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udledning

legemlige Trang, og Attraae efter
Menneffets

sandseligt Velbefindende have efterhaanden ffaffet 

det en M<rngde Fornodenheder, som ikke vilde blive 

tilfredsstillede, hvis det ikke virkede activt paa Na

turen. Dette har foranlediget det til at anvende 

sine aandelige og legemlige Krlrfter overeensstem- 

mende med sine erhvervede Kundskaber om Natur

lovene for at lede Naturen t dens Virkninger, og 

at bringe den til at virke efter menneskelige Sjemed. 

Paa denne Maade er der foranlediget, og foran- 

lediges der bestandigt en Mcrngde Forandringer med 

vor Klode og de Gjenstande, der findes derpaa, og 

frembringes en Mamgde Gjensiande, der ellers ikke 

vilde findes.

En menneskelig Virksomhed, der har til Hem 2 

sigt at foranledige en saadan Naturvirksomhed, kal

des et Arbejde, en Operation 0. d. l-; dens^
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materielle Resultat, et Kun stp ro duct, og Ind- 

begrebet af vore Kundffaber om og med Hensyn til 

de Sjemed, Menneskene scrdvanligst stræbe at op- 

naae, og de Midler, hvorved, samt Manden, hvor- 

paa de kunne opnaaes, er Indholdet af de saakaldte 

tech ni ske Discipliner eller Technologien 

i Ordets vidtløftigste Betydning, saa at altsaa disse 

Discipliner maae have et hojst mangfoldigt og be- 

tydeligt Indhold.

4 2.

3 Betragte vi almindeligt de tilsigtede Resulta

ter af en techniske Operation, da finde vi, at disse 

kunne henføres til to Hovedklasser; enten nemlig 

stal der foranlediges

1. en Forandring i de Legemers Form, der ere 

Gjenstand før Behandling, saasom at et og samme 

Legem uden videre Forandring'kun gives en an

den Figuration i Rummet, gives et forøget eller 

formindsket Volumen, at det deles i flere Styk- 

ker, at deelte Legemer adskilles fra hinanden, at 

flere forhen adffilte Legemer bringes i een eller 

anden Forbindelse med hinanden o. s. v., altsam- 

men uden at Legemernes egentlige chemiffe Con- 

stitution forandres. Eller

2. en Forandring i Legemernes indre Beskaf- 

fenhed eller Stofblanding, saasom, at flere 

Legemer af forffjellig Beskaffenhed bringes til at
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udgjore en eensartet Blanding, at flere Legemers 

Bestanddele bringes i en ny Forbindelse med 

hverandre, at et sammensat Legem adskilles i sine 

Bestanddele, eller at een eller flere af dem stilles 

ud af den bestaaende Forbindelser o. s. v.

Den forste Art af Forandring kalder man sæd- 

vanligstForandring i ydre Forhold eller mecha- 

ni sk Forandring: den anden/ Forandring i 

indre Beskaffen hed eller chemisk Foran- 

dring. Et Exempel paa den forste Art have vi i 

Kornets Formaling til Meel og Gryn; derimod 

lider det en Forandring af den anden Art ved at 

gjsres til Malt, Stivelse o. s. v.

Anmærkn. Det maa bemærkes/ at herved ingen

lunde udelukkes Muligheden af at begge Arter 

af Forandringer kunne samtidig finde Sted; 

men kun naar Forandringen betragtes i sin 

Abstracthed, kan den i det mindste deelviis hen- 

fores enten til den ene eller den anden Art. 

Det er især ved chemiske Forandringer endog 

hyppigt, at Legemet tillige lider en Forandring 

i sin mechanise Beskaffenhed; hyppigere lide 

Legemerne allene en mechanist Forandring.

§ 3.

Betragte vi i Almindelighed Manden, hvorpaa 4 

en saadan Forandring foraarsages, da finde vi/ at 

dette deels steer ved at bringe Legemerne i saadanne

i
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Forhold, at deres indre chemiffe Kræfter maae komme 

i Virksomhed, eller vi udsætte dem for Paavirkning 

af et eller flere Legemer, der stræbe at bevæge dem 

eller sætte dem t Bevægelse.

Anmærk«. Det fortjener at bemærkes, at en che- 

miff Indvirkning lige saalidet alletider har til 

Hensigt, at frembringe en blivende chemist For

andring, fom en mechanist Paavirkning en bli- 

vende mechanist; ofte er en chemist Indvirkning 

kun anvendt for at frembringe som endeligt 

Resultat en mechanist Forandring, og ofte an- 

vendes en mechanist Paavirkning kun for at 

befordre eller forberede en chemist Forandring. 

Saaledes smelte vi Legemer for at give dem 

en anden Form, og underkaste Legemer et stærkt 

Tryk for at befordre en chemist Forbindelse 

eller Adffillelse.

§ 4.

6 Nogle af de Forandringer, vi foretage med 

Legemerne, have til Hensigt at sætte dem i en Til

stand, hvori de ffulle forblibe under det Brug, hvor

til de ere bestemte, andre ere knn at betragte, som 

Midler til at frembringe en Overgangsform, eller 

til at bringe Legemet i en Tilstand, hvori det forst 

maa have været, for det kan komme i den egentlige 

endeligt tilsigtede. En Operation, hvis Hensigt er 

at frembringe en saadan transitorist Forandring
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kalde vi en forberedende Operation, et 

Biarbejde, o. s. v.

Anmærkn. Der gives med Hensyn til disse Om

gangsformers Selvstændighed/ om jeg saa kan 

sige, eller Varighed, en ret mærkelig Forstjel, 

der gjor nogle af dem til Hovedformer og andre 

kun allene til Hjælpeformer for den videre For- 

arbejdelse. Skjsndt denne Forskjel er ret mær- 

kelig, og ffjondt de Arbeider, der udføres i ad- 

stillige ManilfactUrer og Haandteringer, lige- 

som ere begrændsede og bestemte derved, saa 

finder jeg det ikke passende her videre at ud- 

vikle den.

§ 5.

Tage vi Hensyn til den Art af menneskelige Virk- 7 

somhed, der er nodvendig for at foranledige saa« 

danne Forandringer med Naturlegemerne, saa finde 

vi her en Aorstjel, der er yderst vigtig. Nogle Ar- 

bejder kunne allene udfores ved Menneffekræfter, og 

fordre en bestandig Virksomhed og Opmærk

somhed, samt en bestandig vilkaarlig Bevægelse 

af det arbejdende Menneske, der altsaa paa en 

Maade er Aarsag til at Operationen steer; og fom 

oftest udfordrer tillige for at Arbejdet kan udfores, 

som det stal, hos Arbejderne en siorre elljsr mindre 

Grad af Kunstfærdighed, der maa erhverves ved 

Svelse og Undervusning. Andre derimod fordre
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kun Tilsyn aset Menneske. Det er tilstrækkeligt, at 

de Materialier, der skulle bearbejdes, bringes i visse 

Relationer, og at de Kræfter, hvorved iovrigt Ar- 

bejdet udfores, bringes til at virke og ledes i deres 

Virkninger; men forovrigt udfores Arbejdet ved 

andre Naturkrirfter, og sædvanligst erstatte de dertil 

brugte Redskaber Menneskets Mangel paa Kunst

færdighed, saa at det Arbeide, der maa foretages 

ved Mennesker, mindre gjsr en særegen Duelighed 

hos Arbejderen nodvendig. Vi ville lettelig bemærke 

denne Forstjel, naar vi betragte den Virksomhed, 

som f. Ex. Skrædderen udover, og den, som Molle- 

ren, eller den/ som Smeden udover, og den/ som 

Arbejderne i et Hammervlvrk.

8 Annrærkn. 1. Herpaa grunder sig Forffjellen imel. 

lem Haandv«rksindustrien og Fabrik- ogManu- 

facturindustrien, stjondt naturligviisGrændserne 

mellem disse ikke lade sig ffarpt trække, eller 

det lader sig gjore, nojagtigt at definere, hvad 

en Fabrik eller et Manufactur og hvad er Haand, 

værk er. Vi kunne vel sige om et Arbejde enten 

det horer til den forste eller anden Art; men 

da man sjeldent i en Fabrik eller i et Haand- 

vævf indskrænker sig til at udfore een eneste 

Operation; men sirdvanligst udforer alle bef der 

ere nødvendige for at bearbejde et Material indtil 

det naner Forbrugsformen eller en varig over,
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gangsform/ saa kan det træffe sig, at man i en 

Fabrik ogsaa har Arbejder at udfore, der bedst 

udfores haandvlerksnmssigt, saa at der vel i 

Fabrikker og Manufacturer vel sædvanligst; 

men ikke udelukkende arbeides paa den anden 

Maade. Begrebet Fabrik og Manufaktur, saa« 

ledes som det bruges i daglig Tale, synes og at 

være for en sior Deel brugt med Hensyn til 

Arbejdets Deling mellem forskjellige Individer, 

ffjondt heller ikke dette kan afgive et fuldstæn

digt Kjendetegn; thi i en noget betydelig Haand- 

værksdrift er ikke sjeldent dog nogen Deling i 

Arbejdet, og i mindre Fabrikker og Manufac- 

turer foretages den samme Arbejder ogsaa hyp

pigt flere forstjellige Arbejder.

Anmærkn. 2. Der gives kun saare faa Arbejder, 9 

der ikke kunne udfores paa begge Maader; en 

kunstfærdig Haand erstatter, som oftest i reen 

technisk Henseende den kunstigste Mechanisme, 

og omvendt opfindes bestandigt flere og flere 

Maskiner og Apparater, hvis sindrige Indret

ning boder paa Arbejdernes Mangel af Kunst

færdighed/ og der gives knn yderst faa Arbeider 

af den Natur, at vi kunne sige, nt det aldrig 

vil blive mtrügt at Udfore dem enten gandske 

ved Maskiner eller i det mindste at gjore deres
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Udførelse lettere og fordeelagtigere ved Brug af 

Mastiner.

10 Anmærkn. 3. Man gjor sædvanligft Forffjel mel

lem Haandarbejde og Haandværksar, 

bejde. Dette sidste synes at ffulle betyde et 

Arbejde, til hvis Udforelse en Kunstfærdighed 

og Oplæren dertil er nødvendig; ofte bruges 

Ordet Haandværk med Hensyn til den Arbej

ders borgerlige Stilling/ der udforer det.

4 6.

11 For at foretage et techniff Arbejde, hvad enten 

det saa er ved mechaniffe eller chemiske Kræfter, nma 

man i de allerfleste Tilfælder betjene sig af Legemer, 

der have en af Arbejdets Natur betinget Form, 

hvilke enten tjene til at lade en Bevægkraft virke, eller 

til at opvackke de chemiffe Kræfter, eller til at inde- 

sintte de Legemer/ der ffulle virke chemisk paa hver

andre o. d. l. Saadanne Hjælpelegemer, der i Almin

delighed ere bestemte til et gjentaget Brug, har man 

givet flere Navne, saasom Red ska b, Apparat, 

Værktoj, Instrument, Mechanisms, Ma- 

skine o. d. l.

12 Anmærkn. Det er sikkerligt ikke muligt fuldstæn- 

digt at definere, hvad der forstaaes under en

hver af disse Benævnelser; thi Sprogbrugen, 

der som oftest mere grunder sig paa en dunkelt 

folt Forskjel, end paa en klar Indsigt i det.
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hvori Forskjellen bestaaer, gaaer sirdvanligst 

meget vilkaarligt frem i Brugen af saadanne 

Benævnelser; men dette er heller ikke videre 

vigtigt, da Enhver har en Slags dkscursiv Er- 

kjendelse af Betydningen af enhver af dem. 

Ordene Redskab og Værktoj synes især 

ar betegne de HjaUpelegemet', der bruges ved 

Haandarbejde; Redskaber synes vel at 

kunne betyde ethvert mechanist Hjerlpelegem: 

men i snævrere Betydning dog tillige nær

mest at være de Legemer/ der vel ere Befor- 

dringsmidler for Udftrelsen af et Arbejde; 

men som dog ikke bruges til activt at virke 

paa de Legemer, der flulle bearbejdes, eller ere 

de, der nærmest frembringe Forandringer ved 

dem; Vlrrktoj synes derimod, at være saa» 

danne mechanist virkende Hjælpelegemer, ved 

hvis Hjælp en mechanist Kraft kommer til at 

bevirke det tilsigtede Arbejde. Vi kalde saaledes 

en Ambolt, en Skruestik/ en Passer, et Vinkel- 

maal o. s. v. et Redstab; en Hammer, Fiil, 

Kniv o. s. v. et Stykke Værktoj. Redffaber 

og Værktoj sartes kun i Bevægelse ved Menneske- 

kraft og den, der har Tilsyn med, og udforer 

Arbejdet, er og den, der foranlediger Bevæ- 

gelsen. Adskillige Redskaber og Van-ktojer 

kunne gjernö regne- til Maskiner, saaledes søm
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Dreielade, nogle Indretninger til at bore, 

o. s. v./ og ere vel snarere at ansee fom Ma- 

ffiner. Ieg har i dette Værk dog taget Ordene 

Redffab og Værktøj i saa vidtløftig en Be- 

tydning, at jeg regner derunder selv saadanne, 

der vel kunne ansees for Maskiner; men fom 

dog kun sættes i Bevægelse ved det Menneske, 

der tillige udforer det Arbejde, for hvis Skyld 

saadanne Maskiner ere indrettede; derimod har 

jeg udelvkt alle andre Maskiner. Det er let 

at indsee at næsten alle disse ved en meget let 

Forandring maae kunne lade sig bevæge ved en 

anden Kraft, end netop Menneskekraft.

§ 7.

Ethvert Redffab og Vcerktoj har naturligviis 

en Form og Beskaffenhed/ der afhænger af det Ar

bejdes Natur, hvortil det stal benyttes/ saaledes 

at en forstjellig Form maa kunne gjsre det mere 

eller mindre stikket til sin Bestemmelse.

Ved nogle Redstaber kommer det unægtelig 

langt mere an paa Arbejdernes Duelighed og Avelse, 

end paa Vcerktojets Form og Beskaffenhed; med 

andre derimod er det selv for den Dueligste og meest 

ovede Arbejder umuligt, at gjore godt Arbejde, hvis 

de ikke ere, som de bor være; er en Fiil siet gjort, 

gaaer et Drejerlad ikke godt, da kan Arbejderens-nok

i
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saa store Duelighed ikke erstatte disse Redskabers 

Fejl.

Have Redffaber og Vcrrktoj saaledes een af det 

Arbejdes Natur, der stal udfores med dem, betinget 

Form, saa maa denne og kunne være Gjenstand for

et Raisonnement og en Undersøgelse, og der maa 

saaledes ligesaavel kunne gives en Lcere om Redska

ber og Vcrrktoj/ der indeholder Andet, end en Be

skrivelse, som der gives en Maskinlære. Det er vel 

sandt/ at denne i det mindste for Tiden endnu ikke 

vil kunne stotte sig paa saa rationale Principer, som 

adskillige Dele afMaffitilmeri/ og at den kun saare 

lidet vil kunne gjore Brug af mathematiske Betragt- 

ninger og Calculationer; thi netop de Dele af Na

turlæren, der ffulde vejlede i Vcvrktsjslæren staaer 

endnu tilbage for de andre, og da mctthematiske Na

turlove der skulde vejlede Technologien ere deels saa 

lidet bekjendte, deels synes at være saa forviklede, at 

Mathematiken Uigesaalidet her, fom i Chemien kan 

være anvendelig/ eller apriori lede til praktisk brug' 

bare Resultater. Dette er ogsaa Grunden hvorfor 

netop ben, Afdeling af Maskinlæren, der afhandler 

de Maskinorganer, der udfore det egentlige Arbeide, 

endnu er den mindst rationelle.

Læren om Verrktoj maa da saaledes is 

undersoge de forskjellige Arbejders Na

tu r, og vi se hvorledes derved, samt ved de
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forskjellige Legemers Natur, der skulle 

bearbejdes/ Redskabernes og Værktsjer- 

nes Indretning betinges, og dernlbst 

fremstille de Redskaber og Virrktoj, for 

hvis Hensigtsmæssighed Erfaring har 

talt. Den har da saaledes et Indhold, der na- 

turligviis maa være noget vilkaarligt, da Begreberne 

Haandværk, Vlrrktsj og Redffab indeholde noget 

Vilkaarligt.

16 Lceren om Haandvlerksredstaberne ffjelner sig 

altsaa deri fra HaatidvM'ksLechnologien, hvormed 

den staaer i nsje Forbindelse, at denne efter de for# 

langte Kunstproducters Natur føøer at vise paa hvad 

Maade de bedst kunne fremstilles: hiin derimod 

opsøger efter de Arbejders Natur, der ffiille udfores/ 

de Redstaber, der dertil ere fornødne. Den omtaler 

da kun forsaavidt Redstabernes Brug, som dette 

er nødvendigt for derefter at bestemme deres Form. 

Den Orden, hvori de forstjellige Arbejder maa fore

tages for at fremstille det forlangte Product, ved

kommer da saaledes ikke Læren om Va'rktoj. Skjsndt 

disse to forstjellige Discipliner paa det nojeste ere 

beslægtede med hinanden og ofte bersre hinanden, 

have de dog saaledes en forffjellig Grundtendenz. 

Anmærkn. Det vilde naturligviis være unodven- 

digt, at omtale udforligt de almindeligt og 

overalt bekjendte Redskaber, om hvilke saagodt-
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som Intet i theoretist Henseende lod sig sige, 

da deres rette Form er saa let at bestemme.

§ 8.

Man knnde sporge, om en saadan Kundskab xi 

vilde have Nytte, og om virkelig derved Forbedrin- 

ger i Haandteringer kunde befordres; jeg troer at 

burde besvare dette Sporgsmaal bekrlrftende. Det 

er Mennesket værdigere at handle med Bevidsthed 

om Sjemed og rationel Grund for sin Handling, 

end aldeles tankelost, allene font et dresseret Dyr, 

og ethvert Bidrag til at befordre en storre T«nk- 

somhed, maa altsaa i reen philantropinsk Henseende 

vcere af Verrdie, om det og ingen anden Nytte 

havde, og om det endog ikke videre befordrede en 

bedre Udførelse af de forskjellige Arbejder; men dette 

gjor en Kundstab, fom den ovenfor antydede, virke, 

lig ogsaa. I det den viser, hvorledes Omstamdig- 

hederne betinge Redskabernes Form, giver den 

ogsaa et Middel til at hjælpe sig i forefaldende, for

hen ikke stedfindende Tilfælde, til hvilket en reen 

Efterviisning og Dressur aldeles ikke kunne virre 

vejledende. I det endvidere en saadan Kundstab sam- 

menstiller i Orden de forstjellige Operationer, og 

de Redskaber, der tjene til at udfore dem, udvider 

den tillige Haandvcerkerens Synskreds, og gjor 

ham bekjendt med Redffaber, der ellers ikke vilde 

virre ham bekjendtt/ da de ikke i Almindelighed ere
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anvendte i hans egentlige Haandtering; den leverer 

ham altsaa mangfoldige Materialier, han maaffee 

med nogen Forandring kan tilegne sig og benytte 

med Fordeel. I det endelig en saadan Kundffab 

ikke blot indskrænker sig til noget enkelt Lands bru« 

gelige Haandvlerksredffaber; men saavidt muligt 

fremstiller alle Landes, kan den altsaa bidrage til 

at gjore nyttige Redskaber bek'jendte i et Land, hvor 

de før ft ellers seent vilde blive bekjendte/ og saaledes 

giver den da og i denne Henseende Haandværkeren 

Lejlighed til at kjende Ting, han ellers vanskeligere 

vilde kjende.

is Det eneste der kunde v«re Tvivl om, bliver, 

om en Kundffab af den ovennlrvnte Art fortjener 

at rives ud af sin Sammenhæng med Haandværks- 

technologien/ eller om ikke disse to Discipliner snarere 

burde forenes i Eet. Ieg troer imidlertid, at begge 

vinde i Orden derved og spare sig Gentagelser, og 

allene dette kan virre en tilstrækkelig Geund for at 

stille dem ad. Technologien kommer til at omtale 

væsentlig forstjellige Operationer, hvortil dog det 

samme Redffab benyttes, ved hvilken stal den nu 

nærmere undersøge et saadant? Og paa den anden 

Side fordrer en tilstrækkelig Kundffab om Værktoj 

Bibringelsen af adffillige Ting, der ikke ligefrem 

vedkomme Redskabernes Brug til at udfore et visi 

Arbejde.
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Anmerrkn. Kundssab om Haandvlerkstechnologien 

og altsaa tillige karren om Værktoj er iovrigt ikke 

blot vigtig for Haandværkere; men for mange 

andre; thi kun da har et Project Værdie, naar 

det er mvligt at udfore, og kun da kan Mecha- 

nikeren, Ingenieuren o. d. 1. vide dette, naar 

han veed, hvad der lader,sig udfore med de til - 

nmvterende Tid bekjendte Redskaber, og med hvad 

Bekostning. Kun for mange Projector og For

slag strande derved, at det næsten er umuligt, 

eller i det mindste meget vanskeligt, at frem

stille de Former, som den foreflaaede Maskines 

Gang og Brug fordre.

§ 9.

I at omtale de forskjellige Redstaber og Vmk- 19 

tøj maa naturligviis, for at letre Oversigten, en vis 

Orden eller et Slags System vælges; men at finde 

et passende System, thi paa et nodvendigt betinget 

lader sig efter Gienstandens Natur ikke tænke, er 

ikke aldeles uden Vanffelighed. At opregne dem 

efter de Haandverrkers Navne i hvilke de bruges, 

saaledes at man f. Ex. forst omtalte alle Snedker- 

Mrktoj, derncrst alle Drejerværktoj o. s. v., lod sig 

vel gjore: men deels vilde dette lede til en hyppig 

Gjentagelse og Tilbageviisning/ og deels vilde det 

heller ikke give nogen klar Indsigt i Værktøjernes 

Lighed for lignende Operationer eller deres Slergt-
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stab om jeg saa kan sige. Jeg troer derfor, at man 

bor fremstille Redskaberne ligefrem efter deres Be- 

siemmelse, og stille dem ved Siden af hverandre, der 

bruges til lignende Arbejder.

20 Anmærkn. At ville i Detail fore et System igjen« 

nem og classificere Redffaber i Klasser, Ordener, 

Slagter o. s v., og give hver af disse kunstige 

Navne, saaledes fom en ellers fortjenstfuld 

Forfatter Borgnis har gjort ved Mastinorga- 

nerne, leder ikke i nogen Henseende til Resultatet, 

thi hverken et henrisiisk eller naturligt System 

kan lade sig consequent fore igjennem uden de 

største Vilkaarligheder, og det tommeste For- 

malitetsvæsen; Foredraget faner desuden et 

unødvendigt siivt pedantisk Udseende, der saa- 

meget desiomere er upassende, som hverken 

Maskinlæren eller Læren om Redskaber bor blive 

en reent deffriptiv Disciplin. Jeg har derfor i 

Grundtrækkene valgt et System; men ingen

lunde i Detaillet bundet mig til en saaöan 

Form, hvis ikke Gjenstanden ledede dertil.

21 Betragte vi nærmere i deres Almindelighed 

de i Haandteringerne brugelige Redffaber, da finde 

vi, at de deri adskille sig i to Hovedklasser, at 

nogle ikke egentlig virke activt paa et Legem, men 

kun i een eller anden Henseende hjalpe til, at et 

Arbejde kan udfores; andre tjene derimod til virke-
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Ngt at udfore et Arbejde eller at foraarsage en For, 

andring af et Legem. Et Exempel paa den fsrste 

Art have vi i Tanger, Skruestikker o. d. 1., der 

k»lt tjene til at fastholde et Legem, i alle Redska

ber til at udmaale Legemer, i Schabloner og lig. 

nende Former for derefter at give en Tegning eller 

Formning sin bestemte Figur og Stsrrelse o. s. v. 

Exempler paa den anden Art give os alle skærende 
Instrumenter, Gauge, File, Hammere og lignende. 

Vt have da her de to forste Hovedafdelinger/ hvori 

et System af Haandværksredskaber maa deles.

Betragte vi nærmere den forste Hovedafdeling, 21 

da finde vi, at den deels indbefatter alle Redssaber 

til at fastholde Legemer, der ffulle undergaae een 

eller anden Forandring, f. Ex. Skruestikker, Tan

ger 0. d. l., alle Redskaber, der ffulle indeflutte 
Legemer, der stulle enten mechanist eller chemisk for, 

andres, saasom Digler, hvori Legemer ffulle smeltes. 

Former, hvori flydende Legemer stulle storkne, end, 

videre alle Redssaber til at maale, inddele 0. d. l. 
Saaledes faae vi da flere forffjellige Hovedklasser, 

hvortil vi kunne henføre de hinanden lignende Red« 

skaber.

Betragte vi den anden Hovedafdeling, da finde 22 

vi, at alle Arbejder gaae ud paa enten at forandre 

et Legeme uden at berove det Noget af dets Masse, 

saaledes som, hvis det kun skal bojes eller paa an-

2
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den Maade formes, eller paa at dele et Legem, etter 

stille flere allerede særskilte Legemer fra hverandre, 

eller endelig paa at forene flere Legemer paa een 

eller anden Maade med hverandre.

Disse tre Hovedarter af Arbejder have igjen 

flere Afdelinger, og'saaledes lader sig ogsaa for 

denne Klasse af Redffaber finde en Slags betinget 

Orden.

§ 10.

23 Man har forst i den seneste Tid tænkt paa at 

afhandle i Sammenhcrng de forskjellige Haandværks- 

redffaber, saa at der ikke findes noget omfattende 

Varrk over denne Gjenstand. Man maa da samle 

det hertil henhorende deels fra Anffuelse af Værk

stederne selv, deels fra Monographin' over enkelte 

Haandværker, deels fra de forffjellige technologiske 

Tidsstrifter og storre V<rrker. Ieg skal i det Fol- 

gende, hvor det kan ansees for nødvendigt, henvise 

til Skrifter, der give vidtløftigere Underretning, 

end den, jeg efter den indskrænkede Plan, jeg har 

været nodt til at folge, har kunnet meddele.

w



Forste Hovedafdeling.

Redskaber, med hvilke ikke directe virkes activt 
paa et Legeme.

Fsrste Afsnit.
Redskaber til at hindre det Legems Bevægelse, 

der paa een eller anden Maade ftal bearbejdes.

Äet er Tilfaldet ved mangfoldige Arbejder, at det 24 

Legem, der med et andet Redffab stal bearbejdes, 
ikke med Haanden beqvemt kan fastholdes i den for- 
nodne Stilling, og dette leder da til Anvendelsen 
af mangfoldige forffjellige Hjælperedskaber. Disse 
ere nu af forstjellig Art; nogle stulle aldeles uden 
Arbejderens Hjalp holde et Legem ubevægeligt/ 
saasom Skruestikker, Hov lebænke o. s. v., 
andre stulle vel giøre det Legem, der bearbej, 
des og Redskabet indbyrdes ubeva'gelige; men Red- 
stabet holdes i den tilborlige Stilling af Arbej- 
deren, saadanne ere Fiil kloer/ adffillige Klo<
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ber o. d. I., andre kunne ikke fastholde Legemet 

til Redffabet uden Arbejderens Tilhjælp, saasom 

Tænger, og endelig ere andre kun bestemte til 

at tjene fom Underlag for et Legem, saa at de 

kun hindre Bevægelse i een bestemt Retning, saa

som Ambolte, G Enker, fasistaaende M eis ler 

o. d. 1. Nogle Redskaber have aldeles intet andet 

Brug end netop dette, og benyttes ffjondt man med 

forffjellige Redffaber virker paa det Legem, der be- 

arbejdes, andre derimod have vel visse Dele, der 

tjene til et saadant Brug; men kunne ikke bruges 

uden i Forbindelse med et og samme activt vir

kende Redskab, saadanne er f. Ep. de forffjellige 

Patroner og andre Indretninger til at fastholde 

Noget paa Drejerladet; disse sidste vil jeg omtale 

ved de Redskaber, hvoraf de ere Dele, og her allene 

omtale den forste Art.

Forste Kapitel.

Redstaber til selvstændigt at fastholde et Legem, 

§ 1.

25 Et afde hyppigst anvendte Redffaber er S k r u e- 

stikken/ der af forffjellige Haandværkere anvendes 

for at fastholde Legemer, der ssulle holdes aldeles 

urokkeligt for at bearbejdes med et Værktoj, der 

ved Haanden bevwges/ saasom ved en Ful, eu
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Saug/ et Skruesnit o. d. l. I Hovedsagen ere da 

hertil ikkun nødvendige to Stykker, der paa een 

eller anden Maade med behørig Kraft presses med 

hinanden, og derved fastholde en mellem dem an

bragt Gjenstand. Dette kunde nu vel ffee paa 

stere Maader; men næsien udelukkende benytter 

man en Skrue, der klemmer de to Hovedstykker 

sammen. Det er naturligt, at Skruestikken ligesom 

alle andre Redskaber maa faae forskjellige Modifi- 

cationer i sin Form efter det forskellige Brug, hvor

til den stal tjene, og være af forffjellig Størrelse 

efter den forskjellige Storrelse af det Legem, der stal 

bearbejdes/ saa at man har Skruestikker fra eet 

Punds indtil flere Centners Vægt. Disse sidste, 

hvis Fobm næsten ikke er foranderlig, og hvis Ho, 

vedfortrin er, at være tilborlig stærke, vil jeg her 

forbigaae, da de ere tilstrækkeligt bekjendte, og ikke 

have noget videre mærkeligt. Jeg vil derfor allene 

nærmere omtale de forskjellige mindre Skruestikker, 

der bruges af Klejnsmede, Uhrmagere, Mechanikere 

, o. s. v./ ved hvilke det ikke allene kommer an paa 

Styrke; men ogsaa paa Nøjagtighed og Beqvem- 

hed, øg øm hvilke adskillige Ting lade sig sige.

Saadanne Skruestikker befæstes paa Værk- 

bænken enten ved en med Skruehuller forsynet Plade, 

eller ved en Skruetvinge, der udgjor eet Stykke med 

den bageste Deel eller det saakaldte Bagstykke. Den
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fsrsie Maade er mere passende for storre Skrue

stikker; den anden derimod for de mindre, der des- 

aarsag let kunne ffrues af og paa. En, sædvanlig 

Skruestikkes to Hoveddele ere forneden forbundne 

med et Gevind; den ene Deel er forbundet med 

Skruetvingen, den anden Deel kan bevæge sig i en 

Bue og derved nærmes til, eller f/ernes fra den ba- 

gesie. Disse Hoveddele ende sig foroven ide til ac 

optage det Stykke, der stal indspændes, bestemte saa- 

kaldte Kjaifter, der kunne have forskjellig Form; men 

bestandig ere forstaalede og sædvanligt huggede som 

en Fill. Skruen, der sammenklemmer Stykkerne, kan 

paa forffjellig Maade være forbundet med dem; paa 

de tydffe Skruestikker er Skruespindlen befæstet i 

det ene Stykke, og gaaer igjennem et ovalt Hul i 

det andet; paa den frie Deel af Spindlen er anbragt 

en SkruemoLtrik, der ved en Nogle kan drejes, 

og saaledes drive det bevægelige Stykke mod det 

faste. Denne Form begynder imidlertid me er og 

nicer at gaae af Brug, da det er ubeqvemt at sætte 

Noglen paa hvergang; man træffer den kun endnu 

i Grovsinedværksteder ved de storre Skruestikker; ved 

andre benmob bruges almindeligen den saakaldte 

franste Construction.

En af de sædvanligste Former deraf viser Figur 

1. Tab. i. Saadanne mindre Skruestikker befæstes 

som i Tegningen »red en Tvinge a, og den starke
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med Bagstykket forbundne Plade b. har under

neden flere Spidser, der tmnge ind i Vmkbæn- 

kens Træe, og saaledes biorage til Fasiholdnin- 

gen. De ftørre Skruestikker af denne Art have 

hyppigt ved b kun Huller, hvorigjennem strues 

Holzffruer; undertiden fejler og Skruetvingen, og 

erstattes ved en Zernffinne, der ffrues fast til et 

af Bamkens Been. For at hindre Forstykket fra 

at vakle til Siderne er paa hver Side af Bagstykket 

fastnietet en stærk Jernplade; gjennem et Hul i 

disse Plader og i Enden af det lose Forstykke, gaaer 

en Nagle, der paa den ene Ende har et tilstrækkeligt 

stort Hoved, og paa den anden en Skruetap med 

tilhørende Mottrik, denne Nagle tjener den forreste 

Deel til Omdrejningsaxe. Jo hojere disse Iern- 

plader, eller som de kaldes. Bakker gaae op, desto 

bedre forhindres enhver Sidebevægelse. Til d er 

fastgjort et Ror n, n, der, for at det ikke stal dreje 

sig, paa Pderfladen har en Ansats, der passer i et 

Udsnit i Hullet; Hylsen n n har indvendig en Skrue- 

mottrik for Spindlen, af hvilken man i Tegningen 

kun seer Hovedet g, og ved i en Deel af ®amøerne 

puncterede. Stangen eller Noglen h er naturligviis 

bestemt til Spindlens Omdrejning; denn gaaer 

i Stykket 1 kun gjennem et aflangt Hul. Udenfor 

Stykket ligger fun Hovedet og en underlagt Ring x. 

For at Forsiykket afsig selv stal aabne sig, naar 

Skruen ffrues op, er der endnu ved k anbragt en
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Fjeder, hvis Form bedst sees af Figur 2.; Styk- 

kerne paa disse Skruestikker ere tilbsrlig lange for 

at kunne indspænde noget længere Stykke. Paa 

Bagstykket maa endnu bemærkes en forstaalet Plade 

m, der tjener som en lille Ambolt.

En Ubeqvemmelighed i een Henseende og en 

Fuldkommenhed i en anden er Stillingen af Am

bolten, thi hvis et Stykke ikke er spændt meget 

Wj er det umuligt at gjore noget Fiilstrog ffraat 

fra til n; herved er det vel nu igjen lettere for 

en uvant Arbejder at file fladt; men alligevel er 

dette for de fleste Arbejdere ikke tilstrækkeligt for 

at veje op med den anden Ubeqvemmelighed. Selv 

i Frankrig gjsres derfor nu i de fleste Værktojs- 

fabrikker Skruestikkerne rmsien aldeles efter engelsk 

Construction; hos os har den fransse næsten aldrig 

været ret i Brug. Jeg har feet en Skruestik af 

Indretning som Fig. 2, hvor udvendig saavel paa 

Forstykket i, som Bagstykket d var en Gaffel, med 

et Tverstykke, der foroven var forstaalet, og som 

kunde trækkes op, og med SkrUer befæstes i for# 

hellig Højde, for derved at hindre fra at file ffraae, 

eller file mere bort end tilbørligt. Jeg har antydet 

denne Indretning ved punctererede Linier i Fig. 2.

Noget forffjellig erden saakaldtc engelsse Skrue, 

stik. Befæstelftsmaaden paa Bænken, og Bakkernes 

Form ere gandffe de samme, kun ligger Spindlen
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dybere, end Bordbladet, og den til Skruemottrik tje

nende Hylse n er fasinietet til Bagstykket, eller ved 

simplere Arbejder fejler den gandffe, saa at Skrue- 

mottrikken er vdffaaret i Bagstykket selv. Denne 

sidste Construction fortjener imidlertid ikke at anbe- 

fales, deels fordi man er nodt Ljl, hvis Skruemot, 

triken er ubsiidt, at gjore hele Bagstykket d nyt, deels 

fordi Mottrikken, der kun kan have Stykkets Tyk

kelse til Længde, har for faae Ganger, og endelig 

forbi der saa let kommer Fiilspaaner i de ganske frit 

liggende Skruegcenger, hvilke fordærve dem. Begge 

Stykkerne ere paa de engelske Skruestikker afrundede, 

og Ambolten ligger paa Skruetvingens Overplade, 

hvilket har den Fordert, at Skruestikken deels ikke 

saa let bliver los, og at man hvis Ambolten x sknlde 

springe eller blive beskadiget let kan svejse en ny 

til. Af simplere Skruestikker er den engelske Con- 

siruction maaffee den hensigtsmæssigste.

Disse Skruestikker ere til sædvanligt Brug, og 22 

og for siorre Arbejder fuldkommen tilstrækkelige; 

imidlertid træffe dog Tilfalde, især ved finere Ar- 

bejder/ hvor de i adskillige Henseender ere noget 

ubeqvennne. Da Bevægelsen af Kjafteri bestandigt 

steer t en Bue, saa er det naturligt/ at hvis 

Jnderfladerne ligge parallele, naar Skruestikken er 

struct til, saa ere de divergerende/ naar Stykkerne 

siaae noget fra hverandre; hvis altsaa et Legene
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med parallele Sider stal spandes tnd, saa, kan 

det enten ikke holdes fast, eller hvis man skruer 

haardere til, fordærver man det ved at trykke den 

underste Rand ind. Denne Fejl afhjelper man paa 

en Maade; men ikke tilstrækkeligt derved, at man 

ikke gjsr Inderfladerne saaledes, at de er parallele, 

naar Skruestikken er struct til; men straaer dem 

af ned ad, saaledes som Fig. 2 viser; og det saa- 

meget, at de siaae parallele ved den sædvanligste 

Aabning af Skruestikken. Det er imidlertid let at 

indsee, at de paa denne Maade kun ved een eneste 

Stilling staae fuldkommen parallele.

Endvidere kommer man ofte i Forlegenhed der- 

ved, at Skruestikkens foreste Stykker ikke kan gaae 

langt nok op; thi Aabningens Storrelse er bestemt 

ved Længden af Spindlen og Gevindets Af

stand fra Overkanten. Jo længere Stykkerne ere, 

desto hojere kan Skruestikken vel gaae op, men for 

lange tor man ikke heller gjore dem, uden at gjore 

dem stærkere og svarere, da de ellers lade sig boje, 

og ikke holde godt fast; allerede hvis Aabningen 

skal være 3 Tømmer, maa Skruestikken være mas

sivere/ end passende er for finere Arbejder. Hertil 

kommer endnu/ at Indspændingen ved den videste 

Aabning er mindre sikker, fordi Forstykket allerede 

trirder for langt ud af Bakkerne, og Spindlen kun 

griber ind i nogle faa Glrnger af Mottrikken. Vil
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altsaa den Arbejder, der har storre Stykker at 

sMttde ind f. Ex. Koehorn, der ffulle stæres i 

Stykker, ikke anskaffe sig en meget stor Skruestik, 

der ikke duer til Smaastykker, saa maa han enten 

bruge'Hsvlebamken eller en Træeffruetvinge; men 

begge Redskaber have den Fejl, at man ikke godt 

kan indspamde is<rr runde Stykker ret fast mellem 

Trlre.

