Denne fil er downloadet fra

Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek
og indeholder scannede bøger og fotografier fra
bibliotekets historiske samling.

Rettigheder
Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about
Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og
tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail
til tekniskkulturarv@dtu.dk

DTU Bibliotek
Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 25 72 50

bibliotek@dtu.dk
www.bibliotek.dtu.dk

DANMARKS
TEKNISKE BIBLIOTEK

VEJLEDNING
FOR

GASFORBRUGERE
OG

GASMESTRE.
AF

IB. WINDFELD HANSEN,
tand. polyt., technisk Fuldmægtig ved Kjøbenhavns Gasværker.

Me d e t Fo r o r d a f Ga s v æ r k s b e s t y r e r G. HOVITZ

DANMARKS
TEKNISKE BIBLIOTEK

KJØBENHAV N.
P.

HAUBERC

X-

CO.

THIELES BOGTRYKKERI.

188*2.

Nærværende lille Bog, som Hr. Cand. polyt. Windfeld
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for Gasforbrugere, men ogsaa for Gasmestre, og Benyttelsen
af de her givne Regler og Vejledninger ville upaatvivlelig
medfore et baade tilfredsstillende og økonomisk Resultat.
Kjøbenhavns Gasværker i August 1881.
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I.

Indledning.

Regler for Gassens Distribution i
Kjøbenhavn.

Belysningsgassen udvikles ved tør Destillation af Kul
i særegne lukkede Leercylinclre, de saakaldte „Retorter“.
Herfra suges Gassen igjennem forskjellige Renseapparater,
indtil den, efter at have passeret en Maaler, lagres i store
Beholdere for derfra at sendes til Byen. Beholdernes
Vægt bestemmer det Tryk, hvormed Gassen presses igjen
nem Rørene, men da dette i Reglen vil være for stort
ligesom ogsaa for variabelt, er der før Gassens Indtræden
i de Rørledninger, der føre til Byen, anbragt Regulatorer,
hvorved Trykket reguleres efter Forbruget. Jo større
Forbruget er, desto større gjøres Trykket paa Værket.
Som Følge deraf er dette Tryk større paa en Vinterdag
i en større Del af Staden end en Sommerdag og da atter
større om Aftenen end om Dagen. Med Hensyn til
Gassens Distribution til Byen følges der paa Gasværket
bestemte Regler, som det er nødvendigt at kjende, for at
kunne udføre et Gasindlæg paa en rationel Maade. Disse
Regler angaa Trykket paa Gassen og sammes Lysstyrke.
Trykket bestemmes ved den Regel, at der overalt i
Byen skal være et Tryk af mindst 1" Vandtryk, maalt
paa de offentlige Lygter, hvilket svarer til et Tryk af
omtrent 9 Decimallinier i Gadeledningen. For at sikre
sig dette, findes der paa forskjellige Steder i Byens Ud
kanter, hvor en Trykformindskelse i Reglen først vil vise
sig, anbragt selvafskriveude Trykmaalere, der til enhver
Tid af Dagen afskriver Trykket paa en Papirskive, som
hver Morgen skiftes og bringes til Gasværket. Ligeledes
foretages der jevnligt, især om Vinteren, Trykmaalinger
1
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rundt om i Byen. Viser det sig herved, at Trykket
enkelte Steder er ved at gaa under det Normale, forøges
Trykket paa Værket paa den tilsvarende Ledning, og
hjælpér dette ikke, bliver der, saasnart det kan lade sig
gjøre, lagt større Rørledninger paa de paagjældende Steder.
Et Tryk af 1 Tomme, maalt i Vandsøjle paa Lygterne,
giver et Tryk af 1 Tomme i de fleste Stueetager og
omtrent 1 Decimallinie mere for hver Etage ovenover og
er fuldkommen tilstrækkelig til en hvilkensomhelst privat
Forsyning. I de fleste større Byer i Udlandet er Trykket
lavere, saaledes f. Ex. i England og Tydskland gjennemsnitlig j".
Lysstyrken. Med Hensyn hertil følger Gasværket
her i Kjøbenhavn den Regel, at 5 Kubikfod Gas i Timen,
forbrændt i en London Suggs Argandbrænder, den saakaldte Parlamentbrænder, skal udvikle en Lysstyrke, der
svarer til 12 engelske Normal Spermacetlys, som nøjagtigt
forbruger 120 Grains (= 7,78 Gr. = ca. 1} Qvint) Sper
macet i Timen. For at opnaa dette prøves Gassen i hver
Time af Døgnet paa Gasværket og tillige en Gang hver
Dag paa Raad og Domhuset af en af Kjøbenhavns Magi
strat dertil beskikket Mand. I Reglen holdes Lysstyrken
lidt højere, hvad man vil kunne se af de maanedlige Ind
beretninger til Komunalbestyrelsen. Gassen har saaledes
samme Lysstyrke den ene Dag som den anden, og de
smaa Variationer, der kunne fremkomme, og som ere uundgaaelige, ere i hvert Tilfælde umærkelige selv for et
fint Øje.
Da saaledes Trykket er rigeligt og Lysstyrken kon
stant, og det i hvert Tilfælde knn er rent undtagelsesvis, at
der kan forekomme Forstyrrelser i disse Forhold, men
der ikke desto mindre ofte klages over baade Gassens
Kvalitet og det ringe Tryk, Gasværket leverer, saa ligger
Fejlen i de ofte meget mangelfuldt for ikke at sige slet
udførte private Gasindlæg, der findes her i Byen, og som
tildels skyldes en utidig Sparsommelighed hos Ejeren, men
ogsaa for en væsentlig Del maa tilskrives den Mangel paa
Sagkundskab, som. findes hos mange af dem, der forestaa
Gasindlæg. Det er derfor Hensigten med dette Skrift at
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bidrage til Udbredelsen af Kjendskab til de væsentligste
Betingelser for et godt og rationelt Gasindlæg ligesom
ogsaa at give en kortfattet Anvisning til at behandle Ting
vedrørende den private Konsum af Gas.
2.

Fremgangsmaade for at erholde Gasindlæg samt
Forsyning med Gas fra Kjøbenhavns Gasværker.

Ifølge Regulativ af 28de Septbr. 1874 (vide S. 57)
kan enhver Ejendom i Staden Kjøbenhavn eller paa dens
Grund faa Gasindlæg, naar der i den Gade, hvortil
Ejendommen hører eller umiddelbart i Nærheden findes
Gasforsyningsrør.
Forsaavidt der intet Rørindlæg findes i Ejendommen,
maa Ejeren eller den, der ønsker Indlæget, henvende sig
til en autoriseret Gasmester, som paa en Blanket (vide
Nr. 1, S. 54), der udleveres fra Gasværket, anmelder til
Gasværket, naar Gasindlæget begynder.
Efter fuldført
Gasindlæg i Huset, meldes dette atter til Gasværket paa
en anden Blanket (vide Nr. 2, S. 54), hvorefter Gas
værket foranstalter Ledningen undersøgt og prøvet. Der
indgives derefter et Andragende til Magistratens 4de Af
deling om at erholde Stikrør indlagt til Ejendommen, idet
dei- i Andragendet maa opgives, hvormange Blus, Kogeblus
eller andet, der ønskes forsynet. Efter Magistratens Aprobation foranstalter Gasværket Stikrøret indlagt i Ejen
dommen til indenfor Muren eller til Maaleren, forsaavidt
denne findes i Nærheden, og forsynet med Stophane.
Udgifterne ved Anlæget af den Del af Røret, som ligger
paa offentlig Grund, afholdes i Reglen af Gasværket,
hvorimod det Øvrige betales af Ejeren. Derefter reqvireres
Maaler fra Gasværket efter en Blanket (vide Nr. 3, S. 55)
og forinden denne opsættes, maa der i Henhold til § 11
i Regulativet stilles Kaution eller deponeres en Pengesum,
forsaavidt saadant efter Omstændighederne findes fornødent.
Til denne Kaution udleveres en Blanket (vitfe Nr. 4,
S. 55). Er denne bragt i Orden, opsættes Maaleren med
Tilbehør uden Bekostning for Konsumenten.
1*
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F'indes der Rørindlæg i Ejendommen, som i længere
Tid ikke har været benyttet og ude af Forbindelse med
Gasmaaler, maa Indlæget, ifølge Instrux for Gasmestre
§ 3 (vide S. 63), først underkastes et Eftersyn og prøves,
før Maaleropsætningen kan finde Sted. Konsumenten hen
vender sig da til en autoriseret Gasmester, som efterseer
om Rørindlæget er udført i Overensstemmelse med Instruxen,
hvornæst han, efter at have forvisset sig om, at Ledningen
er tæt og foranstaltet det fornødne til, at en Prøve kan
blive anstillet af Gasværket, anmelder dette til Gasværket,
i Lighed med nye Ledninger. Gasværket prøver da Led
ningen og befindes den at være tæt og opfylde de Be
tingelser, som Instruxen fordrer, kan Maaler reqvireres, og
Fremgangsmaaden er da ligesom i forrige Tilfælde.
3.

Forandringer ved ældre Rørindlæg.

Ønskes der foretagen Forandringer ved ældre Rør
indlæg, saasom Anlæg af flere Rør i Forbindelse med
Anbringelse af flere Blus efter Manieren, skal saadant
anmeldes for Gasværket ligesom ved nye Ledningers Ind
læg. Herved maa bemærkes, at Gasmesteren nøje maa
overholde de i Instruxen § 2 givne Regler og ikke anbringe
flere Blus end det Antal, der er tilladt for det givne
Rørindlæg og Maaler. Skal der være flere Blus, maa
Maaleren ombyttes, og Ledningen til og fra Maaleren gives
den i Instruxen fordrede Størrelse. Dette er i begge
Partors Interesse, idet en for lille Maaler hurtig slides,
gjør Blussene urolige og giver Anledning til stort Tryktab
og altsaa i Reglen mangelfuld Forsyning, hvilket sidste
ogsaa er Tilfældet med for smaa Rørledninger.
Enhver Forandring i en Rørledning før Maaleren,
saaledes Anbringelse af T-Stykker, Paasætning af nye
Rør og lignende maa aldeles ikke foretages, førend Gas
værksbestyrerens Samtykke er indhentet.
Denne Med
delelse gives ved en Blanket (Nr. 5, vide S. 00).
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4.

Gasmaalere.

Angaaencle Størrelsen af Maaleren se Instruxen
§ 2 (S. 61). Haves der fleie end 70 Blus til et System,
vil større Maalere kunne faaes fra Gasværket efter Be
stilling. For Maalere indtil 70 Blus, er den nuværende
Leje 3 Kr. om Aaret. For de større Maaleres Vedkom
mende bestemmer Magistraten, hvorvidt de kunne udlejes
for en forholdsvis større Leje eller blive at anskaffe for
Konsumentens egen Regning.
Alle Reparationer af Maalerne maa kun udfores af
Gasværket. Ere Maalerne lejede, og Fejlen ikke er en
Følge af Overlast, foretages Reparationerne for Gasværkets
Regning. De Maalere, der tilhøre Konsumenten, repareres
for dennes Regning.
Mahleren maa (vide Instruxen)
anbringes paa et let tilgængeligt Sted, da Systemets Hoved
hane findes ved Maaleren. Stedet maa dernæst hverken
være for koldt eller for varmt. I første Tilfælde er
Maaleren nemlig meget udsat for at fryse om Vinteren, og
i sidste Tilfælde fordamper Vandet hurtigt, livad der kan
bevirke, at der lukkes for Gassen. Men dernæst vil for
megen Varme bevirke, at Gassen, til Skade for Konsu
menten, maales ved en for høj Temperatur, hvad der for
hver 23/i° Celsiu« bevirker en Volumenforogelse af c. l°/oTilmed bevirker det fordampede Vand let skadelige Vandansainlinger i Gasrørene.
Fyldning af Maalerne maa ske med rent og i hvert
Tilfælde sandfrit Vand. Er Maaleren meget udsat for at
fryse, kan den anbringes i et Skab, der om Vinteren
dækkes godt til, eller man kan fylde den med Gasglycerin,
halvt Glycerin og Vand; der vil da i Reglen behøves en
Temperatur af under -4- 12° C. for at bringe den til at
fryse. For Maalere, der staa varmt, kan det ogsaa være
godt at fylde med Glycerin, der vanskeligere fordamper
end Vandet. For at forebygge Ulemper af Fordampningen
lader Gasværket Vandpaafyldere gaa omkring for at ved
ligeholde Vandstanden. Vandpaafylderen møder som Regel
engang hver Maaned for at efterfylde Vand. Paa de
Steder, hvoi' Maaleren holdes fyldt medt Glycerin, maa
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der umiddelbart ved Maaleren findes en Flaske med G-lycei’in til Efterfyldningen; i modsat Fald fyldes den med
V and.
Skulde det trods disse Foranstaltninger ske, at
Maaleren alligevel kommer til at mangle Vand og Gas
tilførslen hindres, bør Konsumenten sende Bud til en
Gasmester for at faa Vand fyldt i. Fyldningen skal da
foretages paa følgende Maade: Først lukkes Indledningshanen a til Maaleren og en af
Brønderne aabnes. Dernæst af
tages Skruen b og c. Igjennem
Hullet b heldes Vand indtil det
begynder at strømme rask gjennem Aabningen c. Man ophører
da med at tilsætte Vand og
paasætter begge Skruer, naar
der ikke løber mere Vand igjennern c. Man lukker derpaa for
Brænderen og aabner atter Ind
ledningshanen og forvisser sig
om, ved at tænde et af Blussene,
at Alt er i Orden. Under
hele Operationen m aa man ikke komme med
tændt Lys i Nærheden af Maaleren. Denne Regel
bør i det Hele taget strengt iagttages, naar man har med
en Maaler at gjøre, der har været i Brug fornylig, saasnart den er ude af Forbindelse med Ledningen. Der er
oftere forekommet Tilfælde af Explosioner ved Maalere,
der have staaet flere Dage adskilte fra Ledningen, naar et
tændt Lys er bragt i Nærheden af dem. Gasmesteren maa
derfor ikke paa nogen Maade lade en Maaler, der er
skilt fra Ledningen og hvoraf Gassen ikke er fuldt ud
drevet, staa paa et for Ukyndige tilgjængeligt Sted.
Ingen Gasmester maa foretage noget andet Ai'bejde
med Maaleren end fylde den, rense den ved Udskylning
samt tage den bort fra Ledningen, naar -denne skal efter
sees, udblæses eller der skal foretages andet Arbejde, som
kræver en midlertidig Flytning af Maaleren. Er Maaleren

i Uorden, meldes det til Gasværket, som da besørger den
ombyttet og repareret.
For jevnlig at kunne kontrollere sit Gasforbrug samt
for mulig ogsaa at kunne forvisse sig om, at der ikke
forbruges Gas til Tider, hvor det ikke ønskes ligesom
ogsaa af andre Grunde, er det heldigt, at Konsumenten
kan aflæse sit Forbrug, naar han ønsker det. Dette kan
ogsaa let lade sig gjøre, naar Maaleren staaer paa et let
tilgjængøligt Sted. Ved nemlig at aabne den lille Dør
paa Gasmaaleren, viser der sig 2 eller flere Uhrskiver i
en Række (den mindre Skive, som paa en stor Del Maalere
ligger ovenover de andre, har kun Betydning med Hensyn
til Justeringen).

Tallene, som ere anførte paa den yderste Skive til
højre, angiver Hundreder af Sjettedels Tønder (en Sjette
dels Tønde =-- 1 engelsk Kubikfod), den næste angiver
Tusinder, den 3die Skive Titusinder og saaledes videre.
I den paa Figuren angivne Stilling af Viserne (med fuldt
optrukne Streger') vil der altsaa være angivet
6,200 Sjettedels Tønder.
Have Viserne nu efter nogen Tids Forløb antaget
den Stilling, som er angivet ved de punkterede Linier,
er der ialt forbrugt 38,000 S. T. Herfra bliver at fra
drage 6,200 S. T., som var angivet ved forrige Aflæsning.
Der er da i den forløbne Tid forbrugt
31,800 S. T.
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M a a le r n e h a v e f ø lg e n d e

2 L v s m a a le re . .

3
5
10
20
30

—

-

D im e n s io n e r:

H ø id e ,

D )b d e .

12'
13’"
17"
19"
23"
25*"

8"
1 0 .'"
11"
13"
17"
21"

B re d d e.

