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I Skrivelse af 11. Marts 1902 opfordrede den ærede Kommunal

bestyrelse Stadsingeniøren til at fremkomme med en Erklæring om, 

hvad der kunde gøres for at indskrænke de Ulemper, der for- 

aarsagps ved den stærke Røg. der udsendes af Fabriksskorstene og 

andre Skorstene. Da det vilde tage alt for lang Tid at udarbejde 

en selvstændig Oversigt over dette Emne, har man paa Sagens nu

værende Standpunkt valgt at fremkomme med et Uddrag af et paa 

Foranledning af „Verein deutscher Ingenieure“ udgivet Værk om 

„Dampfkessel-Feuerungen zur Erzielung einer möglichst rauchfreien 

Verbrennung“.

Tekniken er paa dette Omraade nu saa vidt fremme, at der 

kan skaffes Midler til at forhindre, at Ildsteder ryge saa stærkt, 

at de ere til Gene for Omgivelserne. Ethvert Fyr kan indrettes 

saaledes, at det ryger saa svagt, at det ikke medfører nogen væsent

lig Ulempe. De væsentligste Aarsager til Røgudvikling ere:

a) fejlagtig valgte Ildsteder til et givet Brændsel, og Brændsel, 

der ikke egner sig for et givet Ildsted;

b) forceret eller ikke tilstrækkelig ensartet Drift af Fyret;

c) utilstrækkelig Træk;

d) slet Betjening;

e) for lav Skorsten.

Til de under a) opstillede Fordringer skal bemærkes, at et

hvert Fyr maa være indrettet efter det Brændsel, der skal brændes 

paa det, eller der maa vælges et Brændsel, der under de givne 

Forhold ikke afgiver for megen Røg, som Kokes og Anthracit.

At fastsætte, om der udvikles saa megen Røg, at den maa 

siges at være til Gene for Omgivelserne, og hvad der skal gøres 

for at afhjælpe disse Ulemper, maa afgøres af særlige Sagkyndige. 

Forskrifter, der sigte til at formindske Røgulemperne, kunne kun 

føre til Maalet, naar de gennemføres af sagkyndige Folk. Saa-
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danne Forskrifter føre heller ikke altid til Maalet, naar de oven

for nævnte A arsager til Røgens Formindskelse ikke iagttages, navn

lig naar de forskellige Ildsteder ikke betjenes af dertil egnede 

Folk.

Den bekendte Professor Bach har i Anledning af denne Sag 

udtalt, at skal man naa et godt Resultat, maa man holde op med 

at fyre en Kedel, der er beregnet til at skulle forbrænde 75 Kg. 

pr, qm. Risteflade i Timen med 150 Kg. Kul i Timen eller mere. 

Ristefladens Størrelse maa svare til den forlangte Dampudvikling, 

eller ogsaa maa Ristefladens Størrelse kunne varieres i Forhold til 

Kullenes Beskaffenhed.

Han udtaler endvidere, at man maa holde op med at benytte 

den første den bedste Arbejdsmand til Fyrbøder, men kun vælge 

Folk, der forstaa Forbrændingens Natur, og som ere samvittigheds

fulde og udholdende.

Man maa ogsaa forlange, at de Fabrikherrer og Ingeniører, 

der skulle føre Tilsyn med Kedlernes Betjening, selv forstaa at 

fyre og bedømme Fyrenes Beskaffenhed, og det vilde være ganske 

heldigt, at vore Maskin- og Fabrikingeniører gennemgik et prak

tisk Kursus i Kedelfyring, da de i saa Tilfælde, selv om de ikke 

naaede at blive uddannede til gode Fyrbødere, dog ville lære hvilken 

Paapasselighed og Udholdenhed, der udfordres for at opnaa en 

Kulsyreholdighed i Røgen af 15—16 % med stærkt bagende og 

slaggeholdige Kul.

At det er en meget vanskelig Opgave at faa denne Sag 

gennemført, maa ligge enhver klart. Det maa i ethvert Tilfælde 

undersøges, om de Røgulemper, der foreligge, ere af en saadan 

Natur, at man uden videre og hensynsløst kan paatvinge de paa

gældende Ejere de Udgifter, der ere forbundne med Indretningen 

af røgsvage Ildsteder eller Benyttelsen af røgsvagt Brændsel. Vil 

man have Industrien til at blomstre i en By, maa man af denne 

Grund ikke lægge den for store Hindringer i Vejen. Man maa 

rette sig noget efter de lokale Forhold og gaa frem med Forsigtig

hed og Sagkundskab, men tillige med Udholdenhed for at komme 

til et godt Resultat.

Alle de ovennævnte Vanskeligheder maa imidlertid ikke afholde 

Autoriteterne fra at belyse Spørgsmaalet om Røgulemperne saa meget
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som muligt, og at stille det klart for alle og enhver, at det ikke 

gælder om at vente, til der bliver konstrueret nye Dampkedel

fyringer, for at blive fri for Røgen der, hvor den virkelig for- 

aarsager Skade.

Der kan derfor heller ingen Tvivl være om, at alle offentlige 

Institutioner under Stat og Kommune maa indrette deres store og 

smaa Ildsteder saaledes, at de ikke afgive generende Røg, og sørge 

for, at de blive ordentlig betjente, saa at de kunne opstilles som 

Mønster for de Private.

I Virkeligheden er et Fyr jo ikke andet end et Værktøj, med 

hvilket Fyrbøderen skal arbejde; lige som en fuldt ud duelig Ar

bejder kan præstere godt Arbejde med forholdsvis daarligt Værk

tøj, saaledes vil han endnu bedre kunne udføre fuldkomment godt 

Arbejde med godt og praktisk indrettet Værktøj. Saaledes ogsaa 

med Ildsteder. En duelig Fyrbøder vil kunne fyre med et nogen

lunde tilfredsstillende Resultat med et almindeligt Fyr, men da 

man maa regne med en gennemsnitlig Duelighed for Fyrbøderne, 

saa vil man desto sikkrere naa Maalet, desto bedre indrettede de 

Ildsteder ere, som Fyrbøderen har at arbejde med. Som Regel 

vil Kedelejeren ogsaa finde sin Fordel i at arbejde med et godt 

indrettet Fyr, da der ved en fuldstændig Forbrænding indvindes 

større Varme.

I Tyskland blev der i sin Tid nedsat en Kommission til at 

undersøge Værdien og Brugbarheden af alle de Konstruktioner, der 

havde til Formaal at fremkalde en røgsvag Forbrænding. Til denne 

Kommission blev der bl. a. stillet følgende Spørgsmaal.

„Hvor vidt det under Hensyn til Teknikens nuværende Stand

punkt maatte synes hensigtsmæssigt og gennemførligt at opstille al

mindelige Forskrifter for en røgsvag Forbrænding uden at træde de 

Industridrivende tor nær.“

Kommissionen udtalte i den Anledning, at den ikke fandt, at 

det kunde lade sig gøre at foreskrive Benyttelsen af bestemte 

Indfyringsforanstaltninger for at fremkalde en røgsvag Forbrænding, 

dels fordi alle de forskellige Apparater, der fandtes, ikke vare 

prøvede i saa stor en Udstrækning, at saadant med Sikkerhed kunde 

lade sig gøre, men ogsaa fordi man ved et Tvangspaabud vilde 

lægge Hindringer i Vejen for nye Konstruktioners Fremkomst.
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Derimod var Kommissionen af den Overbevisning, at der allerede 

nu gaves et stort Antal Konstruktioner, der kunne drives saaledes, 

at Røgulemperne ved de fra Skorstenene udgaaende Forbrændings

produkter vare ganske udelukkede, og at Autoriteterne derfor vare 

fuldt berettigede til at skride ind mod Røg, der gaar ud herover. 