Man har og afhjulpet for en Deel disse Fejl 

ved Skruestikken allerede i ældre Tider i Tydstland, 

derved, at man har gjort Bakkerne særdeles massive, 

og ladet dem have forneden fiere Huller hvori efter 

Godtbefindende Axen e Fig. 1 kunde indsattes; 

men egentlig ere dog herved Ubeqvemmelighederne 

, kvn hejst ufuldstændigt afhjulpne.

§ 2-

Ulige bedre ere de saakaldte Par all el skrue- 28 

stikker, der ikke blot kunne i Forhold til deres 

svrige Størrelse aabne sig meget host; men hvor 

Jndersiaderne afKjæfterne ogsaa alletider maae blive 

parallele. De erstatte ikke blot ofte Hovlebæn- 

ken for den Arbejder, der ikke ellers har Brug 

for den; men de ere og særdeles beqvemme i de 

fleste andre TilfaUde, og kun uanvendelige/ hvis 

Skruestikken stal gjore en særdeles stor Modstand, 

saaledes som hvis der stal stæres meget store Jer«, 

skruer. De komme derfor efterhaanden mere og
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mere i Brug is<rr hos Drejere, Hornarbejdere, Bil- 

ledhuggere, BoSseffæftere og lignende Kunstnere, der 

bruge dem med stor Begvemmelighed/ naar storre 

Stykker skulle bearbejdes med Rasp, Saug o. d. l.

Jeg har ikke afbildet den simpleste Indretning 

af disse Skruestikker, da Fig. 3, hvis man tænker 

sig Skruen P Q og Flojmottrikken R borte og M 

og B at udgjore et Stykke, kan tjene fom Afbild- 

ning. Spindlen F E har ogsaa ved disse Skrue- 

stikker sin Mottrik i Bagstykket, og scrdvanligst er 

denne indffaaret umiddelbart i Stykket iz Undertiden 

er der og indsat og fastnietet i et fiirkantet Hul 

ved I et Ror, hvori Mottrikken er indskaaret; ved 

nogle ligger over Skruen et halvcylinderformigt 

Tag, der gaaer fra A til E gjennem en Aabning over 

Mottrikken ved I, dets Hensigt er at hindre Fiil- 

spaaner fra at falde ned i Skruegangerne; ved andre 

har jeg og seet et elastisk Ror, der var gjort af 

Messingtraad overtrukket med Læder, omtrent som 

Selefjedre, hvilket ere gjort fasi indvendig paa en 

Rand omkring Hullet i Forstykket og Mottrikken i 

Bagstykket, og et lignende paa Dokken C og Bag, 

stykket O, hvilket koster mindre Umage at gjsre, 

end dec halvrunde Ror, der maa være særdeles godt 

gjort og nøjagtigt flebet, ligesaavel som dets Hul i 

Stykket G. Ved x x ere ligeledes anbragte en
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Bedækning for at hindre Ftilspaaner fra at falde 

ind mellem Ringen og Forstykket, og saaledes komme 

ind mellem Halsen og dens Hul. Manden, hvorpaa 

Spindlen her virker, er noget forskjellig fra den, hvor

paa den virker ved de andre. Gestellet C B A ør 

her et eneste Stykke f saa at Forstykket er ubevlr- 

geligt; ved E er et rundt Hul og ligesaa ved Fz 

hvor Skruens Ende har en Plade og en Skrue, 

mottrik, ved I er derimod/ som alt er sagt, Mottrik- 

ken r saa at Skruen, ved at omdrejes, forer Bag

stykket G frem og tilbage; da Bagstykket nødvendig- 

viis maa folge alle Skruens Bevægelser, saa er ingen 

Fjeder notwendig, fom ved de andre Skruestikker. 

For at Stykket ikke stal kunne have nogen anden 

Bevægelse, har det nu deels nedenved en Fals, 

hvormed det gaaer paa en Kant ved o o, deels er 

der fra A til C anbragt en femsidig Riegel, der 

har sin skarpe Kant opad, og ved C og A gaaer 

ind i et Hul med en Tap, hvorigjennem er sat en 

Stift; Bagstykket G har et Hul, der saa nøjagtigt, 

fom muligt, passer om Stangen; denne. Skrue- 

spindlen, Taget over Skruen og Solen afL maae alt- 

saa nojagtigt være parallele med hverandre, for ikke 

at hindre den progressive Bevægelse; ere de, som de 

bor, kan da Bagstykket aldeles ikke paa nogen Maade 

vakle. Grændserne for denne Skruestiks Aabning 

er betinget ved Lerngden af Skruespindlen, og Aft
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standen af Dokkerne C og E. Denne Construction 

afParallelskruestikken, der saavidt jeg veed. hidrorer 

fra en Englænder P. Stubs t Warrington, anseer 

jeg for den solideste; den er og den, der nu fslges 

i de fleste V<rrktsjfabrikker i Frankrig og Schwertz, 

der ere mig bekjendte. Ieg finder den bedre, end 

andre mig bekjendte Constructioner af Merklin, og 

af Boitias & Preyat, af hvilke findes Modeller i 

Conservatoire des Arts et métiers j

30 Slkdvanligst indretter man endnu Parallelffrue- 

stikken saaledes, at den kan drejes om samme Plan, 

hvilket ofte kan være særdeles beqvemt for bestandigt 

at kunne fore Fiilsirsgene i een Retning, og at kunne 

befile et Stykke paa flere Sider uden at spande det 

om, ogsaa i denne Henseende er Stubs Construc

tion den hensigtsmæssigste og simpleste. Stykket B 

har forneden en meget stærk Tap, der gaaer igjen- 

nem Skruetvingen M, og forneden ender sig i en 

Skruespindel P, hvortil passer en meget lang Floj- 

metrik Q R. Losnes denne, lader sig hele Overde- 

len af Skruestikken dreje om, og fasigjsre i hvad 

Stilling man vil, ved igjen at klemme til.

Mindre Skruestikker af denne Art befæstes paa 

Blenken ved en Skruetvinge; saaledes som her er 

mist, paa siorre Exemplarer har jeg og feet, at der 

ved d vare flere Huller til at lade gaae Skruer 

med forsirnkede Hoveder igjennem, og ved M en
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meget stm'k Skinne, der og havde Skruehuller for at 

befarste den paa et af Bankens Been. AL der maa 

være tilstrækkelig Plads for Flojmottrikken til at 

dreje den, er Selvfølge; da den, for at tillade 

Omdrejning/ kun behover at losnes meget lidt, saa 

kan man og, saaledes, som jeg og har seet, udfort, 

lade ben endes i et Hoved med en Stang. Denne 

Skruestik forekommer mig som sårdeles anbefalelses- 

vlvrdig; de mange Fordele, den har, veje fuldkom

men op mod dens storre Kostbarhed, der imidlertid 

ikke er saa betydelig stor, thi man kjober den hos 

franste og engelske Va-rktojshandlere virkelig til en 

Priis, der ikke er meget hojere, end den for en 

sædvanlig god engelsk Skruestik af samme Vwgt.

Anmærk«. Saavel denne som alle andre Pa- 

rallelskruestikker have en Ubeqvemmelighed i 

visse Tilfælde, især naar de ere noget store. 

Naar man nemlig vil spænde Noget temmelig 

lost ind og det trasser sig, at Stykkets Tykkelse 

er saaledes, at Skruen maa faae en saadati 

Stilling, at Neglens Valgt virker til at dreje 

Skruespindlen om, da kan den især, hvis 

Skruen og Rieglen ere noget flidte, gjerne, 

naar man flipper den, dreje Skruen og lade 

Stykket falde ud, hvilket sjeldnere skeer med 

en sædvanlig Skruestik, da Fjedren trykker ud 

ad og gjor Friktionen stærkere. Denne Ube,
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qvemmelighed har imidlertid ikke noget at be

tyde, da man i det enkelte Tilfælde, at Noglen 

ffulde faae en saadan Stilling, jo blot behover, 

for man flipper den, at skyde Stangen faa langt 

som muligt til den modsatte Side, da dens 

V-rgt i saa Fald endog virker til at klemme 

samme. Ere Skruespindlen og Stykket L godt 

gjorte og gaae de nøjagtig i deres Hylser, da 

er dette sedvanligst ikke engang nødvendigt.

§ 3.

3i Selv ved disse Skruestikker er der endnu den 

Ubeqvemmelighed, at de kun lade sig dreje i den 
horizontale Plan.' De fleste Arbejdere ere kun vante 

til at file noget horizontalt; træffer det sig da, at 

ber skal files skrant liggende Flader, saa er det enten 

vanskeligt at spænde Stykket saaledes, at den ffraa- 

liggende Flade kommer til at ligge horizontalt, eller 

Arbejderen maa beqvemme sig til det temmeligt mis, 

lige Arbejde, at ville, ved at fore Filen ffraat, tilveje- 

bringe en straatliggende Flade. Man har desaarsag 

indrettet Skruestikker, ved hvilke denne Ufuldkom

menhed undgaaes; men desværre blive disse Red

skaber derved temmelig sammensatte og dyre. Den 

eneste mig bekjendte Skruestik af denne Art, er den, 

der er foreflaact af Hullot, og fom gjort af ham 

selv endnu findes i Conservatoire des Arts et me

tiers i Paris. Denne Skruestik er skitzeret saavel i
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Fr. Berthoud Essai sur l'horlogerie Tom. I. p. 106, 

fem i Geißlers Uhrmacher Ister Band p. 78, samt i 

Memoires de Academie icyaledes sciences. Année 

1756 p. 127; men alle tre Steder ere baade Be- 

strivelse og Tegning saa flygtige, at de fast ere 

uforstaaelige. Det bedste Exemplar, jeg har ftet 

af en saadan Skruestik, er det, der tilhorer det 

polytechniffe Institut i Wien, hvilket er noget for, 

skjelligt fra Hullots. Dette Exemplar er detailleret 

beffrevet af Altmüller i Beschreibung der Werzeug- 

sammlung d. k. k., pol. Instituts p. 27 flg., og 

afbildet Tab. I. Ekjondt jeg vel troer, at den 

Hullotffe Skruestik lader sig betydeligt simplificere, 

saa vil jeg dog, da jeg endnu intet Sted har sect en 

bedre ConsirUttion udfort, beskrive det Exemplar, 

der findes i Wien. Fig. 4 viser denne Skruestik ftet 

fra Siden t en straa Stikling; Figur 5 viser den ftet 

fra Enden, opret og noget aabnet.

Det er allerede bemaerket, at dette Redffab kan 

have tre uafhængige Bevlrgelser, nemlig Stykkerne 

kunne aabne sig parallelt, og Overdelen bevlvge 

sig horizontalt og verticalt.

Den parallele Bevægelse naaes omtrent paa 

famine Maade, fom ved den ovenfor beskrevne Pa

rallelskruestik. Mottrikken for Skruen er her ind- 

lkaaret, i det fastliggende Stykke A ved C, og 

Hylsen D er gandst'e huul og kun paastruet for at 

fiffre den ellers fritstaaende Ende af Skruespindlen

3
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for at blive fyldt med Fiilspaaner. Stykket B har 

ver, hvor Skruen gaaer igjennem, ligeledes kun et 

rundt Hul; men Skru-'/appen har derimod der, 

hvor Skruegangerne begynde, en ringförmig Fordyb

ning, hvori en paa B befæstet Plade griber ind, saa 

at Skruen nok kan gaae rundt; men dog er nsdt 

til at fore Stykket B frem og tilbage, hvis man 

drejer Spindlen. For at hindre dette Stykke fra 

enhver anden, end en retliniet progressiv Bevægelse, 

erdet befasstet paa en fiirkantetRiegel EEZ der gaaer 

igjennem et langagtigt nøje passende Hul i Stykket 

C, saaledes som Endeprofilet Fig. 5 tydeligere viser. 

Denne Riegel, maa nøjagtigt ligge parallel med 

Skruespindlens Axe, for at tjene til Ledning 'af 

Forstykket B. En saadan Skruestik kan da aabnes 

temmeligt hojt, hvis Rieglen og Skruespindlen ere 

tilstrækkeligt lange; kun maa man vogte sig, for 

ikke at gjore disse for lange, uden tillige og at gjore 

de andre Dele forholdsviis mere massive; thi i dette 

Tilfarlde vilde Enden F af Rieglen komme forlangt 

fra Midten A, og da kun den mindste Deel af den 

ligger i Hylsen, saa var det at befrygte, at det be- 

vcegelige Stykke vilde stride ud til Siden. Imidler

tid kan man med en Skruestik, ved hvilken alle Di. 

mensionerne ere det tredoppelte af den Størrelse, 

som Figuren har, meget godt faae en Aabning af 

4 Tommer, hvilket en Skruestik af sædvanlig Gott' 

^ruction ikke kunde tillade uden at vlrre scerdeles
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massiv / og dog vilde man ikke kunde undgaae den 

flraae Stilling. Endnu maae benmrkes nogle Bi- 

dele, der ere bestemte til at ffaane Spindlen; G 

nemlig er en Art halvrundt Tag, der er befæstet 

over Pladen F , for at holde .Fiilspaaner borte 

og at forhindre, at de skulle komme mellem F og 

Pderfladen af Stykket B, eller vel endog mellem 

Spindlens Hals og Hullet, og derved udsiide disse 

Dele. Ogsaa de sædvanlige Skruestikker giver man 

saadanne Bedækning, der ere betegnede med 1/ Fig.

1 og 2. Hvis Mottriken ikke ligger t en Hylse;

men er umiddelbar indffruet i Bagstykket, saaledes z 

fom ved C, Fig. 4, da ligger Spindlen ligeledes 

fri mellem For- og Bagstykket, og maa altsaa saa- 

vidt muligt beskyttes med Fulspaaner, der ellers 

meget hurtigt vilde beskadige den. Dette bevirker 

Fig. 4, de to Bedækninger, eller Halvcylinder L 

og I, af hvilke den ene er befæstet paa det faste, den 

anden paa det loft Stykke, saaledes, at ved TiU 

sirneningen L kan skyde sig over G.

Denne Bestykning er bedre, end den, der findes 

ved den fransse Original, hvor der findes to krum- 

me Borster, een tæt ved ForstykkeL og een ved Bag- 

stykket, der skulde rense Spindlen, hvergang den 

struedes, fra de vedhængende Fiilspaaner; thi disse 

blive snart selv saa fulde af Snavs og Spaaner, 

at de ikke blot blive unyttige; men vel endog stade-
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Uge. Endnu kan bemærkes Pladen H, der tjener 

isiedetfor den sædvanlige Ambolt.

32 Efter dette kunne vi da vise, hvorledes de to 

andre Bevægelser lade sig udfore. Den horizontale 

steer derved, at den egentlige Skruestik kan dreje 

sig om sin Ape og holdes i enhver Stilling i Hori

zontalplanen / den anden derved at den ved en hvil- 

kensomhelsi horizontal Stilling lader sig dreje i Ver- 

tikalplanen og fastholde deri. For at frembringe den 

forsie Bevægelse, har Overdelen en meget stærk conifk 

Tap, der passer nojagtigt i et Hul af GesielletsMid- 

tersiykke a; dette Stykke er endvidere paatværs gjen- 

nenibrudt fiirkantet/ og ned i Tverhullet rækker den 

coniste Tap z der forneden har en Skrimnottrik b. 

Hele A lader sig ftlgelig ved Tappen dreje i dette 

Hul; men kan ikke gaae ud deraf, da Mottrikken b 

forhindrer det. Da denne for at forhindre Vaklen 

er skruet tæt til, saa vilde den, da den bevæger sig 

tilligemed Tappen, ved ben stærke Friction , snart 

ved at drejes forkeert om, ffrue sig selv op. Dette 

forhindres imidlertid paa en meget simpel Maade; 

Tappen har nemlig der, hvor den forneden træder 

ud af Hullet, et sex eller ottekantet Brost; paa dette 

passer en ligeledes i Tegningen angivet Staalplade, 

og forst paa denne, der aldrig kan dreje sig uden 

tillige med Tappen, trykker den oberste Flade af 

Mstttikken, der, hvor stlvrk den og er trukket til,
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dog aldrig kan gaae op af sig selv. Det er saaledes 

indlysende, at den oberste Deel kan drejes omkring; 

men det er og nødvendigt, at den kan blive siaaende, 

hvor man vil. Dette naaes ved et Hjul eller en 

Skive c c, Fig. 4 og 5, der ligger underneden A 

og gjor eet Stykke dermed; det er forsynet med LL 

Fordybninger ,, der ere antydede ved Skravering * 

I disse Fordybninger griber en Hage med en Fjeder 

ind og holder saaledes Skruestikken fast. Denne 

Hage o, Fig. 4 og 5, der i Fig. 6 C særskilt er 

tegnet, ligger i det nedersie Gestells Mellemstykke, 

og ender sig med en Trykker f, ved hvilken man, 

da dens Omdrejningspunkt er ved g, kan ha've den 

ud af Fordybningerne, og saalænge man holder den, 

frit dreje Skruestikken. Er dette (feet, og en anden

* Denne Construction er ulige bedre, end paa den franske, 

hvor Hjulet ikke er gjort i et Stykke med A; men sat sex- 

kant paa Lappen. Desuden ligger det gandffe aabent 

under K, saa at Fiilspaanerne let kunne falde ind i For

dybningerne. Bed den Skrueftikke, der sindes i Wien er 

c c smedet i eet Stykke med A, og Fordybningerne ere 

paa fri Haand saaledes hugne ud, at de gandffe dækkes 

foroven afen fremspringende Rand d, der naturligviis ogsaa 

er i eet Stykke med A, saa at det næsten gandfke er for- 

hindret, at Ureenligheder kunne falde ind i Fordybningerne. 

Jeg seer imidlertid ikke ander, end at det samme vilde 

være opnaaet ligcsaa'godt med mindre Umage, om Hjulet 

havde været loddet til hen fremspringende Rand paa Om

drejningsaxen.
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Fordybning af Hjulet kommet lige for K, Fig. 6, 

da lader man efter med Trykket ved f; Hagen fprttv 

ger da selv ved en under den liggende Fjeder ind i 

Fordybningen/ og holder Skruestikken. Fjedren kan 

ikke sees i Tegningen, forbi den ligger under e e 

inde i Mellemstykket, men man kan let forestille sig, 

hvor den ligger.

33 Den vertikale Omdrejning skeer paa en lig

nende Maade. Det er allerede forhen antydet, at 

Skruestikkens Omdrejningsaxe ikke umiddelbart er 

gjort fast til Skruetvingen selv; men tit et Mellem

stykke. Skruetvingen har to stærke Sidestykker 

N N, Fig. 5Z og er saaledes hulet ud, at det bue, 

formige Mellemstykke a, Fig. 4, hvis Omfang er 

antydet ved punkterede Linier, nojagtigt passer 

deri. Ved X, Fig. 4 er en Charnering, nemlig en 

stm-k Staaltap, der gaaer saavel gjennem Side- 

delene, font gjennem Mellemstykkets oberste Hjsrne, 

og holder begge saaledes sammen, at dette kan bevar- 

ges op og ned mellem Sidestykkerne. Mellemstykket 

eller Buen er vel fiadt og kun forholdsviis saa tykt, 

som N N, Fig. 5 viser; men for at Skruestikkens 

Fod, etter Undersiden af Hjulet c c kan have et tiV 

sirwkkeligt Anlarg, har dog Mellemstykket et kegle- 

formigt Forspring i t, Fig. 4, paa hvis oberste 

Flade Hjulet c c hviler. For i i befinder sig ved 

Overdelen af Gestellet endnu to fremspringende
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Stykker kz Fig. 4, i hvilken i i nøjagtigt passer, 

naar Skruestikken/ saaledes, fom i Fig. 5, siaaer 

fuldkomment horizontal. Selv om paa denne Maade 

Skruestikken gives den hojeste Elevation, fom i Fig.

4, fan dog, hvis Charneringen ved X er godt gjort, 

vg Buestykket passer godt ved N N, Fig. 5, dette 

aldrig vige til Siden, fordi der alletider bliver saa- 

meget af det mellem N N, som den i Fig. 4 ned- 

ad puncterte Linie viser- Ligeledes indsees, at den 

horizontale Omdrejning er aldeles uafhængig af den 

straaliggende Stilling, thi denne være hvorledes man 

vil, saa kan man dog ved Udlosning af Hagen e e 

gjøvc Hjulet frit, og dreje Skruestikken, der egentlig 

fun staaer paa Mellemstykket. Da dette Stykke drejer 

sig om Charneringen X, saa er herved vel viist, hvor« 

ledes Skruestikken kan bringes i en straaliggende 

Stilling; men ikke hvorledes den kan holdes deri. 

Dette steer imidlertid paa lignende Maade, som ved 

den horizontale Omdrejning/ ved Tiender paa Buen 

og ved et 'deri indfaldende Tverstykke. Buen har 

nemlig Fordybninger, saaledes som man seer af Fig. 

4 ved g, og af Skraveringerne af Mellemstykket Fig. 

5. higse ere bestemte til at optage det omtalte Tver- 

stykke, og ved HjaUp af det, at fastholde Buen selv. 

Den hele Spærring er færtfilt afbildet Fig- 6, og 

betegnet ved de samme Bogstaver, som i de to andre 
Figurer; r r Fig. 6 A cr Tverstykket/ der sect fta
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oven er afbildet Fig. 5 B; n n er to lodret nedad 

gaaende Arme, der ende sig i to brede Plader, der 

ere bestemte til at gjsre Haandteringen af Redffa- 

bet under Spærringen og Udlosningen lettere. Maa- 

den, paa hvilken den er anbragt, viser Fig. 4 ty

deligst ; enhver af de lodrette Arme n n cv veb 

Skruen o saaledes forbundet med Pderfladen af 

Nederstykket, at o tillige tjener som Omdrejnings- 

punkt. Fjed'erne p x, een paa hver Side, trykke 

paa den nedersie Ende afLlrmene, og trykke derved 

tillige TverstykkeL r r ind i en Fordybning af Buen, 

der saaledes bliver ubevægelig.. Skal altsaa Skrue

stikken have en anden Helbing, saa trykker man 

Spærringen ved m m indad, r r gaaer da ud afFor- 

dykningerne/ og Buen kan nu drejes; holder Tryk

ket op, saa falder Tversiykket igjen ind i den ftrste 

Fordybning, der kommer til at ligge for den. Denne 

Stilling, er som alt er bemarrket uafhængig af den 

horizontale Omdrejning; for <u indsee delte tydeligt 

lægge man og Mærke til, at Hagen e, der i denne 

Heftende virker, befinder sig paa Mellemstykket; 

men for at den kan udloses uden at være hindret 

af r r/ bar dette sidste ligeoverfor Hagen e et be- 

tydeligt indsnit x, s^ig. 6 B, hvilket i r r, Fsg. g 

A os F-g. 5 er antydet ved Punktering. Medens 

Kanten w w, Fig. 6 B ligger i een af Buens For

dybninger kan Hagen e e ftit bevlvgeF i x og ui),
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lofts aldeles udhindret, ligesom den formedelst Ud- 

snittet x ikke heller stryger paa; og saaledes kunne 

begge Stillinger forandres med største Lethed. Det 

er neppe nødvendigt at bemærke, at denne skruestik 

ingenlUttde kan benyttes til grovere Arbejde; ved 

finere og nøjagtigere vil derimod Letheden af Arbej

det med ben/ samt den ftørre Beqvemmelighed gjore 

den anbefalelsesværdig for enhver velhavende Kunst- 

ner, og rigelig veje op med dens ingenlunde ringe 

Kostbarhed, thi om jeg erindrer ret, havde det 

Exemplar, der findes i Samlingen i Wien, af hvilket 

den her givne Afbildning er j af den sande Stor, 

reife, kostet 200 Fl. C- M. eller circa 180 Rbd.r. S.

Saa sindrig denne Skruestik er, saa troer jeg 34 

dog, at en solidere og simplere lod sig indrette; ffulde 

jeg lade indrette en lignende, vilde jeg for den 

egentlige Skrnestik rnrlge Stubs's Construction; 

under Gestellet ABC, Fig. 3 vilde jeg sætte en 

Halvcirkel, hvorpaa virkede en Skrue uden Ende; 

dette Cirkelbue-Underlag vilde jeg forbinde med 

Skruetvingen aldeles som i Fig. 3, og troer at et 

saadant Redstab vilde blive simplere og dog ligesaa * 

godt opfylde sin Bestemmelse. Endnu simplere kunde 

den doppelte Bevægelse opnaaes ved e'n Nod, font 

paa et Maalebord. Gjordes Nodden af blodt Iem 

og Klemmerne af Staal, der ved en Art Fiilhvg 

gjordes Ujevne, saa vilde Redstabet meget godt kunne
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holdes ubevægeligt, men det er let at indste, at 

ved en saadan Construction begge Bevægelser ikke 

blive gandffe uafhængige af hverandre. En saadan 

Construction vilde vel snarere fordre Reparation, 

men den vilde kun bestaae i Indsætningen af en 

tty Nod. Jeg stal ret strap beskrive et Redskab, 

ved hvilket en lignende Indretning findes.

§ 4.

Ikke ethvert Arbejdsstykke kan umiddelbar sylen

des ind i Skruestikkens Gab, fordi dette ofte kunde 

beskadige fine Stykker ifør af en blödere Materie. 

I saadanne Tilfælde har man flere Hjælpemidler, 

hvilke jeg, da de ere almindelig bekjeudte, kun vil 

antyde gandffe kort. Man belögger saaledes ofte 

Gabets Indersider med Blyplader for at forhindre 

deres directe Virkning paa Arbejdsstykket; det 

samme kan og opnaaes ved F i i l k l o e r af Træe, 

hvilke bestaae af to tynde Træeplader, der ere saa- 

ledes forbundne, at de gabe, naar de ikke ere i 

Skruestikken. Skulle de bruges t sædvanlige Vinkel- 

skruestikker, da er den oversie Ende ssraaet af/ for 

at kunne rettes ligelobende med Gabets Indersider. 

Endvidere betjener man sig og af SmaaklUpper af 

Jern med forstaalet Gab Fig. 7. Spwndeblik 

af Kobber, Messing eller Jernblik bruges til det 

Samme, og have aldeles den samme Form, fom . 

Kloerne, men ere meget storre. Endelig henhorer
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og hertil den saakaldte Reifkloe Fig- 8, hvis 

Gab ligger ffraae, for at de i den indspændte Styk- 

ker, naar den selv spændes i Skruestikken, kunne 

komme til at ligge ffraae, . saa at man ved at fore 

Filen horizontalt kan sikkert og beqvemt-frembringe 

ffraae Flader. For bedre at kunne komme til med 

Filen, er den ene KM tyndere end den anden. Sæd- 

vanligst giver man den og to Bryster ved b for at 

den ikke stal kunne synke ned, og vel og saaledes, som 

de punkterede Linier ved xx antyde, et Par lignende 

Bryster for at den ikke ffal kunne gaae i Vejret. 

Undertiden forsyner man og Splrndeblikkene med 

Fjeder, der trykke mod Indersiderne af Gabet. Zeg 

har feet dette anvendt i Kammagerværksteder, hvor 

Fjedrene, naar Sangen er gaaet igjennem, klemme 

Beenstykkerne sammen og hindre dem fra at falde ud.
§ 5. '

Foruden Skruestikkerne maae i dette Kapitel 36 

endnu omtales nogle andre Redstaber, der have en 

lignende Bestemmelse. Saadanne ere Snedkernes 

Hsvlebænke for saavidt de ere forsynede med de 

saakaldte Tanger. Deres Indretning saaledes som 

de hos! os sædvanligst bruges, er almindelig bekjendt, 

og denne har endog adskillige Fortrin fremfor den 

Indretning, der f. Ep. bruges ak de fleste franste 

Snedkere, hvis Hovlebamke oftest mangle Sidetan- 

gen. Den eneste mig bekjendte Forbedring i Hovle-
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bankens Construction er at Tamgerrre gjores afSto- 

bejern, og Skruerne af Jern med Metalbosninger, 

rsiedetfor det sædvanlige, at gjsre Alt afTrcee; dette 

er især hensigtsmæssigt, hvis Hovlebamkens Læn- 

ger ffulle bruges til at fastholde runde Stykker, 

der ikke godt sidde fast mellem Træe.

37 Ligeledes henhore hertil Forsolvernes Fast- 

holder (mandrin), der benyttes til at fastholde de 

Stykker, der ffulle, medens de ere varme, bearbejdes 

med Poleersiaalet. Een af de Constructioner deraf, 

der især for storre flade Stykker, som Tallerkener 

o. d. l, er særdeles hensigtsmæssig, er afbildet Tab.

I, gig. 30. Formedelst dette Redskabs store Anvende- , 

lighed hedder det i de franske Platten og Forsølver- 

værksteder universel.

A A er en Cirkel af Iern, 15 — 18 Tommer 

i Diameter; paa 4 diametralt modstaaende Steder 

ere befæstede Coulisser B B B b , der som Radier 

lobe ind mod Centrum; i enhver af disse Coulisser 

passer en Stander C, der kan befæstes, hvorsom

helst ved en Skrue D. Den oberste Deel af Stan- 

derne er en Plade, der er forsynet med flere Skrue- 

huller E, i hvilke passer en Skruebolt med fiir- 

kantet Hoved G, saa at den lader sig dreje med en 

Nogle. Denne Skrue tjener til at fastholde en 

Klammer, ved Hjarlp af hvilken man da kan ftomme 

det Stykke, der stal bearbejdes, fasi mellem Sran-
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Verne og Klammrene. Det sees let, at man maa 

kunne benytte dette Redstab saavel til at fastholde 

smaae som store Stykker, deess ved at flytte Klam

rene, deels ved at flytte Standerne, og skyde dem 

længere frem eller tilbage, deels endelig ved gandske 

at vende dem om.

Ligeledes horer hertil GraveurerneF og Cise- 33 

lerernes saakaldte Kugle/ der er afbildet Tab, I, 

8ig. 29 A og B, deels i Perspectiv, deels i Gjen- 

nemsnit. A E E er et Stykke Messing eller Jern, 

der saa nøjagtigt^ som muligt, er afdrejet saaledes, 

at den nederste Deel A er et Stykke af en Kugle; 

den oberste Deel er himl, og har i sin Rand dia

metralt modsat fire Skruehuller, der ere forsynede 

med Skruer med fiirkantede Hoveder, der klinne 

drejes med en Nogle.

Kuglen passer i et Leje B, der sædvanligsi stsbes 

af Jern, og er noget bredere, end det everste Stykke; 

dets Form sees tilstrækkeligt tydeligt af Gjennem- 

snrtstegningen. Dets oberste Rand er nøjagtigt af- 

drejet, som et Belte af Kuglestykket A; og 

ligst enten udhugget, som en fiin Fiilt eller i det 

mindste punseret mat. Det indsees let, at Over- 

stykket A maa kunne blive staaende i enhver Stillings 

man ønsker, da Knglestykket a overalt maa passe i 

Aabningen. Hvis altsaa et Stykke f. Ex- et Stem

pel, der ftal stevres, indlagges i Fordybningen c/
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og ved Underlag af Bly holdes vedborligt hsjt, da 

kan det ved de fire Skruer D D D D fastflrues 

aldeles urokkeligt til Overstykket, og saaledes vendes 

og drejes/ hvorledes Arbejderne onsker; det kan end- 

vtdere endog udholde smaa Slag uden at bringes 

ud af sin Stilling.

Denne Construction af dette Redskab er den 

sædvanligste; dog har jeg og seek, at hele Overstykket 

var kugleformigt udvendigt uden opstaaende Rand; 

Kuglen holder sig derved noget bedre urokkeligt mod 

Slag; men er igjen ikke saa beqvem at fatte med 

Haanden, og dreje. Undertiden er og Underlaget 

gjort af to Stykker med en massiv Skrue i Midten 

omtrent, som en Comtoirstoel, for at kunne gjores 

hsjere og lavere; men herved taber Redffabet let 

sin Stabilitet, hvis ikke det nederste Stykke af 

Underlaget gjsres særdeles massivt og tungt.

39 Blandt Redskaberne til selvDndigt at fastholde 

kunne vi og regne Handskemagernes Klammer, der 

ister ved visse Arter af Somme ere særdeles beqvem* 

me. En saadan Slæmme er afbildet Fig. 31, Tab. 

I. A A er en Tvinge, der ved Hjælp af Skruen 

C kan fastskrues paa Bladet af et Sybord eller 

Syskammel. Paa Overstykket er fastgjort en Op

stander D, der staaer aldeles ubevægeligt, og lige- 

over for et lignende Stykke E, der imidlertid kan 

dreje sig om F • dette Stykke trykkes ved Fjederen
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G bestandigt med D saalamge der er sig selv over, 

ladt; men det har foroven en lille Stang k, ved 

hvilken er fastgjort en (Snoer L, der igjen under 

Bordet er befæstet til et Fodtrin; og det er da let at 

indste, at hvis der trædes paa dette Fodtrin, da 

trykkes Fjedren G tilbage og Klæmmens Stykker 

kunne aabne sig.

Der staaer os endnu tilbage nærmere at beskrive 

disse Stykker selv; de ere forneden temmelig smale; 

men udvide sig opad; paa den oberste Rand af 

hvert Stykke kan med tre Skruer fastgjores et 

Stykke Blik, der paa sin Overkant er udskaaret 

i Takker. Slrdvanligst bar man til hver Kllrnr- 

me flere forskjellige Stykker Blik/ der ere forstjel- 

ligt fiint eller grovt Udtakkede.

Brugen af en saadan Klemme indsees lettelig, 

og ligesaa dens Nytte; thi det er let at indsee, at 

det maa, hvis Gommen spændes ind i Klammen, 

være langt lettere, at sye lige, og gjore Stingene 

ligelange.

Man kunde vel endnu hertil regne Bogbinds- 40 

rens Besklerpresse, Uhrmagernes Sammen

sætter, o. d. l.; men da den forste kun bruges i 

Forbindelse med Beffærhovlen, saa vil jeg heller 

omtale den, naar jeg omtaler dette Vlrrktoj; Uhr- 

magerens Sammensætter kan maaffee dog bedre 

henfores under det nlvste Kapitel-
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Andet Kapitel.

. Redstaber til ufuldstændigt at fastholde noget.

§ 1.

4i Vi have allerede forhen viist, hvori disse Red- 

ffaber st-celne sig fra de i det forrige Kapitel om

talte, nemlig deri, at Legemet der fastholdes og Red- 

ffabet vel blive aldeles ubevægelige; men at Red- 

skabet maa-af Arbejderen fastholdes i den behsrige 

Stilling; medens derimod ved de i forrige Kapitel om, 

talte Redskaber, Arbejderens Hjtrlp ikke var nsdvendig.

42 Ligesom vi forst omtaltes forrige Kapitel Skrue- 

stikkerne, saaledes ville vi her forst omtale de Red- 

skaber, der have saamegen Lighed med Skruestik

kerne, nemlig Fill kl oer ne, der ere bestemte til 

at fastholde smaae Stykker, der skulle befiles; men 

ved hvis Bearbejdelse det tillige er nødvendigt, at 

de kunne drejes og vendes forffjelligt og frit- Un- 

dertiden skjeelne Skruestikker og Fiilkloer sig nlvsien 

kun med Hensyn til Størrelsen fra hinanden; saa- 

ledes'afbilder Fkg. 9 en engelsk Fiilkloe; der tillige 

om man vil kan ffrues fast paa Bordet og tjene 

som Skruestik.

Ogsaa Fiilkloerne bestaae af to Stykker, der 

forneden ere forbundne med et Gevind og fmine 

presses sammen ved Hjelp af en Skrue; men sæd- 

vanligsi erdet ikke Skruespindlen, der'er bevægelig;



49

den sidder sirdvanligst fast med den ene Ende paa 

eet af Stykkerne, gaaer igjennem det andet, og har 

udvendig en Mottrik/ ved hvilken Stykkerne pres, 

ses sammen. Paa de storre Fiilkloer er Mottrikken 

6-eller 8- kantet/ og maa drejes ved en særstiltpaa- 

sat Nogle; paa de mindre er den en sædvanlig Floj« 

mottrik. Man har og forskjellige Former af Kjæf- 

Len, nogle Fiilkloer have ligesom Skruestikkerne en 

temmelig bred Kjstft; andre en smal.

Den mindste Art af Fiilkloer er de saakaldte 43 

Skaftkloer, der ere bestemte til Fastholdelsen af 

smaae Gjenstande, der under Affiilningen tillige 

nraae drejes, for at Stykket bedre kan befiles paa 

alle Sider lige beqvemt. Jeg vil her nærmere be- 

strive nogle af de mindre sædvanlige Former. Saa- 

ledes er i Fig. 10 afbildet en engelff Fiilkloe, ved 

hvilken Kofterne a a ere to, efter den punkterede Li- 

nies Retning gjennemborede Plader. Man har 

disse af forstjellig Storrelse til at befile paa Ran

den Stykker , gjennem hvilke gaaer en Axe; jeg 

har seet dem temmelig store til Brug for Bos- 

semagere til at affile den saakaldte Nod i Ge- 

vlrrlaaftn. Fig. 11 viser en Fiilkloe, hvis Skaft 

er gjennemboret for beqvemt at kunne befile lange 

Stykker Traad; da Gevindet ikke godt kunde findes, 

hvis en saadan Gjennemgang ffulde v«re der, saa 

er det erstattet ved en bojet Fjeder aa. Fig. 12

4
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er en saakaldet Spindelkloe, der har en saa 

stor Udvidelse under Kjerfterne/ at Spindlen kan 

affiles endskjondt Uroen allerede er sat fast derpaa. 

Det er naturligt, at der endnu efter de forskjellige 

Brug, hvortil de ere bestemte, gives forstjellige an

dre Former; men at afbilde alle bekjendte, tillader 

min indskrænkede Plan mig ikke. Undertiden ind. 

tetter man og Skaftkloerne saaledes, at de kunne 

befæstes i en Dokke, og ved een om Skaftet 

flynget Snor drejes ved HMp af en Bue; da 

imidlertid en saadan Indretning, ffjsndt den er hyp

pig hos engelske Uhrmagere, neppe er meget brug- 

bar, fordi det ikke godt er muligt, at centrere det 

indsplendte Stykke fuldkomment, anseer jeg det til- 

sirækkeligt kun at nwvne den.

i Til at indsMnde Stykker af blode Metaller 

f. Ex. Guld og Solo, eller ffaarne Skruer bruger 

man ofte Fiilkloer af Trcee. Disse ere enten gjorte 

af haarde Træsorter, saasom Buxbaum, Pukkenholt 

o. dl., aldeles som Fiilkloerne af Iern, saa at de 

gandffe have den samme Form, eller man gjor dem 

simplere saaledes som Figurerne 13 og 14 vise. 