10"
14"
15"
19"
21"

F o r u d e n d e o v e n n æ v n te M a a l m a a d e r a l l e r m i n d s t
v æ r e 1 2 " P l a d s i H ø jd e n til B l y r ø r e n e , H a n e n s a m t H y ld e n .

5.

Rørindlæget

e r e t m e g e t v i g t i g t A r b e j d e v e d e t G a s i n d læ g , d a d e tte s
B r u g b a r h e d o g G o d h e d v æ s e n t l i g s t e r a f h æ n g ig a f d e n
O m h u , m a n h a r a n v e n d t p a a d e tte A rb e jd e .
T i lf ø r s e l s l e d n in g e n f r a G a d e l e d n in g c n b e s ø r g e s i n d l a g t a f G a s v æ r k e t ,
so m o m ta lt i § 2 .
D e t ø v r i g e R ø r in d l æ g s k a l u d f o r e s a f
e n a u t o r i s e r e t G a s m e s te r .

R ø r , s o m s k u lle a n b r i n g e s i J o r d e n , a l t s a a f . E x . s a a d a n n e , d e r f o r b in d e is o le r e d e D e le a f e t H u s , s k u lle , n a a r
d e lig g e f ø r M a a le r e n , v æ r e a f S t ø b e je r n i k k e u n d e r . 2 " i
D i a m e t e r ; S a m li n g e r n e s k u lle f o r s v a r l i g t t æ t t e s m e d P a k 
g a r n o g B l y , d e r s te m m e s g o d t i M u f f e r n e , o g R o r e n e
m a a g iv e s f o r n ø d e n t K a ld ( ik k e r in d e r 1 : 4 0 0 ) , s a m t i
D y b d e p u n k t e r n e f o r s y n e s in e d V a n d s a m l e r e e lle r V a n d 
a fta p n in g e r.
F o r F r o s te n s S k y ld b ø r d e læ g g e s m in d s t

3 F o d d y b t i Jo rd e n .
D is s e L e d n i n g e r læ g g e s • a f G a s 
v æ r k e t f o r K o n s u m e n t e n s R e g n in g .
R ø r, d e r a n b rin g e s i

Jo rd en

e f t e r M a a le r e n ,

m a a l i g e le d e s h e l s t v æ r e a f S t ø b e 

j e r n o g læ g g e s p a a o v e n a n g i v n e M a a d e ; d o g k a n d e t
o g s a a g a a a n a t læ g g e S m e d e j e r n s r ø r i J o r d e n , n a a r d e n n e
e r m e g e t r e n o g n a v n l i g ik k e i n d e h o l d e r m a n g e o r g a n is k e
B e s ta n d d e le e lle r f o r m e g e n F u g t i g h e d ; lig e le d e s n a a r d e r
k u n e r e t e n k e lt B lu s , s o m f . E x . e n L y g te , d e r s k a l f o r 
s y n e s fra d e tte R ø r; u n d e r
“ S rn e d e je rn s rø r b ø r m a n d o g
ik k e læ g g e i J o r d e n .
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Til Rørindlæg i Huse benyttes Rør af Smedejern,
Bly, Messing, Kobber eller Kompositioner. De sidste bør
ikke anvendes og ligesaa Kobberrorene, da der i disse
kunne dannes exploclible Forbindelser.
Rørene bør omhyggeligt undersøges førend de oplægges
for at se om de ikke ere utætte (dette prøves bedst ved
at fylde dem med Vand). Findes der Utætheder, bør
disse ikke tættes ved Lodning med Tin, men den Del af
Køret, hvor Utætheden findes, bør helst kasseres.
Lige
ledes bor man være meget omhyggelig mecl at skære
Gevind, da Samlingens Tæthed væsentligst beroer derpaa.
Til Tætning kan bruges baade Mønniekit og Blyhvidt.
Det er noget mere renligt at anvende det sidste. Af
Fittings kan enten benyttes saadant, som er lavet af
hammerbart Støbejern eller ;i£ Smedejern, dog er det
rigtigst at benytte Smedejernsfittings til Rør, der ere over
1" tykke.
Alle Knæk eller Forgreninger bør udføres ved T,
Krydsstykker eller Bøjninger. Anboringer ved nye Anlæg
bør ikke finde Sted. Det er dog
tilladt (vide Regulativ § 5, S.
at foretage Anboringer paa
Bør og derover, men det bør
saavidt muligt undgaaes, da en
Anboring svækker Røret og let
gjør dette utæt.
Hvor et større Rer afsæ
en Sidegren, bør der, hvor del
muligt, anvendes Krydsforbind
m'ed Prop (vide Fig), da r
derved senere paa en let Ma
kan komme til at efterse og rense Rorene.
taget er det navnlig ved større Rør heldigt at anvende
Rensepropper, hvor det kan lade sig gjøre.
Ved Hovedrør, der gaa ipjennem flere Etager, bør
der for hver Etage anbringes Langgevind, hvorved det
senere bliver let at skille Rørene fra hinanden uden at
behøve at tage hele Ledningen ned eller skjære denne over
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og i det Hele taget ved lange Ledninger er det ogsaa hen
sigtmæssigt at samle et eller flere Steder ved Langgevind.
Ved Ovei’gange fra en større til en mindre Rør
dimension, rnaa der i et godt Rørindlæg ikke findes nogen
Indsnevring tinder det mindste Rørs Størrelse.
Rørledningerne inde i Husene maa helst have et Fald
af 1 paa 1000, og Faldet maa helst ordnes saaledes, at
dette fører til Maaleren. Forsaavidt dette ikke kan lade sig
gjøre, maa der paa passende Steder anbringes Aftapninger
i Dybdepunkterne. Disse Aftapninger forsynes med Haner.
I Nærheden af Gasværkerne er der i Almindelighed mest
Anledning til Vandansarnlinger, men forøvrigt mange andre
Steder, hvor særlige Forhold finder Sted, f. Ex. hvor
Maaleren staaer paa et varmt Sted, eller hvor Rørene ligge
i afvexlende varme og kolde Lokaler.
Rørene bør helst lægges saa lige som muligt; de bør
tillige ligge frit og let tilgjængelige. I Skorstens- og
Ventillationsrør rnaa der som Regel ikke lægges Gasrør.
Det bør ligeledes undgaaes at lægge Rør i Puds eller
Gulve. Vil man endelig skjule Rørene, f. Ex. i rigt
dekorerede Lokaler, bør det gjøres ved Lister eller paa
anden Maade, hvorved man uden at ødelægge Dekora
tionen, kan komme til at efterse Rørene. Lægges Rør i
Gulve, hvad altid er uheldigt, bør de i det Mindste lægges
i samme Retning som Gulvbrædderne, saaledes, at man
kun behøver at skrue et Brædt op for at komme til dem.
Det bør saavidt muligt undgaaes at føre Hovedrør
afvexlende fra varme til kolde Lokaler eller omvendt
eller anbringe dem langs Ydermure. Kan dette ikke und
gaaes, maa man sørge for at give Fald fra det kolde til
varme Lokale og anbringe Aftapning paa sidste Sted.
Ved Gjennemgang igjennem Mure, .hvor en Sætning
kan befrygtes, er det godt at give Rørene et lille Spillerum.
Dog bør det bemærkes, at hvor Røret gaaer gjennem en
Kjældermur ud til Gaden, maa de Huller, der udhugges
for Gas-, Vand-, Kloakrør eller andre Ledninger, tættes
saa godt som muligt, for at forhindre, at Gas fra en eller
anden Utæthed i Gadeledningen muligt kan søge sin Vej
ind i Kjælderen langs et af de ovennævnte Rør. Det er
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saa meget farligere at have Utætheder i Kjældermuren,
som den Gas, der igjennem Jorden ad disse Veje kan
trænge ind i Huset, under visse uheldige Forhold kan
være undergaaet en Forandring, saa at den bliver lugtfri
og altsaa ikke kan mærkes, medens den derimod paa
Grund af sin Kulilteholdighed er meget skadelig for
Aandedrættet.
Rørene befæstes til Mure eller Lofter ved Rørhager,
der slaaes ind i Muren skiftevis paa den ene og den
anden Side af Røret. Afstanden mellem disse Hager bør
ikke overstige 3| å 4 Fod. Paa Steder, hvor Lamper
skulle anbringes, indsættes Ti'ærosetter, som paaskrues
Forskalningsbrædderne i Loftet eller, hvis det er Murværk,
fastskrues til en i Muren anbragt Træprop ved 2 Holzskruer. Ved større Lamper eller Lysekroner maa der
stærkere Befæstelsesrnidler til.
Under Rørlægningen bør Ledningen altid staa i For
bindelse med en Trykmaaler, og for hvert nyt Rør eller
Rørsystem, der anbringes, maa Led
ningen sættes under et Tryk af 12"
Vandtryk for at se om de sidst
anbragte Rør ere tætte. Undlades
dette, er det ofte meget vanskeligt
at finde Fejlen, naar Ledningen
efter Fuldendelsen viser sig utæt.
Trykprøven udfores bedst ved
et kort T-Stykke med Hane paa
Grenrøret som i hosstaaencle Figur.
Den ene Ende af T-Stykket for
bindes ved et Kautschukrør med
Ledningen og den anden Ende med
Trykmaaleren (et U-formet Glasrør
med 12" lange Grene). Man fylder
nu først Glasrøret halvt med Vand,
aabner derpaa Hanen b og puster
Luft ind i Rørene. Har man faaet
saamegen Luft ind, at Vandspejlene
i de 2 Grene af Glasrørene staa i en Afstand af 12",
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lukkes Hanen og Vandspejlene skulle da i et Kvarteer
blive staaende i samme Stilling.
Viser det sig herved, at Ledningen er tæt, meldes
det til Gasværket, som da foretager en lignende Prøvetrykmaaling for at overbevise sig om, at Ledningen er tæt.
Før denne Prøve er anstillet, maa Rørene helst være
umalede. Senere kunne de gives et Anstrøg med Mønniefarve og oliemales.
Rørdimensioner. Ligesaa nødvendigt det er ved et
Gasindlæg, at de ovenangivne Regler følges, ligesaa
vigtigt er det, at man vælger de rette Rørdimensioner
og navnlig gjør Rørene tilstrækkelig store. Rørene og
særligt Smedejernsrørene ruste nemlig med Tiden ind
vendigt paa Grund af de Vanddampe, der altid følge med
Gassen, og denne Rustansamling, som kan være meget
forskjellig paa de forskjellige Steder, vil navnlig hurtig
forstoppe tynde Rør. Et Rorindlæg, som har for smaa
Rør trænger derfor hyppigt til Rensninger og giver en
variabel Belysning, der særlig er udsat for Paavirkning
af Trykvariationer. Desværre er det en meget almindelig
Fejl her i Kjøbenhavn at gjøre Rørledningerne altfor smaa,
ligesom ogsaa at udføre dem paa en ufornuftig Maade.
Herfra skriver sig næsten alle de Klager, der fremkomme
over Gasbelysningen, og det er saa meget uheldigere, som
det altid er forbunden med megen Ulejlighed og Bekost
ning bagefter at ændre denne Fejl. Meget ofte begaaes
der den Fejl, at Gasmesteren, paa Grund af at Trykket
paa den Tid, Rørindlæget foretages et eller andet Sted,
er stort, kniber paa Rordimensionerne i den Tro, at dette
Tryk altid vil ‘findes der. Dette er imidlertid en Fejl
tagelse; thi Trykforholdene kunne af mange Grunde for
andre sig, og Gasværket har kun den Forpligtelse at
sørge for, at det ikke kommer under 1" Vandtryk, som
tidligere omtalt. Gasmestrene bør derfor ikke ved et Rør
indlæg stole paa deres saakaldte egne Erfaringer andetstedsfra, da de i Reglen ikke ville være i Stand til at
bedømme Forholdene rigtigt, men bør udelukkende holde
sig de Regler efterrettelige, som Gasværket giver angaaende
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Rørdimensionerne, og som i det Følgende skulle supleres.
Forsaavidt derfor en Konsument af Sparsommelighedshensyn vil nøjes ined smaa Dimensioner, bør dette bestemt
fraraades.
Gasværket forlanger bestemte Dimensioner af Rør til
Maaleren og fra Maaleren til den første Afsætning for
Blus. Ifølge Instruxen § 2 skulle disse Rør have følgende
Dimensioner, maalt indvendig:
for indtil 2 Blus å 5 Kbfcl.
7*
34 »I
— 12 —
—
1"
25 —
lf— 50 —
—
11"
— 70 - •
—
2‘‘

Ror
-

Efter den første Afsætning for Blus overlades det til
Konsumenten at vælge de Dimensioner af Ror han raaatte
ønske, idet dog Gasværket anbefaler følgende:
for indtil 100 Blus å 5 Kbfd. 2“ Rør
—
60 —
—
11" 40
—
—
If" _
20 —
—
1" - 10 —
5 —
—
i" 2 j" i r og naar Hoved-Regulator skal anvendes, da endnu større
Dimensioner (vide Instruxen), fordi en god Regulering er
umulig ved smaa Rordimensioner.
Ved disse Rørdimensioner, der fra Gasværkets Side
er opstillet som en Vejledning for Gasmestrene, er der
ikke taget Hensyn til Rørlængderne, idet man er gaaet
ud fra de ved private Gasanlæg hyppigst forekommende
Længder. I exceptionelle Tilfælde kan man bruge omstaaende Tabel, som angiver de Regler, som følges paa
de fleste Steder i Tydskland.
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Indre Diameter af Røret.
Længde af
Ledningen
i
danske Fod.

1 //
2

3"
8

ir

1"

5//
K

2"

Flammeantal å 5 Kubikfod i Timen.
13
19
25
32
48
64
80
96
112
128
140
160
192
224
254
286
318
480
638
847
956

3
3
2
2
1
1

6.

10
8
6
5
4
3
2
1
1

18
16
13
10
8
5
5
4
4
3
2
2
1

30
25
20
15
13
9
8
7
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1

60
50
40
32
25
20
17
15
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

120
100
80
64
50
40
35
30
25
22
20
19
17
1G
15
14
13
12
9
8
.7
6

180
150
120
100
80
60
55
50
45
40
35
30
28
26
24
22
20
18
15
13
12
11

400
320
260
220
180
155
132
120
112
103
96
88
80
70
65
60
55
50
43
36
30
25

Lamper og Lampetter.

Man skjælner imellem faste og bevægelige Lamper.
Hvor dei’ ingen Grund er til at bruge bevægelige Lamper,
f. Ex. i Pakhuse, Forlystelsessteder og lign., skal man helst
anvende de faste Lamper, som baade ere billigere, mindre
let udsatte for at blive utætte og mindre brandfarlige end
de bevægelige Lamper. Af disse haves der to Slags, nemlig
Væggelamper og Hængelamper. Ved begge disse Lamper
er det en Regel, at Hanen helst bør sidde saa langt borte
fra Brænderen som muligt, fordi man derved reducerer
Omraadet for Utætheden, naar Gassen ikke brænder og
tillige ofte forebygger ubehagelige Lydfornemmelser, frem-
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bragte ved flere umiddelbart efter hinanden følgende Trykformindskelser. Af bevægelige Hængelamper bør Vand
udtrækslampen vælges, da den lettest holdes tæt. Udtræks
lampen med Korktræk er meget vanskelig at holde tæt,
naar den bruges meget. Lamper med Kuglebevægelse ere
af samme Grund ogsaa uheldige, naar ikke Kugleleddet
er særligt godt udført.
Af største Vigtighed er det, at Rørene i Lamperne
ere tilstrækkelig store. Navnlig ved Udtrækslamperne ere
Fabrikanterne meget tilbøjelige til at indsnevre Rørene i
høj Grad. Under
Ro t i Lamper til 1 å 2 Blus og
8" fra 3 til 5 Blus bør ikke anvendes.
Ved Opsætningen af Lamperne maa Gasmesteren der
for først forvisse sig om, at Rørene ere tilstrækkelig store,
dernæst efterse Gevindet og se efter, om Hanen er for
synet med Stoppestift. Hanen maa tillige smøres godt
med Tælle, dog saaledes, at man passer paa, at der ikke
sætter sig Tællepartikler i Hanegjennemboringen. Endelig
bør Gasmesteren efter Opsætningen ikke forlade en Lampe
uden at prøve den med Gas paa og f. Ex. ved Hænge
lamper overbevise sig om, at Lampen er tæt i sin nederste
Stilling.
Alle Lampehaner maa helst smøres 1 ellei' 2 Gange
om Aaret af én Gasmester for at undgaa de smaa Utæt
heder, der ellers let kunne komme.
7:

Hovedhaner og Stophaner.

