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Vejledning for





Jovord.

den ved Lov af 1. April 1896 om Pasning af Dampkedler paa 

Landjorden foreskrevne Kedelpasserprpve har npdvendiggjort Tilvejebrin

gelsen af en passende Lærebog om Indretningen og Pasningen af Damp

kedler og Dampmaskiner, har Forfatteren efter Opfordring fra Fabriktilsynet 

udarbejdet nærværende „Vejledning for Kedelpassere" under Hensyn til, at 

disse ved de mindre Dampanlceg, som jilst her i Landet ere de overvejende 

i Antal, tillige ere Maskinpassere.

Bogen er udarbejdet under et stærkt Tryk fra Fabriktilsynet, som 

navnlig er gaaet ud paa at faa den saa almenfattelig som mulig under 

samtidig stcerk Begrænsning af dens Omsang, idet der dog paa den anden 

Side har ti æret et naturligt Dnske tilstede om, at den skulde indeholde lidt 

mere end det til selve Kedelpasserprpven strengt nødvendige for tillige at kunne 

tjene som Vejledning ogsaa for saadanne i Dampanlceg interesserede Per

soner, som ikke tcenke paa at underkaste sig Prpven.

Forholdene have saaledes npdsaget til at behandle de teoretiske Afsnit 

kortfattet for ikke at sige stedmoderlig, medens omvendt de praktiske Afsnit 

vedrprende Dampkedlen ere behandlede fyldig, fordi de maa o ære Kærnen 

i en Bog, der fremkommer i Anledning af en Lov tilsigtende at fremme 

Sikkerheden ved Dampkedeldriften. Derimod er atter Afsnittet om Damp

maskinen, blandt andet just af det anfprte Hensyn ikke at faa Bogen for 

stor, holdt kortfattet, ligesom ogsaa Bogens Slutning om Drivvcerkerne 

er indskrænket til det mindst mulige.

Foruden at det ved Justitsministeriets Understøttelse er blevet muligt 

at erhverve et stort Antal Illustrationer, skyldes det den Jmpdekommm, 

Forfatteren har mpdt hos D'hrr. Jul. Bruun, M. Clausen, Gustav



Halberstadt, Axel Malmquist, H.. C. Petersen & Co., I. Salm onsen, F. L. 

Smidth & Co., Taxen & Hammerich, Weilbach & Cohn og C. H. D. Zahrt-- 

mann, som ikke have skyet nogen Ulejlighed for at tilvejebringe og ud- 

laane de pnskede Klichoer, at det er lykkedes at gøre Bogen saa rig paa 

oplysende Figurer, hvad der tør antages at ville forøge dens Værd i 

væsentlig Grad.

Forfatteren beder de nævnte Herrer herved at modtage hans bedste 

Tak.
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Indledning.

Maskin- og Kedelpassernes Forhold.

1. Et Damp anlægs gode Gang og Sikkerhed afhænger i hpj Grad 

af, hvorledes det passes; det er derfor af stprste Betydning, at Maskinpas

ser- og Kedelpasserposterne besættes med paaltdelige og sagkyndige Personer. 

Er Bedriften under 20 HK., vil man oftest kunne lade den passe af en 

enkelt Mand; dog kan det, naar Bedriften er fra 16 — 20 HK., blive nød

vendigt at lade Brændselet bringe til Kedelrummet ved andre. Er Bedriften 

ftørre, maa der haves scerskilt Maskinpasser og efter Omstændighederne mere 

end een Mand ved Kedlerne.

Omvendt forekommer det ogsaa, at der ved mindre Bedrifter, hvor 

Dampanlægets Pasning ikke optager en Mands Tid fuldt ud, paalcegges 

Passeren andet Arbejde. Dette er Uheldigt og fører, som Erfaring viser, 

altfor let til, at Maskine og Kedel forspmmes, hvorfor det i Loven af Iste 

April 1896 § 7 er forbudt Kedelpasseren, mens Kedlen er opfyret, til Stadig

hed at foretage Arbejde udenfor de Rum, hvor Kedel og Maskine ere an

bragte. Henses til, at Kedelpasseren maa være ved sit Arbejde vel c. 3/4 

Time fpr de andre Arbejdere og fprst kan forlade det c. T/2 Time senere 

end disse, og at Bedriften ubetinget kræver, at han udenfor Arbejdstiden 

maa ubføre Rensning af Kedel og Kanaler og saadanne Smaareparationer, 

som ikke kunne udfpres, mens Kedlen er i Gang, vil man finde, at Kedel

passeren i Reglen er lige saa optagen og det af et baade ansvarsfuldere og 

oftest strengere Arbejde end de pvrige Arbejdere.

2. Lov af 1. April 1896 fastsætter de Betingelser, der kræves for at 

være Kedelpasser paa Landjorden. Kedelpasserne kunne inddeles i dem, 

der have, og dem, der mangle Certifikat. Den sidste Klasse Kedelpassere 

maa kun passe mindre Anlæg og ikke Lokomotiver eller Kedler med hpjere 

Tryk (Lovens § 2), som findes i eller umiddelbart ved Lokaler, i hvilke der 

Vejledning for Kedelpassere. 1
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til Stadighed opholder sig Mennesker, medens Kedlerne ere opfyrede. Der 

krceves for dem en Alder af mindst 18 Aar, LEdrnelighed og Paalidelig- 

hed (§ 4).
Certifikatet, som i Forening med AEdruelighed og Paalidelighed giver 

Ret til at passe de ftørre Anlæg, er betinget af, at den Paagceldende en

ten har underkastet sig en af Eksaminerne for Maskinister, eller Prpven for 

Kedelpassere for Kedler paa Landjorden (§ 3), eller den 1. Jnli 1896 i 

mindst 3 Maaneder efter 12. Oktober 1889 tilfredsstillende har forestaaet 

Pasning afstprre Dampkjedler (§ 5), idet i pvrigt de examinerede Kedel

passere have Ret til ved Pasningen af et Anlæg med store Kedler at an

vende Personer, som ikke ere i Besiddelse af nogen særlig Uddannelse (§ 9).

Den erhvervede Ret til at passe Dampkedler paa Landjorden eller 

forestaa deres Pasning kan fortabes ved grov eller gentagen Overtrædelse 

af de for Kedelpasning givne Bestemmelser eller ved Mangel paa LEdrUe- 

lighed (§ 6).

Z. Bortset fra Beviser paa Fagdygtighed ere de Krav, der stilles til 
Kedelpasseren (og i det hele taget ligeledes til Maskinpasseren), i moralsk 

Henseende ikke forskellige fra dem, enhver brav Mand kan opfylde, nemlig 

foruden de af Loven forlangte ÄEdruelighed og Paalidelighed tillige In

teresse for sit Fag, Troskab, Redelighed og Aabenhed samt Omgcengelighed, 

hvis særlige Betydning vil blive nærmere udviklet i det folgende. Af fysiske 

Egenskaber maa Kedelpasseren Deere i Besiddelse af Legemskraft og et godt 

Helbred.
Til Fagdannelsen henregnes Skrive- og Regnefærdighed, uden hvilke 

Kedelpasseren hverken vilde knnne føre sin Kedelbog eller holde Regnskab 

over ForbrUg af Kul, Smprelse, Pudsemateriale, o. s. v., som er en aldeles 

npdvendig Kontrol for Kedlens daglige Drift, endvidere et vist Kendskab 

til Maskinfaget, saaledes at Kedelpasseren baade er i Stand til selv at fore

tage mindre Reparationer og i det hele har nogen Forstaaelse as Grund

principperne for Maskinbygning. Endelig maa han selvfølgelig kende, hvad 

der særlig angaar Indretning og Pasning af sædvanlige Dampkedler og 

Dampmaskiner paa Landjorden (§ 3).

4. Naar Wdriielighed atter og atter stilles i Spidsen for de 
Fordringer, Kedelpasseren maa opfylde, da er Grunden baade den, at 

Fristelsen til at drikke er ftørre for den, der i timevis staar foran en varm 

Kedel og jævnlig foran det aabne Ildsted, end for de fleste andre, og at 

Fplgerne af Mangel paa Mdruelighed for Kedelpasseren kunne blive saa 

store; oftest ville de begynde som Mangel paa Paalidelighed i enkelte Til- 

fcelde, derefter gaa over til Dovenskab og Ligegyldighed, og vedbliver 

Dampanlceget at Deere betroet den drikfældige Kedelpasser, vil det snart for-
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falde; naar Regnskabet ikke mere fpres ordentlig, tabes Kontrollen med 

Driften, og forsaavidt det skulde vcere muligt, at Kedelpasseren ikke faar 

sin Afsked af Kedelejeren eller kasseres af Fabrikinspektoratet, vil man til- 

sidst have Faren for en Katastrofe ved en Kedelsprcengmng, ved hvilken 

Kedelpasseren fætter sit og andres Liv paa Spil, betydelige Værdier Ud

sættes for ødelæggelse og Driften for Standsning i længere Tid.

Det maa tilraades Kedelpasseren at drikke saa lidt som mulig og da 

ikke spiritupse Drikke, men kold Kaffe eller The, Mcelkevand og lignende; 

Trang til at drikke bliver, naar den ikke bekæmpes, en Banesag, vanskeligere 

at overvinde, jo mere den fæster Rod. At skraa Tobak viser sig for. mange 
at lindre Tprst.

5. Paalideligheden indbefatter paa en vis Maade alle Kedel

passernes gode Egenskaber som saadan, det er den, der giver ham Værd 

for Arbejdsgiveren, og som derfor væsentlig betinger hans Lpnningsvilkaar 

og Fremtidsudsigter. Adskillige Steder gør man den paalidelige Kedel

passer direkte interesseret i Driften ved efter en nøje Undersøgelse af Nor

malforbruget af Kul, Smprelse, Pakmateriale og andet, hvorover han fører 

Regnskab, at gøre ham delagtig i den Besparelse, han ved en god Fyring 

■ og anden økonomi kan indvinde, et Forhold, som imidlertid foruden gen

sidig Tillid ogsaa forudscetter nøje Kendskab til Driftsforholdene.

Paalideligheden faar sit daglige Udtryk i, hvorledes Anlceget drives og 
holdes, og de skriftlige Optegnelser udfpres.

Kedelpasseren maa ikke forspmme nogen Lejlighed til at blive dygtigere 

i sit Fag og navnlig spge at drage Nytte af Fabriktilsynets Bespg, ved 

hvilken Lejlighed han kan fremsætte Spprgsmaal til Assistenterne og modtage 
mangt et godt Raad.

Det er en Kendsgerning, at samvittighedslpse Handlende spge at bevæge 

Kedelpassere til at anbefale deres Barer til Kedelejeren, ofte som de eneste, 

der dn. Den Slags Fristelser maa Kedelpasseren som ærlig Mand mod

stem og erindre sine Forpligtelser overfor den, i hvis Brpd han staar, og 

det ikke mindst, naar Ejeren mangler tekniske Kundskaber.

Ligeledes maa Kedelpasseren med stprst mulig Upartiskhed se paa alt 

nyt, som forspges; holder han for stcedig fast ved det gammelkendte, for

holder han maaske Bedriften en Vinding; er han for lettroende lige over

for det nye, bevæger han den maaske til at gøre Udgifter, som senere vise 

sig at vcere unyttige eller endog skadelige.

Overfor sine Foresatte maa Kedelpasseren vise sig aaben; medens han 

paa den ene Side ikke maa overrende dem med Meddelelser om Ubetyde

ligheder, som han selv let afhjælper, maa han paa den anden Side ikke 

undlade at melde alt, hvad der har Betydning for Anlceget og Driften, og 

ikke stikke noget under Stol. Bestaar Maskinpersonalet af mere end een 
i*
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Person, maa Forholdet af Arbejdsgiveren Deere ordnet paa en bestemt 

Maade, navnlig sigtende til at forebygge Rivninger mellem Kedelpasser og 

Maskinpasser, as hvilke den sidste i Reglen som „Maskinmester" vil have 

Ansvaret for det samlede Dampanlcegs Drift og saaledes vcere Kedelpasse

rens Foresatte. Haves der Fyrbpdere til Assistance ved Kedlerne, ere disse 

selvfølgelig Kedelpasserens Underordnede, overfor hvilke han maa optræde 

med Belvillie og Bestemthed, men hvem han fremfor alt maa give et godt 

Eksempel paa Pligtopfyldelse.

6. Kedelpasserens Helbred og Legemskraft stilles ofte nvk 

paa Prpve, saaledes ved Arbejdet ved Kedlen, ved Fyringen og Renholdelsen 

af Risten, ved Dampmaskinens Igangsætning og Standsning, ligesom ogsaa 

Kedelpasserens Arbejdstid ordentligvis er c. 1—l1/^ Time længere end de 

andre Arbejderes. Desuden har han scerlig anstrengende Arbejder, som 

dog heldigvis ikke forekomme daglig. Der sigtes her tit Rensningen af 

Kanal og Trcek, Rensning af Kedlen indvendig for Sten, Reparationer 

af Ildsted, Kedel og Maskine. Disse Arbejder ere anstrengende, fordi de 

— for at undgaa Arbejdsstandsning eller gøre denne saa kort som mulig — 

skulle Udfpres hurtig, ofte ved Nattetid og fprend Kedel og Murværk ere 

fuldstændig afkplede.

Ved disje Lejligheder maa Kedelpasseren lade det vcere sig en LEressag 

at arbejde med Alvor og Iver og paa bedste Maade efter Omstændighederne 

med eller uden Hjcelp gøre Arbejdet færdigt. En gennemvaaget 9tat med 

travlt Arbejde maa ikke gøre ham uoplagt den nceste Dag, hvor han som 

fprste LM for sit Besvcer faar, at alt gaar rigtig, som det skal.



Almindelige Bemærkninger.

1. Kapitel.

Mate ri a li erne.

1. Til Byggemateriale for Kedler og Maskiner samt Drivvcerker 

anvendes udelllkkende Metallerne, som udmærke sig om end i forskellig Grad 

ved deres Haardhed, Styrke og Smeltelighed, og hvoraf de raa Maskindele 

fremstilles ved Stpbning, Hamring eller Baksning eller — for Traad og 

Rprs Vedkommende — ved Trækning. Naar Metallerne udsættes for Luften 

eller for luftholdigt Vand, ville de angribes (iltes), ligeledes ville de fortoeres 

af mange kemiske Stoffer om end i forskellig Grad.

I Drivvcerker benyttes til Kraftens Overførelse Remme og Snore, 

som kunne bære af Metaltraade eller af Hamp, Bomuld og andre Trevl

stoffer, men dog oftest ere af Læder.

Til Tcettemateriale benyttes dels de blpdere Metaller, saasom 

Kobber og Bly, dels et mineralsk Materiale Asbest, som modstaar Varme, 

endelig forskellige Materialier, som ere plastiske, det vil sige kunne forme 

sig efter Forholdene, saasom Kautschuk eller Hamp, og forskellige Arter Kit, 

alene eller stpttede ved Trevlstoffer eller Metaltraade og Metalstramaj, 

Pap, o. s. v.

Til Smøremidler anvendes Fedtstoffer efter Omstændighederne i 

fast eller i flydende Tilstand og tilhørende Dyreriget (f. Eks. Talg), Plante

riget (f.Eks.Roeolie) eller Mineralriget (forskellige nyere Smøremidler). I visse 

Tilfælde anvendes Blandinger af Fedtstofferne (saaledes Roeolie blandet 

med Petroleum).

2. Emnet til Hovedmetallerne Jcern og Staal — der kim er 

Benævnelsen for det hcerdelige Jcern, men har faaet sit eget Navn, fordi 

det i Teknikken optræder, som om det var et Metal for sig — udsmeltes i



store Mængder af Jcernmalmen i Masovne (Hpjovue). Da Udsmeltningen 

foregaar ved Cinders eller Trækul, er det indvundne Jcern, Raajcernet, 

meget kulholdigt, det egner sig derfor fun til at stpbes, men kan ikke hamres. 

For at dette kan ske, maa man berpve Raajcernet den stprste Part af dets 

Kulindhold, hvilket kaldes at ferske det. Man kan ferske ved at lade en 

Lire fra en Stenkulild i en luffet Ovn forbrænde Raajærnets Kul; dette 

kræver et besværligt Haandarbejde, Pudling, og denne Proces viger der

for mere og mere for Bessemeringen, hvor man besprger Kullets For

brænding ved i en særlig Ovn at presse Luft gennem smeltet Raajcrrn. 

Medens man ved Pudlingen let fik Produktet, det smedelige Jcern, urent 

af Slagge, da det ikke bringes til at smelte, hvorved Slaggen, som vcesenlig 

er iltet Jcern (Rust) kan flyde fra, er man ved Bessemeringen udsat for at 

faa et blæret Produkt. Dette undgaas ved Jcernets Fremstilling i Sie- 

mens-Martins Gasovn ved Smeltning af Raajcern, Affald af Smede- 

jcern alene eller i Forbindelse med Jcernmalm. Da Bessemer- og Martin- 

jcernet fra Ovnen hældes ud i Blokformer, kan det benævnes Gydejcern i 

Modsætning til det pudlede Jcern, som svejses sammen og derfor kaldes 

Svejsejcern.

Om man nu ud af Bessemer- eller Martinovnen faar Smedejoern eller 

Staal, beror paa, hvorledes man har ledet Processen, og hvilke Tilsætninger 

man har anvendt. Man kan faa begge Dele, og i den senere Tid er der 

just megen Efterspørgsel efter det Materiale, som staar paa Grænsen mellem 

Jcern og Staal. Man maa vide, at paa fransk og paa engelsk kaldes alt 

det smedelige Jcern, der har vceret smeltet, Staal, enten det kan hcerdes 

eller ikke.

Om Jcern er hcerdeligt prpves ved at opvarme det til Rpdglpdhede og 

rask stikke det ned i koldt Vand, det vil da kunne blive saa Haardt, glas- 

haardt, at Filen ikke bider derpaa, men da det tillige er skprt, maa det for 

at bruges i de fleste Tilfælde „anlpbes", hvilket vil sige opvarmes et Par 

Hnndrede Grader, til det tager Farve, jo svagere (gul) denne er, desmere 

har det bevaret sin Haardhed, jo dybere (blaa) den er, desmindre Haardt 

og tillige mindre skprt er Staalet; Fjedre ere derfor blaat anlpbne.

3. Man har altsaa Stpbejcern, Uhcerdeligt Smedejoern, som simpelthen 

benævnes Smedejoern, og hcerdeligt Smedejoern, Staal.

Stpbejcern indeholder c. 5°/0 Kul, dels optaget kemisk, dels udskilt 

som Smaablade af Grafit, saaledes navnlig i det gran Stpbejcern, som 

Jcernstpberen bruger, og som smelter ved c. 1300 0 C.; dets Vægtfylde er 

omtrent 7, det vil sige, at samme Rumfang Jcern vejer 7 Gange mere end 

Vand; det egner sig til at stpbes, men kan ikke behandles under Hammer 

eller Valse. Anvendelsen er til Maskinstillinger, Cylindre og andre ikke be

vægelige Maskindele, saasom Lejer, Koblinger.
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Sm edejcernet, i vore Dage oftest G ydejcrrn (tysk Flusseisen) har et 

Kulindhold hpjst op til V2 o/», dets Væ gtfylde er om trent 73/4 , det egner 

sig m indre godt til ved Stpbning at faa sin Form og kan ikke sm eltes i 

alm indelige O vne, da Sm eltepunktet ligger om trent ved 1800° C.; det ud- 

valses til Plader Stæ nger og Fayonjcrrn (L T T E o. j. v.) og træ kkes 

til Rpr. Disse kUNne vcere uden Spm , idet Rpret er trukket op af en Plade, 

eller m ed Spm , naar det er fo ldet sam m en af en saadan, og da enten  

stUvsvejst, naar Kanterne ere stpdte lige m od hinanden, eller lapsvejst, 

naar de ere tilskcerpede og lagte otier hinanden. Lap  svejste Rpr ere de  

stæ rkeste.

Staalet, af hvilket der haves m ange Arter, —  den fineste er om sm eltet 

i Digler og kaldes Digelstaal, tidligere Stpbestaal, — har et Kulindhold  

af V2— 2 °/o, og er desto haardere, jo m ere Kul det indeholder. Dets Væ gt

fy lde er lid t ftørre end Srnedejcernets , det anvendes om end sjæ ldnere til 

Stpbning af fcerdtge G enstande (K irkeklokker). Sm eltepunktet ligger m ellem  

Stpbejcernets og Sm edejcernets, det svejses vanskeligere og stpbes lettere, 

jo m ere Kul det indeholder; det frem stilles i Plader og Stæ nger og Fayon  

og anvendes for de blpdere Sorters Vedkom m ende til M askindele, for de 

haardere Sorters til Vcerktpjsstaal.

4. Af de underordnede Metaller anvendes Kobber, det eneste  

rpde M etal, som Plade eller Rpr, disse til Vand eller Dam p, de ere stæ r

kest, naar de ere trukne op af Plade. Kobber er blpdere end Jcern, angribes  

m indre af Luften end dette, Væ gtfylden er henved 9, Sm eltepunktet ligger 

ved 12000 C. Rent Kobber egner sig ikke til Stpbning, derfor „legeres" 

(sam m ensm eltes) det m ed Zink i Forhold 2/3 og Vs til M essing, som i 

m ange Tilfæ lde kan erstatte den dyrere Bronze, der bestaar af Kobber 

m ed 8— 10 %  Tin. I den senere Tid legeres Kobber ogsaa m ed Alum i

nium . Ved Rpdgods forstaas egenligt Bronze, m en Benæ vnelsen bruges  

ogsaa om zinkfattigere M essing. Kobberlegeringerne, hvis Farve er gul, 

finde deres Hovedanvendelse til Arm aturdele og til Pander i Akselle jer, end 

videre ved Pum per til Saltvand.

Tins Væ gtfylde er c. T1^, det sm elter ved c. 230° C.,- det anvendes  

m ed Kobber til Bronze, desuden alene eller m ed Bly til Snellod.

Zinks Væ gtfylde er om trent 7, det sm elter ved 415° C., ophedes det 

stæ rkt, bræ nder det; foruden til Legeringer anvendes det i Pladeform til at 

indsæ tte 1 Dam pkedler for at beskytte dem m od Tcering.

Bly udm æ rker sig ved sin Blpdhed og hpje Væ gtfylde 11.4; det an

vendes som Tcetningsm iddel og i Legeringer. Det sm elter ved c. 330° C.

Ved hvidt M etal (Antifriktionsm etal), der anvendes navnlig til at 

udstpbe slidte Pandelejer, forstaas en M æ ngde Legeringer af Tin og Anti

m on eller Tin, Bly og Antim on, eller Tin, Antim on og Kobber. Babbitts
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Legering har 24 Tin, 2 Antimon og 1 Kobber. Disse Legeringer gaa ofte 

i Handelen under pralende Navne og til Priser, der ikke staa i noget som 

helst Forhold til deres Vcerdi.

5. Remme, Snore og Kæder ville blive omtalte under XX. 

Kapitel.

6. Til Tcetning bruges Kobbertraad alene eller indspunden i Pak

ning, Blyringe, Blyplader eller Blytraad, Asbest spundet til Snore eller 

presset til Plade, KautschUk med Hampetndlceg ogsaa i Snore og Plade, Pap 

indsmurt med Fernis, Hamp- og Hprpakgarn, ofte flettet og dyppet i 

flydende Oksetalg, Fedtstenspakning (som er Bomuldsfletning med indlagt 

pulveriseret Talk) Messingstramaj, Pap eller Seglgarn nedlagt i Mpnje- 

kit, der laves af lige Dele Blympnje)  og olierevet Blyhvidt, som arbejdes 

godt sammen og beredes frisk, da det bliver haardt med Tiden. Mpnjekit 

alene, Kridt med eller uden Blyhvidt udrevet i Fernis (kogt Linolie) og 

endelig Jcernkit (RUstkit), som kan fremstilles ved med Eddike at udrpre 

100 Dele finsigtede Jcernfilspaaner og 1 Del Salmiak. Til Stoppebpsser 

anvendes nu ofte særegne Pakninger, som omtales i XVIII. Kapitel.

*

*) Mpnjen er meget giftig, og kan give Blodforgiftning ved at komme i et aabent 

Saar.

Tcetning af Rprsamlinger foregaar for Flancherpr ved at lægge Tcet- 

skiven mellem Flancherne, for Mufferpr, naar de ere smaa, ved at omvinde 

Rprenden med Blaar, smpre MMjekit paa og skrire den ind i Muffen, ved 

ftørre Rpr ved en Hampepakning, der drives ind mellem Rsrende og 

Muffe og omstpbes med Bly, som stemmes.

7. Smorelsen har til Opgave at konservere Maskineriet og formind

ske Kraftforbruget. Overalt hvor 2 Maskindele bevæge sig paa hinanden, 

fremkommer der Gnidning eller Friktion. Denne optræder som en Modstand 

mod Bevægelsen og bevirker en VarmeUdvikling og et Slid, som staar i 

Forhold til Bevægelsens Hastighed, det Tryk, som Maskindelene udpve mod 

hinanden, og endelig de paa hinanden glidende Fladers Natur og øjeblikke

lige Tilstand.

Meningen med at smpre er at lægge en Fedthinde mellem de to Fla

der, saaledes at Metallerne ikke komme til at glide Umiddelbart paa hin

anden.

En Universalsmprelse gives ikke; slet Smprelse kan fordærve 

det bedste Maskineri, og der drives stærkt Charlataner! med Smprelse. Ganske 

i Almindelighed kan kim siges, at jo hurtigere Maskineriet gaar, og jo
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mindre Trykket er, desmere tyndflydende skal Smprelsen Deere. Den maa 

endvidere ti ære „fedtet" o: have stor Vedhcengning til Metalfladerne og 

have saa lidt Sammenhæng som mulig, saa at den kun gør ringe Mod

stand mod under Bevægelsen idelig og idelig at klippes over.

Smprelsen maa ikke indeholde Syre eller under Brugen Udvikle skade

lige (harpiks- eller begagtige) Stoffer, der ville klistre Metaldelene sammen; 

den maa ikke som f. Eks. Linolie vcere indtprrende, ej heller i kendelig Grad 

være flygtig eller forandre sin Natnr ved den Temperatur, ved hvilken den 

skal virke. Den maa altsaa hverken sønderdeles af Varmen (hvorfor 

Fedtstoffer fra Dyre- eller Planteriget staa tilbage som Smprelse til Cy

lindre navnlig nu, hvor man arbejder med meget varm Damp) eller stivne 

i Kulde. Smprelsen maa ikke vcere letantcmdelig og ikke indeholde fremmede 

Stoffer, hvorved ikke alene Smpregangen let tilstoppes, men der ogsaa op- 

staar Fare for Ridsning af Maskindelene.

8. Af faste dyriske Smøremidler er ren Oksetalg det vigtigste. 

Den smelter ved c. 40° C. og kan derfor kim anvendes ved Maskindele, 

der som Dampcylindre og Stoppebpsser have hpjere Temperatur. Harsk 

Talg eller almindelig ved Svovlsyre indvunden Talg er ubrugelig til Smø

relse. Talg vil af hpjt spændt eller stærkt ophedet Damp lide en saadan 

Forandring, at den kommer til at virke angribende paa Metallet.

Af flydende dyriske Smøremidler er Marvolie (renset Ben- 

fedt), der Udmærker sig ved sin Fedtethed, det bedste; den egner sig fortrinlig 

til at smpre Krumtaplejer, men er noget dyr. Andre dyriske Olier anvendes 

nu nceppe ved Dampanlceg.

Af Planteolier er den dyreste og bedste Bomolie (Olivenolie); 

den anvendtes tidligere meget til Aksellejer og lignende, men har den 

Ulempe at stivne ved c. 2° C. Rapsolie, der almindelig kaldes Roe- 

olie, er et brugeligt Surrogat for Bomolie, dens Stprkningspunkt ligger 

omkring Nulpunktet. Af de utallige Olier, hvormed de ncevnte forfalskes, 

og som alle mer eller mindre tørre ind med Tiden, skal kun nævnes Bom- 

nldsfrpolie.

De mineralske Olier ere et forholdsvis nyt Prodnkt, som fremkom, 

da man for 20—30 Aar siden begyndte at raffinere Petroleum til Belys

ningsbrug, deres Farve varierer fra lys og klar til gul, grpn, sort og lidet 

gjennemsigüg, med det fra Petroleum kendte ejendommelige Lysskær. Til

standen varierer fra tyndflydende til salveagtig. De komme fra de store 

Produktionssteder i Nordamerika og Kaukasus. Uforfalskede Mineralolier 

udmærke sig ved Syrefrihed, ikke at harskne eller blive stive og at vcere 

billige. De forandre Flydenhed med Temperatnren, man maa derfor træffe 

det rette Valg, srnpre Aksellejer med tyndflydende Olier, men til Cylindre
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tage tykflydende Olier, som just i Varmen flyde godt og ikke antændes selv 

ved 200—250° C.

Konsistent Fedt, som har salveagtig Sammenhæng, er i den sidste 

Tid atter paa Moden, det krcever en vis Varme for at kunne smpre, men 

er meget fedtet, og naar Maskineriet staar, spildes intet deraf. Ofte er det 

en Blanding indeholdende Mineralolie.

Som Kendetegn paa Mineralolies Godhed anfpres: Klar

hed antyder Renhed, god Olie pliunres ikke ved sagte at rystes sammen 

med varmt Vand og udskiller sig helt, naar den atter faar Ro; plumret 

Olie tyder paa Vandholdighed eller slet Fabrikation; klares saadan 

Olie ved Opvarmning til 100 0 C. uden Blærer og Skum, var den vand

holdig, ellers mulig noget forscebet; lugter Olien ilde, er den slet renset, 

har Tilsætninger eller har ti æret opbevaret i beskadigede Beholdere; harpix- 

holdig Olie vil udhceldt mellem 2 Glasflader og udsat for Lasten binde 

disse sammen; syreholdig Olie vil af neddyppede rene Kobber- eller Messing

plader selv faa grønligt Skær eller farve Pladerne grønne; svovlholdig 

Olie vil opvarmet med en ren Blyplade give denne Regnbuefarver; Olie 

blandet med dyriske eller Plante-Olier eller med Parafin stivner i Kulden, 

medens ren Mineralolie kun bliver tykflydende.

II. Kapitel.

Brændselet og Forbrændingen.

1. Alle vore Brcendmaterialier indeholde som Hovedbestanddel et Stof, 

som benævnes Kulstof, fordi det i rigelig Mængde findes i Kullene. Dette 

Stof forekommer i Naturen ganske rent som Diamant og findes næsten 

rent i Trækul, medens Stenkul indeholde 80 til 95 pCt. I Tree og Tprv, 

Petroleum, Belysningsgas og alle de i det daglige Liv forekommende brænd

bare Stoffer findes Kulstoffet indgaaet i en inderlig Forbindelse med 

Vandets Bestanddele, de to Luftarter Brint og Ilt (som i Trce og Tprv) 

eller med Brint alene (Belysningsgas, Petroleum).

Medens man af de forskjellige Brcendmaterialer i Udlandet ikke sjælden 

anvender enten luftformet Brændsel under Dampkedlen, vcere sig Spildegas 

fra forskjellige Metalfremstillingsprocesser eller særlig for Dampkedlen udviklet 

Generatorgas —eller flyd ende Brændsel, navnlig Petrolrester, er der hos 

os kim Tale om fast Brændsel og da overvejende de indfprte Stenkul, 

under scerlige Forhold dog ogsaa de indenlandske Materialier Brcende, Tprv,
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Affald navnlig fra Savskærerier og den i Garverierne brugte Egebark. 

Brunkul, hvorpaa store JndUstrier i Udlandet ere baserede, findes tiel i 

Jylland, men i aldeles utilstrækkelig Mængde og af slet Kvalitet; de born

holmske Kul have kun aldeles lokal Betydning.

2. Stenkullene ere Rester af Jordens celdste Plantevækst, de ind

vindes fra ofte meget dybe Gruber. De indeholde ikke rent Kulstof, men 

foruden Askedele, som blive tilbage efter Forbrændingen, ogsaa andre 

Urenheder, navnlig Svovl, desuden mer eller mindre af Vandets to Be

standdele, Brint og Ilt, samt vekslende Mængde Fugtighed.

Kullene deles i magre, sintrende og fede Kul.

Til de magre Kul, som have det stprste Indhold af Kulstof, hpre 

AntracitkUl og Waleskul; det er udmærkede Fyrkul, som give megen Hede, 

de ere næsten røgfri, men kræve kraftig Trcek; i Fyret maa Kullaget 

derfor holdes lavere. Alene fordi de ere kostbare, finde de forholdsvis 

sjælden Anvendelse ved Dampkedler paa Landjorden, medens de ere meget 

skattede i Marinerne; de springe itu, naar de brændes i store Stykker.

De sintrende Kul brænde uden at springe itu, og de bagende Kul 

danne ved Ophedningen store KlUmper, hvorfor de anvendes til Kokes- 

brcending.

De her almindelige Newcastle Kul hpre til de sidste Klasser, de

ere lette at faa Ild i og fyre op med, men give paa Grand af deres Ind

hold af Brint forenet med noget af Kulstoffet en Del sort Rpg under 

Fyringen, og denne afsætter sig for en Del som Sod i Trækkene.

Medens Vægtfylden for Antracit er 1,5, er den for bagende Kul

kun 1,25. Man regner at 1 Td. gode Newcastle Kul vejer ca. 280—290 W.

Askeindholdet er 2—3 °/0, af opsuget Vand er der ofte under 2 %. Svovl

indhold giver Asken et rpdt Skær, det kan give Anledning til Selvan

tændelse af ftørre Kulbunker, og da det ved Forbrændingen Udvikler Syre, 

virker det skadeligt paa Kedelfladerne.

Gode Knl er svovlfrie, ikke smuldrende, Stpvet, der fremkommer ved Jtu- 

flagningen, er blankt, de give ikke megen Rpg. Daarlige Kul have et brunt 

eller graat Udseende, et skifret Brud, give jordagtigt Stpv ved JtUslagningen 

og megen Aske og Slagge ved Forbrændingen.

Da Kill lide ved at udsættes for Vejrliget, bpr Kulbnnken ligge i Hus.

At fyre med Kokes, der finde saa stor Anvendelse ved Opvarmning 

af Lokaler, er ikke Ökonomist, derimod kan der, naar Priserne stille sig 

passende, vcere Tale om at fyre med Briketter, fra Belgien eller Westfalen, 

som ere Smaaknl pressede i Form med lidt Tjcere som Bindemiddel. Gode 

Briketter ere lette at fyre med.

3. Brcrnde vil i Reglen vcere for dyrt; for at vcere anvendeligt 

maa det være lufttørt, da det grønt har fra 20—50 % Vand, hvis For-
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dampning kræver megen Varme, der gaar tabt for Dampkedlen; selv luft

tørret har Tree 16—18 % Vand.

Træaffald kan godt anvendes mellem Knllene; er det fint, som 

Savsmuld, maa det helst blandes mellem Kullene, da det anvendt alene 

volder megen Besvær ved Fyringen, let tilstopper Trækkene og desuden for 

at forebygge Fare for Jldsvaade kræver en Gnistfanger paa Skorstenen, 

som gør, at denne trækker mindre godt. Tprret brugt G arv eb ark er et 

meget godt Jndblandingsmiddel for Kul.

Torv anvendes undertiden, scerlig ved Lokomobilfyr. Den bedste 

Tprvs Brcendselsvcerdi er omtrent halv saa stor som gode Stenkuls; meget 

askeholdig, svovlet og vaad Tprvs Værdi er overordentlig ringe. Frisk 

Tprv har ca. 80 °/0 Vand, lufttørret endnu 15 — 35 %. Middelvcegten er 

omtrent som Vandets.

Tprv kræver, ligesom ogsaa i mange Tilfælde Træaffald, et meget 

dybt Fyrsted.

4. Brændselet forbrænder, efter at det er antændt, derved at der til

føres det Luft. Af Luftens to Hovedbestanddel Kvælstof, som i Rumfang 

indtager næsten 4/5 (i Vcegt noget over 3/4) og Ilt, som i Rumfang er ca. 

1I- (i Vcegt noget mindre end VJ af Atmosfæren, er kun den sidste Luftart 

virksom til at nære Forbrændingen.

Det der væsentlig giver saavel Stenkul som Trce og Tprv Værdi som 

Brændsel, er Indholdet af Kulstof, som ved sin Forbrænding udvikler en 

betydelig Varme. Kulstoffet kan imidlertid forbrænde, d. v. s. forbinde sig 

med Luftens Ilt, paa to Maader enten (ved indskrænket Tilgang af atmos

færisk Lnft) „ufuldstændig" til Kulilte, eller (ved rigelig Tilgang af Luft) 

„fuldstændig" til Kulsyre, som indeholder den dobbelte Jltmcengde af Milten. 

Denne sidste, den giftige Luftart („Kulos"), der fremkommer, naar man lukker 

Spjældet til paa en Kakkelovn med Ild i, kan under en stærk Varmeud

vikling ved Luftens Adgang forbrænde til Kulsyre. Det er derfor klart, at 

der ved en Ufuldstændig Forbrænding af Kullene maa gaa en stor Varme

mængde tabt. Naar man som Maal for Varmemængder benytter 

den s. k. „Varmeenh ed", ved hvilken man forstaar den Varme

mængde, som behpves for at opvarme 1 T Vand fra O til 10 C.,*)  

viser det sig, at Forbrændingen af 1 T Knl til Knlsyre teoretisk giver en 

Varmemængde af ca. 8100 Varmeenh ed er, medens den ufuldstændige For

brænding til KElte kun giver ca. 2500 VE. Heraf vil man indse, hvor 

stor Betydning det har at tilvejebringe en fuldstændig Forbrænding af 

Knllene for at faa en pkonmnisk Kedeldrift.