Fig. 13 er den simpleste; naar begge dens Stykker 

ere afdrejede sammenklemte, ligger man en Mes

singplade c ind imellem dem, og sammennieter dem 

med Pladen ved Hjelp 2—3 Messingnieter, der ere 

angivne ved de punkterede Linier. I det ene Stykke a
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befæstes Skruespindlen/ der gaaer igjennem det an- 

det bz og udenfor har en Msttrik. Skrues denne 

til, faa presses begge Stykkerne mod hverandre, da 

Tr<reL paa det tyndeste Sted giver efter; men give 

sig tøjen fra hverandre paa Grund af Trarets Ela- 

sticitet, saasnart Skruen strues op. Man kan og 

dreje den af et Stykke, og skjlere den behsrige Spalte 

ind med en Saug. Da en saadan Fiilkloes Aab- 

ning afhKnger af Tmets Elasticitet, faa kan man 

ikke faae den ret stor, uden at frygte for at Travet 

brækkes. Skal man da have en stsrre Skabning, 

faa maa man have en Fiilkloe, som Fig. 14, der 

stjwlner sig deri fra den foregaaende, at den forne

den har et Messirrggevind, og en Fjeder for at faae 

dens Stykker til at gaae op.

Jstedetfor Skruen til at sammenholde en Ful- 45 

kloes Lo Stykker kan man og bruge andre Midler, 

saaledes som en Ring, der flydes op og ned paa 

de modsatte VlrgtstanMrme saaledes som i Fig. 

15, eller en Krampe saaledes som Fig. 16, eller en 

Fjeder, der trykker begge Armene sammen, som Fig. 

17. Man bruger saadanne Bef<rstmngsmaader deels 

fordi de ere mindre kostbare end en Skrue, deels 

fordi man hastigere kan faae den indsplrndte Ting 

los; deels endelig og fordi man ved fine Gager min

dre/ end hvis man brugte en Skrue, er udsat for 

at fortrykte dem. En saadan Maade, at fast-
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tiden og ved andet. Saaledes harman ofte en 

Ring til at ffyde paa grove Smedetænger for at 

fastholde Ting i Ilden, der ffutte svejses passende 

sammen, og som let vilde blive for kolde, hvis man 

forst, efter at de vare komne paa Ambolten vilde 

passe dem sammen. Nogle mindre sædvanlige Sky- 

detænger ere afbildede paa den forste Plade; 

men kun, for at spare Plads, deres Gab. Fig. 15 

er en sædvanlig Tang til at fastholde bredere Styk

ker, hvorfor og dens Gab er, som Gennemsnittet e 

viser, temmelig bredt, hvorimod Fig. 18 har Gabet, 

fom en sædvanlig Fladtang. Fig. 16, er den saa- 

kaldte Naaletang, der er bestemt til at fastholde 

Stifter, der ffulle befiles, dens Arme ere temmelig 

lange, saa at de fjedre noget; ved i er et Gevind, 

hvorved er befæstet en Kt'«mpe, som har et Hul, 

der passer paa en lille Stift a paa den anden Arm 

d. Fig. 24 er den saakaldte Skruepoleertang, 

der inden i hlm Mft har en halvcirkelformig 

Fordybning, hvori kan passe Halvdelen af et 

Skruehoved; denne Fordybning er fortsat med 

en mindre stor, hvori et lille Stykke af Skruetap- 

pen kan finde Plads, saaledes at man beqvemt kan 

polere Enden af en Skrue. Fig. 27 er en saakaldt 

Stig h julstang/ bestemt til at fastholde det Hjul, 

hvorefter den har faaet Navn. Fig. 28 er en Tang
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til at fastholde Uhrvisere ved deres bageste Ende; 

den har som Fig. B viser en halvcirkelformig For

dybning i hver Kjceft omtrent som Skruepoleertan- 

gen. Fig. 23, af Hvilken forestiller Tangen, feet 

forfra, B den sect fra oven, og C fra Siden er en 

engelff Tang, der bruges undertiden af Uhrmagere. 

Den har et bredt, men skraat opad vendt Gab, hvor- 

ved de indsplvndLe Stykker komme til at vende straat 

opad, naar Tangen ligges paa Bordet, faa at den 

i det Smaa er en Art Reifkloe. Fig 19 er en Tang, 

der benyttes af Klaveermagere til at fastsætte Ham

merne paa Klaveertasterne; jeg har nærmest anført 

den, for at vise et Exempel paa hvorledes man kan 

anvende en Fjeder til at fastholde Noget t en Tang, 

thi forresten henhorer den ikke ligefrem under dette 

Kapitel. Det er let at indste, at denne Tang paa 

Grund af Armenes Stilling aabner sig, naar man 

trykker paa den. Til at fastholde smaae runde Le, 

gemer bruger man undertiden et fiirspaltet noget 

konisk Ror, hvis Ender ere noget ffeeformige, og 

som sammenklemmes med en Skydering. Dette 

bruges beqvemt f. Ex. ved Kugler, der skulle facet« 

teres. Undertiden fastkitter man og Legemer for at 

fastholde dem.

§ 2.

Til Redstaber for at fastholde kan man og hen« 46 

regne de saakaldte Skruenogler, skjondt de ikke
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ere bestemte, som de andre her omtalte Redskaber, 

til at fastholde Noget, der stal bearbejdes. De sæd

vanlige crldre Skruenogler med en fiiirkantet Hylse, 

der passede paa Skruehovedet havde den Ubeqvem- 

melighed/ at man til hver Storrelse af Skruehove, 

der behovede en sirrffilt Nogle; man har derfor i 

England i den senere Tid opfundet adffillige saakaldte 

Universalno-gler, der kunne passe til Skrue» 

hoveder af de forskjelligste Storrelser. Ieg vil her 

anføre to af de nyeste der ere bestrevne i Transac

tions of the Society for the Encouragement of 

Arts etc. Vol. 42. Aarg. 1824/ hvilke have adffillige 

Fortrin for de hos os bekjendte saakaldte engelske 

Skruenogler. Fig. 33, Tab. II. er en Afbildning 

af Watts Skruenogle. Den besiaaer ligesom de 

sardvanlige engelffe Nogler of to Stykker h og Y, 

der ere bestemte Lil at klemme Skruehovedet; h er 

fastgjort paa Stangen il, her gaaer igjennem et 

Hul i bet andet Stykke k. Paa denne Stang er 

befæstet en Iernhylse j j, i hvilken den kileformig 

afssraaede Stang 11, hvorpaq k er befæstet, kan 

gaae uden at vakle. For at fastholde den paa hvad 

Sted man vil, behover man kun at inddrive Kilen 

m n, der hindres fra at kunne trækkes heelt ud 

ved Stiften m.

47 En anden Skruenogle af Eddy, der er afbildet 

Fig. 34 A i Gjennemslitt; Fig, 34 B sect fra oven
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og Fig. 34 C sect fra Siden/ ligner mere den sæd« 

vanlige engelffe Skruenøgle; men har det Fortrin, 

at der ikke brcekkes paa Klemmestruen, naar man 

drejer paa Hovedet af den Skrue, der stal udeller 

ind. n og c ere begge Kjæverne, der ligesom ved den 

forrige og alle lignende Regler kunne stilles saa nær 

ved og saa langt fra hinanden, som man behover 

for at fatte Skruehovedet eller Skruemottrikken. 

Den med a forbundne Stang b er ved Enden ved 

g bojet retvinklet om, har i Ombsjningen et Hul, 

igjennem hvilket Skruen f gaaer. Denne Skrue 

er ved i saaledes befirstet, at den vel kan dreje sig, 

men ikke gaae ud eller ind, saa at altsaa ved dens 

Omdrejning Stangen a, hvori den har sin Mottrik 

og paa Enden af hvilken findes Kjæven, maa stydes 

frem og tilbage. Omkring begge Stængerne b og 

d er lagt en fiirkantet Hylse af tykt Iernblik, der 

sammenholder dem til hverandre. Endvidere har 

Stykket i en Nakke med et fiirkantet Hul, gjennem 

hvilket Stangen b gaaer. Det indsees da (ettelig 

baade, hvorledes denne Nogle fatter, og at aldeles 

ingen Kraft virker til at forbsje Skruen.

§ 3.

Ligeledes kan hertil regnes Uhrmagernes S arm 48 

men hol der/ som man betjener sig af for beqvemt 

at kunne haandtere et Uhi'/ der er taget fra hver- 

andre, og siette de enkelte Dele ind imellem Plader-
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ne. Man spamder til den Ende Uhrpladen, i hvil- 

ken man vil indslvtte de enkelte Hjul o.s.v., ind i 

Sammenholderen; den fastholdes da ved 3 Punk- 

ter, men er iovrigt fri, og kan desaarsag let be, 

handles. Fig. 35 A viser den sædvanlige Sam, 

menholder t Gjennemsnit. Dens Hovedstykke er en 

gjennembrudt Messingplade A, i hvilken findes Ba, 

nett for de 3 Arme B, der ved deres Sammenstil' 

ling ffulle holde Uhrpladen. Armene, af hvilke Fig. 

35 B sårskilt afbilder een, ere ved den ene Ende 

o ved Hj<rlp af Skruer saaledes forbundne med den 

Yderste Kreds af Sammensætteren/ at de blive ved 

at være bevægelige; de kunne desaarsag vilkaarlig 

nærme sig til Midtpunktet, og fastsiilles paa et hvil- 

ketsomhelst Sted i Banen ved HMp af længere 

Skruer, hvis Ender sees ved e e; de tjene tillige 

Redskabet fom Fodder. Paa den egentlige, buefor, 

mige Arm Fig. 35 B, er paafat et opstaaende 

Stykke b, ver har en Afsatz ved c. Paa denne 

kommer Uhrpladen til at ligge, og naar alle tre Ar

me ere bragte i en tilbørlig Stilling og fastklemte 

ved Skruerne er den da befæstet til Redskabet. Da 

Faststillingen af de enkelte Skruer er ubeqvem, og 

endog fordrer en vis Svelse, saa har man forsogt 

at indrette Redskabet saaledes, at alle tre Armes 

Bevægelse og Faststilling kunde ffee samtidig og paa 

eengang.
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En saadan Construction har Altmüller be- 49 

strebet*,  jeg veed ikke hvo der er dens Opfinder, 

og har kun sect den anvendt i nogle faa Uhrmager- 

værksteder i Wien; men den forekommer mig sær- 

deles sindrig, og endog i veen mechanist Henseende, 

med Hensyn til Figuren af de krumme Linier, der 

forekomme, ret mlrrkelig, saa at jeg vel troer, at burde 

omtale den noget nærmere. Fig. 36 A afbilder den 

seet fra oven, og Fig. 36 B med borttagne Arme; 

Fig. 36 C tjener til nærmere Oplysning af de krum

me Coulissers Form. Omdrejer man den under A 

liggende Fod (de andre ere ubevægeligt faststruede 

paa Pderkredsen), i Retningen af Pilene faa nærme 

de tre Arme B C D jig indbyrdes op til Centrum, 

og det saaledes, at de, hviS InsirUmencet er nøjagtigt 

udarbeidet, blive siaaende saasnart man horer op at 

dreje. Holder man da med den ene Haand Uhrpla- 

den i Armenes Plan, og drejer med den anden Foden 

i den forlangte Retning, saa fatte Armene med den 

siorsie Lethed. Drejer man til den modsatte Gi

de, ville de naturligviis igjen gaae fra hverandre. 

Instrumentets Mechanisme vil indsees af neben# 

staaende Beskrivelse. Det har forsi alle Dele, som 

en sædvanlig Sammenholder har, nemlig de tre Ar-

* Jahrbücher des polytechnischen Jnftituts in Wien. Ir Band.

Pag. 329.
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me, der ere bevægelige om en Skrue, og bevtyge sig 

i de udskaarne Coulisser n n n i den oversie Plade, 

hvilke saaledes, som Fig. B viser, have den strdvan- 

lige Bueform. Lignende Indsnit har en underneden 

liggende Plade, saaledes som man seer Fig. B ved 

ooo. Skruerne ved den anden Ende af Armene 

ere imidlertid ikke saa lange, fom paa den sædvan

lige Sammenholder/ ved hvilken de tillige tjene som 

Fodder, og behove heller ikke, for at Armene skulle 

blive staaende, at trarkkes an. Imellem disse to 

omtalte Plader, der holdes til hverandre ved Skruerne 

b b b, ligger en tredie, ved hvilken egentlig Bevlb- 

gelsen frembringes, og fom væsentlig udstiller dette 

Redskab fra de sædvanlige. Ogsaa i denne ere Ba

ner indffaarne; men de ere dannede efter en Spi- 

rallinie, om hvilken jeg siden skal tale nærmere. Pla- 

den seer man tildeels i Fig. A, men endnu bedre i 

Fig. B. Paa Omkredsen af den midterste bevcege, 

lige Plade ere paa i af Omkredsen indffaarne Ten

der/ i hvilke et lille Hjul B. gig 36 B, griber ind; 

dette ligger i en Fordybning af den fremspringende 

Deel A, og har sin Axe i den bevægelige Fod un

der A. Paa Axen sidder tillige et Spærhjul, i hvil

ket man efter Godtbefindende kan lade Spærhagen 

D Fig. B falde ind. Drejes altsaa den bevlrgelige 

Fod efter Pilen x, saa drejes og det lille Hjul 

og den midterste Plade, men naturligviis efter Ret-
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ttingen af Pilen y. Da nu Skruerne e ee, eller 

rettere disses afdrejede Spindler gaae igjennem Ud« 

snittene af alle tre Plader, saa maa de, og de der- 

til befæstede Arme, Fig. L, nærme sig til Centrum, 

thi Punkter m maa naturligviis/ naar det skal be- 

finde sig ved 4 eller 5 være nærmere ved Centrum, 

da Afstanden 4e eller 5e er mindre/ end le eller 

2e. Endnu tydeligere vil man indste Nodvendig, 

heden heraf, naar man forestiller sig, at i Skruen 

m's Stilling, Fig. S, indskydes mellem den og et 

fast Punkt p i Omkredsen langsomt en Kile, hvis 

Spidse er vendt mod y; derved vilde m i den 

bueformige Coulisse bevæge sig mod Centrum. At 

Mellempladens Fremrykke« gandste maa have den 

samme Virkning/ indsees tydeligt deraf, at Linierne 

ab og ac meget godt kunne forestille Gramdserne 

af en krumliniet, kileformig Flade, der skydes ind 

mellem Omkredsen og det bevægelige Punkt m. At 

paa denne Maade de tre Arme samtidig maae be- 

væge sig, at Afstandene mellem de tre fasiholdende 

Punkter bestandigt maae blive indbyrdes ligestore, og 

at endelig Armene paa ethvert Sted i Banen maae 

af sig selv blive staaende, da ellers Midterpladen 

maatte dreje sig, vil man let forstaae.

For den praktiske Udforelse og Forflrrdigelse 50 

af Redskabet er Formen af Mellempladens Coulis- 

ser ingenlunde ligegyldig; jeg vil desaarsag forsoge
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noget nlermere at vise den. For at fore de tre givne 

Punkter mod Centrum behovede man kun at giveCou- 

lisserne en vilkaarlig krum Figur/ der gik fra a til e 

Fig. B; imidlertid er Krumningens Beskaffenhed 

ikke uden Indflydelse paa Armenes Gang, og deres 

Ubevlrgelighed paa ethvert Punkt af Banen. Jo 

mere nemlig den krumme Linie nærmer sig til at 

være parallel med -Omkredsen/ om jeg saa kan sige, 

desto fastere ville Armene staae, men desto langsom- 

mere ville de og nærme sig > og omvendt, jo kortere 

Vejen til Centrum er, eller altsaa jo mere Mellem- 

pladens Coulisser nærme sig til at faae samme Fi, 

gur, fom Dderpladernes/ desto lettere kunne og Ar- 

mene vige ud, og allerlettest hvis, som paa, de s^d, 

vanlige Sammenholdere, Coulissen var en Cirkel

bue. Efter dette kunde da mange forstjellige krum

me Linier være tjenlige, men da den faste Jndsparn, 

ding er Redskabets Hovedbestemmelse, saa maa man 

Mlge een, der kan lade Armene beffrive den längst 

mulige Vej, naar den tillige stal kunne tregange 

finde Plads inden i Cirklen. En ret fyldestgjorende 

Curve kan construeres paa folgende Maade, som Fig. 

36 C viser; en fuldstændig analytisk Oplosning af 

Gporgsmaalet vilde her ikke virre paa det rette Sted. 

Den siorste Peripherie deles i 12 Dele, fra hvilke Ind- 

delinger traikkes Radier; een af disse deles i f. Ex. 

ogsaa 12 Dele, og med disse 12 forstjellige Af-
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stande fra Centrum til Radius beskrives indbyrdes og 

med den yderste Cirkel concentriffe Cirkler; igjennem 

Radiernes og Cirklernes Sklrringspuncter tmkkes 

paa fri Haand de tre krumme Linier fra tre lige langt 

fra hinanden frastaaende Punkter t den storste Cirkel 

til Centrum. At Inddelingen maa være nøjagtig, 

hvis Bevlrgelsen stal v<rre jevn, forsiaaes af sig selv. 

Vielger man en Curve, der er mindre krum, saa er 

Spmhjulet ingenlunde overflodigt, og selv hvis 

Coulisserne ere construerede, som jeg har angivet, 

vil det ikke være overflodigt, naar de forskjellige 

Stykker ere blevne noget forslidte/ og man ikke vil 

sirax slette nye i Stedet.

At Forflkrdigelsen af denne Sammenholder ikke 51 

er gandske let, og at den vil vcere en Deel kostbarere, 

* end de sædvanlige, da den for at virre ret brugbar 

maa forflvrdiges med Nojagtighed, er let at see. 

For at forhindre Hjulendernes Glidning er det 

tilraadeligt at gjore Midterpladen af Staal, hvil- 

ket desuden har den Fordeel, at den, hvis man ind- 

spænder et Uhr noget Haardt, ikke stal kaste sig, og 

derved gjore Redskabet ubrugeligt. Jsvrigt indseer 

enhver Uhrmager, at, uagtet dette Redskab for

resten sikkerligt er at anbefale, gives der dog Tilfæl

de, stjsndt kun faa, i hvilke det er uanvendeligt. 

Der forekommer, som bekjendt, mellem Uhre af <rl- 

dre Construction nogle, i hvilke flere Dele f. Ex-
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Fjederhuset, Snekkehjulet o.s.v. gaae noget ud over 

Pladen; da nu denne Sammenholder bestandigt fatter 

i tre Punkter, der ere ligelangt fra hverandre, saa 

er det ofte ikke muligt , at vende et saadant Uhr 

saaledes, at ikke netop en saadan Deel træffer lige 

for een af Armene, og saaledes gjor Indsplrrnngen 

umulig. For saadanne Tilfælde, der naturligviis 

bestandigt blive sjeldnere, er det da nodvendigt, at 

have en sædvanlig Sammenholder, ved hvilken det er 

muligt, at indsplbnde et Uhr saaledes, at de tre 

berorende Punkter ikke ere Toppunkterne af en lige- 

sidet, men af en uligesidet Triangel, da Punkternes 

Beliggenhed er uafhængig af hinanden.

En Simplification af dette Redskab er det, at 

lade Drevet B Fig. 36 B vlvre borte, give Midter- 

pladen SpcrrhjulstKnder, og en saadan Indretning 

at den kan drejes ved en lille Knap paa dens Un- 

derflade, samt fastholdes hvor man vil ved en Spcer- 

hage. Vel bliver Redskabet herved noget simplere, 

men langt fra saa beqvemt.

§ 4.

52 Paa en Maade kunne og hertil regnes de saa- 

kaldte Tvinger, der vel oftere bruges for urokke- 

ligt at fastgjore Noget til en fasi Gjenstand, og altsaa 

egentligen burde have varret omtalte i forrige Ka

pitel, men dog ogsaa undertiden til blot relativt at 

befæste Noget. I Hovedsagen ere de blot een paa

/
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den ene Side aaben Rectangel, der i den ene Side 

har en Skruemottrik, gjennem hvilken gaaer en Skrue, 

hvormed Noget kan fastklemmes mod den modstaaende 

Side. Man har dem, som bekjendt, af TrE eller 

Metal. En forbedret Indretning af Tmetvingerne 

har jeg seek i Wien, jeg kroer den har, hvor lidet 

forffjellig fra de andre den end er, dog Fordele i 

Soliditet fremfor de sædvanlige, og har desaarsag 

troet det hensigtsmarssigt, at omtale den lidt nær# 

mere: den er afbildet Fig. 36. Den storste Kraft 

til at bryde Redskabet i Stykker virker i Hjernerne/ 

hvor Stykkerne ere sammenzinkede, desaarsag blive 

da disse Forbindelser let vaklende eller Tappene 

brække af. For at forhindre dette, er det, at man 

ofte over Sammenzinkningerne ltvgger Vinkelbaand 

af Jern og enten ffruer dem fast med Holzffruer, 

etter tagger et Baand paa hver Side, og nieter 

dem ved gjennemgaaende Nieter til hverandre. Dette 

er maaffee endda neppe saa solid, som den lidet for* 

skjellige Construction, jeg vil omtale. Man gjor 

nemlig Stykket n, noget longere end ellers, og gi

ver hver af Armene en Ansatz ddz der stemmer 

med Inderkanten af n. Bedre end de af £ro?z ere 

Tvinger af Stobejern med Smedejerns Skruer, 

der, naar de ved Skodningen have faaet den hen- 

stgLsmassigste Form, ingenlunde ere saa tunge, som 

man sirdvanligst troer, men de ere dyrere.
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Ligeledes kunde hertil henregnes Bogbindernes 

Beffcrrpresse; men jeg vil heller forst omtale denne, 

nnav jeg omtaler det ovrige Bestcrrtsj.

Tredie Kapitel.

Redskaber, der kun fastholde, saalænge Arbej- 

deren virker paa dem.

§ 1.

53 Forskjellen mellem disse Redskaber og de, der 

i forrige Kapitel ere omtalte, er allerede forhen viist. 

Gkjondt vel deres Brug er særdeles hyppig og 

man har en heel Deel forffjellige deraf, saa ere de 

Fleste bog saa simple og saa almindeligt bekjendte, 

at jeg egentlige« efter min Plan kun kan omtale 

nogle faa. Man virker paa saadanne Redffaber 

paa forffjellig Maade, undertiden med to Fingre, 

undertiden med hele Haanden, undertiden med begge 

Hinder/ undertiden med Benene, saaledes som ved 

Sadelmagerklemmen, undertiden traeder man paa 

et Stykke og bevirker derved Sammenklemning, o.s.v. 

I Almindelighed ere de egentligen kun en V<rgt- 

stang, der er forbundet enten til en anden Vargt, 

stang eller et fastsiaaende Legem ved en Charnering, 

og saaledes istand til at fastklemme et Stykke, der 

ftal fastholdes.
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§ 2.

De fleste af disse Redskaber benævnes Twnger; 54 

en Tang bestaaer egentlige« kun af to Arme, der enten 

ved en Charnering eller ved et bojeligt Legem ere for

bundne med hverandre; disse Arme virke enten som 

eenarmede Virgtstange, men hyppigst som toarmede, 

og krydse i dette Tilfalde t Almindelighed hveran- 

dre i Charneringen. De to lige for hverandre lig

gende Ender af Armene, det saakaldte Gab, ere 

forfkjelligt formede efter det Brug, hvortil Tangen 

er bestemt, og de to andre/ der tilsammen kaldes 

Grebet, forffjelligt efter den Maade, hvorpaa man 

vil virke paa Tangen.

Ikke uvæsentlig er Formen af Charneritt-55 

gen; ved de allersimpleste Tauiger, saaledes som de 

sædvanlige Smedetænger (ffjondt jeg dog og har feet 

saadanneTamger med andenCharnering), erden ikke 

andet, end de to Arme, der paa dette Sted ere noget 

udhamrede/ og gjennem hvilke gaaer en paa begge 

Sider nietet Nagle; ved de mindre er den ene Arm 

gjennembrudt, der hvor Naglen gaaer igjennem, og 

igjennem Hullet gaaer den anden Arm, der kan 

uden Spillerum bevæge sig og dreje sig om Nag, 

len. Dette giver en bedre Gang, da Naglen ikke 

behover at- klemme saa stærkt for at ikke Tangen 

stal dreje sig i Charneringen, men denne Charne

ring er ikke saa let at gjore som den anden, hvis
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den ffa! ligge i Midten af Armene. Io bredere 

Fladerne af Charneringen, der ligge mod hveran- 

dre, ere, eller jo tykkere, der hvor Naglen gaaer igjen- 

nem, og jo mindre Spillerum denne har i Hul- 

let, desto sikkrere er Tangen. Undertiden gjor man 

derfor isirr ved Tanger, der ffulle gaae vidt op, de 

Stykker af Armene, der ligge mod hverandre i Charne- 

ringen, cirkelformige og temmelig brede i Forhold til det 

ovrige af Armen, undertiden lader man den ene Arm 

have flere Gjennembrydninger, i hvilke den anden 

ligeledes gjennembrudte Arm passer. Sædvanligt 

passe de to Arme i Charneringen saaledes mod hver- 

andre, at de/tiaarKjæfterne ere saa nær ved hveran

dre som man vil, ligge an mod hverandre med et Bryst. 

Undertiden lwgger man en Fjeder, der er befersietmed 

sin ene Ende ved den ene Arm, og er fri med den 

anden, imellem begge Armene af Tangen, hvilket 

gjor, at man lettere og hastigere kan fatte og flippe 

det, man har fastholdt, da Tangen saaledes af sig 

selv aabner sig, saasnart Trykket paa den horer ov; 

jeg har ftet dette endog anbragt ved de sædvanlige 

SmedetEnger, og man var sårdeles vel tilfreds med 

denne Tilflytning/ der paa smaae Tanger dog er 

siedvanligere.

§ 3.

56 Efter Kofternes Form faae Tangerne forffjel- 

lige Navne; jeg vil her kun omtale nogle afde min#
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dre almindelige. Saaledes er Fig. 17 Afbildning 

af den saakaldte C Harneringstang, der har et 

temmeligt langt Gab i hvilket ere Fordybninger 

af forskjellig Storrelse, og ved Enden en Stift a, 

der falder ind i et tilsvarende Hul i den anden Kjæft/ 

og derved forhindrer Tangen i at dreje sig. Man 

bruger den for at affile Enderne af de smaa Ror, 

hvoraf Charneringer paa Daaser, Uhrfuteraler o.s.v. 

gjsres; man klemmer da et saadant Ror ind i en 

passende Huling i Gabet ved at holde om Grebet 

d d, og filer saalænge indtil Filen lober paa de 

hærdede Yderflader af Tangen. Figuren 21 er en 

Tang, der bruges af Claveermagere til at indflytte 

de saakaldte Fjedre for Tasterne, den er isvrigt skabt 

fom en sædvanlig FladLang. Fig. 25 er Gabet 

af en saakaldt Loddetang, dens ene Kjæft er 

temmelig flad og bred, den anden er tynd og bojet 

saaledes rundt, at den kun trykker med en gandste lille 

Flade. Den er bestemt til at fastholde smaae Styk- 

ker, der skulle loddes ved Blæseroret, ved hvilket 

det er om at gjore, at Flammen kan virke saa 

frit, som muligt. Jeg har og t adskillige Varrktoi- 

Fabrikker i Schweitz og Frankrig seet den siorre, 

saa at den brugtes ved Smedeild for Balgen; i 

detteTilf<rlde havde sædvanlig Grebet en Skydering.

Forffjellige fra Tlvngerne ere desaakaldte Pin- 57 

cetter, der især bruges af Uhrmagere og Iuve-



68

lerer og ved hvilke Armene virke som eenarmede Vlvgt- 

stænger. De simpleste ere blot et Stykke hamret Mes- 

singblik der bojes om og drives sammen; de for# 

ffjellige formede Stykker, der slrdvanlig ende sig i 

en Spids/ ere tillige noget krumbojede, saaledes at 

der bliver nogen Plads imellem dem, om og Spid

serne stode sammen. Man har dem og mindre simple 

af Lo Staalplader, der forneden ende sig i to halv- 

runde inden i fiilhuggede Spidser, paa Midten ere 

tykkere og bredere, og udvendigt fiilhuggede, for

oven ere tynde for at kunne fjedre, og sammenlod, 

dede over en tilstrækkelig tyk Plade. Undertiden 

anbringer man og een i en Coulisse paa Midten 

af Siderne, bevægelig dobbelt Knap, for at kunne 

beholde fast det, der er fattet med Pincetten. Zeg 

anseer det ikke nødvendigt at afbilde den. Man har 

og Pincetter/ der af sig selv holde fast ved deres 

Fjedre, og kun aabne sig, naar man trykker paa to 

smaa Knappe, der gaae fra det ene Stykke stifte, 

viis igjennem det andet. Undertiden gjor man og 

Pincetspidserne noget hule, fom en Areskee.

§ 4.

58 Gom et Exempel paa en Art Tang ved hvil, 

km man virker med Benene vil jeg anføre den saa- 

kaldte Sadelmagerklemme, hvis sirdvanlige 

Indretning er noksom bekjendt. Engelffe Sadel- 

magere have gjort en Forbedring deraf derved, at 

de, fom paa den Fig. 31 afbildede Handskemager-
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klemme, have anbragt for oven to fjedrende Staal- 

stykket'/ der ere regelmæssigt udtakkede, og af hvilke 

flere af forskjellig Form eller Fiinhed i Tanderne 

kunne paastrues. Klemmen holder saaledes bedre 

fast, i det en lille Efterladning af Trykket rettes ved 

den sammentrykte Fjeders Udvidelse, og Tanderne 

gjore det muligt, akkuratere at stikke for med Sylen. 

Til mindre Arbejder bruge engelffe Sadelmagere 

for Tiden ogsaa Handskemagerklemmen.

Ligeledes kan her anfores det Fig. 32 afbil- 59 

dede Sybord for Skomagere, ved hvilket det er 

muligt for Denne at arbejde stauende/ om han vil, 

istedet for, som sædvanligt/ i den saa usunde sid

dende bojede Stilling, der er nodvendig for paa den 

sædvanlige Maade at fastholde med Spanderemmen. 

Den almindelige Spanderem erstattes ved en Rem 

fra et Fodtrin, og Kimet som Underlag ved en ud, 

stoppet Krands. Redskabets Indretning vil af Teg

ningen forstaaes uden videre Beskrivelse.

Ligeledes henhorer her Bodkernes Sk seere- 

lad, fom bruges til at fastholde de Ting, der ffulle 

behandles med Baandkniven; det er for alminde, 

ligt bckjendt til nt det ffulde virre uodvendigt vidt- 

loftigen at omtale det. En lignende Indretning har 

et Redffab/ der bruges af franste Snedkere under Navn 

afanefor at fastholde Ting, der ffulle behandles med 

Kniven etter Respen og ligeledes af Vosseffjæstere;
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jeg har ikke seek det uden i franske Værkstedet'/ og 

da Hsvlebwnkens Tang og Skruestikken i de fleste 

Tilferlde kunne erstatte det, finder jeg det ikke nod- 

vendigt at omtale det videre. Underretning kan fin

des i Encycl. method. Art: E benis te, hvor 

tillige findes flere Afbildninger deraf.

Fjerde Kapitel.

Underlag til at hindre en Bevægelse i een eneste 

Retning.

§ I-

60 De i de foregaaende Kapitler anførte Redskaber 

vare istand tildeels ved en directs Hindring for Bevtv, 

gelsen, deels ved den Modstand, som Frictionen foran

ledigede, at fastholde et Legem, selv om en Kraft virkede 

paa det i flere forstjellige Retninger; som Slutnings

led i denne Række afRedffaber, paa en Maade som de 

mindst uddannede, siaae de saakaldte Underlag, 

af hvilke Am bolt erne ere de vigtigste; de ere 

kun bestemte til at modsiaae Bevægelsen ved den 

directe Modstand, som de gjore mod Bevægelsen i 

cn Retning, der steer lodret, eller næsten lodret paa 

deres Overflade. De ere især brugelige hvis Ind

virkningen paa Arbejdsstykket ffeer ved Slag, ved 

hvilke et ikke aldeles haardt og spredt Legem skal
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bringes til at antage en Form, der afhænger af 

Underlagets og det indvirkende Redstabs Form. 

Dog kan og herunder regnes Huggeblokke og lig

nende Underlag, den simple Tommermands Hovle- 

bcenk vdl.

§ 2.

Under Benævnelse af Ambolte indbefattes 61 

en faa stor Maingde forffjettigt formede Underlag, 

at deres fuldstændige Opregning vilde virre et tem- 

meligt vidtløftigt Arbeide; men da de i Hovedsagen 

dog have een Grundform, og stjondt de have hoist for- 

ffjellige Navne, dog ofte kun fficelne sig fra hinanden 

ved Storrelsen og en sieregen Form afen enkelt Deel, 

faa er det aldeles uovereensstemmende med n«rvar- 

rende Dierks Plan, at gaae i Detail. Intet Red- 

stab, Hammeren maaskee undtaget, har saa forffjel- 

lig Gtorrelse som netop Ambolten, thi man har 

den fra flere tusind Punds Vægt, og indtil nogle 

Lods.
Den sædvanligste Form af Ambolte, er For- 62 

men af den saakaldte G mede ambolt, der er til- 

strcrkkelig bekjendt. I Hovedsagen er dette kun en pris- 

matisk Jernklods/ der opadvendt har en glat fiirkantet 

Plan, den saakaldteB an e, der ncrsten altid erafhser- 

det Staal; den har endvidere siedvanligenpaasineto 

smaleste Sideflader to horizontale Tilsætninger/ den 

ene er det saakaldte Sparr horn, det andet har et
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sm'kantet Hul, i hvilket de til Arbeidet nsdventdkge 

HMperedffaber, saasom Meisler obl. kunne ind- 

ssttes. Gadvanligsi gjores Ambolten af Smede- 

jern, hvilket maaffce dog ogsaa er det bedste, rø8nbt 

Ambolte af Stobejern mere og mere blive almindelig,, 

deels paa Grund af deres ringere Prus, deels fordi 

man xaastaaer, at de hvis de ere siebte henfigts- 

>n«ssigt, (nemlig ved at lade den Deel af Formen, 

der skal danne Banen, barre en meget stor Klods 

af J-rn, og bet rørige Formsand), (Tutte Ixngete 

()o(i>e sig for at faae Gruber. En Ambolt af Sko- 

bejern springer imidlertid lettere, og ifør 8i#c H„, 

ttene let springe af. Smedejerns Ambolte forfar» 

diges i Almindelighed af en fiirkanket Klods, til 

hv'lken Hornene siden svejses; Englænderen Sing* 

h«, PM Grund af at Hornene ved en mindre 

got> Sv-jsnmg fa« let sprmge af, foresiaaek, r)8is 

mnit ikke kunde smede Ambolten af eet eneste Styk, 

fe, hellere at smede Overdelen med begge Hornene 

af eet Stykke, os Underdelen af et andet, svejse 

biåle fammen, og til st°rr° Sikkerhed,«gge en ring

form« Skinne °m begge °g f0Cjfe den til be to 

<ini>re Stykker, og forst derxaa at svejse den for= 

stablede Bane til, faa(e»e8 fom §i3.37 A C3 B 8ife 

Dette forekommer mig en fetbeleS henstgksn>«§stg

Dinglers polytechnisches Journal, V Band, Pag. 252.



Methode. Hensigtsmæssigt er det og, hvis det Brug 

hvortil Ambolten er bestemt, ikke fordrer en ffarp Kant, 

at gjsre Staalpladen, der stal paasvejses, saa stor 

som Banen er; men siden, for den hærdes, at affile 

den ffraae paa Randen indtil man kommer til det 

underliggende Jern, saa at Ambolten ikke bliver 

skarpkantet; dette hindrer den fra at blive ujevn i 

Kanten ved Stykker, der ellers faa let springe ud. 

Den bedste Maade at forstaale/ er at hugge Staal- 

stlvnger i Stykker paa en Tommes Højde, seette dem 

jevnsides, lægge et Iernbaand derom, og derpaa svejse 

alle disse Stykker sammen til en Plade. Molard 

paastaaer, at dette holder langt bedre, end om man 

vilde svejse Stænger paa langs. Undertiden har 

man og gjort Ambolten doppelt, saaledes at den, 

hvis den ene Bane blev ubrugbar, kunde vendes 

om; men jeg troer ikke at dette har store Fordele, 

undtagen for Smede, der ikke boe i Nærheden af 

Amboltsmede og ikke selv kunne lægge ny Bane paa 

deres Ambolte; thi den nedadvendte Bane bliver 

ofte ved Rust ubrugbar ligesaa tidligt, som den an- 

den opadvendte. Hensigtsmæssigt er det, at cæmetv 

tere Banen efter at den er paasvejset, thi som os- 

test lider Staalet ved den stcrrke Varme saamegm 

Forandring, at det siden ikke faner den tilborlige 

jevne Hærdning uden Ccementation. En særdeles god 

Methode at lM'de paa er den, som Amerikanerne
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6rtt£jcz at lade Vand, der paa Grund as en meget 

hoj trykkende Vandkolonne strommer ud med bety- 

delig Hastighed, styrte ned paa Midterlinien efter 

Lamgden af Ambolten, gjennem en fim Ridse; der er 

ingen Tvivl om, at Hærdningen steer bedre, end 

paa den sædvanlige Maade, uregelmæssigt at kaste 

Vand paa Ambolten, eller at kjore den ud i Vand, 

saaledes som der gjores i tydffe Amboltsmedier; 

thi ncrsten alletider faaer derved Banen sin storste 

Haardhed i Kanten, hvilket netop skulde være om- 

vendt. Af Vigtighed ved en Ambolt er det, at de 

forskjellige Stykker ere godt sammensvejsede, at 

Staaldækket, der udgjsr Banen, er aldeles heelt, og 

overalt godt forbundet med det Jern, hvortil det 

er svejset, hvilket kun altfor hyppig ikke er Tilfaldet. 

-Om Banen er tilstrækkeligt hcerdet kan man erfare, 

ved at prove den med en Fill; om den er godt svej

set til, kan man hore paa Klangen, naar man flauer 

derpaa med en Hammer/ da den overalt maa klinge 

lige lydeligt og reent; har Ambolten ingen teen

wen fkratter ved Slagene, da er det et sik, 

kert Tegnpaa, at der gives Steder, hvor Gtaalet 

og Jernet ikke have forenet sig med hinanden. Paa sam

me Maade opdager man og Feil i den ovrige Svejsning. 

Man har forsogt ikke at svejseBanen til, men at flibe den 

sammen med .gernet, og derpaa at befæste den med 

Skruer fra neden. Dette kunde maaffee i adskillige
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Henseender have Fordele; men deels foreger dette 

Redskabets Kostbarhed, deels vil sikkerlig en saadan 

paaffruet Staalplade/ hvis den ikke er særdeles tyk, 

lettere springe/ end en godt paasvejset, thi Berorin- 

gen kan aldrig, selv om man lægger et Lag Iern- 

kit imellem, blive saa fuldkommen, som ved Svejs, 

ning, og Banens Udvidelse ved Varmen vil desuden, 

ifald Skruerne ikke staae tilstrækkeligt imod, hviU 

ket neppe vil vwre muligt, da de kun fatte med saa 

kort et Stykke, saare let efterhaanden krumme den. 

