen.
Antage vi, at Stæmplet gjennemlober Rummet a,
uden Afspærring, og at Trykket er da P, at det dernæst,
efter Afspærringen, gjennemlober Rummet b, maa i dette
Trykket være formindffet; tilsidst vil Dampen være udvidet
i Forholdet af a: a-f-b, og Trykket altsaa formindffet, i
samme Forhold, eller paa et hvilketsomhelst Punct i Støvlen,
hvis Afstand fra Asspærringspunctet er x, vil Trykket være

Dette Tryk, som bestandigen varierer, kan ikkun, medens

Stæmpel tilbagelægger en uendeligen liden Vei dx, antages
at være constant, og Momentet bliver saaledes ved atmulliplicere med denne Vei eller dx

a P dx
a + x
Summen af alle disse smaa Momenter, findes ved en Jn-

tegration, eller er liig

= a P log. nat. (I -s—^-);
for x — o, eller indtil Afspærringen begynder, er Momentet a P; dette er altsaa Constanten som skal tilføies;
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li
iz
iZ

2
91
^4

2z
2Z

3
3å
3z
3Z

1,223
1,405
1,560
1,693
1,811
1,916
2,012
2,099
2,179
2,253
2,322
2,386

Soctor.

Soctor.

Factor.

4|
41
N
5

2,417
2,504
2,556
2,609

51

2,658
2,705
2,749
2,792
2,833
2,872
2,910
2,946

S3
O4

6
6L

61
6Z

7L

n
73
•3

8

sz
8Z
9
»z
oz
9Z

2,981
3,015
3,048
3,079
3,110
3,140
3,169
3,197
3,225
3,251
3,277
3,303

10
4
7
F er altsa a i dette Tilfælde Talle t, som svarer til 2,
eller 1,693.
K kunne vi, stjondt denne Maskine er større, næppe
sætte høiere end |, da Mafliner, hvori Afspærring finder
Sted, maae til samme Hestekraft være større, give altfaa større Gm'dingsmodstand. Sætte vi nu endvidere
Trykkene t Atmosphærer, svarende til Temperaturerne
105 Gr. og 35 Gr., k---1,90; p = 0,0458, haves
eller Trykket fra Begyndelsen af Dampenes Virkning, ind

til x er

a P [1 + log. nat. (1 + -|-)]
altsaa det hele Tryk for a + b, er

a 4- h
aP (1 + log. nat. ——)

a

b

Tabellen indeholder nu Parenthesen for Argumentet —.
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P — p = 1,1316 = 16,974 Pd.
Formen bliver altsaa:
z X z X 228 X z X 302 x 3,1416 X 16,974 X 1,693
------ -33000

= 35,09 Heste.
Altsaa saare nær den Størrelse, som vi have

fundet S. 69 for samme Maskine, og som altsaa godtgjor den simylere Formels practiske Anvendelighed.
Kulforbruget er her ikkun omtr. 7 Jtt pr. Hestekraft i

Timen, hvilket kun vil opnaaes, naar Dampen, uden

at afkoles, naaer ind i Støvlen.
Beregningen for de saakaldte Wools'ske Maskiner med to Støvler, en mindre, hvori Dampen vir
ker med sin fulde Kraft, og en storre, hvori Dampen
gaaer over, efter at have virket i den mindre Stovle,

fores paa lignende Maade, L det vi sætte Dampens
hele Virkning t begge Støvler liig Virkningen i een

Stovle, hvis Indhold er liig den store Støvles og
hvis Gjennemsnitsflade er liig den mindre Stovtes,
eller liig det mindre Stcempels Overflade, og hvori

Afspærring fleer, efter at Stæmplet har gjermemlobet

en Vei, liig den mindre Stsvles Holde.

Vi maae ved

den mere sammensatte Weolf'ske Maskine dog næppe
sætte Factoren K hoiere end 0,4, ja, naar Maskinen
kun er i sædvanlig Tilstand, endog mindre, formedelst
den storre Gnidningsmodstand o. s. v., som her skal

overvindes*.
* Beviset for denne mærkelige Sætning er fort i Mag. for
Kunstn. og Haandv. anden Række 4de Bd. S. 238.
Urstns Dampmaskine.
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Vi kunne endnu

særstilt betragte HoitryksmasiL-

nerne, eller

'

c) Maskiner uden Afspærring og uden

Fortætning.

d) Maskiner med Afspærring og uden
Fortætning.