*) Det maa dog bemærkes, at den metriske Varmeenhed er dobbelt saa stor, da 

det er 1 kg. Vand, der skal opvarmes 1 Grad.
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Slipper man ved Fyrets Pasning for lidt Luft ind, faar man ikke 

fuldstændig Forbrænding og kan ikke destomindre faa en for hpj Temperatur, 

hvorved Risten tager Skade, ligesom ogsaa Ildstedet ofte vil ryge, og man 

vil have ondt ved at holde Spænding; slipper man for megen Luft ind, 

vil man ganske vist ofte kunne opnaa røgfri Forbrænding, men man vil 

faa et betydeligt Varmetab ved til ingen Nytte at føre en Luftmængde ind 

i Fyret, som forlader Skorstenen med en betydelig iboende Varmemængde, 

da Skorstenstemperaturen i Reglen vil ligge ved ca. 300 0 C.

Det kommer derfor for den dygtige Kedelpasser an paa at føre den rette 

Luftmængde ind — man regner, at der til 1 <Q> Kul maa gaa 300 Kubikfod 

Luft gennem Risten ved naturligt Træk, men da denne, som det forklares 

i X. Kapitel, er forskellig lige efter en Fyring og senere, naar man paa ny 

skal til at fyre, findes det passende Forhold kun ved praktiske Forspg ved 

den givne Kedel.

5. Varmegraden maales ved Termometret, som hyppigst angiver 

Varmegraderne efter Celsius, det vil sige med smeltende Is som 0 Punkt 

og Vandets Kogepunkt ved 100 °. Denne Temperaturangivelse benyttes 

overalt i Videnskab og Teknik, medens man hos os i det daglige Liv be

nytter Reaumurs med Kogepunktet ved 80 °. 1 Grad C. er altsaa 4/s 

Grad R.

III. Kapitel.

Vandet og Fordampningen.

1. Vandet forekommer i 3 Tilstandsformer, som fast (Is), som flydende 

og i Luftform (Vanddamp). Kemisk rent Vand er alene en inderlig (kemisk) 

Forbindelse af de to Luftarter Brint og Ilt i Forholdet 8 Vcegtdele Ilt 

mod 1 Vcegtdel Brint.

Ved 4° C. er Vandet vcegtigst; det udvider sig, baade naar det op

varmes over, og naar det afkples under denne Temperatur. 1 Kubikfod 

Vand ved 4 o C. vejer 61,83 W, 1 Liter, der omtrent svarer til 1 Pot, 

vejer 1 kg.

Is er lettere end Vand, svpmmer derfor ovenpaa dette; var dette ikke 

Tilfælde, vilde selv en let Frost føre til Bundfrysning. Idet Vand 

fryser, Udvider det sig, hvad der er Grunden til, at Vandrpr ofte springe, 

naar de fryse.
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2. Vand, som det forekommer t Naturen, er ikke kemisk rent, men 

indeholder oplpst en Mængde Bestanddele, organiske (henhprende til Dyre

riget og Planteriget) og uorganiske (o: mineralske). Fprst og fremmest 

indeholder Vand mere eller mindre Luft, som nærer Vanddyrenes Aande- 

drcet; denne Luft udskilles baade ved Frysningen og ved Opvarmningen. 

I Kedlerne virker Luften for saa vidt skadeligt, som lnftholdigt Vand giver 

Anledning til Rnstdannelse, men paa den anden Side forhindrer Luftind

hold Vandets Overhedning (se XII. Kapitel). Betydningen for Kedeldriften 

af Vandets Indhold af oplpste Plantestoffer og Mineralsalte, ligesom ogsaa 

af Fedtstoffer, hidrprende fra Smprelse, er forklaret i XI. og XII. Kapitel.

3. Allerede ved lavere Temperaturer fordamper Vand, hvad man 

har Bevis paa deri, at Vadsk tørrer endog under Frysepunktet, men jo 

varmere Vandet bliver, des livligere gaar Fordampningen, og naar Koge

punktet er naaet, foregaar Fordampningen gennem hele Vandmassen; Vand

dampene have da opnaaet en Spænding, som er lig Atmosfærens Tryk. 

Sker Kogningen i et aabent Kar, vil Termometret ikke stige over 100 0 C., 

hvor meget man end fyrer, idet al den Varme, som Vandet modtager, med- 

gaar til at forvandle Vand til 100 0 til Damp til 100 °. At dette virkelig 

er Tilfældet, faar man Bevis for ved at lede Dampen ned i et Svalekar 

med koldt Vand; dette vil da blive opvarmet ved, at Dampen paa ny for

vandles til Vand, og ved at ogsaa dette nydannede Vand taber noget i 

Varmegrad. Man vil finde, at Dampens Dannelsesvarme, ellersom 

den ogsaa, fordi den ikke frit viser sig paa Termometret, kaldes bundne 

Varme, er ca. 540 V.E., det vil sige man vil behpve en lige saa stor 

Varmemængde for at opvarme 540 T Vand fra 0 til 10 som for at for

dampe 1 W Vand ved 100 °. Paa Grand af denne store Varmemængde, 

som Vanddampen atter maa afgive for at gaa over til flydende Vand, vil 

der til Fortætningen af Vanddamp („Kondensation") udkræves en betydelig 

Mængde Svalevand, og denne selvfølgelig saa meget desto ftørre til jo 

lavere Temperatur det fortættede Vand yderligere skal nedsvales ).*

4. Ved Kogepunktet er Damptrykket lig Luftens Tryk. 

Dette aflæses paa Barometret, der i sin simpleste Form er et for oven lukket

*) Som Eksempel ftal anfpres følgende: Med Svalevand til 150 stal man fortætte 

Damp af 1000 Varme, saa at Temperaturen ikke bliver over 40 °. I et Pund 

Damp er der (100 + 540) V. E.: kaldes Vægten af det fornødne Svalevand X, 

indeholder dette 15 V. E., og man har fpr Svalingen (640 + 15 • X) V. E. efter 

Svalingen 40 (X + 1) V. E., da disse Værdier ere ligestore, faas

X=Æ = 24, eller der skal til Fortætningen bruges 24 Gange saa meget Vand, 

som Kedlen fordamper i samme Tid.



15

godt 30 " langt Rpr, som fyldt med Kviksplv er vendt om med den aabne 

Ende ned i en Beholder med Kviksplv. Naar Rpret har den angivne 

Længde, vil Kviksølvet, efter at Rpret er vendt om, ikke fylde det helt, men 

der findes otier det et tomt Rnm, Vakuum. Hpjden af Kviksølvover

fladen i Rpret over den i Beholderen er jo nemlig afhængig af Atmos

færens Tryk, som danner Modvægt mod Kviksplvspjlen, og hvis Stprrelse 

netop kan maales ved denne. Ved Middellufttryk er Kviksplvspjlen omtrent 

76 cm. hpj, var den 1  cm. i Gennemsnit, vilde den, da Kviksølvets Vægt-

76 13 6
fylde er 13,6 og en Kubikcentimeter Vand vejer 0,001 kg., veje—'— 

= 1,03 kg. Trykket af en Atmosfære er altsaa paa det nærmeste 1 kg. 

pr.  cm.; i dansk Maal og Vægt regnes 14,14 T paa  ", i engelsk 

Maal og Vægt 15 eng. W pr. eng.  " (lbs. pr.  in.) Hvor det som 

i det folgende ikke kommer an paa stor Nøjagtighed, kunne disse Størrelser 

bruges i Flceng, men det maa dog bemærkes, at Trykmaalerne paa vore 

Kedler og Dampmaskiner ikke ere inddelte i de saakaldte metriske Atmos

færer å 1 kg. paa  cm. eller efter dansk Maal og Vcegt, men ncesten 

altid i engelsk Maal.

5. Hvis man i Stedet for som forutijat i 3 at lade Kogningen foregaa 

i utildækket Kar, lukker dette, forandres Forholdet helt. Man vil nu se, 

at Termometret, efterhaanden som Varme tilfpres, stiger, og at samtidig 

dermed Trykmaaleren, som vil blive beskreven under Dampkedlens Armatur 

(VIII Kapitel) viser hpjere Tryk, og saalcenge der er ufordampet Vand, vil 

man altid finde, at der for Vanddampen, som da kaldes mættet, til et bestemt 

Tryk svarer en bestemt Varmegrad. Med saadan mættet Damp er det, at 

Dampmaskinen fpdes; da en lille Afkpling paa Vejen fra Kedlen ikke kan 

undgaas, og der derved bevirkes Fortætning af nogen Damp til Vand, 

kan det ikke forhindres, at Dampen kommer noget vaad til Maskinen, selv 

om der ikke ved fejlagtig Drift eller uheldigt Anlæg af Kedlen mekanisk 

rives Vand med d. v. s. sker Overkogning (XII. Kapitel). Hvis man giver 

Dampen en yderligere Ophedning paa Vejen til Maskinen, kommer den fra 

sit Mætningspunkt, den kaldes da overhedet og virker stærkt pdelceggende 

paa Trevlstoffer, Fedtstoffer og visse andre dyriske og Plante-Stoffer.

Det skal endnu kun tilfpjes, at man ved at lede Vanddamp hen over 

glpdende Kul tilvejebringer en Blanding af Kulilte og Brint, som ofte be

nævnes Vandgas og er Hovedbestanddelen i den nu temmelig udbredte 

Dowson Gas.

Vanddamp kvæler Ild, en kraftig Dampstraale er derfor et virksomt 

Slukkemiddel.
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Mættede Vanddampes Spænding over Kogepunktet:

Tryk i 

Atmosfærer.

Tilsvarende

Varmegrad C.

Tryk 

paa  cm.

i Kg.

Tryk 

paa  " 

i Pund.

1 100 1,03 14,1

2 121 2,07 28,2

2,5 128 2,59 35,3

3 134 3,10 42,3

3,5 139 3,62 49,4

4 144 4,13 56,4

4,5 148 4,65 63,5

5 152 - 5,17 70,5

5,5 156 5,68 77,6

6 159 6,20 84,6

Mættede Vanddampes Rumfang og Vægt:

Tryk i 

Atmosfærer.

Tilsvarende

Varmegrad C.

1 Rumfang 

Vand udvikler 

Rumfang 

Damp.

1 Kubikfod 

Damp 

vejer i Pund.

1 100 1646 0,04

2 121 845 0,07

3 134 574 0,11

4 144 438 0,14

5 152 356 0,17



Dampkedlen

IV. Kapitel.

Varmens Udnyttelse i Dampkedlen.

1. For at den Varme, som udvikles i Fyret, kan komme til Nytte 

ved at fordampe Vandet i Kedlen, maa den afgives af Rpgen, hvorved 

forstaas alle Forbrændingsprodukterne saavel Gasarterne som Sod og 

Askedele, optages af Kedelvceggene og atter af disse overfpres paa Vandet. 

Rpgens Varmeafgivelse befordres, jo mere sodfri den er, og jo mere den 

ved Gennemgangen gennem Trækkene kommer i Bølgebevægelse, saa at nye 

Dele deraf komme i Berpring med Kedelfladerne. De Veje, ad hvilke Rpgen 

ledes, kaldes Jldkanaler, Kanaler eller Trcek; de fprste Udtryk brnges 

navnlig for de Veje, der føre gennem Kedlen og ere af Metal, ofte det 

samme som Kedlen selv, det sidste om de murede Rpgledninger, der fpres 

langs Kedlens Sider eller Underflade. Ved Jldpaavirkningsflade eller 

Hedeflade forstaas den Del af Rpgledningen, som udgpres af Kedelvceggen, 

og som altid maa vcere beskyllet af Vand for ikke at blive glpdende (se 

nærmere VI og XII Kapitel).

2. Rpgen afgiver lettere sin Varme i samme Grad, som den selv er 

hed, Vandet er koldt, og Jldpaavirkningsfladen er stor. Jldpaavirknings- 

fladen nærmest Fyret er derfor den virksomste og her kommer ogsaa Virk

ningen af Straalevarmen fra Fyret i hpj Grad med i Betragtning. Man 

har tidligere opstillet, at der gennem en Kvadratfod Jldpaavirkningsflade 

i Timen gik 4,6 V. E. for hver Grads Forskel paa Rpgens og Vandets 

Temperatur altsaa 23 metriske V.E. pr. Kvadratmeter, ved hpjere Tempera

turer viser det sig imidlertid, at der paa Grund af de stcerke Stramninger, som 

fremkomme i Kedlen, gaar endnu mere over. Under lige Omstændigheder for

dampes mere Vand paa Enhed as Jldpaavirkningsflade i de Kedler, der

Vejledning for Kedelpassere. 2
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have kraftig Vandstrømning, end i dem, der mangle saadan. Dybere liggende 

Flader og Sideflader egne sig til at frembringe og understøtte Stramninger; 

over hpjt liggende Flader kunne saadanne ikke frembringes, de ere derfor 

mindre virksomme, og man er udsat for, at Dampblcererne ikke lpsrive sig 

fra dem, og de derfor blive overhedede. *)

3. Jo bedre man udnytter Varmen, jo mere man afWer Rpgen, og 

dette kan drives videre end til 300 0 f. Eks. helt ned til 200 0 C., desto- 

rnindre Udbytte giver Enheden af Jldpaavirkningsflade.

Fordampes 4 ® Vand pr. Kvadratfod Jldpaavirkningsflade i Timen. 

(20 kg. pr.  m.), kan man regne paa at fordampe en Vandvægt 7 Gange 

saa stor som Vægten af de forbrugte Kul, og med en Fordampning af 2,8 

T pr.  ' (14 kg. pr.  m.) at fordampe en Vandvægt, som er 8 Gange 

KUlvcegten, medens man med 6 W pr.  ' (30 kg. pr.  m.) kim opnaar 

6-dobbelt Fordampning. Spprges der altsaa om stprst mulig Udnytten af 

Jldpaavirkningsfladen, maa økonomien træde i Baggrunden; er denne 

saaledes som det oftest er Tilfældet ved Landkedelanlceg af overvejende 

Vigtighed, tager man en ftørre Jldpaavirkningsflade, altsaa stprre Kedel 

og forlanger mindre Fordampning pr. Kvadratfod.

V. Kapitel.

Dampkedlens Materiale og Konstrnktion i Almindelighed.

1. Det aldeles overvejende Materiale til Dampkedler er nu smidigt 

Jcern, og medens man tidligere udelukkende anvendte Svejsejcern, gaar man 

nu mere og mere over til at anvende Gydejcern — saakaldet Staal —, som 

egner sig godt til de store Tryk, Kedlerne nu ndscettes for.

Stpbejcern og Messing forbyder Loven at anvende til Jldpaa-

* ) Benyttes den nys opstillede Regel, antages Rogen nærmest Ildstedet at være 12000 C. 
og Vandet i Kedlen 1500 C., vil man for hver Kvadratfod faa overført:

4,6 (1200-150) = 4830 V. E.
Regnes nu, at der for 1 % Vand fra 0 til Damp ved 1500 kræves 652 V. E., for
dampes altsaa 7,4 % Vand i Timen Pr. Kvadratfod eller 37 kg. pr. Kvadratmeter, 
men forudsættes Rogen at gaa bort med en Temperatur, paa 300 °, vil der fjernest fra 
Ildstedet pr. Kvadratfod Jldpaavirkningsflade i Timen kun fordampes:

4,6 (300-150) = 1 %
652

eller 5 kg. Pr. Kvadratmeter.
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virkningsflade ved de Kedler, som efter deres Stprrelse og Konstruktion 

ere under det offentlige Tilsyn, dog kan Messing anvendes til cylindriske 

Rpr med mindre end 4" (10 cm.) Lysning. Stpbejcern anvendes under

tiden af økonomiske Hensyn til Samlingsstykker, forpvrig til Beslag og 

anden Armatur; Messing foruden til Rpr ogsaa til Armatur.

Kobber anvendes til Jldkasser i Lokomotiver og til Vand- og 

Damprpr.

2. Hvad enten Kedlen bygges af Svejsejcern eller af Gydejcern (se 

Kap. L, 2 og 3), anvendes forskelligt Materiale til Jldplader, til Plader 

saasom Bunde, Domer, der skulle undergaa stcerk Formforandring, til Ider- 

skaller, og endelig til Nitterne, og paa de forskellige Steder opstilles forskellige 

Fordringer til Materialets Modstandsevne mod Sønderrivning, Forlængelse 

inden denne, samt Evne til at bpjes varmt og koldt; men hvor godt end 

Materialet er, kan det pdelcegges ved en fejlagtig Forarbejdelse.

Samlingen spiller her en Hovedrolle, og ved en god Kedel maa Nitte

hullerne ikke vcere udhuggede (lokkede) i den plane Plade, men Pladen 

bukkes, og de sammenhørende Nithuller dernæst udbores i Flugt.

Man gaar ved Princippet for Samling ved Nitning ud paa at give 

Kedlen samme Styrke i Nitterne som i Mellemrummene mellem dem; da 

en Beregning nu viser, at Kedlen har den dobbelte Tilbøjelighed til at revne 

efter Længden mob til at gaa tvcers otier, har man, saasnart Talen er 

om andet end smaa Kedler, 2 Nitterækker efter Længden og kun 1 efter 

Bredden. Hvor flere Pladeender stpde sammen, maa de skærpes, saa at de 

forlpbe godt. Bmide samledes tidligere til Skal ved Vinkelringe, nu tages 

der en Rand op paa dem, som dcekkes af Iderskallen; de forstættes med 

Stivere eller Bolte. Jldkanalerne samles efter Længden ved Ringe under 

Hensyn til, at disse kunne afkples tilstrcekkelig af Vandet. (Se Fig. 21 og 

Fig. 22). Der maa kun vcere 1 Længdesamling i hvert Bcelte, Lcengde- 

spmmene forsættes for hverandre og lægges paa Kedlens nederste Del.

Over Risten maa ingen Lcengdespm vcere, og 6Ør ingen Tvcerspm. 

findes; Pladerande, hidrprende fra Tvcersamlinger i Jldkanalen, vendes 

bagud, for at Flammen ikke skal stikke paa dem.

Samling ved Svejsning er, naar imdtages Galloways (se Fig. 19 og 

Fig. 20) og lignende Kogerpr, for Dele, paa hvilke Dampen virker i 

sønderrivende Retning, kun tilladt, naar den i hvert enkelt Tilfælde af 

Fabrikinspektoratet anses for betryggende udfprt.

Nu anvendes meget hyppig til en Del af eller til hele Jldkanalen 

svejste, bplgedannede Kanaler af Fox' System. De forøge Jldpaavirknings- 

fladen, og deres Elasticitet bevirker, baade at Endebundene ska anes, og at 

Kedelsten lettere springer af. (Se Fig. 16).

At samle Kedler ved Falsning er forbudt.
2 i-
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Pladetykkelsen bestemmes af Styrkehensynet; for Plader, der ligge i 

Jldpaavirkningsflader, maa Tykkelsen imidlertid ikke gerne overskride 10-11 

mm. eller hpjst 13 mm. (V2 "). Ved stprre Kedler kan man derfor blive 

npdt til at forlade Kedelformer, som ere meget heldige for mindre Kedler.

3. Fordringerne til Kedlen ere folgende:

at den er tilstrækkelig stcerkt bygget til at modstaa Arbejdsspcendingen, nden 

at Væggene ere for tykke,

at Ilden paavirker den paa den fordelagtigste Maade, 

at den overalt saavel indvendig som udvendig er let tilgængelig, 

at VandrUmmet staar i passende Forhold til Jldpaavirkningsfladen, 

at Damprummet er tilstrækkelig stort.
Endvidere maa der tages Hensyn til bekvemt Ristanlæg, hensigts

mæssigt Anlæg af Trækkene, at Vandet er i StrMning under Koget, samt 

at Kedlen let kan tpmmes, endelig tit god Anordning af Fpdning og 

Armatur og i mange Tilfælde til lokale Forhold, hvor Pladsen er ind

skrænket i Gulvflade eller Hpjde.

4. Der kan ikke her nærmere gaas ind paa den fprstopstillede Fordring, 

om hvis Tilfredsstillelse Fabriktilsynet forvisser sig ved Synet og Tryk- 

prpven af Kedlen, inden den tages i Brag.

Ilden virker fordelagtigst, naar Fyret brænder med lang Flamme, 

saa at ikke næsten al Varmeudvikling foregaar omkring Risten, og der ikke 

der fremkommer en for hpj Temperatur, men at en saa stor Del af Kedlen 

som mulig bliver Jldpaavirkningsflade, og der ingensteds indtræder en 

skadelig Varmegrad. Flader, som mpde Rpgen, f. Ex. Gallowayske Rpr, 

sklllle optage mere Varme end de, den stryger henad.

At Kedlen er tilgængelig, er nødvendigt baade for at kunne rense den 

og for at kunne efterse den og opdage mutige Mangler og reparere disse.

Et stort Vandrum gprKedlen istand til at optage megen Varme, og 

det virker regulerende saavel for Uregelmæssigheder i Fyringen som for 

Uregelmæssigheder ved Dampafgivelsen, saa at der ikke sker pludselige 

Spring op eller ned i Spændingen, men dels forøger det i Reglen Kedlens 

Pris, dels kræver det længere Tid og mere Brændsel ved Opfyringen. 

Kedler, som kun gaa om Dagen, maa derfor ikke have for stort Vandrum. 

Ved Kedler, som ere transportable, altsaa Lokomobiler og Lokomotiver, er 

Vandrummet selvfølgelig lille, og ved Kedler, som hUrtig skulle kunne sættes 

i Drift f. Eks. i Dampsprpjter eller Torpedobaade, er Vandrummet meget 

lille. En Eksplosion har desto voldsommere Virkning jo stprre Vand

rummet er.
Damprummet maa ikke ti ære for lille, for at Dampen kan komme 

noget til Ro deri, da den ellers bliver „vaad". Jo mindre Vandspejlet
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er i Forhold til Dampudviklingen, desto uroligere er Koget, des vaadere 

bliver Dampen, des vigtigere er det at befri den for medrevet Band, fpr 

den gaar til Maskinen. Damphattens (Dampdomens) Betydning til at 

give tør Damp har været betydelig overvurderet*).

*) Damprummet kan ikke tjene som Regulator for Spændingen, thi medens en 

Kubikfod Vand til 1000 C. indeholder 6180 V. E., indeholder en Kubikfod Damp til 

1000 C., som kun vejer lg1T-s af det samme Rumfang flydende Vand, kun ca. 23 V.E. 

(1 Kubikmeter Vand ved 100° C. har 100000 metriske V.E., og 1 Kubikmeter Damp 

ved 1000 C. har 375 metriske V.E.).

V I. Kapitel.

Dampkedlens Fyringsanlæg.

1. Dampkedlens Fyringsanlæg falder i 3 Hoveddele:

Ildstedet, hvor Forbrændingen foregaar;

Trækkanalerne, ogsaa kaldede Jldkanaler, Kanaler eller Trcek, hvis 

Jldpaavirkningsflade skal otierføre den udviklede Varme paa Kedlen;

Skorstenen, som Bortfører Rpgen og nærer Forbrændingen ved at 

trække frisk Luft ind i Ildstedet.

2. Ildstedet kan være anbragt i selve Kedlen, i Murværk foran 
Kedlen eller under denne; man skelner derfor mellem:

Ind fy rin g s ked ler, hvortil de her i Landet saa almindelige corniske 

Kedler, ligesom ogsaa Lokomotivkedler og almindelige Skibskedler fy øre;

Forfyringskedler, hvortil corniske Kedler kunne indrettes ved at 

tage Risten ud af Kanalen og lægge den i et muret Ildsted foran denne, 

hvad dog nu er sjældnere, endvidere fy øre hertil Kedler med Donneleys 

Vandrprsrist (Fig. 4 og Fig. 5);

Underfyringskedler, hvortil den simple cylindriske Kedel, cylindriske 

Kedler med Rpr (Fig. 12 og Fig. 13) og Vandrprskedlerne (Fig. 23 til 

27) hpre.

Ved Indfyringen bidrager Ildstedets Varmeudstraaling til at over- 

føre Varmen paa Kedelvandet. Ildstedet danner saaledes en virksom Del . 

af Jldpaavirkningsfladen, men omvendt nf føler Vandet her dets Vægge, 

og ved det derved frembragte Temperaturfald sker en mindre fUldstcendig 

Forbrænding end ved Forsyringen, hvor Ildstedets Vægge ere glpdende. 

I Praksis viser det sig imidlertid, at Varmeudstraalingen er af overvejende 

Betydning, og Indfyringen derfor bedre end Forsyringen Undtagen ved
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meget fede Kul, som ved Indfyringen ikke faa Plads nok til fri Flamme- 

udvikling.

Underfyringen staar mellem Forsyringen og Indfyringen.

3. Ved Fyring med fast Brændsel, som kaldes direkte i Modsætning 

til Gasfyring, der kaldes indirekte, anvendes altid Rist; denne Fyring 

kaldes derfor vgsaa Ri st fy ring.

Risten har til Opgave baade at bære Brændselet og at give Lnften 

Adgang dertil.

Man skelner mellem Planriste og Trapperiste, faste Riste og 

bevægelige Riste.

F'g. i-

4. Planristen er den almindelige Form, den dannes af lpse Rist- 

stcenger, lagte ved Siden af hinanden, idet der da paa Grmrd af de 

Knaster, hvormed Stængernes Sideflader ere forsynede, dannes Mellemrum 

til Trcekluftens Gennemgang. Risten hælder lidt indefter. Tidligere 

gjorde man af misforstaaet Styrkehensyn Stængerne hpjest paa Midten; 

af Hensyn til ensartet Trcek bpr de imidlertid have samme Hpjde helt 

igennem, hvorimod de 6ør vcere smallere forneden end foroven for at ned

faldende Kul og Slagge ikke skal klemme sig fast. Riststcengernes Hpjde 

er betydelig ftørre end deres Bredde baade for at gøre dem stive og for 

at de bedre kunne afkples af den forbistrygende TræklUft og derved vare 

længere.

Riststcrngerne hvile, som Fig. 1 viser, fortil paa Fyrkarmens nederste 

Del, Dpdpladen c, og bagtil inde i Kedlen paa Jldbroen a. Da den viste 

Rist er meget lang, bestaar den af to Rækker Stænger, hvis sammenstødende 

Ender stpttes af Rist bæreren b; hverken denne eller Broen er fcestet til
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K a n a le n , m e n d e l ig g e lp s t i d e n o g e re m e d S tæ n g e rn e d fo rb u n d n e m e d  

D p d p la d e n . R is ta n lc e g e t k a n s a a le d e s fr it u d v id e  s ig  i V a rm e n . A f H e n s y n  

t i l U d v id e ls e n i V a rm e m a a d e r a lt id t i  æ re S p ille ru m  fo r E n d e n a f  

N is ts tc e n g e rn e ; d e t e r d e s u d e n e n E rfa r in g s s a g , a t S tæ n g e r a f S tp b e jc e rn ,  

s o m  b ru g e s a lm in d e lig e re t i l R is te e n d S m e d e jc e rn s v a ls e d e S tæ n g e r, n a a r  

d e e n g a n g h a v e v c e re t i I ld e n , fa a e n b liv e n d e  U d v id e ls e  p a a 2 — 3 3 /4 ° /0 .

R is ts tc e n g e rn e s L æ n g d e m a a ik k e o v e rs k r id e c a . 4 0  " (c a . 1 m .) ; v e d  

f tø rre F y r (s o m  F ig . 1 ) a n v e n d e s d e rfo r 2 , s jæ ld n e re 3 R æ k k e r S tæ n g e r.  

E n R is t k a n , n a a r d e r s k a l fy re s fo rs v a rlig v e d H a a n d k ra ft, ik k e g p re s  

læ n g e re e n d g o d t 6 ' (2 m .), B re d d e n m a a ik k e o v e rs k rid e c a . 5 7  " (c a . 1 ,5  

m .); træ n g e s t i l s tp rre  R is tf la d e  e n d  c a . 3 0   ' (3  m .), fo rd e le s d e n p a a  

f le re F y r.

5 . D e n e n k e lte R is ts ta n g s B re d d e fo ro v e n o g  M e lle m rU m m e ts  B re d d e  

s p ille e n s to r R o lle fo r F y re ts g o d e G a n g . J o fæ rre o g b re d e re R is t-  

s tc e n g e rn e e re , d e s d a a r lig e re fo rd e le s L u fte n t i l B ræ n d s e le t; jo b re d e re

Sig- 2.

M e lle m ru m m e n e e re , d e s to le tte re  fa ld e u fo rb rc e n d te  K u l n e d g e n n e m  d e m , o g  

d e s to le tte re o p s ta a m ø rfe P le tte r i F y re t (X . K a p ite l) , id e t d e r g a a r fo r 

m e g e n L u ft u n y tt ig ig e n n e m ; jo f in e re M e lle m rU M m e n e e re , d e s le tte re e re  

d e u d s a tte fo r a t fo rs la g g e s . B ræ n d s e le ts B e s k a ffe n h e d s p ille r s a a le d e s  

e n o v e rv e je n d e R o lle v e d V a lg a f R is tfo rm  o g g a n s k e i A lm in d e lig h e d k a n  

d e t k u n s ig e s , a t m a n b p r h a v e s a a s m a lle  R is ts tc e n g e r o g f in e M e lle m ru m , 

s o m  F o rh o ld e n e t i lla d e , d o g m a a R is ts to e n g e rn e ik k e v æ re s a a le tte , a t d e  

n e m t fo r ry k k e s v e d R a g e re n .

D e t fr ie R is ta re a l e r fo r K n l c a . V 4 , fo r B ræ n d e c a . V s a f h e le  R is t-  

a re a le t; d e tte s  F o rh o ld  t i l h e le  J ld p a a v irk n in g s a re a le t v a r ie re r e fte r K e d le n s  

K o n s trn k tio n , fo r e n c o rn is k K e d e l e r d e t o fte x /3 2 . M e lle m ru m m e n e g p re s  

fo r B ræ n d s e l, d e r s o m  S a v s m a ld , K u ls m U ld o . L le t fa ld e r ig e n n e m , e lle r  

fo r m e g e t m a g re K u l V s  "— V s " (3 ä 8 m m .) fo ro v e n i s e lv e R is tp la n e n ,  

fo r fe d e K u l d e rim o d 5 /8 3 /4 " (1 5 å 2 0 m m .) o g m e re g a n s k e v is t t i l 

S k a d e  fo r g o d L u ftfo rd e lin g , m e n fo r a t k u n n e h o ld e k la r R is t.

F o r a t fre m m e g o d L a s tfo rd e lin g h a r d e r v c e re t b ra g t e n M c e n g d e  

fo rs k e llig e  R is tfo rm e r i F o rs la g , a f d is s e v is e r F ig . 2 T h o s ts  „S p a re r is t" ,



2 4

d e r U n d e r g u n s tig e F o rh o ld , s o m t i lla d e s ta d ig a t h o ld e k la r R is t, k a n  

h a v e B e ty d n in g .

6. R is te n s  S tp rre ls e  a fh æ n g e r a f, h v o rm e g e t B ræ n d s e l d e n s k a l 

k u n n e fo rb ru g e  i T im e n . N a a r m a n re g n e r, a t L u fte n g a a r in d m e d e n  

H a s tig h e d a f 4 '— 7 ' (P /4 m .— 2 m .) i S e k u n d e t, v il d e r g e n n e m  e n R is t  

m e d 1I4 f r it A re a l p r .  F o d in d s trM m e 3 6 0 0 — 6 3 0 0 K U b ik fo d L u ft i  

T im e n . M e d e t L u ftfo rb ru g  a f 3 0 0 K u b ik fo d p r . P u n d K u l (S id e  1 3 )  

k a n d e r a lts a a p r .  ' R is t i T im e n  b ræ n d e s  1 2  å  2 0 W  K u l. (P r .  m .  

R is t in d g a a r 1 1 0 0 — 1 8 0 0 K u b ik m e te r L u ft i T im e n o g fo rb ræ n d e s 6 0 ä  

1 0 0 k g .)

G ræ n s e rn e fo r, h v a d m a n  k a n fo rb ræ n d e m e d n a tu r lig  T rc e k , e re 4  W  

o g 2 6 T  p r .  ' (2 0 o g 1 3 0 k g . p r .  m .) a f R is te n ; v e d k u n s tig T rc e k  

fo rb ræ n d e s , s o m  s e n e re o m ta lt m id e r L o k o m o tiv - o g L o k o m o b ilk e d le r (V II  

K a p ite l) b e ty d e lig m e re , v e d fo rc e re t T rc e k k a n m a n e n d o g n a a  t i l 1 1 6  

W  p r .  ' (5 8 0 k g . p r .  rn .) i T im e n .

7. R is te n d e le r I ld s te d e t i I ld  ru  m m  e t (F y re t) fo ro v e n o g A s k e 

fa ld e t (A s k e ru m m e t) fo rn e d e n . D e tte  s id s te s k a l d e ls  o p ta g e  d e n n e d fa ld e n d e  

A s k e , d e ls in d la d e  L u fte n  u n d e r R is te n ; d e t b p r fo r ti l k n n n e lu k k e s v e d  

D æ m p e re , F lp jd p re a f J c e rn e lle r —  v e d J n d fy r in g s k e d le r —  o g s a a  

P la d e jc e rn s h a lv m a a n e r , d re je lig e o m  e n v a n d re t A x e l.

J ld ru m m e t b e g ræ n s e s v e d F o r fy r in g p a a S id e rn e o g fo ro v e n a f  

i ld fa s t M u rv æ rk , d e tte f in d e s v e d In d fy r in g k n n b a g til i B ro e n . F o r t il  

h a r J ld ru m m e t e n h v æ lv e t F y ra a b n in g  t i l a t in d fp re  B ræ n d s e le t ig e n n e m ; 

d e n lu k k e s m e d F y rd p re n , a n b ra g t i F y rk a rm e n . J ld ru m m e ts H p jd e  re tte r  

s ig e fte r B ræ n d s e le ts A rt o g b ø r ik k e D e e re m in d re  e n d :

fo r S te n k u l T p rv B ræ n d e

1 3 1 /2  "  1 7  "  1 9  "

3 5  c m . 4 5 c m . 5 0 c m .

F y rh p jd e n , R is te n s H p jd e o v e r G u lv e t, g p re s b e d s t c a . 2 7 " (7 0 c m .)

F y rk a rm e n  e r a f S tp b e jc e rn e lle r S m e d e jc e rn , b o lte t t i l M u rv æ rk e t  

(F o r fy r in g , U n d e r fy r in g ) e lle r K e d le n s F ro n tp la d e  ( In d fy r in g ) . F y rd p re n ,  

o fte s t a f S tp b e jc e rn , h æ n g e r i 2 H æ n g s le r o g  lu k k e s o fte  v e d e n  K lin k e ; d e n  

6 æ re r in d v e n d ig e n B rc e n d p la d e  t i l B e s k y tte ls e m o d S tra a le v a rm e n o g h a r  

o fte fo rn e d e n S m a a h u lle r , d e r k u n n e v c e re t i l a t lu f fe m e d e t S k o d  

(R e g is te r ) , o g g e n n e m  h v ilk e  L u ft k a n in d le d e s B a a b e fo r a t a fk p le d e n  

l ig e le d e s g e n n e m h u lle d e B rc e n d p la d e o g fo r a t g iv e n o g e t O v e r træ k t i l  

F y re t, h v o rv e d fu ld s tæ n d ig F o rb ræ n d in g  f re m m e s .

F y ra a b n in g e n s H p jd e e r 1 2  "— 2 1  " (3 0 c m .— 5 5 c m .), B re d d e n e r  

1 0  "— 1 4  " (2 6 c m — 3 7 c m .)

J ld b ro e n , s o m o g s a a k o r t b e n æ v n e s B ro e n , a fs lu tte r J ld ru m m e t
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bagtil, den hviler paa et Jcernunderlag og er opført af ildfaste Sten, 

murede med ildfast Ler; dens Bestemmelse er at tvinge Luften til at passere 

gennem Brændselet og ikke slippe umiddelbart ind i Jldkanalen. Ved den 

Bpjning, som Forbrændingsprodukterne faa ved at gaa over Broen, blandes 

de, og en fuldstændig Forbrænding begunstiges derved. For at fremme 

denne har man ogsaa paa forskellig Maade indledet Luftstraaler gennem 

Broen.

Broens Hpjde varierer fra 6" (15 cm.) til 12" (30 cm.); Aabningen 

over den maa have et Areal omtrent saa stort som det frie Ristareal (5).

Under Broen er i Jndfyringskedlen en Jcernklap, der kan aabnes, naar 

Kedlen renses.

Naar Dampudviklingen ikke kræver Benyttelse af hele Risten, tildækkes 

den nærmest Broen værende Del med ildfaste Sten, for at man kan holde 

Brcendselslaget paa den pvrige Del af Risten hpjt nok.

8. Trapperisten egner sig fortrinlig til at fyre med findelt Brændsel 

og kan ved god Gang give næsten røgfri Forbrænding.

Fig. 3 viser et Snit gennem en Trapperist ved en Jndfyringskedel; a

er Jldbroen, b ere Dragere, som 

bære 7 Vanger, der hælde 45° (oftest 

er Hældningen dog mindre), og fra 

hvilke de korte Ristplader — Trappe

trinene—staa ud som Tænder paa en 

Dobbeltkam, d er en Fyldekasse, fra 

hvilken Brændselet af sig selv løber 

ned. Den stprste Udvikling af Gas 

finder Sted foroven, men da Brænd

selet svinder efterhaanden, som det 

falder fra Trin til Trin, er der rigelig 

Adgang for Trcekluften forneden, og 

herved, da Fyringen foregaar uaf

brudt, gode Betingelser for en fuld- 

stcendig Forbrænding over Broen i 

„Struben".
Fig. 3.