Af Vigtighed ved en Ambolt er det, at Banen er 

godt afliehet og tilstrækkelig glat og fri for Grm 

ber og Ridser; nogle Ambolte maae endog have 

en hoi Grad af Politur. Er det paasvejsede Staal 

ikke godt, da vil en Ambolt ikke vedblive at beholde 

sin Glathed i tilstrækkelig lang Tid, om den og fra 

ny af synes sårdeles god, og ofte fordærves Staa, 

let ved at svejses paa ved en altfor stærk Hede. Er 

Staalet godt, og Forsiaalingen tilstrækkelig tyk, da 

fan en Ambolt afflibes paany, om den bliver ujevn, 

men er dette ikke Tilfældet, da kommer man ofte, 

ved at slibe, til nye Gruber inde i Staalet. Den 

egentlige Forflrrdigelse af Ambolte henhorer ikke 

her. En Ambolt kan efter Sagens Natur egentlig 

aldrig være for svM/ undtagen forsaavidt som dens 

Størrelse kunde gjore den ubeqvem; derimod anta- 

ger man i Almindelighed, at man ikke smeber godt,
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hvis ikke Ambolten er i det mindste 16—20 Gange 

saa svarr font Hammeren, hvormed der stal smedes.

63 De storre Ambolte have i Værkstedet ftedvan- 

ligst en fast Plads tæt ved Essen, og staae paa 

den saakaldte iAmboltblok, der i Almindelighed er 

en stor Egeklods, hvorom ofte l<rgges Jernbaand, 

og vel ogsaa undertiden ovenpaa den en Plade af 

Jernblik sor at forhindre Glatter fra at brænde den. 

SlbdvalUigst er kun Ambolten sernket nogle Tom, 

mer ind i Traret, da den ved sin Valgt iovrigt bli

ver paa sin Plads. En Ubeqvemmelighed ved Sined, 

ning, især hvis Ambolten ikke er stor nok, er den 

Rystelse det giver i Hilset, hvilket vel endog kande 

være farligt, saaledes som man har havt flere Exem- 

pler paa. Man har afhjulpet dette paa forffjellige 

Maader, saaledes har man ofte under Blokken lagt 

Krandse af flettet Tougværk; man har istedetfor 

Blokken brugt en Tonde fyldt med tørt Sand, oven 

paa hvilket laae en nisten udfyldende Tra-plade hvori 

Ambolten var gjort fast, og sat denne paa to med 

deres to Ender i Muren fastgjorte og med de to andre 

fritliggende Bjelker; men disse ere som oftest »be- 

qvemme i Værkstedet. En særdeles net, men kost, 

bar Indretning, har jeg seet hos en Instrument- 

mager i Paris, der havde sit Smedevcerksted paa 

en Sahl. Amboltblokken var en sårdeles svær fiir- 

kantet Klods af Stobejern, hvori var foroven et
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tilstrækkeligt stort og dybt Hul for Amboltens Un- 

derdeel; i dette var lagt en Tomme tyk Skive af Kork. 

Klodsen hvilede i en Fals paa en Ramme afStobe» 

jern, der var forbundet med en anden Ramme ved 

fire ringformige Staalfjedre omtrent af 8 Tom

mers Gjennemsnit, 3 Tom. Brede og henved j Tour- 

mes Tykkelse. Under den nederste Ramme vare fire 

krumme Been af Smedejern, hvilke stode paa en 

Pude af Tougvcrrk, der var darkket med en Plade af 

Jernblik med nedadbsjede Ränder. Selv om man 

og smedede med en 6—8 Pund svær Hammer/ var 

det ikke muligt, at mærfe den mindste Rystelse i 

Gulvet, eller underneden i Stuen hore, at der blev 

smedet. Skjsndt en saadan Indretning umuligt 

kan blive Hvermands Sag, da allerede en Jern- 

klods af over een Fod iHojde og 2 Fod i Fiirkant, 

hos os vilde koste mere, end maaffee mangen Smeds 

hele ovrige Vcerktsj/ saa har jeg dog troet at burde 

anføre den, da en Blok af Granit vilde gjore det 

samme og vcrre ulige mindre kostbar, og Indretnin

gen saaledes maaffee for Adskillige kunde vare brug

bar.
Ved Siden af den egentlige Ambolt staaer i 

Smedevcerkstederne en egen Horn-Ambolt med eet 

keglefonnigt og eet pyramidalt Horn; den har en 

hojere Fod/ der er ulige tyndere, end paa den egent

lige Ambolt, og er indsat i en Træklods.
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§ 3.

64 Den egentlige Smedeambolts Bane er flad og 

ffulde være aldeles plan overalt; det er her ved en 

forffjellig Foring af Hammeren/ at Jernet stal gi

ves sin forffjellige Form. Flade Ambolte, der ofte 

ere uden Horn, bruges ogsaa i forffjellige an- 

dre Haandteringer. Derimod have de forffjellige 

andre Ambolte, der især bruges til derpaa at drive 

koldt, og fom i saamange fvrffjellige Former fore, 

komme hos Kobbersmede, Plattensiagere, Blikken- 

flagere o. s. v., som oftest ikke plane Baner; men 

nogle ere forsynede med tværs over Banen gaaende 

Render, nogle have en concav Bane, nogle en con- 

vex, ja undertiden er hele Ambolten kun en Kug- 

le, der staaer paa en lodret Stang; undertiden er 

dens Horn vinkelformigt opadbojet, saa at den 

egentlige Bane ligger paa Enden af denne Boj- 

ning; alle disse forffjellige Former, som sædvan- 

ligst en Mester lader gjsre efter som det synes ham 

beqvemmest/vilde det her være overflodigt at op- 

regne; de gjore isvrigt Overgangen til de egentlige 

S tvnker, i hvilke Metallet allene gives Form ved at 

drives ned i visse Fordybninger, som det maa ud- 

fylde enten aldeles, eller kun det Rum, der bliver 

tilovers mellem rmsten passende Puntzer af Zern 

eller Staal. Som et Exempel paa en Slags Am- 

bolte «fandet Metal end Jern, kunne anfores de
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med Fordybninger forsynede Underlag af Messing, 

som Juvelerers bruge.

Undertiden bruges Ambolte allene for at give 65 

et Metal, der hamres mod deres aldeles glatte og 

spejlblanke hærdede Bane, en vis Politur og Glat- 

hed; der lade sig om disse Ambolte egentlig næsien 

Intet sige, naar man ikke vil indlade sig paa Be, 

skrivelsen over de bedste Methoder for at give dem 

den smukkeste og reneste Politur, hvilket ikke henho- 

rer i nmærcnbe V«rk.
§ 4.

De mindste Ambolte forekomme hos Uhrma- 66 

gere; sirdvanligst have disse Formen somen Smede- 

ambolt, og have enten saa bred en Fod, at de kunne 

hvile paa Arbejdsbordet, eller sidde paa en Skrue

tvinge og kunne ffrues fast paa Bordet, undertiden 

har man og paa Uhrmagerambolte flere Baner, 

af forstjellig Figur, og paa den ene Slde en flad, 

fiirkantet Tap, ved hvilken de kunne sættes fast i 

Skruestikken, med hvilken Bane opadvendt man fin

der for godt. Zeg anseer det ikke for nsdvendigt 

her at lade en saadan afbilde.

Paa nogle Ambolte f. Ex. Fiilhuggernes ere og 

undertiden en Indretning til ved en Art Tvinge at 

fastholde Arbejdsstykket. De forskjellige Former af 

Ambolte, der indtil 1780 vare bekjendte i de forstjel- 

lige Haandteringer, findes afbildede i Encyclopedic
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méthodique. Divis. Arts & Metiers. Paris 1783/ 

og findes omtalt i de forffjellige Artikler, angaaende 

hver Haandtering. Nyere Skrifter af denne Art 

findes ikke; selv i de store engelske Encyclopedist' 

er denne Artikkel temmelig overfladisk behandlet.

§ 5.

6? Til Underlagene maa ogsaa regnes de saakaldte 

S arnker, eller Jernstykker, der ere udhulede saaledes, 

fom det er nodvendigt for at et Stykke ind i dem dre

vet Iern kan faae en vis bestemt Form ved at udfylde 

deres Fordybning. Man gjor disse Samker under- 

tiden blot af Stobejern, hvilket bedre stal beholde sin 

Figur, og koster langt mindre; men dog swdvanligst 

af Smedejern. Skulle Scrnkerne ikke danne Lege, 

mer med starpe Kanter/ eller virre meget dybe, da 

()0r Erfaring tilstrækkeligt talt for, at Stobejern er 

t>et meest okonomiske, da det holder fuldkomment 

lige saa længe som indsat Smedejern, og koster ikke 

I Deel af hvad hiint koster; derimod hvis der 

i Fordybningen stal være skarpe Kanter, eller op

gående Tapper o. s. v., er Stobejern ikke mere oko, 

nomiffz da saadanne Dele saa hyppige« springe.

68 Ligeledes kan til Underlag regnes det Bly, 

Beeg, Trw, o. s. v., der llrgges under Ting, der 

skulle hugges igjennem med Huggepiber eller andre 

Udskjlrrerjern/ bearbejdes med S-.en/ eller drives o.s.v. 

Om disse kan naturligviis Lidet eller Intet vare at sige/
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lige saa lidet som den simple Hovlebanrk. Som be- 

kjendt benytter man helst til saadanne Underlag, 

uelastiffe Legemer, der ere saa blode, at ALggen af 

det huggende Vwrktoj ikke faaer Skade ved at stode 

paa dem, eller som ere tilstrækkelig blode for at mod- 

tage og beholde de Indtryk, man gjor i dem. Ved 

Drivning kan ofte et Lag Formsand lagt t en Ring 

paa Bordet Mre et godt Underlag. Til Underlag 

ved Udhugning og Hugning er som bekjendt Ende, 

tra: det bedste; men ved storre Arbejder af denne 

Art/ hvor man ikke godt kan flotte det Stykke, der 

stal uvhngges, er man ofte nodsaget til at hugge 

paa blodt Tr« paa langs. Man har villet sammen- 

lime Endetræ, men de Steder hvor Limen var, vare 

for haarde; jeg har i Blomsterfabrikker feet Styk- 

ker af Endetrce, der vare nøjagtigt hovlede som fup 

sidede Prismer, undtagen de yderste Stykker, der vare 

noget afffraaede paa den ene Side, sammendrevne ved 

Iernbaand; saaledes brugtes og ved Forskjærerbretter.

Til Underlag ved Drivning benyttes t Alminde

lighed Bly eller Beeg. Det er en bekjendt Ting, 

at man hugger og flaaer saameget desto bedre, som 

Underlaget ligger fast, ellersom det hedder svarer. 

Grunden til dette indsees lettelig at vcrre den, at 

det Legem, der stal bearbejdes, faaer derved en min- 

dre Bevægelse end hvis Underlaget kunde give efter; 

det famine Hug virker saaledes kraftigere, da det

6
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udeelt virker til Zndtrlrngelse og Gjennemhug- 

ning.

69 Maaffee er og her det rette Sted til at om

tale de Redskaber, der tjene til Underlag ved Ind- 

virkninger paa Legemer for ved Stod eller Slag 

at overvinde deres Sammenhæng og saaledes me

chanist dele dem. Til disse hore Morterne, der 

vel ere de egentlige Haandværkere uvigtige; men 

som dog benyttes af og til af disse, og hyppigt af 

Farvere, Apothekere o. dl., og med Grund kunne reg- 

nes blandt Redskaberne ved Haandarbejde. Vel er 

Morteren et særdeles simpelt Redffab/ men allige

vel er dens Form dog ingenlunde ligegyldig. Den 

bedste Form synes at vcere en Cylinder af2 Diame' 

tres Hojde, der forneden er siuttet med en Halv- 

kugle; en saadan Morter holder det, der stal siedes, 

meget godt sammen, og lader det ikke saa let stige 

op paa Siderne, som naar den er conisk. Vil man 

tragtformigt udvide Morteren foroven, for let- 

tere at kunne bringe Noget deri af et noget viidt 

Kar, da har dette, naar den cylindriske Deel kun 

er tilstrækkelig hej, ingen videre Indflydelse. At 

man, for at hindre det stødte Legem fra at skove, 

undertiden dokker Morteren med et Laag, igjennem 

hvilket Støderen gaaer, er bekjendt nok, men paa 

Grund af det Spillerum der maa virre i Hullet, 

hindres dog derved ikke Stev fuldkomment. Bedre
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er det derfor at give Stsderen en ringförmig For- 

dybning, og ligesaa Randen af Morteren. I Sto- 

derens Fordybning bindes tilstrækkeligt teet Enden af 

en tilstrækkelig lang coniff Pose med Skind, der omflut- 

ter Stsderen, og paa sin videste Rand har en omsyet 

Spiralfjeder af tynd Messingtraad, (saaledes som 

man undertiden har paa Handsker), der kan give til, 

strwkkeligt efter, for at kunne kranges paa Mor, 

teren, og flutte til i den ringförmige Fordybning. 

Undertiden bruger man og til derpaa at siede, iserr 

meget haarde Legemer, en plan Plade af Stöbe, 

jern, der er tilstrækkeligt afflebet, for at derpaa 

overalt kan passe en ligeledes underneden afflebet, 

nogle Tommer hoj Ring, inden i hvilken lægges 

det der stal ftodes, og med en Hammer flaaes det 

i Stykker. Dette er ret beqvemt for Malere til 

foreløbig at præparere de haardere Malervarer, der 

i Handlen gaae i storre Stykker, saasom Mineral- 

guult o. s. v. Bunden af en Morter kan egentlig 

aldrig virre for tyk, og det er en aabenbar Fejl ved 

de sædvanlige Malmmortere, at de ere for tynde, og 

give efter for Stsdet, naar de ikke ere godt under- 

ststtede.

Af Mangel paa en bedre Plads til ellers at 70 

omtale dem, maa jeg anfore her nogle Redskaber, 

der have omtrent samme Bestemmelse font Morte

ren , nemlig Riveskaalen og Malerflisen

4-
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(Rivestenen). Man har i Almindelighed givet 

Riveffaalen neden i Form af i eller | Kugle, og 

Riverens (Pistillen) Ende Formen af et Stykke af 

en Kugle af samme Radius; men denne Form er 

ikke god, da man saaledes for at rive, egentlig burde 

holde Haanden uforanderligt i Kuglens Centrum, 

og kun dreje den om dette. Bedre er det, at give 

Riveskaalen omtrent den Form, som de svenske Por- 

phyrnveffaale have, hvis transversale Gjennemsnit 

omtrent er en Kurvehanklinie, forlamget noget opad 

ved en ret Linie. Pistillen er forneden splMisk efter 

en Kugleoverflade med en noget mindre Radius, 

end Kurvehankliniens fiorsie Radius. Rivningen 

skeer her med en Kredsbevlrgelse, og den Masse, 

der stal rives, udbreder sig jevnt over hele Bmp 

den, saa at storre Dele lettere kunne komme ind 

under Pistillen og knuses. Ved sphceriste Rive- 

staale derimod samles Massen i Bundens dybeste 

Deel, og ligger da for tykt til at kunne rives jevnt, 

undtagen man tager sårdeles lidt i Skaalen hver 

Gang. En Riveskaal maa naturligviis Mre af et 

meget Haardt Legem; Skaale af Haardt Glas kunne 

vel til mange Brug, saasom, hvis man kun vil ud, 

rive et Legem i en Vådske, være haarde nok; i en» 

hver Henseende bedre ere Riveffaale af Biskuit, der 

ikke ere meget dyrere, end Glas; for Emailleurer 

ere Riveffaale af Flint na-sten nodvendige.
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Aldeles plane bor R i v e st e n e være, og R i o e« 

i* e n bor være noget convex sphceriff. Jo haardepe 

Rivesiene kunne være, desto bedre; sædvanligst har 

man dem af Marmor, haard Kalksteen, o.dl., men 

de flibes for let hule, ffjondt de vel efterhaanden 

ved den indtrukne Olie blive haardere, end de op- 

rindeligen vare. Plader af siebet Granit eller Flint 

vilde unwgteligt vlvre de bedste, men de ere hos os 

ikke lette at overkomme, da vi saa lidet bearbejde, 

og jeg kunde vel nisten sige, forstaae at bearbejde 

Graniten; de svenske Porphyrplader ere saa sjeldent 

fri for Gruber, og faae derved, at de indspramgte 

Feldspatsiykker saa let springe ud, ved Brugen 

flere, end de havde fra Begyndelsen. I Mangel 

af en GraniLplade vil en Plade af mat Spejlglas 

eller Bestuit, hvis den er tilstrækkelig plan, indlagt 

med Ghpö i Trlv/ være ret brugbar; kun tsr man 

ikke haandtere saaledes med den, som Malere ofte 

gjore med deres Fliser, som de endog bruge til at 

flaae haarde Farver i Stykker paa. For at ffaane 

Arbejderne før den saa ofte farlige Stov, som op- 

siaaer naar Farver rives torre, og for de Sygdom« 

me i Hænderne, der kunne komme af at være saa 

nær i Berøring med Bly og Quiksolvfarver, og vel 

ogsaa for at rive med mindre Bekostning, har man 

i den nyere ?id indfort en Art Moller til at rive 

Farver paa. Hvor heiisigtsmlessige disse end ere,
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øø hvormeget Erfaring end har viist Ökonomien 
ved dem, kan jeg dog ikke uden at gaae aldeles uden 
for min Plan, omtale disse videre, end netop at 
henvise til Dinglers polytechnischen Zournal XV 
øg XXII Pind øg Bulletin de la societé pourl’en- 
couragement des arts XXV Bind, hvori de to bed- 
ste mig bekjendte saadanne Moller af Pollard og Le
moine findes vidtloftigt omtalte og afbildede.

Andet Afsnit.

Redskaber til at sætte det Legem, der stal bear, 
bejdes, i en vis Bevægelse.

71 3 de fleste Tilfælde, da et Legem stal be-
arbejdes, er det det bearbejdende Varrktoj, der 
sattes i Bevarelse; Legemet, der stal bearbejdes, 
bliver derimod i det mindste periodisk i Hvile nie, 
bcn5 Darktsjet virker derpaa, uden forsaavidt som 
det af det indvirkende Værktoj meddeles en Bevæ- 
gelse. I det forrige Afsnit ere de vigtigste Redska- 
ber afhandlede, der vare Hjelpemidler til en saa- 
dan Bearbejdelse. Omvendt forekomme og Tilfæl- 

de, da der er beqvemmere at give Arbejdsstykket en 
af Vlerktojer aldeles uafhængig Bevirgelse, faa at
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dette sidsie under sin Virkning enten forbliver alde« 

les i Hvile, eller gives en anden selvstændig Bevee- 

gelse eftersom det er nødvendigt for at opnaae den 

tilsigtede Virkning. Undertiden slettes Arbejdsstyk

ket i Bevægelse allene ved Haanden; men ofte er 

det ikke muligt derved at opnaae den Regelmæssig« 

hed eller Hastighed, der er nodvendig, eller det er 

i det mindste ubeqvemL, og for saadanne Tilfa-lde 

har man da indfort Brugen af forffjellige Redska- 

ber, af hvilke nogle ere særdeles hyppigt anvendte. 

Adskillige, øg jeg kunde næsten sige, de fleste af disse 

lade sig naisten bedre cmsee som Maskiner, saaledes 

som Drejerlade o. dl./ der aldeles lige saa godt kunne 

lade sig fæt te i Bevægelse ved andre bevarende Kræf

ter, end Menneskekraft; men maaskee vil man nnd- 

ffylde Forfatteren, om han paa en Maade lader 

sin Disciplin tilegne sig fremmed Eiendom, ved at 

optage de af disse Redskaber, der sattes i Bevcegelse 

af det samme Menneske, der fører og styrer det 

egentlige Værktøj, vg som saaledes eie nødvendige 

Hjælpemidler for Brugen af V^rktoj / der t det 

Folgende maae omtales; derimod troer jeg ikke/ at 

burde optage de, der ikke ere Hjælpemidler for et 

Arbejde, der maa udfores med Overlæg af en Ar

bejder, om de og i ovrigt kun for at bruges behove 

at sættes i Bevægelse af et enkelt Menneske. Ved 

Afhandlingen af Discipliner, hvis Gjenstande w
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lien med err Slags Continuitet gaae over i hver- 

andre, saaledes som Vcerktsj, Redffaber og Maski- 

ner er det ofte vansteligt at sige, hvad der horer til 

ben ene, og hvad til den anden, og ofte næsten hen- 

sigtsmæssigt at være ikke aldeles string i at afpæle 

deres Gramdser.

' Vilde man omhandle disse Redskaber t en sy

stematisk Orden, saa maatte man inddele dem efter 

den Bevægelse, som Arbejdsstykket meddeles, nemlig 

en omdrejende eller en fremskridende eller en deraf 

sammensat Bevægelse. Særdeles hyppig er An, 

vendelsen af Redssaber til at sætte Arbejdsstykker i 

en omdrejende Bevægelse, og Dag for Dag blive 

de mere almindelige i de forskellige Værksteder. 

Derimod er mig næsten ikke noget Redskab bekjendt, 

ved hvilket et Arbejdsstykke meddeles en fremskridende 

Bevægelse, fom kunde fortjene nærmere Omtale, 

stjondt der fom bekjendt gives Maffinorganer nok, 

der have dette til Sjemed, saasom, Trtvkvwrker, Vog- 

nene i Saugvtrrker og Hovlemaffiner odl., men 

som ikke henhorer her. Det synes og gandsse na

turligt, at saadanne Redffaber maae i Haandværks, 

arbejder have mindre hyppig Anvendelse, da det ikke 

er vansteligt, at give et Værktoj en saadan Bevæ, 

gelse eller og med Haandkraft at give Arbejdsstyk, 

ket den, om dette ffulde v.rre beqvemmere, uden Hjælp 

af noget srregent Redssab, thi ffulde ethvert Punkt be.
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strive en vis Linie, da kande man jo kun la'gge bet an 

mod en Bane afen saadan Form, og holde det mod den- 

ne, eller fortegne Banen paa Overfladen og med Haan

den bevæge Legemet saaledes at Varrktojet bestandigt 

virkede i den; og ffulde Arbejdsstykket ikke beqvemt 

kunde holdes med Haanden allene, da kan jo eet 

eller andet af de i foregaaende Afsnit omtalte Red, 

ffaber hjcrlpe tillige. Zeg vil desaarsag fortrins» 

viis afhandle Redskaber, der tjene til at meddele 

Arbejdsstykket en omdrejende Bevægelse, og siden 

gandske kort omtale de ved Haandværksarbejde bru- 

gelige Redskaber til at sirtte et Arbejdsstykke i en 

fremskridende Bevægelse/ og henvise til andre Skrift 

ter desangaaende.

Fprste Kapitel.

Redffaber til at sætte Arbejdsstykket i en om- 
drejende Bevægelse.

§ 1.

Omdrejningen kan enten ffee saaledes, at Om« 73 

drejningsaxen ligger i en vandret, i en lodret 

eller i en heldende Linie. Til at frembringe den 

forste Art af Omdrejning tjene de forffjellige Drejer- 

lade og Drejerstole; til at frembringe den 

anden. Pottemagerskiven; derimod veed jeg 

intet Redstab ved hvilket man har til Hensigt at 

frembringe en tredie Art Omdrejning.



90

Skal en nøjagtig enkelt omdrejende Bevægelse 

finde Sted, saa er det nsbvendigt, at Omdrejnings- 

axen bliver aldeles constant; det er da til den Ende 

nødvendigt, at Redstabet er saaledes indrettet, at et 

Legem kan fastsættes paa en saadan Maade, at det 

kan gives en omdrejende Bevægelse om en fast Axe, 

men ikke beverge sig paa nogensomhelsi anden Maade. 

Den omdrejende Bevægelse'kan et Legem erholde enten 

ved at være undersiottet i begge sine Ender med to 

Spidser og ved en om det viklet Stiver, der træk, 

kes frem og tilbage for umiddelbart at slettes i en 

frem- og tilbagegaaende omdrejende Bevægelse, eller 

ved at være aldeles urokkeligt fastgjort til en Deel 

af Redstabet, der paa een eller anden Maade er 

sat i en tilstrækkelig hastig omdrejende Bevægelse.

§ 2.

74 Begge Maader benyttes virkeligen; den forste 

Maade ved det saakaldte Vippedrejer lad, ved 

hvilket Snoren trækkes frem og tilbage derved, at 

dens ene Ende er befæstet ved et Fodtrin, som Ar- 

bejderen træder paa, og dens anden Ende ved en 

Fjeder, der spændes ved Nedtrinet og ved igjen at 

spænde sig ud, trækker Snoren tilbage. Dette <rld, 

gamle, almindeligt bekjendte Redskab, der endnu kun 

bruges til Forarbejdelsen af de simpleste Drejearbej- 

der, og kun anbefaler sig ved sin Simpelhed og 

ringe Kostbarhed, anseer jeg det ikke for nodvendigt
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videre at omtale. Denne Maade bruges endvidere 

ved Uhrmagerens Drejerstoel, hvor Bevægelsen 

steer derved, at den omviklede Snoer er fastgjort 

imellem begge Ender af en elastisk Bue, der fores 

med Haanden frem og tilbage.

Scrdvanligst bestaaer Buen, der ogsaa bruges 

til at sartte Redskaber, f. Ep. Boer/ i Bevægelse, 

kun af et Stykke Fiffebeen eller Spanskror. En- 

gelske Arbejdere, for hvilke det synes at være en 

Lyst, at bruge et sirrfkilt og uddannet Redffab over

alt hvor de kunne finde Brug for det, have bei** 

imod hertil en Staalbne med Skaft, som har 

endnu nogle andre Indretninger. Fig. 39 A aft 

bilder den feet nedenfra, og Fig. B den seet fra En

den; den elastiffe Fjeder A er forestillet afbrudt, 

da ben, siden den i fuld Storrelse er 12—16 Tom- 

mer lang, ellers vilde optage for stor Plads paa 

Pladen. Ved Enden B har den en Krog for deri 

at indsætte Tarinsnoren, hvis anden Ende er befar- 

siet paa C. Man spænder Snoren derved, at man 

drejer paa Flojen D, og saaledes vikler den paa C, 

og derved spir rider Staalfjedren i en Bue. For 

at denne ikke af sig selv stal spænde sig op ved at 

dreje Axen C tilbage, er der paa den anden Side 

anbragt et Gplrrhjul b Fig. A, i hvis Tir lider Ha

gen a drives ind ved Fjedren c. Vil man igjen 

have Snoren flap, saa lofter man Spærhagen ud
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ved et Tryk paa Armen x, herved bliver Hjulet frit 

og Axen kan da dreje i omvendt Retning.

7j Den anden Maade er sædvanligere, da det 

derved er muligt at dreje hule Stykker og Flader. 

Det Stykke af Drejerladet, til hvilke Arbejdsstyk- 

ket fastsættes/ kaldes i Almindelighed S pi ndelen. 

I Hovedsagen besraaer den kun af en Axe, som 

har to relativ faste Omdrejningspunkter, om hvilke 

den drejer sig/ saaledes at Omdrejningsaxen bliver 

uforanderlig, og som paa een eller anden Maade 

meddeles en omdrejende Bevarelse, og til hvilken 

Arbejdsstykket lader sig befæste tilstrækkeligt fast, for 

ikke at antage nogen andenBevægelse. I Almindelighed 

er Spindlen nærmest Arbejdsstykket conisk og bevæger 

sig i et coniff Hul; bag til har den paa sin Endeflade 

et lille Hul, hvori passer Spidsen af en Tap, saaledes, 

at denne Spids ligger i samme rette Linie, (om 

Omdrejningsaxen/ og altsaa er Toppunktet af en 

ret Kegle, hvis Grundflade er det lodrette Gjennem- 

snit af det Hul, i hvilket Spindlens anden Ende 

bevæger sig. Spindlen bevæges paa forskjellig Maa- 

de; paa Vippedrejerladene og Uhrmagerens Drejer- 

stole skeer dette ved en omviklet Snor, ved de for- 

trinsviis saakaldte Haanddrejerbcrnke ved et med 

en Krumtap og et Svinghiul forbundet Fodtrin, der 

setter Svinghjulet i Bevægelse, hvilket er ved en
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Snor uden Ende forbundet med en Skibe paa Spind

len. Ved store Drejerbænke steer det ved en Snor 

eller en Rem uden Ende, der gaaer fra Spindel- 

ffiven og en Delle, der enten drives ved Haandkraft 

eller ved andre Bev<rgkræfter.

Hvor simpel en saadan Indretning i sit Biksen 76 

og Grundbegreb end er, saa vilde man dog kuns 

have en saare ufuldstlvndia og for Praxis aldeles 

ntilstrlrkkelig Forestilling om Drejerbænken, hvis 

man kun vidste disse Generalia. Det bliver des- 

aarsag aldeles nødvendigt at gaae noget videre t 

Detail angaaende de forffjellige Constructioner af 

Drejerladene.

Vippedrejerladet fortjener ingen videre Om- 77 

tale; den sædvanlige Uhrmagerdrejerstoel, 

der er afbildet Fig. 40 og Ur oed rejer stolen 

Fig. 41, forsiaaes af Tegningerne lettelig, og hvad 

der siden om de storre egentlige Drejerbænke vil 

blive sagt om Detaillet af de enkelte Dele, lader sig 

og for en Deel anvende paa dem. De ere begge 

bestemte til at faststrues i Skruestikken, og at sættes 

i Bevægelse ved en Buesnor, der vikles om Skiven 

C Fig. 40 og a Fig. 41. Spindlen er understøttet 

paa begge ved et Hul i Dokken b Fig. 40, og c 

Fig. 41, og ved Spidsen d Fig. 40z og e Fig. 41/ 

kun med den Forstjel at Spindlen i Fig. 41 ender 

sig i en Spids, der gaaer ind i Tappen, istedetfor
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at det omvendte er Tilfældet ved Fig. 46. Ulige 

mere lader sig sige om de sisrre Drejerbamke, hvis 

ConstrUction er langt vanskeligere at indrette saaledes, 

at Redskabet med Nøjagtighed og Varighed opfyl- 

der sin Bestemmelse. Jeg vil desaarsag forsi be, 

tragte de enkelte Dele af en Drejerbænk, nemlig 

Fodtrin, Krumtap med tilhorende Stang og 

Svinghjul, Spindlen med dens Dokke og 

Snor, Modspidsdokken og Anlægget eller 

Forsætteren, dernæst Maaden hvorpaa disse 

Dele ere eller bør virre forbundne indbyrdes og op- 

siillede paa den egentlige Bænk, og endelig de for# 

skjellige Hjælperedffaber for at fastsætte Arbejdsstyk

ket. At jeg ved en saadan Betragtning mindre har 

til Hensigt at gjsre den, der aldeles ikke kjendte en 

Drejerbænk/ bekjendt med de almindelig gængse og 

sædvanlige Former af Drejerbænken/ der kun i ringe 

Grad ere stikkede til nsjagtigt Arbejde og kun an, 

befale sig ved deres billige Priis, end at gjore den, 

bcr allerede kjender de sædvanlige, bekjendt med de 

nyeste og bedste Constructioner, haaber jeg, at man 

paa Grund af de sædvanlige Drej er bænkes Almin- 

delighed, vil finde rigtigt.

§ 3.

78 Den hensigtsmæssigste Form af Fodtrinet 

er afbildet Fig. 42 seet fra oven og Fig. 43 sect 

fra Siden. Det er et Bmt omtrent saa langt som
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hele Drejerbaniken, der er befcestet paa en recta n- 
gulair Zernramme, hvis modstaaende Side enten 
har to Huller, hvori der passer Endespidserne af 
to Skruer, eller Lo Tapper, der med et Bryst hvile 
i to Metalpander. Jeg holder den sidste Construc
tion for den solideste, thi Spidserne og Hullerne 
flides saa let ud, og hvis man ikke paa een eller 
anden Maade hindrer Skruerne t at dreje sig, ere 
de og gjerne tilbøjelige til at ffrue sig op. Tap- 
pernes Pander ere nogle Tommer hævede over Gul- 
vet, og ligge bag ved Drejerbænken, saaledes at 
Yderkanten af Trinet, hvis Ramme sædvan ligst er 
2 Fod bred, kun rackker gandffe lidet uden for Van» 
gernes Projection paa Gulvet. Den gamle Maade 
at lægge et smalt Trin med Understotningspunkterne 
ud ad, og Hagen for Forbindingssiangen i Enden 
er ubeqvem uden for meget korte Drejerbanike.

I en Afstand af Dele af hele Rammens Brede 
fra Understotningsptlnkterne er eet eller Lo Årer fast- 
struede for For bindelses stang en eller Stivn- 
gerne, der ere indhagede med en stærkt bojet og 
temmelig lang Krog, saaledes at den ikke let kan 
flippe ud af Sret. Det er hensigtsnnrssigst/ at lade 
Virkningen stee, i længere Afstand fra Understetnin- 
gen, end Hrets Afstand derfra, da man saaledes 
mindre let trættes ved at trarde. Forbindelsesstaii- 
gen er for oven ombojet som en Krog for at kunne
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fatte om Krumtappen og udhamret saa bred som 

dennes Bojning for ikke at vakle samt udforet med 

Metal for mindre let at udslides, dog har man fundet, 

at enUdforing afHorn næsten skal give en lettere Gang. 

Undertiden er den en Carabinhage, saa at Krogen ikke 

kan loftes ud, uden man med Forsæt aabner Hagen. 

Ved kostbarere engelske Drejerbænke finder man un

dertiden Forbindelsesstangen forbundet med Krum

tappen paa samme Maade, som det almindeligt 

bruges ved Krumtappen paa Dampmaskiner/ nem- 

lig med en Kappe, der gaaer uden om to Metal- 

bakker/ som tjene til Bosnmg: ved en Dobbelhage 

og en Kilesplitte er Kappen befæstet til Stangen, 

der foroven er lige afstaaret. Forneden er Stan- 

gen forbundet til Trinet omtrent som Gasten paa 

en Vcegtffaal til Vwgtbjelken, saa at den vugger 

om en hærdet Staalkile paa hærdede Staalpander; 

undertiden lader man og Fodtrinet paa lignende 

Maade vugge paa sit Underlag, hvilket giver en 

sårdeles let Gang, men imidletid neppe er meget 

varigt. Den allersimpleste og maaffee alligevel bed- 

sie Maade for mindre Drejerbænke at forbinde Tri

net med Krumtappen er omtrentligt saaledes, som 

det findes ved alle Reichenbachske og Repsoldffe 

Drejer-bænke, ikke at have nogen Stang, men at 

fastgjore en tilstrækkelig stmk Snor med den ene 

Ende ved Trinet, vg med den anden i et Are paa
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en Ring, der lirgges om Krumtappens Bugt. Vil 

man bruge en fast Stang, da er det særdeles hen- , 

sigtsmæssigt/ saaledes som det findes paa adskillige 

engelffe Drejerbænke, at lade den paa Midten være 

ffaaret over og begge Stykkerne forbundne med en 

Hylse. Stangens Ender ere da enten begge Skruer af 

forffjellig Stejlhed, den ene rechts den anden links, 

hvilke i Hylsen have deres Mottrikker/ saaledes som 

Fig. 44 og 45 vise, eller fun den ene en Skrue og den 

anden en Tap med et Hoved, der forhindrer den fra ak 

gaae ud afHylsen; denne har da udvendigt paa Midten 

en ophsjet riflet Rand, for bedre at kunne drejes: man 

kan paa den Maade forkorte eller forlange Stangen 

saaledes som man finder det beqvemmest. Paa en 

amerikansk Drejerbænk af Mason og Tyler i Phila- 

delphia*  er Trinet saaledes som Fig. 62 viser en Vin» 

kelvægt stang, og Krumtapstangen ligger da horizon

talt. Ieg har stet dette anvendt ved særdeles gamle 

Drejerbænke, saa at det ikke er noget Nyt; men jeg 

indseer egentlige« ikke, at det har noget Fortrin 

for den sædvanlige Indretning. Mason vil derved 

forhindre, at Forbindelsesslangen ikke, hvis Sving

hjulet sættes i en særdeles hastig Bevægelse, stal 

gaae ud af Forbindelsen; men dette opnaaes og paa 

de forhen omtalte Maader.

* Dinglers polytechnischer Iournal, 26 Band, Pag. 26.

> 1 7
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8o Krmlttappen/ hvorom Forbindelsesstangen fatter, 

er sædvanligst kun en Udbojning paa Svinghjnlsaxen; 

dens Excentricitet er i Almindelighed 2—3 Tommer, 

hvilket Sidste og bor være det hojesie, thi er den 

storre, da træder man kun særdeles ubeqvemt; Bug« 

ten har omtrent samme Tykkelse som Axen. Paa 

meget nøjagtigt forfærdigede Drejerblvnke er Krum

tappen gjort i 3 Stykker, saaledes at de to Side- 

stykker fiirkantet ere satte fast paa Axen, og befæstede 

med en Skrue, og Mibterslykket, der er afdrejet, paa 

samme Maade til Sidestykkerne. Apen er alletider 

. af Smedejern, og hviler med sine Ender enten med

Spidser t Huller i Enden af to Skruer, der ere ind- 

sttUede i Gestellets Endestykke, eller med Tapper i to 

Metalbakker i Endestykket eller i et særskilt Gestell, hvil- 

ket ester min Formening er at foretrække. Bakkerne 

hvile som oftest paa Stilleffruer, ved hvilke de kunde 

skrues hoiere og lavere, saaledes at Axen kan faae sit til

børlige Leje. Paa mindre Dreierbænke er i Alminde- 

lighed kun een Krumtap, der findes paa Midten af 

Axen; men ulige bedre selv ved mindre Drcjerbænke 

er det, at gjore to lige store Krumtappe, hvis Bugt 

ligge i samme Flade og til samme Side, een ved hver 

Ende afAxen, hvilket deels har den Fordeel, at man 

trlrder lige godt overalt paa Trinet, deels at Axen ulige 

mindre bojer sig for hvert Trin man gjor, og altsaa 

frembringer langt mindre Rystelse. Axen maa na<
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turligviis have tilstrækkelig Styrke, for hverken at 

give efter for den Kraft, der striber at Leje den, 

eller den, der stræber at snoe den; densDimensioner 

maae altsaa afhænge deels af Størrelsen afModstan« 

den mod Omdrejning, deels af den Længde, der gives 

den; man maa heller gjore den for massiv end for 

tynd. Ved mindre Drejerbamke med Krumtap- 

bugten paa Midten tor man, hvis den er rund og 

3—4 Fod lang, i Almindelighed ikke give den rin- 

gere Tykkelse end | Tommer, og ved en Længde af ; 

6—8 Fod, selv om der ere 2 Krumtappe, ikke mim 

dre end 2—2| Tommer. Figuren af Axens Gjen- 

nemsnit er ligegyldig r naar den kun har den for# 

nodne Styrke; dog er den sædvanligst rvnd eller 

qvadratiff./ Det lader sig ikke nægte, at den seed- 

vanlige Maade, at have en eller to Krumtappe paa 

en Axe saa lang fom Drejerbænken, og som har 

sine Taplejer i dennes Gestell, i flere Henseender er 

uhensigtsmersig, da Axen nodvendigviis maa give 

noget efter og boje sig ved hvert Trin, hvilket frembrin« 

ger en Zittring, der igjennem Erstellet forplanter sig til 

Arbejdsstykket, og som ved meget nojagtige Arbejder 

ikke er ganste ligegyldigt. Allerede det, at give Sving- 

hjulsaxen et Gestell, der er uden directe Forbindelse 

med det, hvorpaa Drejerbænkens ovrige Dele ere 

befæstede, afhjælper dette Noget. Paa Drejer- 

bænkene i Reichenbachs Verrksted er underneden 
7 *
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en til Gulvet befæstet Stolpe saaledes som Fig. 63 

viser; ovenpaa denne ere to Bakker, hvori ligge en 

Axe, der paa hver Side har et Hjul omtrent af 

samme Vægt. Det ene af disse ligger frit, saaledes, 

at det er befæstet paa Enden af Apen, og har en 

udstaaende Knap/ der gaaer igjennem en Ring, med 

et Øre, i hvilket den forhen omtalte Gnoer fra Fod

trineter befæstet; det andet, om hvilket Snoren uden 

Ende gaaer op til Spindelstruen, sidder paa Midten 

af Axen, der har sit andet Leje t en anden paral, 

lelt siaaende Stolpe, der er urokkeligt forbundet 

med den forste. Apen har ikke sisrre Længde, end 

det netop er nødvendigt, for at Hjulene kunne 

have det fornsdne Spillerum. Paa nogle af Nep- 

solds Drejerbænke hænge disse Hjnl under en Bjelke 

under Loftet, hvilket, hvis ikke andre Omsiændig« 

heder gjore det ubeqvemt, er at foretrække. Paa 

denne Maade undgaaes enhver af Svinghjulets Axe 

foranlediget Zittring, og man har tillige i sin Magt 

at give dette hvad Størrelse man vil.