Her er p lir'g 1 Atmosphære eller 15 eng. Pd.
Beregningen bliver den samme. For Factoren K kan
kan ogsaa her sættes i det Hsieste

0,45,

ja,

naar

Mastmen kun er i almindelig Tilstand, endog mindre.
For Maskiner uden Fortætning have vi dog næppe
saa paalidelige Regler, der practistt ere provede, som

for de sædvanlige Masiiner med Fortætning.

Pam-

bour har deels i det S. 149 anførte Værk over Damp

vognene, deels t et særskilt Skrift, afhandlende Dampmastmens

Theori^,

udviklet

for

Hoitryksmaskinerne

særskilte Formler, ligesom ogsaa troet at burde forkaste

de hidtil givne for Lavtryksmaflr'nerne; dog synes hans
Undersøgelser endnu ikke at have mcdfort den practisie
Vigtighed for Dampmasiinen, som kunde ene give dcm
her Plads.

* Pambour P. M. neue Lheorie der Dampmaschine, deutsch

bearbeitet von Schnuse. 1839.
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Erlach, Fischer v. bygger Aar 1722 en Dampmaskine i
Cassel....................................................................................... 226.
Erickson og Braithwaite's Dampvogn Novelty . . 128.
Evan Oliver, hans Dampvogn
182.

Faivre's Dampmaskine med Kuglcled
199.
Falk Dr., hans Jdee til en forenet Højtryks- og Fortætningsmafkine
Faraday bringer flere Luftarter i Bædsketilstand. . . .206.
Fart, Dampffibe 95, Dampvognes
149,
Field, (se Maudsley).
Filtbeklædning, Wicksteed's Forsøg
86.
Fitzgerald, hans Forslag at bruge den atmosphærifke Ma-

fline til at drive Manuiacturmaskiner
227.
Flensburg, Sporvei derfra til Husum og Tonningen. . . 163.
Formel for at beregne Dampmaskinens Kraft
69.
Forsynings-Apparatet
18.
Forsøg med Dampvogne paa Liverpool og Manchester-Sporveien 127, andre Forsøg med Dampvogne
150.
Fortætningsprøver
Fortætteren 31, 57, Hall's Rorfortætter
84.
Four way cock (Dobbeltgangshane) . . .
52.
Frankrigs Sporveie
171.
Freund anvender 2—3 Atmosphærers Tryk og udvendig
Fortætning
T . .115.

Fulton, hans første Forsøg med Dampskibet

94.

Garay Blasco de paastaaes at være Opfinder af Damp-.
skibet
225.
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Girwood Claude, enkeltvirkende Dampmaskine, Bereg
ning af dens Virkning........................................................ 41.
Glideren (slider).......................................................................... 44.
Gnidningsmodstand, strygende, rullende, 117, dens Størrelse paa Veie i Almindelighed 118, paa Sporveie . . 152.
(lovernor (Guvernøren) . .........................................................49.

Grouvelle og Jaunez, deres Haandbog beskriver især
Woolf's Maskine.................................................................... 112.
Gurney Goldsworthy, hans Dampvogne paa sædvanlige
Veie........................................................
182.
Guvernøren (governor)............................................................
49.

Hackworth, hans Dampvogn Sans pareil..................128.
Hall, Samuel, hans Fortætning............................................... 84.
Hancock's Dampvogn................................................. 183,184.
Helsingør, Sporvei derfra til Kjøbenhavn......................... 164.
Heron af Alexandrien hans Reactionsmafkine..................213.
Hestekraft, Værdien af samme som Maal for Dampmafkiner 40, dens fordeelagtigste Anvendelse 125, forskjellig
Hurtighed 126, anvendt paa Sporveien 131. Savery's
Bærdi af samme.................................................................... 222.
Hjorth's rotatorifke Maskine................................................... 192.
Holland, dets Sporveie............................................................... 171.
Hornblower Jonathan, hans Jdee til en forenet Høitryks- og Fortætnings-Maskine.......................................... 110.