9. Donneleys Fyrapparat med Vandrprsrist Fig.4 og 5 er en 

Forsyring med lodret Rist, dannet af Rpr, der saavel foroven som for

neden udmunde i vandrette Rpr, som staa i Forbindelse med Kedlens 

Vandrum. Der frembringes en stærk Cirkulation, idet Vandet, der kommer 

i Kog i Ristrprene, strpmmer ud foroven, medens det kolde Vand lpber til 

forneden. Der er som ved Trapperisten Magasinfyring, og Ilden brænder 

ogsaa her nedenfra opefter. Gasarterne fra de pverste Knl maa passere
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de nedenfor værende glpdende Kullag, og herved opnaas fuldstændig For

brænding.

Fig. 4 har Vandafkpling af den ydre Rist. Fig. 5 viser denne som

Fig. 4.

en almindelig men stærkt hældende Planrist, hvis Stænger kunne bevæges, 

hvorved dels Asken rystes fra Brændselet, dels dettes Nedgang befordres.

Fig. 6.

10. Kcederis ten hprer til de Fyrapparater, som gaa ud paa enten 

at befri Fyrbøderen helt eller vcesenligt for hans besværlige Hvcerv, altsaa 

fyre mekanisk eller antomatisk, eller at holde Risten slaggefri ved at bevæge 

Riststængerne, idet der da tillige kan anvendes tarveligere Brændsel.

Fig. 6 viser Ta ils er s Kcederist ved en Underfyringskedel. Det ses, at
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hele Fyringsapparatet staar paa en Vogn og derfor let kan udtages og 

repareres. Risten dannes af en Kæde nden Ende, join trækker Brændselet 

med sig fra Beholderen B, idet Mængden reguleres ved Spjældet D, og 

gaar saa langsomt, at Brændselet udbrændes, inden det har nonet Broen.

11. Af mekaniske Fyrapparater skal endvidere anfpres Hender

sons, som vises paa Fig. 7. Princippet er som for alle mekaniske Fyrapparater 

uafbrudt at tilføre den Brcendselsmængde, der skal fortæres paa Risten, 

og derved undgaa det periodiske, der kommer i Fyring for Haand, tilligemed

Fig. 7.

det dertil knyttede Varmetab ved Fyrdprens Aabning. Ved Hendersons 

Fyrapparat er KUlbeholderen anbragt paa Kedelfronten; en Valse med 

Tænder, som nøje kan regaleres, fører Kullene ned paa to vandrette, ind

byrdes modsat gaaende Skiver med Vinger, der virke som Fyrbøderens 

Skovl, idet de kaste de fra Valsen nedfaldende Kril ind i Fyret saaledes, 

at de fordele sig jævnt over Risten. Apparatet har endvidere bevægelige 

Riste, hvor hveranden Riststang kan lpftes lidt og derpaa sænkes. Dette 

kan enten som selve Fyringen Udfpres ved Maskinkraft eller ved Haand- 

kraft gennem en Vcegtstang; herved opnaas at holde Fyret klart og bevare 

Riststcengerne.
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12. Stavformet Bræ'ndsel, hvad enten det er af Kul eller Tprv,

hvilket sidste mau i den senere Tid har anvendt i Sverig, kan kun anvendes

ved mekanisk Fyring, idet man lader Luft

strømmen, der skal forbrænde det, rive det med 

sig ind i Kedlen. Tilførselen af Luft og 

Brændsel maa selvfølgelig kunne nøje reguleres.

13. Ved al Haandfyring spiller foruben 

Dæmpere og Register (7), hvormed Trækken 

reguleres forfra, Spjirldet en Hovedrolle til 

Reguleringen af Trækken bagfra, idet det er 

anbragt mellem Kedel og Skorsten. Medens 

det, naar Kedlen ikke er ander Fyr, altid bør 

holdes helt lukket, hvortil Grunden er baade 

ikke at askple Kedlen for brat og ikke at faa 

falsk Træk i Skorstenen, kan det ikke noksom 

indskærpes, at det, naar Kedlen er opfyret,

Fig. 9.

aldrig maa vcere helt lukket, da man herved 

udsætter sig for Fare ved Dannelse af eksplosive 

Luftarter i Kedlen, mod hvis Fremkomst Lukning 

af Dæmpere og Register ikke garanterer.

Spjældet, som er as Stpbejcrrn eller Smede- 

jcern, sidder i en Ramme, der kan vcere til at 

dreje, vippe, eller trække (Skydespjceld). Sidste 

hos os almindelige Form er vist paa Fig. 8 

som Skorstensspjceld og kan tænkes at I)øre til 

et Anlæg, hvor desuden hver Kedel har sit 

særlige Spjæld, beregnet til at bevcege fra Fyr

pladsen, idet Kæden med Modvægten er anbragt 

ved denne.

14. Medens ved mekanisk Fyring Spjældet 

kun stilles sjældent og efter Dampforbruget, 

Vindforhold etc., bør (som det udvikles i X. 

Kapitel) ved Haandfyring Spjældet idelig være 

i Bevægelse, trækkes ved ny Fyring og saa efter- 

haanden stikkes. Da dette, som har stor pkonomisk 

Betydning, ofte forspmmes af Fyrbøderen, har 

man spgt at indfpre forskellige automatize 

Spjældregulatorer, der enten bevæges af

Urværk eller skulle trækkes

trækkes op ved Hjælp as en Vcegtstangsforbindelse.

op eller ved Fyrdprens Aabning af sig selv
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Fig. 9, viser Indretningen af Bays Trækregulator, der gpres fast 

paa Kedlens Frontmur: ved at træffe i Bpjlen forneden, et Arbejde, som 

kan besprges af Fyrdpren ved dennes Lakning ved Hjælp af en indskudt 

AUtomat, løfter man Spjældet til dets hpjeste Stilling, saa at det giver 

18-19 " (47—50 cm.) Passage; ved sin egen Vægt vil det derefter synke 

1 lx/2 “ pr. Minut, indtil der kun er 4—5 " Passage, idet den med 

lige Mængder Mineralolie og Petroleum helt fyldte Pnmpe er indrettet 

til at hemme Bevægelsen.

Fpr Fyringen staar Spjældet i sin nederste Stilling; saasnart der er 

fyret, bringes Spjældet i sin pverste Stilling ved Antomat eller Haand 

og vil saa passe sig selv og i Msket Tid før den ny Fyring atter være 

kommet paa laveste Pnnkt.

15. De murede Trcrkkanaler fpres, hvor de berøre Kedlen, saaledes 

at Jldpaavirkningsfladen bliver saa stor som mulig og AMingen ved 

Varmeafgivelse til Omgivelsen saa lille som mulig. Endvidere maa Kanalens 

Overkant ligge saa dybt under Kedlens normale Vandstand, at Pladerne 

ikke kunne blive hede, hvorfor det ogsaa er foreskrevet, at Mærket for laveste 

Vandstand skal ligge 4" over hpjeste Punkt af ildpaavirket Flade; og 

Afstanden fra Kedlen til Murværket er npdlg mindre end 4—6 " (10—15 cm.) 

Rensedpre skulle være anbragte paa passende Steder.

Tvcersnitsarealet bpr mindst vcere saa stort som Aabningen over Ild- 

broen, helst ftørre for at formindske Luftens Hastighed i Kanalerne og for 

at give Plads til Sod og Aske, som vil aflejre sig i dem. Er Kedlen 

stor nok, gpres Kanalerne saa vide, at en Mand kan passere dem og fore

tage ikke alene grundig Rensning, men ogsaa Eftersyn af Kedelpladerne. 

Corniske Kedlers Jndmuring er særlig nærmere omtalt i IX Kapitel 4.

Staar Skorstenen ikke umiddelbart ved Kedlen, fpres den sidste Del 

af Jldkanalen, Sluget, derhen uden bratte Kncek; stpde flere Slug sammen, 

mures en Tunge mellem dem. Selv om hver Kedel har sit Spjæld, bpr 

der findes et Hovedspjceld lige fpr Skorstenen.

16. Skorstenen skal bortføre den generende Rpg og glve Trcek til 

Fyret. Ved faste Anlæg anvendes næsten kun murede Skorstene, firkantede 

eller i senere Tid ofte rande, af massivt eller hult MUrvcrrk og af Form

sten. Gennem en Dpr forneden kan man komme ind i dem og ved indsatte 

bpjledannede Trin bestige dem indvendig fra. Toppen bør afdcekkes med 

Jcern- eller Blyplade; at give Skorstenen et Hoved foroven er nærmest 

skadeligt for Trækken, det bør ialfald ikke vcere helt oppe ved Toppen.

Hpjde og Tvcersnitsareal betinges af, hvor meget Brændsel der skal



30

forbrændes i Timen *), men lokale Byggebestemmelser sætte ofte en Grcense 

for, hvor lave Dampskorstene maa Deere; denne er i Kjpbenhavn 100' (32 m.) 

Bliver Skorstenen meget hed, maa der nederst i den ti ære en fritstaaende 

Pibe af ildfast Murværk og en udvendig Armatur af Jcernbaand.

17. Jcernskorstene anvendes, foruden ved enkelte store Fabrikker i 

Udlandet og, paa Grund af deres hurtige Udfprelse, ved Udstillinger, ved alle

bevægelige Dampmaskiner, altsaa Lokomotiver, Lokomobiler o. s. v. samt ved

Fig. io.
Dampskibe. Af praktiske Grunde kan man ved disse ikke gøre 

dem ret hpje, og hvor man som ved Lokomobiler og Lokomotiver 

ikke heller kan gøre dem ret vide, henvises man til at for- 

stcerke Trækken; dette sker ved at lade Spildedampen gaa 

ind i Skorstenen og derved suge Luft ind under Risten. 

Ved Skibsmaskinerne, hvor der ikke haves Spildedamp, til

vejebringes der ofte kunstig Trcek, som er en npdvendig Fplge 

af, at der krceves meget Kul forbrændt pr.  Enhed as Risten, 

ved Jndblcesning af Luft i Fyrrummet eller ogsaa i selve 

Fyret. Ved faste Kedelanlæg 6ør der kun i Npdsfald vcere 

Tale om kunstig Trcek.

Af Hensyn til Brandfarligheden bestemmes i Bekendt

gørelsen af 28/2 1891, at Lokomobiler skulde vcere forsynede med 

Gnistfangere ovenpaa Skorstenen, istedenfor disse kan der ifølge 

Bekendtgørelse af27/n 1894 i Skorstenen anvendes Luthmans 

Skrueflader, som ikke hemme Trækken. Fig. 10 og 11 viser 

Snittene i en Skorsten med Luthmans Flader, paa Fig. 10 

ses Dampen, der Udstrpmmer fra Spildedamprpret og giver 

Trækken.

VIL Kapitel.

Dampkedlens Former.

1. Dampkedlernes Anvendelse er af væsentlig Betydning for deres Form, 

man kan derfor skelne mellem faststaaende Kedler og bevægelige

*) En simpel Formel er: A. = 1 +

hvor A er Mundingens Lysningsareal i Kvadratfod, K Pund Kul, der forbrændes i
Timen. 

Højden i Fod maa ikke vcere mindre end: H = 35 + 20 1 + &
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Kedler, disse deles atter i bevægelige Kedler paa Landjorden og i 

Skibskedler.

2. Ved de faststaamde Landkedler kan man enten lægge Hovedvægten 

paa Billighed og Simpelhed i Betjening og faar da den cylindriske Kedel 

med Underfyring (med eller uben Forvarmere eller Kogerpr) eller Indfyring, 

eller paa, at Kedlen hurtig kan fyres op, og at Dampen kan faa hpj 

Spænding, og faar da en Vandrprskedel med ftørre eller mindre Damp

samler, eller paa, at Kedlen optager en ringe Gnlvplads og faar da dm 

stauende Kedel. De nedenfor beskrevne Kedler maa betragtes som Eksempler 

paa den store Mængde Kedelformer, der benyttes i den nyere Tid.

3. Den simple cylindriske Kedel med Underfyring har, hvad 

der gælder Cylinderkedler i Almindelighed, plane eller hvælvede Bande, de 

sidste ere de stærkeste, men tillade ikke saa bekvemt som hine at paajætte de 

forskellige Armaturdele; de plane Bunde maa afstives til Skallen, hvad der 

nu hyppigst sker ved paanittede Pladestykker, bpjede i Vinkel, hvor de skalle 

ligge an mod Kedelfladerne. Som Underfyringskedel er den udsat for at 

faa Buler i Jldpladerne otier Fyret, hvis disse ikke holdes godt frie for 

Sten.

Jstedenfor, som det forekommer i England, at bygge den enkelte cylin

driske Kedel indtil 80' (25 m.) lange, hvorved den kommer til at „arbejde" 

stærkt ved Temperatnrforandringerne, bør de holdes indenfor 30 Fod, og 

haves Bmg for ftørre Kedelrum, kunne de som angivet i 4 og 5 forsynes 

enten med Forvarmere eller med Kogerpr, hvilke Kedelformer imidlertid 

forekomme meget sjældent her til Lands.

Fig. 13.

4. Fig. 12 og 13 vise en cylindrisk Kedel med 2 Forvarmere 

efter Modstrpmsprincippet. Rpgen gaar frem Under Hovedkedlen A, 

tilbage, idet den omspiller Forvarmeren B’ og dernæst atter frem, idet den 

omjpiller Forvarmeren B”. Fpdevandet gaar modsat, nemlig fra Fpderpret
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E  in d  i b a g e s t e  D e l a f F o r v a r m e r  B ”  f r a  d e n n e  g e n n e m  S t u d s e n  D  in d  i  

F o r v a r m e r B ’ o g  h e r f r a  g e n n e m  S t u d s e n  C  in d  i H o v e d k e d le n  A . D e r e r  

s p r g e t f o r , a t F o r v a r m e r n e s  T o p l in ie  e r s t ig e n d e , s a a  a t d e r i k k e  k a n  d a n n e  

s ig  „ D a m p lo m m e r " ,  o g  P la d e r n e  d e r v e d  b l iv e  o v e r h e d e d e , c l e r e  S t iv e r e .  

V e d  U n d e r s t ø t t e ls e n  e r d e r la g t a n  p a a  i k k e  a t h in d r e  K e d le n s  „ A r b e jd e n " .  

E r d e r f le r e  F o r b in d e ls e s s t n d s e r , v i l K e d le n le t a r b e jd e s ig u t æ t v e d  

d is s e . K e d le r m e d  e e n  F o r v a r m e r f o r e k o m m e  o g s a a .

5. C y l in d r is k e  K e d le r m e d  K o g e r p r u n d e r H o v e d k e d le n  h a v e  

in d t i l 6  R p r , s o m  f p r s t p a a v ir k e s  a f F la m m e n , f ø r d e n  o m s p i l le r  d e n  o v e r  

d e m  la g t e  H o v e d k e d e l . H v e r t a f K o g e r p r e n e  s t a a r i F o r b in d e ls e m e d  

H o v e d k e d le n ; d e  e r e  a f m in d r e  D ia m e t e r e n d  F o r v a r m e r e , m e n  a f s t p r r e  e n d  

R p r e n e  i d e e g e n t l ig e  V a n d r p r s k e d le r , t i l h v i lk e  d e n n e  K e d e lf o r m  p a a  e n  

v is  M a a d e d a n n e r O v e r g a n g . A f s æ t n in g  a f K e d e ls t e n  i K o g e r p r e n e  e r  

f a r l ig , m e g e t v ig t ig t e r d e t h e r a t u n d g a a  D a m p lo m m e r , t h i p a a  G r u n d  

a f d e n  s t o r e  V a n d m a s s e , s o m  C y l in d e r k e d le r in d e h o ld e , e r  E k s p lo s io n  a f d e m  

m e g e t f a r l ig  ( s e  X I I . K a p it e l) .

6. D e  c y l in d r is k e  J n d f y r in g s k e d le r e r e d e n  o v e r v e je n d e  a l 

m in d e l ig s t e  F o r m  f o r v o r e  m in d r e  o g  m id d e ls t o r e  K e d le r . V a n d in d h o ld e t e r  

m in d r e  e n d f o r d e n c y l in d r is k e  U n d e r f y r in g s k e d e l , D a m p e n  s æ t t e s d e r fo r  

le t t e r e  o p . N a a r d e , s o m  F ig . 1 4  v is e r , h a v e 1 J ld k a n a l , b e n æ v n e s d e  

c o r n is k e  e l le r c o r n w a ll  s k e  K e d le r ; h a v e  d e , s o m  F ig . 1 5  v is e r , 2  I ld -  

k a n a le r , h v o r t i l o g s a a  s v a r e  2  F y r ,  k a ld e s  d e  L a n c a s h i r e -  ( e l le r  F a i r b a i r n - )  

K e d le r .

I  d e n  c o r n is k e  K e d e l e r K a n a ld ia m e t r e n  l ig  d e n  h a lv e  K e d e ld ia m e t e r ,  

o g  d e n n e  e r m in d s t c . 3 1 / /  ( 1 1 0  c m . ) ; i L a n c a s h i r e  K e d le n  e r D ia m e t r e n  

m in d s t c . 5 3 / 4 ' ( 1 8 0  c m . ) , K a n a ld ia m e t r e n  c . 2 1 / ?  ( 7 0  c m . ) . I  d e n  c o r n i -



33

ske Kedel scettes Kanalen nu ofte over til den ene Side for at opnaa 

kraftig CirkUlation af Vandet, denne fremkommer as sig selv i Lancashire- 

kedlen, men her maa være et Rensehul paa Forpladen nær Bunden, da

man ellers ikke kan faa Slammen under Kanalerne fjernet.

Svejste bplgedannede Kanaler 

af Fox System, viste paa Fig. 16, ere 

nu almindelige; de skaane Endebllndene, 

idet deres Bplgeform tillader bent at ar

bejde friere, og herved befordres tillige, 

at Stenen springer af. Endvidere har 

den bplgeformede Kanal ftørre Jldpaa-
Mg- 16.virkningsflade end den glatte, og da den

mangler Samlinger, har den den Fordel ikke at lcekke.

Fig. 17 og Fig. 18 vise en cornisk Kedel med Foxkanal og Dampdom. 

I Askefaldet lægges en cylindrisk Plade ind for ikke at saa Bplgerne fyldte 

med Aske; Ristens yderste Stænger 

ere bplgedannede mod Kedelsiden 

for ikke at give for store Aabninger.

Undertiden lader man kun Kanalens I ,/Äx 

forreste Del være bplgedannet og

dens bageste ti ære glat, oftest da g.g 17 

forsynet med Galloways Rpr.
Mg.I8

7. Fig. 19 og Fig. 20 vise en cornisk Kedel med Dampdom og 
nittet Kanal og G allo way ske Rpr 8. Disse ere koniske, svejsede og for

synede med Kraver i begge Ender, Kraven i den spidse Ende kan passere

Hullet til den anden Ende og nittes altsaa paa Kanalens Jnderflade, 

medens den brede Endes Krave nittes til Yderfladen. Galloways Rpr 

forpge Jldpaavirkningsfladen og fremme Vandcirkulationen; da de for en 

Del fylde Kanalen, maa man sprge for kraftig Træk.

Vejledning for Kedelpassere. 3
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Figur 20 viser tydelig, at Kanaldelene ere samlede til Ringe F, hvor

ved Kanalen afstives; for at Ringene ikke skulle blive for varme, holdes de 

ved Skiver ud fra Kanalen som vist Fig. 21, eller de gpres bplgedannede 

som paa Fig. 22, hvorved der fremkommer en Overgang til Foxkanalen.

Ug. 21. Fi». 22.

Fig. 19 viser, at Rpgen fra Kedlens Bagside gaar fprst til den hpjre 

Side, saa ved Fronten over til venstre Side og derfra til en fcelles Kanal 

for flere Kedler. At Fyret, som her vist, er af stprre Diameter end selve Ka

nalen, hvormed det forenes med et konisk Overgangsstykke, finder forholdsvis 

sjældnere Sted.

8. Suasnart man forlanger enten ftørre Diameter eller Damptryk 

ud over c. 7 Atmosfærers Overtryk, kommer man til saadanne Plade- 

dimensioner, at de cylindriske Jndfyringskedler blive upraktiske, thi det maa 

erindres, at jo tyndere Pladerne kunne være Uden at tilsidesætte Hensyn 

til Styrke og Slid, desbedre lade de Barmen gennem sig, og des friere 

„arbejde" de under Temperaturforandringer, saa at de mindre ere Udsatte 

for at lcekke. Den Tilbøjelighed, der stadig gør sig gældende i Retning 

af at lade Kedlerne producere megen og hpjt spændt Damp, har derfor 

naturlig ført til den næste Kedelform: Vandrprskedlen.

9. Vandrprskedlerne bestaa af et eller flere Systemer tynde 

Jcern- eller Staalrpr, der omspilles af Ilden, og en mer eller mindre frem

trædende cylindrisk Overkedel, der samler Dampen. Denne maa gpres tør 

ved en Separator (se Side 78), da der er stærkt Kog i Kedlen og kun 

ringe Damprum. Kedlernes Vandindhold er ikke stort, ved nogle Kedler 

ere endog ikke alle Rprene helt vandfyldte; de fyres derfor meget hurtig op, 

der er stærk VandcirkUlation i dem, men de kræve rent Vand; haves saa- 

dant ikke, maa det ubetinget renses, før det sættes paa Kedlen. (Se herom 

i XI. Kapitel). Eksplosioner ere ikke Udelukkede, Vandrprskedlerne kaldes 

derfor med Urette eksplosionsfri, men deres Virkninger ere mindre vold

somme, og Fare for Liv og Lemmer er der nærmest kun for Kedelpasseren.

Forskellen mellem de forskellige Konstruktioner ligger navnlig i Anord- 

ordningen af Rprene og Fpdningen, som det vil føre for vidt at komme 

nærmere ind paa. Her i Landet findes navnlig den tyske St ein Müller 

Kedel, vist paa Fig. 23, som udmærker sig ved, at alle Rprene, der ere
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indbyrdes parallele, ere indsatte med deres Ender i to Fælleskamre af 

svejset Materiale, som ere forsynede med fornpdne Stagbolte samt med 

Rensedpre ud for hvert Rpr; Rprene hælde omtrent 15° bagud. Rprene 

Fig. 23. Sig. 21.

Fig. 25. Fig. 26.

ere helt fyldte med Vand. Der fpdes i Overkedlen, Fpdevandet synker ned 

i bageste Kammer, idet der fra forreste Kammer gaar en Strøm af vand

plan det Damp op i et horisontalt, hullet og for Enden"aabent Rpr over 

Vandspejlet i Overkedlen.

3*
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Den amerikanske Babcock & Willcox Kedel er vist paa Fig. 24, 

25 og 26 og udmærker sig væsentlig fra Steinmüllers Kedel ved, at der 

findes, som nærmere vist paa Fig.26, særskilte Kamre for Enderne af hver lodret 

Rcekke Rpr; tænkes Sidevæggene mellem disse Kamre borte, fremkommer 

altsaa en Stemmuller Kedel. Fig. 25 viser tydeligere Kedlens forreste Del 

med det vandrette Fpderpr.

Vandrprskedlerne ere ofte af betydelige Dimensioner, dog blive i den 

senere Tid ogsaa smaa Vandrprskedler almindelige, Fig. 27 viser saaledes 

en mindre dansk Kedel fra Julins Bruun, den kan nærmest karakteri

seres som en Steinmüllerkedel med nittede Vandkamre istedenfor svejste.

En Vanskelighed ved Rprkedlerne er det at holde Samlingerne tætte.

Fig. 27. Fig. 28.

10. Staaende Kedler anvendes fortrinsvis, hvor det kommer an 

paa at spare Plads og i umiddelbar Forbindelse med deres Maskine som 

staaende Semilokomobil (Halvlokomobil), saaledes som Fig. 28 viser. Hos 

os ere de staaende Kedler altid smaa. De kunne have enten Kogerpr, der 

ligge næsten vandret og virke som de Gallowayske Rpr i den liggende 

Kedel, og maa da have Rensehuller i Iderskallen ud for hvert Kogerpr, 

eller de have lodrette snævre Rpgrpr og da i stort Antal; disse kunne renses 

fraoven gennem det fcelles Rpgkammer, hvorfra et vidt Trcekrpr fører til 

Skorstenen. Kedelsten volder stor Vanskelighed ved de smaa. staaende Kedler 

og vil navnlig sætte sig forneden i Mellemrummet mellem Jldrummet og 

Iderskallen, hvor Rensning er særdeles besværlig. Man bygger derfor 

endog Kedler, der ere delte efter en vandret Plan og samlede ved Skruebolte.
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11. En særegen Form for staaende Kedler er Fields, vist Paa Fig. 

29, der udmærker sig ved sine ejendommelige Kogerpr. Disse, viste paa 

Fig. 30, hænge ned i JldrUmmet og bestaa af et indre og et ydre Rpr; 

gennem hint ftrømmer Vandet ned, idet den udviklede med Vand blandede 

Damp gaar op gennem MellemrUmniet mellem de to Rpr.

Fig. 29.

Ved en Skcerm af ildfast Materiale forhindres Flammen fra at slaa 

lige op i Skorstenen og maa altsaa omspille Rprene, som holdes paa Plads 

af Damptrykket; de indre Rpr have Flige, som holde dem i rette Stilling 

i de ydre, disses Diameter er kim 2—21// (50—60 mm) Vcegtykkelsen 

P/2—2"' (3—4 mm).

12. Lokomotivkedlen, under hvilket Begreb ogsaa Lokomobilkedlen 

gaar ind, er en liggende Flammerprskedel. Fig. 31 viser et Skema af en
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saadan, der falder i 3 Hoveddele, Jldkassen (Fyrboksen) A, Rørsystemet C 

og Rpgkamret D. Jldkassen og Rørsystemet ere omsluttede af Iderskallen 

B. KonstrUktionen er betinget af Fordringen om en stor Jldpaavirknings- 

flade i et lille Rmn, og at Kedlen skal kunne taale at bevæges, og det for 

Lokomotiver endog Under stærke Rystelser.

Flg. 32

Den indre Jldkasse har paa Fronten Fyrdpren b, paa den modsatte 

Side ere Rprene anbragte i Rprpladen, forneden sidder Risten a.

En særegen Vanskelighed frembyder Afstivningen af Jldkassernes plane 

Loft ved Standbolte, og Sider ved Stagbolte. Details heraf ses paa Fig. 

32; Fig. 33 viser Konstruktionen af de smaa Stagbolte. 

Hensigten med, at Bolten til dels er gennemboret, er at 

lade den selv melde, naar den er sprungen, idet der da 

sprpjter Vand ud gennem den.

Rpgkammeret har Rensedpre, gennem hvilke Rprene 

kunne renses; det bærer foroven Skorstenen, som ved 

Lokomobiler ofte er indrettet tit at slaas ned Under

Transporten, og op i hvilken Spildedamprpret er ført for at hjælpe paa 

Trækken. Lokomobilskorstenen bærer Gnistfanger eller har Lnthmans Skrue

flader Fig. 10 og 11 S. 30.

Den indre Jldkasse er ved Lokomotiver ofte ikke af Jcern, men af 

Kobber, som bedre modstaar den stærke Hede, der udvikles her ved den 

kmrstige Træk og det ringe Lrlftoverskud. Lokomobilernes Dampspcending 

og kunstige Træk er ringere.
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V e d L o k o m o tiv e r a n v e n d e s m a n g e , 1 5 0— 3 0 0 , s n æ v re c . I 3// (4 5 n u n ) 

R p r, o ftes t a f M e s s ing , v e d L o ko m o b ile r fæ rre , m e n v id e re 2 1  /4— 2 ^ "  

(6 0— 6 5  m m ) R p r a f tru k k e t J c e rn .

L o k o m o tiv e t u d m æ rk e r s ig v e d , a t d e r p a a R is tfla d e n , s o m  k u n e r t/4 0  

ä Vö o a f J ld p a a v irk n in g s fla d e n , p a a G ru n d a f d e n k u n s tig e T ræ k k a n h o ld e s  

e t ijø jt B rc e n d s e ls la g , 1 7 "— 3 6 " (4 5 — 9 5  m m ) o g d e rfo r b ræ n d e s 4 0 — 5 0 ®  

K u l t T im e n p r. □ ' (2 0 0— 2 5 0 k g . p r.  m ) f o g d e t m e d 8 d o b b e lt 

D a m p U d v ik lin g . H v e r f is 'J ldp a a v irk n in g s fla d e g ive r o m tre n t 8 E  D a m p i 

T im e n (K v a d ra tm e te re n 4 0 k g . D a m p ).

F o r L o k o m o b ile t s tille F o rh o ld e n e s ig n o ge t n æ rm e re d e s ta tio næ re  

K e d le r, p r. □ ' R is t k a n b ræ n d es 3 5 — 4 0  *8 K ill (1 75 — 2 0 0 k g . p r.  m ) 

i T im e n m e d 5 d o bb e lt D a m p u d v ik lin g o g 6 W  D a m p i T im e n p r. K v a -

F ig . 3 4 . F ig . 3 5  .

d ra tfo d J ld p a a v irk n in g s fla d e (3 0 k g . p r. K v a d ra tm e te r). V il m a n f in d e  

s ig i e n ftø rre o g tu n g e re K e d e l, g iv e m e re J ld p a a v irk n in g s fla d e o g k im  

k ræ v e c . 3 %  $  D a m p i T im e n p r. K v a d ra tfo d (1 8 k g . p r. K v a d ra tm e te r),  

k a n m a n o p n a a 7 d o b b e lt F o rd a m p n in g fo r K u lle ne .

F i g . 3 4 o g F ig . 3 5 v is e e t L o k o m o b il, i J ld k a s s e n s e s e n s k ra a ts tille t 

R is t; d e n s L o ft e r a fs tiv e t m e d A n k e re , fo r A fk p lin gs S k y ld h o ld te fra d e t 

v e d M e lle m la g s p la d e r; i S k o rs te n e n s e s e t S p jæ ld .

13. S k ib sk e d le rn e h a ve In te re ss e , fo rs a a v id t d e k u n n e b e tra g te s  

s o m d e n y d e rs te U d v ik lin g b a a d e a f F la m m e rp rs k e d le r o g V a n d rp rs k e d le r.

F ig . 3 6  o g F ig . 3 7 v is e d e n n u a lm in d e lig e S k ib s k e d e l i 

T v æ rsn it o g i L æ n g d e s n it. D e r e r 3 F y r F m e d R is t R . I  e t K a m m e r 

K , F o rb ræ n d in g  s ta m m e re t, s k e r d e n fu ld s tæ n d ig e F o rb ræ n d in g , G a s 

a rte rn e g a a t ilb a g e m o d F ro n te n g e n n e m  R p re n e  E , o g g e n n e m  O p træ k k e t  

O , s o m u d fo r R p re n e h a r R e n s e d p re , u d i S k o rs te n e n S . M a n b e m æ rk e
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de mange Afstivningsbolte, som i Damprummet endog gaa gennem Hele 

Kedlens Længde, der jo forpvrig ikke er stor sammenlignet med Landkedlernes, 

medens det omvendte er Tilfælde med Diametren.

Fig. 38 og Fig. 39 vise Th ornycrofts Vandrprskedel til Tor- 

pedobaade, af Typen „Speedy", der bestaar af to Vandkamre, et paa 

hver Side af Fyret, og en Beholder for Vand og Damp, Dampsamler,

foroven, forbunden med de førstnævnte ved to Systemer af sine Kedelrpr, 

som indfatte Fyrstedet, og desUden ved to vide Nedtagerpr, der føre Vand ned 

i Van-dkamrene, medens Kedelrprene Udvikle en Mængde vandblandet Damp, 

som gaar til Dampsamleren og der separeres, inden den gaar til Maskinen.
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V III. Kapitel.

Dampkedlens Armatur og Tilbehor.

1. Ved Dampkedlens Armat nr forstaas saadanne for dens Drist 

nødvendige Apparater, som enten sættes fast paa selve Kedlen eller dog i 

nær Forbindelse med den. Til den grovere ArmatUr hpre saaledes 

Rist, Fyrkarm med Fyrdpr, Dæmpere, Rpgspjæld og Rensedpre for Træk

kene, samt Dampdom og MandhUlskarm med Dceksel, der alle med Und

tagelse af sidstnævnte ere omtalte under Fyringsanlæg i VI. Kapitel.

Til den finere Armatur hpre Vandstandsviferne med Vandstands- 

mcerke, Trykmaalere, Sikkerhedsventiler og andre Sikringsapparater, Damp- 

slpjte, Ventiler og Haner, som sknlle findes umiddelbart ved Kedlen paa de 

til og fra den fprende Rpr nemlig Fpderpret, Damprpret og Udblcesnings- 

rpret, endelig Injektorer.

Til Tilbehpr kan regnes FpdepUmper, forsaavidt de ikke udgpre en 

Del af den til Kedlen hprende Dampmaskine, Forvarmere og Rensere for 

Fpdevandet o. l. og det Fabrikmærke, hvormed Kedlen skal være forsynet.

2. Dampdomen eller Damphatten er, som vist paa Fig. 32, en 

Udvidelse af Kedlens Damprnm. Hensigten med den var nærmest at til

vejebringe en saa stor Hpjde for Indgangen til Damprpret, at man var 

sikker paa at faa tpr Damp; da dette kun Ufuldkomment naas ved en Dom, 

og denne svækker Kedlen, selv om man holder Hullet under Domen meget 

mindre end denne, bliver Domen nu sjældnere uden for Lokomotiver, idet 

Separatoren ub fører dens Opgave.

Fig. 40.

Mg.

Fig. 42.

3. Mandhullet (Mandehullet) er en Aabning paa Kedlens Top, 

der har faaet sit Navn, fordi en Mand gennem den skal kunne gaa ned i 

Kedlen for at rense og efterse den. Hullet er ovalt, 11—12" (290—315mm)
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er dets mindste Bredde, som 6ør lægges i Kedlens Længderetning og 

14—15" (370—400mm) dets stprste Bredde. Kedlen svækkes ved dette 

store Hul og maa derfor forstærkes med en Karm, der i simpleste Form er 

en udvendig (Fig. 40, 41) eller indvendig (Fig. 42) paanittet Smedejcrrns- 

rmg. Laaget, Mandhulsdækselet, sættes indeni Kedlen. Damptrykket vil da 

holde det mod denne, forpvrig ipcendes det mod Kedelpladerne ved Terser, 

2 Bpjler, gennem hvilke der er stukket Skruer (Fig. 40, 41 og Fig. 42). 

Tætningen mellem de cylindriske Flader volder megen Vanskelighed, denne 

er Undgaaet ved M'Neils Konstruktion Fig. 42, hvor Tcetfladerne ere plant 

afhpvlede, og Pakningen derfor let anbringes.

Ved Kedler med Dom kan scereget Mandhill falde bort, naar Domens 

pverste Del kan aftages og give Adgang til Kedlen.

4. Af Vandstandsvisere skal der findes et Apparat, der stadig 

viser Vandstanden, samt 3 Prpvehaner eller Prpvevmtiler, der indmunde 

henholdsvis 3" (78mm) over, 1" (26 mm) Dg 3" (78mm) under Kedlens 

normale Vandstand, som skal være tydelig angiven ved et Metalmærke paa 

denne eller ved en tydelig Linie paa Kedelbektcedningen. Sidde Vandstands

viserne ikke hver for sig umiddelbart paa Kedlen, skal Lysningsvidden for 

den fælles Forbindelse til Kedlen være mindst 3" (78 mm).

Jstedenfor pverste og nederste Prpvehane er det tilladt at anbringe et 

med Udblæsnings- og Hspcrrringshaner forsynet Vandstandsglas.

Alle Apparaterne skulle let kllnne iagttages og betjenes af Kedelpasse

ren fra selve Fyrpladsen.

5. Vandstandsglasset, Fig. 43 og Fig. 44, bestaar af et Glas, 

som i Enderne har Messingbpsninger, den pverste af disse staar i Forbindelse 

med Kedlens Damprum, den nederste med Vartdrummet, hvorfor Glasset 

viser Kedlens Vandstand. Forbindelserne med Kedlen kllnne afspcerres, den 

nederste Bpsning kan endvidere ved at aabne en Udblcesmngshane sættes i 

Forbindelse med det fri. Fig. 43 viser et Snit i et Vandstandsglas med 

Haner. Ud for Afspærringshanerne er der Huller, lukkede med Skruepropper, 

for at lette Rensningen af Forbindelsesvejene; lignende findes foroven. 

Tætning opnaas ved Stoppebpsse med en Gummiring svm Pakning. Glasset 

maa kunne udvide sig frit, som her vist opefter, og være af særlig Be

skaffenhed, ellers vil det let springe, saaledes naar det udsættes for en 

kold Luftstrpm. Hvor Aflæsningen af Vandstanden er vanskelig, lettes den 

ved at anvende Glas med farvede Striber paa Bagsiden. Gnmmiringene 

maa passe npje, og Apparatet maa, som det viste, frembyde Garantier for, 

at Pakningen ikke kan forstoppe Glasset, thi indtræder Forstoppelse 

af nogen Art, viser Glasset falsk; det samme sker, hvis der tages Damp i 

Nærheden af det, det vil da vise for hpjt. Utæthed i den pverste Pakning
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virker paa samme Maade. Ved visse Konstruktioner lukkes Forbindelserne 

til Kedlen af sig selv, naar et Glas springer, ellers maa Kedelpasseren selv

Fi-y 43. Fig. 44.

strax lakke af og jætte et nyt Glas ind, der bør derfor altid haves Reserve- 

glas. Angaaende Betjeningen henvises forpvrig til X. Kapitel.

Fig. 44 viser et Vandstandsglas af engelsk Model med Ventiler isteden- 

for Haner.

gifl. 46.