Endvidere blev det betonet, at Autoriteternes Indvirkning maatte 

foregaa med stor Forsigtighed og undertiden med Skaansel og 

gennemføres af dertil udnævnte sagkyndige Ingeniører, for at der 

ikke ved disse Paabud skulde foraarsages stor Skade. Heller ikke 

maatte man anse det for tilraadeligt altid at forlange det mest mu

lige, da røgsvage Fyrsteder som Regel arbejde mere økonomisk end 

de helt røgfri.

Ligeledes var Kommissionen af den Formening, at selv de 

bedste Indretninger ikke i Længden vilde vise sig nyttige, naar de 

ikke bleve godt betjente, hvorfor der ogsaa maatte lægges Vægt 

paa en god Uddannelse af Fyrbøderstanden.

Opmærksomheden maa ogsaa være rettet mod de i Byerne mere 

og mere opstaaende Centralvarmeanlæg, ved hvilke det ogsaa er 

muligt at frembringe en røgsvag Forbrænding.



Indledning.

Med Industriens stadige Fremgang og Befolkningens Tilvækst 

i de store Byer ere ogsaa Klagerne over den stadig voksende Røg- 

ulempe fra saa vel store som smaa Ildsteder tiltagne.

Det er jo ikke Teknikerens Opgave at undersøge, om de Luft

arter, der strømme ud af Skorstenene og der som en Taage for

urene Luften, ere skadelige for den menneskelige Sundhed. I et

hvert Tilfælde er det indlysende, at denne Skade maa blive mindre, 

jo mere fuldkommen Forbrændingen foregaar paa Ildstederne. Denne 

Røg medfører i Forbindelse med den Aske, der ogsaa undertiden 

føres ud af Skorstenene, store Ubehageligheder, idet den tilsmudser 

Bygninger, Kunstværker, Klæder m. m., paa hvis Rengøring der 

aarlig ofres ikke saa ganske ringe Beløb. Det kan derfor ikke 

undre, at man allevegne har Blikket henvendt paa at afhjælpe disse 

Ulemper.

Ulemperne hidrøre ikke alene fra de store Fabriksskorstene, 

men ogsaa fra de mindre paa Beboelsesbygninger. Grunden til 

Røgudviklingen ligger imidlertid ikke altid i Fyrenes daarlige Ind

retning, men lige saa meget i deres mere eller mindre gode Be

tjening og herimod kan der vanskeligt opstilles nogen Lov. En 

streng Gennemførelse af et Forbud mod Røgudvikling uden særligt 

Hensyn til alle de enkelte forekommende Tilfælde kan derfor i 

mange Tilfælde kun være til Skade , for de Paagældende, eller vil 

i Almindelighed kun medføre, at disse Paabud omgaas eller ikke 

lade sig gennemføre.

Ulemperne kunne i ethvert Tilfælde modarbejdes noget ved 

Bygning af tilstrækkelig høje Skorstene, et Paabud, der kun kan 

virke gavnligt ind paa de enkelte Fyrsteders Udnyttelse. Aske

udskillelsen kan ogsaa let modarbejdes derved, at der i Røgkanalerne 

bygges dertil egnede Støvkamre, hvori Asken kan afsætte sig.
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Anderledes stiller det sig med Fjernelsen af selve Røgen. Vel 

kan man rense sine Skorstene og Kanaler og man kan bruge røg

frit Brændsel, men disse sidste medføre større forøgede Udgifter, 

som man ikke uden videre kan paalægge Industrierne. De Industri- 

drivendes Interesse maa i høj Grad tages i Betragtning. Ofte 

falder dog Fordringen om Røgfrihed sammen med en økonomisk 

Drift. Men det maa stadig tages i Betragtning, at Prisen paa 

Damp ikke alene afhænger af Prisen paa Kullene, men ogsaa af 

Anlægs- og Vedligeholdelsesudgifterne.

Det er derfor en Kendsgerning, at i de Lande, hvor Kullene 

ere dyrest, som altsaa ligge længst borte fra Kuldistrikterne, der 

finder man de mindst rygende Skorstene; modsat i Kuldistrikterne. 

Naar f. Eks. mekaniske Fyrsteder træffes hyppigst i England og 

Amerika, saa er Grunden hertil ikke den, at Kullene ere dyre, 

men at man gennem disse Apparater vil søge at spare paa Arbejds

kraft.

Almindelige Regler for Forhindring af Røgudvikling kunne 

heller ikke gives, da de anvendte Apparater ere højst forskellige 

efter de forskellige Forhold, navnlig Brændselet og Kedlernes Be 

skaffenhed, lige som Kedlernes Drift ogsaa spiller en Rolle.

Forbrændingens Forløb, Grunden til 

Røgudviklingen i Ildstederne.

Lettest foregaar Forbrændingen ved saadanne Brændselsstoffer, 

som Trækul, Kokes og Anthracit, der foruden mineralske Ind

blandinger kun indeholde rent Kulstof. Brændselet, der under 

Lufttilførsel opvarmes til dets Antændelsestemperatur, ca. 700 ° C., 

forbinder sig under Varmeudvikling med Luftens Ilt til Kulsyre. 

Denne kan nu enten gaa bort gennem Skorstenen eller ved at pas

sere en glødende Kulmængde blive reduceret til Kulilte, der da 

giver Anledning til Dannelsen af korte blaalige Flammer. For at 

opnaa en fuldkommen Forbrænding med denne Art Brændsel er
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det kun nødvendigt at sørge for, at det dannede Kulilte ikke gaar 

uforbrændt bort. Da dennes Antændelsestemperatur kun er ca. 

300 °, en Temperatur, der næsten altid er til Stede i Dampkedel

fyr, saa bør man kun sørge for, at den til Forbrændingen nødven

dige Luftmængde kommer til Stede paa rette Sted og i rette Øje

blik. Disse Luftarter ere desuden usynlige, saa selv om noget af 

dem slipper ud af Skorstenen, medfører dette ingen Skade.

Ikke slet saa lette ere Forholdene, hvor det drejer sig om 

Brændsel som Træ, Tørv og Stenkul. Disse Stoffer indeholde for

uden Kulstof ogsaa Brint, Ilt og Kvælstof, der paa forskellig 

Maade ere forbundne med Kulstoffet; desuden indeholde de en Del 

Vand, mineralske Bestanddele (Aske) og Svovl.

Ved den tørre Destillation af dette Materiale, altsaa ved Gas

fabrikationen, bliver Vandet, det flygtige Kvælstof og Svovlfor

bindelserne uddrevne tillige med Kulbrinterne, medens den væsent

lige Del af Kulstoffet bliver tilbage i Form af Kokes. De udskilte 

Kulbrinter have forskellig Fordampningstemperatur. De mest flyg

tige blive ved Afkølingen ved at være Luftarter, medens de mindre 

flygtige fortættes til Tjære.

Den Udskilning, der finder Sted ved den tørre Destillation, 

finder ogsaa Sted i et Dampkedelfyr. Medens Koksen imidlertid 

forbrænder uden Vanskelighed og uden synlig Røg, er det ulige 

vanskeligere at opnaa en fuldkommen Forbrænding af de forskellige 

Kulbrinter.

Ved den i Kedelfyrene herskende Varme udskille nogle Kul

brinter, af hvilke i det væsentlige først kun Brinten forbrænder, 

Kulstoffet i meget findelt Tilstand, hvilket dog, naar det forefinder 

den nødvendige Temperatur i Forbrændingsrummet og den nødven

dige Luftmængde, brænder videre og foraarsager lysende Flammer. 