81 Svinghjulet gjores i den senere Tid paa 

bedre Drejerbænke sædvanligst af Stobejern, hvilket 

ikke kaster sig, og ikke i Støberier, der have Mo» 

deller dertil færdige, koster betydeligt mere, end et 

Hjul af Træe, der stal være saaledes gjort, at det 

kan flane sig, og tilstrækkeligt udstobt med Bly, for 

at have den fornsdne Vergt. Undertiden har man
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og kun Krandscne af Stobejern, og Radierne af 

Smedejern. Paa Svinghjulet er paaskruet een eller 

som oftest to keglefvrmige Ringe eller Krandse, for 

at det kan tjene som forskjellige Veller og have Leje 

for Snoren. Disse Krandse have flere Fordybnin» 

ger, hvis Diametre staae i omvendt Forhold til 

de tilsvarende Fordybninger paa Spindelstiven/ saa 

at den samme eller i det mindste to Snore kunne 

passe til den samme Drejerbænk, i hvilke Fordyb

ninger den end er lagt. Af Vigtighed er det na- 

turligviis, at Hjulet er rigtigt centreret og at dets 

Tyngdepunkt ligger i Centrum; dog contraballan, 

cerer man ofte ved at give Svinghjulet en storre 

Vægt paa den ene Side Vcegten af Krumtap

pens Bugt, Fodtrinet og Krumtapsiangen; giver 

det ogsaa undertiden en Overvagt til den ene Side, 

saa at det af sig selv stiller sig, naar man hol

der op at træde, saaledes, at Krumtappens Bugt 

ligger opad vendt og næsten horizontal, for at man 

si rap ved at træde kan faae Hjulet til at dreje sig. 

Paa mange engelske Drejerblrnke er Hjulets Eger 

krumme, hvilke, naar hele Hjulet har vceret stobt 

i eet Stykke, skulle være stærkere, end af rette 

Eger. Hjvlet.maa naturligvits have den fornodne 

Størrelse og Vlrgt, for at det kan fatte Spindlen 

i en tilstrækkelig hastig Omdrejning, og skaffe den 

en jevn Hastighed. Saidvanligst ligger det under
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Drejerbanken, og kan i saa Fald da ikke have 

storre Dianieter/ end at det kan finde Plads under 

Gestellet, eller altsaa 2£ —Fod. kagger man 

derimod Hjulet under Loftet, er man mindre hindret 

i at give det hvad Storrelse man vil. At lægge 

det paa langs af Drejerbænken / saaledes at dets 

Omdrejningsplan er lodret paa Spindlens/ for at 

kunne have det storre, hvilket vel lader sig gjore og 

foin man finder ved mange gamle Drejerbænke, 

synes derimod ikke nt vcrre at anbefale, da man 

saaledes faaer Friction og Tougsiivhed at overvinde 

paa flere Steder, end ellers. For tungt kan 

Svinghjulet egentlig ikke være, uden for saavidt, 

at man til Unytte forsger Frictionen i Taplejere, 

og at man ikke saa godt kan standse det hvad Kje- 

blik man vil. Paa de fleste engelske Drejerbænke 

er hver Krands med 3 Fordybninger 4 Tommer 

brede og i Bunden af Fordybningerne 1 Tomme 

tykke i Godset.

82 Snoren gaaer scedvanligst kun enkelt over 

Hjulet og Spindelstiven/ skjondt man dog ogsaa 

paa aldre Drejerbænke har ladet Snoren krydse, 

hvilket aldeles ikke har nogen Fordcel. Den er i 

Almindelighed en Tarmsnoer, der i hver Ende har 

et Ttykke af en Art £aa§r der fom oftest kim er 

et Oje paa den ene Ende, og en Hage paa den 

anden. Tarmsnore ere i Almindelighed temmeligt
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hygroffopiffe, hvilket naturligviis har Indflydelse 

paa deres Spænding. Man har derfor foreflaaet 

Indretninger, der ffulde holde Snoren altid lige 

spændt; men de fleste ere i andre Henseender ube- 

qvemme og fordre en oftere Ombojning af Snoren; 

dette er f. Ep- Tilfældet med den af Lane * fore- 

flaaede. Simplest er den Fig. 64 afbildede, som 

jeg har seek anvendt i Arsenaler i Metz; aa er en 

firkantet Jernstang, der i sin ene gaffelformede 

Ende har en Tridse af Messing b; den anden 

Ende har et fiirkantet Hul, der passer om en lige- 

ledes fiirkantet Axe cc, hvis £appe ligge i en Gaf- 

fel dd. Paa denne lader Jernstangen aa sig skyde 

frem og tilbage og fastholde ved en Skrue ee, for 

at kunne flyttes hen lige for det Sted, hvor Snoren 

ligger. Paa Stangen aa kan skydes frem og til

bage en Vcrgt, der kan gjores fast ved en Skrue, 

eftersom man vil have en større eller mindre Spam» 

ding. Gaflen dd er fastffruet paa det Bræt, der 

i Almindelighed lerages bag Vangerne indad mod 

Vaggen. Dens Brvg er virkeligt at anbefale, ikke 

blot forbi Snoren altid bliver lige stram, thi dette 

kunde man og naae ved at indtrække Snoren med 

Oliefernis, eller endnu bedre med en Oplosning af

* Iahrbucher des polytechnischen Jnstitut in Wien, IV Band 

Pag. 570.
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Eummi elasticum i Hteenolie; men fordi man der« 

ved har i sin Magt at bestemme, med hvilken Mod

stand man vil at Spindlen stal ftaae stille, og saa- 

ledes mindre er udsat for, at Drejejernene skulle 

faae Skade etter endog aldeles brakkes, hvis de 

pludseligt faae saa stærkt fat, at de ikke kunne bort- 

tage det, der staaer imod.

4 4.

83 Spindlen selv gjoreS paa mindreDrejerbanke 

serdbanligst heelt af Staal; paa sisrre derimod af 

indsat Smedejern og kirn paa de Steder/ hvor den 

er understottet, forstaales den. I Almindelighed er 

den massiv/ i det mindste paa Haanddrejerbænke, 

dog haves og saadanne, bestemte til at dreje lange 

Stykker- eller til at aforeje Hovederne paa Skruer, 

paa hvilke Spindlen enten et Stykke af sin 

Længde eller heelt igjennem er huul, saaledes at et 

Arbejdsstykke, der spændes i Patronen, kan gaae 

heelt igjennem den og ud ved den anden Ende. 

Vlrlger man en hensigtsnmssig Maade at lægge 

Spindlen i dens Dokker, da skader dette ikke dens 

ovrige Gang, giver ej heller nogen betydelig storre 

Fliction, og er ved mange Lejligheder meget be- 

qvemt.

84 Spindlen er eet af de Stykker afOrejerbcrnken, 

der maae vlvre nojagtigst gjorte, og hvorpaa Redffa- 

beté Godhed naisien meest beroer. Det er vigtige
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ikke blot, at den bestandigt nøjagtigt drejer sig om 

den samme rette Linie som Axe, men ogsaa at den 

under Bevægelsen ikke skyder sig frem og tilbage i 

denne rette Linie. Om dette stal finde Sted eller 

ikke, afhænger deels af dens egen Form og dens 

egne Dimensioner, deels af de Underlags Construc

tion/ paa hvilke den bevceger sig Spindlen selv maa 

til den Ende paa de Steder, hvor den er undersiot- 

tet, være nsiagtigt rund, og tillige maae disse Cirk, 

ler have deres Centrum i den samme rette Linie; 

den maa endvidere have den fornødne Tykkelse, for 

ikke at bøje sig mærkeligt ved de Tryk, den lider. 

Hensigtsmæssigt er det desaarsag, ikke at gjore 

Spindlen længere end nødvendigt er, for at Spindel- 

stiven kan faae Plads derpå«; thi egentlig har den 

ingen anden Bestemmelse, end at barre dette Hj»ls 

Axe; især ved ældre Drejerbcenke trasser man ofte 

aldeles uhensigtsmæssigt lange Spindler, der, for 

at have den samme Stivhed/ altsaa maae være mere 

massive. Om man og paa Spindelstiven har 

6 — 8 Fordybninger er det dog, hvis Drejerbænken 

ikke har Skrueregister, sjeldent nødvendigt at give 

den storre Længde, end i Alt 8—10 Tommer. ?yk- 

kelsen maa naturligviis være afhængig af Drejer- 

bænkens øvrige Størrelse; paa mindre Drejerbamke 

er for massive Spindler Tommes Diameter sæd- 

vanligst tilstrækkeligt, og ved hule Spindler 2 Tom«
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mer udvendig og 1 Tommes indvendig Diameter; 

paa de storste Drejerbænke med Fodtrin giver man 

sjeldent massive Spindler mere end 2—2? Tomme, 

og ved hele Spindler 3 Tommes udvendig og 

Tommes indvendig Diameter.

Spindlen ligger i to Dokker, der i den senere 

Tid i Almindelighed for storste Delen ere afStobe- 

jern, og ere stobte i eet Stykke, saa at de danne 

een eneste Stoel. Forneden ere de efter ben 

for,hellige Opstilling formede forssjelligt, saa at 

denne Deel forsi siden kan omtales; i Almin

delighed ere de forneden formede saaledes, at de 

kunne skydes frem og tilbage i samme rette Linie, 

stjondt dette dog ingenlunde er nodvendigt, da man 

særdeles godt kan indrette Drejerbænken saaledes, 

at det ikke bliver nødvendigt at ffyde Spindeldok- 

kerne før at bringe Fordybningerne i Spindelstiven 

til at ligge lige over deres tilsvarende Fordybninger 

i Svinghjulet, hvilket narsieu er det eneste Tilfælde 

hvor man er foranlediget til at skyde Spindeldok- 

kerne; de kunne herved stilles fastere paa Opstillin

gen. Foroven derimod er deres Form uafhængig 

af Opstillingsmaaden, og kan altsaa her nærmere 

omtales. I Hovedsagen kunne dog de forskjellige 

Maader at lægge Spindlen i Dokken og dens deraf 

betingede Form henfores til to.
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I Fig. 46, 47 og 48 er afbildet een af disse 86 

Maader. Fig. 46 er et Profil, Fig. 47 Gjennem- 

snit og 48 et Stykke af Fordokken i større Maale- 

stok. Spindlen løber i Fordokken t en glashaard 

Staalring, der har et Bryst indad mod Spindel« 

stiven og paa den anden Side kun træder lidet 

frem for Dokken- Den er cylindrisk udboret og kun 

udvidet noget conist paa den Side, der ligger indad 

mod Skiven. Den ligeledes glashaarde Staalspin» 

del lober med en cylindrist Tap i Ringen, i hvil

ken den er nøjagtigt indflebet, og har kun et cvnisk 

Bryst, der passer i Ringens Udvidelse, hvilket er 

bedre, end at gjore hele Spindelhovedet conist, da 

denne derved sædvanligst kommer til at klemme i 

Ringen og faaer en unodvendig stærk Friction. 

Den anden Ende af Spindlen har i sit Centrum 

et Hul, i hvilket passer en Spids, der findes paa 

en Staalcylinder, fom gaaer igjennem Bagdokken, 

der er noget massivere, end Fordokken, og i hvilken 

den er nøjagtigt indflebet. Paa begge sine Ender, 

der ligge uden for Dokken, har den Skruegevinder, 

saa at den ved to Mottrikker kan hindres i at gaae 

frem eller tilbage. Undertiden har og Spindlen en 

Spids og det tilsvarende Hul ligger i Cylinderen, 

der gaaer igjennem Dokken. Undertiden indsætter 

man og ligefrem en Skrue, fom har sin Mottrik 

i Bagdøkken, og ved en Tvirrffrue, der prcrsser paa
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en igjennem Dokken indffudt Iernplade, der udgjor 

et Stykke af Msttrikken, kan fastklemmes saaledes/ 

at den ikke kan dreje sig.

Denne ConstrUction er vel den sædvanligste og 

man finder den hyppigt endog anvendt ved de siorste 

Drejerbænke; men ikke desto mindre kan jeg ister for 

siore Drejerbænke ikke holde den for god. Den kegle- 

formige Spidse maa nodvendigen afstibes meest oven- 

paa, og Spindlen kommer da til at faae Bestræbelse til 

at Udsiibe Ringen stjirvt; det mindste Spidsen viger 

tilbage, afflibes, eller kaster sig, faaer Spindlen en 

urigtig Gang, gaaer ikke mere fuldkommen rundt 

og slider da ogsaa Ringen ffjæv, hvilket lkke kan 

rettes uden at indflytte en ny Ring. Denne Con- 

structions Fordele stalde være en ringe Friction; 

men selv om Spidsen passer noiagLigt, og Redffa- 

bet saaledes har den rette Gang, vil denne Gevinst 

være saare ubetydelig, og er det ikke Tilfaldet, 

da opstaaer en særdeles betydelig Friction i Ringen, 

som ofce bliver langt ftørre end den, der finder Sted 

ved Spindler, der lobe paa Tapper ved begge Ender.

87 Jeg troer desaarsag, at man bor foretrække 

den anden Construction, at lade begge Ender af 

Spindlen lobe i Ringe eller Bakker. En saadan 

Construction er i Gjennemsnit afbildet FLg. 49; 

den er saaledes som den bruges af Fox i Derby. 

U k er Spindlen, der er gjort af uhcerdet Staal
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eller indsat Jern; ved begge Ender af den, der, 

hvor den lober i Dokkerne, ere omlagte hærdede 

Staalringe gg og kkz der ere satte fast paa den 

Maade, at de forst ere afdrejede, hærdede og af, 

slebne saaledes, at de næsten kunne ffydes paa den 

ligeledes afdrejede Spindel, men dog at der fejler 

noget; Ringen bliver dernæst opvarmet og Spindlen 

stlvrk afkolet, hvorved det er muligt at skyde dem 

paa; naar nu begge Stykker have faaet eens Tem

peratur, klemme de særdeles fast med hverandre. 

Denne Maade at lægge de hærdede Ringe paa har 

den Fordeel, at man kan bruge Stobestaal, og at 

man ikke har nsdigt at opvarme noget af Styk, 

kerne til Sveitsehede. Den forreste Ring har et 

Bryst udad; den bagefte derimod ikke. I Dokkerne 

ligge Staalringe, ee og U, der tjene fom Vakker; 

disse ere nojagtigt flebne til de omlagte, og for at 

de ikke flulle kunne dreje sig i Dokken, have de en 

Ribbe paa hver Side, der passer i en dertil sva- 

rende Fordybning i Dokkerne. Bagenden af Spind

len har et Skruegevind, paa hvilket er (Truet en 

Mottrik, der hindrer Ringene i at gaae ud, og 

Spindlen fra at gaae fremad, ligesom Brysterne 

paa Ringene i Fordokken hindrer den i at gaae til

bage. I sin Ende har den for storre Sikkerheds 

Skyld i Centrum et Hul, hvori passer en hærdet 

Spids o pf der befinder sig paa Enden af en Skrue,
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der gaaer igjennem en Opstilling, der er befæstet 

paa Bagsiden af Bagdokken. Paa Spindlen er og 

befæstet et Drev r, med en Msttrik s; dets Be< 

stemmelse er at kunne forplante Spindlens Om» 

drejning til en fast Forsætter, og derved dreje 

siore Skruer. Fordokken, sect forfra, er afbildet 

gig. 50*.

♦ Ved en Fejl af Kobberstikkeren staaer paa Pladen 52.

** Dinglers polytechnischen Journal, Band 30, Pag. 257.

88 Simplere er en lignende Spindelconstruction, 

der er beskrevet af Dr. Alban**,  og som ogsaa fim 

des ved engelske Drejerblrnke. AA er Hovedstykket 

af Spindlen, der ved a og k er nogle Linier 

tyndere, saa at den ved begge Ender har Tap

per, der paa lignende Maade fom ved den 

forhen bestredne Construction ere forstaalede med 

' Ringe, der have et Bryst. Tapperne hvile i nøj

agtigt afslebne Bakker af glashaardt Staal, Mes

sing, eller, hvilket man har fundet at give en sær- 

deles ringe Friction og stor Varighed, haardt Phos- 

phorkobber. I Enden af Spindlen ligger en hær- 

i det fiirkantet Staalplade, i hvis Centrum er et 

Hul, hvori passer en ligeledes hærdet Spids, der 

sidder i Enden af en Skrue cl, der gaaer igjen*  

nem en Bojle, der er faftskruet paa Bagsiden 

af Bagdokken Bz der har sin Mottrik; udenfor
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er endnu en Mottrik e. Denne Spindel kan 

være huul heelt igsenneni/ da den ligger aldeles 

urokkeligt i Dokkerne/ saa at, hvis Skruen d og 

den hærdede Staalplade tages ud, et Stykke kan 

gaae heelt igjennem. Fordokken seet forfra er af, 

bildet Fig. 52. Jeg anseer denne Construction af 

Spindel for at Mre den allersimplesie, solideste og 

i enhver Henseende hensigtsmæssigste ifør for store 

Drejerbænke. At den vel maa have i Bagdokken 

nogen stsrre Friction, end hvis den allene lob paa 

en Spids/ der passede som den burde, er vel vist; 

men jeg troer at Differenzen er saa ubetydelig, at 

den ikke fortjener at komme i Betragtning imod de 

ovrige gode Egenskaber.

Dokkerne for Spindelen bor ikke være for smalle; 89 

men saaledes som i Fig 50 og 52; Forbindelsen tmeb 

lem dem bor v<rre stobt saaledes, at den gaaer op 

i en Plade, der rmsten udfylder alt det Rum imellem 

dem, som ikke er nødvendigt for Skivens Bevægelse, 

omtrent fom i Fig 49, og det er ikke at anbefale, 

at lægge Spindelaxen hojere, end at Spindlen kan 

faae Plads/ naar Forbindelsespladens Tykkelse er 

nogle Tommer. Man har paa nogle Drejerbanike 

forssgt, at inddrive et Stykke tort Mahognitrcee 

mellem Dokkerne paa hver Side af den staaende 

Plade og med Nagler forbinde det saavel med den, 

som med den liggende Plade og Dokkerne, hvilket
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betydeligt maa bidrage tjl at gjsre Spindelsiolen 

solidere. Skulde Redskabet være bestemt til at af- 

, dreje store Kredse paa Fladen, bor man heller, end 

ved at gjsre Dokkene højere, ved Formen af Opstil- 

lingen see at skaffe Plads for et saadant Arbejds» 

stykke. Man er, hvis Spindeldokkerne ikke ere h'fr 

strækkeligt massive, næsien alletider Udsat før, at 

Spindlen faaer en zittrende Bevægelse.

go Spindlen maa naturligviis smsres der, hvor 

den ligger i Bakkerne; man gjor enten dette ved 

at indbringe Smørelsen udenfra: eller ved at bore, 

saaledes som Fig. 47 og 48 viser, et Hul i For- 

dokken lige ned til Spindlen, helde Olie deri, 

og lukke det med en Pros). Bedre ere unagteligt, 

især ved Drejerbænke, der bestandigt ere i Brug, 

særegne Beholdere for Smørelsen, der af sig selv 

helde Olie paa Axen. To saadanne ere afbildede 

Fig. 65 og 65 bis i Gjennemsmt. Fig. 65 er en 

Metalcylinder, i hvilken staaer et Ror a l>, hyss 

Huulhed er forlænget ved et finere Hul, der gaaer 

igjennem en Skruetap cf ved hvilket Redskabet er 

faststrnet i den ligeledes gjennemborede Dokke og 

dens Overbakke, i hvilken tillige sædvanligst for, 

oven er indskaaret en paa langs gaaende Fordyb

ning, der dog ikke gaaer heelt ud til Dderfladen af 

Bakkerne. Inden i Cylinderen er lagt en Va-ge 

af Bomuld, der foroven er ombøjet og gaaer ned
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paa Bunden af Oliebeholderen. Ved HaarrorS- 

kraften vil denne Væge virke som Hævert, og føl

gelig bestandigt trække noget Olie over Overkanten 

og ned i Bakkens Fordybning. Fig. 65 bis er en Art 

Pompe af Messing, eller rettere et Messingrsr ab, 

der forneden gjennem den i Bunden liggende Skrue, 

tap, ved hvilken det fastffrues, har et fiint Hul. 

Inden t Roret passer et andet Ror d e, der er no

get tykkere i Godset og ikke ganer mere trangt, end 

at det ved sin Vægt kan synke ned i det andet; 

det har paa Bunden et lille Kegleventil f, der kun 

kan gaae nedad, og foroven en tragtformig Udvi. 

delse, hvortil passer et Laag'. Det indre Ror og 

Tragten have en saa stor Huulhed, at de rumme 

omtrent x af hvad der rummes i det ydre. Heldes 

nu Olie i det indre Rors og Tragtens Huulhed, 

og trækkes hiint op, saa vil den gjennem Kegleven- 

tilet fylde det ydre Ror, og ikke kunne igjen kom

me op i det indre, der derimod ved sin Vægt be- 

siandigt vil trykke den gjennem det fine Hul ned 

paa Spindlen, og bestandigt holde den smurt. Den 

bedste Smørelse for Staal niod Staal eller Messing, 

er, som bekjendt/ god Bomolie, eller og den dyri- 

sle Olie, der gaaer under Navn af Marvolie.

Paa Spindlen er fastgjort den saakaldte Spin- 91 

del ski ve, der som oftest er af Trere, men ved 

nyere engelste Drejerbænke af blodt afdrejet Stöbe»

8
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jern eller Messing. I dette Tilfalde er den da huul, 

saaledes fom Gjennemsnittene Fig. 47f 49 og 51 

vise- I Almindelighed er Spindelskiven kun paa en 

Maade fastkilet paa Spindlen: det Stykke af denne, 

hvorpaa Skiven stal sidde, er næsten umærkeligt conisk, 

ogHullet i Skiven udboret aldeles derefter, saa at denne 

lader sig drive fast. Ved Spindler afMetal anvender 

man og den forhen omtalteMaade, at bringe Metalsiyk- 

ker til at klemme ved at skyde dem paa hverandre me, 

dens det hule Stykke har en hsjere Temperatur/ end det, 

der stal passe derinden i; sjeldnere sidder den fiirkan- 

tet paa Spindlen. Io flere Berøringspunkter man 

kan give Spindlen og Skiven desiobedre, og derfor 

stöber man og sædvanligst Metalskiver saaledes, som 

Figuren viser, med en Hylse, der er saa lang, fom 

Skiven er tyk. Træstiver sættes undertiden fast 

derved, at de skrues til en med en saadan Hylse forsynet 

Messingplade. Man har og forsogt paa Spindel- 

stiven at anbringe de saakaldte Udlo sere, for oje- 

blikkeligt at kunne standse Spindlens Omdrejning, 

stjondt Hjulet gaaer fort; ved smaae Drejerbænke 

er dette en unødvendig Ting, da man godt kan sje, 

blikkeligt standse Svinghjulet; derimod kunde den 

maastee vcrre ret nyttig ved storre Drejerbernke med 

Fodtrin; ved store Drejerbænke, der ikke drives ved 

Menneskekraft/ findes den, som bekjendt, allctider 

og er aldeles nsdvendig. Den ved saadanne Drejer-
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bamke sa-dvanlige Indretning med en los Vclle ve- 

Siden af den fasie, hen paa hvilken man kaster Rerm 

men, lader sig ikke godt anvende ved Snore, der 

ligge i Fordybninger og af hvilke der findes flere 

paa Skiven. Anvender man den Fig. 63 afbildede 

Indretning til at spænde Snoren, og lader man 

denne være meget flap saaledes, at den allene er spændt 

af Tridsen, da kan man næsien altid ojeblikkeligt 

standse Spindlen ved at lofte den op, da Snoren 

sna har mindre Modstand paa Skiven eller Sving, 

hjulet, end den Spindlen gjor imod sin Omdrej, 

ning; for beqvcmt ot kunne löste den, har man en 

Snor f der gaaer over en lille Tridse i Loftet, og 

wed en lille Bly kugle i Enden hænger midt over 

Drejerbanken, saaledes at man beqvenit kan fa ae 

den fat med den Haand, hvornred man har holdt 

Drejerjerner paa Anlægget. Man kan naturligviis, 

da Svinghjulet siden af sig selv horer op at gaae, 

saasnart man ikke træder mere, bruge hvilkensomhest 

af de i Maskinvasenet noksom bekjendte Udlosere 

man vil, da man saaledes ikke har de ffadelige Fol

ger, fom det medfører at lade et i Bevægelse væ- 

l'ende Stykke af en Maskine pludseligt gribe ind i et hvi- 

lende. En Udlosningölnaade, der let lader sig anvende 

ved Drejerbænke, er at lade Spindelskiven være los 

paa et rundt Stykke af Spindlen, saaledes at den 

l" kan dreje sig derpaa; og at lade et Stykke om*

8*
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trent af to Tommers Lamgde af Hylsen indvendigt 

vcere pyramidalt fiirkantet udvidet. Hvor denne Ud- 

videlse begynder og indtil omtrent l|$onnne uben* 

for Randen af Skiven lader man Spindlen være 

fiirkantet, og om dette fiirsidige Prisma passer c tt 

Ring, der i den mob Spindlen vendte Ende er 

fiirsidig prismatiff, saaledes at den passer i Hyl- 

sens Udvidelse, og kan stydes trangt frem og 

tilbage, den anden Deel af Ringen er rund, og 

forsynet med to opsiaaende Rande, imellem hvilke 

med tilstrækkeligt Spillerum ligge Lo Grene af en 

Gaffel, hvis Stang omtrent paa sin Midte har et Hul 

forenOmdrejningsaxe, hvorom den kan drejes hori, 

zontalt paa en Arm, der staaer op fraDrejerbcrnkens 

Gestel. Det indsees da lettelig, at hvis man trykker 

den udad vendte Deel af Gaflens Stang henimod 

Bagdokken, da gaaer den fiirkantede Tap ud af 

det fiirkantede Hul i Spmdelffivens Hylse, oa denne 

drejer sig da uden at Spindlen drejer sig; men tryk- 

ker man den tilbage, da vil Tappen igjen gaae ind 

i HUllet, og Spindlen maa da dreje sig med Ski- 

ven. For at ikke Ringen af sig selv stal bevæge 

sig lægger man undertiden en lille bojet Fjeder 

paa hver Side af den fiirkantede Deel af Spind» 

len. Er Spindelstiven massiv r da kan man paa 

lignende Maade udlose, ved at gjsre to Huller i 

Skiven, og lade paa den fiirkantede Deel af Spind,
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len virre en Plade med to Tapper, der kunne paöse 

i disse Hvller.

Spindelskiven er efter Drejerbauikenes ov- 02 

rige Størrelse af forstjellig Diameter; sseldent træf« 

fer man imidlertid Skiver af mindre end 5, og storre 

end 12 Tømmers Diameter. Dens Tykkelse afhæn

ger af Antallet af de Fordybninger, man giver den, 

hvilket ofre cre ligesaamange som Svinghjulet har; 

men og ofte kun halvt saamange, saa man maa bruge 

en anden Snor og flytte Spindeldokkerne for at be- 

nytte nogle af Svinghjulets forffjelligc Fordybninger. 

Undertiden forsyner man og Spindelstiven med enDeel- 

stive, hvis man f. Ex. paa Drejerladet vil canne- 

lere o- s. v. Denne besiaaer da kun i en med Huller/ 

efter forstjellig Inddeling, forsynet Messingplade, 

der er befæstet paa Spindelstivens bredeste Side; 

i disse Huller passer en Stift, der er indskruet i 

den frie Ende af en tilstrækkelig lang og stærk Staal- 

fjeder, hvis anden Ende er befæstet med en Skrue 

til Jnderdokken saaledes, at den kan drejes om dette 

Punkt vg vilkaartigt fastffrues hvor det er nsdven* 

digt, for at Stiften kan falde ind i den Kreds, hvis 

Inddeling man vil benytte. De grovesie Jnddelin- 

ger ligge nærmest ved Centrum og tillige er ved 

hver Cirkel indgraveret dens Jnddelingstal.

Endnu fortjener maastee at bemærkes, at man 93 

for at kunne give den egentlig arbejdende Spindel
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en større Hastighed, end det er muligt ved eet Sving, 

hj»l og een Spindelskive af sædvanlig Størrelse/ 

har forssgt at bruge een eller tø Hjælpespindler, der 

have en mindre og en storre Skive; om den faste 

gaaer en Snor/ der tillige gaaer ned om Sving« 

hjUlet/ og om den anden en Snor, enten om en 

særegen lille Skive paa Spindlen eller om den Deel 

af den sædvanlige Skive, der haver den mindste 

Diameter; til sædvanligt Brug bruger man nu kun 

Svinghjulet med en enkelt Snor om den arbejdende 

Spindel/ som paa de.sædvanlige Drejerbænke; 

derimod hvis man vil have en særdeles stor Ha

stighed, begge Spindlerne øg to Snorer. Denne 

Hjalpespindel har sin Plads under Drejerbænken. 

En saadan Spindel kan, da dens store Skive ikke 

kan være ret stor, uden at den niaa gaae op igjen- 

nem Vangerne og i det Hele være ubeqvem for det 

svrige Redstab/ ikke frembringe nogen betydelig For, 

ogelse i Spindlens Omdrejningshastighed, og bedre 

er derfor i alt Fald to Spindler, af hvilke den 

ene faaer sin Bevægelse fra Svinghjulet, og med- 

deler den til den anden nedenunder liggende enten 

ved et Tandhjul og Driv eller en Snor; denne Spin- 

del meddeler da igjen sin Hastighed til den egentlige 

Arbejdöspindel. En saadan Indretning, som En« 

hver let kan forestille sig, kan vel ved visse Lejlig

heder, faasom ved Polering og Slibning være an-
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vendelig, og foreger, da disse Spindler ikke behove 

at være bearbejdede med den Omhu, som Hoved- 

spindlen, vel ikke Drejerbænkens Priis betydeligt; 

ej heller stader den i nogensomhelst anden Henseende 

densovrige Hensigtsmæssighed og Solidität/ men den 

er dog imidlertid saa sjeldent nødvendig, at den ikke 

kan blrve meget almindelig. Det er ingenlunde van« 

fteligt paa de sædvanlige Drejerblrnke, naar Mod« 

standen kun er ringe, at give Spindlen en saadan 

Hastighed, at den drejer sig 3—400 Gange i Mi- 

nutet, og dette er yderst sjeldent nødvendigt at have 

en siorre Hastighed, desuden lider baade Spindel 

og Bakker scrrdeles meget ved i længere Tid at be- 

væges med en meget stor Hastighed; imidlertid har jeg 

dog troet at burde omtale denne Tilsætning, hvor

ved man saare let kan frembringe en saadan 

stighed, at Spindlen drejer sig flere 1000 Gange i 

Minntet, og (om virkeligt har var ret anvendt med 

Fordeel.

§ 5.

De ovrige Dele af Drejerblenkens Tilbehor ere 94 

egentlige« ikke bestemte til, at der ved dem stal 

frembringes nogen Bevægelse, men de skulle kun 

hjælpe til at fastholde Arbejdsstykket, eller staffe det 

egentlig arbejdende Dlrrktoj et Underlag. Jeg vil af 

disse Dele forst omtale Modspidsen med dens D o f' 

ker og Anlcegget eller Forsatte ren, ogderpaa
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Patronerne, da de fsrste to Dele ere forbundne 

ved Opstillingen med Spindeldokken.

95 Mod spid sen, hvis Bestemmelse som bekjendt er 

at skaffe det i Patronen indsatte Arbejdsstykkes an- 

den Ende en Understotning, hvorom det kan dreje 

sig, er da ikke andet end en conist hærdet Staal- 

spids, der ffulde være saaledes befæstet til det ovrige 

Redffab, at dens Axe bestandigt bliver i Forlængel

sen af Spindlens. Den er til den Ende paa for- 

skjellig Maade beflrsiet til en Dokke, der kan skydes 

frem og tilbage paa Drejerbænkens Opstilling. Denne 

Dokke maa forneden have en Form, der afhænger 

afOpsiillingsmaaden og som t det Folgende vil blive 

omtalt, foroven derimod er dens Form aldeles naf, 

hcengig heraf. Kun det kan her bemærkes/ nt det 

er af Vigtighed at Modspidsdokken efter Længden 

af Drejerbænken har en tilstrækkelig Udstrækning; 

fom en Folge af den Maade hvorpaa man i Al

mindelighed fatter den, naar man vil ffyde den 

frem, vilden nemlig ellersgaaeforover, ogafflidesda 

paa del. Side, der ligger mod Spindlen/ saa at 

den inden kort ?id bliver vaklende/ og ikke altid 

holder Spidsen netop i den rette Højde. Man 

gjor derfor Modspidsdokken sædvanligst med en 

qvadratiff Basis; men bedre holder jeg det for 

at virre, saaledes som det findes paa Mason og
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Tylers Drejerbænke/ at give den omtrent samme 

Form, som Spindeldokken.

At lade Dokken være ubevægelig og alene Spidsen 96 

til at skyde i denne, gaaerikke an, hvis Orejerbamken 

ikke er overordentlig kort, da man formedelst den lange 

Spids ikke vildefaae en tilstrækkelig fast Understøtning/ 

det anvendes derfor ikke; derimod kan man vel lade 

Spidsen Mre aldeles fast til Dokken og allene lade 

denne være til at skydes; dette er egentlig den Kldste 

Construction, der endnu brnges ved simplere Red, 

ffaber, og mærkeligt nok findes ved saagodtsom 

alle Reichenbachffe Drejerbamke. I Almindelighed 

foretrækker man dog at indrette det saaledes, at 

Dokken omtrentlig kan skilles derhen, hvor det er 

nødvendigt for at Spidsen kan fatte, og Spidsen 

forresten skydes i Dokken. Af disse Constructioner 

stal jeg nlvrmere omtale nogle af de vigtigste.

Fig. 53 er Længdeprofilet og Fig. 55 Ende- 97 

profilet af Overdelen af en Modspidsdokke, saaledes 

som den hyppigst bruges paa engelske Drejerbænke, og 

Fig. 54 et Gjennemsnit deraf. I disse Fig. er b en Hyl

se, hvori Modspidsens cylindriske Deel eller Bolt kan 

skydes frem og tilbage. For at holde den urokke- 

ligt i enhver Stilling er anbragt deels Tvwrskruen 6, 

der trykker paa een paatværs igjennem Hylsen ind- 

skudt Iernplade c, der er affleben noget huult/ saa

ledes, at den har tilstrcrkkeligt mange Berorings-
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punkter fælleds med Bolten og igjen kan trykkes 

paa denne, deels Skruen f, hvis Axe ligger i For- 

længelsen af Cylinderens, og som ender sig i en 

Spids i, der passer i et lille Hul i Cylinderens 

Axe. Denne Skrue har en tilsvarende Mottrik ved 

s, der er befæstet paa en Deel af Dokken, der en, 

ten er siobt i eet med denne, sasissruet dertil, 

eller, hvad jeg holder for det bedste, befæstet ved en 

Charmer, i hvilket det kan drejes i en horizontal 

Plan Lil den ene, men ikke til den anden Side, og 

i denne Mottrik kan den drejes ved Stangen K 

Jstedetfor en fast Mottrik bruger man ofte, som 

Figurerne 56 r 57 og 58 vise, at lade Mottrik, 

fen ligge t en Bojle d dz der ved f og g saaledes 

er befcestet til Hylsen, hvori Modspidsbolten kan 

' stydes, at den kan loftes noget opad; men saasnart 

man ikke mere holder paa den, falder ned mod et til den 

Ende anbragt Bryst og stiller sig saaledes at Skruens 

Axe er Forlængelsen afModspidsens. Disse to sidste 

Former have den Beqvemmelighed, at man for nt 

trække Modspidscylinderen tilbage, ikke behover at 

skrue Skruen mere op, end nødvendigt er, for at 

Spidsen kan gaae ud af Hullet i Enden af Bolten. 

Jstedetfor at lade Tverfkruen gaae igjennem Mod- 

spidsboltens Hylse anvender man og saaledes som 

Fig. 56 og 59 vise, at lwgge en Bojle a b, der 

ved b er gjennemboret saaledes at Bolten kan gaae
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der tgjennem, vg foroven har en Skrue d, der tryk- 

ker mod en Plade paa Ndersidcjt af Hylsen. Det 

er let at indsee, at man ved at strue denne ned, tryk- 

ker Bolten imod de to Stykker af Bojlen, som den 

gaaer igiennem, og mod det Aversie af Hylsen.