Hovedhanen, som aflukker for Tilførselsledningen fra
Gaden , anbringes i Reglen umiddelbart efter Ledningens
Indtræden i Huset eller, hvis der ingen Kjælder findes i
dette, da i Fortouget umiddelbart foran Huset. Saavel
Hovedhanen som Stophanen ved Maaleren besørges smurt
fra Gasværket. Paa begge disse Haner bør Nøglen, forsaavidt de ikke ere aflukkede, altid sidde paa, for at de i
paakommende Tilfælde, navnlig ved Ildebrande, hurtigt
kunne aflukkes.
Det er vanskeligt at sige, om det er rigtigt at lukke
Hoved- eller Stophanen om Natten eller ej. Det afhænger
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væsentligst af Forholdene. Er Ledningen i god Orden,
de smaa Haner tætsluttende og forsynede med Stoppe
stifter, er det ikke til synderlig Nytte at lukke af. Hvor
der derimod er mange Blus, som det paahviler forskjellige
at slukke, eller hvor mangelfuld Slukning i det Hele taget
kan. befrygtes, f. Ex. i store Fabriksbygninger, Forlystelses
etablissementer, Theatre og lignende, er det rigtigst at
aflukke Hanen' om Natten. Kun bør man da erindre at
lukke op igjen næste Dag 1 å 2 Timer for Tændingen
begynder, da der altid i Løbet af Natten er trængt noget
Luft ind i Rørene, som vil bevirke, at Gassen, naar der
ikke nogen Tid i Forvejen har været Tryk paa Ledningen,
vil brænde med en blaalig, ikke lysende Flamme, i nogle
Minutter,
Skal en Ledning ikke i længere Tid benyttes, bør
Stophanen være lukket.

8.

Brændere.

Valget af Brændere er afhængig af Gassens Beskaf
fenhed. Da Gassen i de forskjellige Byer kan være meget
forskjellig (man kan have Gas fra 12 til 30 Lys pr. 5
Kubikfod) saa indsees det, at Brændere, dpr kunne være
meget gode paa et Sted, ikke altid egne sig til Benyttelse et
andet Sted, hvor Gassen ikke er den samme. Man maa
derfor vel vogte sig for uden videre at overføre Anbefalinger
for Brændere andetstedsfra paa vore Forhold, da man
derved let skuffes. Ligeledes maa man ogsaa være var
som med at foretage Sammenligninger mellem Brænder
undersøgelser, foretaget paa forskjellige Steder, da baade
Gassen og Normallysene kunne være meget forskjellige.
I det Hele taget maa der meget advares iraod den megen
Humbug, der drives med Brændere, der ofte anbefales af
Folk, der mangle den fornødne Indsigt. Enhver Konsu
ment vil i Tvivlstilfælde gjøre rettest i at henvende sig til
Gasværket, hvor al ønskelig Oplysning i saa Henseende
vil kunne erholdes.
Hvor der i det Følgende tales om Brænderes Godhed,
er det under den Forudsætning, at de benyttes til den
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kjøbenhavnske Gas, der gjennemsnitlig har en Vægtfylde
af 0.45 og en Lysstyrke for et Forbrug af 5 Kubikfod i
Timen, der er lig med 12 engelske Normal-Spermasetlys.
En Brænders Godhed angives ved det Antal Normal
lys, den æqvivalere^ ved et Forbrug af et vist Antal
Kubikfod i Timen. Siger man saaledes om en Brænder,
at den giver en Nyttevirkning af 2 for et Timeforbrug af
5 Kuhikfod Gas, vil det sige, at den ved dette Forbrug
udvikler 2 Lys for hver Kubikfod Gas, altsaa ialt 10 Lys.
Ved et andet Forbrug af samme Brænder, altsaa f Ex. 3
Kubikfod i Timen, kan den godt give mindre Nytte
virkning, f. Ex. 1|, saa at den altsaa ved 3 Kubikfods
Forbrug i dette Tilfælde kun giver en Lysstyrke af 4|
Normallys. En Brænders Godhed staaer saaledes i et
ligefremt Forhold til dens Nyttevirkning. Naar en Bræn
ders Forbrug angives uden Hensyn til Tid, menes der
altid Forbruget i en Time.
Man kan paa en meget simpel Maade tilnærsmelsesvis
bestemme Forholdet mellem 2 Lygiveres Lysvirkning ved
Hjælp af et Stykke Papir (helst Filtrerpapir,. 3 å 4" i
Kvadrat), som paa Midten gjøres gjennemsigtig med en
Olie- eller Fedtplet af c. 1 å 1| Tommers Diameter.
Har man saaledes 2 Lysgivere A og B (selvfølgelig maa

der ikke være andre Lys eller Dagslys under Forsøget),
bevæger man med Haanden Papiret frem og tilbage i den
rette Line mellem de to Lys, indtil Oliepletten paa Papiret
viser sig ens belyst paa begge Sider. Er den mørkere paa
den ene end paa den anden Side, maa den flyttes nær
mere mod det Lys, mod hvilket den vender den mørke
Side. Har man nu fundet det ovennævnte Punkt, maaler
man Afstanden herfra til de 2 Lysgivere. Kaldes Af2
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standen fra Lyset A til Papiret a og fra Lyset B til
samme 6, da er
A’s Lysstyrke = 25’s, multipliceret med Forholdet & *
eller A = ~ B-,
er f. Ex. a = 2 Fod og b = 3 Fod, saa er
A = $ B,
eller det Lys, som A udvikler, er kun A af B’s.

Brænderne kunne enten være af Metal og Metalkom
positioner eller af Fedtsten og Porcellæn. Metalbrænderne,
der som oftest ere af Jern, bør helst ikke bruges, dels
fordi Metallet paa Grund af dets gode Varmeledningsevne
berøver Flammen en Del af sin Varme, hvilket svækker
Lysvirkningen, og dels fordi Udstrømningsaabningen i
Brænderen let forandrer sin Form, idet Kanterne angribes
af Gassen. I Smedeværksteder og andre mekaniske Værk
steder, hvor nu næsten altid Jernbrændere benyttes, burde
de i hvert Tilfælde ikke findes, da det har vist sig, at
Folkene, naar et Blus formentlig ikke giver tilstrækkeligt
Lys, udvide Brænderaabningen, hvorved der ofte ødsles
meget med Gassen. Da .særligt Snitbrændere af Fedt
sten, navnlig i større Partier, ere meget billige (c. 6 Øre
pr. Stk.), og da de let kunne paaskrues af Konsumenterne
selv, bør man helst bruge saadanne og finde sig i engang
imellem at forny en enkelt Brænder, naar den har lidt
Overlast. En Brænder, der er blot, lidt havareret, er
uøkonomisk og bør strax ombyttes.
I Reglen er altsaa Brændere af Fedtsten de bedste,
dog findes der ogsaa gode Brændere af Porcellæn iblandt
Argandbrænderne.
Af Brændere haves mange forskjellige Slags, hvoraf
følgende ere de vigtigste.
Straalebrænderen har kun et cylindrisk Hul, hvoraf
Gassen udstrømmer. Den egner sig ikke til Belysning,
men bruges mest til Cigartændere og Selvtændere. Den
har den Egenskab, at Gasforbruget noget nær er propor
tional med Flammehøjden.
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Mancliesterbræiidereii eller Fiskehalebrændereu. Her
strømmer Gassen ud af 2 cylindriske Rør, hvis Mun
dinger staa nær ved hinanden, og hvis
Midtlinier omtrent ere lodrette paa hin
anden. Flammen faar derved en Form
som en Fiskehale, hvoraf Navnet. Til
almindelig Gas egner den sig ikke saa
godt som Snitbrænderen, uagtet den har
to gode Egenskaber, idet den giver en
noget mere stabil Flamme og ikke er under
kastet saa store Variationer i Forbruget
ved Trykforandringer som Snitbrænderen.
Vil man benytte den, maa man sørge for
at faa en Brænder med nogenlunde store Huller, fra
til I Linie i Diameter. De fleste Fiskehalebrændere, der
gaa i Handelen., ere i Reglen bestemte for meget kulstof
rig Gas og ere uheldige til almindelig Gas. For Tiden
anvendes de i Almindelighed paa Trappegange og lignende
Steder her i Kjøbenhavn. Jernfiskehalebrændere med smaa
Huller ere i høj Grad slette og uøkonomiske.
Snitbrænderen er den hyppigst benyttede og bedste
Form af enkelte aabne Brændere. Gassen strømmer her
ud af en snitformig Aabning af Hovedet, der i Reglen
er af Fedtsten; det øvrige er af Messing.
Snitbrænderen maa helst have den i hosstaaende Figur angivne Form for at give
den bedste Nyttevirkning; dernæst bør
Snittets Vidde være mellem | og Jg- Mil
limeter (Tykkelsen af henholdsvis 5 og 7
Blade almindeligt Skrivepapir). Med et
saadant Snit kan man ved Forbrug fra
3 til 6 Kubikfod Gas i Timen faa en
Nyttevirkning af fra 2 til 2|. Over og
især under denne Grændse bliver Bræn
deren ufordelagtig baade for store og smaa Forbrug. Forskjellen er især iøjnefaldende for Brændere med meget
snevre Snit, der give et blaaligt og slet Lys med et For
brug af et forholdsvis stort Kvantum Gas. Der bør der
for udelukkende anvendes Brændere med ovenangivne Snit9*
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vidde og, forsaavidt man vil nøjes med et ringe Forbrug,
kan man ved sin Brænderhane eller paa anden Maade
tilvejebringe dette.
I Almindelighed sælges saavel Snitbrændere som næsten
alle andre Brændere under Betegnelsen 1, 2, 3 o. s. v.
Fods Brændere, hvilket foi'anlediger Folk til at tro, at
saadanne Brændere forbruge saamange Kubikfod Gas i
Timen, som Navnet angiver. Dette er imidlertid ikke
Tilfældet; thi Forbrugets Størrelse er altid afhængig af
Trykket. En 2 Fods Brænder kan saaledes godt anbringes
under saadanne Forhold, at den kan forbruge det 3 eller
4-dobbelte Kvantum. Heller ikke passer Betegnelsen saa
ledes, at f. Ex. en 2 Fods Brænder ved et bestemt Tryk
altid giver et Forbrug af 2 Kubikfod Gas i Timen; thi de
forskjellige Fabrikanter følge meget forskjellige Regler i
saa Henseende. Man rnaa derfor ikke vælge sine Brændere
herefter, men, forsaavidt man ønsker et bestemt Forbrug
til enhver Tid, indrette sig paa anden Maade, hvorom
senere.
Sparbrændere eller Patentbrændere ere en særegen
Slags Snitbrændere, der i Handelen gaa under ovenstaaende
Benævnelser. De bestaa i Reglen af Snitbrændere, der
ere skruede udenom andre Snitbrændere eller Fiskehalebrændere. Princippet i disse Brændere, hvorved den for
mentlige Besparelse skal opnaaes, er kun at indskrænke
Trykket. Da dette næsten altid er gjort paa en ufornuftig
Maade, ere saadanne Brændere i Reglen slette og ofte
uanvendelige. En Sparbrænder kan forøvrigt godt være
brugelig, naar Snittet har den fornødne Vidde og Brænderen
den rette Form, men den kan aldrig blive bedre end den
simple Form af Snitbrændere, og da man langt simplere
og billigere kan opnaa Trykforrnindskelse ved sin Hane
eller paa anden Maade, hvorved man tillige kan blive
Herre over sit Forbrug, bør det bestemt fraraades at
anvende Patent- eller Sparbrændere af Form som Snit
brændere eller Fiskehalebrændere, hvad enten de fore
komme under den ene eller anden Form. Ved de Spar
brændere, der ere sammensatte af 2 Brændere, maa der
gjøres opmærksom paa en Omstændighed, som let kan
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skuffe den Ukyndige. Den indre Brænder er altid en slet
Brænder, og lader man den brænde alene, giver den kun
et daarligt Lys. Skruer man imidlertid nu, medens man
lader den brænde, den ydre Snitbrænder, som er en
bedre Brænder, udenom, faaer man strax en paafaldende
Forbedring af Lysstyrken, uden at Forbruget forandres i
nogen væsentlig Grad. Naar man nu veed, at den indre
Brænder kun giver J- å 1 Lys pr. Kubikfod og. den ydre
f. Ex. 1|, saa seer man let, at denne Forbedring af det
6 eller 3 dobbelte kun er relativ. Thi med en god Snit
brænder kan man opnaa fra 2 å 2| Lys pr. Kubikfod
uden at anvende saadanne Kunstei'.
Rundbrænderen eller Argandbrænderen. Ved Rund
brænderen skeer Gassens Udstrømning igjennem en Del i
en Rundkreds anbragte smaa circulære Huller, der sidde
tæt ved hverandre. Man har forøvrigt ogsaa Rundbrænclere
med et ringförmig! Snit, men de forekomme nu kun sjeldent og ere ikke heldige. For at beskytte Hammen mod
Luftstrømninger og Træk, samt for at fore den til For
brændingen fornødne Mængde .Luft til Flammen, benyttes
ved Rundbrænderen et cylindrisk Glasrør som Skorsten.
Dette Glas maa for en given Brænder til givet Forbrug
have en bestemt Størrelse for at opnaa Maximum af
Lysstyrke. Gjøres Glasset højere eller lavere, forringes
Lyset i kjendelig Grad. Man kan let overbevise sig herom
ved paa en Argandbrænder, der er i Brug, at anbringe et
Glas ovenpaa det, hvormed den er forsynet. Man vil da
se en kjendelig Forandring i Lyset. Ved Argandbrændere,
bestemte til 5 Kubikfods Forbrug, er Glassets Højde 6°
og stiger ved større Forbrug. Det er derfor uøkonomisk
at anvende Rundbrændere ved mindre Forbrug end det,
hvortil Glasset er bestemt. Som Regel skal ved en Rund
brænder Flammen brænde saa højt, det kan lade sig gjere,
uden at den oser; man vil da faa mest Nytte ud af Gassen.
Brænderen maa derfor vælges efter det Forbrug, man
ønsker.
Hullerne i en Rundbrænder bør være forholdsvis
store, og de bedste almindelige Brændere have Huller paa
c. | Linie i Diameter. Suggs forbedrede Rundbrænder
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har endnu større Huller og er i det Hele taget den bedste
Rundbrænder af de enkelte med Hensyn til Nyttevirkningen ;
derimod er den temmelig følsom for Træk og Luft
strømninger.
Ved Argaudbrænderen findes der ofte paa selve
Brænderen en saakaldt „Regulator“; dette er dog kun en
ganske almindelig Hane, hvormed man ingenlunde kan
tilvejebringe et konstant Forbrug, saaledes som ved de
virkelige Regulatorer.
Den kaloriske Lampe er en særegen Form af Arganclbrænder, hvor Luften, der tilføres Flammen, opvarmes paa
sin Vej. Dette tilvejebringes ved
2 Cylinderglas, det ene uden om
det andet, og ved at lade Luften
passere igjennem Mellemrummet
mellem det indre og ydre Glas.
Ved Flammens Varme, som ellers
til ingen Nytte vilde gaa tabt, op
varmes da Luften meget stærkt og
herved forøges Flammens Lysinten
sitet meget betydeligt c. 40 °/o
mere end ved den enkelte Argandbrænder. Ligesom ved den enkelte
Argandbrænder er Nyttevirkningen
meget afhængig af Glassenes Højde
og Forholdet imellem disse.
Til
de almindelige Argandbrændere, be
stemte til at brænde 5 å 6 Kubik
fod i Timen i en kalorisk Lampe,
er det indre Glas bedst 7" højt og
det ydre c. 3" lavere, regnet fra Overkanten af det indre
Glas. Den fulde Lysstyrke opnaaes først, naar Glassene
ere bievne varme, omtrent 10 Minutter efter Tæn
dingen. Glassene, som ere stærkt udsatte for Varmen,
maa være strengtsmeltelige.
Almindelige Cylinderglas
kunne derfor ikke bruges.
Napthalinlampen eller Albo-carbon-light-Lampen bestaaer af en kugleformig Beholder, fyldt med Napthalin.
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Igjennem denne Beholder maa Gassen strømme, før den
Brænderen,, der sidder paa et fra Beholderen ud
naaer Brænderen
gaaende Rør. Varmen fra
Blusset virker paa et Spjæld
ovenover Flammen, og dette,
som staaer i Forbindelse
med Beholderen ved en
Plade, forplanter Varmen
til denne, hvorved Napthalinen forflygtiger og blandes
med Gassen. Herved opnaaes et intensivt og klart
Lys, der tilmed bræn
der meget roligt, Napthalintilstrøinningen reguleres
ved Hjæip af Spjældet, eller
bedre, som ved de nyere
Lamper, ved en Hane,
hvorved man er Herre over
Tilførslen af Napthalindampe og kan forhindre,
at Flammen oser; dette
indtræffer, naar der til
ledes for megen Napthalin. Napthalinlampen niaa engang imellem fyldes med
Napthalin, der i ren Tilstand er et hvidt, krystallinsk
Stof, men som til Brug for Lampen gjerne leveres som
en graalig Masse. Fyldningen skeer foroven ved at skrue
Topskruen af, selvfølgelig efter at Gashanen er lukket.
Man maa ikke gjerne fylde Lampen heelt, da den saa let
forstoppes. Indtræffer dette, kan man rette det ved at
aftage Brænder og Topskrue og udsætte hele Lampen i
nogen Tid for en Temperatur af c. 80° C. Kuglen paa
Napthalinlampen maa ikke være sammenloddet med Tin,
fordi dette let smeltes ved Varmen og gjør Beholderen utæt.
Nyttevirkningen af forskjellige Brændere. For at
kunne danne sig et Begreb om, hvor stor Forskjel der
kan være mellem de forskjellige Brændere i Henseende til
Økonomi, skal her anføres, hvorledes Prisen pr. Time af