Hulls Jonathan foreslaaer at anvende Dampmaskinen
til Søes............................................................................... 225.
Høitryksmafkine 29, anvendt som Sømaskine 91, beskreven 105.

Indretning selvfyrende 19, røgfortærende...................................20.
Jndsprøitning med koldt Vand.............................. • .... 57.

Jacket (Lrøien) .................................................................... 31, 50.
Jaunez se Grouvelle.
Jernbaner, se Sporveie.
Jerndampfkibe.................................................................................. 94.
Jernspor, paa Liverpool og Manchester Sporveien. . . . 120.

r
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Keir Peter

frembringer Omdreiningsbevægelse ved at

styrte Vand over et Hjul................................................ 225.
Kempelen, hans Reactionsmaskine..................................... 214.
Kjøbenhavn, Sporvei derfra til Roeskilde 164, til Hel
singør . . . ......................................................................... 164.
Kobber anvendt til Søkjedler.................................................... 79,
Kegning........................................................................................
7,
Koldtvandspumpen 34, 59, densStørrelse................................. 71.
Krumtappen 47, Forflag at anvende den af Jonathan
Hulls 225, Steed's Patent................................................ 225,
kulsyre bragt i Bædfketilstand af Faraday...................... 206.
Brunel's Kulsyremaskine......................................................... 206.

Lagepumper (brine pumps)...................................................... 80.
Lardner, hans Uttringer om Dampvogne paa sædvanlige
Beie. ..............................
188.
Lavtryksmaskiner.............................................................................. 29+
Leupold angiver Constructioner af Dampmaskiner, deels

efter Savery, deels efter Papin 224; frembringer Om
dreiningsbevægelse ved at styrte Band over et Hjul . . 225.
Liverpool og Manchester-Sporveicn, dens Jernspor 120, '
Prøve med Vogne paa samme............................................... 127.
Locomotiv (se Dampvogn) j Brandreth's Cycloped 130, Curtie's dyriske Locomotiv....................................................... ...
Luftarter, flere lade sig bringe i Vædfketilstand.................. 206.
Luftpumpen 34, 58, dens Størrelse . ....................................... 71.
Lufttomt Rum.............................................................................
2.
Lufttryk, anvendt som Bevægekraft paa Sporveien. . . . 180.
Luftventil (air-valve)................................................................. 14.

Macerone's Dampvogn paa sædvanlige Veie

.... 183.

Manchester og Liverpool-Sporveien, se Liverpool.
Mandhul........................................................
21.
Marestier, om Stiles's Dampmaffine........ 194.
Martineau, hans og Taylor's Mafliner. .... .197.
Mathesius, hans omdreiende Æolipil ....... , 214.
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Maudsley og Field's Sødampmaffine77, 87, Lagepumper (brine pumps) 80, deres Bestræbelser for at construere Dampvogne til sædvanlige Veie............................ 185*
Momentet, Dampmaskinens Arbeidsmoment.............................. 38.
Moreland, Samuel, undersøger omhyggeligt Dampkraf
ten ........................................................................................... 216.

Newcomen's Dampmaskine........................................ 29, 222.
Nordamerica, Dampfarter paa dets Floder og Indsøer 100,
dets Sporveie........................................................................ 169.
Nordsøen, forbunden med Dstersøen ved en Sporvei. . . 162.
Nozzles (Næsebor)......................................................................... 41.
Nun carrow frembringer Omdreinings-Bevægelse ved at
styrte Band over et Hjul................................................ 225.
Næsebor (nozzles)......................................................................... 44.

Dgle, hans Dampvogn........................................................... 183.
Orlogsdampfkib............................................................................ 103.
Ovnen ved Dampkjedlen 21; Dampvognens Ovn . . 132,135.
Papin foreflaaer at bruge antændt Krudt som Drivekraft
209, opfinder Dampmaskinen............................................. 217.
Palmer's Sporvei....................................................................181.
Pambour's Beregning af Dampvognens Læs og Fart 149,
beregner paa en særegen Maade Dampmaskinens Krast. 258.
Parallelogram
■........................................................ 46.
Peal hans Reactionsmafkine...................................................... 214.
Pecqueur's rotatorifle Dampmaskine................................. 196.