6. Prpvehanerne skulle være anbragte i foreskrevm Hpjde (4) og 

indrettede, saa at man kan stpde igennem dem for at rense dem. Nu an

vendes ofte Ventiler istedenfor Haner. Fig. 45 viser en selvlukkende Prpve- 

ventil med Jenkins Pakning: Vægtstangsarmen a drejer sig om Tappen b, 

Pakningen c lakker for Kanalen d. Fig. 46 viser en Jenkins Prpveventil,
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i hvis bevægelige Del er indsat en cylindrisk Stift med Hoved; trykkes 

denne indefter, kan man fjerne Forstoppelser, og Damptrykket fører den 

bagefter paa Plads.

Den ene Prpvehane eller Prpveventil bpr være forsynet med en 

Flanche, 3/16" tyk, l1// i Tvcermaal, paa hvilken Kedeltilsynet kan jætte 

sit Kontrolmanometer fast Under Tryk- 

prpven, Fig. 47 viser en saadan af 

Jenkins KonstrUktion. Ligeledes maa 

der af Hensyn til Trykprpven paa Ked

len vcere enten et med en Metalprop 

lukket Hul med 1/2“ Rprsnit eller en 

Hane med lodret Flanche 3/8" tyk, 1V2 " 

i Tvcermaal, samt Halsen bag Flcmchen

giø-47> 7ls“ i udvendigt Tvcermaal.

7. Svpmmere, Fig. 48 og Fig. 49 ere hule Kobberkugler, der 

svpmme paa Vandet i Kedlen og ere forsynede med en bpjet Arm, der 

fører gennem en Stoppebpsse a i Kedlen og Bærer en Viser b. Fig. 48 er

Mg. 48. 3'ifl. 49.

et vandret Snit. For at Damptrykket 

ikke skal klemme Kuglen sammen, bør 

man, inden den loddes sammen, fylde et 

Par Draaber Vand i den, som naar 

Kedlen er opfyret, forvandle sig til 

Damp. Stoppebpssen er ikke let at 

holde teet, Stenafscetning vil let hemme 

Svømmerens frie Bevægelse, den er der

for med Rette kommen i Miskredit; hvor 

den haves, maa den hyppig kontroleres 

(X. Kapitel).

8. Trykmaalere vare tidligere simpelthen Kviksølvbarometre, men 

disse ere mindre praktiske ved de nu anvendte hpjere Tryk, og desnden ud

satte for at komme i Uorden ved, at Dampen baner sig Vej igennem Kvik

sølvet; man anvender derfor næsten udelUkkende Metalmanometre Fig. 

50 og Fig. 51. Paa disses af et Glas dækkede Skive angiver en Viser 

Overtryk enten i Atmosfærer, regnede til 15 eng. Pund pr. eng. Kvadrat

tomme eller i eng. Pand pr. eng. Kvadrattomme, saaledes som gennem- 

gaaende de hos os anvendte Trykmaalere ere indrettede. Hvor det metriske 

System er indfprt, er Inddelingen i metriske Atmosfærer, hvad der er det 

samme som Kilogram Tryk pr.  cm. (se Side 15). Viseren sættes i Be

vægelse ved gennem en Vcegtstangsforbindelse at paavirkes af en Fjeder, 

paa hvilken Dampen trykker. Fig. 50 er Bourdons Konstruktion, hvor



45

Fjedren er et Rpr af ovalt Tværsnit, fast i sin nederste Ende, som 

under Paavirkning af Dampen vil spge at rette sig ud og derved bevæge 

Viseren. Fig. 51 viser S chaffer & Budenbergs Trykmaaler, hvor 

Fjedren er en bplgedannet Staalplade.

Metalmanometrene maa ikke udsættes direkte for Dampen, men as

sondres derfra ved en Vandlaas, som fremkommer ved, at Forbindelsesroret 

til Kedlen er bøjet ned og atter op; Rpret skal have en Afspcerringshane.

Fig. 50. Fig. 51.

Selv om dette iagttages, slappes Fjedrene efterhaanden, og de komme til at 

vise for hpjt. Ved Kedelprpverne med Tryk undersøges Trykmaalerne af 

Kedeltilsynet.

Paa Trykmaaleren skal med en tydelig Streg Deere mcerket det for 

Kedlen tilladte Arbejdstryk (altsaa Overtryk), hvis Overskriden medfprer 

Ansvar overfor Loven.

9. Sikkerhedsventiler skulle forebygge, at der i Kedlen fremkom

mer for hpjt Tryk, derved at de aabne sig og blcese Ud, naar Trykket 

overskrider det tilladte Arbejdstryk. De kimne belastes med Vægte eller 

med spændte Fjedre. Belastningen kan enten staa direkte paa Ventilen 

eller virke indirekte gennem en Vcegtstang. Belastning med Fjedre til

lades kun ved Kedler, der Udsættes for stærke Rystelser under Brugen og 

naar Tilsynet skpnner, at Fjedrene tillade Ventilerne at aabne sig tilstrække

lig. Jo smallere Ventilerne kunne gpres i Sædet og dog tætte, des bedre, 

da brede Hvileflader gøre Ventilerne upaalidelige.

Er Kedlens Jldpaavirkningsflade over 400 □ ' (40  m), skal der 

ære mindst 2 Sikkerhedsventiler. Det Areal af Ventilen, paa hvilket 

Dampen virker, maa nøjagtig kunne bestemmes, Trykket as Vægten maa 

ligeledes nøjagtig kunne bestemmes og ikke funne vilkaarlig forandres, Vcegt-
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stænger maa derfor ikke have Overlcengde, og Skydevcegtes Vandring maa 

begrænses ved en Stoppestift. Fjederventiler sknlle have en Stopper, der 

forhindrer, at de kunne spændes for stærkt. Hpre flere Kedler til samme 

Anlceg, idet deres Vand- eller DamprUm forbindes indbyrdes, skulle 

Sikkerhedsventilerne alle svare til det laveste Arbejdstryk, for hvilket nogen 

af Kedlerne er prpvet.

Ventilen maa ikke kunne afkastes af Dampen, selv om de trykkende 

Vægte eller Fjedre ophpre at virke.

Den udstrømmende Damp slippes helst ikke nd i Kedelrummet, men 

gennem en Rorledning, der har passende Fald, ud i fri Luft. For denne 

Rorledning ligesom for Dampens Vej fra Kedlen til Ventilen foreskrives, 

at Tvcersnitsarealet ikke maa være mindre end Ventilernes Lysaabninger. 

Disse bestemmes saaledes:

Stprste tilladte Trykforstel 

paa Kvadrattommen

0 

til

7 %

7 

til

14 %

14

til

21 %

21 

til

28 %

28

til

35 %

35

til

42 %

42 

til

49 %

Areal af Lysaabningen for hver 

Kvadratfod Jldpaavirkningsflade

Kvadrattommer

0,0707 0,0485 0,0369 0,0298 0,0250 0,0215 0,0189

Største tilladte Trykforstel 

paa Kvadrattommen

49

til

56 %

56 

til

63 %

63 

til

70 %

70 

til

77 %

77 

til

84 %

84 % 

og 
derover

Areal af Lysaabningen for hver 

Kvadratfod Jldpaavirkningsflade

Kvadrattommer

0,0168 0,0152 0,0138 0,0127 0,0117 0,0110

det pverste Tal for Pundene skal forstaas som „inklusiv". For Kedler 

lovlig tagne i BrUg fpr 1. April 1891 gælde mindre Arealer for de hpje 

Tryk nemlig for 84—91 T, 91—98 W, 98—105 W, 105 T og derover 

henholdsvis Arealtallene 0,0109, 0,0102, 0,0096 og 0,0091.

Ingen af de paa en Kedel anbragte Sikkerhedsventiler maa for Kedler, 

tagne i Brug efter ovenanførte Datum, have mindre end Vs af det Lys

ningsareal for Ventilerne, som Tabellen fastsætter for Kedlen, og ingen 

Sikkerhedsventil have mindre Diameter end 1 Tomme eller mindre Lysnings- 

areal end 7? Kvadrattomme.

Fig. 52 viser en Sikkerhedsventil, bygget efter de anførte Regler, 

Loddet hviler med en Eg paa Vcegtstangen, og denne trykker mod Egge i 

sit Understpttelsespunkt og paa Trykstangen til Ventilen; Stangen ender med
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en Spids for at paavirke den otier sit Leje m ed Flige styrede Ventilskive i 

dens M idtpunkt, selv styres den ved et H alsle je U den Pakning i Ventil- 

laaget, paa hvilket der sidder en Strop, som forhindrer, at Ventilen kan

lp ftes for hpjt; for at m an kan lø fte Ventilen ved at le tte paa Voegtstangen, 

er der en H ilde (v ist prm kteret) m ellem denne og Trykstangen.

Paa de her til Lands  

alm indelig t anvendte Ven 

tile r dre jer Voegtstangen sig  

om  en Bolt, og Trykstangen  

er stpbt i eet m ed selve Ven 

tilen, der ofte  kun  styres ved  

sine tre forneden anbragte  

Flige. D a disse gaa ned i 

H alsen, m aa der ved  Afpas 

ningen af Vm tild im ensio-  

nerne tages H ensyn til den

derved foran led igede Form indskelse af H alsens frie Lysaabning.

10. Sikkerhedspropper have tid ligere næ ret paabudte i andre  

Lande; de sæ ttes i Jldpladerne og blive virksom m e derved, at naar Spæ n 

dingen og derm ed Tem peraturen stiger otier det Punkt, til hvilket de ere  

stillede, sm elter en Legering af Tin, Bly og Vism Ut, og  

en D am pstraa le re ttes ned m od Fyret og slukker Ilden. 

Fig. 53 viser en nyere Form for Sikkerhedspropper af 

Schäffer & Budenberg , en dobbelt Bpsse af R pdgods, 

den inderste er beklæ dt m ed Legeringen (til 3 Atm osfæ rers  

O vertryk eller en Tem peratur af 144° C . kan m an tage  

12 D ele Tin, 16 D ele Bly og 8 D ele Vism ut, en Lege

ring, som sm elter ved 145,5° C .) og indskruet i den yder- U g. 53. 

fte ; dens Krave beskytter Legeringen m od direkte Paavirkn ing af Ilden, og  

den skal sm elte i sin H elhed paa engang. Propperne ere m indre paalide- 

lige, dels forb i de kunne dcekkes af Sten, dels ford i de synes at forandre  

sig i Tidens Lpb og spaltes i en letsm elte ligere og en tungsm elte ligere D el. 

Legeringen bpr derfor fornys m ed passende M ellem rum .

Endnu finder Sikkerhedsproppen Anvendelse ved Blacks Fpderaaber, 

et Apparat, der skal niinde Kedelpasseren om at fpde, naar Vandstanden  

synker under et vist N iveau. Fig. 54 viser dens pverste D el. O verdelen  

er et lukket skrnedannet Kobberrpr B, der gennem Forbindelsesroret C til 

Kedlen er fy ld t m ed Vand. D en le tsm elte lige Prop A, stille t til c. 100°, 

vil, saalcenge Apparatet er vandfyld t, ikke sm elte , idet Varm eudstraalingen  

gpr, at Vandet næ rm est den kun er 40— 50° C . varm t, synker derim od  

Vandstanden i Kedlen under R pret (?§ ned  erste Ende, vil D am pen træ nge
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op i Apparatet, smelte Proppen A, ftrømme gennem Orgelpiben E og ad

vare Kedelpasseren; han bringer Pibningen til at holde op ved med Vægt

stangsarmen at trykke Stempelet F op, til det dækker for Aabningen ved A.

Fig. 54. Flg. 55.

11. Dampflpjten Fig. 55 benyttes til at give Signal for Arbejdets 

Begyndelse og Standsning og maa anbringes paa et saadant Sted, at den 

hpres af alle Vedkommende, hvorfor den ofte faar en lang Ledning, ved 

hvilken Hensyn maa tages saavel til Vandudladning som til Frostfrihed. 

En i Midten understøttet Metalklokke d paavirkes af Damp, der trceder ud 

gennem den smalle ringformede Aabning mellem den og Kappen e. c og 

c ere Dampvejene, a Hanen, b Haandtag.

I den senere Tid anvendes ofte Dampflpjter af Form som Orgelpiben 

paa Fig. 54.

12. Dampventilen aflukker Damprpret fra Kedlen, den faar Damp

trykket nedenfra og kan ved en ©frue lpftes eller sænkes, og det saaledes 

at Ventilskivm ikke faar drejende Bevægelse.

Fig. 56 viser Snit gennem en Dampventil med Jenkins Pakning. Fig. 57 

viser Eksempel paa en anden Benülform, der hprer til Lig elpb ventil erne, 

hvor Dampen ikke skifter Retning, nemlig Sluse- eller Skydeventilen. 

Ventilhusene bcere foroven i alle Tilfælde en Stoppebpsse til damptcet Af

spærring.

Damprpret anbringes saaledes, at man faar saa tpr Damp som 

mulig; hvor man anvender en Dampseparator (se Side 78), er man 

noget friere stillet; det maa af Hensyn til LcengdeUdvidelserne ved Varmen 

ikke fpres i lige Linie til Maskinen, men have en Bugt, hvis Grene kunne
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fjedre sig. Fortcetningsvandet maa helst gaa samme Vej som Dampen. 

Kobberrpr ere de bedste, men de dyreste, de holdes blankt pudsede og give

Fig. 57.

da kun ringe Varmetab. Trukne eller ftøbte Jcernrpr ere de almindeligste; 

de kunne give Anledning til, at der gaar Rustskaller over i Maskinen, og 

give stort Varmetab, hvis de ikke isoleres.

13. Udbloesningshanm Fig. 

58 sidder i Bunden af Kedlen. 

Den tjener ikke alene til at udtpmme 

Kedlen helt, men ogsaa i mange 

Tilfælde tik at lade noget Vand 

passere fra denne for at befri den 

for en Del Sten navnlig den, der

er i Form af Slam. Trykskmen 

i det lukkede HanehUs er anbragt 

for at lette Tolden, hvis den skulde 

have bidt sig fast. For at fore- 

bygge Ulykker ved, at Bundhanen 

staar aaben, har man ofte indrettet 

det saaledes, at Npglen kun, som

antydet paa Fig. 58, kan aftages, naar Hanen er lukket. Medens ellers 

som Regel Ventiler foretrækkes for Haner, ere de ikke her paa deres Plads, 

da de ikke kunne holdes tætte paa Grund af Smudset fra Kedlen.

Udblcesningsrpret, der næppe er af andet end Jcern, maa være let til

gængeligt, da det er tilbøjeligt til at tilstoppes. Hver Kedel bpr have sit 

eget Udblcesningsrpr.

Vrjlcdnnig for Kedelpassere.
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Kedler, der gaa med Saltvand, have en Udbloesningshane til, som 

kaldes SkUmhanen, fordi den skal bortføre de Saltkrystaller, som danne 

sig i Vandspejlet, hvorfor dens Tilledningsrpr sidder i Hpjde med dette.

Fig. 59.
viser en meget fuldkommen Form for

Fig. 60.

14. Injektorer ere Vandforsyningsapparater, der grunde sig paa, 

at en Dampstraale, som under Kedlens Tryk strpmmer Ud af den, faar en 

langt stprre Hastighed end en Vandstraale, der er under samme Tryk, 

hvorfor samme Vcegt af Damp indeholder langt 

mere Energi end Vandet. Man kan derfor bruge 

en Dampstraale til at rive Vand ind t Kedlen, idet 

den selv fortættes til Vand, ja endog indrette det 

saa, at Dampen kan snge Vandet op foruden at 

trykke det ind i Kedlen. Fig. 59 viser en simpel 

Form, Halls, som ikke er beregnet paa Sugning, 

Dampen gaar ind foroven og stpder mod den tragt

formede Aabning. Damprprets Afstand fra denne 

kan reguleres; til Kammeret strpmmer Vand fra 

venstre Side, dette medrives, idet Dampen fortættes, 

gennem Tragten og gaar paa Kedlen; Rprgrenen 

paa hpjre Side er et Overlpbsrpr.

Fig. 60 

Injektorer, nemlig Kprtings Uni- 

versalinjektpr, som udmærker sig 

ved enten at kunne suge koldt Vand op 

fra en Dybde af indtil 20*// (6m.) 

eller at kunne fpde med Vand op 

til 70° C. varmt —disse Grænser 

naas dog kun under særdeles gun

stige Forhold.

Princippet er, at der er stillet 

to fuldstændige Injektorer ved Si

den af hinanden, af hvilken den 

ene opsUger Vandet og giver det et 

vist Tryk, den anden forøger dette 

saa meget, at Vandet gaar ind i 

Kedlen. Man har kun nt bevæge en 

Vcegtstangsarm, der vil da fprst ske 

en Gennemblcesning af den fprste 

Jnjektpr til det fri; dernæst lukkes 

for Udblæsningen, og den anden 

Jnjektpr tager Vandet, blot ved at Vcegtstangsarmen bevæges videre.
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15. Fsdeapparatet er Kedlens vigtigste Tilbehpr, det bestaar oftest 

af en Pumpe, der er en Del af Dampmaskinen, en Ledning helst af Kob

berror, som kan være fcelles for flere Kedler, Ventiler eller Haner, een for 

hver Kedel og endelig — paakmdt hos os — for hver en selvvirkende 

Kontraventil, som skal forhindre Vandet fra, hvis Fpdeventilen er uklar,

at gaa tilbage fra Kedlen til Fpdeledmngen. Fpdehane og Kontraventil 

skulle vcere let tilgængelige, Fpdehanen maa sidde nærmest Kedlen. For at 

kunne spde, selv om Maskinen staar, og for ikke at vcere npdt til at standse 

dennes Gang, naar Fpdepumpen er nklar, bpr man have et Reservefpde- 

apparat. Dette er ligefrem paabudt ved Lokomobiler. Et saadant kan for 

mindre Bedrifter vcere en Haandpumpe, for ftørre en Jnjektpr eller en
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Damppumpe; disse ere enten liggende som Fig. 61, eller staaende som 

Donkeypumpen, hvoraf Fig. 62 viser en og Fig. 63 en lignende, men 

i Snit. Dampcylinderens Stempelstang ses her at Deere Stempel for 

Vandpumpen, hvis Ventilhus er let tilgængeligt. Svinghjlllet tjener til at 

bringe over DpdpUnkterne. Det er at anbefale at indrette Donkeypumpen 

til at tjene som Brandsprpjte og holde den forsynet med fornpden ved den 

anbragt Slange.

For Lokomotiver og Lokomobiler foreskrives 2 af hinanden helt uaf

hængige Fpdeapparater, ikke drevne fra samme Maskine og hver for sig til

strækkelige til fald Fpdning.

Fpdevandet bpr ikke tages fra en Ledning, der har Tryk; benyttes 

altsaa en Bys Vandledning, tappes Vandet fprst ud i en Beholder.

16. Fpdevandet kan paa sin Vej fra Pumpen til Kedlen passere en 

Forvarmer, der ved Maskiner med Fortætning kan ligge ved Fortcetteren, 

det kan blive maalt (20), og renset (se XI. Kapitel).

17. Af Tilbehpr tit Kedlen kan endnu foruden Fyringsredskaberne, 

som nærmere omtales i X. Kapitel, nævnes Kedelmcerket, en Metal

plade nittet med Kobbernagler til Kedlen, som angiver Fabrikant, Fabrika- 

tionsaar og Løbenummer; paa Lokomobiler skal desuden ti ære anbragt 

Ejerens Navn; endvidere over Rprgraven de med Net valsede saakaldte 

Dprkplader af Joern, og Jcernstiger samt om fornpdent Lpbebroer af 

Jcern til at bestige Kedlerne og færdes ovenover dem.

18. Hvor flere Kedler arbejde sammen, kan det ti ære fordelagtigt at 

anvende en fcelles vel isoleret Dampsamler; fra denne udgaar da ikke alene 

Damprpret til Maskinen men ogsaa andre Dampledmnger til Kogning, 

Lokalers Opvarmning o.s.v. Dampsamleren (Damphesten) bør lægges Were 

end Kedlerne, og det i den fortættede Vand fpres tilbage til Kedlerne ved 

en Returledning.

Oste pnsker man at benytte Damp af lavere Spænding end Kedlens 

eller at benytte sammen Kedler prpvede til forskelligt Arbejdstryk. I disse 

Tilfælde indskydes, hvor dm paagceldende Ledning Udgaar fra Kedel eller 

Dampsamler, en Reduktionsventil med Trykmaaler. Reduktionsventilerne 

ere as forskellig Konstruktion, som Regel findes i dem en Fjeder, der kan 

spændes forskellig og derved indstiller Ventilen til at give det Mskede Tryk 

i Ledningen.

Fig. 64 viser Curtis' Reduktionsventil, Fig. 65 samme i Snit. Den 

har 2 Ventiler nemlig nederst Hovedventilen, som aabnes opefter, styres ved 

en lang Stilk forneden og et hult Stempel foroven, som med et lille 

Spillerum vandrer i et Kammer modvirket af en ©fruefjet)er, der stptter
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sig til Kammerets Laag, i hvis Midte Biventilen, der aabner sig nedad, 

sidder. Biventilens lange Stilk Bærer foroven et Hoved, mellem dette og 

Kammerets Laag er indskudt en lille Skruefjeder, mod Stilkens Hoved 

ligger en bplgeformet og derfor fjedrende Plade af tyndt Metal, som 

spændes af en Skruefjeder, paa hvilken man virker med et Haandhjul.

Flg. 64. Fig. 65.

Spænder man til, trykker man Metalpladen ned og aabner derved 

for Biventilen, Dampen strpmmer gennem denne og derved vil tillige Ho

vedventilen aabnes. Naar Spændingen af Dampen under Metalpladen 

naar en vis Stprrelse, vil Pladen ikke mere trykke paa Biventilen og holde 

den aaben, den vil altsaa lukke sig, og Hovedventilen vil følge efter under 

Trykket af Damp og Vand, som har samlet sig over Stempelet. Naar 

Trykket i den nu aflukkede Ledning synker, vil Metalpladen atter have 

Kraft til at trykke Biventilen ned, og et nyt Spil begynder.

Reduktionsventilerne ere temmelig pmtaalige og bør umiddelbart foran 

paa den mod Kedlen vendende Side have en Afspcerringsventil. De bpr

regelmæssig skilles ad for at renses.

19. I Dampledninger vil der altid 

fortættes noget Band, og dette bør fjernes. 

Dette kan ske ved simple Aftapningshaner, 

der bevæges med Haanden, men ved stprre 

Rorledninger f. Eks. til Opvarmning af 

Lokaler kan dette let blive for vidtløftigt, 

og man anvender derfor arltomatiske Ud- 

tpmningspotter. Af disse haves mange 

Konstruktioner, et Bevis paa, at en fuld- 

stcendig tilfredsstillende Form ikke er 

fanden.
Fig. 66.
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Fig- 66 viser Kprtings nye Kondensationspotte, som er an

vendelig indtil 8 Atmosfærers Tryk. En SvMmer af hamret Kobber 

flyder i den tildels vandfyldte Potte, og trykkes derved mod et i Midten 

stillet Rpr; fortættes mere Vand, stiger Vandstanden i Potten og tilsidst 

lpber noget af det gennem Smaahuller foroven i Svpmmeren ned i denne, 

den synker, Damptrykket driver det da op gennem Rpret, lader det passere 

den ved Svømmerens Synkning aabnede Kugleventil og gaa bort gennem A.

Ng. 67.

20. For at man kan kontrolere Forholdet 

mellem forbrugt Brændsel og frembragt Damp, 

maa Fpdevandet maales. Af de mange Band- 
maalere skal kun anfpres Kennedys, som er vist 

i Snit paa Fig. 67. Den bestaar af en Cy

linder med Stempel, der bevæges af det under 

Fpdepumpens Tryk værende Vand. Stempel- 

stangen ender foroven i en Tandstang, der virker 

paa et Drev, hvis fremstaaende Arme dreje paa 

Bandets Jndlpbshane, naar Slaget er udfprt, 

saa at der afvekslende gaar Vand ind under og 

otier Stempelet. Da hvert Stempelslag fører et vist 

Rumfang Vand ind i Fpderpret, aflæser man 

paa en Tceller ligefrem Vandmængden.

IX. Kapitel.

Dampkedlens Opstilling og Igangsættelse.

1. Valget af Dampkedlen er betinget af mange Hensyn. Ikke alene 

Bedriftens Stprrelse kommer herved i Betragtning, men ogsaa hvor sag

kyndig Behandling af Kedlen, man kan gøre Regning paa at faa, hvor 

regelmæssig Dampafgivelsen vil blive, hvilket Brændsel Kedlen skal benytte 

og navnlig, hvorledes Fpdevandet er beskaffent.

Om Rprkedler kan der saaledes kun vcere Tale, naar Fpdevandet enten 

er frit for Kedelsten dannende Stoffer eller let kan befries for disse.

De sammensatte Kedelformer kræve scerlig gunstige Betingelser for at 

komme til deres Ret; kunne saadanne ikke skaffes, maa man helst holde sig 

til de simple Former.
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Da Spprgsruaalet er baade af pkonomisk og teknisk Art, maa det af- 

gpres af Kedelejeren og for det Tilfælde, at han ikke selv er sagkyndig, med 

Hjælp af en Fagmand.
Ganske i Almindelighed kan det kun siges, at manrnaasprgesor 

at faa Dampkedlen rigelig stor og sikre sig, at den giver tpr 

Damp.
Mod Kpb af brugte Kedler maa advares.

2. Stationære Kedler, med Undtagelse af de halvlokomobile, behpve 

en Jndnmring, af denne udfpres Fundamentet i betimelig Tid for at vcere 

tørt, naar Kedlen skal lægges ind. Kedelleverandpren giver fornpden Teg

ning af Jndmuringen, som retter sig dels efter Kedlens Konstruktion, dels 

efter de lokale Forhold, hvor Skorstenen staar o. s. v. Jndmuringen bør 

ikke bygges sammen med Kedelmmmets Vcegge, men der maa være et lille 

Spillerum, helst paa 18-20" (0,5m.), saa man derfra kan udbedre Revner 

i Kedelmurvcerket, Rummet kan dog uden Skade fyldes med Aske eller lignende 

eftergivende og brandfri Stoffer. Metrummet bør ikke ligge i en Kælder, 

hvorved der opstaar Fare for Grundvand, helst ikke have noget Loft over 

sig endsige flere Etager. Det er heldigt, naar Kedelpasseren saavidt mulig 

fra sin Plads foran Kedlerne kan se, hvorledes Maskinen gaar (gennem en 

Glasdpr ind til Maskinstuen), og om Skorstenen ryger (f. Eks. gennem et 

Tagvindue i Kedelrummet). Kedelrummet maa være passende ventileret, 

Udgangsdøren helst ikke gaa ud til det fri, saa at om Vinteren kold Luft 

kan strpmme lige ind mod Kedlernes Forflade, hvorved Vandstandsglassene 

Udsættes for at springe. Ved Vinduer, af hvilke et passende Antal bør kunne 

bevæges, maa sprges for godt Dagslys; ved Indretning af den kunstige 

Belysning sprges navnlig for, at Kedelpasseren fra sin Plads sikkert kan 

observere Trykmaaler, Vandstandsmaalere eller -visere o. L

Tidligere sænkede man Kedlerne noget ned og fordybede derfor en Del 

af Gulvet til en Fyrgrav; nu lægges Kedlerne ovenpaa Gulvet, hvad der 

er korrekt. Fyrpladsens Bredde maa ikke vcere for ringe og 

allermindst vcere saa stor som Ristens Længde, kan den gpres en halv 

Snes Fod (3—4111.), er det heldigt.

Kedelrummets Gulv dcrkkes med Fliser, dog lægges netvalsede Jcernplader 

(Dprkplader) over Rprgravene.
Hensyn til Rensningen af Trækkene kan forubeit Indsættelse af Rense- 

dpre i KedelindmUringen medfpre Udsparing af Huller i Kedelrummets 

Vcegge, som under Gangen holdes lukkede.

3. Da de korniske og Lancashire-Kedlerne ere de almindeligste her i 

Landet, skal der her gaas nærmere ind paa deres Opstilling og Jndmuring; 

meget af hvad der fremsættes, vil dog ogsaa kunne overfpres paa andre 

Kedelformer.
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K edlen læ gges i en saadan H pjde , a t R is tens F ors ide er 27" (c .70 cm .) 

ober F yrp ladens G nlvhp jde fo r a t gø re F yringen bekvem . K edle rne læ gges  

m ed en svag H æ ldning frem efter, a ltsaa m ed F a ld m od U db lcesn ingshanen. 

K edle rne læ gges en ten paa stpbte S tole , som  anbringes næ r ved T vcerspm m e  

og under den tykkeste K edelring der, e ller paa M urvæ rke t og da m ed c. 4"  

(10 cm .) B redde fo r H vile fladen . T ræ kkenes T væ rsnits A rea l m aa væ re  

saa sto rt som R is tfladens A abn ingsarea l, og m an m aa knnne fo retage om 

hyggelig R ensn ing a f dem , sæ rlig a f den D el, der begræ nses a f K edlen . 

F or a t A sken ikke ska l læ gge s ig ved O vergangen m ellem T ræ kkene, m aa  

de t fo lgende T rcek m indst ligge saa dybt som det fo regaaende . F or a t 

M urvæ rket ikke ska l trykke m od K edlen , m aa S ide trcekkene ikke overhvce lves  

m ed K edlen som V ederlag, m en O verdæ kn ingen U dkrages fra T ræ kkets  

S idevæ g.

4 . M urvæ rke t ud fp res a f haardt bræ ndte M ursten; a lle F lader, som  

paavirkes a f Ilden, bek læ des m ed x/2— 1 T ykkelse a f ild fas t S ten , m uret 

i ild fas t Ler. T ræ kkene fp res noget fo rske llig t e fter O m stæ ndighederne : B ed  

lange K ed le r kan m an lade Ilden, som s laa r frem gennem  K ed lens indven 

d ige K anal, s laa tilbage gennem T ræ kke t under B unden og frem gennem de  

to S idekana ler, hv is O verkan t er 4“ under K ed lens B andstands lin ie , hvor

ved opnaas, a t det ko lde V and i B unden bringes i C irku la tion . V ed  

ko rte K ed le r lade r m an ^z lden gaa fra den indvend ige K anal tilbage gen 

nem S ide trcekkene og a tter frem gennem B llndtrcekket fo r ikke a t ndsce tte  

B undpladerne fo r en fo r hpj T em peratu r; ved læ ngere K ed le r m ed ekscen- 

trisk K ana l og R pgkanal til S kors ten fo ran K edle rne kan m an lade Ilden  

gaa fra den indvend ige K ana l tilbage gennem det S idetræ k, som er den  

næ rm est, derfra frem gennem B llnd trcekket, saa a tter tilbage gennem det 

andet S idetrcek, passere R pgspjce ldet og gaa til S kors tenskanalen.

F rontm uren gpres fim  y 2 S ten tyk , F orenden a f K edlen stikke r 4— 5" 

(100— 125  m m .) ud gennem den, saa a t fo rres te N ittekrans er syn lig ; under 

K edlen træ kkes F rontm uren lid t tilbage i M id ten fo r a t faa P lads til U d- 

b lcesningshanen m ed R pr. D et fra raades bestem t a t lade F ron t

a l uren dæ kke K ed lens F ors tade, ide t denne derved b liver m indre le t 

tilgæ ngelig , og Læ kager ved A rm atn ren vanske lige re opdages.

V ed m indre K ed le r gpr m an H vile flade rne paa M urvæ rket end ikke , 

som ncevn t ovenfo r (3 ), 4" (10 cm .), m en kun » // (1 ,8 cm .) fo r hver F od  

a f K ed lens D iam eter.

5 . L igesom det er v ig tig t, a t der ikke kan ophobe s ig S od og A ske i 

T ræ kkene , saa ledes er de t a f yders te V igtighed , a t der ikke sam ler s ig V and  

i dem . D ette kan h idrp re en ten fra Læ kager paa K edlen e ller fra fug tig  

G rund , og m odvirkes da, saafrem t G runden ikke kan holdes tp r ved A f-
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vanding, ved særegen Jndmuring paa Fayonsten eller ved de omtalte Bukke, 

saa at Kedlen ikke kommer i Berpring med det fugtige MUrvcerk. Band i 

Kanalerne skader MUrvcerket, formindsker Trækken og kan give Anledning 

til Fortæring af Kedelfladerne, idet deres Sodbelcegning indsuger de ud

viklede Vanddampe. Lcekagevandet kan blive meget farligt, navnlig hvis det 

mpder Kanten ved en Langspm, idet man da er udsat for en hastig For

tæring paa dette Sted. Nu da Kedlerne kun behpve em Række Langspmme, 

maa disse anordnes saaledes, at Kanten vender nedad, men saasnart en 

Plade er sodet, vil Vanddryp under alle Omstændigheder være farligt.

6. Naar Kedlen er indmuret, forsynes den med manglende grovere 

og med al finere Armatur, og dens frie Top ligesom ogsaa den frie Del 

af bageste Bund og pverste Del af forreste Bund isoleres ved Paastrygning 

of plastisk Jsolationsmasse, hvori Kiseljord i Reglen er Hovedbestanddelen.

Samtidig med at man paafprer Jsolationsmassen, begynder man, 

esterat man gennem Mandhullet har fyldt Kedlen med Band, ved at fyre 

ganske svagt under den, at tørre Murværket. Man regulerer Ilden saa

ledes, at den den fprste Dag ikke bringer Kedelvandet i Kog, og lader 

Fyrdpren staa paa Klem for at faa megen Luft ind. Efterhaanden lukkes 

Dpren mere og mere. Fordampningen fra det vaade Mtlrvcerk kan ofte 

give Anledning til, at der staar Dampskyer op af Skorstenen, og den kan 

i den Grad hemme Trækken, at man tror, at Skorstenen ikke giver Trcek 

nok. I saa Tilfælde gaar man ind i denne og tænder et Baal paa dens 

Bund; esterat man har lukket Skorstenen igen, vil Virkningen heraf snart 

spores paa Ilden paa Risten.

Man benytter Tiden, medens der smpges under Kedlen, til at afhjælpe 

Smaamangler ved Armatur og navnlig Pakninger; saasnart man efter to 

eller flere Dage har faaet MUrvcerket tilstrækkelig tørt og derfor tør give 

Kedlen nogen Spænding, har man Lejlighed til at underspge Sikkerheds

ventiler, Vandstandsglas, Prpvehaner og Svpmmere. Er alt i Orden, 

lader man Dampen langsomt troede ind i Dampledningerne, og naar Tryk

ket er tilstrækkeligt og Kedlens Vandstand normal, kan man gaa over til 

den regelmæssige Drift.

Naar Jsolationsmassen er ganske tpr, tjærer man den for at konser

vere den.
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X. Kapitel.

Dampkedlens Drift.

1. Til Dampkedlens Drift behpves:

2. Brændsel, 2. atmosfærisk Luft, 3. Vand.

Fyringen gaar ud paa at tilføre Brændsel og Trækluft, Fpdningen 

paa at erstatte det fordampede Vand, Pasningen paa at fyre og fpde 

saaledes, at der paa mest pkonomisk Maade udvikles Damp med en bestemt 

Spænding.

3. Til Fyring under Dampkedler er hertillands Kul — Newcastle

eller skotske Dampkul — det almindeligste Brændsel. Et mindre Forraad 

heraf, dog hpjst Dagens Forbrug, bringes hen paa Fyrpladsen, lægges be

kvemt for Fyringen, men saaledes, at Fare for Antcendelse fra Kedlerne 

udelukkes. I ordentlig Bedrift kontroleres Kttlforbruget ved Vejning. 

Knllene maa aldrig være ftørre end en, knyttet Nceve, helst som almindelige 

Vejskcerver og saa ensstore som mulig; de store Stykker sønderdeles derfor 

med Kulhammeren, idet Smulddannelse herved saavidt mulig undgaas.

Med Fyrspaden (Skovlen) kastes Knllene ind paa Risten saaledes, 

at de danne et jævnt Lag 3—6" (8—16 cm.) otier det hele, og at der 

ingen Huller fremkommer. Skal en Kedel drives mindre stærkt, kan det 

derfor anbefales at tildække Ristens bageste Del med ildfaste Sten. Tprv 

brændes i Lag paa 15—20" (37—50 cm.), Kokes i Lag paa 10—15" 

(25—37 cm.), Brænde i saa hpjt et Lag, som Pladsen i Fyrstedet til

lader.

Det anbefales at kaste Miene nærmest Fyrdpren, idet man herved 

vil opnaa, at den stærke Rpg, som udvikler sig straks efter Fyringen, for

brændes ved at passere over de klare Glpder, gennem hvilke der gaar noget 

Overskudsluft, som kan forbrænde Rpgens Gasarter. Herved opnaas baade 

Rpgfortlrring og økonomi, men Betingelsen for, at den sidste naas, er, at 

Fyrbøderen er meget adrcet til, ved at skyde Fyret tilbage, at skaffe Plads 

for de nye Kul; er han ikke det, maa Fyrdpren staa for længe aaben, og 

det maa stadig erindres, at enhver Aabnen af Fyrdpren er forbnnden med 

stort Varmetab, og at de stærke Temperaturforandringer medspre Ked

lens „Arbejden" og derved Fare for Lcekage i Samlingerne. Fyrdpren 

aåbnes derfor aldrig oftere eller længere end hpjst npdvendig.