en Lysstyrke af 10 Normal-Spermacetlys (et almindelig
godt Blus) vil blive for de almindeligst benyttede Brændere
Prisen for Gassen er den kjøbenhavnske 5 Kr. pr. 1000
Kubikfod, og Napthalinen er regnet til 40 Øre pr. Pund.
Til Sammenligning anføres Prisen for samme Lysmængde
udviklet i en almindelig god Petroleumslampe med god
Petroleum.
En Lysstyrke af 10 Normalspermacetlys koster pr.
Time:
1. I daarlige Jernfiskehalebrændere
og Snitbrændere med smaa Huller eller
lille Snit
5 å 20 Øre.
2. I Snitbrændere med middelmaadigt Snit
2.5 å 3.5 3. I bedste Snitbrændere (0.7 Milli
meters Snitvidde)
2.o Øre.
4. I gode Argandbrændeie . . . 1.8
5. I Sugg’s forbedrede do. . . . 1.5
6. I den kaloriske Lampe af bedste
Konstruktion
1.25 7. I Napthalinlampen
l.i
koster Napthalin 1 Kr. pr. Pd., bliver
Prisen 1.7 Øre pr. 10 Lys, idet 1 Kbf. Gas
omtrent bruger 4.8 G-ram Napthalin i
Timen til at udvikle en Lysstyrke af 8.‘
Lys pr. Kubikfod Gas forbrændt i Timen.

Med Petroleum:

til en Pris af 25 Øre pr. Pot
1.3
—
30 —
.... 1.6
—
35 —
.... 1.8
—
40 —
.... 2.1

-

Det fremgaaer heraf, hvor vigtigt det er at have gode
Brændere, og da der i Regelen kun er ringe Prisforskjel
især blandt Snitbrændere mellem gode og daarlige, er
der saameget mindre Grund til at vælge de daarlige.
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Valget af Brændere beroer meget paa Omstændig
hederne, og aldeles bestemte Regler kunne ikke angives; dog
kan Folgende tjene til Orientering.
Ved Forbrug under 4 å 5 Kubikfod bør foretraikkes
aabne Brændere, altsaa helst Fedtstenssnitbrændere eller
Fiskehalebrændere, de sidste navnlig kun for srnaa Forbrug
indtil 1 £ Kubikfod. Argandbrændere kunne ikke godt bruges
til saa smaa Forbrug og give ogsaa i saadanne Tilfælde
mindre Nyttevirkning end de aabne Brændere.
Ved Timeforbrug over 5 Kubikfod bør som Regel
Rundbrændere bruges, da de baade give den største Nytte
virkning og tillige ogsaa det roligste og behageligste Lys.
Kun i saadanne Tilfælde, hvor der er stærk Træk, f. Ex.
i Gange, Korridorer og lignende, kan Rundbrænderen ikke
anvendes. Ligeledes, hvor det vil være forbunden med
for megen Besvær at rense Glassene, eller hvor man kan
befrygte, at for mange Glas gaa itu. Imidlertid anvendes
Rundbrænderen langtfra i den Udstrækning, som baade
Forholdene og Hensynet til en økonomisk samt god og
behagelig Belysning burde tilraade. I de egentlige Be
boelsesværelser, Dagligstuer, Spisestuer og Kontorer burde
der altid anvendes Rundbrænder, naar ikke særdeles vægtige
Grunde tale derimod.
Den kaloriske Lampe egner sig godt til Benyttelse i
Dagligstuer, hvor en af disse med Fordel vil kunne erstatte
de to her i Byen traditionelle og i Regelen daarlige Snittebrændere. Ligeledes er den meget anvendelig til Belysning
af Butikker, Butiksvinduer og lignende, naar der ikke er
for roegen Træk tilstede.
Napthalinlampen, der giver et meget intensivt Lys,
kan med Fordel anvendes til Butikker og andre Lokaler,
hvor det Brillante ved Belysningen har nogen Betydning.
Til en smuk og god Belysning af Korridorer og Trappe
gange er den især fortrinlig.
Placering og Fordeling af Gasblussene er ligeledes
afhængig af Forholdene. Som Regel kan man sige, at
man hellei'e skal benytte et stort Blus istedenfor flere
mindre, hvor det kan lade sig gjøre, fordi samme Mængde
Gas, forbrændt i en stor Brænder, giver mere Nyttevirk-
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ning, end om den brændte i flere mindre Brændere. Der
næst maa Lyset til Arbejdsbrug anbringes saaledes, at det
ikke kommer for langt fra den, der skal bruge det. Det
er saaledes en almindelig Fejl at anbringe Blus til Skrive
bordsbelysning for højt oppe og for langt borte. Til
almindelig Skrivebordsbelysning, til Studerebrug, Læsning osv.
benytter man, hvor man anvender Petroleum, i Regelen
en Lampe, hvis Blus er 15 å 18“ fjernet fra den Gjenstand, der skal belyses stærkest, ofte endog mindre, og
man nøjes da med en Lysstyrke fra 6 til 8 Spermacetlys.
Skal man derimod bruge Gas, sættes Blusset som oftest i
•en Afstand af 2 å 2|, ja undertiden 3 Fod fra Gjenstanden, der skal belyses. Som en Følge deraf maa Lys
styrken være langt kraftigere. I en Afstand af 18“ vilde
f. Ex. en Snitbrænder, der skulde give en Lysstyrke af
6 Spermacetlys bruge c. 2T40 Kubikfod Gas i Timen,
medens den i en Afstand af 2 Fod for at give det samme
Lys paa Bordet maatte forbruge c. 4] Kubikfod Gas i
Timen og i 3 Fods Afstand 9,^ Kubikfod; det er altsaa
en meget betydelig Forskjel. Herfra skriver sig ogsaa den
almindelige Klage over Varmen fra Gassen i Modsætning
til andre B lysningsmi dier. Thi Forholdet er i Virkelig
heden dette, at Petroleum, Olie, Stearin og lignende ud
vikle mere Varme i Forhold til det Lys, de give, end
Gassen; men ved Gassen er man nu engang vant til
at betragte det som en Selvfølge, at Blusset skal fjernes
saa langt af Frygt for Varmen, som man netop herved
fremkalder. Vilde man anbringe sin Petroleumslampe i
samme Afstand og med en stor Lampe eller flere af di «se til
vejebringe samme Lys, som Gassen giver, vilde man finde en
større Varmeudvikling end ved Gassen, og omvendt, bragte
man et Gasblus af samme Lysstyrke paa det Sted, hvor
ellers Blusset af Petroleumslampen fandtes, vilde man opnaa mindre Varme.
Det er en Selvfølge, at Lyset til at belyse en enkelt
Gjenstand eller Flade ikke maa fjernes for langt fra denne.
Det er derfor uøkonomisk i Butiksvinduer at anbringe en
Mængde Blus øverst oppe i Vinduet, naar de kun skulle
belyse Varer, der ligge i Vinduet. Tilmed er det uheldigt
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at have Blussene i Nærheden af den Trækrude, der som
oftest findes oppe i Butiksvinduerne, da de herved fäa en
flagrende Bevægelse, og Forbrændingen bliver mangelfuld.
Ligeledes er det uheldigt at anbringe en stor Del Argandbrændere, der kun brænde med ringe Højde (paa Grund
af Trækruden kunne de ofte ikke brænde højt); de maa
hellere erstattes af enkelte større Brændere, som brænde
med fuld Højde eller af Snitbrændere.
Til Tegnebrug i tekniske Skoler og lignende, hvor
det er nødvendigt at have stærkt Lys og undgaa Skygger,
gjør man bedst i at benytte flyttelige Lamper, der forsynes
igjennem Kautschukrør.
Til Oplysning af store Lokaler, navnlig Selskabslokaler
og lignende, som belyses ved en eller flere Lysekroner, er
det almindeligt at anbringe en stor Mængde smaa Blus
til 2 å 3 Kubikfods Forbrug. Herved opnaaes en vis
Effekt, men fordelagtigere er det at anvende større Bræn
der til 6 å 7 Kubikfods Forbrug eller mere og forholdsvis
bruge færre af dem.
Glas, Kupler Og Skjærme. Man bør ligesaalidt ved
Gas som ved Petroleumsbelysning hindre det fulde Lys fra
at falde paa den eller de Gjenstande, der skulle belyses.
Til Arbejdsbrug bor derfor kun Øjnene beskyttes ved
Skjærme af Blik eller mælkehvidt Glas, der tillige samler
Straalerne paa Gjenstanden.
Kupler borttage i Regelen en stor Del af Lyset, man
kan regne at Lyset ved at gaa igjennem
det bedste klare Glas taber c. 3°/o
matslebne Glas..............21 å 23%
Opalkupler...................................... 40 å 8O°/o
mere jo tykkere og mere rødskinnende de sidste ere. Dog
findes der blandt, de Kupler, som benyttes til Snitbrændere
enkelte, der ere tilstrækkeligt aabne i Bunden til at kunne
forege det Lys, der kastes nedad, indenfor en vis Kreds.
Uheldig og tillige uskjøn er den saakaldte Tallerkenbelysning, der i den senere Tid er kommen meget i Mode,
og som bestaaer i en plan Flade af sleben Glas, som
anbringes ved Foden af en Rundbrænder og tjenei'
til Understøttelse for en i Reglen mælkehvid Skjærm.
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Tallerkenen har til Hensigt at borttage en Del af Straalevarmen; men der lejret- sig altid Støv i den, og dette i
Forbindelse med Slibningen frembringer forvirrede Lys
brydninger. Det er en meget uøkonomisk Belysning, især
naar man samtidig ogsaa bruger matte Cylinderglas.
Rensning af Brændere. Man seer ofte, at Loftet
ovenover et Gasblus er sværtet eller i hvert Tilfælde
mørkt. Dette hidrører fra, at Gassen ikke forbrænder
fuldstændigt. Forbrændingen kan godt være ufuldstæn
dig, uden at Flammen oser, og dette finder saaledes
Sted, naar en Brænder ikke er ren, naar der har
sat sig Støv eller anden Forurening i Brænderaabningen.
Brænderne maa derfor af og til renses, og dette gjøres
ved en Snitbrænder bedst med et Stykke Papir, en Traad
eller lignende. Skarpe eller haarde Instrumenter ødelægge
Brænderen. Fiskehalebrændere renses ved én tynd Træ
pind og Rundbrændere med en ikke altfor haard Børste.
Tabel til at beregne sit Gasforbrug. Hvis man
kjender Timeforbruget af en Brænder, og denne brænder
en vis Tid, 1 Maaned, et Kvartal eller lignende fra det
bliver mørkt til et bestemt Klokkeslet hver Aften eller
Nat, kan man af omstaaende Tabel finde det Antal
Brændetimer, den vil brænde til den givne Tid. Multi
plicerer man altsaa Antallet af Brændetimer med Time
forbruget, har man det hele Forbrug. Tabellen kan saa
ledes ogsaa i mange Tilfælde benyttes til at kontrollere
Gjennemsnitsforbruget pr. Brænder.
Lygter foran private Ejendomme kunne efter Ansøg
ning til Magistraten faaes anbragte, saaledes at de passes
af Gasværkets Lygtetændere, og uden at Gassen gaaer
igjenneni nogen Maaler, dog kun forsaavidt de ligge paa
offentlig Vej eller Gade, hvor der er Gasledning. Lygten
maa i saa Tilfælde være konstrueret i Overensstemmelse
med de offentlige Lygter og efter Gasværkets nærmere
Bestemmelser. Naar Lygten skal brænde den halve Nat
med samme Forbrug som de offentlige Lygter, betales der en
aarlig Afgift af 40 Kr. og for hele Natten 68 Kr. Lygte
og Lygtepæl maa anskaffes af Konsumenten, som ligeledes
betaler for Anlæget af Ledningen til Lygten.

277
493
759
1078
1443
1808
2173
4327

727
472
269
122
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Lygter, som forsynes efter Maaler, og som enten ere
fritstaaende eller befæstede til Mure og lignende, bør ikke
have mindre Tilførselsrør end J" og helst
lige til
Blænderen, i ethvert 1 ilfælde paa den Del, der ligger frit
i Luften eller i Lygten. Samme Del bør have et godt
Fald, helst ind til Huset.
Brænderen i Lygten maa ikke anbringes for lavt i
denne, for at ikke Skyggen af Lygtens Bundramme og
Lygtepælen skal blive for stor. En Reflektor oven i
Lygten gjør god Virkning, naar den holdes i Orden.
Lygten indrettes bedst til at tændes ved en Tændlygte, og
maa være forsynet med solide Arme til Understøttelse for
Stigen, naar den staaer frit.

9.

Regulatorer.