Perkins Jacob; hansHøitryksdamp 108, hans Dampkjedel............................................................................................. 199.
Pibe varslende ved Dampvognene..............................................146.
Ping tree eller Plug frame (Tapbom)............................... 35.
Potter, Humphrey................................................................. 35.
Potter bygger en Dampmaskine i Chemnitz...................... 226.
Polens Sporveie............................................................................ 175.
Prechtl beviser, at Kulsyren ingen Fordeel medfører . . 208.

r
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Prony, Arago og Dulong's Forsøg over Damptrykket243.
Provehaner................................................................................... 17.
Kviksølvs Dampmafline..................................................... 205.
Neactionsmafkine Heron's 213, Kempelen's, Sadler's, Peal's 214.
Reichenbach's Project til Dampvogne paa sædvanlige
Veie . . . ................................................................................ 182.
Reiser lange med Dampskibe 97, til Ostindien.................. 98.
Robison henleder Watt's Opmærksomhed paa Dampma
skinen ................................................................................... 228.
Rocket (Raketten) Dampvogn af Stephenson.................. 127.
Roebuck, Ih-, forener sig med Watt..................................... 231.
Rocskilde, Sporvei derfra til Kjøbenhavn................................. 164.
Rotatoriff Maskine........................................................................ 192.

Rumpf, hans Dampmaskine med svingende Støvler. . . 198.
Ruslands Sporveie........................................................
175.
Russell's Dampvogn paa sædvanligeVeie......................... 184.
Russell, John Scott om rotatorifke Dampmaskiner . . 196.
Røgsortærende Jndretninger
. . . ....................................... 20.
Røgkammeret i Dampvognen...................................................... 134,
Rør, Jldrør, som gaae gjennem Dampvognens Kjedel . . 137.
Rørfortætter, Hall's 84, Freund's ogWurden's..................... 115.
Rørkjedler, Woolf's...................................................................... 238.
Sadler, hans Reactionsmaskine............................................. 214.
Savery Thomas anvender Dampens Fortætning til at
drage Band i Veiret 219, hans Maskine........................ 221.
Schwarz, O., hans Dampmaskine med svingende Støvler 198.
Seaward's Prøvekugler, hans Regulering af Udblæsnin
gen ved Sømafkiner .................................
82.
Selvfyring Dampkjedlens............................................................. 19.
Sikkerhedspropper, Reichenbachs 24; ved Dampvognens
Kjedel......................................................................................... 136.
Soto, Bolton og Waht's Manufactur der. ..... .232.
Sikkerhedsventilen 14,22; samme paa Dampvognen . . . 144.
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Skovhjul paa Dampskibe;deres Jndretning................................. 88.
Skraaplanet, dets Virkning........................................................121.
Slider (Glideren).................................................................... 44, 53.
Sol- og Planet-Hjulene............................................................... 234.
Spjeldet, selvregulerende................................................................... 19.
Sporveie, allerede bekjendte i Oldtiden 118, store vestlige
Sporvei (great Western) konstrueret af Brun el 119;
Liverpool og Manchester-Sporveien 120, projekterede i
Danmark 162, udførte i forskjellige Lande 169, Vigtighed
i Almindelighed.......................................................................... 176.
Sprængning, Dampkjedlers, Betryggelsesmidler derimod . . 24.
Stationsrogn (Stage coaches), deres Hurtighed .... 126.
Steed Patent paa Krumtappen............................................. 234.
Steel-yard valve (Bismerventilen).................................... 14.
Stephenson, hans Dampvogn, Raketten 127, hans Dampvogne med 6 Hjul...........................................................132.
Stiles's rotatorifke Maskine, beskreven afMarestier . . 194.
Stæmplet 51, dets Bandring.............................................. 68.
Svalevand, Formel for samme............................................ 250.
Sverrigs Dampskibsfart................................................ .101.
Svinghjulet 47, dets Virkning 48, Beregning afdetsVægt 72.
Svømmeren.................................................................................. 18.
Ssmaskinen.................................................................................. 75.
Søvand, skadeligt for Dampkjedle r......................................78.