Synker imidlertid Temperaturen paa et eller andet Sted under den 

til Kulstoffets Forbrænding nødvendige Temperatur,, eller Luften 

kun blandes daarligt med disse Gasarter, saa at Kulstoffet ikke i 

rette Tid forefinder den til sin Forbrænding nødvendige Ilt, saa 

udskilles Kulstoffet i Form af Sod.

Til en fuldstændig Forbrænding af Kulstoffet er det altsaa 

nødvendigt, at der paa alle Steder af Fyrrummet findes den til
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dets Forbrænding nødvendige Temperatur og Iltmængde. Hoved

betingelserne for en rigtig Forbrænding ere altsaa:

1. En tilstrækkelig høj Temperatur i Forbrændingsrummet.

2. Tilførsel af den rigtige til Forbrændingen nødvendige Luft

mængde.

3. En god Blanding af Luften og Forbrændingsprodukterne.

Temperaturen vil afhænge af, hvor meget af den ved For

brændingen udviklede Varme, der overføres paa de udviklede Gas

arter og den endnu forhaandenværende Luftmængde og hvor meget 

der overføres paa de Fyrrummet inclesluttende Vægge. Denne 

sidste Del, der vil være desto større, jo større Temperaturforskellen 

er mellem Brændselslaget og Væggene, jo nærmere de ligge Risten 

og jo mere varmeledende de ere, maa altsaa kun naa en saadan 

Størrelse, at der ikke opstaar nogen Fare for en fuldstændig For

brænding. Den vil derfor være højst forskellig efter Brændselets 

forskellige Natur.

At begrænse Fyrstederne med stærkt varmeledende Flader, 

hvorved den ved Forbrændingen udviklede Varme hurtigt ledes hen 

til sit Bestemmelsessted, kan som Regel kun gaa an med Brændsel 

med en høj Brændværdi. Ved Brændsel med ringe Brændværdi 

maa Fyrrummet tvertimod omgives med Vægge af meget slette 

Varmeledere og deres Størrelse maa være saa stor, at Forbrændingen 

er tilendebragt, inden Forbrændingsprodukterne komme i Berøring 

med Kedelfladen.

Den til Forbrændingen nødvendige Luftmængde maa ikke over

skride en vis Størrelse, da den udviklede Varme ellers maa fordele 

sig paa en større Luftmængde, Temperaturen i Forbrændingsrummet 

tager altsaa af og Forbrændingen bliver ikke saa god. Luft

mængden maa heller ikke gaa ned under et vist Minimum, den 

maa tvertimod indeholde noget mere Ilt end der absolut svarer til 

Brændselets kemiske Sammensætning. Grunden hertil er den, at 

Blandingen af Luft- og Gasarter aldrig er helt fuldstændig, og 

dernæst, at jo længere Forbrændingen skrider frem, desto mere af

tager Iltmængden i Luften; de Gasarter, der staa tilbage at for

brænde. have derfor vanskeligt ved at finde den fornødne Ilt- 

mængde, de forbrænde derfor langsommere; Flammerne blive derfor 

længere. Der løbes derved Fare for at miste saa megen af dens
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Varme, at Temperaturen bliver for lav til at fremkalde den fort

satte Forbrænding. Den vil derfor udskille Sod og Røg.

Hvad endelig Blandingen af Luft- og Gasarter angaar, saa af

hænger Luftoverskudet og Forbrændingens Hurtighed ogsaa af 

Luftens rigtige Fordeling. En inderlig Blanding forkorter Flam

merne og foraarsager en væsentlig Temperaturstigning. En daarlig 

Blanding fordrer ikke alene et større Luftoverskud og nedsætter der

ved Temperaturen, men Forbrændingen vil foregaa paa samme 

Maade, som naar der ikke er tilstrækkelig Luft til Stede.

De ved en ufuldstændig Forbrænding foraarsagecle Varmetab 

pleje ikke at overskride 2—3 % af Kullenes Varmeevne. Heller 

ikke lides der noget synderligt Tab ved den Sod og Aske, der kan 

sætte sig paa Kedelfladerne; dette Tab vil som Regel helt falde 

bort, naar der sørges for en regelmæssig Rensning. Derimod lides 

der langt større Tab, naar uforbrændte Luftarter gaa bort gennem 

Skorstenen. Ligeledes vil den overskydende Luft føre en Del af 

den udviklede Varme bort gennem Skorstenen. Det har ogsaa Ind

flydelse paa Størrelsen af dette Tab, om den overskydende Luft 

indføres gennem Risten eller om den indføres gennem Utætheder i 

Fyrrummets Vægge, eller om den først tilsættes senere gennem Utæt

heder i Røgkanalen.

Af alt dette følger, at Temperaturen i Forbrændingsrummet 

inaa holdas saa højt som muligt og at Lufttilførselen inaa indskrænkes 

til det mindst mulige.

Endelig skal kun bemærkes, at Bestræbelserne ikke skulde gaa 

ud paa at forbrænde Røgen, men paa at forhindre, at der udvikler 

sig Røg-

Fyring paa den almindelige Plaurist.

A. Aarsager til Røgdannelse paa Planristen.

For at undersøge hvor vidt Betingelserne ere til Stede for en 

røgfri Forbrænding ved de forskellige Kedelanlæg, ville vi først be

tragte Forbrændingens Forløb paa en almindelig plan Rist fra en
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Fyring til en anden. Vi gaa ud fra det Øjeblik, hvor et Lag af 

jevnt fordelt Brændsel er i fuld Glød. For saa vidt som der til

føres Risten den til en fuldstændig forbrænding nødvendige Luft

mængde fordelt paa rigtig Maade, saa t vil Temperaturen i Fyret 

være tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig Forbrænding af de 

Kulbrinter og Kulilter, der endnu dannes. Ved fortsat Forbrænding 

bliver Brændselslagets Tykkelse mindre, Modstanden for Luftens 

Grennemtrængen synker, og den Mængde Luft, der er fornøden til 

en fuldstændig Forbrænding, overskrides, og den udviklede Varme 

maa opvarme en større Luftmængde. Temperaturen i Forbrændings- 

rummet gaar derfor tilbage.

Der maa nu fyldes mere Brændsel paa, og Fyrdøren maa der

for lukkes op. Som Følge af den forhaandenværende Træk strøm

mer der en betydelig Mængde Luft ind i Forbrændingsrummet, af

køler dette og fører en Mængde Varme bort gennem Skorstenen. 

Dette Tab bliver desto større, jo større Skorstenstrækket er, jo 

længere Fyrdøren aabnes og jo større Fyrdøren er. Samtidig 

fyldes frisk Brændsel paa, der yderligere forbruger Varme til sin 

Opvarmning og til Uddrivning af de Gasarter og det Vand, det 

indeholder, saaledes at Temperaturen yderligere synker, jo mere 

Brændsel der fyldes paa og jo mere Gas- og Vand Kullene inde

holde. Samtidig aftager Luftmængden, der strømmer til Fyret som 

Følge af, at Brændselslaget bliver stort. Det er derfor let muligt, 

at de Kulbrinter, der udvikles, og hvis Mængde afhænger af Kul

lenes Art og Kvalitet, hverken forefinde den fornødne Varme eller 

Luftmængde, som deres Forbrænding fordrer, de forbrænde derfor 

ufuldkomment og give Anledning til Røgdannelse og denne bliver 

desto større, jo kraftigere Gasudviklingen gaar for sig. Selv om 

man ved en Forøgelse af Trækken kunde tilføre Luft i tilstrække

lig Mængde, vilde dette. dog ikke være tilstrækkeligt, da Tempera

turen i Fyret er for lav.