4. Er Fyret for lavt, er Faren for, at Risten blottes, og derved 

Varmetab fremkommer paa lignende Maade som ved aaben Fyrdpr, ftørre; 

er Fyret for hpjt, bliver Forbrændingen forsinket og ufuldstændig, det
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bliver vanskeligt at holde Spænding, der fremkommer megen Rpg, (som 

udviklet S. 12) dannes muligvis nogen Kulilte istedenfor Kulsyre (hvad der 

betegner Varmetab), Risten er udsat for at blive glpdende og ved bagende 

Kul at tilstoppes, og naar omsider alt kommer i Brand, kan Kedlen tage 

Skade ved, at Spændingen stiger for pludselig. Der fyres ikke paany, før 

dm forrige Indfyring er brændt igennem, og da ikke med mere end 3 å 4 

gode Skovle Kul ved jcevntstore Kedler. Den dygtige og hurtige 

Fyrbpder fyrer lidt men tidt, idet han kun har Fyrdpren et øjeblik 

aaben hver Gang; den mindre dygtige fyrer sjældnere og stærkere. Der 

vil oftest vcere fra 5 til 10 Minutter mellem hver Fyring. Haves flere 

Ildsteder, fyres vekselvis i disse.

Smaakul og Stpv, som helst maa befugtes, kastes tilsidst ovenpaa de 

ftørre Kul for ikke at gaa tabt ved at falde gennem Risten.

4. Hvor der ikke haves automatisk SpjceldregUlator (se. S. 28) maa 

Kedelpasseren stikke Spjældet under Fyringen, dog ikke saa meget, at 

Lnen slaar ud af Fyret, derpaa umiddelbart efter Fyringen trække Spjæl

det og saa lidt efter lidt lade det gaa ned. En Trcekmaaler kan her yde 

god Vejledning, idet det kommer an paa stadig at regulere Spjældene saa- 

ledes, at Trcekmaaleren viser samme Vandtryk. For et Kullag paa 3—4" 

(75—100 mm) vil Zi/zmm Vandtryk vcere passende. Saalcenge Kedlen 

er opfyret, maa Spjældet aldrig stikkes i Bund, da dette kan 

foranledige Eksplosioner af dannede Gasarter i Trækkanalerne.

Haves Register i Fyrdpren, aabnes dette efter hver Fyring, da 

lidt Overtræk har vist sig nyttig til at undgaa Rpg; mangler det, kan man 

lade Fyrdpren staa ganske lidt paa Klem dog kun lige efter Fyringen.

Ganske i Almindelighed gælder det: jo bedre Fyrbpder, des mindre 

Rpg ud af Skorstenen. Anlcegets Art, Kullenes Beskaffenhed og Damp

afgivelsens Regelmæssighed gøre sig dog ogsaa her gældende, og nogen 

Rpg vil man i Reglen altid faa lige efter Fyringen. Ved at gaa med et 

stort LUftoverskUd vil man saa temmelig knnne undgaa Rpg, men rigtignok 

paa stcerk Bekostning af økonomi.

5. Den sikreste Kontrol paa, om Fyringen er Ökonomist, haves ved 

at veje Kullene og maale Fpdevandet (se S. 54) og derefter beregne, hvor- 

mange Pund Vand man faar fordampet for et Pund Kul. Hvis Resul

tatet er 7, maa man i de fleste Tilfælde stille sig tilfreds, af Rprkedler kan 

man dog forlange mere.
Det er en almindelig, men urigtig Antagelse, at det er de sorte Sod

partikler i Rpgen, som ved at gaa uforbrcendte bort direkte medfpre et stort 

Varmetab. Soden repræsenterer kun et ringe Kulspild, men den foraarsager 

det store Varmetab indirekte derved, at den lægger sig paa Jldpaavirknings-
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fladerne som et isolerende Lag mod Varmens Indtrængen fra Kanalerne 

til Kedlen, og at den indblandet i Forbrcendingsgasarterne gpr disse uklare, 

danner ligesom et Slpr, som i hpj Grad optager Straalevarmen, der der

for for en stor Del gaar tabt for Kedlen. Af begge Grunde gaar Rpgen 

for varm til Skorstenen.

6. Det er af stor Betydning, at Brændselet er tørt, ikke alene, 

fordi der tabes Varme ved Fordampning af unyttigt Vand, men ogsaa 

fordi Vanddampe vanskeliggøre Gasarternes Antændelse og Forbrænding, og 

endelig fordi de befordre Nedslag af Tjcere og Fugtighed paa Kedelpladerne 

i Kanalerne, hvad der 6ør undgaas, da Aske og Sod derved let jætte sig 

fast og virke isolerende mod Varmens Gennemgang, ligesom det ogsaa 

medfprer Fare for Fortæring af Kedlen. Man bpr derfor opbevare sit 

Brændsel paa et tørt Sted og under Tag, helst i Hus, hvorved tillige for 

Kuls Vedkommende bedst undgaas Forringelser ved Vejrligets Indflydelse.

Bagende Kul danne dog en Undtagelse; de maa fugtes fpr Brugen, 

helst Aftenen iforvejen, idet Stænkningen med Vand bevirker en mindre 

stcerk Bagning og en livlig Forbrænding.

7. For Fyringen gælder som vigtig Hovedregel, at Op fy rin g en 

om Morgenen skal vcere langsom. Fyret maa derfor stikkes i pas

sende Tid før Bedriftens Arbejdstid, idet ipvrigt ved et ikke for lille og 

godt Kedelanlæg Spændingen ikke vil vcere sunken ret meget i Nattens Lpb. 

Det anbefales at holde god Spænding, naar Arbejdet begynder, da Spæn

dingen let da vil synke, idet der optages Varme af alle de kolde Maskin- 

dele, der paavirkes af Dampen, Rorledninger o. s. v.

Under Fyringen maa Kedelpasseren passe paa sin Rist ikke alene med 

Hensyn til, at Miene bedække den rigtig, men ogsaa til, at den ikke for

stoppes af Slagge eller helt dcekkes as Kager.

Kul der giver letsmeltende Slagge maa brcende med stort Luftoverskud 

for at forhindre denne Smeltning; her er Indblanding af Garvebark, hvor 

denne er let tilgængelig, at anbefale.

Bagende Kul maa fpr hver Fyring brækkes op fra Risten med Brcek- 

stangen, (Spiddet) og stpdes tilbage, Slaggekager rages frem til Ristens 

Forkant med Syvtallet og rages ud ved næste Fyring. Naar Afslagning 

af Risten er npdvendlg, hvad der viser sig ved, at den faar mprke Pletter, 

og at det er vanskeligt at holde Dampspændingen, maa den foretages uden 

Tpven. Ved stprre Fyrsteder tages da den ene Ristside for ad Gangen, 

og om fornpdent renses Aabningen mellem Riststcengerne ved fra neden af 

at stikke Syvtallet op.
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Man bpr aldrig rage i Fyret, uden at det er npdvendigt, 

men erindre, at ved enhver Aabning af Fyrdpren indslippes kold Luft.

Asken maa ikke ophobe sig i Askefaldet, dette hindrer Trækken, og 

Risten faar, istedenfor Afkpling fra neden ved dm kolde Luft, snarere 

Opvarmning ved Udstraaling fra den hede Aske. Asken trækkes ud fra 

Askefaldet med Ildrageren (Askerageren) og bpr fjernes fra KedelrUmmet 

og om fornpdent slukkes med Vand. Ildrageren bestaar af en Jcernstang 

med en Plade paa Enden, den bruges ogsaa til at jcevne Kullaget paa 

Fyret. Hvor man har smalle Riststcenger med smalle MellemrUM, vil Ud- 

vadskning af Asken, for at indvinde det gennemfaldne Kul og Kokes, næppe 

htmte betale sig.

8. Fpr Opfyrmgen maa man hver Morgen ligesom ved fprste Igang

sættelse nøje efterse og vaage over:

9. der er tilstrækkeligt Band i Kedlen;

at Fyrsted og Rpr ere rene, og Risten ligger rigtig, samt 

at Spjæld og Dpre kunne bevæges;

at lukke pverste Prp.vehane eller en anden hpjt anbragt 

Hane eller Ventil op for at lade Luften i Kedlen slippe ud, 

naar Dampen udvikler sig —, hvad selvfølgelig undlades, naar 

Kedlen henstaar med Spænding;

at Haandfpdepumpen, hvor en saadan findes, er i Orden;

at Kedlens Dele forpvrig ere i komplet Stand og iOrden; 

navnlig underspges Prpvehanerne, af hvilke de to nederste skulle give 

Vand, og Vandstandsglasset, idet man luffer nederste Hane og aabner 

Udtapningshanen, derpaa lukker Udtapningshanen og aabner nederste Hane, 

Vandet skal da indtage samme Hpjde som fpr. For saa vidt Svpmmer 

findes, forvisser man sig om, at den er bevægelig. Efter kolde Ncetter, 

hvor der kan ti ære nogensomhelst Fare for, at Rpret til Trykmaaleren, 

Fpderpret eller andre Rpr, i hvilke der staar Vand, ere frosne, maa man 

forvisse sig om, at dette ikke er sket, selv om der ved Anlceget er sprget for 

ved Aftapningshaner at skaffe Frostfrihed. Er Man o meter hanen aflukket, 

lukkes den op.

Har man Vand, som jætter megen lps Slam af i Kedlen, bpr man 

om Morgenen ved Opfyrmgen blæse 1—l1^" (25—37 mm) Vand ud; 

Kedlen maa da før Opfyrmgen have saa meget mere Vand, som svarer til 

denne Udblæsning.

Naar der er fyret op, og Damptrykket er begyndt at stige, efterses, at 

alle Samlinger og Pakninger ere tætte og at alle Haner og 

Ventiler let lade sig bevcege; Lufthanen lukkes.

Naar man omtrent har naaet Arbejdstrykket, lettes Sikkerhedsven-
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ikke har bidt sig fast.

9. Haves et Anlceg med to eller flere Kedler, der skulle ar

bejde sammen, maa man under Opfyringen og senere sprge for, at Kedlerne 

fplges ad; man maa derfor ikke aabne en Kedels Dampventil til den fcelles 

Dampledning, før dens Trykmaaler viser normal Spcendig, det samme 

gælder for Fpdeventilen, og ved denne iagttages, at man aabner mindst 

for den Kedel, der staar nærmest Fpdepumpen, og i Forhold mere for de 

folgende, ellers vil den fprsle Kedel stjæle Vandet fra de andre).*

10. Skal Dampafgivelsen afbrydes, maa Kedelpasseren under- 

rettes herom saa betids som mulig. Han ophprer da at fyre og stikker 

Spjældet. Det maa paa det bestemteste forbydes at aabne Fyrdpren, uden 

at Spjældet er stukket, en Fejl som ofte begaas, Kedlen lider formeget ved 

den pludselige Temperaturforandring. Varer Stilstanden længe, vil Sik

kerhedsventilen komme til at spille, hvad man rolig kan hpre paa. Kedel

passeren lægger da Mcerke til, om Trykmaaleren viser paa Stregen for 

stprste tilladelige Spænding. Tillade Forholdene det, kan man i Pausen 

fpde stcerkt og derved maaske undgaa Damptabet gennem Sikkerhedsventilen, 

idet Fpdmngen bringer Trykket ned.

11. Ved Fedningen er Kedelpasseren i Reglen kun regulerende, idet 

Fpdningen besprges enten af Kedlen selv ved Jnjektpr, af Dampmaskinen 

eller af en egen Dampfpdepumpe. Kun ved smaa Kedler Uden væsentligt 

Dampforbrug paahviler det Kedelpasseren at arbejde med Haandfpdepumpen.

*) Det er saaledes forekommet, at en uagtsom Kedelpasser har sat to Kedler i Forbindelse, 

af hvilke den ene viste nogle Atmosfærers Spænding, den andens Vand var næsten 

koldt endnu. Resultatet blev, at Dampen fra den fyrste Kedel saa voldsomt optoges 

og fortcettedes i den anden, at der var lige ved at fremkomme Eksplosion ved for lav 

Vandstand, tilmed da Dampen rev Vand med over i den kolde Kedel, som derved 

fyldtes yderligere, og da man vilde fpde, gik Vandet flet ikke ind i den varme Kedel, 

men til den kolde, fordi Trykket der var mindre.

Fpdningen sker bedst uafbrudt ved regelmæssig Damp

afgivelse, idet Kedelpasseren stiller Fpdeventilen saaledes, at den normale 

Vandstand vedligeholdes under Kedlens regelmæssige Gang; hvor periodisk 

Fpdning ikke kan undgaas, maa det erindres, at denne vil kunne scette 

Damptrykket ned, hvad der jævnlig benyttes som Middel mod Tab af 

Damp gennem Sikkerhedsventilen (se 10), men i Reglen er en Mangel, som 

modarbejdes ved ikke at fpde samtidig med Fyringen, men noget senere,



63

naar Fyret er ret kraftigt. Selve Fyringen er nemlig ogsaa en Anledning 

til, at Trykket gaar ned.

12. Fodevandet bpr vcere varmt, baade for at spare paa Fyringen 

og for at skaane Kedlen mod Spændinger hidrprende fra forskellige Tem

peraturer paa de forskellige Steder. Forvarmningen foregaar oftest ved 

Spildedamp fra en Hpjtryksmasktne eller ved Kondensationen fra en Lav

tryks- eller Hpjoglavtryksmaskme, sjældnere ved at benytte Spildevarmen i 

Rpgen fra Ildstedet. Fpdevandets Beskaffenhed er af stor Betydning; jo 

rettere og blpdere det er, desto længere kunne Kedlerne gaa uden Rensning, 

destomindre ere de udsatte for at fortæres. Under Kedelsten er i XI. Ka

pitel omtalt, ved hvilke Midler man tøger at forebygge den farlige Skorpe

dannelse paa Kedlens Indre.

Lader man Fpdevandet passere en Vandmaaler, maa man ved Ud

regningen af, hvormeget Vand man faar fordampet pr. Pund Kul, tage 

Hensyn til Kedeltpmningerne og mindre Udblæsninger, forsaavidt det dertil 

medgaaede Band ikke kan gaa paa Kedlen uden at passere Maaleren. 

Endelig maa man erindre, at en Kedel, som har den store Fejl at koge 

otier (se Side 77), tilsyneladende viser et smukt Forhold mellem udviklet 

Damp og forbrugte Kul, men i Virkeligheden gaar slet, da den giver ufor- 

dampet Vand fra sig. For hpj Vandstand i Kedlen under Gangen maa 

Undgaas, da den giver Anledning til Overkogning.

13. Pasningen gaar altsaa ifølge det foregaaende ud paa med Tryk- 

maaleren som Kompas og Spjældet som Ror at fyre paa bedste 

Maade, nemlig ved at regulere Brcendselslagets Tykkelse og navnlig und- 

gaa at faa for voldsomt Fyr, (da Trækkens Dæmpning ved at stikke Spjældet 

og derved modarbejde for hpj Spænding vil medfpre Varmetab ved ufuld- 

stcendig Forbrænding), og ved god Fpdning at holde Vandstanden 

jaa uforandret som mulig. Ved Siden heraf maa Vandstands

glasset undersøges flere Gange daglig, idet man fprst lukker- 

begge Hanerne til Kedlen i og Udtapningshanen op, dernæst aabner pverste 

Hane og da skal faa Damp ud, lukker den og aabner nederste Hane og 

skal faa Vand ud, lukker Udtapningshanen i og pverste Hane op og hurtig skal 

faa samme Vandstand i Glasset som fpr Prpven. Stiger Vandet ikke rask 

op i Glasset, er dette eller Hanen delvis tilstoppet og maa da snarest 

efterses, idet Opmærksomheden maa bære henledet paa, at Kautschuk-Tcet- 

ringene kunne vcere pressede ind for Glasudmundingerne saaledes, at disse 

ncesten ere lukkede. Svpmmeren maa lpftes hver Time og skal da stille 

sig som fpr Forspget, naar den slippes. Prpvehanerne, af hvilke den 

pverste skal give Damp, den midterste vil give Damp og Vand og den 

nederste stal give Vand, prpves samtidig til Kontrol af Vandstandsglas og
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Svpmmer. Er der Tilstoppelse i Vandstandsglas eller Prpvehaner, maa 

de renses ud med en Jcerntraad.

14. De regulære Standsninger i Kedlens Drift finde Sted ved 

Middagshvilen og ved Fyraften. De forberedes ved, at der fyres mindre, 

men fpdes rigelig, saa stikkes Spjældet, og endelig lukkes Dampventilen, 

hvorved det selvspigelig vil kunne forekomme, at Spændingen stiger, saa at 

Sikkerhedsventilen blæser ud.

Skal Standsningen vare flere Timer, lukkes Registret, og Fyret 

bækkes med vaade Kul (bakkes); naar Kedlen da skal gaa an paa ny, aab-- 

nes Registret, der brækkes op i Fyret, og Spjældet trækkes. Mens Fyret 

er bakket, maa Kedlen være under Tilsyn.

Har man et stcerkt Fyr og skal pludselig stille Dampen af, vil Risten 

lide meget, hvis Trækken dcempes pludselig. Stængerne kunne endog komme 

til at smelte, fordi de mangle Afkpling; det er da bedre, hvis man ikke kan 

anvende kraftig Fpdning, at lade Sikkerhedsventilen blcese og kun efter- 

haanden dcempe Ilden.

Standsning til Fyraften forberedes ved i Lpbet af den sidste 

til 1/2 Arbejdstime at fyre svagere og svagere, saa at der ved Fyraften 

kun er lidt Brændsel tilbage paa Risten, dette rages da ud og slukkes, og 

Risten renses for Slagge og Sten. Derefter lukkes Fyrdpr og Register, 

Dæmpere og frem for alt Spjældet, som, da der nu ikke er Fyr paa Kedlen, 

kan stikkes i Bund. VindUer og Dpre i Kedelrummet lnkkes, idet alt 

gaar ud paa at holde paa Varmen.

Ved et godt Kedelanlæg vil man da have en ikke ringe Spænding i 

Kedlen den næste Morgen, saa at man hnrtigere faar Dampen op, og, da 

Temperaturnedgangen kun har ti æret mindre, have ska anet sin Kedel; at 

holde Fyret bakket om Natten er til Fordel for Kedlen, men forbudt ved 

Bekendtgørelsen af 28. Februar 1891, saafremt Kedlen lades uden Tilsyn.

Vandstanden i Kedlen skal, naar den sættes af ved Fyraften, være 

P/2—2" (4—5 cm.) over Vandstandslinien, altsaa gaa ncer op til pverste 

Prpvehane; den scettes hpjere, hvis man om Morgenen, efterat Slammen 

har sat sig om Natten, vil begynde med en delvis Udblæsning.

Inden Kedelpasseren forlader Kedelrummet, sprger han for Brændsel til 

nceste Morgen og efterser, at alt er slukket, — Ild og Glpder maa overhovedet 

kim, naar der rages Ud af Fyret, ligge i eller lige for Askefaldet, og 

Brændselets Plads som ncevnt være saa langt herfra, at Fare for An

tændelse er Udelukket —. Alle Redskaber stilles paa Plads; Fyrpladsen 

fejes ren, og tilsidst noterer Kedelpasseren i Kedelbogen.

Om Lprdagen foretages ved Fyraften en Hovedrengøring med Afstiv

ning og Afgnidning navnlig af Armaturdelene, for at ikke Fedt, Vand og 

Rnst skal jætte sig fast og danne Smuds.
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15. Kedler, som for længere Tid skulle sættes ud af 

Drift, udblæses og renses, saaledes som forklares i nceste Kapitel, Risten 

tages ud, og alle Trækkene fejes grundig rene; Murværket udbedres straks 

for at faa Tid til at tørre. Mens Armaturerne endnu ere varme, ad

skilles de (da dette er lettere, end naar de ere kolde) renses og pudses, 

Dampventilen aabnes, afskylles og tørres, ligesaa Sikkerhedsventilen; ved 

Svpmmeren aabnes Stoppebpssen, Pakningen udtages, Bpssen renses, men 

pakkes ikke, før Kedlen atter skal bruges. Prpvehaner, Vandstandsglas, 

Fpderpr og Fpdeventil renses for Smuds og Slam, de rensede Dele, navn

lig Stoppebpsser, Skruer og Hængsler, indpensles med Marvolie eller 

syrefri varm Talg og samles, men ikke fast. Der maa under dette Arbejde 

ikke være Aske eller Stpv i Kedelrummet.

Kedlens Forflade inales, Formuren udbedres om fornpdent, Reparationer 

paa Isoleringen bør derimod helst foregaa med varm Kedel, for at Jsola- 

tionsmassens Vand ikke skal give Anledning til Tæring paa Pladerne.

Selvfølgelig er det en Hovedsag ved Kedeleftersynet at faa alle Mangler, 

navnlig Utætheder i Ventiler, afhjulpne.

Om Sommeren kan man selv ved længere Henstand lade Kedlen staa 

med Vand, men man maa da fylde den helt og koge Luften Ud, da kun 

derved Rustdannelse kan undgaas.

Man maa under ingen Omstændigheder udsætte en Kedel for Tem

peraturer under 0 o, naar der er Vand i den, selv et fint halvt med Vand 

fyldt Rpr vil, om det fryser, kanne springe eller blive utæt.

Skal Kedlen staa otier i længere Tid, pudses alle blanke Armaturdele, 

indfedtes ganske let og indsys i Paklcerred. Metrummet gpres. omhygge

lig rent paa Gulv, Tag og Vcegge, og Kedelanlceget kan da overlades til 

sig selv Uden Fare for, at Kedler og Tilbehpr tage Skade.

XI. Kapitel.

Dampkedlens Rensning.

1. Naar en Dampkedel er i Drift, vil der paa de Flader, som be

skylles af Vandet, aflejre sig Kedelsten, paa de Flader, der ere i Berpring 

med Ilden, afsætte sig Sod og Aske. Begge Arter Smnds maa~ fra 

Tid til anden borttages for at undgaaUlemper og Fare, Ulemper, fordi 

Stenbelægningen paa Kedelpladerne vanskeliggør Earmens Gennemgang

Vejledning for Kedelpassere.



og derved medfprer mindre Dampudvikling og Upkonomisk Drift, — det 

kan saaledes anfpres, at den almindelige kalkholdige Kedelsten kun har den 

halve Ledningsevne som Jcern, ja Kedelsten af Gibs endog kun har Al6 af 

Jcernets Barmeledningsevne, — Fare, fordi Kedelpladerne, naar Stenlaget er 

tykt, kunne blive glpdende og derved foranledige Explosion.

Selv om det ikke gaar saavidt, vil den hpjere Temperatur, som Sten

laget medfprer for Pladerne, bevirke, at de arbejde mere, og kunne de ikke 

frit udvide sig, ville de slaa Biller. Der fremkommer herved let Utætheder 

i Samlingerne ja selv Revner, og disse give Lækager, som ville npde til 

Driftstandsninger og Kedelreparation. At en Kedel holdes slet renset vil 

ofte vise sig ved Lækager paa det allerfarltgste Sted nemlig over Fyret. 

Ligeledes er det skadeligt og kan ti ære farligt for Kedlen at ftørre Stykker 

af Kedelsten springe pludselig lps fra hede eller glpdende Plader og derved 

give Vandet Adgang til det hede Jcern, saa nt det underkastes et brat 

Temperaturskifte (Se XII, 17).

Det kan gaa saa vidt med en fortømt Kedel, at Dampen river Slam

partikler med over i Maskinen, hvad der forøger Sliddet paa den i hpj 

Grad, og at Vcmdstandsrpr, Trykmaalere, Sikkerhedsventiler og anden 

Armatur tilsættes saaledes med Kedelsten, at de aldeles ingen Nytte gøre.

Sligt er Bevis paa en ukyndig eller samvittighedslos 

Pasning, bør derfor aldrig forekomme og vil kunne met)føre 

Strafansv ar.

Smudset paa Jldpaavirkningsfladerne, Sod og Aske, er ganske vist ikke 

saa farligt som Kedelstenen, men foruden at det altid giver Anledning tit 

Varmetab, idet Rpgen ikke kommer til at gøre tilstrækkelig Gavn ved 

at afgive Varme til Kedlen, men gaar for varm til Skorstenen, kan det 

give Anledning til Tcoring af Kedlen, navnlig, naar der ogsaa kommer 

Vand til f. Ex. fra en Lcekage i Kedlens Top eller dennes Armatur.

2. Kedelstenen fremkommer ved, at Fpdevandet indeholder forskellige 

navnlig mineralske Bestanddele, som, naar Vandet opvarmes i Kedlen, eller 

naar det fordamper, ville udskilles. Denne Udskilning kan ske under to 

Former, enten som lp st Slam, der ikke volder videre Besvær, idet det 

kan fjernes gennem Bundhanm ved Udblæsning eller Udskylning, eller som 

fast Skorpe, der maa hugges af Kedelpladerne med en Pighammer eller 

endog mejsles bort og derefter udtages af Kedlen gennem Mandhnllet eller 

andre Rensehuller; ofte forekommer Kedelstenen under begge Former. De 

mekaniske i Fpdevandet, indblandede Urenheder spille i Reglen en mindre 

Rolle ved Kedelstensdannelsen; derimod kunne de bidrage til, at Kedlen 

bliver tilbøjelig til at koge over og bør derfor fjernes, saasnart de optræde 

i en i mindste Maade generende Grad. Dette kan ske simpelthen ved Filtrering 

gennem Sand.
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3. Kedelstenens Bestanddele ere selvfølgelig i hpj Grad variable. 

Ved Kedler her i Landet vil Stenen hovedsagelig indeholde forskellige Kalk

salte som Gibs (svovlsur Kalk) eller opløft Kridt (knlsur Kalk) og dermed 

beslægtede Stoffer (Mngnesiasalte); desuden kan den Deere jcernholdig, hid- 

rprende fra Kedlen og Fpdeledningen, og hvor Kedlen mer eller mindre 

fpdes med Vand, der som Damp har passeret Maskinen, vil der kunne 

nære Kobber, hidrprende fra dennes Armaturdele, og Fedtstoffer hidrprende 

fra Smprelsen.

Den kulsure Kalk er i Reglen i stor Overvægt, den er meget lidt 

oplpselig i rent Vand og har derfor kun været oplpst af Fpdevandet, fordi 

dette indeholdt KUlsyre. Saasnart denne ved Opvarmning uddrives af 

Vandet, maa altsaa den kulsure Kalk udfældes; har man derfor en vel

indrettet Forvarmer, vil denne tilbageholde en stor Del af Kedelstenen. Er 

der fint kulsur Kalk tilstede, vil den nærmest fældes ud i Pulverform altsaa 

komme til at danne Slam, men en ringe Mængde Gibs eller Jcernfor- 

bindelser i Fpdevandet virke paa den kulsure Kalk som Bindemiddel, saa at 

den danner en fast Stenmasse.

Fedtstoffer give en blæret Kedelsten, der dog kan sidde temmelig fast.

Gibs er oplpselig i 500 Dele koldt Vand, men jo varmere Vandet 

bliver, des mindre Gibs kan det oplpse; Kedelvandet naar derfor hurtig sin 

Mætningsgrad med Gibs, og denne kommer trods ben ringe Mængde, i 

hvilken den findes, dog til at spille en farlig Rolle, da den som nævnt 

virker som Kit for Partiklerne af kulsur Kalk.

Som almindelig Regel kan det siges, at det rene Kildevand vil give 

langt mere Kedelsten end det urenere Overfladevand fra et Vandlsb.

Kedelstenen aflejres ikke join et ligetykt Lag over hele 

Kedlen, men det er ofte ikke muligt at forklare Grunden til den uens 

Aflejring, idet Kedlens Form, Konstruktion og Jndmaring gøre sig gældende. 

Foruden paa Bunden og langs Vandspejlet træffer man fortrinsvis Kedel

stenen paa det aller uheldigste Sted, hvor Kedlen er mest udsat for Ildens 

Paavirkninger, altsaa nærmest over Fyret. Hyppig forekommer ogsaa store 

StenknUder ved Fpderprets Jndmundig og i selve Rpret, som ofte kan 

blive helt tilstoppet.

4. Mængden af Kedelsten, der afsætter sig i en Kedel, er foruden 

af, hvormeget Fpdevand Kedlen har fordampet, og dettes Haardhedsgrad 

afhængig af, hvorledes man føber, og om man anvender noget Middel 

mod Stendannelse.

Lader man den samme Vandmængde idelig cirkulere fra Kedlen, hvor 

den fordamper, til Maskinen, hvor den atter fortættes og gaar tilbage til 

Kedlen, vil man saa at sige ingen Kedelsten faa, da man kun skal erstatte 

det Vand, der gaar ud af Prpveapparater, Sikkerhedsventil o. s. v. men 

5*
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her kan der opstaa en anden s to r U lem pe nem lig O ptage lse a f F edts to ffe r 

fra S m preo lien , som fo r saa v id t de fp res t kende lig M æ ngde ind m ed  

F pdevande t, abso ln t bø r bortska ffes ved passende F iltre fo r ikke a t kom m e  

m et) ind i K ed len , hvo r de sæ tte s ig fas t paa V æ ggene og kunne frem ka lde  

G lpdnm g a f K ana len; om vend t: fø ber m an m ed ko ld t V and og gpr in te t 

m od K ede ls tensdanne lse , v il m an i K ed len faa ud fce lde t a lle de i F pde- 

vande t op lps te fas te S to ffe r. M an kan da regne s ig til, hvo r m ange P und  

e lle r K ilog ram  K ede ls ten , der e fte r en v is  T id v il ti  æ re  sam le t i K ed len . I  vo rt 

a lm inde lige B rM dvand v il der som R ege l væ re 5 ä 10 P und (2 x/2 å 5  

kg .) fas te S to ffe r i 10000 P und (5000 kg .) F pdevand, m en der kan vce re  

endnu m ere , fo rdam per m an nu f. E x. 5000 P und V and om D agen i 12  

T im er, hvad der sva re r til en 12 H estes K ede l, v il m an fo r hve r U ge ä 

6 A rbe jdsdage kunne fan 15— 30 P und (7 x/2 ä 15 kg .) K ede ls ten danne t og  

vphobe t i K edlen , fo rsaav id t m an da ikke udb læ ser en D e l dera f hve r 

M orgen ved D riftens B egynde lse .

5. S aave l a f ø konom iske H ensyn som a f H ensyn til K ed lens H o ld 

barhed har m an tid lig spg t a t modvirke Kedelstensdannelse, og H um bugen  

har ha ft e t v id t F e lt m ed a t tilbyde U n iversa lm id le r hertil. D a K ede l

s tenen er a f hp jst fo rske llig B eskaffenhed , er de t k la rt, a t hve r A rt kræ ver 

s ine egne F orebygge lsesm id le r. D er ex is te re r saa ledes ikke noge t 

U n ive rsa lm idde l m od K ede ls ten , og e t M idde l, som har v is t s ig  

nyttig t under v isse F orho ld , kan under andre endog v irke i hp j G rad  

skade lig t. D et m aa derfo r paa det bestem tes te fra raades, a t K ede lpasse ren  

paa egen H aand dokto re rer m ed en K ede l, hvo r S ten vo lde r V anske ligheder, 

og ligesaa bestem t tilraades , a t der i de tte T ilfæ lde spges B is tand hos en  

v irke lig S agkynd ig , som m aa underage ikke a lene F pdevande ts S am m en 

sæ tn ing , m en a lle D am pan lcege ts loka le F orho ld .

M an har spg t a t bekæ m pe K edels tenen paa nedenstaaende 4 M aader, 

a f hv ilke dog kun den s ids te tø je r O pgaven .

6. V ed a t inb fø re fo rske llige S to ffe r i K ed len har m an  

spgt a t bev irke , a t der ikke dannes fas t S ten, m en kun lps  

S lam . D et er en u tro lig M æ ngde S to ffe r, der have vce re t udbud te som  

„kede ls tens fo rd rivende", a f de fo rnu ftig fte , som re t anvend t —  hvo rom  

neden fo r — inden V ande t sæ ttes paa K ed len , o fte v il gø re s to r N ytte , 

ska l næ vnes S oda , tid t sam m enblande t m ed fo rske llige S U bstanse r som  

K ateku, K aragenm os og so lg t under fo rske llige N avne; a f andre S to ffe r  

ska l an fp res S tive lse , K arto fle r, P etro leum fo r s ig e lle r b landede o fte i 

F oren ing m ed  B orax og lignende , hv is S a lgsp ris da o ftes t s taa r i skæ rende  

M odsæ tn ing ikke a lene til deres N ytte i D am pked len, m en ogsaa til deres  

V æ rd fo rpvrig i H ande l og V ande l.
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Na ar nu noget af disse brogede Midler, saaledes som Brugsan

visningen gaar ud paa, enten ved Kedelrensningen indfpres i Kedlen eller 

nnder Brugen indpumpes med Fpdevandet, er det klart, at man mindst 

maa faa samme Mængde Kedelsten som uden dem, ofte mere; paa den 

anden Side er det muligt, at Kedelstenen ikke bliver saa fast og saa fast

siddende paa Kedlen som ellers, hvad dog lidt ikke engang er Tilfældet, og 

mange af Midlerne kunne tværtimod virke skadeligt.

7. Bed at indsætte egne Apparater i Kedlen har man til

sigtet at aflejre Stenen paa en saadan Maade, at den ikke 

kom paa Kedelvceggene. Disse ere i simpleste Form Blikaffald og 

Glasskaar, som ved at hvirvles rundt af Vandet skulle skrabe Kedelvceggene 

rene, men deres Virkning taber sig snart, de ville omhylles af Sten og 

kun bidrage til at forøge den fastsiddende Masse.

8. Ved at anvende kemiske Stoffer i Kedlen har man 

villet udfælde de i Vandet indeholdte faste Bestanddele, som 

foranledige Dannelse af Kedelsten.

Anvendelse af denne Metode kræver ubetinget som Forudsætning en 

kemisk Analyse af Vandet, som er afgprmde baade for Valget af Tilsæt

ningen og Mængden deraf.

Naar Fpdevandet, som forudsat, væsentlig er kalkholdigt (kulsur Kalk 

og Gibs), vil man ved passende Anvendelse af Soda kunne opnaa at faa 

Saltene udfældede som Slam*).

Har man udelukkende tvekulsur Kalk i Fpdevandet, kan man fælde den 

ud simpelthen ved Kalkmcelk, udrprt læsket Kalk, idet tvekulsur Kalk og 

Kalk give kulsur Kalk, som bundfældes.

Hvad man end bruger, maa man hyppig blæse ud, for at ikke Slammen 

skal ophobe sig i Kedlen, og naar Metoden er kommen i Miskredit, da er 

Hovedgrunden den, at dette er forspmt. Anvendes Sodatilscetning uden 

Kritik, bliver Resultatet let uheldigt. Kedelpasseren maa ved denne Metodes 

Anvendelse t)ære meget paapasselig, Bundfaldet maa ikke komme formeget i 

Ro og fceste sig, men paa den anden Side vil Kedlen lide ved for hyppig 

Udblæsning, som jo og jan mebfører Varmetab, altsaa ødslen med Brændselet 

og Forstyrrelse af den regelmæssige Drift.

* ) Gibsen, som er svovlsur Kalk, omsætter sig med Soda til kulsur Kalk, der bundfældes, 

og svovlsurt Natron, hvilket forbliver oplyst, ligesom den tvekulsure Kalk med kulsurt 

Natron omsætter sig til kulsur Kalk, der bundfældes, og tvekulsurt Natron, som bliver i 

Vandet. Lignende ffer, naar Vandet indeholder kulsur Magnesia; er denne tilstede i 

stprreMængder, anbefales det dog ikke at anvende alene Soda, men Soda og Vand

glas (den hollandske Komposition).
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Dette har medfprt, at i de senere Aar den rationelle Fremgangs- 

maade at befri Fpdevandet for de stmdannende Stoffer, før det jættes paa 

Kedlen, er bleven almindelig.

Det skal dog her nævnes, at man omvendt har anvendt Midler for 

at forhindre Udfældningen af Kedelsten saasom Saltsyre, Eddikesyre, 

Salmiak; disse Stoffer ville absolut virke skadelig, hvis de ikke ordineres 

af en dnelig Kemiker, og de betinge hyppige delvise Udblæsninger.

9. Skal Fpdevandct renses, før det sættes paa Kedlen, 

kræves samme Forundersøgelse af Vandet, som naar der tilsættes for

skellige Stoffer i selve Kedlen.

Mg. 68.

Julius Brunns Fpdevandsrensning med Soda foregaar saaledes: 

det Vand, som skal renses, flyder fra et Rpr k (Fig. 68) ned i en torummet 

Vippeskaal c, naar det ene Rum er fyldt, faar det Overvægt og udtpmmes 

i Rummet b, der kaldes Blandingsrummet, fordi der ved Vipningen bevirkes, 

at der fra Beholderen d flyder en bestemt Mængde Sodaoplpsning ned i 

Vippeskaalen, som ved Omstyrtningen blander sig med Vandet i den. 

Mængden af Luden lader sig regulere. I BlandingsrUmmet udskilles Kalk- 

fnnggene og lejre sig dernæst paa Bunden af hele Kassen. Udskilnings- 

rummet a har foroven et Filter af Træuld, saaledes at der i den pverste 

Del vil være klart filtreret Vand, som gennem Rpret 1 fpres til en Rent- 

vandsbeholder eller umiddelbart tit Fpdepumpen. Apparates kan gaa 4—6 

Uger. Bundfaldet Udskylles gennem Hanen f, efterat Filtret er optaget; 

efter Tprring og Rengpring kan den gamle Træuld bruges paany.
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10. Der vil altid vcere nogen Ulejlighed forbunden med at klare 

Fpdevandet, fpr det sættes paa Kedlen, og det er derfor et Spprgsmaal, 

om det kan betale sig i alle Tilfælde. Det er vanskeligt her at fremsætte 

almindelige Regler, men naar Vandet kun indeholder faa faste Stoffer 

oplpste f. Ex. ikke over 1 T paa 1500 Potter, og det ikke volder for megen 

Ulejlighed at lade Kedlen regelmæssig staa stille til Rensning, eller naar 

der haves Reservekedel, vil der maaske vcere mere Grund til at benytte 

Udskillelsen af Stenen i Kedlen (8), med mindre man har med en Rpr- 

kedel at gøre, da ved en saadan Undgaaelse af Stendannelse er langt 

vigtigere end ved en almindelig Jndfyringskedel. Stiger derimod Vandets 

Indhold af faste Bestanddele op til 1 T paa 500 Potter eller mere, bør 

man rense Fpdevandet, fpr det gaar paa Kedlen (9).