Som i Indledningen omtalt, varierer Gasforbruget
stærkt og dermed ogsaa Trykket. Disse Trykvariationer
forplante sig til Husledningerne og Brænderne, og da
disses Forbrug i en meget væsentlig Grad retter sig efter
Trykket, faaer man altsaa et variabelt Forbrug og dermed
ogsaa en variabel Lysstyrke. Dette er uheldigt, baade
naar man faaer for lidt og for meget Lys, .især da man i
sidste Tilfælde maa betale mere, end man ønsker.
Simplest kan man afhjælpe dette ved at stille paa
sin Brænderhane eller Stophane, saaledes at man lukker
sin Hane lidt til, naar Trykket voxer og aabner den lidt,
naar det falder. Men dette fordrer, at man jevnligt skal
have sin Opmærksomhed henvendt paa Belysningen, især
naar man er paa et Sted, der paa Grund af lokale For
hold har hyppige Trykforandringer. I Praxis er dette i
Reglen en Umulighed, særlig da Belysningen ofte maa passes
af Folk, der ikke altid ere interesserede i at spare paa
Gassen. Man har derfor hertil særegne Apparater,, som
udføre dette Arbejde automatisk, de saakaldte Regulatorer.
Regulatorerne, der ikke maa forvexles med den under
Rundbrænderen omtalte Hane, som gaaer under dette
Navn, ere i Virkeligheden ikke andet end Haner, der
indstille sig under Paavirkningen af Trykket saaledes, at
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de holde Trykket umiddelbart bagefter sig konstant. Man
skjelner mellem Hoved regulatorer, der regulere for
et helt System af Brændere, og Blu s regulatorer, som
kun regulere for et enkølt Blus.
* Af de Hovedregulatorer, som endnu ere fremkomne,
er den af Giroud konstruerede den bedste. Denne Re
gulator (regulateur
de consommation),
hvoraf hosstaaende
findes en Tegning,
bestaaer i Hoved
sagen af en cylin
drisk Klokke, for
synet med en Luft
kasse, (a «), der er
iaaledes afpasset, at
Cylinderen kan flyde
i en i Beholderen
anbragt Vædske. I
Cylinderen er ved
en Stang anbragt
en kegleformet Ven
til (h), som ved
Cylinderens Bevæ
gelse op og ned
mere eller mindre
kan lukke for Gas
sens Gjennemstrømningsaabning (c), d
og e ere henholds
vis Gassens Indog Udstrømningsaabning. Stangen,
hvori Ventilen hæn
ger, er hul, saaledes
at Trykket af Gassen kan forplante sig op til Laaget af
Klokken.
Aftager dette Tryk, synker Klokken og giver
mere Adgang for Gassen, indtil Ligevægt er tilvejebragt,
omvendt, naar Trykket stiger. For at hæve Variationerne
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i Trykdifferentsen paa Over- og Underfladen af Kegle
ventilen, hvilket vilde foranledige Uregelmæssigheder i
Reguleringen, staaer den indtrædende Gas ved et Rør
udenom Ventilstangen i Forbindelse med et ligesaa stort
Areal af Klokkens Laag, som Ventilens nederste Flade
vfagjør. Altfor pludselige Bevægelser af Klokken, som
vilde kunne slukke Blussene, forhindres ved en udenom
Klokken anbragt og i den nederste Ende aaben Cylinder (//),
som foroven har et Par smaa Aabninger (</<?); der dannes
herved ligesom en Luftpude. Apparatet opsættes saaledes,
at det staaer lodret; det fyldes derefter, indtil Vandet
løber ud af Aabningen h. Skruen i tjener til Aftapning
af Vandet, naar dette skal fornyes, og Skruen k er en
Aftapningshane for det fra Gassen fortættede Vand. Naar
Regulatoren er opstillet og i Orden, behøver man kun
engang imellem at se efter, om der ikke er fordampet
Vand og i saa Tilfælde efterfylde, indtil det løber ud ved
Hanen li. Ligesaa maa man ogsaa engang imellem efterse
om noget Vand er samlet i Bunden ved at aftage Skruen fc,
selvfølgelig efter at Hovedhanen er lukket.
Hovedregulatoren opstilles umiddelbart efter Maaleren;
den indstilles til et Tryk, der er lidt mindre end det
mindste, man kan vente at faa efter Maaleren, altsaa 5 å
6 Linier her. I og for sig er det ligegyldigt, hvilket
Tryk den indstilles til (dog over 3 Linier), da det kungjælder om, at dette er konstant; men gaaer Trykket foran
Regulatoren under det, hvortil den er indstillet, kan den
selvfølgelig ikke regulere, da en Regulator ikke kan forøge
Trykket. Ved Paalæg af Vægte (bedst Blystrimler') paa
Klokkens Laag, medens man samtidig har en Trykmaaler
anbragt i Nærheden og nogle Gasblus tændte, kan man
let indstille den.
Regulatoren maa helst anbringes paa et Sted, hvor
den ikke kan fryse, ellers maa den fyldes med Glycerin.
Benyttes Hovedregulator, maa Rørledningerne være
større end almindeligt (vide § 5). Grunden hertil indses
let ved omstaaende Exempel.
Tænke vi os ved 2? anbragt en Regulator, der regu
lerer for 100 Blus, hvoraf de halve findes paa en Side-
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ledning ved a og de halve paa en Sideledning ved Z>,
og tænke vi os fremdeles alle Blus tændte, da er
Trykket umiddelbart ved R det, hvortil Regulatoren
er indstillet, ved a q y der allerede tabt noget af Trykket
og endnu mere ved b. Slukkes nu de 50 Blus paa Led
ningen ved a, da formindskes Tiyktabet fra R til æ,
medens det fra a til b blivei- det samme; følgelig voxer

Trykket paa Ledningen b. og Blussene brænde mei’e Gas.
Denne Trykvariation voxer jo mindre Rørene gjøres, medens
den ved store Rør kun faar ringe Betydning.
Af ovennævnte Grund er det ofte umuligt at faa en
ordentlig Regulering ved et ældre Rørindlæg, som ikke er
indrettet derefter, uden at foretage en Del Forandringer.
I saa Tilfælde, samt naar der kun er
faa Blus at regulere, er det hensigts
mæssigere at bruge Blusregulatorer,
hvoraf atter den af Giroud konstruerede
Rheometer er den bedste. Den bestaaer af en Cylinder, ovenpaa hvilken
Brænderrøret er anbragt. Igjennem et
Rør i Cylinderens Bund sti’ømmer
Gassen ind under en lille Klokke, der
frit kan bevæge sig op og ned i en
imellem Cylinderens Væg og Indgangsrøret anbragt Vædske (Vand eller
Glycerin), I Klokkelaaget er et eller flere Huller, hvorigjennem Gassen strømmer.
Tillige findes i Laagets

■

3
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Centrum en kegleformig Prop, der mere eller mindre kan
lukke for Aabningen i Cylinderlaaget, som fører til Bræn
deren. Ved Klokkens Bevægelse foregaaer Reguleringen,
som kan være meget skarp ved denne Rheometei’. Der
fordres et Tryk af mindst
Vandtryk foran Regulatoren.
Regulatoren kan faaes til et hvilketsomhelst Forbrug, men
dette kan da ikke forandres uden ved at skifte Klokke.
Af andre Blusregulatorer kan anbefales Ba bions og
Behl’s Regulatorer, hvortil ingen Vædske behøves. Regu
leringen tilvejebringes ved begge paa samme Maade, nemlig
ved en paa et Rør anbragt tynd Skive, som ved Tryk
forandringer hæves eller sænkes og derved formindsker
eller forøgei- Gjemiemstrøinningsaabningen til Brænderen.
Bablon.

Behl.

Regulatorerne kunne indenfor visse Grændser indstilles
til et hvilketsomhelst Forbrug ved Hjælp af et i det
ovenomtalte Rør anbragt mindre Rør, som kan trækkes
nd og ind.
Begge disse Regulatorer kunne regulere godt, naar
de ere godt udførte.
De fordre et Tryk af mindst
i Tomme.
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Anvender man en Hovedregulator i et System, kan
man, naar man ønsker, at et bestemt Forbrug ikke maa
overskrides, paa sine Lamper anbringe Brændervinkler
med Stilleskruer i. Til Stilleskruen hører der da en
særlig Nøgle, hvormed man selv kan indstille sit Blus
til det Forbrug man ønsker. Det samme kan opnaaea
ved i almindelige Brændervinkler, at indsætte Fidtstenspropper med Gjennemstrømningsaabninger, der efter det
givne Tryk ere afpassede til et bestemt Forbrug.
Gode Regulatorer forhindre utilbørlig Ødslen med Gas.

10.

Ventillation for Gasblus.

De væsentligste Forbrændingsproduktei' fra Gassen
ere Kulsyre og Vand samt lidt Svovlsyrling, der i Luften
ilter sig til Svovlsyre. I et almindeligt nogenlunde ven
tilieret Værelse oplyst paa almindelig Maade, vil der heraf
ikke være nogen Gene for Aandedrættet mere end ved en
hvilkensomhelst anden Belysning. Det samme er Tilfældet
med Varmen fra Gasbelysningen, der ikke er saa stor for
samme Lysmængde ved Gas som ved andre Belysnings
midler. Hvor der derimod er maneje Gasblus og altsaa
stærk Varmeudvikling, vil det være heldigt at bortlede
Forbrændingspi’odukterne og dermed ogsåa den største
Del af Varmen. Dette gjøres bedst ved saavidt muligt
at koncentrere Blussene til en enkelt eller flere større
Brændere og ved Rør anbragte over disse at lede For
brændingsprodukterne ud i fri Luft eller Skorstene og
lignende. Der tilvejebringes herved tillige en gavnlig
Ventillation af selve Værelset, idet man foruden For
brændingsprodukterne maa. udsuge en stor Del Luft ved
Siden af for ikke at opvarme Rørene for stærkt. Gassens
Varme, som kan ansættes til 324 Varmeenheder pr. Kubik
fod kommer saaledes her til Nytte. De saakaldte Sol
brændere ere meget skikkede til at benyttes til Ven
tillation; kun maa herved bemærkes, at Røret hvorigjennem
Foi’brændingsprodukterne bortledes, ikke maa staa i umiddel3*
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bar Forbindelse med Loftet, fordi det bliver stærkt op
varmet.
Der maa anbringes en Kappe udenom det,
hvorigjennem Luft fra Værelset kan udsuges. I den
senere Tid er der fremkommet en Lampe, som ligeledes er
indrettet paa at bortføre Forbrændingsprodukterne nemlig
den af Siemens i Dresden konstruerede regenerative Lampe,
hvorved baade den til Forbrændingen fornødne Luft kan
tages udefra og Forbrændingsprodukterne ledes ud i Luften.
Den indstrømmende Luft opvarmes tillige ved disse, saa at
man her paa samme Maade som ved den kaloriske Lampe
faaer en forholdsvis stor Nyttevirkning af Gassen.
Vil man, hvad der nu
ofte gjøres, bortlede For
brændingsprodukterne fra en
Argandbrænder, da kan dette
ske ved et Blikror af lidt
større Tykkelse end Cylinder
glasset til Brænderen saaledes som i hosstaaende Fi
gur, hvor der tillige er an
bragt en Skjærm. Der maa
blot herved bemærkes, at
Glasset ikke maa slutte tæt
til Ventillationsrøret. Gjør
man nemlig dette, hvad man
kan se mange Steder, er det
det samme, som om man for
øger Argandbrændei-ensGlas,
hvorved man kan tabe ind
til 5O°/o af Lyset for samme
Forbrug af Gas. Man maa
give Plads til et Spillerum
af et Par Tommer. Føres
et Ventillationsrør langs Loftet eller en Trævæg, maa
det have en Afstand af mindst
Tommer fra disse. Røret
kan enten føres ud i det Frie eller ind i en Skorsten.
Forbrændingsprodukterne fra en Snitbrænder kan bort
føres paa lignende Maade.
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II.

Forsigtighedsregler (mod Brandfare, Explosion,
Kvælning ved Gas).

Som bekjendt giver Belysning ved Gas større Sikkerhed
mod Brandfare end de fleste andre Belysningsmidler, hvad
der vel tildels maa tilskrives den Omstændighed, at Lyset
ikke er transportabelt. Ikke destomindre maa man dog
i saadanne Bygninger eller Dele af Bygninger, hvor det
i det Hele taget til en vis Grad er farligt at anvende
Lys eller Ild, ved selve Qasindlæget træffe saadanne For
anstaltninger, at Faren for Ildebrand bliver saa lille som
muligt.
Som første Betingelse maa da Stophanen eller Hoved
hanen være anbragt paa et let tilgjængeligt Sted, hvad
der tidligere er berørt, men dernæst maa der efter de
særegne Forhold, hvoraf de vigtigste her skulle nævnes,
træffes forskjellige Forholdsregler ved Gasindlæget.
I Fjælleboder, Fabrikslokaler, større Værksteder,
Lagei-kjældere, Pakhuse og lignende er der undey alminde
lige Forhold intet i Vejer, for at anvende aabne Gasblus.
Dog bor de i saadanne Lokaler under et Loft anbragte
Flammer være fjernet mindst 30 “ fra Loftet.. Er dette
ikke muligt, maa der under Loftet i 2| Tommers Af
stand anbringes Jernplader, ophængte ved Enderne. Disse
Plader skulle være mindst 20 “ i Qvadrat ved faststaaende
Blus og ved bevægelige saa store, at der er mindst 12"
Jernplade udenfor de yderste Stillinger af det bevægelige
Blus, naar det drejes rundt. Denne Regel bør ogsaa
følges i saadanne Lokaler, hvor der brænder Blus uden
længere Tilsyn f. Ex. Trappegange, Kjældere og lig
nende.
I Pakhuse paa flere Etager bør der være en Stop
hane for hver Etage.
I Lokaler, hvor der forarbejdes letfængelige Stoffer
saasom Uld, Hamp, Hør, Straa, Vat, Klude eller lign,
bør aabne Flammer ikke benyttes, men Blussene inde
sluttes i stærke Lygter, hvis Top maa have en Afstand af
mindst 18" fra Loftet. De maa helst være indrettede til
at tændes ved Tændlygter.

38

I Rum, hvor der forarbejdes Stoffer, der kunne ud
vikle explosive Dampe saasom Spiritus, Naptha, Petroleum,
Alkohol, Svovl, Tjære og lignende samt tildels i Mel
møller, bør Lokalerne belyses udvendigfra ved Lygter,
der forsynes med Luft udefra og hvorfra Forbrændings
produkterne ledes ud i det Frie. Glasset, der vender ind
mod Lokalet, maa være stærkt og helst forsynet med
Traadgitter. De bør tændes og slukkes udefra.
Ved Theaterbygninger maa ligeledes iagttages visse
Forsigtighedsregler, hvoraf følgende ere de væsentligste.
Alle Gasflammer paa, over og under Scenen samt de
tilstødende Gange og Korridorer maa være faste og for
synede med Kupler eller Traadgitter.
Rampebelysningen paa Scenen maa ligeledes have en
overspunden Traadgitterflætning, som ved Jernbojler for
hindres i Bøjning. Flammen fra Brænderen maa ikke
kunne naa Jerngitret.
Flammer til Kulissebelysningen maa ikke anbringes
under 3 Fods Højde fra Gulvet og maa ved Jernblik
forhindres fra at opvarme Kulisserne. Over Flammerne i
hver Kulisserække anbringes Jernblik, for at ikke ned
faldende Gjenstande skulle antændes.
Lamperne i Garderoberne maa være ubevægelige og
enten forsynede med Kuppel eller Traadnet.
Explosion kan indtræffe i Værelser hvor Gassen
i lang Tid er strømmet ud af en større Utæthed eller
aaben Hane. Naar Gassen er blandet med Luft i For
hold der ligge mellem 1:4 og 1:12, kan den explodere,
naar man nærmer et tændt Lys til den. Der skal imid
lertid en høj Grad af Uforsigtighed til, for at dette kan
ske, thi tænker man sig, at en Gashane staaer aaben i et
almindeligt Værelse paa 225 Kubikalens Rumfang, og at
der af Hanen udstrømmer 5 Kubikfod Gas i Timen, da
vil det vare omtrent 15 Timer, inden der er Fare for
Explosion, forudsat at Værelset er tæt. Dog kan der
endnu før den Tid partielt danne sig explodible Blan
dinger f. Ex, i Nærheden af Hanen eller Loftet, hvor
Gassen lettest samler sig, hvorfor man altid bør være
forsigtig, naar der er Gasudstrømning. Men endnu længe
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før der ei’ Tale om explodible Blandinger, advares man
ved en stærk og pjennemtrængende Gaslugt, der forplanter
sig til tilstødende Værelser og Korridorer. Mærkes dette,
maa man ikke komme med tændt Lys i Nærheden, men
snarest muligt aflukke sin Stophane og sørge for Lufttræk
ved at aabne Vinduer og Døre, samt tilkalde en autoriseret
Gasmester, naar Udstrømningen er foregaaet fra Utæt
heder.
Kvælning ved Gas forekommer kun overordentlig
sjældent, idet Gaslugten jo længe i Forvejen averterer om
Faren. Dog kan det ske, at G-asfittere, naar de have
Uheld ved et Arbejde, og et større Ro t f. Ex. springer,
kunne bedøves herved. Fremgangsmaaden ved Behand
lingen af de saaledes Bedøvede, naar ikke Lægehjælp
strax kan faaes, er da efter Dr. Qvaglio, at de strax
bringes i et koldt Værelse med aabne Vinduer og Døre.
Alle strammende Klædningsstykker fjernes og Patienten
bringes i en halvtsiddende Stilling med nedhængende
Fødder. Der holdes en Svamp med Eddike under Næsen,
og Panden kjoles med koldt Vand eller Is, medens man
gnider Legemet. Er Aandedrættet ophørt, forsøger man
ad kunstig Vej at bringe dette i Gang ved at trække
Tungen ud og holde den ude. Dernæst holder man paa
Næsen, tager Patienten ved Armene lidt over Albuen,
hæver dem op over Hovedet og holder dem der et Par
Sekundter; man sænker dem dernæst ned mod Brystsiderne og holder dem ligeledes der et Par Sekundter.
Dette maa man vedblive med og ikke for hurtig slutte,
da det har vist sig, at man efter 4 a 6 Timers Arbejde
har faaet Aandedrættet til at vende tilbage. Vaagner
Patienten op, giver man ham koldt Vand eller Vin og
lader ham ligge godt indhyllet i frisk Luft. Søvn og
Sved maa ikke forhindres.
12.

Uregelmæssigheder i Gasbelysningen og Fremgangs
maaden for at finde Fejlen.