Lignende Varmetab fremkaldes, naar Aske og Slagger tages 

ud af Fyret. Den paa denne Maade foranledigede Røgdannelse er 

højst forskellig og kan til Tider falde helt bort. Ved stærkt bagende 

Kul kan den blive ret betydelig, idet Kullene ved deres Sammen- 

bagning kan indeslutte store Gasmængder, der frigøres ved Bryd

ningen af Slaggerne, og der da som Regel ikke forefinde den for-



nødne Luft og Varmemængde til deres Forbrænding. Ligeledes 

forstoppes Ristene let ved Slagningen, saaledes at Lufttilførselen 

formindskes og delvis helt kan standse.

Ligeledes paavirkes Forbrændingen ugunstigt ved en ujevn 

Fordeling af Brændselet paa Risten, saaledes at Luften nogle 

Steder møder stor Modstand, andre Steder slet ingen og derfor 

strømmer ud i stor Mængde. Derved fremkaldes en højst uregel

mæssig Luftfordeling, hvorved en ligelig Blanding af Forbrændings

produkterne og Luftens Ilt forhindres. En lignende Virkning ind

træder, naar der fyres med Kul af forskellig Størrelse, idet der 

derved fremkaldes en ujevn Indtrængen af Luften. Forholdet er 

her saa meget mere uheldigt, som den største Luftmængde trænger 

igennem paa Steder, hvor de største Stykker Kul ere aflagrede, 

hvilke trænge til mindre Ilt, fordi de frembyde mindre Overflade 

og Gasudviklingen derfor gaar langsommere for sig.

Planristens Bygning og Betjening.

For at formindske Ulemperne ved Røgdannelsen maa der der

for stilles følgende Fordringer til Ristens Betjening:

1. Den Tid, i hvilken Fyrdøren aabnes for at fylde Kul ind, 

rette paa Fyret og tage Slagge og Aske ud, maa indskrænkes 

til det mindst mulige.

2. Brændselet maa føres ind i smaa Mængder, altsaa saa tit 

som muligt og kun naar Brændselet paa Fyret er i stærk 

Glød.

3. Brændselet skal være af ensartet Beskaffenhed og skal dække 

Risten i et jevnt fordelt Lag af ens Tykkelse.

De bedste Resultater faas med smaa Kul af en Nøds Størrelse, 

der ikke lagre sig saa tæt, at Trækken derved forhindres, men dog 

tillade, at der bliver et lille Luft overskud, medens de paa den anden 

Side frembyde tilstrækkelig stor Overflade og paa Grund af deres 

Lidenhed fordele Luften mellem sig.

Ristens Betjening kan ske paa 2 Maader: Den første bestaar 

deri, at man fordeler Brændselet ligeligt over Risten. Derved 

fremkaldes ganske vist en stærk Gasudvikling, dog vil, naar de 

under 1 og 2 nævnte Regler iagttages, denne Gasudvikling kun
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være forholdsvis ringe. Afkølningen kan endnu formindskes ved at 

indstille Trækken under Fyringen, medens den til Gengæld for

stærkes umiddelbart derefter.

Den anden Maade bestaar deri, at det nye Brændsel lægges 

foran paa Risten, hvorved Gasudviklingen fremmes ved den i Fyr

rummet værende høje Temperatur. De udviklede Luftarter vilde 

blive tvungne til at passere over de glødende Kul længere inde 

paa Risten, og finde derved Lejlighed til at antændes. Saa snart 

Gasudviklingen er tilendebragt og Kullene begynde at gløde, sky

der man dem længere tilbage og fylder igen nyt Brændsel paa.

Den sidste Maade at fyre paa kan navnlig anbefales ved smaa 

Fyr, og overalt hvor det kommer an paa en røgfri Forbrænding; 

men den fordrer en meget dygtig Fyrbøder og kan heller ikke an

vendes ved bagende Kul. Kedelfyringen kan dog ikke forceres paa 

denne Maade, navnlig da de foran oplagte Kul fordre en vis Tid 

til at afgive deres Gasindhold. Dersom denne Tid ikke er til 

Stede, er en Røgudvikling uundgaaelig. Ligeledes udfordres en 

temmelig stor Risteflade.'

For brede Riste kan denne Metode ogsaa ændres derhen, at 

man deler Risten i 2 parallelle Halvdele og betjener dem skiftevis, 

saaledes at den ene Halvdel er i Glød, medens den anden bliver 

fyret.

Af størst Betydning for den rigtige Forbrænding paa Fyrstedet 

er ogsaa Fyrbroens Konstruktion. Formaalet med denne er at 

forhindre, at der stødes Kul ind i de forreste Røgkanaler. Lige

ledes skal Luften, der passerer Risten, tvinges til at gennem

strømme denne i lodret Retning, derved at der gives Broen en 

passende Højde. Da det endvidere er vanskeligt at fremkalde en 

fuldstændig ensformig Forbrænding over hele Fyret, skal Broen 

ogsaa bevirke, at Forbrændingsprodukterne blive godt blandede ved 

at passere den indsnevrede Røgkanal over Broen; af Betydning er 

det ogsaa, at den stærkt ophedede Fyrbro kan afgive noget af sin 

Varme til de Forbrændingsprodukter, der passere over den.

En god Forbrænding betinges selvfølgelig ogsaa af en god 

Træk, og det er derfor af Vigtighed, at Skorstenen er høj nok og 

at den og Røgkanalerne ere rigtigt dimensionerede og ikke frem

byde Modstande for Røgens Bevægelse. Ligeledes maa det iagt-
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tages, at Murværket i Røgkanalen og omkring Kedlen er tæt, saa 

at der ikke suges kold Luft ind derigennem.

Det anbefales af mange Teknikere at forsyne Fyrpladsen med 

et Vindue af en saadan Beskaffenhed, at Fyrbøderen altid kan se 

Toppen af Skorstenen og derigennem holde Øje med den Røg

udvikling, der foregaar.

Der findes forskellige Former af plane Riste, nemlig Forfyr, 

Underfyr og indvendige Fyr.

Forfyr lægges foran Kedlerne. Deres Vægge bygges af ild

fast Murværk, der er i Stand til at optage en stor Mængde Varme. 

Denne Ordning har det Fortrin, at der under hele Fyringen her

sker en høj Temperatur i hele ForbrændingsrummeL da den ved 

Ristens Betjening fremkaldte Afkøling udjevnes af den Varme, der 

afgives af Indfatningsmurene. Temperatursvingningerne blive der

for mindre. Ligeledes kan det ikke overses, at Konstruktionen 

giver friere Hænder ved Bygningen af Fyrstedet, idet den ikke er 

begrænset af selve Kedlen. Denne. Art Fyr egner sig navnlig til 

daarligt Brændsel som: Brunkul, Tørv, Træ, Savspaaner o. lign., 

der besidder en ringe Brændværdi og nødvendiggør, at Fyrdøren 

holdes aaben i længere Tid, fordi der hører en større Mængde 

Brændsel til for at fremkalde en vis Varmemængde. For Fyring 

med Kul vilde man ikke benytte denne Art Fyr. Jeg liar særlig 

omtalt denne Art af Fyr her, fordi den viser, at man er gaaet en 

fuldstændig rigtig Vej ved at forbrænde Fejeskarn i særligt dertil 

byggede Ovne af svært ildfast Materiale, idet man netop derved 

opnaar den største Nyttevirkning af Fejeskarnet som Brændsel 

betragtet.