Denne Construction af Modspidsen har ved store 98 

Drejerbebnke den Ubegvemmelighed, nt man med 

Haanden stal skyde den ofte temmelig svirre Bolt, 

der gjor en ofte ikke ringe Modstand; man har 

derfor indrettet det saaledcs, at den ved en Skrue 

ikke allene skydes frem, men ogsaa trækkes tilbage.

Den simpleste Indretning af denne Art er den 

Fig. 66 forestillede, hvor istedetfor Bolten er en 

Skrue a, der har sin MoLLrik i Dokken og ved en 

Tverskrue c, der trykker paa en indskudt Jernplade, 

som udgjor et Stykke af Mettrikken, kan fastholdes. 

Prof. Altmüller* har foresiaaet at stjlrre Skruen 

nied krydsende Gevinder, saalcdes at den baade kan 

gaae i en rechtö og en links ffaaret Mottrik, og lade 

Gevindet i Dokken vare ffaaret rechts; men uden 

for Dokken ligge paa hver Side en MoLLrik, der var 

staaret links. Paa denne Maade kan altsaa Skruetap« 

pen ikke ved den samme Bevægelse af sig selv skrues 

op eller i. Dette vilde have den Fordre!, at man

♦ Iahrbuchcr der polytechnisches Jnstitut in Wien. Band V. 

Pag. 212, '
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ikke, ved at udsve et Tryk tverS paa Skruen, er ut>* 

sat for at krumme dm. Det indsees, at en Skrue, 

for aldeles ikke at rokke i sin Mottrik, maa passe 

særdeles nøjagtigt deri, og at den ved hyppigt at ffrues 

op og i doa vil slides saameget, at den faaer noget 

Spillerum; jeg troer derfor, at man bor foretrække 

een af de følgende ConftrUctioner. Fig. 67 forestil, 

ler en saadan, den forreste og tykkeste Deel af Bol

ten er heel cylindrisk og uden Gevinder og er ind- 

siebet i en Hylse; derimod har den bageste Deel 

Skruegevinder, der i et Stykke af Hplsen have de« 

res tilhorende Mottrik. Den cylindriste Deel kan 

fastklemmes ved en Tvmskrue, som den forhen be- 

strevne.

99 Ved SkruensOmdrejnittg maa ved denne Con- 

struction ogsaa den cylindriste Deel af Bolten dreje 

sig for at blive skudt frem; dette er ikke Tilfældet 

med de Fig. 60, 61, 69 og 70 angivne Construe- 

tioner. Fig. 60 er et Gjennemsnit efter Længden, 

vg Fig. 62 et Tværsnit af en saadan Dokke. Bol« 

ten er her en hvul Cylinder az den egentlige 

Spids er indssruet i dens Ende ved d, for at kunne 

fTrueé tilstrækkeligt Haardt i har den et siirkantet 

Bryst, der kan fattes med en Skrueuogle. Skruen 

er, for ikke at dreje sig, gjennemboret paathærs/ og 

igjennem dette Hul, der har Gevinder, og to tik 

svarende i Cylinderen, gaaer en Skrue. Paa den
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anden Ende er paaskrutt en Hylse c, der har sam

me Diameter som Modspidscylinderen; Hylsen har 

i sit Endestykke en Aottrik, hvori gaaer en Skrue 

g, der frit kan dreje sig inden i den hule Cylinder, 

og foran er forlænget med en cylindrisk ?ap Uden 

Gevinder, der nøjagtigt udfylder den hille Cyliri' 

der; dens Hals, der har et Bryst ved g, drejer sig 

bag ved f i en Hylse, der sidder fast paa Dokken. 

Udenfor Hylsen er lagt en Plade h, og paa den fiir- 

kantede Ende af Skruespindlen er sat et Haandtag m, 

der fastholdes ved en Mottrik n. Skruen kan saaledes 

ved Arbejdsstykkets Omdrejning hverken bevæge sig 

frem eller tilbage; men for at den hule Cylinder ikke skal 

kunne dreje sig, naar Skruen drejes, erden forneden 

ved k filet noget fladt af, og bevæger sig med denne 

Facet mod en Staalplade lz der er indlagt foran i 

Hylsen. For at fastklemme Cylinderen er der an, 

bragt paa lignende Maade, som ved de allerede be- 

skrevne, en Klemmeskrue oven i Dokkehovedet. Onu 

trent lignende er en anden Construction/ der i 

Længde og Tvcrrgjennemsnit er afbildet 69 og 70. Ge« 

vinderne for den Skrue, der stal fore Spidsen frem, 

ligge her inden i Cylinderens Huulhed i et Iern- 

ror b. Skruen har indvendigt ved e et Bryst, dens 

Hals drejer sig i en paa Dokkehovedet struct Hylse; 

udenfor den er den fiirkantet for at ved en lille 

Kile g Haandgrebet f, hvis Hylse danner det uD#
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vendige Bryst, kan fastsattes derpaa. Cylinderens 

Omdrejning forhindres paa samme Maade, som ved 

den foregaaende Construction, derimod er Indret

ningen til at fastholde den aldeles ubevægelig noget 

forskjellig. Der ligger nemlig saaledes som det bedst 

sees af Tværsnitet Fig. 70, paatværs i Dokkehove, 

det et Stykke Jern e, der paa eet Sted er cylin- 

drist indskaaret paa Siden, saaledes at dette Ind- 

snit er en Deel af Hylsen for Modspidsens hule 

Cylinder, dette Stykke har i den Ende, der 

gaaer igjennem den paa Giden af Dokkehovedet 

' tilstobte Ansatz g, en Skruespindel d, hvorpaa pas- 

ser en Mottrik med et Haandtag f. Trækkes denne 

Skrue an, saa tvinges derved Modspidscylinderen 

noget opad og trykkes mod Overdelen af sin Hylse.

101 Er et indspændt Stykke meget langt, i Forhold 

til sin Tykkelse, da er Modspidsen ikke tilstrækkelig 

til at hindre enhver excentrisk Bevægelse; man har 

derfør, i saadanne Tilferlde, de saakaldte S a x e, 

hvilke jeg troer med nogle Ord at burde omtale: 

Pa" en Art Dokke eller rettere Hylse, (ligesom den, 

hvori det egentlige Anlæg i den lose Forsætter er 

sat ned), der er indsat imellem Modspidsdokken og 

Spindeldokken, er stillsten tilstrækkelig massiv Klup, 

der kan skydes noget op og ned, i denne kunne ind, 

lergges Vakker af forskjellig Storrelse, saaledes at 

de have deres Centrum i Spindlens Omdrejnings-
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axe. Saasnart et Stykke er aforejet indtil en vis 

Afstand enten fra Modspidsen eller fra Spindlen, 

indlægges i Kluppen Bakker, der omtrentligt pas- 

ser til den Diameter, det har der, saaledes at de 

flotte nogenlunde om Stykket, og derved staffe det 

endnu en Understøtning/ der hindrer det fra at boje 

sig. Det indsees letteligt, at man maa have en heel 

Deel Bakker af forffjellig Stsrrelse, og at man, 

hvis Stykket ikke stal være cylindrisk, ofte til sam

me Stykke maa stifte dem.

Bedre er det derfor at have oven paa Dokken 

en opsiaaende tilstrækkelig massiv Ring a az saaledes 

som Fig. 71 viser. Jgjennem denne gaae fire Skrue« 

spindler bbbb, der udvendig have Hoveder med et 

Hul i; enhver af disse kunne med deres Ende frit 

dreje sig i en Gaffel c, j hvilken ligger en remme

lig tyk men paa Randen stærkt afrundet Skive d. 

Ester at have aforejet den nærmest Patronen eller 

Modspidsen liggende Deel af Arbejdsstykket skydes 

Dokken hen derover; Skruerne ffrues nu til, ind, 

til de røre derved alle fire, siden kan man flytte Dok- 

fen længere hen mod Midten naar den er afdrejet. 

Endnu simplere er det at gjsre Ringen hjertefor- 

mig og afrundet paa Kanten og kun sætte een Skrue 

oven i, saaledes som Fig. 71 B viser. Hvilken af 

disse Indretninger man end bruger, saa er det na

turligt, at de ikke maa klemme fastere til Arbejds-
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stykket/ end at det let kan bevæge sig i denne Un- 

dersistning. For at ikke Beroringsstederne ffulle 

efterlade for stærke Spoer lægger man ofte eet eller 

andet blsdere Legem imellem Enderne og Arbejds- 

stykket. Dergibes virkeligt flere Lejligheder, ved hvilke 

en saadan Indretning kan være brugbar, og meget 

bidrage til at et langt Stykke ikke, hvad ellers saa 

let skeer, bliver excentrisk afdrejet henad mod Mid» 

ten.

§ 6.

102 Til at staffe Understetning for de Redskaber, 

der egentligen ffulle bearbejde Arbejdsstykket, tjener 

den saakaldte F o r sæ t t e r eller Anlæg (Support). 

Enten er denne bestemt allene til at være Underlag 

for det iovrigt umiddelbart med Haanden forte og 

styrede Værktoj, eller dette er befæstet saaledes der- 

til, at det kun middelbart styres af Haanden ved 

den Forsætteren givne Bevægelse; i forste Tilfælde 

kalder man det en los, i andet en fast eller me, 

chan i sk Forsætter. Den forste er naturligviis 

den simpleste og hyppigst anvendt, hvor det ikke 

kommer an paa den ydersie Nøjagtighed, eller hvor 

man ikke har meget store Stykker at bearbejde; især 

ved Trædrejning bruges den næsten altid. Indret

ningen af den loft Forsætter er saa simpel og al- 

mindeligt bekjendt, at jeg ikkun med gandske faa 

Ord vil omtale den. Den har naturligviis for-
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neden en af Opstillingen afhlrngig Form, der er 

saaledes, at det egentlige Anlæg kan flydes hen paa 

ethvert Sted paa Drejerbaenkens Bane og fastffrueS, 

og tillige stilles i en noget forfkjellig Hojde over 

Banen, rykkes saa nær ind til Omdrejningsaxen og 

fjernes saa meget derfra, som Arbejdsstykkets Stor- 

relse fordrer, samt stilles under enhver Vinkel med 

Omdrejningsaxen. Foroven har det alletider For, 

men af et paa Hojkant stillet fladt fiirsidigt Pris- 

ma med afrundede Kanter. Undertiden har man og 

til at lægge oven paa det en som en Fill udhugget 

noget bredere Staalplade, der kan ved Enderne 

stes med et Par Skruer, hvilket ved Drejning især 

af Iern kan være hensigtsmæssigt; derimod er det 

ved Drejning afTrw sædvanligt begvemmest, at Anlstg- 

get er meget glat. Ved de Afbildninger, der siden 

skulle leveres af fuldstændige Drejerbænke vil da og 

den bevægelige Forsætter blive afbildet, saa at det 

her ikke er nodvendigt at afbilde den særstilt.

Mere Opunrrksomhed fortjener derimod ben f^ios 

fle Forsætter/ der er langt mere sammensat, og in« 

genlunde saa almindeligt bekjendt, som den fortje, 

ner, efter den store Nytte, den gjor især ved Metal« 

drejning; thi man kan næsten paastaae, at det selv 

med den bedste Drejerbænk ikke endog før den meest 

ovede Arbejder er muligt med los ForsertLer at af-

9
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dreje Metal nøjagtigt. Metallets ulige Haardhed ? 

paa de førskjellige Steder / gjor det næsten umuligt 

at holde Jernet saaledes, at det paa alle Steder ta- 

ger ligemeget bort og ikke skydes noget ud paa de 

haarde Steder, saa at hyppigt et Stykke, om det 

endog gaaer rundt paa Drejerbænken, dog ikke drejes 

rundt af; det er og særdeles vanskeligt at fore Jer- 

net paa fri Haand saaledes at dets Spidse beskriver 

fuldkomment en forlangt Linie; jeg troer derfor at 

bnrde omtale denne Forsattter noget udforligt. Ho- 

vedprincipet ved en fast Forsætter er da kun enMe« 

chanisme ved hvilken ZEggen af Drejerjernet kan 

uafhængigt af hverandre meddeles en Bevægelse 

parallelt med Omdrejningsaxen, og en parallelt med 

den Plan, der staaer lodret derpå«, thi ved en For

bindelse af disse to Bevægelser kan den altsaa bringes 

til at beskrive enhver giver ret og krum Linie. Un

dertiden indretter man den og saaledes, at den ved 

en enkelt Virkning kan faae Jernet t en Linie, der 

gjor en vis Vinkel med den paa Omdrejningsapen 

lodrette Plan, eller i en Cirkelbue med et givet 

Radius og et givet Centrum. Enhver, der kjen- 

der noget nærmere til, hvorledes saadanne Bev«, 

gelser kunne frembringes, vil letrelig kunne indsee 

hvorledes en saadan Forsætter maa vare indrettet; 

imidlertid treer jeg dog at burde udførligere be, 

strive nogle af de mig bekjendte Forsættere. For«
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neden have naturligviis ogsaa de en forskjellig Form 

efter Formen af Drejerbænkens Bane; men iovrigt 

ere deeens, paa hvilken ConstructionafDrejerbænke 

man end benytter dem.

Alle mechanise Forsættere have et Underlag, 104 

med hvilket de ere saaledes befæstede til Banen, at 

de kunne skydes derpaa, og klemmes fast; dette har 

sin storste Deel forud mod Arbejdsstedet. Paa een 

Art af Forsættere er paa Underlagets opadvendte 

langagtig fiirkantede Flade en Bane for en Art 

Slæde, paa hvilken den oberste Opsats er befæstet. 

Hovedstykket af dette Underlag er af Stobejern, og 

har 2 storke opad staaende Sidestykker, der ere for

bundne ved begge Ender, saa at de tilsammen ud, 

gjore en Art Ramme. Fig. 72 til 76 vise dette 

Underlage Fig. 72 det feet fra oven, Fig. 73 fra 

Siden/ Fig. 74 fra neden, Fig. 75 fra den forreste 

Ende og Fig. 76 i et lodret Længdegjennemsnit; 

paa den sidste Fig. ep Opsatsen tegnet med. I Fig. 

74 betegne a, b, c, d Underlagets Rapime; i Fig. 

73 e een af dets stærke Sidestykker, der bagtil ere 

hojere for at finitte befæstes til Banen, derimod 

foran ved h ere de lavere. , Jgjennem hele Under, 

laget ganer paalangs en Skruespindel med flade 

Gevinder i Fig. 74 og 76. Der hvor den gaaer 

igjennem dets Endestykker k Fig. 73—76 med en 

cylindrisk Tap b der har hele Skruens Tykkelse, og 

9*
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om hvilken den drejer sig, ere disse noget hojere 

for uagtet Hullet at funne være tilstrækkeligt so, 

lide. Ved denne Indretning kan Skruen let stik

kes igjennem Endestykket og indsættes i Underlaget. 

Udvendigt har Skruens Tap et Bryst m, Fig. 72, 

73, 74 og 76f og er forlænget forbi dette Bryst 

med en cylindrisk Tap nz hvis Ende o er filet fiir

kantet for at der kan sættes et Haandtag derpaa 

til at dreje den. For at Underlagets Slæde kan 

ved sin Bevægelse ud mod Forenden have tilstrække, 

ligt Plads til at gaae ovel'den yderste forreste Rand, 

og ikke stoppes af Haandtagets Bugt, er denne Tap 

temmelig lang. Den bageste Ende af Skruen i, drejer 

sig om en tyndere Tap? i det bagesie Endestykke, paa 

denne Ende er forst befæstet en Skive qz og dernæst en 

Skruemottrik r. Di6se og Brystet m forhindre Skrue- 

spindlen at gaae enten frem eller tilbage, og tilla« 

der den kun at dreje sig om sin Axe, hvilket er nod, 

vendigt for at den kan krakke sin Mottrik s, Fjg. 

74 og 76.

105 Slæden bestaaer af en silrrk stobt Jernplade 

t Fig. 72, af Underlagets Længde, men smalere, 

saa at dens Coulisser paa begge Sider kunne have 

behorig Styrke. Den maa paa begge Flader virre 

meget godt o fließet; dens Kanter ere, som Fig. 73 

viser, afffraaede, og flyde sig mellem begge Cou- 

»isserne n n, Fig. 72 og "73, af Klokkemetal, der



ÖftiM
133

lDg(*niørforerøig. 
Bogsamlings

ved flere Skruer o ere besrstede paa Underlagers 

godt afflebne Flade. Hullerne, igjennem hvilke disse 

Skruer gaae, ere noget aflange for at kunne trykke 

Coulisserne op mod Slæden, saa at den altid kan 

gaae uden at vakle. Coulisserne ere pressede mod 

Glæden ved 2 Skruer W og X Fsg. 73, der have 

deres Mottrik i Sidestykket og med deres Hovedee 

trykke mod Coulisserne. De mod Sidefladen af 

©læben liggende Flader af Coulisserne ere nojagtig 

afflebne efter samme Skraaning, som den, faa at 

de tilsammen med Underlagets Erste Flade danne 

en Fordybning, som Slleden nojagtigt udfylder, 

saaledes som Fig. 75 viser; t er her Tversnittet af 

Slceden, u af Coulisserne, saaledes fom allerede er 

angivet. Paa Underfladen af Slæden, omtrent midt 

paa den, er Metalmottrikken § Fig. 74 og 76 be far- 

siet med 2 Skruer; igjennem den gaaer den forhen 

omtalte Skruespindel i, der saaledes kan føre SlE- 

den frem og tilbage. Underlaget indeholder paa denne 

Maade Indretningen, ved hvilken Bevægelsen parallelt 

med den paa Apen lodrette Plan frembringes, tillige er 

det den Deel ved hvilken den hele Forsætter, hvis ovrige 

Dele ere fastgjorte til Slæden/ kan flydes og befer- 

stes paa Drejerbanikens Bane, saaledes som vi siden 

nærmere skulle vise.

Paa den forreste Deel af Slæden er den Op>1Ol> 

sats befcrstet/ der gjor Bevægelsen langs Axen mu-
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lig, og til hvilken Drejerjernet eller Mejslen ere be- 

fastede. Denne er, Fig. 77, afbildet tilligemed Un

derlaget feet forfra, Fig. 78 fra den venstre Ende, 

Fig. 7g tillige med Underlaget ovenfra, og Fig. 80 

i lodret Tvergjennemsnit. Den hviler paa en Støbe, 

jernsplade a, der er saa bred som Underlaget; dens 

forreste og bagesie Rande ere Stykker af en Cirkel 

bb, Fig. 79; i Centrum er den befæstet ved.en 

Skrue x, Fig 16, til Underlagets Slæde. Ved dd 

Fig. 79, nær ved de afrundede Ender ere Udsnit ef- 

ter en Cirkelbue, igjennem hvilke gaae to Stille- 

skruer ned til Underlagets Slæde for at kunne 6c- 

f<rste Underpladen under enhver Vinkel paa Under

lagets Slæde. Stillessruerne have i denne flere Hul, 

ler med Gevinder, ee Fig. 72; big fe ere saaledes 

borede, at de ligge i samme Cirkelbue som Udsnittet 

i Underpladen. Saaledes kan da Underpladen a 

drejes i enhver Retning om Skruen x, der tjener 

fom Axe, og derved, at man kan flytte Klemme- 

struerne, kan da Drejningsvinklen gsores storre 

og mindre, da Pladen faaer forskjelligt Spille- 

rum. For at kunne bestemme Størrelsen af den 

Vinkel under hvilken Midterlinien af Underpladen 

er stillet, hvilken er den samme, som den Under hvil

ken Meisten bevæger sig, er der anbragt en Viser 

e Fig. 79, der angiver Graderne paa en inddeelt 

Bue f paa Underlagets Slttde. Denne Viser pas,
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fer med et Par Aabninger g g i begge dens Veen 

paa to Stifter, der ere forsynede med Skruer saa- 

ledes, at den let kan tages nf. Den paa Under

pladen hvilende Opsats har en Indretning til at 

ffyde den frem, der er omtrent den samme, som den 

forhen bestredne ved Underlaget. Den hviler paa 

Underpladen i; sadvanligsi ere dens Sidestykker gjetv 

nembrudte saaledes som Fig. 77 viser, og springe 

lamgst frem til hejre Side. Ovenpaa Opsatsens 

Slæde er en Plade af Klokkemetal n Fig. 74, 71 

og 79 befæstet med Skruer; ovenpaa denne ere 

to eller fire gjennembrudte Stykker v af samme Me

tal, der tsene til at fastholde Drejerjernet. Dette 

skydes nemlig igjennem een af Aabningerne i de to 

Stykker, og fastklemmes med en Skrue n, der har 

sin Mottrik oven i Stykket v. Ofte ere fire saadanne 

Stykker, ofte kun to; det forste er at foretrække, 

da det har den Fordeel, at den Meisel, der stal Mre 

paatvcrrs/ kan ltgesaavel, som den der stal (Tjære 

paalangs, paa eengang gaae igjennem Aabningen 

paa de to Stykker og saaledes bedre holdes. Iste* 

det for denne Befæstningsmaade for Meisten findes 

især paa Foxes Drejerbænke en anden, der er af» 

bildet Fig. 80 seer fra oven og Fig- 81 sect fra 

Siden; den besiaaer af et Par brede i Midten gen

nembrudte Stykker g og d; to Skruer c c, der ne

den fra conisk ere indsatte i Underpladen d d, gaael
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igennem disse to Stykkers Skabning ogere foroven 

forsynede med Mottrikker, ved hvilke Stykkerne 

kunne klemmes fast mod den indlagte Meisel. Skal 

denne stilles parallel med Drejerbernkens Axe, saa 

skeer decte paa den t Fig. 80 ved f ved Punctering 

^tydede Maade, og g er da Meisten. Begge Klem, 

mer gaae da tvarrs over den; derimod seer man ved 

h Meisten i en Tværstilling; Klemmen a er da lige, 

som ved v stillet parallel med Drejerbænkens Axe, 

og holder Meislen allene uden Medvirkning af den 

anden. For at Meislen saa sikkert, som muligt, kan 

fastholdes af Klemmerne, vmvikler man den srd, 

vanligst med en Strimmel Kobber eller Bly, etter 

lLgger et lille Stykke blodt Jern under den, og 

for at holde Klemmerne i den normest horizontale 

Stilling, anbringer man scrdvanligst et Stykke Træe 

eller Metal paa den Side, hvor Meislen ikke lig, 

ger, hvilket er antydet ved k i Fig. 80 og 81.

io7 E" onben lnechanisk Forsætter, der klin l nogle 

enkelte Dele afviger fra den saaledes beskrevne, træf, 

fer man sjeldnere, stjondt den sikkert har Fortrin 

for den sædvanlige; Dr. Alban* har beskrevet den. 

Conllsserne for Slæderne ere ikke befæstede paa Ho- 

veddelen af Underlagene, men omvendt paa Sl«, 

den selv; og Underlagene passe da nøjagtigt med

♦ DinglerZ polyt. Journal, Band 30, Pag. 278.
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en opstaaende foroven bredere Deel i diSse ydre Cou- 

lisser. Fig. 82 er Underlaget af en saadan For- 

firtrer/ afbildet seet nedenfra, Fig. 83 hele Forsæt

teren feet forfra f Fig. 84 samme seet fra hsjre 

Side, Fig. 85 et lodret Lamgdegjennemsnit afOp

satsen , og Fig. 86 en dito af hele Forsætteren og 

man vil da let bemærke, at den kun i enkelte Dele 

afviger/ saa at jeg kun behsver at gjsre opmærksom 

paa disse Afvigelser. Man seer ved a Fig. 83,84, 

85 og 86 Slædens Sidestykker gaae längere ind 

imod Midten, saa at Underpladen kun beholder Brede 

nok for at Ledffruen og dens Mottrik b kan frit be- 

vlrge sig. Ved g r Fig. *83, seer man punkteret 

Skruerne, der forbinde Slæden med dens Coulis- 

ser; Stilleffruerne der klemme dem sammen ved hz 

Fig. 83 og 84.

Disse ere de af de mechanists Forscettere, der io3 

forekomme mig at være de hensigtsmæssigste; de ere 

afbildede omtrent i I af den sande Størrelse, men 

deres Dimensioner maae naturligviis rette sig efter 

Drejerbænkens svrige Storrelft/ saa at man ingen 

absolut Maal kan angive for dem; de maa natur

ligviis heller virre noget for massivt/ end for svage, 

da de ellers ikke staffe Meisten en tilstrækkelig sik- 

ker Understotnittg. Jovrigt indsees letteligt, at man 

i Detaillet, uden Skade kan forandre den her afbil- 

dede §onnz saaledes som ved at vælge enten en an-
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fcctt Form af de Dele hvorpaa den fremskridende 

Bevægelse steer, eller andre Midler til at frembringe 

og sikkre den o. s. v., og man seer de§aarsag næsten 

i hvert forsti elligt mechanist Værksted cn mere eller 

mindre betydelig Ärodistcation af de her beskrevne 
Forsættere. Hyppigt træffer man saaledes, at de 

skarpe Kanter af Prismerne ere stærkt afstraaede, 

. saaledes at det faaer to Sideflader til; jeg har og- 

saa seek, at man istedetfor Prismer havde to Cy

lindre, mellem hvilke Ledefkruen laae o. s. o., og at 

man istedetfor at klemme Coulisserne mod Prismet 

lagde udvendig en Plade paa dets Side, der ved 

Skruen klemtes imod det. Principet for Indret, 

ningen maa naturligviis altid blive den samme.

§ 7.

109 Alle de her beskrevne Dele af Drejerbænken 
ere forneden, som alt er bemærket, saaledes for- 

mede, at de kunne skydes frem og tilbage paa eet 

og samme Stykke af Drejerbaurken/ den saakaldte 

Bane, efter dennes hele Længde. Sædvanligst er 

dette Stykke enten to Prismer eller saakaldte V a n- 

g ei'/ der ligge parallelt ved Siden af hverandre, 

og med deres Ender ere befæstede paa det saakaldte 
Gestell, øg hvis opadvendte Flade er Banen, hvor, 

paa Bevægelsen steer, eller et eneste ved Enderne i 

Dokken fastsat Prisme, eller tv ved Siden af hver- 

andre liggende Cylindre, hvis Axer ere parallele.
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Jeg troer noget nærmere at burde omtale disse 

forskjellige Former af Vaner og de lose Stykkers 

deraf betingede Figur forneden. Hovedopgaven her 

er da, at sorge for, at alle Punkter af de Stykker, 

der ffulle flyttes, komme til bestandigt at ligge paa 

ethvert Sted i samme rette Linie; de maae altsaa 

ved at ffydes kun beffrive een og samme rette Linie, 

og naar Stykkerne ere befæstede forblive urokkeligt 

paa det Sted, som er givet dem; den Construction, 

der bedst opfylder denne Betingelse, er da den hen

sigtsmæssigste. Det gjælder da om at give Banen 

en saadan Form at Stykkerne kunne med Nøjagtig

hed ffydes i samme rette Linie, og fuldkomment urok

keligt befæstes/ samt at Banen selv saalidet som 

muligt bojer sig ved de bevægelige Stykkers Vwgt, 

og ved de Kræfter, der under Redskabets Brug stræbe 

at gjore dette. At dette ingenlunde er en let Op

gave at lose aldeles nøjagtigt, indseer Enhver, der 

kjender til de Vanskeligheder, det har, at fremstille 

Planer eller rette Linier, der ffulle virre Kanter af 

overbærende Planer, og at tilveiebringe Paralle- 

lisme.

Hyppigst anvendes de saakaldte Vauger, mani 10 

gjor disse deels af Tr«, hvilket især ved simplere 

Drejerbcenke er Tilfældet; deels af stobt Iern, deels 

for en Ocel af Træ og for en Deel af Jern, ja 

undertiden endog af Tree? Jern og Messing.
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Den sædvanligste Form af Trawanger er to 

femsidige Prismer hvis Gjennenisnit er som Fig. 87 

viser; for Stobejern derimod er den sædvanligste to 

Prismer, der foroven ere tagformigt afstraaede saa- 

ledes som Fig. 88 viser; paa nogle Drejerbamke 

finder man ogsaa kun den ene Vange afskraaet, men 

den anden foroven flad; undertiden forstærker man 

og Vangerne ved at give dem paa begge Sider Rib« 

ber, saaledes som Fig. 89 og 90 vise, saa at der 

ofte netop bliver saamegen Aabm'ng mellem dem, nt 

Klemmestruerne kunne gaae der, hvilket er sårdeles 

hensigtsmæssigt. Et Profil der ofte træffes ved en

gelste Drejerbænke er den Fig. 91 afbildede. Un

dertiden stöber man og Vangerne bule, saa at de 

have Gjennernsnittet Fig. 92. Undertiden lægger 

man ovenpaa Trævanger en Bane af Stobejern, 

saa at de derved faae Profilet Fig. 93/ undertiden 

udfylder man og med et stærkt Stykke stivt helst me- 

get kortfibret Tra', saasom tort Avnbog, knudret Eg, 

Skovabild, Tax, Mahogni odl. den underste Deel af 

Formen, Fig. 90, saa at Profilet bliver som i Fig. 94. 

Træet fastsættes da ved Bolte med forsænkede Hove- 

der, der paa Træets Side ligge i en Skinne af Iern; 

disse gaae omtrent t et Qvarteers Afstand fra hver- 

andre igjennem i to Retninger, saaledes som depunk- 

terede Linier vise; dette giver en overordentlig stor 

Stivhed, og tillader imsten aldeles ikke Vangerne
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at zittre, saaledes som ellers ofte er Tilfældet med 

Jernvanger. Hvor Vangerne funne afhovles med 

en Zernhovlemaffine, er det unødvendigt at gjsre 

dem udvendigt af andet Metal, da Stobejernet paa 

den Maade kan bearbejdes ligesaa godt som ethvert 

andet; hvor dette ikke kan skee, der er det næsten Umu

ligt at faae Sidefladerne fuldkomment plane naar de 

ere af Stobejern; thi Erfaring har viist at Slib- 

ning ikke kan gjsre dette, og Hovling med Haand, 

kraft ved en sædvanlig Jernhovl er deels et besvlrr« 

ligt, deels et misligt Arbejde; man har derfor ofte 

paa nojagtige Drejerblrnke med Vanger paaloddet 

en tilstrækkelig tyk Plade af Messing eller blsdt Sme, 

dejern paa Overkanten, og de smale Sidekanter, 

og afhovlet dem. Dette forøger vistnok Arbejdet, 

med at gjsre et Par Vanger, gandske betydeligt; 

men man kan og paa denne Maade give Redstabet 

en ellers uopnaaelig Grad af Nøjagtighed. Det 

Prosil, jeg finder hensigtsmæssigt?, er det Fig. 95 

afbildede, hvor a ere Messinglister/ om hvilke Neder

delen af de bevægelige Stykker fatte, b derimod er 

af Trek, kun Messingstykkerne behove da at vare 

nojagtigt afhsvlede og flebne. Undertiden lægger 

man og saadanne afhovlede Baner paa Vanger af 

Tr<r. Bedst synes Vanger af Tra: og Jern at virre, 

idet mindsie ere de de, der zittre mindst; men om 

Stobejern er at foretrække for Trlr, naar man for-
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syner det med en afhovlet Metalbane, eretSporgs- 

maal, fom jeg ikke tor ubetinget besvare bejaende, 

ffjondt man paa nyere engelske Drejerbænke næsten 

altid finder Stobejern allene.

in I Almindelighed stober man begge Vangerne 

i eet Stykke, og giver dem paa flere Steder Tvlrr> 

forbindelsesstykker, hvilke samtlige ff»lle ligge saa 

langt ned med Underkanten, at de ikke ere til 

Hinder for ar Dokkerne og deres Klemmeskruer frit 

kunne gaae over dem. .Hvis ikke saadanne Tver- 

stykker dog alligevel vare noget til Ulejlighed, hvis 

man netop stal trække Klemmeffruerne til paa det 

Sted, hvor et saadant ligger, og selv naar de skulle 

gaae forbi dem, eller hvis de ikke tabde en stor Deel 

af den Nytte og i andre Henseender ere ubeqvemme 

ved at være saa udbojede, at de ikke vare til Hin

der, da kunde man egentligen ikke lægge formange, 

thi hvis de ikke ere stærkt Udbojede/ stivne de betl), 

deligt; men da dette ikke lader sig gjore, saa sletter 

man kun 1 eller paa lange Drejerblvnke 2 eller 3. Vil 

man imidlertid anvende megen Omhu paa Drejer- 

bænkens Nøjagtighed, da er det sikkerligt bedre, at 

sisbe hver for sig, da man saaledes kan nsjagtigen 

afhsvle de indvendigt liggende Sider, og næsten kb 

tere faae dem parallele, end om man (løbte dem i 

eet Stykke. I Almindelighed ere Vangerne heelt 

igjennem prismariffe/ saaledes at Profilet af deres
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oberste Bane er en ret Linie; men hvis man kan 

komme t det Tilfælde at ffulle afdreje flade, meget 

store Stykker, og ikke vil indrette saaledes som det 

sædvanligst haves i store Værksteder, en særegen kort 

Drejerbænk allene til dette Brug, da stöber man 

dem ofte saaledes, at de umiddelbart foran Spind- 

len har en dobbelt Vinkelbsjning, og derved faae 

SideprofiletFig.96. Tværprofilet i denne Fordyb

ning er som paa den øvrige Deel af Vangerne. 

Druger man ikke Fordybningen da indsættes enten 

et Stykke, der besiaaer af 2 prismatiske Stykker 

af samme Tværprofil som Vangerne, hvilke er for, 

bundne med et Tværstykke, som Fig. 97 viser fra 

Siden og 98 fra Enden, eller to særskilte Stykker 

af samme Tværprofil som den ovrige Deel af Van

gerne, der paa alle tre Sider passe i en Fals; i 

begge Tilfalde kommer da Overkanten af Tilsæt- 

ningen til at danne Forlængelsen af de ovrige Van

ger. Sjeldent gjor man et saadant Udsnit mere 

end af 4—5 Tommers Lcengde, saaledes at 

uden at skyde den mechanists Forsætters Basis ind 

derpaa, alligevel kan komme til at afdreje den Deel 

af Arbejdsstykket, der ligger Patronen normest. s$ei> 

Hensyn til Dimensionerne af Vangerne kan &a fos 

let absolut Maal gives, da deres Længde og 

kel se maa afhænge af de.Stykkers Storrelse, der 

skulle afdrejes derpaa/ s,eldent gjor man dem imid-



144

lertid paa Drejerbaniks/ der skulle drejes ved Fod, 

tvin/ længere end 8 Fod, hvilket allerede er en sjel- 

den Storrelse, da det kuns i faa Tilfælde er nøt>' 

vendigt at afdreje Stykker af 6 Fods Længde, der 

ikke have stsrre Tykkelse, end at de kunne paa en 

Haanddrejerba'nk gives en tilbsrlig hastig Omdrej, 

ning.

Vangerne ere i Almindelighed, naar de ere af 

Stobesern, 4-7 Tommer paa Hsjkant, og have 1-2 

Tommers Tykkelse; Ribberne have ved de forffjel- 

lige Constructioner forskjellig Bredde, men de tor 

dog ikke være siorre/ end at de lade | til 1| Tom* 

mes Passage forKlemmessruerne. Det er hensigts, 

Mlrssigt at lade Vangerne ikke ligge for tæt sam, 

men; paa mindre Drejerbænke lader man ved Van

ger med ffarp Kant de oberste Kanter staae 4 ?om, 

mer og ved stsrre 6—7 Tommer fra hverandre for 

at faae en stsrre Basis for Dokkerne, og v«re vis, 

sere paa, at de ikke vakle til Giverne.

* Efter saaledes at have tilstrækkeligt udforligt 

omtalt Formen af Vangerne maa jeg noget nær, 

mere omtale Formen afNederdelen af Dokkerne, der 

skulle skydes frem og tilbage paa dem.Sædvanligst giver 

man dem forneden kun Formen af Overdelen afVan« 

gerne, og lader dem i Midten have Mottrik for en 

Skrnespindel, saaledes som Fig. 99 viser for Van- 

ger af Formen Fig. 87; eller ofte en fastgjort Skrue,
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tap, til hvilken horer en Flojmottrik. Samdeles 

hensigtsmæssigt er det, hvis man lader Dokkerne have 

et Skruehul/ at give Skruehovederne Formen som 

Fig. 100 viser, da man saaledes baade har en Skrue- 

nogle, der altid er ved Haanden, og tillige et Ho- 

ved, der aldrig er ivejen. Mellem Skruehove- 

Verne eller Mottrikken og Underfladen af Vangerne 

ligger en Plade af tilstrækkelig Tykkelse, der er saa 

bred, at den kan ligge an mob begge Vanger; un

dertiden lader man den og have paa Midten sisrre 

Tykkelse saaledes, at den gaaer noget op mellem Van

gerne. Mindre sædvanligt; men alligevel hensigts» 

mæssigere for at give Dokkerne en jevn Gang, er 

det, at lade dem paa deres Pdersider have to Pla

der, der fatte noget om Aderfiaderne af Vangerne, 

og midt under en opsiaaende Kant, der passer mel- 

lem disse; dog er det kun anvendeligt hvis Sider

ne af Vangerne ere tilstrækkeligt parallele. Paa 

nogle engelske Drejerbænke træffer man og, at disse 

Plader, hvis Vangerne have Formen som f. Ep. 

Fig. 89 eller 90, have et Bryst, hvorm^de fatte 

om den Udvendige Ribbe af dem. Underpladen 

under Vangerne har da ligeledes disses nedre Form. 

Ligeledes finder man og hyppigt, at Dokkerne ikke 

forneden overalt ligge an mod Vangerne; men at 

de ere paatværs udskaarne saaledes, at de kun for 

begge Enderne og paa Midten ligge an et Stykke 

10
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omtrent 1 Tomme bredt / hvilket giver en noget 

lettere Gang og gjsr det muligt at Dokkerne fun* 

ne virre noget smurte underneden; dette finder man 

f. Ep. i alle Drejerbænke af Fox. Som allerede er 

nævnt ere Dokkerne sadvanligst til at fastklemme 

nedenfra; dette har imidlertid, hvis man anvender 

Vanger, der paa Hojkant ere noget brede, adskillige 

Ubeqvemmeligheder, da Klemmeffruernes Hoveder 

undertiden ere til Ulejlighed, og man maa bukke 

sig hvergang man vil bruge Skruen; man har derfor 

ved nogle egne engelste Drejerbænke, hvis Dokker 

ikke ere massive, lagr Skruehovederne saaledes, at 

de ovenfra kunne drejes om, eller og istedetfor enkelte 

Hoveder gjort dem foiu et Tandhjul, i hvilket en 

Tangentstrue greeb ind, saa at man altsaa kunde 

dreje fra Siden- Denne sidste Indretning, der 

imidlertid complicerer Redskabet, har tillige den 

Fordeel/ at man med ulige mindre Anstrengelse 

kan træffe Skruen meget stærkt an.