11. Formd for Kedlens Rensning gaar en fuldstændig Udblæsning 

af Vandet, idet man, for saa vidt flere Kedler arbejde sammen, for at 

undgaa Ulykkestilfælde ved pludselig Tilstrømning af Damp, maa sikre sig, 

at den Kedel, som skal renses, er fuldstændig afspcerret fra de arbejdende Kedler. 

Udblæsningen forberedes ved, at Fyret slukkes, og Murværket afkples noget, og 

maa ikke foretages med hpjere Tryk end 14—15 ® pr.  ", idet Dampen 

gær ne maa blæses ud gennem Sikkerhedsventilen. Man lader noget Vand 

blive tilbage, for at Kedlens Afkpling ikke skal blive saa ujcevn, at den 

arbejder sig læk. Askehul, Fyrdpre og Spjæld bør holdes lukkede, for at 

Kedlen kan afkples saa varsomt som mulig. Det udstrømmende Vands Lyd 

vejleder om, naar det er Tid at lukke Bundhanen. For at forhindre 

Dannelse af Vakuum i Kedlen animer man da en Prpvehane, med mindre 

Kedlen har en Luftventil, som lader Luft gaa ind, saasnart der vil frem

komme Undertryk i Kedlen.

Om fornpdent fylder man nogle Timer ester Tpmningen atter Kedlen 

med koldt Vand og lader den staa til fuldstændig Afkpling; Murværket 

afkples ved at aabne Spjæld og Rensedpre samt Fyrdpr. Mandhuldcekselet 

lpsskrnes og aftages.

12. Naar Kedlen er tilstrækkelig afkplet til, at en Mand kan arbejde 

i den, og Vandet er tappet af, gaar Kedelpasseren eller hans Hjælper ned 

i den for at rense den. Bundfald og Slam tages op gennem Mandhrlllet 

efterat vcere fejet sammen, den faste Sten, som navnlig findes i Vand

spejlets Linie, ved Fpderprets Jndmunding, over Jldkanalen og i Kroge, 

Issnes ved en Skraber eller ved Pighammeren, som dog maa fpres med 

megen Varsomhed ved Spmmene og Nittehovederne. Der maa ikke lades 

nogen Kedelsten tilbage og ikke glemmes nogen Genstand i Kedlen. Kedlen 

Udskylles godt med Vand helst omtrent af samme Temperatur, som den
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selv har, der ses omhyggelig efter, om der viser sig nogen Rust 

eller Tæring indvendig, Brud paa nogen Afstivningsdel eller anden 

Mangel. Scerlig Omhu vises de Steder, hvor Rpr indmunde i Kedlen.

Findes der Fejl, som ikke straks kunne afhjælpes, underrettes Kedlens 

Ejer eller Bruger derom.

Af hvad der er fremsat om Ked elstens dannelsen, fremgaar det, at den 

Tid, en Kedel kan holdes i Gang mellem hver Rensning, maa være hpjst 

forskellig. Det betaler sig at rense passende ofte, idet den rene Kedel giver 

mere Damp for de samme Knl end den urene. I Reglen vil man her i 

Landet kunne gaa 6 Uger med en veldreven kornisk Kedel med 12 Timers 

daglig Drift, men mere end 500 Timer bpr man ikke have en Kedel i Drift 

mellem to Rensninger. At der bliver en ganske fin Stenhinde paa Kedlen 

er ikke til Skade for Dampudviklingen, thi Kedelvandet vil da lægge sig 

inderligere til Pladerne, end om de ere fedtede.

13. Samtidig med Kedelrensningen maa Fpderpr og Udblcesnings- 

rør, Forbindelsesror mellem Kedel og Vandstandsglas samt Prpve- 

h anerne omhyggelig befries for Sten og Slam. Vandstandsglasset pudses, 

og det efterses, at Pakningerne ikke ere trykkede ind i Glassets Mundinger, 

saa at disse helt eller delvis ere tilstoppede. Alle Haner renses, efterses og 

efterslibes om fornpdent, det samme gælder Sikkerhedsventil og Kontra

ventil. Hvor Pakningerne lække pakkes om.

14. Rensning af Ild kan al og Træk bør ved stationære Kedler 

foregaa ugentlig, hertil anvendes Riskoste paa lange Stænger, Piassava- 

koste eller Bprster af Staaltraad vundne om Stænger eller Jcerntraadstove. 

Den lpsrevne Sod rager man sammen og Udtager ved Rensedprene; det er 

vigtigt, at der ikke lades nogen Sod tilbage. Bed Rprkedler maa Rprene 

hyppig renses for Sod og Aske, altsaa Trcekrpr indvendig, Vandrpr Ud

vendig. Dette kan ske ved Bprster, men foregaar nu ofte ved Hjcelp af en 

Dampstraale fra en Sprpjteslange af Karttschuk, og efterat Kedlens Tryk 

er bragt ned. Ved Ildstedet maa man efterse Riststcengerne, at de ikke ved 

Slagge eller andet hemmes i frit at kUnne rcekke sig, og ombytte dem, 

naar det gpres nødvendigt; ligeledes maa Fyrbroen efterses og dens ild

faste Muring repareres, naar det er npdvendigt.
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XII. Kapitel.

Indtræd ende Mangler og Farer under Dampkedlens Drift.

1. Naar Kedelpasseren aldrig forsommer:

at sprge for, at der er Vand nok i Kedlen,

at fyre regelmæssigt,

at paase, at Damptrykket ikke stiger over det tilladelige, 

at ii ab ne Damp- og Sikkerhedsventiler langsomt og und- 

gaa alle Stpd og Rystelser for Kedlen, mens den er i 

G an g,

at rense Kedlen tilstrækkelig tidt og omhyggelig,

at esterse nøje, at alle Dele og Apparater ere i fuld

kommen tjenlig Stand, saa at de sikkert og tilforladelig 

svare til deres Bestemmelse,

at faa alle svage Steder paa Kedlen reparerede itibe, 

vil Faren for Ulykkestilfælde ved Dampkedeldrift være ganske overordenlig 

ringe, da Kedeltilsynet ikke tillader at tage slette Kedler i BrUg, og det er 

strafbart at tage en ny, hovedrepareret eller flyttet Kedel i BrUg, uden at 

den har været underkastet Syn og Trykprpve, ligesom ogsaa alle Kedler 

hvert tredje Aar skulle synes og prpves as Fabriktilsynets Assistenter, for

uden at de af disse til Ubestemte Tider underkastes et aarligt Eftersyn.

Ved god Kedeldrift bpr der derfor fun blive Tale om Forekomst af 

mindre Mangler og disses Afhjælpning.

2. Findes Vandstanden om Morgenen at være sunken mere i Nattens 

Lpb, end hvad der skyldes Kedlens Afkpling, viser dette, at Kedlen er utæt. 

Forsa av idt Utætheden ikke hidrprer fra Udblcesningshanen og straks kan 

afhjælpes, skyldes den en Lækage, og Kedlen maa da ikke sættes i Drift, 

før denne er funden og afhjulpen.

Hcever Vandstanden i Kedlen sig ikke, uagtet Fpdepumpen er i Gang, 

er Fpdepumpen uklar; Kedlens Gang maa stoppes, og Mangelen, som fprst 

og fremmest maa spges i Ventilerne, afhjælpes, inden man gaar an paany. 

Hanen paa Fpdeledningen lukkes, mens der arbejdes ved Pumpen, for

sømmes det at lukke Fpdehanen op, fpr Pumpen sættes i 

Gang, vil Fpdeledningen springe, og Arbejdsstandsning være 

UUndgaaelig, da en Kedel, join ikke kan fpdes, ubetinget straks 

maa sættes fra.

Utilfredsstillende Arbejde af FpdepUmpen vil foruden ved utætte Ventiler 

kunne fremkomme, naar den Bruse, hvormed Fpdeledningen begynder i Fpde-
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brMden, ikke er holdt ren, ved Lækage paa Sugerpret, Indsnævringer i 

Ledningen, ligesom ogsaa, naar Fpdeledningen ikke er holdt frostfri.

Fpdes med varmt Vand, formindskes Pumpens Sugeevne paa Grand 

af Trykket fra de udviklede Vanddampe; Mangler ved Fpdningen kunne 

derfor ogsaa skyldes for varmt Fpdevand.

3. Det kan forekomme, at en Kedel om Morgenen findes helt fyldt 

af Vand, dette sker, naar der har dannet sig Vakuum, og Kedlen har 

kunnet suge Vand fra BrMden (eller en Nabokedel) gennem Fpdeledningen. 

Ofte vil man jo have nogen Spænding paa Kedlen om Morgenen, og 

dermed er Kedlens Indsugning af Vand udelukket, den forebygges lettest 

ved en paa Kedlen sat Luftventil, hvor denne mangler, kan man aåbne 

pverste Prpvehane, naar Trykmaaleren er nær ved 0.

4. Smaa Lækager paa Kedlen vise sig ved Svedning. Denne ses 

selv paa et frit Sted f. Eks. i Ildstedet bedst, naar Fyret er slukket, da 

Øjet saa ikke blændes af Flammen, og den gennemsivende Fugtighed ikke 

strax forvandles til Damp, men kan samle sig til Draaber.

Svedninger forraade sig ej sjælden ved, at Aske, som har ligget paa 

Risten Natten otier, viser sig fugtig, eller ved at Stenene i Murtungerne, 

som bære Kedlen, lpsne sig, eller at Sod og Aske i Trækkene viser sig 

fugtig eller vaad. Selv en meget ringe Svedning maa man ikke 

lade ude af Betragtning, men følge den; den vil da enten og det 

ofte, naar den viser sig efter en Kedelrensning, forsvinde, eller den vil 

blive stprre, og da maa Kedelsmeden tilkaldes, hvad navnlig bpr finde 

Sted, naar der iagttages mindste Revne i Pladerne. Kan en Stemning 

hjælpe, maa denne fprst foretages, naar Kedlen er kold, da der 

ikke paa nogen Maade maa slaas paa en Kedel, som er ander 

Damp. Er en Lap npdvendig, maa det erindres, at den ved Damptrykket 

bringes til at slutte til, naar den anbringes indeni Kedlen, Lapperne maa 

ikke gpres for smaa, de daarlige Dele af Kedlen maa fjernes, saa at der 

ikke kommer dobbelt Pladetykkelse uden for Samlingens Skyld. Lapperne 

skUlle, hvor det er muligt, nittes paa Kedlen og kun i yderste Npdsfald 

byltes paa, idet denne Samlingsmaade, som kræver Anbringelsen af Pakning 

ni ettern Lap og Kedelplade, der hurtig bliver utæt, kan give Anledning til 

Tæring af de omliggende Partier.

En mindre Svedning, som skyldes Utæthed i en Sainling og ikke en 

Revne i Materialet, er vel i og for sig ikke direkte farlig, men den kan let 

i Længden skade Dampkedlens Holdbarhed,, idet den giver Anledning til 

Tæring (Korrosion) og, om den faar Lov til at virke uforstyrret, vil give 

Anledning til stprre Lækager og maaske Eksplosioner. Af Hensyn til
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hvorfra Vandet kan dryppe ned paa Kedlen, omhyggelig rmdgaas.

5. Tæring er en Rustdannelse, som fremskyndes ved en mekanisk Virk

somhed, der stedse skaber nye Angrebspunkter. Tæring optræder derfor 

anderledes end sædvanlig Rustdannelse og forekommer saavel indvendig som 

udvendig paa Kedelpladerne, hyppigst dog udvendig. Sjælden er den 

jævnt fordelt paa en ftørre Del af Kedlen; oftest holder den sig til enkelte 

Steder eller endog kun enkelte Pletter, men optræder til Gengæld meget 

kraftig og gennemhuller i kort Tid Kedlen. Oftest angriber den paa en 

stor Mængde Punkter, mer eller mindre tæt ved hverandre, og gør disse 

til Udgangssteder for Huller af forskellig Størrelse.

Tæringen er en snigende Sygdom for Kedlen, der gaar 

langsomt men sikkert frem og ender med Kedlens ødelæggelse. Den er 

særlig farlig, fordi den er vanskelig at opdage, idet den ofte angriber skjulte 

eller vanskelig tilgængelige Steder. Tæringen har foraarsaget mange 

Kedeleksplosioner, og i mange Tilfælde har det ti æret umuligt at angive 

Grunden til den. Det er en Erfaringssag, at Tæring er hyppigst i Kedler, 

der fpdes med koldt Vand, og at saadanne Kedler angribes saavel Udvendig 

som indvendig.

6. Udvendig Tæring, som kan skyldes de i Rpgen indeholdte 

Vanddampe i Forbindelse med de ved svovlholdig Kuls Forbrænding Ud

viklede Luftarter, opstaar ofte ved Utæthed i Kedlen ved Samlinger eller

Mg. 70.

Fig. 71.

Nitnagler, særlig ogsaa hvor der ved Samlingen er anvendt Skruebolt og 

Mptrik, idet der strpmmer en ringe Mængde Damp ud af smaa Utætheder, 

som graver Kanaler i Pladerne, maaske tildels ligefrem ved mekanisk Slid. 

Rpgens Indflydelse og Kedlens „Arbejden" fremskynde Virkningen.

Begaar man den store Fejl hyppig at udblæse Kedlen, fpr Murværket
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om Kedlen er afsvalet, forøge» Kedlens Utætheder, og man kan da træffe

mange af Kedlens Spmme tærede.

Fig. 69 viser Udvendig Tæring ved en Spm, Fig. 70 og Fig. 71 ud

vendig Tcering, udgaaet fra en utæt Nitnagle R.

Udvendig Tcering indtræder ofte, hvor Rpr, Dampdomer og lignende 

ere forbundne med Kedlen, i Kedelspmmene, Jldkanalen og navnlig paa 

Steder, hvor Kedlen er indmuret eller tildækket. Særlig farlige ere de sidste

Steder, fordi Vand og Damp ikke kunne komme bort, og Utæthederne der 

mindre let opdages. At dække en Kedel helt med Murværk er derfor for

kasteligt, at dække dens Forside dermed 

fraraadeligt. Er en Kedel for at isolere 

den foroven dækket med Sand, vil en 

lille Utæthed let gaa upaaagtet hen og 

Tæringen faa Lov at brede sig, til Kedlen 

er pdelagt. Fig. 72 og 73 vise udvendig 

Tcering paa en sanddcekket Kedel. Isoleres 

med Jnfusoriemasse, har man meget mere 

Udsigt til at opdage enten Dampud- 

strpmning eller Vandet som en vaad Plet.

Sig- 72

Fig. 73.

7. Forebyggelse af udvendig Tcering sker ved rigtig Konstrnk- 

tion af Kedlen, rigtigt Forlpb af Sømmene, godt Materiale og Arbejde, 

navnlig Nittearbejde, omhyggelig Jndmuring, hvorved Vandansamlinger 

udelukkes, let tilgængelige Trækkanaler, som renses hyppig og omhyggelig. 

Kedlerne bpr som nævnt ikke overmures eller lægges bag Frontmuren; alle 

ArmatUrerne paa Toppen maa holdes godt pakkede, saa at de ikke give 

Vanddryp. Toppen bpr ikke dækkes med Sand men med Jsolationsmasse, 

som viser Fagligheds Gennemtrængen; er den sanddcekket, bør den af og 

til afdækkes og efterses grunbig.

Mpnjemaling er næppe noget Præservativ mod Tcering, den vil ikke 

holde sig og ikke godt kunne fornys.

8. Indvendig Tcering er sjældnere, men ligesaa farlig som ud

vendig. Som ncevnt er den hyppigst ved Fpdmng med koldt Vand. Det 

udkogte Vand giver ikke Anledning til Rustdannelse, som derimod skyldes 

den med Fpdevandet indfprte Luft i Forbindelse med Vandet. Virkningen 

forøges, naar der er Syrer i Fpdevandet, som Tilfældet kan vcere, naar 

det er Overfladevand fra Moser, eller Kondensationsvand indeholdende Fedt

stoffer (Smprelse fra Maskinen), som sønderdeles ved den hpje Temperatur 

i Kedlen. Særlig stærk Tcering vil man kunne faa ved at fpde med As- 

faldsvand fra kemiske Fabrikker, Farverier og lignende.
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Tæringen udbreder sig ligesom den ud

vendige langs Spmmene og ved Afstivningernes 

Befcestelsessteder. Fig. 74 og 75 vise indvendig 

Tæring.

Det skulde synes, at man kande undgaa 

indvendig Tæring ved at føbe med den konden

serede Damp fra Maskinen, men dette slaar 

ingenlunde altid til; Fpdevand af denne Art 

indeholder nemlig ikke faa skadelige Stoffer 

saasom Fibre fra Hampepakningcr, Fedtsyre, 

Talg, Jcernilte, metalliske Partikler fra Damp-

Fig. 74.

Fig. 75.

cylinderen og dens Pakning. Kedlen bedcekkes da med en slimet rpdbrnn 

Mnddersubstans med Fedt og Jcernilte som Hovedbestanddel; under dette 

Lag angribes Kedlen, og Pladerne kunne endog gennemruste i Lpbet af 

kort Tid. Som ovenfor angivet (Side 68) bpr derfor, hvor Fpdevandet 

kan komme til at indeholde Fedtstoffer, anvendes særlig Opmærksomhed bl. 

a. ved Kedelrensningen.

9. Forebyggelse af indvendig Tcering sker bedst ved at sprge 
for, at Fpdevandet er rent eller dog ikke indeholder Syrer eller metalliske 

Bestanddele. Bed Skibskedler anvendes altid Zinkplader i Kedlen, idet 

Zink skal angribes fremfor Jcern; det har ipvrig vist sig, at Zink ogsaa 

kan fortæres i Landkedler, hvorfor det fortjener Opmærksomhed; skade kan 

det ialtfald ikke.

Hovedsagen overfor Spprgsmaalet om Tcering bliver, at Kedlen er 
indrettet saaledes, at man grundig kan efterse den overalt 

indvendig som udvendig, og at et omhyggeligt Eftersyn af 

paalidelige Folk jævnlig sker.

10. Overkogning siges at forekomme, naar Dampen river Vand
partikler med sig over fra Kedlen til Damprpret. Overkogning er en vigtig 

Fejl; ikke alene medfprer den et betydeligt Ökonomist Tab, idet det med

revne Vand er opvarmet uden at gøre nogen Nytte, men bliver den stærk, 

kan ben Udsætte Kedlen for Fare ved Vandmangel, og i Dampmaskinen 

vil den medfpre uregelmæssig Gang og Vandansamlmg i Cylinderen, der 

endog kan bevirke, at Bundene sprænges fra.

Som A arsag er til Overkogning anføres:

ujævn Fyring og Fpdnmg,

urent navnlig fedtet eller med andre organiske Stoffer opfyldt Fpdevand, 

for hpj Vandstand og for lille Damprum, 

for lille Fordampningsflade, og

for hnrtig Aabning af Damp ventilen.
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Som Kendetegn paa Overkogning anfpres:

at Vandoverfladen i Vandstandsglasset hurtig hæver og sænker sig, og 

at der hpres Stpd i Dampmaskinens Cylinder.

Forebyggelse af Overkogning sker væsentlig ved godt Valg og god 

KonstrUktion af Kedel, godt Fpdevand og god Pasning. Da det har vist 

sig, at de tidligere almindelige Dampsamlere (Hatte eller Domer) ikke 

svarede til deres Hensigt at forhindre Overkogning og skaffe det, det kommer 

an paa, tpr Damp, bUrde deri enhver Kedel vcereen Adskiller (Separator) 

for Damp og Vand. En simpel men praktisk Form for en saadan er et 

Rpr langs Kedeltoppen, gaaende fra Mandhullet til DampventilstUdstn, 

foroven forsynet med en Mængde Smaahuller, hvis samlede Areal bør 

vcere mindst et Par Gange ftørre end Rprets Lysningsareal, og aabent i 

den mod Dampstudsen vendende Ende, mod hvilken Roret hælder lidt. 

Den vaade Damp vil, idet den tvinges til at gaa gennem de snævre Huller, 

befri sig for sit Vand, fom vil samle sig langs Bunden af Rpret og løbe 

ud for Enden.

Have flere Kedler fcelles Dampsamler, vil der her, selv om denne er 

isoleret, fortættes noget Vand, som kan gøre Dampen vaad igen, naar den 

er kommen tpr fra Separatorerne. Man bpr derfor ved en lille med Hane 

forsynet Returledning, som under Gangen staar aaben, automatisk lade 

dette Vand løbe tilbage til Kedlerne.

Bemærkes Overkogning, spges den forebygget eller dog formindsket ved, 

at Dampventilen lukkes, og Vand hurtig scettes paa, samt Fyrdpren aabnes; 

ved Dampmaskinen maa det i Cylindrene overkogte Vand faa Udvej ved, 

at man aabner Udblæsningshanerne.

11. Vandmangel rummer ligesom Kedelsten en Hovedfare for Kedlen. 

Kedelpasseren maa derfor ved alle Midler spge at undgaa dm og vcere 

særlig paapasselig med Fpdningen, naar der pludselig indtræder et stærkt 

Dampforbrug.

Vandmangel kan skyldes: 

utilstrækkelig Fpdning, 

Overkogning, 

Tab gennem Lcek eller anden Utæthed.

Da sikker Fpdning er Betingelsen for uforstyrret Kedeldrift, maa man, 

hvis man pnsker en saadan, ikke alene holde en Reservefpdepumpe klar til 

at bruges med meget kort Varsel, men ved hyppige Prpver forvisse sig 

om, at den kan arbejde.

Til at kontrolere Vandstanden haves Vandstandsglas, Prpvehaner og 

undertiden Svpmmere. Naar disse Apparater ere i Orden og benyttes 

forskriftsmæssig af Kedelpasseren, som navnlig uafladelig maa have sin 

Opmærksomhed henvendt paa Vandstandsglasset med Sikkerhed for, at
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dette ikke ved Tilstopning af selve Glasset eller Forbindelsesvejene med 

Kedlen, er misvisende, vil Vandmangel ikke Anne indtrcede uden at blive 

bemærket, og derved vil saa godt som altid Fare for Kedlen kunne af- 

vendes. Ved Kedler med Separatorer, hvor Overkog ikke kan befrygtes, kan 

Kedelpasseren overhovedet ved at holde Kedlen rigelig fyldt med Vand, 

selv hvor der sker pludseligt stærkt DampforbrUg, undgaa Vandmangel.

En upaalidelig og slpv Kedelpasser, som ikke har Opmærksomheden 

henvendt paa, om hans Fpdepumpe fpder, som ikke raadfprer sig med sine 

Prpvehaner, som npjes meb en Gang imellem at kaste et Blik hen paa et 

Vandstandsglas, der viser galt, fordi det er slet pakket og derved for

stoppet eller tilsat meb Slam, saa at det er falskvisende, vil kunne faa 

Vandmangel uden at ane det og i værste Tilfælde som Offer for en Kedel- 

eksplosion kunne komme til at bpde med Livet for sin Upaalidelighed, idet 

Kedelflader, der skulde have ti æret dækkede af Vand, ere blevne blottede, 

derefter glpdende og saa ere bristede.

Middelvandstanden maa vise sig ud for Vandliniemcerket, som i Reglen 

vil bære midt paa Glasrpret. Det maa erindres, at ved Kedler meb hpjt 

Tryk og ringe Damprum, Vandet stiger i Vandstandsglasset, naar Paa- 

scetningsventilen for Vandet aabnes, og at Vandstandsglasset derfor viser 

en hpjere Stand end den virkelige.

12. Er Vandet sunket ned under den normale Vandlinie, 

men ikke mere, end at man har Sikkerhed for, at det staar otier 

det hpjeste Punkt' af Kedlen, som berøre» af Ilden, dæmpes 

Ilden ved at stikke paa Spjældet, derefter kastes friskt Brændsel paa Risten, 

Fyrdpren aabnes, Dæmperne lukkes, man fpder hurtig op til fornpden 

Vandhpjde og gaar saa over til den regelmæssige Fyring.

Er man uvis om, hvor dybt Vandet er sunket, idet Vand

standsviserne ingen Oplysning give, og der altsaa er Fare for, at Vandet 

allerede staar under det hpjeste af Ilden berørte Pnnkt, afspcerres Kedlen, 

hvis den arbejder sammen meb flere, Ilden skal rages ud (Bekendtgørelse 

af 28. Febr. 1891), Spjæld og Fyrdpr aabnes, og Kedlen staa rolig hen 

til Afkplmg. Kedelpasseren maa ikke opholde sig mere foran Forsiden as 

Kedlen end npdvendig.

Der maa i dette Tilfælde under ingen Omstændigheder hurtig blæses 

Damp ud, hvorved Kedlen vil blive sat i farlige Svingninger, men hvad 

enten Sikkerhedsventilen blceser Damp ud eller ikke, maa den dog ikke rpres. 

Ejheller maa der fpdes.

Naar Kedlen og Murværket ere fuldstændig afkplede, Underkastes 

Kedlen et omhyggeligt Eftersyn, og fprst efter at der er Sikkerhed for, at 

der ingen Skade er sket, fyldes Vand paa, og Fyringen begynder paany. 

Om det skete gpres Anmærkning i Kedelbogen.
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Har nogen Del af Jldkanalen været glpdende, sker 

Melding herom til vedkommende Assistent ved Fabrikinspek

toratet, som derefter undersøger Kedlen og bestemmer, om den maa tages 

i Brug straks eller skal repareres forinden.

At Kedlerne have lidt Overlast ved Vandmangel viser sig i mange 

Tilfælde derved, at de have faaet Buler i Pladerne navnlig ved de corniske 

Kedler i dem otier Fyret, Jldpladerne. Disse Bnler vidne mod Kedel

passerne og paadrage dem Ansvar, men paa den anden Side pege de 

ogsaa paa, at Eksplosioner paa Grund af Vandmangel i de fleste Tilfælde 

kunne undgaas, na ar Kedelpasseren resolut iagttager de anførte Forholds

regler, medens de ere overhængende, hvis han undlader dette eller fejgt 

forlader sin Post.

13. Spcendingsgraden har Kedelpasseren intet andet Middel til at 

bedpmme end Trykmaaleren, saalcenge Spændingen ikke overstiger det til

ladelige; ligesom hans Opmærksomhed ander Kedlens Gang bpr vcere hen

vendt paa Trykmaaleren, saaledes maa han ikke forspmme, naar Lejlighed 

gives at forvisse sig om, at den staar paa O, naar der intet Overtryk er. 

Er der Grund til at antage, at den er fejlvisende, bør den erstattes med 

en anden. Ved de treaarlige Trykprpver kontroleres Trykmaaleren af 

Fabrikmspektoratets Assistent, ved indtrcedende ftørre Standsninger maa 

det ikke forspmmes at faa Trykmaaleren efterset, da Erfaring viser, at den 

efterhaanden ved Bragen vil vise fejl.

Trykmaalerens Viser bør aldrig gaa forbi det Mcerke, der betegner 

Grænsen for det tilladelige Arbejdstryk.

Er Sikkerhedsventilen komplet i Orden, vil den, naar dette sker, 

blæse ud, hvorved altsaa Kedlen af sig selv forhindres fra at faa for hpj 

Spænding, men det kan hænde, at Sikkerhedsventilen bider sig fast i Sædet, 

hvorfor det hprer til Kedelpasserens Pligter daglig at forvisse sig om, at 

den er i Orden, idet han ganske lidt og langsomt løfter Ventilen, naar 

Kedlen er fyret op; den skal da, naar den slipper, straks lukke sig og slutte 

aldeles tæt.
Naar Ventilen har bidt sig fast, blæser den for sent ud; 

det kan ogsaa forekomme, at den blæser for tidlig ud, og at 

man altsaa ikke kan naa den fnlde Arbejdsspænding, uagtet Ventilens Be

lastning, da den ved Prpven bestemtes af Fabrikinspektoratets Assistent, 

viste sig at passe efter Arbejdsspcendingen. Der kan her kun vcere Tale 

om et Par Pund paa Trykmaaleren, med mindre Ventilen har lidt Over

last, og det maa erindres, at det er strafbart at ville spge at af

hjælpe denne Mangel ved at forøge Belastningen paa Sikker

hedsventilen.
Er Sikkerhedsventilen utæt, kan man spge at dreje den sagte i
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sir Scede, hvor dette lader sig gøre, ellers lade den gaa forsigtig op og 

ned nogle Gange, Aarsagen kan nemlig være lidt Smuds, der har sat sig 

fast, men som den udstrømmende Damp kan rive med. Vedvarer Utæt

heden, maa Ventil og Seede slibes sammen, saasnart Kedlen er kold, da 

Utæthed i Lighed med enhver anden Aabning af Ventiler met)fører Varme

tab og vil blive værre, om den ikke afhjælpes, ligesom den, naar der ikke 

er Afgangsror for den Udblceste Damp, kan give Anledning til Tæring 

paa Kedlen.

Det maa ipvrigt erindres, at vedblivende Utæthed ved Ventilen, som 

ikke ophprer ved Sammenslibningen, hidrprer fra fejl KonstrUktion, saaledes 

enten at Ventilscedet er for bredt, eller at Vcegtstangens Tryk virker skcevt 

paa Ventilen — hvad kun kan afhjælpes ved en Afdrejning i Maskin

værkstedet.

14. Viser Trykmaalerens hurtige Stigen, at der er Fare 

for, at Damptrykket vil stige otier det tilladelige, bør der 

straks fpdes, og Spjældet stikkes for at dcempe Ilden. Er paa 

en eller anden Maade Trykket steget over det tilladelige, hvad der næppe 

vil skyldes andet end Forsømmelighed fra Kedelpasserens Side, lukker han 

Dæmperen, aabner Fyrdpren og sætter alle Fpdeapparater i Gang selv- 

fplgelig under den i (12) indeholdte Formdscetning for Tilladeligheden heraf.

Er det ikke muligt at saa Spændingen op til det normale, 

kan Aarsagen være enten grov Forsømmelighed, f. Eks. at et Damprpr 

staar aabent, at Kedlen er meget uren, at der fyres slet, eller ogsaa at 

Kedlen er for lille til at Udvikle den Dampmcengde, der kræves. Da det 

er upkonomisk at fyre forceret, og det tillige anstrenger Kedlen, bpr, naar 

man til daglig Brug ikke kan holde Spænding, Kedlen ombyttes med en 

ftørre, eller een Kedel til lægges ind.

15. Naar en Dampkedels Vcegge aabnes i saa stort et 

Omfang, at der sker en pludselig Udstrømning af Kedlens 

Indhold af Damp og Vand, saaledes at Spændingen indenfor 

bliver lig Spændingen udenfor, da er denne Katastrofe at 

betegne som en Kedeleksplosion.

Kedeleksplosioner forekomme i alle Lande. Paa Grund af de øde

læggelser, de foraarsage paa Personer og Ejendomme, maa alt gøres for 

at forebygge dem.

Man tilskriver dem folgende Aarsager:

1. Slet Fabrikation, vcere sig fejlagtig Konstruktion, særlig Mangel 

paa Afstivning, eller paa Forstærkning over Mandhullet o. L, vcere 

sig slet Materiale.

Vejledning for Kedelpassere. 6
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2. slet Rpgt, fremforalt for lav Vandstand, fortømt Rensning, Uop

mærksomhed overfor Tæring, endelig for hpj Spænding.

3. andre Forhold, saasom Fremkomst af en stor UdstrMningsaabning 

for Dampen, f. Eks. ved at et Darnprpr springer, Eksplosion af Gas 

i Jldkcmalerne (X. Kapitel 4), Vandets Draabetilstand og Overhedning, 

Stpd og Slag paa en Kedel, som er under Damp.

Fejl Konstruktion og slet Materiale maa afværges ved Kontrol med Ked

lens Tegning og Materialet og ligger saaledes udenfor Kedelpasserens Om- 

raade. At et Damprpr i Kedlerne eller lignende springer kan efter Omstændig

hederne vcere hans Skyld eller ikke, i de almindeligste Former for Land

kedler forekomme ikke saadanne Dele, i Lokomobilkedler vil en Brist paa et 

Flammerpr oftest kun føre til, at Kedlen ikke kan holde Damp, eller at 

Fyret slukkes.

16. Draabetilstanden, hvorved forstodes, at Vandet ikke laa 

umiddelbart op ad Ked elv æggene, og saa, naar Draabetilstanden hprte op 

ved at komme i Berpring med dem, pludjelig udviklede en umaadelig Mængde 

Damp, og Overhedningen, som betyder, at Vandet opnaar en hvjere 

Temperatur end den, der svarer til Damptrykket og derfor, naar Over- 

hedningstilstanden ophprer, pludselig fordamper voldsomt, tillagde man 

fpr stor Betydning.
Nu vil man kun kunne betragte Draabeteorien som en Fabel, bag 

hvilken ingen daarlig Kedelpasser mere finder Dækning, og Overhedningen, 

om den overhovedet under de i Kedlen herskende Forhold er mulig, værger 

man sig imod ved at sprge for Cirkulation af Vandet og for, at det inde

holder Last, altsaa ved at aabne Lilfthane (Prpvehcme) paa en Kedel, der 

ikke er under Spænding, eller ved at spde en Kedel, som er under Spænding.

Eksplosion af Gasarter i Jldkanalen skyldes slet Pasning. Slag paa 

Kedlen under Gangen bør overhovedet ikke forekomme.

Det ses saaledes, at den væsentligste Aarsag til Dampkedel- 

eksplosioner maa spges i slet Pasning og Rpgt af Kedlerne.

17. Eksplosionskraften indeholdes baade af Dampen og 

af Vandet, men, naar lige Rumfang betragtes, i langt hpjere 

Grad i Vandet end i Dampen. De Ulykker, der fremkomme ved en 

Kedels Eksplosion, staa derfor, bortset fra de lokale Omstændigheder, nærmest 

i Forhold til dens Vandmængde. Naar imidlertid visse Former af Rpr- 

kedler overvejende paa Grund af deres ringe Vandindhold have vceret 

betegnede som „eksplosionsfri", er dette urigtigt: passes en Kedel slet, vil 

den kunne eksplodere, hvilken Konstruktion den end har, og Rprkedlerne med 

deres mange Dele og Samlinger fortjene just særlig Paapasselighed, lige

som de kræve særlig godt Fpdevand.
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Man har tidligere ment, at naar et stprre Stykke Kedelsten pludselig 

lpsnede sig og blottede en varm Kedelflade, vilde der opstaa Eksplosion 

paa Grund af en voldsom Dampudvikliug, som skyldtes pludselig Varme

afgivelse fra den varme Kedelflade.

Dette er ikke ganske rigtigt; Jærnet har ikke nogen meget stor Varme

mængde at afgive, det er derfor ikke en pludselig stor Dampudvikling, der 

kan blive Tale om, men det er den pludselige Afkpling af Fladen, der 

medfprer skæbnesvangre Spændinger, i Forbindelse med, at Metallernes 

Brudgrcense synker, naar Temperaturen stiger.

Medens man ved Prpven med koldt Tryk kan sige, at de 

stærke Dele af Kedlen hjælpe de svage, vil under Gangen 

det omvendte kunne finde Sted, at de stcerke Dele rive de 

svage itu.

At Materialet kan strække sig, er derfor af stprste Betydning til Fore

byggelse af Eksplosioner, de noksom bekendte her oftere omtalte Buler eller 

Lommer i Fyrkanalerne, der vidne om Kedelpassernes Pligtforsømmelse, 

melde ogsaa, at Kedlens Eksplosion afværgedes ved, at Materialet var 

istand til at give efter.

18. I det foregaaende er der stadig gaaet ud fra, at Fpdevandet til 
Kedlen var ferskt, det kan imidlertid forekomme, at man her i Landet er 

henvist til at fpde Landkedler med Saltvand. Man maa da erindre, at 

Äalt er saa lidt flygtigt, at det vil blive i Kedlen og saaledes esterhaanden 

ophobes i, en saadan Grad, at det vil udskille sig i Krystaller. Man maa 

derfor ferske fit Band i Kedlen ved U.dblcesning, og da Saltdannelsen fore-- 

gaar livlig i Vandskorpen, der have en egen Hane, Skumhanen, som 

benyttes ved Siden af Vandhanen. Ved Salinometret, en Flydevægt, 

undersøger man med passende Mellemrum Kedelvandets Saltholdighed. 

Det anbefales naar man gaar med salt eller brakt Vand, at sætte Zink

plader i Kedlen, idet disses Fortæring beskytter Kedelpladerne mod Tæring.

6*



Dampmaskinen.

XIII. Kapitel.

Dampens Virkning i Dampmaskinen.