Særlige Indretninger ved Planristfyringen.

Af det foregaaende vil det ses, at man kan fremkalde en røg

svag Forbrænding med en almindelig plan Rist, men at dette for

drer en udholdende Agtpaagivenhed fra Fyrbøderens Side, som man 

ikke altid kan gøre Regning paa. For nu at lette Fyrbøderen 

dette Arbejde, har man konstrueret en hel Række af Indretninger, 

der have til Hensigt at hidføre bedre Betingelser for Forbrændingen, 

derved at Lufttilførselen reguleres efter forbrændingens Forløb, at
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de søge at udligne det Varmetab, der finder Sted ved en for rige

lig Lufttilførsel, og endelig derved, at de foranledige en rigtig Blan

ding af Luften og Forbrændingsprodukterne.

Af saadanne Indretninger kan nævnes:

A. Indretninger, som søge at formindske Forstyrrelser ved 

Paafyldning af Brændsel og Askeudtagnhig derved, at de 

indskrænke Oplukiring af Fyrdøren.

Hertil hører en Mængde Konstruktioner af Kulpaafyldere, der 

vel i større eller mindre Grad have formindsket de Ulemper, der 

klæbe ved den almindelige Haandfyring, men de lide af saa mange 

andre Mangler, saa at de ikke have formaaet at finde nogen al

mindelig Udbredelse.

B. Indretninger, hvorved Skorstenstrækket formindskes, naar 

Fyrdøren lukkes op.

Indstrømningen af kold Luft i Forbrændingsrummet med alle 

deraf følgende Ulemper, Afkøling af dette, Spaltning af Kulbrinterne, 

Varmetab til Skorstenen, Beskadigelse af Kedlerne o. s. v. kan 

væsentlig indskrænkes, naar man, hver Gang Fyrdøren skal aabnes, 

formindsker Skorstenstrækket ved Lukning af Spjældet i Røgkanalen, 

saaledes at der kun strømmer en saadan Luftmængde ind gennem 

Døren, at Forbrændingsprodukterne lige forhindres fra at gaa ud 

i Kedelhuset. Da dette Middel imidlertid stiller store Fordringer 

til Fyrbøderen og ligeledes forøger Straalevarmen fra Fyret, saa 

har man søgt at ordne dette automatisk, saaledes at Trækket ind

skrænkes samtidig med, at Fyrdøren aabnes

C. Foranstaltninger til Regulering af Trækken.

Disse Apparater søge at regulere Trækken ikke alene, naar 

Fyrdøren aabnes, men ogsaa under hele Forbrændingens Forløb, 

saaledes at Trækken tilpasses efter Behovet. Spjældet reguleres da 

ved Hjælp af et Urværk eller lignende.

Konstruktionen af alle disse Indretninger betinger, at der ved 

hver Paafyldning kommer lige meget Kul paa, lige som ogsaa Kul

lenes forskellige Beskaffenhed kan influere paa Apparaterne. Ur

værkerne og de dertil hørende Apparater lide meget af Snavs, saa
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at de hurtigt blive utjenstdygtige. Der er gjort megen Reklame 

for disse Apparater, og det paastaas, at der med dem kan opnaas 

en meget betydelig Kulbesparelse. Dette sidste vil kun vise sig 

at indtræde ved en Kedel, der tidligere har været meget slet be

tjent. Ligeledes løbes der den Fare, at Apparaterne indstilles 

saaledes, at der føres alt for megen Luft til Fyret, hvorved der 

ikke forhindres nogen Røgudvikling, men kun fremkaldes en Røg

fortynding.

D. Varmeakkumulatorer i Forbrændingsrummet.

Saadanne ere overbyggede Hvælvinger, forlængede Fyrbroer 

m. m. Alle disse Indretninger, der som Regel bestaa af ildfast 

Murværk, have det Formaal at optage Varme i sig, naar For

brændingen er paa sit Højeste, for at afgive det igen til Forbræn

dingsprodukterne. Saadanne Indretninger findes kun ved Inderfyr 

eller Underfyr. Opsamling af Varme og senere Afgivelse af samme 

til den friske Brændsel kan kun anbefales, naar Fyringen foretages 

saaledes, at Kullene lægges ind foran og skubbes tilbage, naar 

Gassen er drevet ud af dem.

Om disse Apparater maa bemærkes, at Røgdannelsen vel kan 

formindskes ved dem, men at der som Regel med dem ikke opnaas 

mere, end hvad der kan opnaas paa en almindelig plan Rist. 

Endvidere er det en Ulæmpe, at de ved diskontinuerlig Drift for- 

aarsage et ikke ringe Varmetab, ligesom Murværket hurtigt øde

lægges. Murværk med gitterformede Aabninger forstoppes let og 

bliver ligeledes hurtigt ødelagt.

E. Indretning af 2 Riste med afvekslende Betjening 

og fælles Røgkanal.

Indretninger af denne Art have allerede ovenfor været berørte 

under de almindelige Bemærkninger om Planristen. Forudsætnin

gerne for deres Virkning er den, at Risterne betjenes skiftevis, saa 

at den ene Rist er i fuld Glød, naar Fyret paa den anden endnu 

er friskt. Endvidere at Forbrændingsprodukterne fra de to Fyr 

blandes godt sammen, saa at de gensidigt understøtte hinanden. 

Alle disse Indretninger kunne som Regel ikke give bedre Resultater 

end en velbetjent almindelig Rist. V el kan Røgudviklingen noget
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bedre forhindres, men for at dette kan ske, er man i høj Grad 

afhængig af Fyrbøderens Paapasseliglied, da han skal skifte Ind

fyringerne paa de rette Tidspunkter. Man har forbedret disse 

Indretninger noget ved at søge at indrette tvungen Skiftning mellem 

de forskellige Indfyringer, men saadanne Apparater have vist sig 

at være lidet praktiske.

F. Fyrsteder, ved hvilke en Del af Luften, der som Regel i 

Forvejen bliver forbarmet, strømmer umiddelbart til de brændende

Luftarter, enten foran, over eller bagved Risten.

Man søger ved disse Indretninger at afhjælpe den Mangel ved 

de almindelige Riste med periodisk Indfyring, at Luftbehovet og Luft

tilførselen varierer i omvendt Forhold, derved at man afpasser disse 

efter hinanden. Til dette Øjemed bliver Luften kun ført umiddel

bart gennem Risten, naar Gasudviklingen er ophørt, derimod bliver 

den Mertilførsel af Luft, der er nødvendig til Forbrændingen af 

de udviklede Kulbrinter, dækket paa andre Maader. Endvidere 

søger man at fuldstændiggøre Forbrændingen ved at forvarme den 

ekstra tilførte Luftmængde og benytter hertil Varme, der ellers 

vilde blive ubenyttet.

Ved alle disse Konstruktioner er det naturligvis i første Linie 

nødvendigt ikke alene at indføre Luften i Forbrændingsrummet i 

det rette Øjeblik, men ogsaa at indføre den saaledes, at den blandes 

omhyggeligt med Gasarterne, saaledes at man ogsaa virkelig op- 

naar en fuldstændig Forbrænding af de udviklede Kulbrinter og 

ikke alene en Forbrænding af den allerede dannede Røg, hvorved 

ogsaa Varmetabet gennem Skorstenen forøges.