M3 Mindre hyppigt anvendt, især i den nyere Tid, er 

det, at gsvö Banen Form af eet eneste Prisme, om 

hvilket da Dokkerne fatte, vg som er befæstet ved 

en særegen Art Dokker til Drejerbænkens Gestell; 

alligevel finder man det dog endnu anvendt ved 

Drejerbænke, selv af fortrinlige Mestere og i deres 

Vtrrksieder; saaledes ere alle Drejerblrnke selv end, 

og de siorsie i Maudslays Mrksted i London med



147

prismatist Bane, ligeledes alle i den königliche Ge- 

werbschule i Berlin og flere Steder. Man paa, 

staaer, at det, hvis man ingen JernhovlemaMne 

har, stal være ulige vanskeligere at gjsre et saa- 

dant Prisme med tilstrækkeligt nøjagtigt parallele 

Sideflader og Kanter, end at g fore Vanger; dette 

kan imidlertid fun gjelde for de simplere og mindre 

fuldkomne Former af Vanger; de mere sammensatte, 

ved hvilken flere af Sidefladerne ere nojagtige/ere uflri* 

digt vanskeligere at gjsre, da de foruden Parallelisms 

mellem den ene Vanges Sideflader indbyrdes, tillige 

fordre denne mellem begge Vangernes Sid eflader. 

Man paastaaer endvidere, at Prismet aldrig har 

den Fasthed som Vangerne; dette kan vel for store 

Drejerbænke være rigtigt; men er Talen om min« 

dre, da er der aldeles ingen Vanskelighed forbundet 

med at give Prismet tilstrækkelig Solidität. Man 

mener endvidere, at Prismet paa Grund af den 

mere sammensatte Form, som Dokkerne forneden maae 

have, bliver kostbarere end Vanger; men ogsaa 

dette kan kun gjalde om mindre fuldkomne Former 

af Vanger. Efter alt dette kan jeg ikke andet, end 

holde for, at det er ved srnaae Drejerbanke lettere 

og mindre kostbart at skaffe en meget nojagtig Gang 

af Dokkerne ved et Prisma, end ved Vanger; 

men ak derimod Vanger ere at foretrække for |fürc 

Drejerdænke, der skulle være meget nøjagtige, »g ved 
lo*
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simple Drejerbirnke/ ved hvilke det er tilstrarkkeligt 

at gjore dem af Træe. Den fuldkomneste Form 

af prismatiske Baner, der er mig bekjendt have de 

Maudslayffe Drejerbænke, der ere de samme som 

de, der bruges i Berlin. De ere meget detailleret 

bestredne i Nicholsons praktische Mechaniker. Weü 

mar 1826 og i Dinglers polytechnischen Iournal, 

Band 24.

114 Prismet er her, som Gjennemsnittet Fig. 101 viser, 

ssemsidigt; det er som Hovedtegningen af denMauds- 

layffe Drejerbænk viser, befæstet i flere Opstandere 

paa Drejerbcenkenes Gestell paa folgende Maade. 

Fig. 101 er et Gennemsnit paatvers af een af 

Opstanderne; h forestiller afbrudt Overdelen af Ge. 

siellec, o-er Overdelen af Opstanderen, der forne- 

den har en tilstrækkelig bred Grundflade, p er en 

neden under Gestcllet liggende tilstrækkelig massiv 

Plade, gjennem hvilken og gjennem et Hul i Ge- 

stellets Overplade gaaer en meget svær, efter sin 

Længde gjennemboret, Skrue med siirkantet Hoved 

kz ved hvilken Opstanderen klemmes fast til Ge- 

stellet. J Skruens Gjennemboring er indskaarer en 

Mottrik, i hvilken passer en mindre Skrue med 

Hoved n; denne presser paa Prismet g z der er 

indskudt i en Hylse i Overdelen af Opstanderen, 

og klemmer det fast derimod. Formen af Nederde- 

len af Dokkerne er afbildet i Gjennemsnit Fig. 102.
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Dokken selv er egentlig gaft'elfornng udstaaren for

neden, saa at den kan sættes paa Prismet; men 

tillige har den ved m m et Indsnit paa hver Side, 

i hvilke kan indskydes en Plade 1, der har paa Mid

ten en Ansats, der er Msttrik for Skruen k, der 

presser mob en lille Jernplade, som igjen trykkes 

mod Prismet g. Paa denne Maade kan da Dok

ken fastklemmes; men tillige kan den, naar Pladen 

skydes tilside, gjores aldeles fri saaledes, at den kan 

tages af og sættes igjen paa Prismet uden at det 

er nødvendigt at skyde dette up af Opstanderne. 

Spindeldokken gjor alene en Undtagelse, da denne 

tillige gjelder som Opstander, og desaarsag er fasU 

struct paa Gesiellet.

Endnu mindre sædvanligt er det, at ladeDok-115 

kerne gaae paa to Cylindre, der omtrent paa sam- 

me Maade som Prismet ere fastgjorte i Opstandere; 

jeg har kun sect denne Form af Banen anvendt ved 

en eneste Drejerbank hos Repsold; men jeg er næ* 

sten tilbøjelig til at holde denne Form før ot vare 

den hensigtsmæssigste af alle. Der er ulige let

tere at afdreje nøjagtigt to Cylindre saaledes, at 

de blive fUldkomment cylindriske, end at afhovle 

eller afstibe to fuldkomne Prismer, og at faae Hul

ler i Dokkerne, der fuldstændigt passe om Cylindre« 

end om Prismen; to Cylindre kunne give en lige 

saa fuldkommen Fasthed, som to Prismer, naar
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kun Dokkerne passe. Nederdelen af Dokkerne, der 

anvendtes paa denne Bane, vare forneden forsy' 

nede med to næsten halvcylindriffe Fordybninger, 

og havde t Midten mellem begge disse et Hul 

med en Skrucmsttrik og paa hver Side af Hul- 

. let i nogle Tommers Afstand en Tap, saaledes

at Hullet og de to Tapper laae i en Linie efter 

Cylindrenes Længde omtrent midt imellem oem. 

Underneden laae et Stykke Jern, der ligeledes var 

forsynet med to nlrsien halvcylindriste Fordybninger, 

der svarede til Fordybningerne i Dokkernes Grund

flade; endvidere vare to Huller, hvori Tapperne i 

Dokken passede, og et Hul lige under Mottrikken, 

igjennem hvilket gik en Skrue/ der saaledes tjente 

til at faststille Dokkerne paa Cylindrene. Saavidt 

mig er bekjendt opnaaede man paa denne Maade 

saa stor en Noiagtighed og Fasthed, som paa no- 

gensomhelsi anden og med langt ringere Bekostning. 

Det er en Selbfolge, at hvis man til meget lange 

Drejerbænke vilde anvende Cylindre, da inaatte 

disse lige saa vel som et Prisme virre understottede 

paa flere Steder for at de ikke skulle boje sig; 

men dette medfører ikke egentlig nøgen videre Ube- 

gvemmelighed, da man let kan tage de Stykker, 

der ffulle gaae over Opstanderne af, og sirtte dem paa 

iøjen paa disses anden Side. Hvis Cylindrene ikke
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have mere end 2 — 3 Fods Længde mellem hver 

Opstander, kunne de være stive nok.

§ 8.

Hvad enten man lader Drejerbankens bevlrgeUib 

lige Dele være bevægelige paa den ene eller den an- 

den af de her beskrevne Maaver, maae der endnu en 

-Opstilling, eller et Gestell hvorpaa de hvile, 

og heller ikke dettes Form er ligegyldig. Paa 

simple Drejerbernke bestaaer hele Gestellet strdvan- 

ligst fun af to opstaaende Planker, hvorpaa Van

gerne hvile, eller hvorpaa foroven er befa'siet en Planke, 

hvorpaa tgjen Prismets Opstandere ere befæstede. 

I de opstaaende Planker er sædvanligst ved hver 

Ende et Tapleje for Svinghjulsapen, der ved Ki« 

ler kan haves eller sankes- I den nyere Tid har 

man gjort ogsaa Gestellet af Stobejern, paa nogle 

har man anvendt et Gestell af Stobejern, der er 

fasinaglet paa flere Steder til et temmeligt mas- 

sivt Gestell af Egetræ, hvilket særdeles lidet stal 

ryste. Gestellets Hojde fra Gulvet er næsten ved 

alle Drejerbamke 3 Fod, hvilket Erfaring har vrist 

at virre det beqvemmeste; ved store Drejerbanke, 

paa hvilke ofte' den faste Forsætter bruges, gjor 

man det gjerne nogle Tomnler lavere, fov at Ar

bejderen, der ved Forsætteren hindres i at kouune 

Arbejdsstykket saa nær som ellers, kan bukke sig over
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den og faae Sjnene tilstrækkeligt nær til det 

Stykke, fom han dreier- Gestellets Form troer jeg 

vil tilstrækkeligt tydeligt forstaaes af de Fig. 103, 

104, 105, 106, 107, 108 og 109 afbildede en. 

gelste Drejerbænke, ved hvilke da tillige Maaden, 

hvorpaa de forfkjellige, forhen i Detail omtalte Dele 

af Drejerbænken ere sammenstillede, vil oplyses.

117 Fig. 103 er et Sideprofil og 104 et Ende, 

prosil af en sædvanlig engelsk Haandrejerbænk 

med Danger.*  Vangerne ere 3| Fod lange og 

stobte begge i et Stykke tilligemed deres Ende, 

stykke; de have det Fig. 91 afbildede Tverpro- 

' fil. Hver Vange har omtrent 1 Tommes Tykkelse,

* Afbildet efter Albans Tegninger i Dinglers polyt. Band 30.

3 — 4 Tommers Hsjde, I Tommers mindste og 

2| ?om. storste Afstand fra hverandre indvendigt. 

De ere ved Enderne befæstede med tilstrækkeligt 

starke Skruebolte til det egentlige Gestell c. Bagved 

Vangerne, noget lavere, end deres Underkant, er et 

Bræt d struct fast paa Gestellet, hvilket tjener som 

Bord. Forneden er dette ffruet fast til Gulvet 

og har tillige strap ovenfor det en Tverstang b, 

bev holder begge dets Endestykker sammen. Ved 

e e ere Skruer, der tjene som Tappe for Fodtrins, 

axen Fodtrinet c, i, m (Fig. 104) e, g, f, f, m, 

m (Fig. 103) har den forhen omtalte Figur-,



forfar?lorforenm^.*  

153 Bov ; Mftz

* Ligeledes efter Alban i Dinglers Iournal 1. o.

" Dinglers polytechnischen Iournal, Band 24.

des de ovrige Dele af Drejerblenken, hvilke jeg alt- 

saa ikke troer her videre at burde omtale.

Fig. 105 er Gide-, og 106 Endeprofil af ciU18 

middelstor engelsk Drejerbænk.*  Vangerne ere7 —8 

Fod lange, og ere begge siebte i et Stykke tillige

med deres Endestykker. Deres Profil sees Fig. 106, 

de have en Hojde af 6 —7 Tom. og omtrent jam- 

me Afstand fra hverandre. Ved q have Vangerne det 

Art. 111 omtalte Udsnit, hvori passer den forhen 

omtalte Broe. Paa Drcjerbamken er tillige afbildet 

ved v Fjedren til en Deelstive og en fast Forsætter. 

Det ovrige Detail af Constructionerne af de enkelte 

Dele anseer jeg det unødvendigt nærmere at omtale, 

da de allerede tilstrækkeligt ere bestredne.

Fig. 107 er Sideprofil, Fig. 108 Endeprofil/H9 

og 109 Plan af en Drejerbarnk af Maudslays Con

struction, saaledes som den findes i Værkstedet i den 

königl. Gewerbschule i Berlin**.  Denne Drejerb<rnks 

Indretning vil efter det Foregaaende let forstaaes; 

jeg finder det kun nsdvendigt noget nærmere at 

omtale Maaden/ hvorpaa Spmdeldokken er befæstet, 

og tillige Maaden, hvorpaa den loft Forsætter er 

anbragt og stilles.

Spindeldokken bestaaer af 3 Hovedstykker, nem

lig af 2 Underlag F F Fig. 107 og 107 U, der
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bære ©offen, og af en Overdeel i eet Stykke (Fig. 

107 B) hvilken igjen bestaaer af a og h, ve to Dok- 

ker af Spindelstolen og Midterstykket c. To store 

Skruer klemme Underlagene til den stærke Mahog- 

nyplanke II, der bærer Overdelen af Drejerbænken. 

Prismet G lober igjennem Spindelstolen, i hvilken 

det er nojagtigt indflebet. For at gjore Jndsiib- 

ningen lettere berører Spindelstolens Hylse ikke Pris

met overalt, men kun paa de fremstaaende Steder 

M M M. To smaae Skruer bbz cc Fig. 107 

Fig. 109 tjene til at befæste Spindelstolen paa 

Underlagene; den store Skrue m, Fig. 108 og 107 

B til at trykke den mod Prismet.

120 Den lose Forsætter har ved denne Drejerbernk 

en ret sindrig Indretning, der gjor det muligt ved 

den samme Omdrejning af en underliggende Klem» 

meflrue, ikke blot at befæste den paa hvad Sted af 

Prismet man vil, men tillige at befæste den saaledes/ 

at det egentlige Anlæg kommer til at ligge fastihvil- 

kensomhelst Afstand fra Prismet. Banen, hvorpaa 

Anlæggets Skyder bevæger sig, har nemlig, istedetfor 

den sædvanlige Slidse med een Klemmeffrue, folgende 

Indretning, der i siorre Maalestok særskilt er afbil» 

det Fig. 107 C. Skyderen passer i enCøulise, eller 

man kunde næsten kalde den et Hylster, fra hvilket 

der gaaer to Bolte med forsinkede Hoveder ned til 

den Hylse, der gaaer om Prismet; hvis altsaa Klem.
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meskruen trækkes an, da klemmes denne mod Pris- 

met/ og tillige den transversale Hylse mod Skyderen.

§ 9.

Dette er Indretningen af den egentlige Drejer,121 

bank; men for at den kan være stikket til at sætte de 

Stykker, der skulle afdrejes, i Bevægelse, er det endnu 

nødvendigt, at den er paa en saadan Mande indrettet, 

at de forstjelligt formede Stykker, der skulle afdrejeö, 

kunne befæstes paa Spindlen saaledes, at de deel- 

tage i dennes Bevægelse. Dertil tjene de saakaldte' 

Patroner, Drejeskiver osv. Af disse troer 

jeg at burde omtale nogle af de anvendeligste, især 

saadanne, der ere mindre bekjendte. Jeg vil da forst 

bestrive de, der anvendes ved den egentlige Drejer« 

blrnk, der ere de vigtigste, og siden nogle af de lig* 

nende Indretninger, der fun alene bruges ved 

Drejerstolen.

Det er en Ting, der let indsees, at disse Hjerl- 

pestykker maae have en hojsr forstjellig Form efter de 

forffjellige Stykkers Beskaffenhed, der skulle ind- 

spændes, og det forskjellige Arbejde, der stal fore- 

rages ved dem. Den Patron/ der er beqvem til ar 

fastsætte et langt Stykke, der kun stal aforejes paa 

den krumme Sideoverflade, er ikke stikket til at fastholde 

et kort, bredt Stykke, der skal afdrejes paa Fladen 

eller uddrejes huult; den, der beqvemc kan anvendes
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til at fastholde et Stykke Trere, kan ikke brugestil et 

Stykke Metal osv. Det er vanskeligt at klassificere 

alle disse Hjælpestykker; i de Skrifter, der omtale dem 

i Detail, saasom Geißlers Drechsler, Desormaux Part 

du tourneur, en Afhandling afKarmaschJahrbücher 

des polytechnisch. Instituts in Wien 4ter Band rc. 

ere de henkastede mellem hverandre uden Orden. Jeg 

troer at de kunne forst inddeles i Patroner, der kun 

ved Modspidsens Tilhjælp funne holde fast, og P§- 

Lroner, der kunne fastholde uben Hjlrlp af Mod- 

spidsen, og siden i flere Underafdelinger.

122 Den ældste og simpleste Maade, at indspænde 

Noget, er at indspamde det mellem to Spidser. 

Paa Vippedrejerladet fastsættes Stykket mellem to 

Spidser i to Dokker, og Snoren flaaes kun 

nogle Gange om det. Paa Spindeldrejerbaniken 

er den ene Spids Modspidsen i Spidsdokken, 

der alt forhen er beskrevet, den anden, den saa- 

kaldte Korner, der er en Spids, der er befæstet 

i Centrum af en med Bryst forsynet Skruetap, der 

indfft'Ues i Spindelhovedet; men disse Spidser ere 

ikke tilstrækkelige for at tvinge Legemet til at om- 

dreje sig med Spindlen. Man anbringer desaarsag den 

saakaldte Medbringer, der paa Grund af sin Form 

oasaa kaldes Hjertet. Deus Form varierer vel 

meget; men saidvanligst er den dog saaledes/ som 

den er afbildet Fig. 110 og ill. Den bestaaer of
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en Klob sz der, som Fig. 111 viser, ved en Stille- 

ffrue er fastklemt til Arbejdsstykket t. Kørneren har 

et Hul, igjennem hvilket stikkes et vinkelbojet Iern 

q r Fig. 100/ paa hvilket Snablen af Hjertet tager 

paa, naar Spindlen drejer sig. Ustridigt er denne 

Indspænding een af de simpleste og nøjagtigste, hvis 

Spidserne ligge no-agtigt i Spindlens Omdrejnmgs- 

ape, hvilket man ved bedre Drejerbcrnke sardeles 

omhyggeligt paaseer; dog kan man paa denne Maa- 

de ikke godt afdreje Ting paa den forreste Flade, 

da Spidsdokken staaer i Vejen/ ej heller iudspænde 

Noget/ der stal bores; dog hjirlper man sig i dette 

Tilfælde ved forst at afdreje den ved Spidsdokken 

liggende Ende, og derpaa indsætte denne t den 

Artiklen 102 bestredne Sax eller Brille, da 

man da kan gjennem Hnllet i Spidsdokken ind

bringe et Boer. Man kan og paa denne Maade 

fastsatte Ting, der skulle afdrejes paa Enden, da 

man kan lade den gaae tilstrækkeligt langt uden

for Saxen, dog er dette mindre beqvemt.

Ved Trerdrejning kan man undvære Medbringeren,123 

hvis man gjor Kornerspidsen fiirkantet, og inddriver 

den i et forboret Hul i Tract; dog indsees let, at 

hvis Stykket er noget tykt, eller Træet ikke meget 

haardt, da vil lettelig Spidsen kunne rømme Hul« 

let ud; hensigtsmæssigere er det derfor, foruden 

Kornerspidsen, endnu at fatte paa dens Skive nogle
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lettelig, at denne Indspcrndingsmaade, der iovrigt 

baade er sikker og beqvem, kun lader sig anvende, 

hvor Biddene af Spidserne i Bagenden af Træet 

ikke ere til Skade. Ofte kan det og være Tilsæt- 

det, at man ikke er tjent med Stikket af Modspid

sen; men i dette Tilfælde kan man hjælpe sig ved paa 

Arbejdsstykket at lægge en med et Stik forsynet Mes< 

sing- eller Jernplade, der paa sin Underside er for

synet med Fiilhug elldr hvorpaa der er klæbet

1 Klæde.

Med Fordeel kan ofte anvendes en Patron, 

hvis Fordybning er fiirkantet istedetfor rund; den 

lader sig bruge baade til Træe og Metal; helst 

gjor man en saadan af Metal. Undertiden hal- 

man og i den flere fiirkantede Ringe, der passe 

i hverandre, for at kunne, ved at benytte flere eb 

ler færre af dem, indsande Stykker af forstjel- 

lig Storrelse.

124 For at indsande Noget saaledes, at det ikke er 

nødvendigt, at det tillige understøttes af Modspid- 

fön, har man en stor Mængde forstjellige Indretnin

ger. Ved de fleste af disse bruges vel, hvis No-

, get skal bearbejdes paa den krumme Overflade, gjex- 

ne Modspidsen for at skaffe en sikkrere Gang; men 

ikke, hvis de skulle bearbejdes paa Endefladerne.
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De simpleste og hyppigst anvendte Indret.125 

ninger af denne Art ere de fortrinsviis saakaldte 

Patroner, der som bekjendt egentlig kun besiaae 

af en tilstrækkelig tyk Cylinder eller af en afstumpet 

Kegle, der i den ene Ende enten har en Skruetap, 

der passer i Spindlens Skruehvl/ eller et Skrue- \ 

hol, der passer paa Spindlens Tap, og i den an- 

den Ende er noget coniff, tilstrlrkkelig dybt uddrejet, 

for at i dette Hul det omtrentligt rundt bearbejdede 

Arbejdsstykke kan inddrives og fastholdes ved Frie- 

tionen paa Sideoverfladen. Sædvanligst ere de af 

Træe, sjeldnere af Metal. En saadan Patron har 

imidlertid flere Ufuldkommenheder, nemlig, deels at 

det er nødvendigt at have en stor Mængde efter de 

forfkjellige Tykkelser af det Stykke, der stal fastsat, 

tes; deels at det er nødvendigt ved Slag, at ind- 

drive Arbejdsstykket, hvilket ofte ved Stykker, der 

allerede ere bearbeidede paa Endefladen, kunde gjore 

Skade, og endelig, at de ikke ret godt lade sig an- 

vende til at fastholde Stykker, der ere anderledes 

formede forneden end cylindrisk eller svagt coniff, eller 

til Stykker af Metal, der ikke kunne fastklemmes saa 

stærkt, at Frictionen gjgx tilstrækkelig Modstand. 

Hertil kommer endnu det, at noget lange Stykker 

sjeldent sidde saa fast i en saadan Patron, at de 

gaae godt rundt, især naar Modspidsen ikke brn- 

ge§.
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Den forste Ubeqvemmelighed afhjælper man sæd- 

vanligst ved istedetfor at have tilstrækkeligt mange 

Patroner færdige/ at indrive i en for si or Patron 

en Træeprop, som man afdrejer og uddrejer indtil 

Hulingen har den tilbørlige Storrelse. Man har 

og i England Patroner af Messing, der enten be- 

siaae af en stor Mængde nojagtigt i hinanden pas- 

sende, svagt cøniffe, tynde Ringe, af hvilke man katt 

udtage det behørige Antal for at faae en passende 

Slabbing. Ringene uma naturligviis ikke være for 

glatte; undertiden kridter man dem for at skaffe 

storre Friction. Denne Patron er ved Træedrejning 

særdeles beqvem.

126 Den anden Ubeqvemmelighed soger man at 

undgaae ved de saakaldte Klemmepa troner, 

hvilke egentligt ikke ere andet, end en sædvanlig no

get tynd Patron, der er gjennemskaaret efter Lang- 

den med et temmeligt aabenr Saugsnit, saaledes at de 

fire Parter kunne fjedre Noget. Uden om en saa- 

dan gjennemffaaren Patron, der sirdvanlig er no- 

get conist med den bredere Flade udad, lægges en 

Ring, der, vedat drives længere ud, klemmer de fire 

Parter af Patronens Hylse fammen, og derved befæ

ster Arbejdsstykket. Undertidener det ingen fuldstæn, 

dig Patron; men kun en gjennemstaaret Hylft/ der sat

tes inden i en anden Patron, hvilken da erstatter 

Ringen. Man har og forssgt at gjsre Klemmepatro-
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nerne med Skrueganger udvendigt, til hvilke passe 

Gcrnger i Ringen, der da er en Slags Mot- 

trik; dette har sine Beqvemmeligheder, thi Pa» 

tronernes Sammenklemntng steer da unægteligt 

jevnere, end hvis Ringen stal drives paa; men det 

har og fine Mangler. Med en sædvanlig Klemme- 

patron kan man nemlig ved at drive paa Ringen 

paa forstjellige Steder rette et allerede indsat Stykke, 

som man ikke har truffet at faae til at sidde saale- 

des, at det gaaer rigtigt runvt/ ind i Axen, og der- 

ved bringe det til at gaae som det skal; dette kan 

ikke gjores med en paaffrvet Ring, der trykker lige- 

meger paa alle Steder.

For ar befæste Stykker af anden Form, end den 

cylindristeeller svagt cøniffe, har man maattet gjsre 

andre Indretninger, af hvilke jeg siden stal omtale 

de vigtigstS'; de fleste flette sig paa et andet Prim 

civ, end paa Fasiholdning ved Friction mod de 

krumme Sideflader.

Til at fastholde Metaller kan man ve! og 

Sidefrictionen; men det bliver da nødvendigt/ at 

kunne klemme Stykket stærkere, end det kan ffee 

ved de her nævnte Patroner. En meget simpel og 

hyppig ved Metaldrejlnng anvendt Patron er eu 

almindelig, men noget massiv Patron af Messing > 

eller Jern/ der i sin Hylse har fire eller undertiden 

otte Skruehuller / af hvilke de 4 vg 4 ligge i sam« 

me Omdrejningsflade; igjennem disse gaae Skruer,
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der ere forsynede med fiirkantede Hoveder; disse 

Skruer kunne nu ved Jndffruning fatte Arbejds

stykket og holde det meget fast. Det er indlysende, 

at hvis ec rundt Stykke stal indspændes, da maae 

alle Skruers Spidser ligge lige nær Centrum. Da 

en saadan Ajusiering ikke er gandfke let, saa horer 

der nogen Hvelse til at bruge denne Patron, og det 

er desaarsag hensigtsmæssigt, at sætte en Spids i 

Midten af Hylsens Bund; for fsrst at kunne paa 

denne og Modspidsen fertte Stykket rigtigt, forman 

klemmer . Skruerne til. For at hindre at disse ikke 

skulle g)ore Indtryk i Arbejdsstykket, hvis dette kan 

virre til Skade lægger man forst en Strimmel Kobber 

om det paa det Sted, hvor Skruerne træffe. Un- 

dertiden bruger man og denne Patron med nogen 

Forandring til at afdreje meget lange tynde Stykker 

paa en huul Spindel. Bunden af Patronen, der 

da sædvanlig er skruet uden paa Spindlen, er da 

gjennemboret saaledes, at Stykket kan gaae igjen- 

nem og ind i den hule Spindel. En noget sammen, 

sat og kostbar Patron til dette Brug findes beffre- 

vec og afbildet i Jahrbücher des polytechnischen In

stituts in Wien, Band V p. 42.

128 -Omtrent af samme Indretning som den her

bestredne Patron, ere de i den senere Tid saameger 

anvendte Skiver, der ved Metaldrejning næsten 

gjore alle Patroner unodvendige, og selv ved almin- 

delig Trlredrejning, ister naar siorre Stykker stulle
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bearbejdes, fortjente at være mere anvendte, end de 

ere. I Hovedsagen bestaae de kun af en tilstrække» 

lig sior glat afdrejet Skive/ paa hvilken 3 eller 4 

smaae Opstandere kimne fatte mellem sig og fastholde 

Arbejdsstykket paa een eller anden Maade; 3 Opstan

dere ere ikke saa hensigtsmæssige som 4, da man 

med dem ikke godt kan fastsætte et fiirkantet Stykke; 

noget, der oste forefalder; derimod kan man med 4 

Opstandere fastklemme et trekantet Stykke. Een 

Maade, hvorpaa dette kan stee, er, at Opstanderne 

ere Bakker, der kunne bevæge sig i 4 Slidser, i hvilke de 

fores frem ved 4 Skruer, der i Opstanderne have de- 

res Mottrikker, og deres lrirkantede Hoveder, der 

kunne drejes med en Nogle, i Randen af den tilstræk, 

feligt tykke Skive. En anden er benf at Opstan

derne selv enten ere aldeles faste, eller flottelige hen 

i forstjellige Huller i forstjellig Afstand fra Centrum, 

i hvilkede da kunnefasistriles ved en Msttrikbag paa 

Skiven; gjennem -Opstanderne gaae Skruer, der 

med en Nogle lade sig dreje saaledes, at deres Ender 

fastholde Arbejdsstykket. Dette har den Ufulbkom- 

»renhed/ at man for at undgaae at Skruerne ikke 

ftulle trykke flemme Biller, altid maae lægge en 

Strimmel Messing eller Vlye uden om det, der 

stal befæstes. En tredie er den, at -Opstander- 

ne sidde ligesom ved Uhrmagersammensa'tteren paa 

Arme, der som, der ved denne er omtalt kunne 

bevæge sig i bueformige Couliser, saaledes at. de 

ii*
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kunne bringes mere eller minbre narr til Centrum 

og ved Skrue fastholdes paa et hvilketsomhelst Sted 

af deres Bane. Døg anvendes dette sjeldent, da 

man ikke ret vel paa denne Maade kan beqvemt 

klemme Stykket mellem Opstanderne saa fasi, som 

det bor. Ieg anseer det ikke fornodent at give en 

med Tegninger ledsaget detailleret Beffrivelse af 

disse Skiver, da de efter min Formening kunne være 

Enhver tydelige efter det alt Sagte. Detailleret 

Beskrivelse findes i Jahrbücher des polytechnischen 

Instituts in Wien Band IV og Dinglers polytech- 

nischen Iournal 30ster Vand.

129 Det fordrer, som alk rede ved at omtale en lig

nende Patron er bemærket/ nogen Avelse, ar rette et 

Stykke ind i Centrum; man gjor dette lettere ved 

paa Skiven at inddreje temmeligt nær ved hver

andre en Deel koncentriske Cirkler, eller ved i 

d^lls Centrum at indsætte en kort Spids; men 

dette sidste har igsen en Ubegvemmelighed, hvis et 

ganste fladt Stykke stal indspændes, og man ikke i 

dets Midte kan bore et tilstrækkeligt dybt Hul; 

Stykket kan da ikke komme til at ligge heelt an mod 

Skiven, ligger derved baade mindre fast og trykker stær- 

kere paa Bakkerne elle Skrueenderne. Swrdeles hen- 

sigtomæssigt et det derfor, saaledes som man træs- 

fer paa flere Drejeffiver, at lade Spidsen være for

længet bag til med en Cylinder, der passer nojag. 

tigt i en Hylse, inden i hvilken ligger en lille Spi-
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ralfjeder, saa at Spidsen kan med en ringe Kraft 

trykkes tilbage. Hensigtsmæssigt er det ogsaa, saa- 

ledes fo in man træffer paa nogle Skiver, at la- 

de en heel Deel Skruehuller gaae igjennem Ski- 

ven; hvis et Stykke da stal indspcrndes, hvisGrund- 

siade ikke er en Plan, eller hvis plane Grundflade 

ikke staaer lo»ret paa Omdrejningsaxen, da kan man 

ved paa behortge Steder at indstrue t Hullerne gjen- 

nemgaaende SkrUer, ffaffe Stykket et langt fastere 

Leje, end hviö det alene ffulde have vieret holdt ved 

Sidetrykket.

Vanffelighederne af nojagtigt at centrere paai^o 

Drejestiven have ledet til Opfindelsen af Skiver, der 

centrere sig selv; disse ere indrettede omtrent efter 

samme Princip fom den Art. 49 beskrevne Uhrmaaer- 

sammenholder/ saaledes at Armene, paa hvilke de Klo- 

ber, der ffulle fastholde Arbejdsstykket sidde, nærme 

sig paa eengang Centret ligemegec. Usiridigt er 

dette hensigtsmæssigt, især, hvis et allerede afdrejet 

rundt Stykke stal fastsættes saaledes, at det behol

der sin -Omdrejningsaxe; men alligevel have disse 

Skiver, førvden den Feil at de ere complicerede, end

nu den, at de ikke godt kunne bruges til at ind- 

spænde et Stykke, der ikke forneden har et saadant 

Gjennemsnit, at det kan centreres ved at indspcrn- 

des mellem fire fra Zentrum ecqvidistante Punkter; 

noget der hyppigt forefalder. Alligevel kroer jeg
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at burde beskrive to saadanne Skiver, der ere op

fundne i de senere Aar i England; den ene af 

dem af 9l. Bell, og den anden af Thomas Hack; 

begge ere (»efTreøttC i Transactions of the Society for 

Encouragement rc. XXXVII 1819 og derfra i flere 

andre techniffe Tidsffrifter. Begge have stor Lighed 

med hverandre og med denne Art. 49 beskrevne Sam- 

men holder, saa at jeg kan være temmelig kort i de- 

res Beskrivelse. Fig. Ill viser Bells Skive forfra, 

Fig. 112 samme fra Siden og 113 den t Gjen- 

uemsnit. Den besiaaer af et sta-rkt Metalstykke A, 

ber ved en Skruemsttrik a befæstes til Drejerbæn- 

kens Spindel; en lille gjennemboret Skives der 

er sat paa Tappen b paa Stykket A og befæstet 

dertil med Skruerne c c, indeholder Omdrejnings- 

punkterne d for tre Arme, hvis med opsiaaende Skruer 

forsynede Ender e paa en let begribelig Maade 

fastholder Arbejdsstykket mellem sig. Bag fra er 

paa Stykket A sat en Messingring Dz hvis Form 

(ecé af Fig. 112. Tappend tjener som Omdrejnings

punkt for Pladen C, der med sin Krands bedækker 

Ringen D/ og er skruet paa den, saaledes som og vil 

sees af Gjennemsnitstegningen Fig.113. Denne Pla- 

des Flade er gjennembrudt med 3 ssraat lobende Slidser 

Fig. ni, i hvilke Enderne e af Armene beverge sig saa

ledes, at de altid beholde samme Afstand fra Cen

trum. Man behover da for at indspwnde Noget,
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der allerede har vieret rundt og igjen stal drejes 

om samme Ax«, kun at lægge det paa Forsiden af 

Patronen, og ved een i Hullet k Fig. 112 stukken 

Nogle at dreje Pladen C efter den ved en Piil an

tydede Retning saalænge, indtil Enderne e have fat

tet. Ved de i Pladen C anbragte Slidser bleve 

nemlig Hovederne tvungne mod Centrum.

Omtrent Lignende er Hacks Patron. Fig. 1141-'" 

viser den sect fra Siden, Fig. 115 den sect forfra, Fig. 

116 dens Bagplade og Fig. 117,118,119 Gennemsnit 

af dens enkelte Stykker. De fire Arme, Fig. 116 

hvis Omdrejningspunkter befinde sig i Omkredsen 

af den bageste Plade, have ved f opstaaende Skruer, 

der bære smaae Mottrikker g, der fiilhuggede kunne 

let fastholde Arbejdsstykket. Fig.114og 116, afhvilke 

den sidste viser Vagpladen i Gjennemsnit, ville gjore 

denne Indretning tilstrækkeligt tydelig. Forpladen, 

af hvilken Fig. 119 er et Gjennemsnit, bliver ved 

Skruemottrikken a befæstet paa Spindlen; den har 

fire Slidser c c Fig. 115 09 116/ hvis Bestemmelse 

efter Destrivelsen af det foregaaende Redstab vil 

være indlysende. Paa dens Hals bliver den noget 

mindre anden Plade Fig. 116 og 118 sat ved Hjælp 

af et Hul og til at presse begge Plader mod hver

andre tsener Skruemottrikken c Fig. H4 og 117. 

Meget rigtigt har Opfinderen forsynet Halsen b paa 

Forpladen og Mottrikken medenlinksgaaende Skrue
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for at hindre Tilbagevisningen under Arbejdet. 

Fra Bells Patron ffieiner den Hackffe sig blandt 

Andet ogsaa derved, at Armene ikke bringes nær

mere sammen ved en Bevægelse af den forreste, men 

ved en Bevægelse af den bagesie Plade, i hvilken 

Hensigt den og har nøgle Huller h h, der ere be

stemte til at anbringe en Nogle. Hullet k i Krand- 

sen af den forreste Plade tjener til lettere at kunne 

skrue Patronen af Spindlen ved at stikke en lille 

Stang ind i Hullet. Sammenligner man disse to 

her beskrevne Patroner med hverandre, da maa 

unægtelig Hacks ansees for den bedste, da den ikke 

alene er simplere, men da man med den ogsaa ved 

at klemme Mottrikken (Fig. 116) til kan presse 

Pladerne stærkt mod hverandre og hindre Armene i 

at lkride tilbage, Noget der sædvanligt let vil skee 

ved Bells Patron.

r Undertiden benytter man ved hule Stykker, 

der skulle bearbejdes indvendigt, Frictionen mod de 

indvendige Sideflader, og sætter desaarsag Arbejds- 

stykket paa en passende, noget coniff Tap, eller paa 

Pdersiden af en Trerepatron; ofte anvender man og en 

fortil noget conist Klemmepatron, paa hvilken Styk

ket udvendigt sættes istedetfor Ringen. Ogsaa hertil 

kan man bruge de i det Foregaaende beffrevne Skiver, 

ved at lade Bakkerne, der ellers fattede med deres 

indre Side, virre saaledes indrettede/ at de og kun.
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ne fatte med den udvendige Side. ?il dette Brug 

ville de Bellske og Hackste Patroner især være an- 

vendelige, hvis et huult Stykke stal afdrejes 

saaledes, at den udvendige og indvendige krumme 

Overflade blive concentriffe.

Undertiden anvender man og, hvis de Stykker/133 

der skulle afdrejes, ingen Bund har, at sætte paa 

Dornen, der foran er forsynet med Gevinder, en 

kegleformig Skruemsttrik, der med sin Rand kan 

trykke mod Randen af Arbejdsstykkets Hul og saaledes 

trykke det fastere paa den svagt coniffe Dorn. Det 

er let at indsee, at Gevinderne ved denne Mottrik 

maae gaae links, for at den ved Drejningen kan af 

sig selv klemme sig fastere og fastere. En meget 

beqvem Indretning af Dorn er folgende: £)otv 

nen er af Iern, rund og nojagtigt afdrejet, samt 

gjennemffaaret efter sin Længde med to krydsende 

Snit, saa at den har fire Slidser, der ligge him 

anden diametralt modsat, og gaae lige ned til den 

Plade, hvori den er befasstet; ved ben forreste 

Ende har den Skrueganger, saa at der kan ffrues 

paa den en kort Hylse, der i sit Centrum har 

et Stik for Modspidsen. I Midten af den gien, 

nemskaarne og noget udborede Dorn ligger heelt 

igjennem en Skrue, der'bag til har et fiirkantet Ho- 

ved for at kunne drejes med en Nogle; Skuen, der 

bag til er saaledes befæstet, at den vel kan drejes, 

men ikke gaae ud, passer til en Mottrik, der ligger
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i Midten af et lille Kors, hvis Arme knnne ind» 

lægges i Dornens Spalter, og gaae noget udenfor; 

Armene ere ffraae opad gaaende, saaledes, at de, 

hvis Arbejdsstykkets Hul er cylindrisk, kunne gaae no

get ind i den HvUlhed, der bliver mellem dettes 

Side og den coniffe Dorn; de ere for at centrere 

et Stykke med et rundt Hul desto lettere saaledes 

afdrejede, at hver Sideflade er et Stykke af samme 

Kegleoverflade. Efter at Arbejdsstykket er sat paa 

Dornen, langes Korset for, og Skruen indskrUes i 

dets Hul; det kan da saaledes trækkes mod Arbejds

stykket med betydelig Kraft og holde det. Efter at 

Stykket er sat paa, paaskruer manden fortil passende 

Mottrik, for at kunne ved Hjælp af Modspidsen give 

det Hele en sikkrere Gang. Er Dornen saa tyk, at 

to Skruer kunne finde Plads inden i den, da harman 

undertiden to Kors, der have en Skuemottrik i den ene 

Arm, og i den anden et Hvl for den til det an

det Kors horende Skrue, der gaaer glat igjennem; 

det ene Kors understøtter da bag til medens det an, 

det klemmer før til. Man kan paa denne Maade 

have en temmelig conisk Dorn, paa hvilken Styk

ker af forskjellig Diameter kunne paasættes. Det er 

naturligt, at en saadan sammensat Dorn kun kan 

brugesved storre Arbejder, da den for, uagtet Spalt

ningen, at vLre tilstrækkelig stor, maae have en 

Diameter af mrsien l Tomme. Naar Jndspan-
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Bogsai;, 

dingsmidlerne vedDrejerstolen omtales/ bilder bllve 

omtalt nogle flere Indretninger af Dørne, der vel 

fortrinsviis bruges ved Drejerstolen; men med nogen 

Forandring ogsaa med Fordeel kunne bruges ved 

Drejerbamken. Denne Indretning gjor saa at sige 

Overgangen til de Patroner, ved hvilke det er Fric

tion mod de forreste og bagerste Flader af Arbejdsstyk

ket, der fastholder dette, hvilke ofte ere anvendelige.