De fleste Forstyrrelser, der fremkomme i Gasbelysningen
hos Konsumenterne, hidrøre meget ofte fra de mangelfuldt
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udførte Gasindlæg; dog kan der ogsaa ofte findes særligt
uheldige Omstændigheder, som kunne bevirke dette. Ind
træffer der imidlertid en saadan Uregelmæssighed eller
Forstyrrelse i Belysningen, da er det nødvendigt at gaa
rationelt og systematisk tilværks for at finde Fejlen og
udbedre samme, da der ellers let forvoldes Konsumenten
baade Ulejlighed og unyttige Udgifter. Den planløse Ned
riven af Rørene og Opsætning af nye, uden tilstrækkelig
Grund, forvolder ofte stor Besvæi’ uden at gjøre den til
sigtede Nytte. Man kan skjelne imellem en partiel og
total Forstyrrelse i Belysningen.
En partiel Forstyrrelse fremkommer, naar kun en
kelte Blus, horende til samme System eller samme Maaler,
brænde daarligt. I saa Tilfælde kan man naturligt slutte,
at Hovedtilførselsledningen samt Maaleren er i Orden, thi
ellers maatte de andre Blus ogsaa paavirkes. Fejlen kan
da enten ligge i Brænderen, Lampen eller Stikrørene og
de Rør, der forsyne de mangelfuldt brændende Blus. Det
første, man i saa Tilfælde bør gjøre, er at efterse Bræn
derne og prøve, om ikke en god Brænder vil afhjælpe
Fejlen. Hjælper dette ikke, aftager man Lampen og seer
efter, om den ikke er forstoppet i Brændervinklen, Leddene
eller Hanen. Er dette Tilfældet, og man ikke strax kan
afhjælpe Fejlen, kan man prøve at opsætte en anden
Lampe, som man veed er god og se, om det hjælper. Har
en Lampe flere Blus og de alle brænde daarligt, maa man
først undersøge, hvilken Forskjel det gjør, om alle Blussene
brænde eller kun en enkelt. Brænder 1 eller flere godt,
medens de brænde daarligt, naar de alle ere tændte, da
er Lamperøret rimeligvis for snevert, men for at faae
Vished herom, tænder man alle Blussene, der høre til
Systemet, undtagen den paagjældende Lampe; derefter
anbringer man et Trykmaaler paa et af Larnpeblussene
og aflæser Trykket; viser det sig at være 5 Linier eller
derover, men at aftage meget hurtigt, efterhaanden som
de andre Lampeblus tændes, da er Lamperøret rimeligvis
enten for lille eller forstoppet eller der er anden Fejl i
den. Dog kan Fejlen ogsaa ligge i Tilførselsrøret, naar
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dette ikke forsyner andre Blus, der under disse Forsøg
brænde godt.
Hai’ man overbevist sig om, at Lamperne ere gode,
eftersees de paagjældende Rør. Man maa da se efter,
om der intetsteds er Vandsække eller anden synlig Fejl,
og først naar saadant ikke findes, prøver man en Ud
blæsning ved Luftpompe paa hvert af de daarlige Blus.
Maaleren maa da være skildt fra Ledningen og Brænderhanerne paa de øvrige Blus lukkede. Ligeledes maa man
ikke glemme at nedtage Udtrækslamper med Vandtræk,
da ellers det i Almindelighed skidne Vand eller Glycerin,
der findes i dem, sprøjter omkring i Værelset og ødelægger
Møbler og lignende. Hjælper Udblæsning ikke, er der ikke
andet at gjøre end at nedtage den paagjældende Del af Led
ningen og efterse den; i saa Tilfælde er det bedst at
lægge nye og større Rør, naar de gamle ere temmelig
smaa. Ligeledes er det rigtigst at omlægge Rør, som
ofte skulle udblæses, efter de tidligere givne Regler.
Total Forstyrrelse i Gasbelysning finder Sted, naar
alle Blus, hørende til samme System, der forsynes fra
samme Maaler, brænde daarligt. Fejlen kan da enten
ligge i Maaleren eller i Hovedrørene før og efter samme.
Det første, man da gjør, er at efterse Maaleren, om den
ikke er frosset, mangler Vand, har for meget Vand eller
har en slæbende Gang samt meget urent Vand. Ere
mulige Fejl her rettede (vide § 4), og det ikke har hjulpet,
tændes alle Blussene paa Systemet paa den Tid af Døgnet,
da Gasforbruget er størst, og derpaa tages der en Trykmaaling umiddelbart efter Maaleren, altsaa f. Ex. paa en
Lampe, hvis der findes en saadan tæt ved Maaleren, eller
ogsaa anbringer man et lille Rør
ved Anboring, ved
hvilket Trykmaalingen kan foretages. Findes Trykket at
være 6 Linier eller derover, er der tilstrækkeligt Tryk til
Forsyningen, og Rørene bag efter Maaleren ere da for
smaa eller forstoppede. Man prøver sig da frem, ligesom
i det første Tilfælde. Selv om man imidlertid har fundet
et Tryk af 6 å 7 Linier efter Maaleren, er det muligt,
at Forholdene kunne bedres, idet der alligevel kan være
Forstoppelser i Tilførselsrøret.
For at overbevise sig

herom tages et Tryk paa den nærmeste Gadelygte (efter
dertil erhvervet Tilladelse fra Gasværket), og viser det sig
herved, at Tryktabet fra G-adeledningen til Trykmaaleren
efter Gasmaaleren er stort f. Ex. over 3 å 4 Linier (idet
der tages Hensyn til, at Gassen ved at stige ca. 12 Fod
tilvejrs vinder et Tryk af 1 Linie og omvendt taber
1 Linie ved at gaa 12 Fod nedad), er Stikrøret lidt
forstoppet; det meldes da til Gasværket, som udbedrer
Fejlen.
Forsaavidt en Gasmester ikke kan finde Fejlen, kan
Konsumenten henvende sig til Gasværket med Anmodning
om Assistance.
13.

Utætheder i Gasledninger.

Navnlig smaa Utætheder kunne ofte være vanskelige
at finde. Er der kun ringe G^slugt, ligge Rørene frit
overalt, og man sørger for god Luftfornyelse ved at aabne
Vinduer og Døre, da kan man forsøge med et Lys at
finde den. Ligge Rørene derimod skjulte, og er der en
kjendelig Gaslugt, bør intet Lys benyttes, men Fejlen er
da i Reglen ogsaa let at finde. Kan man derimod ikke
finde en lille Utæthed, kan som sidste Middel, men ogsaa
kun i Nødstilfælde, anbefales at sætte Ledningen under
Vandtryk i nogen Tid. Vandet vil da presse sig ud
igjennem Utæthederne. Naar det Middel anvendes, maa
der ingen Vandsække findes paa Ledningen, og der maa
sørges for, ved Udblæsning om fornødent, at Vandet
kommer ud af Ledningen igjen..
14.

Gas til Kogning.

Fordelene ved at benytte Gas til Kogning bestaa
væsentligst i Renlighed, Lugtfrihed, Lethed og Hurtighed
i Tilvejebringelse af Kogningen, mindre Varmeudstraaling
end ved Kul og Petroleumsfyring samt Besparelse i tjenende
Personale. Anvendt med Økonomi, hvad der især kan lade
sig gjøre, hvor en indsigtsfuld Husmoder fører fornoden
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Tilsyn, kan Gassen anvendes wed Fordel, naar der er
tilstrækkelig Forsyning med Gas og gode Kogeapparater.
Gastilførslen maa være rigelig, Rørledningerne altsaa
store. Dette er begrundet i, at de fleste Kogeapparater
fordre et Tryk af | til
og undertiden mere for at
Luftblandingen med Gassen kan blive tilfredsstillende; for
da at faa saa lille Tryktab i Ledningerne som muligt,
maa disse være stoi’e. Men dernæst er det ogsaa for
delagtigt. at Kogningen foregaaer i saa kort Tid som
muligt, fordi Varmetabet da er forholdsvis mindst. Jo
mindre Blus man bruger til at koge med, desto mere
Vand fordamper der, inden Kogningen indtræffer. Medens
man saaledes f. Ex. ved et hensigtsmæssigt Kogeapparat
i 6 Minutter kan bringe 1 Pot Vand i Kog med ca. 1T’0
Kbf. Gas, vil man ved at formindske dette Blus, saaledes
at Kogningen først indtræder efter 12 Minutters Forløb
bruge 1t 3q - Kbf. Gas til en Pot Vand eller ca. 18% mere
Gas. Jo længere Tid det varer, inden Kogningen ind
træder, desto uheldigere stille Forholdene sig. Mindre end
1" Rør til et enkelt almindeligt Kogeblus, der bruger
8 å 10 Kbf. i Timen, bør ikke bruges og helst
Ere Kogeapparaterne større eller skulle flere benyttes paa
en Ledning, maa man kjende det samlede Timeforbrug,
og man kan da efter Tabellen (Side 14) bestemme Rør
dimensionerne idet 5 Kbf.s Timeforbrug regnes for et
Blus.
Til et godt Kogeapparat maa følgende Fordringer
stilles:
1) Flammen bør være fuldstændig blaa og ikke lysende;
lysende Flammer udstraale nemlig megen Varme og tilsode
Kjedlerne. Til at aflyse en Gasflamme fuldstændigt fordres
for hver Kbf. Gas mindst 2| Kbf. Luft. Tilføres mere
Luft faaes mere Nytte af Flammen, men da det kun be
løber sig til 8°/o for den dobbelte Luftmængde, og en
saadan Tilførsel ikke kan ske uden ad mekanisk Vej,
faaer det kun Betydning til technisk Brug, hvor en intensiv
Flamme ønskes. Kogeapparater med Luftregulering ere da
til ingen Nytte til almindelig Brug.
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2) Lufttilførslen til Flammen udvendigfra maa kunne
ske uden Hindringer, for at en fuldstændig Forbrænding
kan finde Sted; af denne Grund ere de bruseformige
Kogeapparatei- uhensigtsmæssige. Naar Lufttilførslen til
Flammen ikke er tilstrækkelig, fremkommer der en ubehagelig
Lugt.
3) Kogeapparatet bør være saa stort, at det ved
Tryk
kan brænde mindst 6 å 8 Kbf. Gas i Timen.
4) Der maa ikke være overflødigt Materiale i Koge
apparatet af varmeledende Stoffer. Kun saa meget, som
netop er nødvendigt af Hensyn til Styrken, bor findes.
5) Ved almindelige Kogeapparater (af de ringförmige)
maa Kjedlen anbringes i en Afstand af
fra Flammen.
6) Diametren af Flammen eller af den Del af Kjedlen,
som direkte berøres af Flammen, maa ikke være større
end Halvdelen af Kjedelbundens Diameter. Jo mindre
Kjedelbunden er i Forhold til Blussets Omfang, desto
mere Varme gaaer der bort til ingen Nytte, og at dette
Varmetab kan være ret betydeligt vil kunne sees af
følgende Exempel. For at bringe 2| Pot Vand i Kog
i en Kjedel med en Bundflade af 9" brugtes med et
ringformigt Kogeapparat, der havde 2 Ringe en paa 2^"
og en paa 5" Diameter
ved Benyttelse af begge Ringene. . . . 3.05 Kbf. Gas
den yderste alene................................... 2.8
—
- inderste — .................................... 2.35
—
De i det foregaaende nævnte Fordringer tilfredsstilles
bedst ved de ringförmige Kogeapparater, helst med enkelt
og ikke altfor stor Ring. De franske i Reglen let og
godt konstruerede ringförmige Apparater kunne anbefales;
de ere tilmed forholdsvis billige.
Kjedlens Form har ogsaa Betydning ved Kogning
med Gas. Det er ovenfor nævnt, at Bundens Diameter
maa være mindst dobbelt saa stor som Ringens i Koge
apparatet. Selve Bunden maa helst være lige. Bedst er
det at have Kjedlen indrettet til det Qvantum, som i
Reglen koges, og, er dette forskjelligt, da at have forskjellige Størrelser af Kjedler, thi derved faaes mindst
Varmetab. Jo mindre Vand man koger i samme Kjedel
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desto mere Gas bruges forholdsvis. Ved en Kjedel til
2| Pot Vand forbrugtes saaledes for at bringe
2| Pot Vand i Kog 2.66 Kbf. Gas, pr. Pot 1.06 Kbf.
2
--— 2.24
—
—
1.12 —
—

—

2.00

—

—

1.33 —

—
— 1.69
—
--1.69 --Kjedlen maa helst bestaa af saa tyndt Materiale som
muligt, for at Kogningen kan foi'egaa saa hurtigt som
muligt. Kjedler af fortinnet Jernblik ere de bedste. Der
næst maa Kjedlen holdes blank og ikke tilgodet, hvilket
navnlig har Betydning for at bolde Vandet i Kog, idet
et sodet Kar fordrer omtrent 40 °/o mere Gas til Vedlige
holdelse af Kogepunktet.
Naar Kogningen er indtraadt, og man ikke strax skal
benytte den kogte Vædske, eller denne i længere Tid skal
holdes i Kog, maa man dæpipe Gasblusset saa meget,
at Vædsken netop holdes i Kog. Hertil fordres nemlig
betydeligt mindre Gas end til at frembringe Kogningen.
Ved almindelige Kogeapparater bruges ca. l.i Kbf. Gas
til at koge en Pot Vand i 7 Minutter, men kun ca.
1.4 Kbf. Gas i Timen for at holde det i Kog, altsaa
kun -i heraf. Det er derfor af megen Vigtighed for god
Økonomi at iagttage denne Forholdsregel. Der hører kun
ringe Øvelse til at indstille sin Hane herefter.
Til Stegning kan bruges samme Apparat som til
Kogning, idet man kan sætte en Stegepande over Kogeapparatet. Men dette kræver forholdsvis megen Gas, og
Stegen bliver ikke saa gjennemvarmet som i en Stegeovn.
Det er derfor bedre som i Frankrig og England at bruge
en Slags Ristning, idet man i særlige, tildels lukkede,
rektangulære Ovne anbringer Kjødet paa Spid og rister
det ved smaa Flammer anbragte paa et Rør. Disse
Flammer ere lysende, da man har Brug for Straalevarmen her.
Endelig har man til Strygning, Opvarmning af Væ
relser, Kaffebræiiding og lignende, særegne Apparater lige
som ogsaa store Komfurer udelukkende indrettede til
Kogning med Gas. Til Opvarmning af mindre Værelser
for kortere Tid, særligt hvor der ingen Kakkelovn kan
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eller inaa anbringes egner Gassen sig meget godt. Kun
maa man helst sørge for at bortlede Forbrændingspro
dukterne.
Bekostningen ved Kogning ved Gas m. m. Vil man
se hvorledes Prisen, for Kogning ved Gas stiller sig i
Forhold til Kul og Petroleum, da maa man erindre, at
man i en almindelig lille Husholdning neppe faaer over
5 9 Nytte af den Kul, man bruger (300 Varmeenheder), af
Petroleum 6670 Varmeenheder pr. Pot og af 1 Kubikfod
Gas 150.
1 Kbf. Gas er da i nyttig Varmeevne lig 18 Gr. Petroleum
= | å I Kul
å 5 Kr. pr. 1000 Kbf. å 25 Øre pr. Pot å 3 Kr. pr. Td.
= i Øre
0.56 Øre
^Øre
Kul og Gas ere da omtrent lige, Petroleum lidt dyrere.
Benyttes Gas nogenlunde med Økonomi til Brændsel i
Kjøkkenet, kan man regne, at der forbruges til Tillavning
af Mad samt Kogning til en almindelig borgerlig Hus
holdning 8 ti 10 Kbf. pr. Dag pro persona
for 6 Personer 1500 Kbf. pr. Maaned å
5 Kr. pr. Tusend................................. 7| Kr.
Til Kogning af 1 Pot Vand bruges c. l.i
Kbf. Gas.............................................
0.56 Øre
Til Kogning af Suppe med Kjød, Grønt
sager og Gemyse, som vil fordre ^Time
for at bringes i Kog og 3 Timer for
at holde det i Kog, bruges pr. tt af
den samlede Vægt 1^ a 2 Kbf. Gas 0.75 å 1 Øre
Til en større Steg (1| å 2 Timer) pr. tt
9 å 12 Kbf. Gas ..............................
4| å 6 Øre
Beuf. Coteletter (10 å 15 Minutter) pr. tt
3.1 å 5| Kbf. Gas . ,.......................
If å 2f Øre
Til Opvartning af 1000 Kbf. Rum 3 å 5
Kbf. Gas pr. Time..............................
& 2| Øre
15.