Tilførselen og Forvarmningen af den forøgede Luftmængde 

sker paa højst forskellig Maade, mest ved at føre den igennem 

Kanaler i Fyrbroen eller gennem Kanaler i Fyrrummets Sidevægge, 

gennem Aabninger i Fyrdøren, gennem hule Ristestænger, Rør og 

lign., medens samtidig de Spjæld, der regulerer Tilførselen af Luften, 

bevæges enten med Haanden eller ved Hjælp af Urværk.

Af Apparater med gennembrudt Fyrbro er de mest bekendte 

og udbredte de, der er byggede af Maskinfabriken Cyclop, Mehlis 

& Behrends, Kowitzke & Co. og C. W. Stausz. De bestaa alle i 

det væsentlige af Støbejerns Legemer, der, naar Fyret er i stærk
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Glød, ophedes stærkt af de forbigaaende Forbrændingsprodukter 

og som da efter endt Paafyldning af Fyret kunne afgive denne 

Varme igen til den gennemstrømmende Luft, der reguleres ved 

Hjælp at Spjæld.

Ret ofte træffer man ved Under- og Forfyr den Ordning, at 

den ekstra tilførte Luft bliver forvarmet i Kanaler, der ere ind

passede i Forbrændingsrummets Vægge, hvorved Varmetab fra 

disse Fyr søges formindsket.

Ganske bortset fra om Luften tilføres paa en for Forbrændin

gen mere eller mindre gunstig Maade, medfører denne Ordning en 

meget stor Fare for den gode Udnyttelse af Varmen, derved at 

Sidevæggene i Ildstedet blive stærkt svækkede ved disse Kanaler, 

saa at de ikke ere i Stand til at modstaa de Bevægelser, der op- 

staa i disse som Følge af de uundgaaelige Temperatursvingninger, 

hvorved der opstaar Ridser i Væggene. Gennem disse kan der 

komme Luft ind i Ildstedet, der naturligvis kun kan virke skadeligt 

paa Fyret. Selv om der derfor kan opnaas gode Resultater med 

disse Konstruktioner, naar de ere nye, saa holde de sig i Reglen 

ikke længe, og Virkningsgraden bliver i Almindelighed daarligere 

ved Brugen. Man har gjort Forsøg paa at danne disse Kanaler 

af Smedejern eller Støbejern, men er derved ikke kommet videre, 

da disse Materialier ere andre Udvidelser underkastede end det 

dem omgivende Murværk, saaledes at der danner sig Revner og 

Kanaler som ovenfor omtalt.

Med Hensyn til Værdien af alle disse Apparater skal be

mærkes: Delingen af Lufttilførselen gør Fyringen mindre afhængig 

af Fyrbøderens større eller mindre Duelighed, selv om Brændselet 

paaføres i større Mængde og med større Mellemrum. For imidler

tid helt at gøre disse Apparater uafhængige af Fyrbøderne maa 

Lufttilførselen reguleres automatisk, da Fordringerne til Fyrbøderen 

ellers bliver for store.

I mange Tilfælde ville disse Apparater ogsaa gøre god Tje

neste. For at de imidlertid skulle kunne arbejde fuldt ud tilfreds

stillende, maatte Reguleringen af Lufttilførselen kunde varieres i 

Overensstemmelse med de udviklede Gasarters Sammensætning. 

Ligeledes lide de automatiske Apparater en Del af Støv og Snavs 

fra Kedelhuset.
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Sem almindelig Regel maa det dog siges, at man her som 

ofte kan opnaa lige saa gode Resultater med en forstandig Fyring 

paa en almindelig Rist som ved Anvendelse af disse Apparater, 

men man er naturligvis mindre afhængig af Fyrbøderen.

G. Dampstraale-Fyringer.

Ved disse blæses Luft og Damp ind over de brændende Kul. 

hvorved der tilsigtes en inderlig Blanding af Luften og Forbræn

dingsprodukterne. Herved kan naturligvis godt opnaas en god 

Røgforbrænding, men dels virke disse Apparater ved Hjælp af Ur

værker og dels give de næppe noget stort økonomisk Udbytte, da 

der gaar en Del Damp med til Blæsningen. Denne Metode an

vendes navnlig ved Lokomotivfyring, hvor den ogsaa hjælper til at 

forhindre Gnister fra at flyve ud af Svorstenen. Man kan ogsaa 

bruge billige Kul ved denne Fyring.

H. Fyringer med Underblæsning.

Disse Fyringer ere opstaaede som Følge af Trangen til større 

Træk, hvorved der bliver Mulighed for Anvendelsen af billigere 

Kul. Da der til denne Fyring kun benyttes den almindelige plane 

Rist, klæber der alle de samme Mangler ved dem som ved Fyring 

paa denne. Der skal en god Fyrbøder til Betjeningen. Derimod 

har Metoden den Fordel, at Fyringen baade kan reguleres og for

ceres bedre gennem en større eller mindre Træk. Endvidere gøre 

alle disse Blæsere megen Støj. De kunne derfor ikke anbefales, 

hvor man har en høj Skorsten. Men det maa stadig erindres, at 

man kan benytte saa daarligt Brændsel, som man hidindtil ikke 

har kunnet benytte paa disse Riste.

Særlige Fyrsteder.

Hovedmanglen ved den almindelige Planristfyring, som ogsaa 

klæber ved alle ovenfor beskrevne forbedrede Fyringer, er den, at 

Ildrummet, hver Gang der fyldes Brændsel paa, maa sættes i For-
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bindelse med den ydre Luft. Denne Mangel med alle de Ulemper, 

der klæbe derved (Temperatursvingninger, Varmetab, Røgudvik

ling o. s. v.) er nu søgt undgaaet ved de efterfølgende Konstruk

tioner, enten ved at lede Fyringen saaledes, at disse Ulemper und- 

gaas, eller ved en kontinuerlig Fyring. Endelig søger man ved 

disse Konstruktioner at spare paa Betjening og at gøre Fyringen 

mere uafhængig af Fyrbøderen.

Fyringer, der søge at ordne Fyringen saaledes, at 

der ingen Forstyrrelser indtræde under denne.

A. Forkoksning af Kullene, inden de komme paa Fyrstedet.

De forreste Kul blive forkoksede i et særligt Rum, uden at det 

egentlige Ildsted kommer i Berøring med Yderluften, naar Kullene 

føres derned. De Gasarter, der udvikle sig her, maa da passere 

ind over de glødende Kul i det egentlige Ildsted og Kullene skubbes 

efterhaanden ind paa Risten, uden at den ydre Luft kommer til. 

Det er imidlertid vanskeligt at faa en jævn Fordeling af Kullene 

paa Risten. Der tilsættes ogsaa ny Luft gennem Fyrbroen. Der 

er ingen Tvivl om, at man ved disse Anordninger kan opnaa en 

temmelig røgfri Forbrænding, men de forskellige Konstruktioner 

medføre ret kostbare Anlæg. Ligeledes kan Metoden vanskeligt 

anvendes ved alle Kedelkonstruktioner.

B. Deling af Fyret i 2 Dele, hvoraf kim den forreste 

forsynes med friske Kul.

Denne Deling sker som Regel derved, at der i Fyret indskydes 

en Overhvælving over den egentlige Fyrbro. Brændselet lægges 

opad denne saaledes, at selve Brændselet udelukker Luften fra det 

egentlige Fyr. De Kulbrinter, der udvikle sig af de forreste varme 

Kul, tvinges til at passere over de glødende Kul.

En mindre Røgudvikling kan ogsaa opnaas herved, naar Fyr

bøderen blot sørger for at lægge Kullene i Fyret paa rigtig Maade. 