Er det et fladt gjennemboret Stykke, der stal 134 

afdrejes paa Randen og Fladerne, da stikker man 

gjennem Hullet en Skruetap, der er befæstet paa en 

Skive, oø skruer paa den en Motrrik, der for ikke 

at hindre mere, end nødvendigt, fra at afdreje 

Forsiden nær inde ved Centrum, ikke er større end 

nødvendigt er, for at den kan fastholde. Er Arbejds

stykket ikke fladt, eller har det ikke parallele Side, 

flader, da er det for at ffaffe et fastere Leje færde- 

les hensigtsmæssigt/ at man igjennem Skiven har 

boret flere Ckruehuller, igjennem hvilke gaae Skruer, 

hvis afrundede Hoveder kunne bagved tjene font 

Understøtning fra Bagsiden af. Undertiden afdrejer 

man, hvis Stykkerne ere meget tynde, en Form, 

hvori Bagsiden nojagtigt passer, for at Arbejdsstykket 

ikke, ved at afdrejes, stal fortrykkes. Denne Ind- 

spændingsmaade bruges og, hvis man paa Drejer- 

bænken vil presse tynde Plader, der skulle antage 

Formen aset eller andet Omdrejningslegemederved,
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Staal.

135 Skal et gjennemboret fladt Stykke afdrejes heelt op 

til Hullet, da kan det ikke indspændes paa denrke Maadc; 

men maa enten spændes ind paa Randen ved Hjælp af 

een af de forhen bestredne Skiver, eller og klemmes 

forfra ude ved Randen. Man har derfor til 

den Ende Skiver omtrent søm de forhen beskrevne 

Drejeskiver med flere Slidser i forssjellig Retning, 

i hvilke nogle Hylser kunne ffydes frem og tilbage, 

uden at kunne gaae ud af Slidserne, hvori de 

hindres ved et Overfald paa begge Skivens Sider; 

gjennem et Hul i hver af disse gaaer en Skr»e, 

der foroven er forsynet med en Hage, og bag paa 

Skiven med en Mottrik, ved Hjælp af hvilken det 

Stykke, der stal indspændes, kan klemmes fast med 

denne. HensigtmæssigL er det og, om der i Centrum af 

Skiven findes en Spids, der trykkes ud ved en lille 

Spiralfjeder der ligger i en Hyl se, i hvilken Spidsen 

vgsaa passer; det er da saa meget lettere at spande et 

Stykke saaledes, at ethvert forlangt Punkt kommer til 

at ligge i Spindlens Ape. Man anbringer og flere 

Steder i Skiven Skruehuller, i hvilke passe Skruer 

med afrUndede Ender, der bagfra kunne indskrues 

saaledes, at de, ifald et Stykke ikke bagpaa ffvlde 

være fladt, kan ffaffe det alligevel en tilstmkkelig fasi 

Understøtning. JstedetflU' de forhen bestredne Ha

ger, anbringer man vg undertiden nogle andre, der
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ved flere Lejligheder kunne være særdeles beqvemme, 

hvis Stykket ikke kan trykkes heelt tilbage. Man 

lader nemlig Hylserne haveet Skruehul, i hvilket pas

ser en tilstrækkelig lang og tyk med et bredt fiadt 

Hoved forsynet Skrue/ der efter sin Længde er gjen- 

nemboret; tillige ere Hylserne saaledes udborede, 

at Skruehovederne kunne faae Plads deri. Gjen- 

nem Skuerne gaae nu de forhen bestredne med Ha

ger forsynede Skriletappe, hvis Mottrikker kunne 

klemme Hagerne med Skruehovederne. Paa denne 

Maade kan man da baade lade Arbejdsstykket ligge 

an mod Skiven, hvis det er fladt bag til, og lade 

Hagerne fatte i hvad Afstand man vil fra dens 

Flade. Det er ved denne Indretning af Hager 

kun nødvendigt for at Skruemettrtkkerne kunne finde 

Plads foran Spindeldøkken, at den Msttrik, ved 

hvilken Skiven er skruet til Spindlen, maae virre 

noget lang. Undertiden lader man og Hagerne ikke 

blot sidde paa en Skruespindel; men for at de ikke 

ft»lle kunne stride ud og flippe, lader man i Hylser- 

ne verre et Hul, igjennem hvilket gaaer en lille Stang, 

der er befæstet ved de udenfor Skruerne til en anden 

Side forlængede Hager. Skruemottrikkerne erefiir- 

kantede og til at dreje med en Nogle, hvis Ror 

er tilstrækkeligt langt, for at Spindlen kunne gaae 

op deri. Undertiden lader man og Skiven være 

saaledes indrettet, at i Midten en Skruespindel med 

er stort fiirkantet Hoved, kan forfra indffrues istedet-
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for den elastiske Spids; man har da den Fordeel, 

at man kan, hvis Stykket er gjennernboret i Cen

trum, hvilket sædvanligst er Tilfældet ved Hjul, kan 

efter at have afdrejet det nærmest ved Centrum 

indskrue Skruetappen og ved den fastholde det, end, 

ffjondt man (fruer Hagerne af, og saaledes komme 

til at afdreje Randen eller de Steder af Fladen, 

hvor Hagerne forhen fattede. Disse Skiver ere 

ved Metaldrejning yderst hyppigt anvendelige, ifør 

naar kun en Deel af et ikke meget tykt, uregelmæssigt, 

fladt Legeme stal afdrejes, eller man paa Dreje'rbcenken 

vil bore Huller af større Diameter ved at uddreje et 

Stykke. De ere imidlertid ikke meget anvendelige, hvis 

det er tykkere Legemer, især saadanne, der ikke fortil 

ud mod deres Rand have en Flade, va Hagerne ikke kun- 

ne komme til at fatte; men i dette Tilfælde hjælper man 

sig undertiden ved at have to tilstrækkeligt massive gaf, 

felformrge Kramper, der kunne flydes ind paa hvert sit 

Par af Hager og ligge tvlrrs over Arbejdsstykket, 

mod hvilket de da kunne klemmes- Sædvan- 

ligst har man flere saadanne Kramper af forstjellig 

Længde for at de ikke skulle staae længere udenfor 

Randen af Skiven, end nødvendigt, og derved være 

ivejen. Har Arbejdsstykket aldeles ingen Flader, 

men lutter krumme Overflader, saasom, hvis en 

Kugle skulde udbores, eller paadrejes Facetter o s. v., 

da kan man isiedetfor flade lige Kramper anvende 

krumme med udffaarne Sider/ der i flere Punkter kom-
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me til at ligge an mod Arbejdsstykket og bedre holde det; 

bag til kunne de i Skiven indffruede Skruer staffe 

den tilstrækkelig Understotning, hvis man ikke hellere 

ffulde foretrække at uddreje af Træe er passende 

Leje for det.

Disse ere de anvendeligste Patroner, ved Hvilke136 

Friktionen alene tjener til at holde Arbejdsstykket 

fast uden Tilhjælp af Modspidsen. Foruden disse 

har man endnu adskillige andre, der baade ere simple 

og ved flere Lejligheder ydersi beqv'emnre, af hvilke 

jeg troer at burde omtale nogle. Særdeles beqvemt ved 

Treredrejning er det saaledes at have i Midten afen lille 

Metalpatron en simpel Holzstrue, der er ffaaret links. 

Man kan, for at kunne have flere forfkjellige Skruer 

at strue ind, lade den gaae med en fiirkantet Tap 

gjennem Bunden af Patronen og vlvre bag til 

ffruec fast med en Mottrik. Det samme lader sig 

og anvende ved Metaldrejning/ hvis et Hul i Mid- 

ren ikke gjor Skade; man har i dette Tilfalde kun 

en noget coniff Skruebolt af ha'rdet Staal, hvis 

Gevinder ere dybe og skarpe; disse stjære fom of

test i Metal dybt nok ind for at holde et Stykke. 

Jstedet for en Patron med een eneste Skrue i Mid

ten anvender man ved Treredrejning ofte en Skive, 

gjennem hvilken ere borede 3 — 4 Huller, gjennem 

hvilke man indskruer Holzskruer; ogsaa dette er ved 

mange Lejligheder særdeles bequemt; men det er let 

ae indste, at alle disse saakaldce Skruepatroner kun
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lade sig anvende i de Tilfælde, da Huller ikke ere 

til Skade, eller man siden vil afdreje det Stykke, 

hvori Skruerne have været indstrirede.

137 Særdeles ofte benytter man og til Drejning, 

ifør af Træe, at fastkitte Arbejdsstykket til Patronen, 

der da i dette Tilfælde bedst er af Træe; eller, hvis 

man vil have den af Metal, maa være gjort saa 

ujevn, at Bindemidlet kan fæste. Som Bindemid- 

bel bruges, som bekjendt, en Composition af Har- 

pix. Terpentin og Kridt eller fiinstodt Teglsteen, der, 

naar Arbejdsstykket ikke har en meget stor Under- 

flade, jevnest kan bringes paa Patronens Overflade 

derved at en Klump afKidtet holdestil,,'naar Drejer- 

bænken sættes stærkt t Gang; ^idtet vil da blive 

blsdt og klæbe sig meget stærkt til Patronen og li» 

S esa a til det gesvindt tilholdte Arbejdsstykke. Eet 

eneste rast Hammerssag er igjen tilstrækkeligt til at 

bringe dek fra; og som oftest bliver ikke mind- 

sie Spor af Kidtet tilbage. Zsiedetfor den omtalte 

Composition kan og bruges Mastix, der imidlertid 

er dyrere; men binder bedre, saa at det især ved 

store Stykker er at foretrække, Mastipen lader sig 

paa samme Maade bringe paa Patronen; men er 

det et meget stort Stykke, der stal sættes fast, da er 

det dog sikkrere ligefrem at dyppe Patronen i det, 

naar det er smeltet. Ogsaa hvis man bruger de 

oven omtalte Compositioner, er det dog ved store
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Stykker sikkrere at smelte den og derved bringe den 

paa Patronen.

Disse ere de sædvanligst anvendelige Redsta rt 

ber til Indspænding paa Drejerbænken, og de ville 

i de fleste Tilfalde kunne vme tilstrækkelige; imid

lertid gives der især for den egentlige Kunstdrejer 

dog ved adskillige Lejligheder da de ikke kunne bru

ges; men hvor det bliver nodvendigt til fon-egent 

Brug at have andre Patroner, saasom hvis en Stjer

ne stal afdrejes med runde Spidser o. s. v. Til 

saadanne Arbejder maa man da have særskilte, kun 

alene dertil brugelige Patroner; at beffrive alle de 

saaledes kun i enkelte Tilfælde brugelige Fasispam- 

dingsmidler, trocr jeg ikke her at være passende; lige 

saa lidet søm at bestride saadanne andre, der mindre 

fuldkomment, end de her beskrevne, kunne anvendes til 

samme Brug. Af denne Art ere de iovrigt endnu hyp

pigt anvendte Tangpatroner, der ikke ere an

det, end een paa Drejerbænken fastsat Fiilkloe, 

hvilke, da de ncrsien aldrig kunne fpæn be et Stykke 

nojagtigt i Centrum, med Fordeel kunne erstat

tes ved een af de forhen nævnte Skiver; endvi- 

dere de saakaldte V i n k e l p a t r o n e r, ved hvilke fo 

vinkelformige Iernbakker, der gaae over hveran

dre, og ved Skruer kunne fores nærmere til esser 

fjernes fra hverandre, klemme Arbejdsstykket mel

lem sig; thi de erstattes i alle Henseender ved de

' , 12
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her beskrevne Skiver, og saaledes fiere andre. Om 

saadanne sindes Underretning i de forhen omtalte 

vidtloftige Værker. Ligeledes har jeg heller ikke 

troet at burde omtale nærmere Indsperndingsmidler, 

ne ved Vippedrejcrladet, da dette kun ved Skrue, 

drejning fortjener at anbefales, og da de nisten kun 

i det stsrre ere de samme som de Midler, hvoraf 

man betjener sig ved Orejerstolen, hvilke jeg ret strap 

stal omtale.

' § 10.

139 Ogsaa ved Orejerstolen kan man dele Beftrstel- 

fesmidlerne i to Hovedinddelinger, saadanne nemlig, 

hvor begge Ender af Arbejdsstykket ere underststtede, 

og saadanne, hvor kun den ene er det. Kunne begge 

Ender virre understottede, da indspamder man kun 

Stykket mellem begge Dokspidserne; men for at have 

et beqvemt Leje for Drejebuens Snor fastsætter man 

paa Stykket paa en eller anden Maade en Tridse 

eller Rulle, om hvilken Snoren flaaes. Den sædvan- 

Ugst anvendte er den saakaldte Sk ru er ulke, der 

især bruges ved tynde Stykker; den bestaaer af een 

af to Stykker sammensat Rulle7 der har eu Snor- 

venbe paa Kanten, er ()uult udbrejet paa Forsiden, 

og paa Midten gjennemboret. Paa den ikke hule 

Flade har hvert Stykke en opstaaende Kant; i den 

ene af disse ere to runde glatte Huller og i den 

anden paa samme Steder to Ekruel-Uller, saa at
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altsaa begge Stykkerne kunne l<rgges om det Stykke, 

der stal afdrejes og fastklemmes derom. Hvis ikke 

det, der stal bearbejdes, er af alt for forffjellig Dia

meter, kan man saaledes bruge den fdmme Rulle til 

ftere forstjellige Stykker. En lignende Rnlle bru

ger man undertiden med Fordeel ved Vippedrejer- 

ladet; men srdvanligst er her Hullet i Midten 

fiirkantet.

Eli noget forstjellig Indretning har den saa- 

kaldte Spin del rulle, der bruges til at afdreje 

Spindlen i Uhre. Dens to Halvdele sanimenhol- 

des ligeledes ved to Skruer; men den er ikke paa 

Forsiden uddrejet huult, som den sædvanlige Rulle; 

har derimod en halvkugleformig Vorte, i hvilken 

er tndffaaret en Fordybning for den ene Spindel- 

lap; for den anden er ligeledes paa Bagsiden en 

lignende Fordybning, der er tndffaaret i den ene 
Rand.

Ere Arbejdsstykkerne af noget storre Diameter/i40 

da bruger man med Fordeel en Ring af Messing 

eller Jern, der paa Randen er forsynet ined For- 

dybning.fra Buestreengen/ og igjennem hviden gaaer 

tre eller fire Skruer, ved hvilke Arbejdsstykket kan 

befasstes i Midten af den.

Jstedetfor at indspænde Stykket messem to 

Spidser, der gaae hib i det, bruger man ofte i llhr- 

mageriet hellere at file paa Enden af det to Spid-

12*
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ser, der da gaae ind i tilsvarende Huller i Cen- 

trum af de forkeert mdsatte Dokspidser. Undertiden 

drejer man for storre Nojagtigheds Skyld to Spid

ser inden for de paafilede, og bmkker disse af. Ofte 

gjentager man vel endog dette flere Gange for at 

være sikkrere paa, at Stykket lober vel rundt.

i4i Indspænding mellem Spidser lader sig ofte ikke 

anvende; i saadanne Tilfælde er et af Uhrmagernes 

sædvanligsteIndspændingsmidler desaakaldte S t i ft- 

ruller, DrejesLifter o.s.v., afhvilke man efter 

de forffjelltge Brug, man gjor af dem, har her 

flere, der i Form og Indretning ere noget forskjelltge.

Den sædvanligste Art af disse bestaaer kun af 

en rund noget coniff Staaldorn, der i hver Ende 

> har en Spids, med hvilken den passer i et tilsva- 

rende Hul i hver Dokkes omvendte Spids, og ude 

i ved den tykkeste Ende en Messingrulle. Undertiden 

har man Dornen ogsaa regelmæssigt kantet for at 

den stal holde bedre. Brugen af denne Stift vil 

af det Foregaaende være tilstrækkelig tydelig. For

resten gjælder om denne JndspamdingsmeLhode hvad 

der allerede med Hensyn til en analog ved Drejer- 

ba'nkene er sagt, at den er usikker, Va Stykkets Dele 

let kan glide paa Dornen, saa at det ikke folger 

med, eller stubbe sig saaledes, at det kommer til 

at sidde ffjlrvt. Sikkrere er det derfor, at have en 

links ffaaret Skrue paa Dornen, og at lade den have
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e» lille Messingstive mod hvilken det paasatte Stykke 

kan hvile; dette er hos Uhrmagerne temlnelig me

get brugt.

Naturligviis maae ved disse Stifter ArbejdsU42 

stykket have et saa stort Hul som Dornen er tyk, 

saa at man let, selv om man har en Mængde af 

forskjellig Tykkelse i Forraad, vil komme i det Til

falde/ at man ikke tor vide Hullet ud og dog ikke 

har en Dorn, der passer, og da Hullet, naar 

det senere stal vies ud for at faae Skruegangerne 

bort, let kan komme noget ud af Centrum, saa 

anvender man og en Stiftrulle, der ligner et ellers 

ved Drejerbamken omtalt Redstab/ nemlig en Dorn 

med Skruemottrik. De sædvanlige Stifter af denne 

Art bestaae til Uhrmagernes Brug af en Dorn med 

Spidser, der er forsynet med en Rulle og en Skrue 

noget uden for Rullen; Dornen er foran Skruen 

forsi et Stykke glat, og lanigere ude ffaaret som 

en Skrue; paa Skruen passer en Mottrik, der paa 

den Side/ der vender ind mod Skiven er fteerkt co* 

nist og afdrejet saa nær ind til sit Skruehul som mu« 

ligt / for at den, hvis det Stykke, der stal afdrejes, 

har et siorre Hul, end Dornen er tyk, kan aaae mt> 

deri, fylde det ud, og saaledeö holde det sikkrere i 

Centrum. Undertiden bruger man og istedetfor 

Skiven at have et tragtformigt uddrejet Stykke 

Messing gjennem hvilket Skrnespindlen gaaer. Man
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kan paa denne Maade itidsMNde Stykker med et 

temmeligt stort Hul, da den coniske Mottrik kan 

gaae gjennem Hullet og finde med sin tynde Ende 

Plads i Tragten. Af llgnende Indretning er den 

knn sjeldent anvendte Stift til at afdreje Randen 

af emaillerede Uhrskiver, ved hvilken man lægger et 

passende Stykke Kork baade under og over Ski- 

ven. Udforligere Beskrivelse af denne Rulle findes 

blandt andre Steder i Jahrbücher d. polyt. Jnstit. 

in,Wien 4ter Band. Lignende er ligeledes en 

Stift, font især engelske Uhrmagere bruge for at 

aforeje Kronhjulet eller andre Hjul med 3 Arme, 

hvilken jeg, da den er meget beqvem, og saavidt jeg 

veed andetsteds ikke synderligt i Brug, troer at burde 

omtale noget na’vmeve. Det er en fortil tynd 

coniss med Rulle forsynet Dorn, der har en Plade, 

men ingen Skruegevmder; paa Dornen kan tillige 

stikkes en anden i Centrum gjennemboret Plade, der 

har tre Huller omtrent som et aabent 8 med det ene 

Sje mindre end det andet. Disse tre Huller svare 

til tre Skruer med noget store flade Hoveder/ der 

ere- indskruede i den paa Dornen fasie Plade, og 

som, naar de trækkes til, efter at deres Hoveder 

ligge lige over Hullets mindske Ase kunne fastklemme 

det, der ligger mellem begge Plader. For at fasi- 

srtte Hjulet stikkes det paa Dornen efter at den 

lose Plade er taget af, saaledes at Skruerne ligge
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i det Rum, det er mellem Armene; den lose Plade 

stikkes nu paa; Skruehovederne ville kunne gaae 

igjennem Hullernes bredeste Ende, saa at Pladen 

kan ligge mod Hjulet; hvis den derefter drejes no

get om, ville Skruehovederne komme til at ligge 

over Hullernes smalleste Deel, hvor de ikke kunne 

gaae igjennem, og altsaa maae, hvis de skrues til 

fastklemme Pladen. En Afbildning af denne Stift 

findes i Jahrbücher des polytechnischen Instituts in 

Wien 1. c.

En noget forskjellig Indretning f som jeg heller ikkei" 

troer at kunne gjore tydelig uden Afbildninger, har 

den Stift, der bruges til at afdreje Kronhjul/ der 

skulle afdrejes paa deres Hojde (vaa Randen nem- 

Ii<p. Den bestaaer saaledes, som Fig. 120 viser, af 

to Dele A 09 Bz af hvilke enhver ender sig t en 

rund Skive af noget mindre Diameter, end den som 

Kronhjul sædvanligst have; disse Skiver ere i Fi- 

gurerne betegnede med o og 1; mellem dem bliver 

Kronhjulet saaledes indlagt, at det lober fuldkorn« 

ment rundt; saasnart man ved Prover har fundet, 

at det har en saadan Stilling, presser man begge 

Skiver med tre Skruer, af hvilke naturligviis kun 

de to ere at see t Figuren, saaledes sammen, at 

de kunne fastholde Hjulet. I Centrum ere begge 

Stykker af Tappen, hvorpaa Skiverne sidde, saame, 

ger udborede, at Hjulets Axe, hvis, det allerede er sat
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paa, kan finde Plads; tillige er, for at Skuerne ikke 

ved Sammenffrueningen ssulle ffyde sig noget, end- 

nu i den ene Skive fastnietet en lille Stift i, der 

passer i et Hul i den anden Skive, og efter hvil

ken man ved Sammensirtningen rettet* sig, for at 

bringe altid de samme Punkter af begge Skiverne 

til at ligge lige for hverandre. Til at afdreje Uroen 

til et Lommeuhr forend Spindlen er sat paa, betjene 

de fleste Uhrmagere sig af en sieregen Rulle, der er 

afbildet Fig. 121. Den er heelt af Messing, og 

har en forholdsviis temmelig stcerk Skive aa, gjen- 

nem hvilken gaae tre Skruer b b med brede flade 

Hoveder, der ere bestemte til at fastholde Uroen. I 

det man nemlig lægger denne paa den omtalte 

Skive og skruer Skruerne til, komme Gkruehoveder- 

ne til at ligge paa de tre Arme og holder dem fast. 

Fig. 12, B viser Skiven forfra, og tillige punkteret 

hvorledes Uroen ligger. Aldeles den samme Ind, 

retning har ogsaa det andet Stykke ved g, hvilket 

bestemt for en mindre Uroe. Som man seer er 

tillige anbragt to Rttller e e, af hvilke man kan be< 

npttc hvilken man vil; væsentligt er dette imidlertid 

ikke. Hele A/en er huul, og inden i den sidder en 

med en Spids ved hver Ende forsynet Staalspin« 

del e d, der lader sig ffyde frem og tilbage og stille 

fast ved een fra Siden anbragt ©frue f. Denne 

Indretning har ingen anden Bestemmelse end at
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man saaledes kan indspamde Uroer med Huller af 

forffjellig Størrelse; jo mindre jnemlig Hullet er, 

desto længere ffydrr man Spindlen tilbage for at dens 

Tykkelse ikke stal hindre Jndsplrndingen. Spid

serne ere desaarsag meget langt tilspidsede.

En Drejernlle med krum Axe bruges ogsaa uii'144 

dertiden saaledes som t,il at afdreje Roret, i hvilket 

Trykkeren ved Repeteeruhre gaaer. En saadan er 

afbildet Fig. 122. Den bliver ligesom de sædvan

lige Ruller indspændt med begge sine Spidser o 

og k i en almindelig Drejestol, og sat i BevL' 

gelse med Rullen e; paa den ved en Stitleffrue d 

befæstede runde Staalstift a, der er valgt af et heelt 

Sortiment af forffjellig Tykkelse, som Foutteral- 

mageren scedvanligst har i Forraad, stikkes det out' 

talte Ror/ og den bojede Deel i tillader endnu Uhr- 

kassen at have Plads. Stor Nøjagtighed maa man 

vel nu ikke vente ved dette Arbejde; men den er og 

ved det mindre nødvendig, end ved ethvert andet.

Foruden disse Ruller, ved hvilke især det inb'145 

spændte Stykkes Friction mod en Dorn eller en 

Skruemottrik var Aarsagen til Stykkets Fastholdelse, 

og ved hvilke alletider Rullens Axe var understot

tet ved begge Ender, bruges endnu ved en sædvanlig 

Drejersioel nogle andre Indspirndingsmidler, ved 

.hvilke endnu begge dens Tapper eller Spidser nod» 

vendigen maae bruges.
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Gaadanne ere Skiver, hvilke jeg, da de ere ana

loge med de forhen omtalte Drejestiver for Drejerblrn- 
ken, ikke troer her at have nsdig videre (tt omtale. 

Dag ved Skiven have de naturligbiis en Tap og en 

Rulle for Buen; det andet Underststningspunkt staffer 

enten den anden Spids, eller hvis Stykket, der stal 
afdrejes/ har selv i sit Centrum en Spids, da kan 

denne indsættes i Hullet af den omvendte Modspids. 
Slrdvanligsi ere alle Uhrmagernes Skiver forsynede 

ined den allerede forhen omtale elastiffe Spids.

146 Hertil horer ogsaa den saakaldte Gnwkkepo- 
lerer, eller en Rulle der bruges til at polere et) 

allerede ssaaret Snevkke. Den er i flere Henseender

.vct Åndrig, saa at jeg troer at burde omtale den spe- 

cielt og afbilde den. Den bestaaer som Fig. 123 A 
viser af en Art Kluvpe eller Tang f, der er dannet 
af to noget elastiffe Arme, der fortil kunne klem- 

mes sammen ved c ved Hjælp af en lille Skrue a, 

d" tydeligst sees Fig. 123 B. Denne Tang sid, 

der paa en rund Skive f f, med hvilken den kun 
er eet Stykke. Skiven ligger umiddelbar paa den 
med en Rulle forsynede Deel i, og beda-kkes endnu 
af en bled Messingring g g. Skruen forener denne 
Ring fast ined Stykket i, og vilde ogsaa gjore Gki- 

ven f tilligemed dens Tang ubevægelig, hvis ikke de 

i den anbragte Huller tillods Skruerne noget Spille

rum. For storreTydeligheds Skyld er i Fig. 123 C
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Skiven med tilhørende Ring afbildet forfra, og 

betegnet med de samme Bogstaver som Fig. A. De 

om Skruehovederne punkterede Kredse betegne de t 

Pladen f f værende HUller, der give Skruerne Spil

lerum, indtil det Hele er gjort Urokkeligt derved, 

at Skruerne ere skruede fast. Brugen af dette Red- 

stab indsees lettelig at være folgende: Snækkens fiir- 

kantede Tap indklemmes i Tangen b c, Rullen ind

sattes i Drejersiolen ved Hjarlp af Spidsen e og 

Snakkens anden runde Tap; men da den herved 

sjeldent strap vilde faae den Stilling, at den gik 

rundt, faa skyder man den paa Tangen siddende 

Plade mellem Ringen g g og Stykket i saalcrngc 

indtil dette er Tilfældet, og klemmer Skruerne til.

Undertiden bruge og Uhrmagerne at indsætte Styk-147 

ker i Tænger, der c ve forsynede med en Rulle og bag 

til have en Spids, og lader da den anden Dokspids 

v«re det andet Understotningspiinkt. Terngerne ere 

da enten til at klemme sammen med en Skrue font 

paa Fiilkloerne eller med en Ring eller og ved en 

Skruemottrik/ der passer udenom dens Stykker, der 

da og ere forsynede med Gevinder; undertiden'have 

i bette Tilfælde Tamgerne 3 eller 4 Stykker. Disse 

Redstaber/ hvis Indretning tovrigt let forstaaes, 

give imidlertid sjeldent nogen Nøjagtighed, og bru

ges derfor kun sjeldnere.
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Maaskee fortjener og her at narvnes en Rulle, 

som især engelske Uhrmagere bruge til at afdreje 

Spidsen af allerede ffaarne Skruer, hvilken er af' 

bildet Fig. 124. Den besiaaer af en lige Axe af 

Jern a i med en Rulle, og af en Art Lanterne d. 

Denne sidste har nærmest ved Rullen en temmelig 

lang Msttrik, i hvilken Gevinderne paa Axen passe 

og fortil ved e et Hul, hvis Centrum tillige er 

Axens,' og' igjennem hvilket den allerede færdige 

Skrue kan stikkes; Axens ydersie Ende er filet flad 

af som en Skruetrækker, saa at den kan passe i 

Skruehovedets Kerbe. Efter at Skruen er indsat 

i Hullet, ffrues Axen til, indtil dens flade Ende fal- 

der tilstrækkeligt dybt ind i Skruehovedets Kerbe, 

det hele indsattes nu i Drejerstolen, A pen s ene til- 

spidsede Ende er ben ene Spids, der passer i den 

ene Modspidses Hul, og Gkrnens Ende den anden, 

der passer i den anden Spidses.

§ 11.

148 I Almindelighed bruge Uhrmagerue ikkun nf 

den Fig. 40 afbildede Drejersioel de to Dokker a 

vg d; men ved flere Lejligheder er det dog beqvem- 

mere at sætte endnu Dokken b til, i hvilket Til

falde den da i det Smaae kan benyttes fom en 

Spindeldrejerbanik, og tillade Indspændinger, ved 

hvilke det ikke er nodvendigt at bruge Spidsen a.
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I dette Tilfalde kunne da benyttes en heel Deel 

Patroner, der ere analoge med de allerede for Drejer- 

bænken omtalte, saa at man uden at være hindret 

af Modspidsen kan afdreje Stykker paa den forreste 

Flade, bore dem o. f. v.; ligeledes kan da og Drejer

stolen benyttes til at indsætte Boer eller Rivaler. 

Da de Patroner, Skiver o. s. v., som Uhrmagerne t 

saa Fald benytter sig af, nwsten kun i Storrelsen ere 

forffjellige fra de allerede forhen omtalte, saa vil- 

de det virre overflødigt at afbilde dem eller omtale 

dem i Detail. En Drejerstoel, der er forsynet med 

en Drejerstive benævnes undertiden ved sit franste 

Navn Tour å la plaque.

Der gives endnu, foruden den egentlige Dokke, 149 

drejestoel, den Fig. 41 afbildede saakalbte Uroe- 

dr ej est o el, der forhen er beskrevet. Uroen fmv 

de vel gjerne afdrejes paa Dokkedrejestolen; men 

sædvanligst betjener dog Uhrmagerne sig helst for 

at afdreje denne Uhrbestanddeel af den ovennævnte 

særegne Drejerstoel. Paa det forreste hule Skaft 

af Spindlen paasatttes den til den indrettede 

tron, af hvilken i Fig. 125 er afbildet i forstorret 

Maalestok et Gr'ennemsnit. Den bestaaer af en Hylse 

e, ved hvilken den sættes paa Spindlen, af en siaal- 

formig uddrejet Skive f, og af een til den sidste 

med tre Skruer befæstet Ring g. Uroen, der stal 

afdrejes/ indlægges mellem Skiven f og Ringen g
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saaledes, at dens Rand rager frem derover; den 

til Uroen befæstede Spindel staaer ud over Aabnin- 

gen. For at man ved Jndsperndingen let kan finde 

Midtpunktet og bringe Uroen til at gaae godt rundt, 

ligger i Hulingen af Spindlens Hylse d en med en 

underlagt Spiralfjeder forsynet Tap; hvis Midte 

er kegleformigt udboret. I denne Fordybning sirt- 

ter man Uroens Tap, naar den stal fastsattes. 

Indretningen af den elastiske Spids er aldeles saa- 

ledes, som den paa et andet Sted allerede er bestie- 

vet. Undertiden mangler og denne; men Redssabet 

bliver da ulige mindre beqvemt.

§ 12.

150 Ulige mindre vigtige ere de Redskaber, der ere 

bestemte til at sætte Legemer i Bevægelse om en 

vertical Omdrejningsaxe, ffjondt der sikkerligt kunde 

tænkes Indretninger, ved hvilke en Omdrejning om 

en vertical Ape med storste Fordeel kunde bruges 

istedetfor Drejerblrnken med horizontal Axe, og jeg 

indseer egentllgen ikke, hvorfor en saadan Drejer- 

bEnk ikke, saavidt jeg veed, har vlrret udfort. Fast- 

sptrndes noget saaledes, at det stal dreje sig om en 

horizontal Axe, da maa det nødvendigt fastsættes 

saaledes, at dets Tyngde tillige er modvirket ved 

Fastsplrndittgsredffabet; ikke saa derimod, hvis det 

var befæscet paa en vertical Axe, hvor dets egen
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Tyngde endog hjælper til at holde det fast/ hvilket 

ifør ved Ting af stor Diameter og betydelig Va'gt 

vilde ikke være uvigtigt; det har hverken Vanste- 

lighed at frembringe paa en beqvem Maade en til

strækkelig hastig omdrejende Bevargelse i den forlangte 

' Retning, eller at finde paa en Indretning, ved hvilken 

de ffjcerende Redffaber kunde fastholdes, elleoved hvil

ken de kunde llrgges an. Jeg trocv virkeligt, at det for- 

tjente at forsoges, at indrette en saadan Drejerbænk.

De eneste Redffaber med Omdrejning af etilsi 

vertical Axe, der nu bruges i de forstjetlige Haand, 

teringer, indssrEnke sig næsten til den saakaldte 

PoLtemagerskive, hvilke jeg kortelig vil om

tale. Kun alene den Pottemagerstive, der drives 

af den Arbejder, der tillige former, kan efter der, 

der tidligere er motiveret/ her finde Plads. En saadan 

er afbildet Fig. 145. B er en staaende Jernspin- 

del, der forneden med en Spids drejer sig i en 

Pande, og ved I i en; ovenpaa har den ved D en 

Skive / hvorpaa Leret lergges/ og ved E en storre 

Skive, som Arbejderen drejer med Benene. Pan- 

den I er befæstet paa et Tverstykke af Trere, som 

er forbundet med to Opstandere, der for at staae 

fastere, ere forbundne med tilstrækkelig mange Tver- 

baand. Foran dette Gestell er, hvad der her er va:- 

sentligt, et ffraat Gerde for Arbeideren, der, naar 

han sidder, kan ved en Bevægelse med Benene dreje
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Skiben og altsaa tillige Spindlen med hvilken Ha

stighed z han vil. Ofte har man saaledes som og i 

Figuren er afbildet oven paa den forste Skive, der paa 

sin Overflade er tilstrækkeligt rue og ujevn, endnu 

en los Skive, der forneden ligeledes er ujevn, for 

at kunne rette hvad Punkt af den paalagte Leer- 

klump man vil, ind i Centrum, eller for at kunne 

paasætte Former, om hvilke Leret stal formes. 

Af Vigtighed ved en Skive, der stal dreje nojag- 

tigt, er det, at Spindlen staaer fuldkomment lod

ret, og nojagtigt drejer sig om uden at vakle, samt 

at Skiven, hvorpaa Leret lægges, staaer fuldkorn» 

men horizontalt og tillige er urokkeligt befæstet til 

Spindlen. Det er ligeledes nødvendigt, at den er 

gjort saaledes/ at den ikke kaster sig; i England 

gjor man den af Stobejern, hvilket er at foretrlrkke. 

Undertiden har man og staaende en Opstander paa 

Arbejdsbordet, der kun bestaaer af en paa den mod 

Arbejderen vendte Side rund Jernstang, paa hvil

ken ere afsatte Tommer, Linier o. s. v., og ester dens 

hele Længde trukket en paalangs gaaende Linie. Uden 

om denne Stang fatter en Hylse, der kan ffydes op 

og ned paa Stangen, og ved Friktionen holdes paa 

hvad Punkt man vil; til siorre Sikkerhed har den 

og en Etillestrue, og paa et vist Sted paa sin 

oberste Rand et Mmke. Jgjennem Hylscn gaaer en 

firkantet, ligeledes inddeelt, Zernlinial, der fortil
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Skiven og altsaa tillige Spindlen med hvilken Ha

stighed f han vil. Ofte har man saaledes som og i 

Figuren er afbildet oven paa den forste Skive, der paa 

sin Overflade er tilstrækkeligt rue og ujevn, endnu 

en los Skive, der forneden ligeledes er ujevn, for 

at kunne rette hvad Punkt af den paalagte Leer- 

klump inan vil, ind i Centrum, eller for at kunne 

paasætte Former, om hvilke Leret skal formes. 

Af Vigtighed ved en Skive, der stal dreje nojag- 

tigt, er det, at Spindlen staaer fuldkomment lod

ret, og nsjagtigt drejer sig om uden at vakle, samt 

at Skiven, hvorpaa Leret lægges, staaer fuldkorn, 

men horizontalt og tillige er urokkeligt befæstet til 

Spindlen. Det er ligeledes nødvendigt, at den er 

gjort saaledes, at den ikke kaster sig; i England 

gjor man den af Stobejern, hvilket er at foretr«kke. 

Undertiden har man og staaende en Opstander paa 

Arbejdsbordet, der kun bestaaer af en paa den mod 

Arbejderen vendte Side rund Jernstang, paa hvil- 

ken ereafsatte Tommer, Linier o. s. v., og efter dens 

hele Længde trukket en paalangs gaaende Linie. Uden 

om denne Stang fatter en Hylse, der kan ffydes op 

og ned paa Stangen, og ved Friktionen holdes paa 

hvad Punkt man vil; til større Sikkerhed har den 

og en Etilleskrue, og paa et vift Sted paa sin 

oberste Rand et Mlrrke. Zgjennem Hylsen gaaer en 

fiirkantet/ ligeledes inddeelt, Zernlinial, der fortil
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