Gaskraftsmaskiner

have i den senere Tid funden megen Udbredelse ogsaa
her i Landet. De ere lydløse, ikke brandfarlige og kunne
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anbringes paa et hvilketsomhelt Sted, ogsaa i Qvistetager.
De fordre ikke noget særligt Fundament, ere lette at
passe, og give strax fuld Kraftudvikling, naar de ere
satte i Gang, medens en Dampmaskine f. Ex. fordrer Tid
til Opfyring af Kjedlen. Naar derfor en Maskine kun
skal benyttes paa enkelte Tider af Dagen, som f. Ex. ved
Hejseværker, i Pakhuse og lign., er det fordelagtigt at
anvende Gaskraftsmaskiner. Særligt egne de sig ogsaa for
den mindre Industri, da de ikke fordre nogen særlig
Pasning og kunne anbringes overalt. Maskiner kunne
for Tiden faaes fra | Mands Kraft til 12 Hestekraft.
Af Gasmaskiner til Anvendelse for Symaskiner og
lignende lette Arbejder, mellem | og 4 Mandskraft (1
Mandskraft = 38 få ‘ — ca.
af en Hestekraft), ere
Bisebops Maskiner de, som for Tiden ere de bedste. De
bruge ca. 10 Kbf. Gas i Timen pr. Mandskraft (svarende
til 125 Kbf. Gas pr. Hestekraft) altsaa forholdsvis meget;
men man maa jo ogsaa erindre, at det kun er smaa
Maskiner til meget ringe Kraftudvikling, og jo mindre
Kraft desto dyrere bliver den forholdsvis. Olieforbruget
til Smørelse er ved disse Maskiner meget ubetydeligt.
Fra
Hestekraft og derover er Ottos nye Gas
maskine den bedste. Den forbruger fra 30 til 35 Kbf.
Gas i Timen pr. Hestekraft og ca. 40 Potter Vand pi-.
Hestekraft og Time til Kjølevand. Til Smørelse medgaaer
der omtrent
å 3 Qvint Olie i Timen pr. Hestekraft.
Da Gas til Gasmotorer i de sidste Aar er nedsat til
4 Kr. pr. 1000 Kbf. vil altsaa ved Bischops Maskine
1 Mands Kraft koste 4 Øre pr. Time, ved Ottos Maskine
1 Hestekraft 12 å 15 Øre. Angaaende Priserne for
Maskinerne vide omstaaende Priskourant.
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Priser paa Materialien og Arbejde vedrørende
Gasindlæg samt det private Forbrug af Gas.
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2. Arbejdsløn for Rørlægning:
6" Støbejernsrør at lægge incl. Op5gravning og Tilkastning, men uden
Reparation af Vej eller Brolægning
eller Tillæg af Materale
pr.
5"............................................................ 4"
3"
2"
2" Smedejernsrør med Tillæg af
Fittings og Rør alt færdigt ...
-

3»
4
‘ 1II
2
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"5
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4

Kr.
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—
—
—
—

•
»
•
•
»
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—

»
»
•>
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•
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»
»
»
•
•
•

45
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Arbejdslønnen for Lægningen af
Smedejernsrør uden noget Tillæg
kan for et Rørindlæg af alminde
lige Dimensionei’ fra
til 2“
regnes til
- —

3. Haner:
6" Støbejerns Stophaner. ... pr. Stk.
5“

—

—

—

4"
3°
2"

—
—
—

—

—
—
—
4

—

0.

50

Kr.
36
Støbejerns Stophaner . . . pr. Stk.
3“ Smedejerns Stophaner . . . pr. Stk.
21
21"
15
—
—
—
2"
7
—
—
_
6
H"
—
—
• __
4
i|"
_
_
__
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3
—
—
_ 2
i"
3“
— __ 1
__
_
1"
__
__
1
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3"
__
_
_ __ 1
1 II
_
»
4
1 II
__
__
»
8
2" Messingstophaner .... pr. Dusin
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1 111
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5«
80
i"
—
.
--40
_
__
__
24
4
12 “
m
- I.
—
18
3«
—
—
12
. . . . K
Almindelige Vinkelhaner fra ±fl til %“
1
pr. Stk. 0.75 å

4. Brændere:
Fedtstensbrændere med Jernunderdel pr. Stk.
—
—
pr. Dus.
Brønners Brændere..............................- —
Argandbrændere til 5 a 8 Kbf. af
Fedtsten eller Porcelæn uden Glas
pr. Stk. 1.00 å
Suggs Argandbrænder til 5 Kbf. pr. Stk.

—
—
med
Suggs
med
Suggs
med

_

. 8 —

-

—
- 15 —
Regulator og Selvtænder. . Argandbrænder til 25 Kbf.
Regulator og Selvtænder . . Argandbrænder til 100 Kbf.
Regulator og Selvtænder . . -

»
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50 Lysmaaler til Forsyning af 125 Blus
60
—
—
- 150 —
80
—
—
- 200 —
100
—
—
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— ....
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7. Regulatorer:
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0.

K r.

B e h ls o g B a b lo n s B lu s re g u la to re r f o r a lm . '!
B lu s f r a
2 til H
8 . F r a n s k e K o g e a p p a r a te r o g K a k k e lo v n e
( f r a L u n d o g L a w r e n tz ) :
N r . 0 R in g b r æ n d e r
i D ia m . 3 0 H u lle r II
3 | K b f s . i F o r b ru g i T i m e n
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5 | K b fs. i F o rb ru g i T im e n
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N r . 3 R in g b r æ n d e r 4 " i D ia m . 5 0 H u lle r
8 K b fs. i F o rb ru g i T im e n
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17.

Blanketter.
Nr. 1.

Nr.
Undertegnede anmelder herved, at jeg den

paabegynder en Ledning til

.H

Nr.

Blus i.

.............. , for Regning Herr

.188

Kjøbenhavn, den
aut. Gasmester

Til
Gasværksbestyreren.

Nr. 2.
Nr.
Da den i min Anmeldelse af

paabegyndte

Ledning til Blus for Herr
Nr

i ...

nu er fuldført, udbeder jeg mig samme

prøvet og approberet af Gasværksbestyreren.

Kjøbenhavn, den

188

aut. Gasmester.
Til
Gasværksbestyreren.

Ledningen prøvet og befunden at være i Orden.
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Nr. 3.
Lb.-Nr.
Undertegnede udbeder sig en Gasmaaler

til

Blus opsat i Ejendommen Nr
gade

Sal.

188

Kjøbenhavn, d.

Navn
Stilling og Næringsvej

Nr.
Udleveret
Opsætningen udført den.

den.................................

Nr. 4.

5
U ndertegnede (Stilling)
S erkjender herved, at jeg som Kautionist og Selv
I skyldner indestaar Kjøbenhavns Gasværker for skadesløs Opfyldelse af de Forpligtelser, som i Henhold
05 til Regulativ for Kjøbenhavns Gasværk a± 28. feepr tember 1874 paahvile (Forbrugerens Stilling og fulde Navn)

J som den, der har erholdt Gasindlæg i Ejendommen
g

saa at der altsaa i dette Forhold paahviler mig de

samme Forpligtelser ligeoverfor Kjøbenhavns Gasværker
<s
S som der paahviler
■....................
indtil lovlig Anmeldelse efter § 12 er sket.
Denne Kaution er gjældende fra Dags D^to indtil
£ Opsigelse finder Sted fra min Side med 8 Dages
00 Varsel.
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I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den i For
ordningen af 25. Januar 1828 hjemlede hurtige Retsfor
følgning, og forandrer jeg Bopæl, er jeg pligtig at an
melde saadant paa Gasværkernes Kontor.
Kjøbenhavn, den

188

(Kautionistens fulde Navn.)
(Bopæl.)

Uddrag af Regulativ for Kjøbenhavns Gasværk af
28de September 1874:
§ 11-

Forinden Gasmaaler opsættes og Gasforbrug tilstedes, har For
brugeren enten at stille antagelig Selvskyldnerkaution eller deponere
10 Rd. for hvert Lys Gasmaaleren lyder paa, om saadant forlanges
af Gasværksbestyreren, Betalingen for forbrugt Gas erlægges paa
Anfordring, og naar en Regning herpaa, eller paa Gasmaalere, ud
førte Reparationer o. desl. ej strax betales, har den Paagjældende
at forsyne Regningen med Paategning om hvilken Dag den er ham
forevist. Indbetales Beløbet derefter ikke i Løbet af 8 Dage paa
Gasværkets Kontor, vil det med Tillæg af | Procent i IndkrævningsOmkostninger atter blive indkrævet, og først naar det da ej betales,
lukkes der for Gasforsyningen, borttages Gasmaaleren og inddrives
Beløbet ved Rettens Hjælp.

§ 12.

Naar Nogen ikke ønsker længer at modtage Gas, eller naar
Flytning finder Sted, skal der 8 Dage forud gjøres skriftlig Anmel
delse derom til Gasværksbestyreren, som foranstalter den private
Ledning paa Ejerens Bekostning adskilt fra Hovedrøret.

§ 13.

Den, der erholder et Gasindlæg, modtager et Exemplar af dette
Regulativ, og skal tillige ved sin Underskrift paa el Exemplar af
samme, der forbliver i Gasværksbestyrerens Værge anerkjende sin
Forpligtelse til at efterkomme de heri indeholdte Forskrifter. Tilside
sættes disse, er Gasværksbestyreren berettiget tit at afskjære Gas
forsyningen og efter Sagens Omstændigheder at anlægge Søgsmaal.

Imod denne Blanquets Underskrift af en bekjendt
vederhæftig Mand kan Gasmaalei- udleveres og Gasforbrug
tillades. -Kautionen besørges af Gasværkerne omkreven paa
Stempelpapir, hvis Værdi Forbrugeren betaler. Naar
Kautionen saaledes er i behørig Orden, tilbageleveres dette
Interimbevis til Kautionisten.
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Nr. 5.

Hr. Gasmester
meddeles herved Bemyndigelse til at indsætte et Teestykke

paa Ledningen for Maaler i Ejendommen Nr

gade
Kjøbenhavns Gasværker, d

Sal.

.....
pr. G. Howitz.

18. Regulativ for Gasindlægning fra Kjøbenhavns Gasværk.

Fra det Kjøbenhavns Kommune tilhørende Gasværk
kan til enhver Ejendom heri Staden og paa dens Grund
eller til en enkelt Del af samme, i Overensstemmelse med
de i nærværende Regulativ indeholdte Bestemmelser, er
holdes Gasindlæg fra et Hovedrør.
Den, der attraaer saadant, har derom at henvende
sig til Kjøbenhavns Magistrat med en skriftlig Begjæring,
som angiver, hvor mange Blus der ønskes.
§ 2.
Den Paagjældende afholder alle Omkostninger ved
Gasindlæget, dog vil Ledningen fra Hovedrøret til Grun
dens Grændse i Almindelighed blive udført for Gasværkets
Regning. Indlæget af Ledningen fra Hovedrøret til Gasmaaleren, foranstaltes udført af Gasværksbestyreren, de
øvrige Ledninger skal den Paagjældende under Gasværks
bestyrerens Tilsyn lade udføre ved en af de ifølge Lov
af 4de Marts 1857 autoriserede Gasmestre.
Forinden Arbejdet paabegyndes, skal Gasmesteren
gjøre Anmeldelse derom til Gasværksbestyreren, og senere,
naar Ledningen er fuldfort, underrette denne herom.
§ 3.
Gassen tilmaales, hvor Undtagelse ikke tilstedes, ved
G-asmaalere, som anbringes paa saadanne Steder, at ingen
Gas kan forbruges, der ej har passeret Maaleren. Der
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maa ikke benyttes andre Maalere end de, som erholdes
hos Gasværksbestyreren og ere forsynede med Gasværkets
Stempel.
Gasmaalere indtil de saakaldte 30 Lysmaalere kunne
erholdes enten til Leje eller til Kjøbs. Alle større Gas
maalere anskaffes kun efter Bestilling af Vedkommende
og for hans Regning.
§ 4.
Den fra Hovedrøret til en Bygning førende Ledning
skal bestaa af Støbejernsrør eller trukne Smedejernsrør.
Hvor den træder ind i Bygningen skal den af Hensyn til
Ildsvaade forsynes med en Hane, der anbringes enten
udenfor Bygningen eller umiddelbart indenfor Muren, saaledes at Husledningen med Lethed kan aflukkes.
§ 5.
Alle til Gasindlæget paa Strækningen fra Hovedrøret
til Gasmaaleren førende Rør, Haner og andre Apparater
skulle være af saadant Materiale og af saadan Indretning,
som i de enkelte Tilfælde nærmere foreskrives.
Det indre Anlæg, indbefattende Forgreningen af Led
ningen fra Maaleren til Bygningens forskjellige Dele, med
alt Tilbehør af Haner, Brændere, Lampetter, Kandelabre
m. m., indrettes efter Forbrugerens Ønske, dog med lagt’
tagelse af følgende Bestemmelser:
Rørene og Forbindelsesstykkerne mellem disse skulle
være enten af Jern, Tin, Bly eller Kobber. Forbindelsesstykker af Messing maa kun anvendes, forsaavidt de ligge
frit. Ledningerne skulle have Fald enten til Maaleren,
forsaavidt denne er vaad, eller til smaa Vandsamlere, som
anbringes paa passende Steder. Hvor lokale Omstændig
heder, saasom Bygningens Højde ellei’ deslige, maatte gjøre
det fornødent, skulle efter Gasværksbestyrerens nærmere
Bestemmelse anbringes smaa Regulatorer.
Ledningerne
skulle samles paa solid og forsvarlig Maade ved Sammen
skruning eller Sammenlodning, og det tillades kun at
anbore
Tomme Rør med -j Tomme Rør og 1^ Tomme
Rør med 1 Tomme Rør, alt indvendigt Maal. Sammen
skydning med blot Kitning maa ikke anvendes. Kun
Haner af den Art, som forevises paa Gasværket, maa an-
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vendes; de skulle være vel indslebne og kun have 1
Vandring.
Gasmaaleren, som bliver opsat for Gasværkets Reg
ning og ved dets Foranstaltning, skal, efter Gasværks
bestyrerens nærmere Anvisning, anbringes paa et hensigts
svarende Sted, hvor den ikke er underkastet for stor
Temperaturafvexling.
4 6.
Gas bliver ikke indledet til en Bygning, forinden
Indlæget er prøvet og approberet af Gasværksbestyreren,
og først da udleveres Maaleren til vedkommende Bruger,
som kvitterer for Modtagelsen og er ansvarlig for den.
Ingen Gasmaaler maa omflyttes, uden Gasværksbestyrerens
Tilladelse.
5 7.
Gasværket vedligeholder alle lejede Gasmaalere, dog
kun forsaavidt Udgiften herved er en Følge af Slid eller
Fejl; ellers godtgjør Lejeren denne.
Da Gasværket selv sørger for Vandstandens rette
Højde i Maalerne, er det ikke tilladt Forbrugerne at fylde
Vand paa disse.
6 8.
Forbrugeren er pligtig til at vedligeholde Gasindlæget
fra det Punkt, hvor Gasrøret forlader den offentlige Grund,
samt Gasmaaleren, forsaavidt han er Ejer af samme. Han
skal øjeblikkelig anmelde enftver Fejl, der maatte vise sig
paa Gasindlæget, for en autoriseret Gasmester, for at denne
for hans Regning kan foranstalte Mangelen afhjulpen.
Hvis Forsømmelighed i saa Henseende udvises, er Gas
værksbestyreren berettiget til at lade det Fornødne iværk
sætte paa den Paagjældendes Bekostning. De Udgifter,
der ere forbundne med Undersøgelser, som Gasværksbe
styreren lader anstille for at opdage Fejl ved en Gasled
ning, skulle efter Regning betales af den, paa hvis Ledning
Fejlen findes.
7 9.
Uden Gasværksbestyrerens Samtykke maa ikke fore
tages nogensomhelst Forandring eller Forlængelse af et
Gasindlæg. Ønskes Forandring ved den Del af Gasind-
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læget, der strækker sig fra Hovedrøret til Gasmaaleren,
maa Begjæring derom indgives til Kjøbenhavns Magistrat.
§ 10.
For at Gasværksbestyreren kan være i Stand til at
kontrollere Gasforbruget og forvisse sig om, at Alt ved
Gasindlæget er i Orden, skulle Gasværksbestyrerens Til
synshavende have uhindret Adgang til Maalcrne og til alle
de Steder, hvorhen Gasindlæget er forgrenet.
§ U.
Forinden Gasmaaler opsættes og Gasforbrug tilstedes,
har Forbrugeren enten at stille antagelig Selvskyldner
kaution eller deponere 10 Rd. for hvert Blus Gasmaaleren
lyder paa, om saadant forlanges af Gasværksbestyreren.
Betalingen for forbrugt Gas erlægges paa Anfordring, og
naar en Regning herpaa eller paa Gasmaalere, udførte
Reparationer o. desl. ej strax betales, har den Paagjældende at forsyne Regningen med Paategning om hvilken
Dag den er ham forevist. Indbetales Beløbet ikke derefter
i Løbet af 8 Dage paa Gasværkets Kontor, vil det med
et Tillæg af | Procent i Indkrævnings-Omkostninger atter
blive indkrævet, og først naar det da ej betales, lukkes
der for Gasforsyningen, borttages Gasmaaleren og inddrives
Beløbet ved Rettens Hjælp.
§ 12.
Naar Nogen ikke ønsker længer at modtage Gas,
eller naar Flytning finder S^ted. skal der 8 Dage forud
gjøres skriftlig Anmeldelse derom til Gasværksbestyreren,
som foranstalter den private Ledning paa Ejerens Bekost
ning adskilt fra Hoveclrøret.
§ 13.
Den, der erholder et Gasindlæg, modtager et Exem
plar af dette Regulativ, og skal tillige ved sin Underskrift
paa et Exemplar af samme, der forbliver i Gasværksbe
styrerens Værge, anerkjende sin Forpligtelse til at efter
komme de heri indeholdte Forskrifter. Tilsidesættes disse,
er Gasværksbestyreren berettiget til at afskjære Gasforsy
ningen og efter Sagens Omstændigheder at anlægge
Søgsmaal.
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§ 14.
Leverance af Gas til Gader, Veje, Pladse ro. ni.,
som ej belyses paa Kommunens Regning, kan skee efter
særlig Kontrakt med Magistraten.
Kjøbenhavns Magistrats 4de Afdeling, den 28de September 1874.