Ved Fyringens Begyndelse og Slutning adskiller Fyret sig imidler

tid ikke fra et almindeligt Fyr.
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En stor Fordel ved Fyret ligger deri, at det er overordentligt 

billigt at fremstille. Derimod er Pasningen vanskelig, da Over

hvælvingen meget let ødelægges. Det er saaledes forekommet, at 

en Hvælving kun har varet i 14 Dage.

c. Anordning af 2 Riste ovenover hinanden, af hvilke den 

øverste kun benyttes til Paafyldning af friske Kul, der efter 

at være forkoksede, falde ned paa den nedre Rist, hvor de 

forbrænde.

De Kulbrinter, der udvikles paa den øverste Rist, ere tvungne 

til at passere ned om den nedre Rist, hvor de forbrænde fuldstæn

digt. Det er ved denne Fyring vanskeligt at faa gode og holdbare 

Riste, men den giver en temmelig god røgfri Forbrænding.

1). Fyrsteder, hvor Flammen slaar nedad gennem Risten.

Fordelene ved denne Flammeføring ligger deri, at en umiddel

bar Forbindelse mellem Ildrummet (»g den ydre Luft er ganske 

udelukket, og at der derfor ingen Ulemper kan opstaa ved en for 

stor Lufttilførsel, samt at Forbrændingen foregaar paa den mest 

fuldkomne Maade. Kullene forkokses jævnt og Kulbrinterne ere 

tvungne til at passere ned gennem de brændende Kul. Der op- 

naas derved en god Blanding af Luft og Forbrændingsprodukter.

Betingelserne for en røgfri Forbrænding ere altsaa fuldstæn

digt til Stede. Naar disse Fyringer dog ikke have formaaet at 

trænge igennem, ligger dette i, at det har været næsten umuligt 

at fremstille Ristestænger, der kunne taale den stærke Varme, de 

ere udsatte for.

E. Gitterformede Ildsteder.

Af disse er den mest udbredte den saakaldte „Donneley“- 

Fyring. Kullene bringes ind i en Udbygning foran Kedlen, der 

er begrændset af 2 lodretstaaende Riste, af hvilke den bageste 

bestaar af Rør, der staa i Forbindelse med Kedlens Vandrum. 

Forbrændingsprodukterne ere ligesom under I) tvungne til at pas

sere den mest glødende Ild, og Betjeningen er forholdsvis simpel. 

Dog klæber der ogsaa Mangler ved den. For det første kan den 

af Vandrør dannede Rist medføre Ulæmper. Samlingerne kunne
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vanskeligt holdes tætte, og der maa bruges renset Fødevand. Efter 

et Par Aars Forløb vil denne Rist som Regel være fortæret. En 

Udveksling af Risten er imidlertid meget omstændelig. Paa Grund 

af det høje Brændselslag *er det nødvendigt at køle den forreste 

Rist med Vand. Der kommer imidlertid let Vand ind i Aske

rummet og der danner sig let Rust i Fyrrummet. Anlægsomkost

ningerne ere høje. Fyret kan kun indrettes som Forfyr og der 

opnaas derfor ikke den samme Nyttevirkning som af et indvendigt 

Fyr. Bagende Kul ere ogsaa vanskelige at anvende. Ligeledes 

kan Fyret vanskeligt afpasses efter skiftende Dampforbrug. I Til

fælde af Fare er det ogsaa vanskeligt hurtigt at fjerne Fyret. 

Fyringen er forøvrigt ganske røgfri.

F. Laugenske Etageriste.

Disse forfølge de samme Principper som ovenfor, men ere 

kostbare i Anlæg og stille store Fordringer til Fyrbøderen.

Ildsteder med kontinuerlig Fyring.

A. Forbrænding af Kullene paa en skraa Rist, paa hvilken de 

paaføres gennem en Tragt ved Hjælp af deres egen Vægt.

Der haves Trapperister og skraa Riste. Medens den sidste 

kun adskiller sig fra den almindelige plane Rist ved sin skraa 

Stilling, har den første Form af en Trappe med smaa Trin, der 

som Regel ligge vandret, men ogsaa kunne gives en skraa Stilling. 

Trapperisten egner sig kun til magert Brændsel, medens den skraa 

Rist kan finde Anvendelse paa et større Felt.

Forbrændingen paa den skraa Rist forløber saaledes, at Brænd

selet falder nedad efterhaanden som det forbrændes og Asken og 

Slaggerne blive tagne bort. Der fyldes efter i en Tragt. Lufttil

førselen kan imidlertid være vanskelig. Stærkt slaggehoklige og 

bagende Kul egne sig mindre godt for denne Rist, idet den jævne 

Nedsynkning, der er den første Betingelse for at Forbrændingen 

forløber røgfrit, derved besværliggøres. Forøvrigt er den skraa 

Rist hverken bundet til bestemte Kedelsystemer eller til bestemte 

Sorter Brændsel, dog maa Kullene ikke være for smaa, da de saa 

falde igennem Risten.
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Fyringen paa den skraa Rist forløber nu saaledes: Brændselet 

synker nedad, efterhaanden som det forbrændes og Asken og Slag

gene bliver fjernet. Samtidig aftager ogsaa Højden af Brændsels

laget og bliver stadig fornyet derved, at nyt Brændsel fyldes paa. 

Dette sidste er af største Betydning for den fuldkomne Forbræn

ding. Brænder Brændselet nemlig jævnt over alle Steder af Risten, 

saa vil der altid fra Tid til anden brede sig et Lag friskt Brænd

sel om hele Risten. Man faar derved en periodisk Paafyldning, 

der vil foraarsage Røg, fordi Paafyldningen af Kul er forholdsvis 

stor, og en stærk Gasudvikling kan derved ikke forhindres. Be

stræbelserne ved Bygningen af skraa Riste maa derfor være at 

undgaa en for hurtig Nedsynkning af ikke forkoksede Kul, ved at 

forlægge Hovedforbrændingszonen til den nederste Del af Risten, 

saaledes at de der forbrændte Kul erstattes af nye Kul, der ere 

bievne af koksede paa den nederste Del af Risten. Et saadant 

Forløb af Forbrændingen bliver i Almindelighed fremmet derved, 

at man hemmer Lufttilførselen til den øvre Del af Risten, hvilket 

bliver iværksat paa højst forskellig Maade.

Mange af de foreliggende Konstruktioner af Skraariste have 

vist sig at give særdeles tilfredsstillende Resultater.

8. Mekanisk Fyring.

De Mangler, der klæbe ved den almindelige Fyring, ere søgte 

afhjulpne derved, at Brændselet fra en Tragt ad mekanisk Vej 

kontinuerligt føres ind paa Risten og disse Konstruktioner i aide 

som Regel i 3 Grupper:

1) saadanne, hvor Brændselet spredes jævnt om Risten.

2) saadanne, hvor Brændselet afgives foran og efter forudgaaende 

Forkoksning automatisk skydes frem i Fyret.

3) saadanne, hvor Brændselet tilføres under Fyret.

i. Foranstaltninger, ved hvilke Brændselet spredes 

jævnt om hele Risten

Kullene blive kastede ned i en Tragt og ved Hjælp af Skovl

hjul kastede ind over Risten. En Hovedfordring ved alle disse 

Apparater er, at Kullene ere nogenlunde ens i Størrelse og smaa. 

Endskønt Apparaterne derfor ikke ere anvendelige for alle Kul

sorter, kunne de dog ved rigtigt Valg af Kul give gode Resultater.
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2. Foranstaltninger, ved hvilke Kullene afgives foran 

og komme i stærkere og stærkere Glød, jo længere de skydes 

fremad. De udviklede Gasarter ere tvungne til at 

passere de stærkest brændende Kul.