1. Dampens Virkning i Dampmaskinen bestaar i, at den ved at 

trykke paa et i en Cylinder indesluttet Stempel tilvejebringer Bevægelse, 

fordi Damptrykket paa Stempelets Forflade er stprre end de Modstande, 

der skulle overvindes, og som kunne betragtes som et Modtryk mod Stempelets 

Bagflade.
Stempelets Bevægelse er frem- og tilbagegaaende; da der kun und

tagelsesvis vil vcere Brug for en saadan som Arbejdsbevcrgelse, maa man 

i Regelen forvandle den frem- og tilbagegaaende Bevægelse til en om- 

drejende. Pumperne Fig. 61, 62 og 63 ere Eksempler paa Undtagelsen. Denne 

Forvandling'sker paa lignende Maade som paa en Rok, Symaskine eller 

Drejebænk, hvor den af Foden frembragte vuggende Bevægelse af Traadet 

gennem Trcekstangen overfpres paa Krumtappen og bringer dennes Aksel 

til at dreje sig. Fra de nævnte Smaamaskiner ved man, at der er to 

Stillinger, som det kommer an paa at komme over for at holde Maskinen 

i Gang, nemlig den ene, hvor Trækstangen dækker Krumtaparmen, og den 

anden, hvor Trcekstang og KrUmtaparm ligge i Forlængelse af hinanden; 

det nytter ikke, hvor stærkt man trykker med Foden ved disse Punkter, der 

kaldes henholdsvis yderste og inderste Dpdpunkt: det er Farten, som 

Maskinens bevægelige Dele have, der skal hjælpe derover. Derfor forøger 

man de bevægelige Deles Masse ved at tilføje et Svinghjul, som des- 

Uden har den Betydning at give Maskinen en jcevn Gang (Se næste 

Kapitel).

2. Der er gjort mange Forfpg paa at komme fra Stempelmaflinerne, 

idet man tilstræbte at undgaa dels det med Overgangen fra frem- og til-
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bagegaaende til omdrejende Bevægelse forbundne Krafttab, som man dog 

anslog til langt ftørre, end det er, dels Dpdpunkterne og oftest ogsaa 

Svinghjulet. Forspgene gik tidligere i Retning af de saakaldte Kapsel- 

maskiner, men disse maa vist siges helt at have Udspillet deres Rolle. I 

den senere Tid er de Lavals Dampturbine fremstaaet, hvis Grimd- 

tanke er laant fra VandtUrbinerne, den synes snarere at have en Fremtid. 

De almindelige Dampmaskiner ere dobbeltvirkende o: naar Stempelet 

ved Damptryk fra den ene Side er kommet til sin Iderstilling, ledes 

Dampen ind paa den anden Side af det og trykker det tilbage til Udgangs

stillingen. Der gives dog visse hurtiggaaende Smaamaskiner, oftest med 

flere Cylindre (Brotherhoods), som ere enkeltvirkende, altsaa ligesom de 

fleste Gas- og Petrolmmmotorer have Cylinderen aaben til den ene Side.

3. Dampens Vej gennem en almindelig Dampmaskine er da folgende: 

gennem en Dampventil, som sidder der, hvor det fra Kedlen eller Damp

samleren kommende Damprpr stpder til Maskinen, strpmmer Dampen til 

Gliderkassen, som sidder paa Dampcylinderen (Fig. 88), i hvilken den 

gaar ind fra den ene eller fra den anden Side, alt eftersom Glideren er 

stillet i det givne øjeblik, saaledes som nærmere udvikles i XV. Kapitel om 

Styringen.

Naar Stempelet har naaet Iderstillingen, styres om, den brugte Damp 

undslipper gennem Spildedamprpret, og der kan da ske et af tre. Enten 

gør Dampen ingen Nytte mere for Maskinen, men slipper som virkelig 

Spildedamp Ud i Luften, — efterat den dog maaske kan være ledet gennem 

en længere Ledning for at benyttes til Opvarmning eller, som ved Loko

mobiler, har vceret sluppen ud i Skorstenen for at give Træk — eller 

Dampen ledes til en Fortcetter (Kondensator) og gpr Gavn ved, at der 

paa Grund af Fortætningen frembringes delvist Vakmlm paa Stempelets 

Bagside, og en Formindskelse af Modtrykket paa Stempelets Bagside er 

lige saa meget værd svm en tilsvarende Forpgelse af Trykket paa Stempelets 

Forside, Fortcetteren forstcerker altsaa Dampmaskinens Kraft — eller Dampen 

passerer endnu en Cylinder, fpr den gaar til Fortcetteren. I den senere 

Tid har man ipvrig, navnlig ombord, ikke sjælden Trecylinder- — ja 

endog Fircylindermafliner. Endelig spiller Dampen en Rolle i Fortcetteren 

ved at opvarme Fpdevandet.

4. Har Dampen kun een Cylinder at passere, vilde det o ære en stor 

ødslen med Damp, altsaa Brændsel, om man lod den gaa med Kedlens 

fulde Tryk mod Stempelet mider hele dettes Vandring, thi Fplgen heraf 

vilde jo være, at man i det Fri eller til Fortcetteren udstpdte Damp af 

hpj Spænding. Man indretter derfor Gliderens Bevægelse (Styringen) 

saaledes, at der kun gives Damp under en Del af Stempelets Vandring
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og derefter afspcerres. Den i Cylinderen aflukkede Damp vil da udvide 

sig (ekspandere sig), idet samtidig dens Spænding aftager i samme Forhold. 

Er der saaledes sluppet Damp af 5 Atmosfærers Spænding ind i lidt 

over 1/5 Længde af Cylinderen, hvad der kaldes at gaa med godt 1/5 

Fyldning, saa vil denne Damp, naar Stempelet har naaet Iderstillingen, 

have udvidet sig c. 5 Gange, Spændingen vil Deere aftagen til c. Vs og 

bære bleven lidt over 1 Atmosfære, og Dampen derfor som Spildedamp juft 

kunne strpmme ud i Luften. Med et Overtryk af 4 Atm. kan man altsaa 

ikke fylde mindre end V5, og dette er endda teoretisk, thi de UUndgaaelige 

Varmetab medfpre, at Ekspansionen ikke kan drives saavidt.

5. Af praktiske Hensyn, baade for at faa bedre Gang paa Maskinen 

og for bedre at kunne tætte for Dampen, er man efterhaanden, som man 

har anvendt stærkere og stærkere spændt Damp og stprre Mafliner, gaaet 

til at lade Ekspansionen foregaa ikke eller kun for en ringe Del i den 

fprsfe Cylinder, „Hpjtrykcylinderen", men derimod i den nceste „Lavtryk- 

cylinderen". *)

*) Er der tre Cylindre, benævnes de Hojtryk-, Mellemtryk- og Lavtrylcylinder; er 

der fire, kaldes de Højtryk-, 1' Mellemtryk-, 2' Mellemtryk- og Lavtrykcylinder. 

Ikke at forveksle med disse „Flergangsmaskiner", henholdsvis Togangs-, Tregangs- 

og Firgangsmaflinerne ere Tvillingmaskinerne, som ere to sammenbyggede men indbyrdes 

uafhængige Mastiner, oprindelig kun med 1 Cylinder hver, godt kendte som Damp- 

stibsmafliner.

6. Som Maal for Maskinens Arbejde angives dette i Hestes Kraft 

(H. K.). Hestekraften er selvfølgelig afhængig af Dampens Spænding og 

Dampforbruget i en vis Tid, idet disse betinge Trykket paa Dampstempelet 

og Omdrefningstallet; Trykket paa Dampstempelet faas ved et Apparat, 

(Indikatoren) som med en Blyant paa et Stykke Papir antomatisk tegner 

et saakaldet Diagram, hvis Længde svarer til en Stempelvandring, og 

hvis Hpjde paa hvert Sted af denne angiver (indicerer) den tilsvarende 

Spænding af Dampen i Cylinderen. Af det fremsatte fremgaar, at saa- 

lcenge der gives fuld Damp paa det fprste Stykke af Stempelvandringen, 

ville alle Hpjder Deere ligestore, derefter ville de under Ekspansionen aftage. 

Diagrammet giver ikke alene Midler i Hænde til at beregne, hvor stort 

Arbejde der udrettes under det enkelte Stempelslag, men ogsaa til at be- 

dpmme, om Styringen er god, og om Dampen i det hele virker i Cylinderen 

efter Anske. Der tages Diagrammer for begge Sider af Stempelet, de 

indicerede H. K. (L H. K.) findes ved at beregne Arbejdet i Pnndfod (den 

Kraft, som behpves for at løfte 1 N en Fod, for de to Diagrammer, mnl- 

tiplicere med Antallet af Dobbeltslag for Maskinen i Sekundet og dividere
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med 480, idet en H. K. regnes lig 480 Pundfod i Sekundet, (hvad der vil sige 

480 Prmd løftet 1 Fod hpjt i Sekundet eller 1 Pund løftet 480 Fod, eller 

16 Pund 30 Fod o. s. v., kun at Produkt af Antal Fod og Pand altid 

er 480).

I mange Tilfælde har det mere Interesse at faa at vide, hvad 

Maskinen udretter paa Krumtap akslen, altsaa dens virkelige eller effektive 

Arbejde end dens indicerede, ved Diagrammet bestemte. Man lægger da 

en Bremse paa Maskinen, holder denne i Arbejdsgang, og kan saa, da man 

har indrettet det saaledes, at man kender Bremsemodstanden, faa Maskinens 

effektive Hestekraft (E. H. K.) bestemt, som just er lig Bremsehestekraften. 

Bremseforspg ere kun udfprlige ved mindre Maskiner. Bremsehestekraften 

er selvfølgelig ikke lidet mindre end den indicerede H. K., da Maskinen 

kræver en Del Arbejde til at bevæge Stempel, Glidere, Pumper o. s. v. 

foruden, hvad der tabes ved Gnidningen i Lejerne. Ud over c. 90 °/0 af den 

indicerede H. K. har man overhovedet ikke naaet med den effektive, og denne 

er ofte kun 75 til 80 % I. H. K.

Man hprer endnu tale om nominelle Hestes Kraft (N. H. K.); 

dette Begreb, som er knyttet til Maskinens Dimensioner og ForUdscetning 

om Damptrykket, som aldeles ikke passe mere, er vildledende. I langsom- 

gaaende Maskiner er N. H. K. omtrent 1/3 I. H. K. og i hurtiggaaende 

Maskiner V20—V30, ofte er Forholdet c. 1j5. Udtrykket N. H. K. bpr 

derfor ikke benyttes.

Man maa ikke glemme, at Hestekraft er et meget elastisk Begreb, selv 

om Maskinen gaar med samme Dampspcending og samme Omdrejningstal, 

som gerne regnes som Antal Dobbeltslag i Minuttet, vil den kunne ud

folde en temmelig forskellig H. K. baade I. H. K. og E. H. K. efter 

Cylinderens Fyldningsgrad.

Medens man paa dansk regner 480 Pundfod i Sekundet, regnes 

metrisk 75 Kilogrammeter, og engelsk 33000 engelske Pundfod men i 

Minuttet (svarer til 550 eng. Pundfod i Sekundet). Da saaledes den 

danske H. K. svarer til 545 og den metriske til 542 eng. Pundfod i Sekundet, 

jes det, at Forskellen paa de tre Maal Under sædvanlige Forhold er uden 

Betydning.
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XIV. Kapitel.

Dampmaskinens enkelte Dele.

1. Fig. 76 viser 

den for mindre Land- 

maskiner almindelige 

Form den liggende en- 

cylindrede Maskine Uden 

Fortætning. Maskinens 

Stilling, hvorved for- 

staas de faste Dele, der 

tjene til Befæstelse for 

Cylinder og til (Støtte 

for de bevægelige Dele,Fig. 76.

er som Maskinstillinger 

i Almindelighed ndfprt af Stpbejern og ved Bolte urokkelig forbundet med 

det lnurede eller as Beton stpbte Fundament. Til venstre ses Cylinderen 

og over den Dampventilen (Damprpret er ikke tilføjet), længere til hpjre 

Stempelstangen med Krydshovedet, fra hvilket Forbindelsesstangen 

(Plejlstangen) udgaar til Krumtappinden, der her sidder paa en fuld 

Skive, som er kilet fast paa Hovedakslen. Denne bærer Svinghjulet, og 

driver CentrifUgalregulatorm, Fpdepumpe og Glider; de sidste 2 Organer

ere helt skjulte af Maskinstillingen.

2. Cylinderen er af Stpbejærn; den har Laag og Band af samme 

Metal, forsynede med Flancher, som pakkes og samles til Cylinderen med 

Skruebolte. Cylinderens Længde er ofte 1%—2*/, Gange dens Tværsnit. 

Som Fig. 77 viser, er der i Laaget en StoppebMse, gennem hvilken Stempel

stangen gaar lufttæt; ved ftørre Maskiner forlænges Stempelstangen ipvrig 

paa den anden Side af Stempelet (se Fig. 117), og Bunden maa da ogsaa

Fig. 77.

have Stoppebpsse. Fig. 77 viser en almindelig mindre 

Stoppebpsse, ogsaa anvendelig f. Eks. til Gliderstcengerne 

og bestaaende af selve den ud i et med Cylinderlaaget stpbte 

Bpsse, en Metalring der udfodrer Bpssen forneden, en 

anden Metalring, der sættes ovenpaa Pakningen og endelig 

det skrneskaarne, med Smprekop foroven forsynede Laag, 

ved hvilken det hele trækkes an, og den mellem de to 

Metalringe anbragte Pakning spændes sammen. Ved 

stprre Stoppebpsser have Bpsse og Laag Flancher og 

samles ved Skruebolte.
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Flci. 78.

Fig. 78 viser en hængende Stoppebpsse, a er Stempelstangen, b Cy

linderbunden, c en indlagt Messingring med Smprerille, soni forsynes fra 

Smørekoppen h gennem Rpret f, naar Hanen g 

aabnes; ä og ä er Hampepakning, e er Stoppe- 

bpssens Laag.

Cylinderens ene Jndervceg har foroven og for

neden Huller til Dampvejene, som udvendig udmnnde 

paa en firkantet plan Flade midt paa Cylinderens 

ene Side og derfra fortsættes ind i Gliderkassen 

(Se Fig. 89). Udmundingerne kaldes Næsebor eller 

Dampporte, og mellem dem er en Udstrpmningsport, 

som fører til Udstrpmningsgangen og videre til 

Spildedamprpret; den plane Flade kaldes Cylinder

spejlet, den tilsvarende Del paa Glideren, som bevæger 

sig frem og tilbage derpaa, hedder Gliderspejlet*).

*) Ikke sjælden er „Gliderspejl" Benævnelsen for, hvad der her er kaldet Cylinderspejl.

Cylinderen er indvendig nøjagtig cylindrisk udboret; ofte har den et Foder 

af finere Stpbejcern, og mellem dette og den egentlige Cylinder lader man 

være et Mellemrum, som fyldes med Damp fra Kedlen. Denne saakaldte 

„Damptrpje" forhindrer Askpling af Dampen i Cylinderen. Der maa 

vcere Aftapningshaner for fortættet Vand for begge Cylinderender og Trpje, 

endvidere helst Trykmaalere baade for Cylinder og Trpje samt Rpr til In

dikator paa begge Cylinderens Ender. Cylinderen isoleres ved en Indpak

ning i Filt eller lignende, som beklædes med Trcestaver, omsluttede af 

Messingbaand som vist paa Fig. 76 eller med en Staalplade.

3. Stempelet er ofte et linseformet Legeme, som fuldstcendig damptcet 

bevæger sig frem og tilbage i Cylinderen, idet Damptcetheden opnaas ved en 

Pakning. Medens denne tidligere, da man 

brugte mindre spændt og derfor mindre 

varm Damp, var af fedtet Hamp, er den 

nu næsten altid af Metal: Staal, Smede- 

jærn, Stpbejcern, Bronze eller Messing. 

Metalpakningen kan enten selv fjedre sig 

Udefter og derved tætte, eller den paavirkes 

af Fjedre i Stempelet. Til fprste Art hprer 

Pakningen paa Rams bottoms Stempel 

Fig. 79, den bestaar as 3 ä 5 opskaarne Ringe,

der virke saaledes, at den Smule Damp, 79
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som slipper gennem den fprste Ring ved 

Opskæringen, taber Spænding ved at gaa 

ind i Rammet til anden Ring; hvad der

af Damp slipper gennem denne til nceste 

Mellemrum, har altid tabt i Spænding 

o. s. fr.

Fig. 80 viser Tværsnit, Fig. 82 

Længdesnit i et almindeligt Stempel med
Na- so.

Fig. 82.

Fjedre og Metalpakning, Fig. 81 viser Me

talpakningen med Laas. Stempelstangen 

maa være omhyggelig fastkilet paa Stempelet. 

Dettes gennemløbne Vej kaldes det nyttige 

Rum i Modsætning til det skadelige Rrun, 

som er Spillerummet mellem Stempel og Cy

linderbunde, samt Dampvejene fra Cylinder- 

boringen til Cylinderspejlet.

4. Gennem Krydshoved, Plejlstang 

og Krumtap overfpres og forandres

Stempelets fremogtilbagegaaende Bevægelse til Krumtap- eller Hovedakselens 

omdrejende Bevægelse. Krydshovedet er en Klods af Smedejcern eller 

Stpbejcern, i hvilken Stempelstangen er fastgjort ved Kile eller ved Skrue 

og Mptrik, og til hvilken Plejlstangen er fæstet saaledes, at enten Ptejl- 

stangen er gaffeldelt og griber om en Dobbelttap paa Krydshovedet eller, 

som vist paa Fig. 76, at Plejlstangen sidder paa en Gaffeltap i det gaffel

delte Krydshoved i hvilket Plejlstangen, i begge Tilfælde, kan vugge. 

Krydshovedet maa styres; hertil anvendtes tidligere to Par retlinede paral

lele Ledeskinner, „Kulisser", mellem hvilke der gled firkantede til Kryds

hovedet fæstede Styreklodser. Fig. 76 viser en nyere Styring, nemlig i et 

indvendig cylindrisk Uddrejet Rpr, som Udgpr en Del af Maskinstillingen.

Plejlstangen har i begge Ender Hoveder, med hvilke den omslutter 

henholdsvis Tappen i Krydshovedet og Krumtappindm (Vortetappen), det 

sidste Hoved ses paa Fig. 76 at have en Strop med Kile til at holde 

Panderne sammen, i Modsætning til et saadant „aabent" Hoved kan Plejl

stangen undertiden have et helt lukket Hoved, dannet som et Øje, hvori 

Panderne scettes.

Krumtappinden, der er af Staal eller Smedejcern, er paa Fig. 76 

fcestet til en Skive af Stpbejcern, og der er ingen Understøttelse paa den 

fra Papirets Plan vendende Side, Konstruktionen er „overhængt". I Mod

sætning dertil kan man som vist paa Fig. 110 have en dobbelt Krumtap, men 

da altid af Smedejcern eller Staal, en saakaldet Krumtap bugt, der er
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ftøttet paa begge Sider. Fig. 117 viser en enkelt Krumtap for hver af 

Plejlstcengerne, men forskellig fra Fig. 76.

Paa Maskinen Fig. 76 skal Krmntappinden tænkes at bevcege sig „med 

Solen" o: som Viserne paa Uret, Maskinen er da retgaaende, og Trykket 

fra Krydshovedet gaar baade ved Frem- og Tilbagegangen mod Rprets 

nederste Del. Dets pverste Styr er derfor af meget ringe Betydning og 

man finder Maskiner, hvor dette mangler og erstattesved, at Krydshovedets 

Understyr omfatter Krydshovedet svalehaleformet.

Der maa kunne spændes efter, naar der efterhaanden ved Slid opstaar 

Slpring i Styrene.

Ved de ældre Maskiner indskpdes mellem Stempelstangen og Plejlstan- 

gen en saakaldet Balancier, en svcer toarmet Vcegtstang, denne gjordes 

af Stpbejcern. Krydshovedet styredes ved en egen Ligefpring, Watts Pa

rallelogram. Maskinen var stauende. Denne Maskinform, som kun egner 

sig til langsom Gang, finder endnu, om end sjældnere, Anvendelse til Pump

ning, fordi det er let at anbringe Pnmper i Forbindelse med Balancieren.

5. Paa Hovedakselen, som Understøttes ved fornpdne Lejer paa 

Stillingen, anbringes fprst og fremmest Svinghjulet, et svcert Hjul af 

Stpbejcern, der, hvis Kraften skal afgives gennem Rem, ofte er afdrejet til 

Remskive for Hoveddrivremmen, eller hvis Kraften skal afgives gennem 

Tove, er forsynet med Riller til disse, sam vist paa Fig. 117.

Store Svinghjul ere delte diametralt, Stykkerne ere derved nemmere 

at tumle med, og Monteringen lettes. Det udelte SvinghjUl kiles fast paa 

Akslen helst med mindst 2 Kiler.

Endvidere anbringes paa Hovedakselen 1 eller 2 ekscentriske Skiver, 

eftersom der er 1 eller 2 Glidere, hvorom nærmere i næste Kapitel. De 

ekscentriske Skiver eller Ekscentrikkerne ere cylindrisk afdrejede og omfattes 

af en tvedelt sammenskruet og npje om Skiven sluttende Ring, Ekscenterrin- 

gen, fra hvisken udgaar Ekscenterstangen, som med et Led er forbunden 

med Gliderstangen. Fpdepumpen trækkes fra Hovedakselen ligeledes ved 

Ekscentrik eller ved Krumtap.

Endelig ndgaar Bevægelsen til RegUlatoren- fra en Remskive eller 

bedre Kcedeskive paa Hovedakselen til en tilsvarende Maskindel paa RegU

latoren.

6. Regulatoren har til Opgave at sprge for, at der i en given Tid 

altid gpres det samme Antal Omdrejninger af Maskinen, at den hverken 

lpber lpbsk, naar der scettes Arbejdsmaskiner fra, eller gaar istaa, naar der 

forlanges mere. Arbejde af den. Regnlatoren virker paa Damptilfprselen 

enten Umiddelbart paa en Dampklap (Drpvel) eller Dampventil (Fig. 83 

og Fig. 84) eller ved at paavirke Glidersystemet (se næste Kapitel), saa at
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der gives Cylinderen mere eller mindre Damp. Den kan kun virke, naar 

Bevægelsen begynder at afvige fra det normale, idet dens Kugler svinge 

mere eller mindre ud efter Omdrejningshastigheden, saaledes at de, naar 

Gangen bliver for hurtig, hæve sig, og derved frembringe Afspærring af 

Tampen, naar Gangen bliver for langsom, synke, og derved lukke mere op 

for Dampen.

Svinghjulet virker ogsaa regUlerende, navnlig for Hastigheden under 

den enkelte Omdrejning: det er som et Magasin, fra hvilket der afgives 

Kraft (egentlig Arbejde), naar Maskinen gaar langsommere, og til hvilket 

der afleveres Kraft, naar Maskinen gaar hurtigere, saa at Afvigelserne fra 

Normalgangen ikke blive ret store; men lænker man sig Regulatoren borte og 

Modstanden stadig for lille eller for stor, saa vil Svinghjulet selvfølgelig ikke ret 

Sig. 83. Fl-r 84.

længe kunne holde Maskinen fra henholdsvis at tage Fart eller gaa istaa. Der 

haves mange Former for Regulatorer, af hvilke Fig. 83 og 84 vise G ard ner s 

KonstrUktioner af Centrifugalregnlatorer. Fig. 83 har en Sikkerhedsforanstalt

ning mod dm Ulykke, som kan ske, om Regulatorremmen skulde springe 

af, i dette Tilfælde vil her den paa venstre Side viste Kugle vippe ned og 

Dampventilen lukkes.

Kuglernes CentrifUgalkraft virker her paa en Vægt, som indstilles efter, 

hvad Hastighed man Msker. Paa Fig. 84 er der ikke automatisk Sikker

hedsforanstaltning, men en Arm til at sætte en Snor i, saa at man ved 

Haanden fra forskellige Steder i Fabrikken er istand til at standse Maskinen. 

Kuglernes Centifngalkraft virker her paa en Staalfjeder, som kan reguleres. 

Gardners Regulatorer ses at virke paa Dampventilen.

Af nyere Regulatorer kan nævnes Fjederregulatorer paa Svinghjulet 

eller en anden Skive paa Hovedakselen, som virke ved at forandre Stil

lingen af Gliderens Ekscentrik, og som ses antydet paa Fig. 110, og la 

Cours Kr a to stat, der virker paa Dampventilen.
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7. Fodepnmpen er ofte en enkeltvirkende Sage- og Trykpumpe med 

massivt Dykkerstempel, og dens Ventiler ere anordnede som vist paa Don- 

keypumpen Fig. 63 saaledes, at man let kan komme til dem. PUmpen 

maa kUnne give 3—5 Gange det til Kedlens fornpdne Fpdning nødvendige 

Vand. Tidligere udlpste man dens Stempelstang, naar den ikke j'fulbe gaa, 

nu lader man den helst gaa hele Tiden og kan da enten delvis ved en 

Hane lukke for Sugerpret eller aabne en Hane paa et Rpr mellem PUmpen 

og (Sugerøret lidt, saa at det indsugede Vand tildels løber bort igen, naar 

Stempelet gaar ned.

8. Fortætning af den bragte 

Damp kan foregaa paa to Maader: 

ved Indsprøjtning af Svalevandet i 

Fortælleren, en lukket Beholder, eller 

ved Overfladefortætning, Afkpling af 

Fortællerens Vægge.

Fig.85viser en Jndsprpjtnings- 

fortcetter, hvor Dampen gennem 

Rpret A kommer ned i Fortætteren K 

og der mpder en Vandstrpm fra Jnd- 

sprpjtningsrpret V, som fpdes fra 

Koldtvandskassen B, der for ikke at 

flyde over har en Overlpber med Af- 

lvbsrpr U. Har man en ikke for dyb 

BrMd, vil det i K ved Dampens 

Fortætning frembragte Vaknum, der
Fig. 85.

kan paaregnes at vcere 25—26 

eng. Tommer, kunne suge 

Vandet ind, og Koldtvands- 

kasse med Pumpe og Aflpb 

fmnte undværes. Fig. 86 

viser en Overfladefo r- 

tcetter, hvor Dampen paa 

sin Vej fra A til B slaas 

ned, fordi den maa passere 

Udenom en hel Del Rpr, som 

gennemstrømmes af Svale

vandet, der gaar fra C til F. 

Mellemvceggene D og E tvinge 

Vandet til at gaa gennem 

Rprene; Sidevæggene G og H 

kunne aftages,naar Fortcetteren
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skal efterses. Overfladefortcetteren brUges navnlig ombord, Jndsprpjtnings- 

fortcetteren kan forbindes med en lille Overfladefortcetter, som Dampen fprst 

maa passere, og hvor den omskylles af Fpdevandet paa dets Vej til 

Kedlen.

En ejendommelig Fortcetter skyldes Kprting. Hans Straalefortcetter, 

vist i Snit paa Fig. 87, ligner noget en Jnjektpr, idet Spildedampen blandes 

med opsuget eller tilført Vand, og derved fortættes. Dampen kommer ind 

foroven, Vandet gaar ind ved W, det fortættede Vand gaar bort ved D.

Bruges Overfladefortcetning, pumpes det dannede Vand simpelthen 

paa Kedlen igen; bruges Jndsprpjtningsfortcetning, faar man, som vist i

Fia. 87.

Anmærkningen S. 14, en stor Mcengde varmt Vand i Fortcetteren, som 

denne stadig maa befries for. Dette kan kun ske ved Pumpning og er vist 

paa Fig. 85, hvor den enkeltvirkende Prrmpe L, der kaldes Luftpumpen, 

fordi der indeholdes en Del Luft i Vandet fra Fortcetteren, tager Vandet fra 

denne op til W, Varmtvandsbeholderen. Luftpumpen maa af praktisk Grund 

kunne tage 30 og ikke 24 Gange saameget Vand, som Kedlen afgiver til 

Maskinen i samme Tid. Herfra kan saa Fpdepumpen tage sit Behov, og 

Resten gaar bort i Spildeledning. Ventilerne i L og W tænkes at have 

Kantschukklapper. Ventilen i W, Afleveringsventilen, frembyder dels Garanti 

for, at PUMpen virker, selv om en af de andre Ventiler er utæt, dels be

virker den, at Vandet i W ikke deltager i Luftpumpens Bevægelse nedefter. 

Ventilen S mellem Fortcetter og Luftpumpe hedder Fodventilen.

Ofte haves for lettere at faa sat Fortcetteren i Virksomhed en Snpfte- 

ventil, der aabner sig udad, naar Damp blceses ind i Kondensatoren, 

hvilket kan ske ved en egen Gennemblcesningsventil.
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XV. Kapitel.

Dampmaskinens Styring.

1. Til Styrings dele hpre alle de Masiindele, som bevirke, at 

Dampen i rette øjeblik ledes ind i Cylinderen og i rette øjeblik ub af 

dm. Ved de indre Styringsdele forstaas de, som ligge indeni damptcet 

lukkede Beholdere (saaledes som Glideren) i Modsætning til de ydre Sty

ringsdele, som ligge frit (saaledes Ekscentrik, Ekscenterstang, Gliderstang).

Dampvejenes Aabning og Lnkning kan ske ved en Tvcerbevægelse, en 

drejende Bevægelse eller en Lcengdebevcrgelse, henholdsvis ved Glidere, 

Haner eller Ventiler.

I alle Tilfælde er Opgaven hUrtig Aabning og Lukning, da 

dette giver en skarp „Overklipning" af Dampen og derved den bedste Virk

ning af den i Maskinen. Næseborene bpr derfor, naar Styringen sker efter 

en ret Linie, ti ære smalle i Bevægelsens Retning, brede i Retning vinkelret 

derpaa. Da Dampvejene i Cylinderen hpre til de skadelige Rum, maa de 

helst Deere saa korte som mulig og selvfølgelig uden Indsnævringer, men 

glatte, saa nt de yde Dampen mindst mulig Modstand. Ved mindre og tarve

ligere Maskiner kan Fordringen om hurtig Overklipning og korte Damp

veje ikke opfyldes, men til Gengæld opnaas ved den der brugte Gliderstyring 

stor Simpelhed; hvor det, som ved ftørre og fuldkomnere Maskiner, koinmer 

an paa at udnytte Dampen paa den bedste Maade, anvendes Hane- eller 

Ventilstyring, men man maa da finde sig i temmelig sammensatte Konstrnk- 

tioner navnlig for den ydre Styring (Se saaledes Fig. Il 5 og Fig. 116). 

Den saakaldte Normalstyring, hvorved man giver Cylinderen hel Fyldning, 

forekommer kun undtagelsesvis f. Eks. ved Dampspil, hvor det kommer an 

paa at have en lille men kraftig Maskine, og denne kun skal gaa kort Tid; 

Reglen er, at der kun fyldes til en vis Grad, og man har da 

enten fast Fyldningsgrad (ved de simplere Maskiner) eller foranderlig Fyld

ningsgrad, som ved alle bedre Maskiner; Fyldningsgraden kan isaafald 

enten være til at indstille, medens Maskinen staar, og være uforanderlig 

Under Gangen, eller den kan reguleres under selve Gangen og det enten 

for Haanden eller automatisk fra Regulatoren, idet Maskinen selv tildeler 

sig mere eller mindre Damp alt efter det øjeblikkelige Kraftbehov.

2. Styringen maa altid have noget Forspring for Stem

pelet; inden dette har naaet Enden af sin Vandring frem, aabnes for 

Udstrpmningsgangen, og inden det har gjort sin Vandring tilbage, aflukkes 

fprst Udstrpmningsgangen, hvorved der sker en Sammentrykning (Kom

pression) af Dampen foran Stempelet, dernæst lukkes op for Indgangs-
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aabningen, og Stempelet faar altsaa ligefrem Kontradamp. Det samme 

sker selvfølgelig for den anden Stempelflade. Forspringet er en Nødven

dighed, thi Dampen maa have nogen Tid til sin Gang gennem Damp

vejene; det Arbejdstab, som det medfprer, kan ved de forbedrede Styringer 

indskrænkes betydelig, og Kompressionen og Kontradampen give Maskinen 

en blpd Gang, idet Stempelet kommer til at trykke paa en Damppude; 

manglede de, vilde der komme et Stpd, hvergang Stempelet skiftede Be

vægelsesretning.

og

3. Gliderstyringen spiller den vigtigste Rolle for vore Dampmaskiner 

skal derfor nærmere betragtes. Til den ydre Styring hprer her ekscentrisk

Skive med Ring omkring, Ekscenterstang, som ved et 

Led er forbunden med Gliderstangen, der gennem en 

Stoppebpsse gaar ind i Gliderkassen og der er for

bunden med Glideren. Glideren er i sit ene Ider-- 

punkt, naar Ekscentrikken er paa det ene Dpdpunkt og 

i det andet, naar Ekscentrikken er i det andet Dpd- 

punkt, Gliderens Vandring er derfor lig den dobbelte 

Ekscentricitet. Paa Fig. 88 ses den ydre Gliderstyring 

skematisk.

Fig. 89 viser En

kelthederne af den simple 

Glider, Skuffeglide

ren. Skuffen er en 

lille firkantet Kasse, luk

ket foroven og Paa alle 

fire Sider samt forsynet 

med Labber paa hver 

Side i Bevægelsens
Fig. 88.

Retning. Den er af Stpbejcern, kun undtagelsesvis af Bronze, og holdes 

af Damptrykket mod Cylinderspejlet B. Dens Ryg er gennemboret til For

bindelsen med Cylmderstangen, Hullet er aflangt, saa at der er noget Slpr 

(i Tegneplanen), der er trukket et Stykke Gasrpr af Gennemboringens 

Længde over den skrueskaarne Del af Gliderstangen, og denne er fcestet ved 

en Mstrik paa hver Side af Rpret. Glideren er vist i sin midterste Stil

ling; det ses, at dens Labber ere bredere end Næseborene men overdække 

mest udefter; Stykket d kaldes den ydre Dækning, Stykket i den indre 

Dækning.

Fig. 90 viser Glideren Stilling i Forhold til Krumtappen k'§. 

Ved Normalstyring vilde den vcere 90° forud; det ses, at den her er des

uden en Vinkel v, som just er, hvad man kalder Forspringsvinkelen, 

forub. Betragtes Glider og Krmntap som Visere paa et Ur, forstaar man



derfor godt, at det til dagligdags hedder, at Glideren 

for stærkt eller forud for Krumtappen.

Idet man har Overdækning, er man istand til ved 

een Glider at opnaa Ekspansion.

4. Fig. 91 til 96 skulle tjene til at vise den 

indre Styring, idet Krumtappen k gaar „med Solen,, 

fra indre Dpdpunkt, Fig. 91, gennem to Mellemstil-

gaar 20 Minutter

Fig. 90.

linger, Fig. 92 og Fig. 93, til ydre Dpdpunkt Fig. 94, derefter atter gen

nem to Mellemstillinger, Fig. 95 og Fig. 96, tilbage til indre Dpdpunkt

Fig. 91, hvorved det erindres, at Krumtappens DpdpUnktstillinger indtages 

samtidig med Stempelets Iderstillinger.

Paa Fig. 91 sker Udstrømning af Dampen fra hpjre Side, medens 

Indstrømning paa venstre Side er lige ved at begynde, paa Fig. 92 er hpjre 

Næsebor fuldt aabnet til Udstrømning og venstre Næsebor fuldt aabnet for 

Indstrømning. Glideren har med e naaet sit Dpdpunkt og gaar derefter 

tilvenstre. Paa Fig. 93 er hpjre Næsebor fremdeles aabnet til Udstrpm- 

ning, venstre er lukket, Dampen ekspanderer sig i Cylinderens venstre Del, 

Glideren staar jo forpvrig som paa Fig. 91. Paa Fig. 94, der paa en 

vis Maade er det omvendte af Fig. 91, er der aabnet til Udstrømning for

Vejledning for Kedelpassere. ?
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venstre Side, medens paa hpjre Side Dampen er ved at begynde sin Ind

strømning, Fig. 95 er det omvendte af Fig. 92 ligesom Fig. 96 af Fig. 

93. Krydshovedets Stilling er antydet ved t, Fig. 93 og 96, idet tk = tq 

er henholdsvis rq og qw Krydshovedets Afstande fra Iderstillingerne. Det 

ses, at medens paa venstre Side (ved Stempelets Gang tilhpjre) Fyldningen 

er 0,8, er den paa hpjre Side kun 0,7, denne Uenshed aftager, jo længere 

Plejlstcmgen er i Forhold til Krumtappen.

5. Som vist ved Fig. 91—96 kan man med en enkelt Glider op- 

naa Ekspansion, men den var jo ikke ret stor, da Fyldningen var henholds

vis 8/10 og 7/10, og det Middel, man har til at forøge Ekspansionen, nemlig 

at forstprre den ydre Dækning, er ikke heldigt, da Dampen trykker Glideren 

mod Cylinderspejlet, og den derved fremkomne Gnidning vokser med 

Gliderens Stprrelse. Vil man derfor gaa med mindre Fyldning end 2/3, 

maa man vælge andre Midler.

Jstedenfor at Kedeloampen ved den simple Glider g aar udenom 

Skuffen til Nceseborene, forlænger man Skuffens Labber saa meget, at 

man kan skære Huller i dem og altsaa lade Dampen gaa gennem Glideren 

til Cylinderen. Disse Huller har man det i sin Magt at lukke vilkaarligt, 

og saaledes afspærre Dampen i Cylinderen og frembringe Ekspansion.
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Den egentlige Glider bliver nu Fordelingsglider, og paa Ryggen af den 

scettes en Ekspansionsglider, der kan have hpjst forskellig Konstruktion, men 

oftest har sin egen Ekscentrik.

Paa den Fig. 97 viste Meyer-Glider ere a ag b Dampvejene i 

Fordelingsglideren, c og d den tvedelte Ekspassionsglider, hvis Dele, da

Flci. 97.

de danne Mptriker for en hpjre og en venstre Skrue, kunne ncermes eller 

fjernes ved at dreje paa denne, saaledes at derved EkspansionsforholdeL 

forandres. Da Ekspansionsgliderstangen ender med en Firkant eller som 

paa Fig. med en Fjeder, kan man ved et Haandhjul e, som sidder paa 

det Hylster f, i hvilket den gaar ud og ind, dreje den, idet samtidig Fyld-, 

ningsgraden aflæses paa Skalaen h ved Viseren g, som, fastgjort til en 

Mptrik uden om det udvendig skrueskaarne Hylster, forskydes frem og til

bage ved Haandhjulets Drejning.