Ehlers.
F. Piesner.
19.

Instrux for de i Henhold til Lov af 4de Marts 1857
autoriserede Gasmestre.

§ 1De i Henhold til Lov af 4de Marts 1857 autoriserede
Gasmestre nyde de deri fastsatte Rettigheder og ere under
kastede de deri foreskrevne Forpligtelser, navnlig skulle de
ved Udførelsen af det dem overdragne Arbejde nøje holde
sig de i Regulativet for Kjøbenhavns Gasværk indeholdte
Forskrifter efterretlige, indsende de i Regulativets § 2 om
handlede Anmeldelser, og omhyggelig vaage over, at et
hvert Gasindlæg iværksættes saaledes, at al Gas kommer
til at passere Maalerne, samt at disse Maalere ikke flyttes
uden Gasværksbestyrerens Samtykke.
§ 2.
Ved den Del af Gasledningen, som gaar fra Hovedledningen i Gaden til Gasmaaleren maa Gasmestrene ikke
uden særlig Bemyndigelse foretage nogen Forandring, med
mindre et Brud eller en Lækage kræver en uopholdelig
Afhjælpning i det Offentliges og Gasværkets Interesse,
og Tiden ikke tillader at oppebie Gasværksbestyrelsens
Foranstaltninger, men Gasmestrene skulle da uopholdelig
samtidig sende Meddelelse herom til Gasværket.
Gasmestrene skulle paase, at Husledningerne, saavel
ved nye som ved gamle Ledninger, hvor Maalerne skulle
anbringes, have følgende Dimensioner, uden Anvendelse
af Spidsstykker, men saaledes at Ledningerne have de
fulde Dimensioner til den første Afsætning for Blus:
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Til 2 Lysmaalere 12 u (forsyner indtil 2 Blus)
3 II ( — 7 - )
3
—
4
— 12 - )
1 " ( 5
—
- 25 - )
10
—
U" ( — 50 - )
20
—
( — 70 - )
2 “ ( —
30
—
Argantske Brændere regnes for 2 Blus, Kogeapparater
regnes efter deres Størrelse, som kan erholdes bestemt ved
Undersøgelse paa Gasværket, dog maa i ethvert Tilfælde
intetsomhelst Kogeapparat anbringes paa en 2 Lysmaaler.
For at opnaa den største Nytte af Gassen, anbefales
det at give Rørene indenfor Maaleren mindst følgende
Lysning efter Blussenes Antal:
2' 11 Rør
100 Blus
60 —
40 —
ir i “ —
20 — ..
3 a ___
10 —
4
1 II ___
5 —
2
3 II ___
2 —
8
1 ‘I ___
1 —
4
og naar Regulator skal anvendes
2 " Rør
80—100 Blus
11
40 —
x 2 " —■
11« ----20 —
1
" —
10 —
3 II ___
5 —
4
1 li ___
2 —
2
3 “ __
1 —
8
Gasværket bestemmer Pladsen for Maaleren og tager
særligt Hensyn til, at denne ikke er underkastet stor
Temperaturvexling ligesom den ej hellen maa være udsat
for Beskadigelser, og hvor det findes nødvendigt, skal der
anbringes Kasse om samme for Konsumentens Regning,
løvrigt foretages Opsætningen ved Gasværket paa egen
Regning, men Gasmestren skal paase, at Ledningerne have
en saadan Afstand fra Stedet, hvor Maalerne anbringes,
at ingen Forlængelse eller Afskjæring bliver nødvendig,
og at Gevinnerne paa disse Rør ere i saadan Stand, at
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de ved Paaskruning af Haner eller Cap og Lininger blive
fuldstændig gastætte. Naar en Maaler ønskes ombyttet
med en større eller mindre Maalei’, maa den paa, Stedet
værende Maaler ikke nedtages, men skriftlig Meddelelse
om, at en saadan Forandring ønskes, bliver at tilstille
Gasværket.
§ 3.
Enhver ny Gasledning eller Udvidelse af en ældre
Gasledning skal, saavel naar den paabegyndes, som naar
den er færdig, samt fuldstændig afproppet med Jern
proppe, anmeldes til Gasværket ved udfyldte Blanketter,
som erholdes sammesteds; paa Færdig-Anmeldelsen anføres
tillige Navnet paa den eller de Gasfittere, som have ud
ført Arbejdet. Gamle Ledninger, som have været ude af
Forbindelse med Gasmaaler og paany skulle tages i Brug,
maa først underkastes et Eftersyn og afproppes; ved An
meldelsen bliver det samme at iagttage som ovenanført
ved nye Ledninger. Naar en Ledning er prøvet af Gas
værket og en Attest herfor udstedt, kan samme tages i
Brug; skal der ikke strax anbringes Lamper, maa Proppene
under ingen Omstændigheder udtages, men enhver Ledning,
som henstaar ubenyttet, skal være afproppet med Jern
proppe. — For at bevirke en hurtig Expedition for Maaleropsætningen, udleveres fra Gasværket trykte Rekvisitioner,
som Gasmestren har at paasee blive nøjagtig udfyldte og
egenhændig underskrevne af Konsumenterne, for samtidig
med Ledningsanraeldelserne at blive indsendte til Gas
værket.
Ledninger, der anbringes i Jorden paa privat Grund,
skulle, hvor de ikke have passeret Maaler, være af 2"
Støbejerns Rør, og hvor de passere Murværk af 2 11 Smede
jerns Ro t ; disse Ledninger, samt Ledninger til Bimaalere
maa ikke lægges uden Gasværksbestyrerens Tilladelse.
§ 4.
Ligesom det i det Hele paaligger Gasmestren ikke
at foretage Noget, der kunde være til Skade eller Tab
for Gasværket, saaledes ere de pligtige paa Forlangende
at meddele Gasværksbestyreren nøjagtig Oplysning om
Ledningernes Beliggenhed, Bi'ændernes Antal m. m., samt
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uopholdelig at underrette Gasværksbestyreren om, naar de
antage, at et svigagtig Brug af Gas finder Sted.
Det er fremdeles G-asmestrens Pligt, uopholdelig at
tilmelde Gasværket, naar en Maaler trænger til Eftersyn
eller deslige, og naar Stikrøret er forstoppet eller over
hovedet Gasforsyningen utilstrækkelig paa Grund af Mangel
paa disse eller andre Punkter.
Det er ligeledes Gasmestrens Pligt at paase, at ingen
Flamme anbringes saaledes, at Antændelse derved kan
befrygtes, samt for Gasværksbestyreren at anmelde, naar
nogen Anden heri eller paa anden Maade ikke har vist
den behørige Forsigtighed, eller opfyldt de gjældende
Bestemmelser for Gasindlæg.
Uden særlig Overenskomst med Kjøbenhavns Ma
gistrats 4de Afdeling maa ingen Gas forbruges, uden at
denne er passeret Maaler, og skal G-asmestren i denne
Henseende paasee Gasværkets Ret. En Forsømmelse heraf
fra Gasmestrens eller hans Folks Side vil have Autori
sationens Inddragelse til Følge.
§ 5.
Naar en Ledning skal tages i Brug efter at Maaler
er opsat, skal Gasmestren forvisse sig om, at ingen Utæt
heder findes ved Husledning, Stikrør eller Maaler; skulde
Gaslugt mærkes, bør Tænding ikke finde Sted, men Ud
luftning af det paagjældende Lokale foretages og An
meldelse sendes til Gasværket, forsaavidt Utætheden findes
ved Stikrør eller Maaler.
§ 6. _
G-asmestren er forpligtet til enten selv eller ved en
paalidelig Arbejder uopholdelig at give Møde, naar han
tilkaldes af en Konsument for at afhjælpe Ulemper ved
Belysningen eller Gasutætheder, og har han da strax
herom at give skriftlig Meddelelse til Gasværket, naar
saadant skulde hidrøre fra Mangler ved Maaleren eller
Utætheder paa Gasværkets Ledninger, der have Tab til
følge.
§7Naar Gasmestren flytter, skal han skriftlig anmelde
det til Gasværket, og naar han, for bestandig eller midler-
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ticlig, ophører at benytte sin Autorisation, altsaa at opfylde
alle de Forpligtelser, denne paalægger ham, skal han
meddele dette skriftlig til Gasværket.
Ved Udgangen af hver Maancd skal Gasmestren til
stille Gasværket en skriftlig Fortegnelse over de Gasfitteres Navne og Bopæle, som have arbejdet hos ham
i den forløbne Maaned. Det er ikke nogen Gasmester
tilladt, at lade en uautoriseret Person arbejde paa sit
Navn for egen Regning.
§ 8Gasmestren er pligtig til at rette sig efter de I ilhold
som han maatte modtage fra Grasværksbestyrelsen som den
Autoritet, under hvilken han nærmest henhører og til
hvem han er pligtig at give enhver Oplysning i Sager,
der vedrøre Gasværkets Interesse. Ligeledes er han pligtig
til efter skriflig Tilsigelse at give Møde paa Gasværket.
§9.
Saafremt en Gasmester skulde gjøre sig skyldig i
forsætlig Overtrædelse af de ham paalivilende Pligter, eller
udvise Efterladenhed og Skjødesløslied, eller lægge Mangel
paa behørig Indsigt og Dygtighed for Dagen, vil Magi
straten drage ham til Ansvar i Overeensstemmelse med
Lov af 4de Marts 1857, og, naar det findes fornødent,
tilbagekalde den ham meddelte Autorisation.
§ io.
Den, der autoriseres som Gasmester, har ved sin
Underskrift paa et Exemplar af nærværende Instrux, hvilket
forbliver i Magistratens Værge, at forpligte sig til, i enhver
Henseende at holde sig samme efterrettelig.
Kjøbenhavns Magistrat den 6te Oktober 1879.

Ehlers,
F. Piesner.
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20.

Cirkulærer.

Foranlediget af, at Gasforbrugerne ofte henvende sig
til Gasværket om Afhjælpning af Mangler ved deres Gas
indlæg, som Gasforbrugerne seiv skulle lade afhjælpe ved
en autoriseret Gasmester, bekjendtgjeres herved efter Op
fordring fra Magistraten: at der for Fremtiden ikke ved
Gasværkets Foranstaltning vil blive foretaget nogen Under
søgelse af formentlige Feil ved Gasledninger, medmindre
den paagjældende Gasforbruger forud har ladet Feilen
undersøge af en autoriseret Gasmester, og denne til Gas
værket skriftligt har anmeldt, at Feilen lindes ved Gasraaaleren eller paa den Deel af Ledningen, som vedlige
holdes ved Gasværkets Foranstaltning.
Kjøbenhavns Gasværk, den 19de September 1876.

G. Howitz.

Underretning for dem der ville benytte Gas fra
Kjøbenhavns Gasværker.

Naar en privat Gasledning er undersøgt og erklæret
for at være i Orden, vil Consumenten erholde et af ved
kommende Gasmester og Gasværksbestyreren undertegnet
Kort, der angiver Maalerens Stand, hvorefter han kan
begynde Consumtionen. Det maa her iagttages, at Hoved
hanen ikke maa aabnes, forinden man har forvisset sig
om, at ingen af de smaa Haner ved Lamperne ere aabne.
Skulde der, efterat Gas er sat paa Ledningen, spores
nogen Lugt af samme, hvilket kan hidrøre fra utætte
Ledninger eller Haner, eller fra at en af disse er blcven
aabnet, bør man, hvis Lugten er stærk, ikke komme med
tændt Lys i Værelset eller de lukkede Rum, hvori Lugten
mærkes, men aabne Vinduerne, hikke Hovedhanen, og
saafremt Gaslugten ikke hidrører fra en aaben,staaende
Lampehane, sende Bud efter vedkommende Gasmester der
uden Ophør har at opsøge og rette Feilen.
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Naar et Gasblus skal slukkes, inaa det ikke skee
ved at blæse Flammen ud, men ved omhyggeligt at lukke
lianen, der er anbragt paa Gaslampen. Naar alle Blus
ere slukkede, kan man til yderligere Sikkerhed aflukke
Hovedhanen ved Maaleren, derimod maa den ikke lukkes,
før alle de enkelte Lampehaner ere lukkede. — Skulde
Ildsvaade opstaa i en Bygning, bøl Hovedhanen Ved HUUSledningen strax afspærres. Det er saaledes nødvendigt
1 å 2 Gange om Aarét at lade undersøge, om den er
i brugbar Stand.
Der maa gjøres opmærksom paa, at det Vand, som
befinder sig i Vandlaasen i de Hængelamper, der ere til
at trække op og ned og ere forsynede med Contravægte,
kan fordampe og bør jevnligen fornyes, at Gassen ikke,
naar Vandet er fordampet, skal undslippe og gjøre Skade.
En Glycerinopløsning, der ikke fordamper, anbefales hertil
istedetfor Vand. Ligeledes maa Forsigtighed iagttages ved
Aabningen af de smaa Vandaftapningshaner, der kun bør
aabnes naar Hovedhanen er aflukket, og i tilbørlig Afstand
fra Ild og Lys.
Hanerne ved Lamperne bor mindst 1 å 2 Gange
aarlig eftersees og smøres.
Kjøbenhavn, den 1ste October 1878.

G. Howitz.
Gasværksbestyrer.
Circulate fra Kjøbenhavns Gasværker (til Gasmestrene).
Paa Grund af indkomne Klager fra nogle Gasfor
brugere maa jeg gjøre Dem opmærksom paa Instruxens
§ 2, hvori det paabydes, at, ved den Del af Gasledningen,
som gaar fra Hovedledningen til Gasmaalei'ne, maa Gas
mestrene ikke uden særlig Bemyndigelse forelage nogen
Forandring, (altsaa hverken indsætte noget Teestykke eller
anbore Ledningen, eihellcr lukke Hovedhanen), medmindre
et Brud eller Lækage kræver en uopholdelig Afhjælpning
i det Offentliges Interesse og Tiden ikke tillader at oppebie
5*
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Gasværksbestyrelsens Foranstaltninger, men Gasmestrene
skulle da uopholdelig samtidig sende Meddelelse herom
til Gasværket.
Naar saaledes en Eier ønsker at anbringe endnu en
Forsyningsledning fra Stikrøret imellem Hovedledningen
og Gasmaalerne, vil denne ikke kunne forenes med Led
ningen mellem Hovedrøret og de andre Gasmaalere for
inden en trykt Bemyndigelse for dette specielle Tilfælde
dertil er erhvervet paa Gasværket, og forbeholdes det tillige
Gasværket for Fremtiden selv at udføre Forbindelsen for
Vedkommendes Regning.
Kjøbenhavns Gasværker den 22de November 1879.

G. Howitz.