Transporten af Kullene sker paa forskellig Maade:

2) Ved bevægelige Riste.

3) Ved at Risten udfører en frem- og tilbagegaaende Bevægelse.

4) Ved at Risten er formet som en Kæde ell. lign.

Alle disse Apparater ere stærkest udbredte i England og i 

Amerika.

Ved alle disse Indfyringer, der ogsaa tilsigte, at Ristene holde 

sig selv rene, ligger der netop heri en Fare for, at friske Kul 

falde ned i Askefaldet. Der udfordres navnlig ved stærkt bagende 

Kul en ikke ringe Kraft til Ristens Bevægelse, og alle disse Appa

rater ere underkastede et meget stærkt Slid og heller ikke er det 

altid muligt at forbinde dem med en god Konstruktion af selve 

Ristestængerne.

3. Foranstaltninger, ved hvilke Brændselet tilføres fra neden.

Det friske Brændsel bliver skubbet ned under de glødende Kul. 

De udviklede Gasarter ere tvungne til sammen med den Luft, der 

tilføres, at passere op igennem de glødende Kul. Der sikres der

ved en god Blanding af Forbrændingsprodukterne og en røgfri 

Forbrænding.

De ældre Apparater af denne Art lide af samme Mangel, 

nemlig at Kultilførselen ikke saa let lader sig afpasse efter Damp

forbruget og at Risterne hurtigt ødelægges.

For alle Apparater af denne Art, i det mindste for de ældre 

Konstruktioner, gælder, at der ingen Tvivl er om, at de paa til

fredsstillende Maade befordre en røgfri Forbrænding, og Detail

konstruktionen er som Regel meget sindrig. Derimod kan der 

indvendes imod dem:

a) at de ere forholdsvis dyre;

a) den Omstændighed, at deres Drift fordrer mekanisk Arbejde, 

gør, at de paa alle Steder, liv 01 Ivullene ere dyre og livor 

man forøvrigt er henvist til at spare, ikke uden videre kan 

benytte dem;
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c) Konstruktionerne ere altid ret komplicerede og udsatte for 

stærk Hede og fordrer derfor mange Reparationer. Drifts

sikkerheden lader altid noget tilbage at ønske. Allerede den 

Omstændighed, at man i en meget lang Række af Aar har 

søgt ad denne Vej at fremkalde en røgfri Forbrænding, men 

forgæves, synes at tale imod dem.

At disse Apparater ere saa stærkt benyttede i England og 

Amerika hænger navnlig sammen med de billige Kulpriser der, idet 

man ved disse Apparater søger at spare paa den dyrere Arbejds

kraft.

Ligeledes er man ved disse Apparater ret afhængig af Fyr

bøderen, navnlig i Tilfælde af, at Apparatet kommer i Uorden.

Fyring med Brændsel af særlig Form.

B. Fyring med Kulstøv.

Kulstøvet bliver ved Hjælp af en Luftstrøm blæst ind i Fyret. 

Det er altsaa blandet med Luftens Ilt, naar det kommer ind i det 

hede Fyr og forbrændes svævende i Luften. Det fordrer altsaa. 

ingen Rist. For at opnaa en fuldstændig Forbrænding maa føl

gende Betingelser være tilstede:

1) Der maa stadig være en høj Temperatur tilstede i Fyrrummet.

2) Kulstøvet maa blæses ind med Luften i et rigtigt Blandings

forhold og i en kontinuerlig Strøm.

3) Kulpartiklerne maa holde sig svævende i Fyrrummet i saa lang 

Tid, at de ere fuldstændigt forbrændte.

Ved de Forsøg, der er gjort med disse Apparater, er det kon

stateret, at deres Virkningsgrad ikke er bedre end for saa mange 

andre Konstruktioner. Som det var at vente, opnaas der dog en 

fuldstændig røgfri Forbrænding. Men med vekslende Fordringer 

til Dampforbruget bliver deres Pasning vanskelig og stiller store 

Fordringer til Fyrbøderen. Pasningen af Fyrene er lidet anstræn- 

gende, navnlig er det let at tage Aske og Slagger bort, da disse 

samle sig paa Bunden af Fyret. Kedlernes Igangsætning fordrer 

dog megen Paapasselighed. De skaane Kedlen i liøj Grad, og 

Ilden er let at tage ud. Til Vandrørskedler egner denne Metode 

sig mindre godt.
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At denne i Virkeligheden saa gode Indfyringsmaade ikke har 

fundet saa stor Udbredelse ligger dels i, at der udfordres mekanisk 

Arbejde ti] dens Drift, og dels deri, at det ikke altid er saa bil

ligt at faa Kullene pulveriserede. Erfaringen har nemlig lært, at 

en røgfri Forbrænding kun opnaas med Kul i Støvform.

B. Fyring med Gas.

De Forhaabninger, som man i sin Tid nærede til Gasfyring, 

have ikke holdt Stik ved Indretningen af Dampkedelfyringer med 

særlig Gasudvikler. Grundene herfor ere følgende:

De Fordele, disse Fyringer frembyde, bestaa i:

1) en god Udnyttelse af Brændselet med en næsten røgfri For

brænding;

2) Muligheden af at anvende billige og gasrige Kul.

Disse Betingelser lade sig imidlertid lige saa godt opnaa i et 

almindeligt Fyr ved Anvendelse af fast Brændsel.

Gasfyringen medfører betydelige Anlægsomkostninger og Ved

ligeholdelsesudgifter. Varmetabene ere større paa Grund af Gene

ratoren og Ledningerne mellem denne og Kedlen. Ved diskon

tinuerlig Fyring gaar ikke alene en Del Varme tabt fra Genera

toren, men det Brændselsstof, der findes i den, gaar til Dels til 

Spilde.

Visse Kulsorter, som f. Eks, stærkt bagende Kul, synke ikke 

jævnt nedad i Generatoren, hvorved der opstaar hule Rum, der 

kunne give Anledning til Eksplosioner i Generatoren.

I mange Tilfælde lider Gasfyringen af Kedler derunder, at 

der mangler en rigtig Forvarmning af Luften. Dette kan medføre, 

at Blandingen af Luft og Gas ikke forbrænder paa rette Maade eller 

give Anledning til Eksplosioner.

C. Fyring med flydende Brændsel.

Denne Metode skal man her ikke komme nærmere ind paa, 

da den hidtil kun har fundet Anvendelse i Skibe og paa Loko

motiver.
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" J Til Slutning skal man kun gøre opmærksom paa, at naår der 

ikke staar anden Udvej aaben, kan man under alle. Omstændigheder 

undgaa Røgudvikling derved, at man anvender Kulsorter, der kun 

udvikle faa Gasarter og derfor heller ikke ere i Stand til at ud

vikle megen Røg. Saadanne Brændselssorter ere foruden Kokes. 

der udelukkende bestaar af Kulstof og derfor ikke afgiver nogen 

Kulbrinte, i Særdeleshed Anthracit og Wales Kul, der ere sammen

satte paa lignende Maade, ligesom visse belgiske, westp falske og 

franske Kularter.
Dog kan man ikke som almindelig Regel ty til denne Udvej, 

da disse Kulsorter ikke ere tilstede i tilstrækkelig rigelig Mængde, 

ligesom Prisen paa dem er betydelig højere end for andie Kul

sorter. Hvor Bekostningen derimod ikke spiller nogen stor Rolle, 

hvad der navnlig er Tilfældet i store Byer for en Mængde mindre 

Ildsteder, ere disse især paa deres Plads. Her benyttes som Regel 

Kokes.
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