Tapbom (plug tree eller plug frame) Beighton's. . . 35.
Taylor og Martineau's Dampmaskiner i de mexicanske
Bjergværker.............................................................................197.
Tender (Bivognen til Dampvognen)................................ 132.
Throttle-vaive (Drøvlen)................................................... 49.
Trevethick's og Vivian's Høitryksmafkine 106, Trevethick's Dampvogn til sædvanlige Veie 182, samme an
vendt af Uville i Peru....................................................... 236.
Træspor 118, nyere, beslagne med Skinner............................. 119.
Tro-ien (jacket) 31....................................................................... 50.
Tunnel ved Sporveisanlæg........................................................ 123.
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Tyngdekraft, anvendt paa Sporveie................................. 124,181.
Lydfkiands Sporveie................................................................. 172.
Udblæsning, Seaward's................................................................. 82.
Udblæsnings-Haner (blow of cocks) . .................................. 80.
Uoillé, Francois anvender Trevethick og Vivian's Høitryksmaffine i Peru................................................................. 236.
Vacuummafkine Brown's..........................................................210.

Vallance's Project at anvende Lufttrykket, som Bevæge
kraft paa Sporveien ..................... ..................................... 180.
Vandfkrue Archimedes's, brugt til at fremdrive Dampskibe.. 93,
Varmtvandskassen.................................................................. 34, 60.
Barmtvandspumpen 34, 60; dens Størrelse..........................72.
Bedhængning, af Dampvognens Hjul til Sporene er tilstræk
kelig 154; ved større Læs forøges Vedhængningen ved at
kobble to Hjul til Drivhjulene..........................................155.
Veie, Gnidningsmodstanden paa samme 118; Dampvogne
paa sædvanlige Veie........................................... «... 182.
Vivian, hans og Trevethick's Hoitryksmafline......................... 106.
Vognen frembringer en rullende Gnidning.............................117.
Vognkjedel (waggon boiler) se Dampkjedel.
Bægtfysde Dampens se 246.
Watt James, hans Dampmaskiners udstrakte Anvendelse
3, opfinder Fortætteren 3l, hans enkeltvirkende Dampma
skine 31, Brændselbesparelse ved samme 43, dobbeltvirkende Dampmaskine 44, projecterer en Dampvogn til
sædvanlige Veie 182, hans rotatorifke Dampmaskine 192.
Historien af hans Opfindelse................................................ 226.
Wrede, Fabian hans Formaal for Damptrykket. . . .242.
Wicksteed's Forsøg med Filtbedækning.................................. 86.
Woolf Arthur, hans Dampmaskine......................
112, 257.
Worcester Marquis af, angives som Dampmafkinens.Opsinder..............................................................................*. . 215.

Wurden konstruerer paa Frederiksværk Freund'sMaffine 115.
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AZolivil (? amp kugle), omdreiende af Mathesius 214, an
vendt af Branea ril at udblæse Damp med et Skovlhjul. 215.

Drsted, den af ham opdagede Elektromagnetisme kan muligen erstatte Dampkraften...................................................... 212.
Dsterrigs Sporveie....................................................................... 174.
Dstersøen forbunden med Nordsøeu ved en Sporvei . . . 162,

Tabeller.
Spændkraft af Damp, af forfkjellig T.mperatur .... 12.
Samme, udførligere efter Wrede og Arzberger. . . .243.
Dampens Vægtfylde..................................................................... 246,
Factor, som anvendes ved Beregning af Afspærrings-Mafkine........................................................................................... 256.

Rettelser.
5.

-

59 V. I „E" lccs „W"-

- - 6 „i" — „al".
97 - 4 „Menneflekraft" læs „Maskinkraft
111 - 6 „c" lccs ,,c".
123 - 28 „Canal" lces „Tunnel".
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