6. Meyers Glider egner sig mindre godt til at indstilles af Re

gulatoren, dette er derimod Tilfældet med Riders Glider, som derfor 

W 98. Rig. 99.

har faaet stor Udbredelse. Fig 98—100 viser, hvorledes denne Glider hat- 

udviklet sig af Meyers. Meyers rektangnlcere Dækplader

og parallele Dampveje, Fig. 98, omdannes til trapezoi-

dale Dækplader og mod hinanden hældende Dampveje

som Fig. 99; endelig gpres Spejlene cylindriske istedenfor i

Plane, Fig. 100., og Riders Glider er fcerdig. Drejer man ^g. ioo.

(Fig. 102) Ekspansionsglideren, som er bleven til et Slags trekantet Ud-

7*
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snit af en Cylinder, forandrer man den ydre Dækning og dermed Ekspan

sionsgraden.

Fig. 101 viser Fordelingsglideren alene med de skruedannede Dampveje?)

Fig. 101.

7. Af Styringer med Haner er Corliss' den mest udbredte (Fig. 

103—106). Der er her 4 Haner, af hvilke de to pverste T og T, Fig. 103 og

Fig. 103. Flg- 104.

*) Foruden Skuffeglideren eller den korte Styring anvendtes tidligere ogsaa meget 

V-Glideren eller den lange Styring; den er opgivet væsentlig, fordi den var for tung.
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Fig. 104 kun lede Dampen ind, medens de to ned erste A og A, kun lebe den 

ud. Dampvejene ere meget korte, Hanerne A bevcege sig jævnt, Hanerne T 

i Spring. Den meget sammensatte ydre Styring ses paa Fig. 105; Fig. 

104 viser Hanetoldene som lange Cylindre. Fig. 106 er Snit ved Enden 

af Fig. 105. Corltss-Styringen er god, men dyr, anvendes derfor kun 

paa de stprste og kostbareste Maskiner.

Rifl. 107.

8. Ventilstyring anvendes ogsaa kmr ved ftørre og dyrere Maskiner; 

ogsaa ved den er den ydre Styring noget sammensat. Almindelige Kegle

eller Talerkenventiler funne ikke bruges, da det krcever for megen Kraft at 

løfte dem, naar de ere under Damptryk. Man hen

vises derfor til tosædede Ventiler, Fig. 107—109.

Fig. 107 viser Hornblowers Differensventil. 

Kedeldampen gaar gennem Rpret d ind i Ventilhuset, 

omspiller Ventilscedet c c og trykker altsaa nedad paa 

pverste Ventil h, opad paa nederste Ventil f, saaledes 

at der altsaa for at aabne Ventilen skal virkes med 

noget over Differenstrykket. Dampen gaar da ind i 

Rpret a og videre til Cylinderen. Ventilens Lpftning 

sker ved Vcegtstangsarmen i, idet g er en Kugle, som 

regulerer Belastningen, men ikke er uUndvcerlig, naar 

denne er godt afpasset.

Fig. 108 er Grosches Klokkeventil og paa en vis Maade det 

omvendte af Fig. 107. Midten, som der bevægede sig, staar her stille og

Fia. 108. ' Ftg. 109.

danner et Bord, hvis Rand er Scede for den pverste Ventil; Kapselen, som 

der stod stille, er her den bevægelige Ventil. Dampen kommer ind fra 

hpjre Side og gaar dels under dels gennen Ventilen bort gennem RpretL.
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Ventilen kaldes ogsaa Kronventil; Fig. 109 er Rprventilen, hvis 

Laag her er aftaget. Dampen gaar fra Rpret D gennem den rprdannede 

Ventil AB, med S ceder ved EE og FF. Lpftes Ventilen, hvad der kun 

kræver ringe Kraft, gaar Dampen ind baade foroven og forneden, fylder 

Rammet udenom Ventilen og gaar bort gennem Rpret G.

Ere de tosædede Ventiler ikke meget godt ndfprte, saa at Sidefladerne 

slUtte samtidig, og Bevægelsen foregaar npjagtig i Midtliniens Retning, 

da er Ventilstyring uheldig.

Anni. Der er hidtil gaaet ud fra, at Maflinen kun flal gaa i samme Retning. Skal 

den ogsaa som ved Lokomotiver og Skibsmafkiner gaa i modsat Retning, anvendes sæd

vanlig Stephensons Kulisse: en Bue, i hvis Udflcering Gliderstangens Hoved kan 

fæstes paa forstellige Steder, og som i hver Ende er gjort fast til en Ekscenterstang., 

Alt eftersom Hovedet fæstes ved den ene Ende, ved den anden Ende eller Midten af 

Buen, gaar Maflinen frem, tilbage eller stopper.

XVI. Kapitel.

Dampmaskinens vigtigste Former.

1. Dampmaskinens Form og Konstruktion afhænger i hpj Grad 

af de lokale Forhold. Spprgsmaalet om Fortætning eller ikke afhænger 

fprst og fremmest af, om man har rigelig Adgang til Kplevand, da man 

for hvert Pund Damp maa regne paa ca. 30 Pund Kplevand, og om 

man har BrUg for dette varme Vand. Medens Fortætning var uundværlig 

ved Fortidens Maskiner med lavt Tryk, spiller den en mere og mere under

ordnet Rolle, jo hpjere Trykket er. Allerede naar man kun gaar ntei) 

5—6 Atmosfærers Overtryk, kan man betænke sig paa, om Fordelen ved 

Fortætning staar i Forhold til en dyrere Maskine og Ulejligheden ved 

Luftpnmpe Ledninger m. m.; dog vil man vel, naar man ikke har Brug 

for Spildedampen, tage Fortætning ved en middelstor Maskine. Gaar 

man op til de hpje Tryk 15—20 Atmosfærer (som dog ikke anvendes i 

vore industrielle Dampanlceg endnu), spiller Fortætningen en meget under

ordnet Rolle.

Arrangementet af Maskinen afhænger navnlig af, om man Msker 

Akslen hpjt op eller lavt ned.

2. Betragtes fprst Maskinen med een Cylinder, da kan denne ti ære- 

anbragt staaende eller liggende, og i fprste Tilfælde vil man kunne 

scette Cylinderen ander Akselen, som ved de celdre staaende Maskiner i
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Fabrikker, eller Cylinderen over Akselen. Lader man i dette Tilfælde 

Stempelstangen udgaa fra Cylinderens fra Akselen vendende Ende, maa 

man lade Plejlstangen gaa tilbage, denne Form, den skotske Taarnmaskine,

W uo.

anvendtes i sin Tid som Skibsmaskine; lader man Stempelstangen gaa ud 

fra Cylinderens nærmest ved Akselen værende Ende, faar man den saa- 

kaldte „omvendte Type" ogsaa kaldet Hammermaskinen, fordi den ligner en 

Damphammer, naar man tænker sig alt borte under Krydshovedet og
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dette forsynet med en Hammerklods. Fig. 110 viser en Marshalls Hammer- 

maskine, med Fjederregulator (Side 92).

Ofte ere mindre Hammermaskiner i Forbindelse med deres Kedler og 

danne altsaa et staaende Halvlokomobil, vist Paa Fig. 28. Disse Maskiner 

anvendes en Del, navnlig hvor hurtig Gang pnskes, saaledes til umiddelbar 

Drift af elektriske Maskiner. De ere meget lette at jætte op og tage knn

Rtg. in-

liden Plads op. En lignende Form er nit almindelig til Skrueskibe, idet 

Fortcetteren da er i den ene hule Cylinderstptte, og Luftpumpen trækkes fra 

Krydshovedet ved en lille Balancier.

Fig. 112.

3. Den liggende Maskine udfpres hvad Arrangement af Krumtap, 

Krydshoved og Cylinder angaar nceppe paa anden Maade end vist ved 

Fig. Ill, men der kan selvfølgelig vcere Afvigelser i Maskinstillingens 

Form. I den senere Tid er Bajonetstillingen, vist Fig. 117, meget al

mindelig, med den følger Rprstyringen for Krydshovedet; andre Stillinger 

medfpre Kulissestyr (S. 90). Endelig karakteriserer det Maskinen, om Krum

tappen er overhængt (f. Eks. Fig. 76 og 117) eller understøttet, (f. Eks. Fig.
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110 og 111) samt Maaden, hvorpaa Træk til Fpdepnmpe og Regulator 

er anbragt.

Fig. 112 viser en liggende Maskine med Fortætning, Luftpumpens 

Stempelstang ses at gaa gennem Cylinderens Bund.

w113-

Der haves ogsaa halvlokomobile liggende Maskiner. Maskinen er her 

ofte'ikke anbragt ovenpaa Kedlen som ved egenlige Lokomobiler, men under 

denne. Fig. 113 viser et saadant Tvilling-Halvlokomobil.

Fig. 114.



106

4. Lokomobiler ville næsten altid være liggende, de have een eller 

to Cylindre (af Tvillingsystemet). Maskinen ligger ovenpaa Kedlen, Spilde

dampen blæses ud gennem Skorstenen, Jldkassen er indrettet efter Brændselet, 

og der haves altid Reservespdeapparat og Gnistfanger. Nogle Lokomobiler-

kunne trække sig selv paa Landevejen. Reglen er, at de transporteres af )

Heste, Fig. 114 viser det her almindelige Marshalls Lokomobil.

5. Flercylindrede Maskiner kanne være Tvillingmaskiner eller Fler

gangsmaskiner eller Tvillingflergangsmaskiner. Tvilling- og Tvillingfler-
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gangsmaskiner ere ligefrem to fuldstændige, men sammenbyggede Damp

maskiner. De kendes fra Lokomotiver og Dampskibe.

Sig. ne.

Den simpleste Togangsmaskine er Woolfs, Hpjtrykcylinderen og 

Lavtrykcylinderen ligge med Bunden lige op ad hinanden og Akserne i 

samme Linie; Arrangementet er liggende eller staaende, Stempelstangen er

Fie. 117.

fcelles, saaledes at der kun er een Krumtap. Lavtrykcylinderen er dobbelt 

saa vid, altsaa fire Gange saa stor, som Hpjtrykcylinderen, der i Reglen gaar
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med hel Fyldning. Typen er senere udviklet: Fig. 115 viser Arrangementet 

af en saadan liggende Tandemmaskine, hvor Gulvet er taget op, og For- 

tætter med Luftpumpe ses.

I den senere Tid er det blevet nok saa almindeligt at skille Hpj- og 

Lavtrykcylmder ad og lægge en Beholder (Receiver udtales Risiver) for 

Dampen imellem dem. Man kan da, som ved en Tvillingmaskine, forsætte 

Krumtap akslerne (90 0 eller 120 °), saa at man ingen Dpdpunkter faar for 

den samlede Maskine og lettere sætter Maskinen i Gang. Fig. 116 viser 

en saadan Receiver- eller Mellemkammer-Maskine, der ofte benævnes 

Compound, et Navn der ogsaa tilkommer Tandemmaskinen. Receiveren er 

under Gulvet, Styringen er med Ventiler for Jndgangsdampen og Corliss- 

haner for Udgangsdampen, Fig. 117 viser en lignende Maskine fra oven 

med Snit gennem Lavtrykcylinderen.

Flergangs- (Tregangs- og Firegangs-) Maskinerne bygges efter Receiver

systemet; de finde navnlig Anvendelse til Skibsbrug og ere arrangerede 

som Hammermaskiner.

XVII. Kapitel.

Dampmaskinens Opstilling og Drift.

1. Dampmaskinen bpr have været samlet og sammenpasset i Maskin

fabrikken, de enkelte Dele være blevne mærkede og numerede, saa at For

veksling nndgaas, naar den atter skal opstilles paa Arbejdsstedet. Under 

Transporten adskilles Maskinen ikke mere end npdvendig; mindre Dele, 

som ere Udsatte for Beskadigelse, aftages. Opstillingen foregaar i Reglen 

ved Fabrikkens Montpr, da der altid paa Stedet vil vcere noget at ester- 

passe, Maskinpasseren bpr dog bære tilstede ved Opstillingen, da den giver 

ham den bedste Lejligbed til at blive bekendt med Maskinens Enkeltheder.

I god Tid er efter Fabrikkens Tegning et Fundament af Murværk 

eller Beton lagt, Fundamentboltene indsatte paa de rette ved Trceskabe- 

loner bestemte Steder, eller Huller ndsparede til dem, hvis de ikke skulle 

mures fast.

Fundamentpladen lægges paa en lille Opklodsning ovenpaa Frmda- 

mentet, og naar den ligger aldeles nøjagtig, udstpbes Mellemrummene med 

Cementvælling. Efterat denne er tpr, fortsættes Maskinens Montering.

2. Naar Maskinen er fuldt opstillet, og Rprforbindelserne til BrMde 

og Kedler ere tilvejebragte, Panderne ere passende antrukne, og der er pakket,
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gpres klar til at scette i Gang, hvorved det fprst og fremmest kommer an 

paa at forsyne alle Sliddene med Smgrelse. Kedelpasseren gør bedst i 

en Gang for alle at indprente sig, paa hvor mange Steder der skal smpres. 

Forholdet er lidt forskelligt for Cylinderen og for Lejerne.

Cylinderen smurtes tidligere med Smprehane 

Fig. 118, en Beholder med to Afspcerringshaner. 

Fyldningen sker ved at lukke nederste Hane, aabne 

pverste Hane og hælde Smprelse gennem Koppen, 
Smpringen ved at lnkke pverste Hane og aabne nederste 

Hane. Damptrykket vil da presse Smprelsen ud gennem 

Forbindelsesvejen til Cylinderen. Opgaven at jmøre 

lidt og tidt lpses ikke ved Smprehanen, men derimod 

ved automatiske Smpreapparater, der tilmed 

ved at føre Olien ind i Damprpret ogsaa smpre y

Gliderne. Af disse har det danske Apparat af w 118 

Mollerup s Konstruktion Fig. 119 vnndet fortjent 

Udbredelse.

Det bestaar af en oliefyldt 

Cylinder B, ned i hvilken Stempelet 

A fpres ved en Skrue I, der for

oven har et Sneglehjul G, hvis 

Snegl sidder paa samme Aksel 

som Klinkhjulet P. Klinken sidder 

paa en Vcegtstangsarm, der bevæges 

frem ved Trcekstangen N, som er 

sat i Forbindelse med en af Damp

maskinens bevægelige Dele. Jo 

længere N sidder Ude paa D, des

mindre smprer Apparates, og om

vendt. Fyldningen sker ved at 

dreje Tregangshanen H 90 °, fylde 

Beholderen K med Olie, træffe 

Stiften M op, som kobler Haand- 

svinget L til Skruehjulet, dreje 

Haandsvinget rundt, saa Stempelet 

A løftes og stadig fylde Olie efter 

i K. Apparatet kan stilles op paa 

passende Sted f. Eks. paa en 

Konsol paa en Vceg. En Kontra

ventil forhindrer Damp fra at 

trænge ind i det. Det smprer kun,

Fig. 119.

naar Maskinen g aar.
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3. Lejerne smpres ofte med Smørekopper med Vcege. Den olie

fyldte Kop har da i Midten et Rpr, en Vcege af en eller flere Uldtraade 

(i Udlandet benyttes ogsaa BomUldsvcege) virker til som Hævert at føre 

Olien fra Koppen ned gennem Rpret og Lejets Smprehul. Paa Vægen 

er sat en snoet Metaltraad, for at man let kan løfte den op og scette den 

ned. Vcegesmpringen foregaar, hvad enten Maskinen gaar eller staar; der 

vil derfor ske Spild af Smprelse, naar det ved Standsning forspmmes at 

trække Vægerne op. Smørekopperne ere dækkede mod Stpv ved et Laag, 

i hvilket der bpr være et lille Lufthul, da Smprelsen ellers ikke vil lpbe 

ud. Denne Smpremaade har den Mangel, at der smpres forskelligt, efter 

hvormegen Smprelse der er i Koppen, og hvor godt Vægen suger.

I den senere Tid anvendes navnlig ved stprre Maskiner et Central- 

sm pre apparat.

Fig. 120 og 121 vise et saadant fra Andersson & Blom, som har 

vundet almindelig Udbredelse. I en Kasse A sidder en Cylinder D for

synet paa Overfladen med saamange Udboringer, som der er Slid at 

smpre. I disse Huller indsættes skrUeskaarne Propper F, hvis Stilling 

bestemmer, hvormegen Srnprelse Boringen kan tage. En Klinkeindretning, 

sat i Bevægelse fra Maskinen ligesom hos MollerUp, drejer Cylinderen D, 

der holdes nedefter ved to Skruefjedre N. Olien i Karret filtreres gennem 

Stramajnettet O, løber ud af Boringerne som Fplge af Luftgangene K, 

og flyder saa gennem Rprene G til Maskinen. Man kan her give hvert 

Leje just den Oliemængde, det trænger til; vil man anvende forskellige 

Slags Olie samtidig, forsyner man blot Oliekassen med fornpdne Skille- 

vcegge.
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4. Naar der er smurt og klart overalt, navnlig alle benyttede Red

skaber og Vcerktpjer bragte bort fra Btaskinm, og alle Skruer, Kiler og 

lignende ere passende trufne an, og Kedlen har Spænding, sættes Maskinen 

i Gang, efterat fprst Dampen langsomt er ledet ind i Damprpret. Fprst 

maa Maskinen varmes, idet man, efter at den er sat paa Dpdpunkt, lang

somt aabner dens Dampventil — Stopventilen — ganske lidt og sam

tidig de smaa Aftapningshaner paa Cylinderen og Gliderkassen helt. Naar 

der strpmmer Damp ud af Aftapningshanen, og Cylinderen begynder at 

blive varm, lukkes Stopventilen; Maskinen sættes paa det andet Død

punkt, og Gennemblcesning sker paa den anden Side af Stempelet ved 

atter at give lidt Damp. Der gives som paabudt i Lov af 12. April 

1889, Signal med Dampflpjten, nt Maskinen sættes i Gang. 

ForsMmer man at tappe Vandet ud, er man ligesom ved Overkognmg 

Udsat for at sprænge Bundene paa Cylinderen, man lader derfor, efterat 

man ved at sætte Maskinen lidt over Dpdpunktet og give lidt Damp har 

begyndt at sætte i Gang, de smaa Haner staa lidt aabne, efterhaanden 

giver man saa mere Damp, Maskinen kommer i Normalgang, og Hanerne 

lukkes; er der Fortætning med Indsprøjtning, aabnes efter et Par Stempel

slag Jndsprpjtningshanen.

Haves en egen Maskinpasser, er hans Plads, naar ikke andre For

retninger kalde ham derfra, ved Stopventilen.

Det bpr strengt iagttages, at alle Haner og Ventiler bevæges lang

somt; haves Damptrpje, maa den ogsaa varmes og gennemblceses.

5. Under Gangen har Kedelpasseren navnlig sin Opmærksomhed 

henvendt paa, om noget Leje varmer, hvilket han Mer med Haanden, idet 

der særlig passes paa Hovedlejerne, Ekscentrikkerne og Krumtappanderne. Sker 

dette, forholder han sig som læses i næste Kapitel. For at han ikke skal 

blive greben af de bevægelige Dele, scerlig KrUmtapmekanismen, maa hans 

Dragt vcere tætsluttende, og Tpjet bpr være skprt, saa at det, hvis Maskinen 

faar fat i det, let gaar itu. Mangler i Smøringen efterhjcelper han med 

Oliekanden, hvormed ogsaa fyldes efter i Smørekopperne. I de fprste 

Dage, i hvilke Maskinen er i Gang, maa der smpres meget rigelig, den 

neddrivende Smprelse opfanges i Spildebakker, renses og anvendes paany 

dog til Underordnet Brug. Lidt efter lidt økonomiseres med Smprelsen.

Endvidere lægges npje Mærke til, om der mærkes noget Stpd eller 

hMes Lyde, tydende paa Mangler ved Maskineriet. Ere de for stærkt 

fremtrædende, maa Maskinen straks stoppes; ere de svagere, men dog ikke 

til at afhjælpe under Gangen, som naar de f. Eks. skyldes Bandsamlinger 

eller lpse Kiler, ventes til Hvil eller Fyraften.

Maskinens Standsning sker ved at afspærre Stopventilen lidt 

efter lidt; den maa helst ikke standses paa Dpdpunktet, naar den snart
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skal bruges, og Gennemblcesning ved ny Igangsættelse ikke bliver npdvendig. 

I Reglen gives ved Standsning Signal med Dampflpjten.

6. Kedelpasseren maa jætte en We i at holde sin Maskine smukt 

og derfor^ i ledige Tider stadig være paa Færde og pudse de blanke Dele, 

naar de trænge dertil, og aftørre nedskydende Olie overalt paa Maskinen, 

hvor den ikke kan opfanges af Spildebakker. Maskinstuen bpr ogsaa holdes- 

proper.

XVIII. Kapitel.

Indtræd ende Mangler under Dampmaskinens Drift.

1. Mangelfuld Smpring viser sig ved, at Lejet varmer. Man 

løgner da Boltene lidt, hælder Olien paa og afkpler om fornpdent med 

Vand. Hjælper dette ikke, kan man gennem Smørehullet indfpre lidt 

Svovlblomme eller pnlveriseret Grafit. Jo mere en Maskine har at trække, 

desto tilbøjeligere er den til at varme i Lejerne, man bpr derfor helst lade 

en ny Maskine lpbe tom i nogen Tid.

Den asdryppede Smprelse bpr man underspge fra Tid til anden. Er 

der Messing- eller Brvnzespaaner deri, saa har Lejet enten engang løbet 

tørt eller været for stærkt spændt, hvad der ogsaa giver varmt Leje. Man 

maa da skrabe et saadant „revet" Leje ud, om fornpdent file og pudse 

Ridserne af Akselen og file Lejerne sammen.

2. Om Styringen er rigtig, og om Glideren er tæt, undersøges 

ved Hjcelp af Diagrammer, idet mulige Fejl derefter rettes paa Foran

ledning af den af Fabrikken til Maskmprpven sendte Sagkyndige. Prpver 

med Indikatorer bør gpres fra Tid til anden for at konstatere, at 

Styringen fremdeles er i Orden; navnlig bpr Diagrammer tages efter 

enhver stprre Reparation paa Maskinen. Kan der ikke tages Diagrammer, 

er man henvist til at se, om Spildedampen udstpdes regelmæssig, at lytte 

efter, om Dampens Indstrømning paa begge Sider af Stempelet er ens, 

og underspge, om de ydre Styringsdele ere i fuldkommen Orden.

3. Kiler, som skulle fæstes, trækkes an, forsaavidt dette ikke sker med 

Skrue, ved lempelige Slag med en Kobberhammer eller en Knippel af 

Hvidbpg for ikke at fremkalde Grater.
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Stoppebpsser lade sig snart presse stærkt sammen; man maa 

imidlertid herved agte paa, at Pakningen er ren og Antrcekningen lige, 

ellers faas Ridser paa Stempel- eller Gliderstang og DampUdtrcedning. 

Der maa ikke spændes fastere end, at der jnst er damptæt, ellers faar man 

formegen Friktion i Stoppebpssen. Pakningen lettes ved at anvende færdig 

Pakning i en eller flere Ringe, men disse maa passe meget nøje.

Fig. 122. Fig. 123.

Fig. 121 viser Garlocks Spiralpakning til Stempelstangstoppebpsse: 

den bestaar af Gummi, Grafit og Trevlstof. Fig. 123 viser Jenkins 

Pakning af Gnmmi og Grafit til Ventilstoppebpsser.

Hvis Stoppebpsser lpbe varme, sprpjtes Olie med Grafitpnlver i ned 

i deres Smprekop.

4. Hpres stærke Stpd i Maskinen, kan Granden spges hos 

Stempel, Krydshoved, Plejlstang, Gliderbevcegelse eller Pumper, — det 

rette Sted spger man at finde ved npje at lytte og ved at fple sig for 

med Haanden.

Er Stpdet i Cylinderen, og indeholder denne ikke Vand, hidrprer det 

rimeligvis fra, at Stempelstangen sidder løft i Stempelet; et svagere Stpd 

kan hidrpre fra Stempelringen.

Hpres Stpdet i Cylinderen ved Midten af Vandringen, skyldes det 

Glideren.

Er der stærke Stpd ved Krydshoved eller Krumtappander, maa man 

standse og spænde efter. Her maa man imidlertid Deere særlig forsigtig, 

fmøre godt og ikke spænde for fast, da der derved opstaar Varme og snart 

Rivning; skal galt vcere, maa man hellere taale et næsten umærkeligt Stpd 

end spcende for fast.

5. Er Vakuum daarligt, kan det skyldes, at Fortcetteren er utcet 

og suger Lnft, (den holder sig da kold, og Luftpumpen arbejder godt), eller at 

Fortcetteren faar for lidt Indsprøjtnings- eller Svalevand, eller at Luftpumpen 

er i Uorden, i hvilke Tilfælde Fortcetteren er varm. Ofte ligger Fejlen i 

LuftpUMpen, og det efterses derfor fprst, om dennes Ventiler ere i Orden.

Det kan hænde, at Fpdepumpen ikke arbejder, efter at den har 

Vejledning for Kedelpassere. g
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været frasat, idet den nemlig har taget Varme fra Maskinen; man standser 

da, lukker Fpdehane og aabner Ventilhus og hælder koldt Vand ind.

6. Hvis Regulatoren er dpd, undersøger man, om der ikke paa 

Stangen er nogen Grat eller Skævhed, som hindrer dens frie Bevægelse. 

Er der noget i Uorden med Regnlatoren, maa der haves en Mand staaende 

ved Stopventilen, for at Maskinen ikke skal komme til at løbe lpbsk.

Springer under Gangen Regulatorremmen, kan Maskinen tage saa 

stcerk Fart, at Svinghjulet — som Tilfældet har vceret enkelte Gange i de 

senere Aar — sprænges, og stor ødelæggelse anrettes.

Anm. De ovenanførte Tilfælde ere de almindeligste; ved nye Mastiner kan der end

videre forekomme Opvarmninger, hidrprende fra Unpjagtigheder; forsaavidt disse ikke 

helt kunne afhjælpes af Montøren, bør Maskinen tilbagevises. Andre Tilfælde maa 

den tænksomme Kedelpasser afhjælpe i Overensstemmelse med det her fremsatte, idet 

han, forsaavidt de ere mindre, dog ikke standser Gangen derfor, men benytter Hvile

tider og Hviledage til at afhjælpe Mangelen. Er Tilfældet af alvorlig Natur, bør 

han resolut standse for ikke at udsætte Mastinen for ødelæggelse og maaske Mennefle- 

liv for Fare, og naar han til sine Foresatte afgiver Melding om Sagen, maa han 

være paa det rene med, om han kan afhjælpe Skaden, eller om der maa kræves Hjælp 

fra Maskinfabrikken.



Drivværker.

XIX. Kapitel.

Aksler, Lejer og Koblinger.

1. Aksler (Drivaksler) ere smækre Cylindre af fcerdigvalset Staal 

eller af valset og derefter afdrejet Smedejcern eller Staal; deres Tykkelse 

bestemmes under Hensyn til de bpjende og vridende Kræfter, de ere udsatte 

for ved Remskiver og Tandhjul o; s. ti.; de bør ikke ligge frit paa ftørre 

Længde end 10—12 Fod (3—33/4 nt.)

For at Akslerne ikke skulle forskyde sig paalangs, ere de forsynede med 

Stoprmge med Scetskruer. Af Hensyn til Lcengdeforandringerne ved 

Temperatur-forandringer bpr man paa en lang Akselledning kun have et 

Scet Stopringe og scette hver Ring paa sin Side af samme Leje. Det 

maa erindres, at Stopringskruerne iflg. Lov af 12. April 1889 skulle vcere 

forsænkede.

2. Lejer (Lagere) kaldes de Maskindele, der understøtte og boere 

Akslerne. De bestaa oftest af det egenlige Leje, som er boltet fast til 

et Fundament, en Vceg, et Loft eller en Maskinstilling, og en Foring af 

Messing, Bronze eller Stpbejcern, der sjælden danner en samlet Bpsning, 

men oftest er delt i to Pander, som bpr slutte helt sammen, for at 

Smprelse ikke skal flyde ild gennem Mellemrummene.

Lejets Underdel fæstes til Underlaget eller kan vcere stpbt i et dermed, 

dets Overdel fastskrnes til Underdelen og mellem de to Dele sidde Panderne, 

idet der er sprget for, at de hverken kunne forskyde sig paa langs eller 

lpbe rundt. I Overdelen er der Smprehul, i hvilket ofte sættes en Smprekop, 

og i Overpanden er der Smpregange, for at Smprelsen kan udbrede sig 

over hele Lejet.

8*
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Fig. 124. Fig. 125.

Flg. 124 viser et almindeligt 

Standleje med Metalpander, 

Fig. 125 et Standleje med Stpbe- 

jcernspander efter Setters; de ere 

lange for at formindske Trykket af 

Akselen paa Fladeenhed og have 

tillige en vis Bevægelighed, idet

deres Berøringsflade med Lejet er kugleformet.

Fig. 126. Fig. 127.

Fig. 126 viser et almindeligt Hcengeleje med Metalpander og 

Spildebakke (Drypskaal), Fig. 127 viser et Hcengeleje med Sellers Stpbe- 

jcerns Pander. Man har ogsaa Konsollejer, som anbringes paa Vægge 

eller Spjler.

3. Det har en Tid lang vceret overvejende almindeligt at bruge 

Glassmprekopper, Flasker af rund Form med en Træprop i Halsen og 

fyldte med 'Olie, som omvendte sattes ned i Smørehullet og smurte ved, 

at Proppen var gennemboret og indeholdt en Jcernstift, der kom i let 

hoppende Bevægelse, naar Akslen, som den hvilede paa, bevægede sig, og 

derved bragte Olien draabevis ned til den. Man knnde se, naar Glas- 

smprekoppen trængte til at fyldes, og man kande ved at iagttage den en 

kort Tid ogsaa se, om den virkelig smurte.

I den senere Tid er Tovotes Smprelse atter bleven moderne. Den 

er konsistent (se Side 10) og kræver en egen Smprekop. Tovotes



Smprekop er forsynet med en Mellembund, som enten ved 

for Haanden at presses ned trykker noget Fedt ud i Lejet, 

eller som paa Fig. 128 er betynget med Hagl og derfor, 

saasnart den bliver lidt varm og Fedtet blpdt, vil smpre 

automatisk og ikke smpre, saasnart Lejet er helt afkplet.

4. Akselledninger knnne ofte vcere lange, og da de enkelte 

Akselstykker have en begrænset Lcengde, oftest vel ikke stort 

mere end ca. 16 ' (ca. 5 m.), maa Stykkerne forbindes i Flugt, Fig. 128.

hvilket kaldes kobles.

Fig. 129 bi jer den halve Del af den almindelige Muffekobling, 

den kiles fast paa sin Akselende, stpdes med Fladen (der vender bagnd)

mod den anden Halvmuffe, idet Forbindelsen sker med 

Bolte. Den cylindriske Del af Muffen maa have Rande, 

indenfor hvis Begrænsning Boltene ligger (eller Bolte

hoveder og Mptriker maa vcere helt nedsænkede), vcere 

hvad man kalder fritlpbende, da Lov af 12. April 1889 

om Forebyggelse af Ulykkestilfælde i Fabrikker forbyder 

at have fremspringende Dele paa Aksler, idet disse 

kunne gribe fat i Arbejderens Klæder.
Fig. 129.

Hvor der ved celdre Anlceg findes Muffer med fremspringende Bolte

hoveder, skulle disse dcekkes paa passende Maade — f. Eks. ved en om 

Muffen omlagt bred Jcernblikring eller cylindrisk Blikkapsel eller ved rande 

Træskiver anbragte hver paa sin Side af Muffen.

XX. Raxitel.

Tandhjul og Skiver.

1. Naar to Aksler ligge nær ved hinanden, kan man overfpre den enes 

Bevægelse paa dm anden ved Tandhjul. Ere Akslerne, hvad der oftest 

vil vcere Tilfældet, parallele, kaldes Hjnlene cylindriske Hjul eller Stjerne- 

hjlll; ligge Akslerne i samme Plan, men under en Vinkel — som oftest er 

ret — kaldes Hjulene koniske Hjul.

Hjulene ere af Stpbejcern, ganske smaa Hjul kunne vcere af Bronze, 

store Hjnl Undertiden af stpbt Staal. De smaa Hjul have Krans og Nav 

forbundne med en fuld Skive, store Hjul have dem forbundne med Arme. 

Hjulene kiles fast paa Akselen, idet det passes, at Kilenakken enten afhllgges 

eller dcekkes paa passende Maade (se nedenfor). I det man forlanger, at 

naar det trækkende Hjul bevæger sig med jævn Hastighed, det trukne Hjul lige-
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ledes skal bevcege sig rned jcevn Hastighed, og tillige Msker en simpel 

Tandform, kommer man til to Hovedformer for Tandsnittet: den ene hvor 

Tænderne ere udbuede lige fra Rod til Top, den anden, hvor Teendernes 

Snit er af Sform (henholdsvis Cirkelafvikler- og cykliske Teender). Gode 

Tandhjul have fræsede Teender; haves ftørre Tandhjul med nogenlunde 

hastig Gang, giver man for at undgaa Stpjen ved, at Jcern arbejder paa 

Jcern, det ene Trcetcender helst af godt lagret Hvidbpg. Det er vanskeligt 

at holde Trcetcenderne godt fast i Hjulkransen; de smpres med grafit

blandet Talg.

2. Naar to Aksler, der ligge i længere Afstand fra hinanden, skulle 

forbindes, sker dette ved, at man fprst forsyner hver af dem med en Skive 

og derefter knytter Skiverne til hinanden ved Rem, Kæde, Snor eller 

Remskive, Kædeskive, Snorstive ellerTov, hvorefter Skiverne faa Navn af 

Tovstive.

Fig. 131.

Remskiven Fig. 130 ligner 

nærmest et Hjul af Stpbejcern; den 

kiles fast paa Akslen, under Iagt

tagelse af Lovens Forbud mod frem

springende Dele paa Akslen, der 

undgaas ved den i Figuren (A) viste 

Dækning for Kilen, ønsker man 

ikke at flytte Remskiven senere, op

fyldes Loven bedst ved efter Fast- 

kilingen at afhugge Kilenakken. Rem

skivens Bane er udhvcelvet, for at 

Remmen, som gpres af godt garvet 

Læder helst af Ryggen paa en 

Oxehud, bedre skal ligge fast. Skal 

Ftg. 132.

den ene Aksel kunne staa, medens den anden gaar, anvendes paa den ene 

en Skive af dobbelt Bredde og paa den anden en fast og en lps Skive 

med lige Bane. Ved en Udrykker flyttes Remmen saa over til at trække 

eller løbe dpdt. Lpsskiven er vanskelig at smpre i Navet, som lpber om 

Akselen. Fig. 131 viser Kuchs Smprekop til Lpsskiver. Smprelsen presses
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ved Centrifugalkraften udefter og gaar saa ned i Smpregangen gennem et 

centralstillet Rpr.

Remmene sammensys til Længde ved Pergamentsyremme, de samles 

enten ved Binderemme af alun er et L ceder eller ved Remsamlere. Fig. 132 

viser den simple og praktiske Bristolrems amler.

Man kan regne paa at o tierføre 1 E.H.K. for hver 90  ' (9  m.) 

Rem, man afvikler af Skiven i Minuttet.

Sknlle parallele Aksler lpbe i samme Retning, ^kcegges Remmen om i 

een Bugt og kaldes aaben, sknlle de lpbe i modsat Retning, snos den 

engang og kaldes da krydset; ligge Akslerne i Vinkel, faar man halv

krydset Rem.

Foruden Læderremme har man vævede Remme af Trevlstoffer med 

eller uden Kautschuk, Fernis o. L; de kunne vcere vævede som en Ring 

(uden Ende"), hvorved Samling helt undgaas.

3. Kce deskiv er have fremspringende Teender, der gribe ind i Kcede- 

leddene eller ogsaa Fordybninger, der tjene til Leje for disse. Oftest er 

Gangen for Kcedeskiver ikke ret hurtig. Af Kæder har man forut)en Lcenke- 

kceder (Ankerkæder) ogsaa Ledkceder, hvis enkelte Stykker, af hvilke der kan 

lægges adskillige parallelt med hverandre, samles ved Bolte (Galles 

Kcede), og Traadkceder, hvor hvert Led er en Bpjle, hvis Ender ere 

slaaede om det foregaaende Led, samt forskellige andre Former.

Snorskiver have et eller flere Snorlpb, ofte da med forskellig Diameter, 

neddrejede i Randen; Snoren, der er as Tarm eller snoet Læder, bekniber 

sig i dem, de finde næppe Anvendelse udenfor mindre Maskiner.

Tovskiverne ligne Snorskiverne, men optage svære Tove af Trevl

stoffer (Aloe, Hamp, Bomuld) eller af Jcern- eller Staaltraad, slaaet om 

en Hampesjcel, Tovene maa her ikke beknibe sig. Medens man tidligere 

ofte overfprte Dampmaskinens Kraft gennem Tandhjul til Hovedakselledningen 

og senere brugte en ofte 12 " (0,3 m.) bred Hovedrem hertil, brnger man 

nu, som Fig. 117 antyder, ofte Tove og har den Fordel straks at kunne for

dele Maskinkraften paa flere Ledninger og derved rmdgaa det betydelige 

Arbejdstab, som følger af at gaa gennem flere Akselledninger til Arbejds

maskinen. Alle Riller i Tovskiverne pleje at have samme Diameter.

4. Lov af 12. April 1889 giver nærmere Bestemmelse om de For

anstaltninger, der skulle træffes for at undgaa Ulykkestilfælde ved Driv- 

n æderne.








