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-v^dct jeg flutter Bearbejdelsen af dette Wcrrk, 

troer jeg snarest at burde henvende mig til 

dets Forfatter med Bon om Tilgivelse for de 

mange Steder, jeg har forandret hans Udtryk. 

Ere imidlertid disse Forandringer af den Na

tur, at jeg tor haabe, Millington selv vilde 

have gjort dem, hvis han havde flrevet for Len



danske Laser, da vil jeg turde vente hanS Til

givelse, ligesom ogsaa, at Bogen vil vedlige

holde Publikums Vndest i samme Grad, som 

den allerede har vundet den fra fin forste deel- 

vise Fremtråden.

<B. S tlrsin.



Indledning.

<x) cn oplyst Tidsalder, som den nærværende, i hvilken Na- 

tlilundersøgelser med Iver anstilles, og Naturlæren alminde

lige« dyrkes, behøver man ikke at tale om Nytten af et Veerk, 

som det nærværende, hvis Plan er, som Titelen angiver, at 

øærø en Haandbog i den mechanists Deel af naturlæren, 

og som udgives i den Hensigt, at meddele Læseren denne Vi- 

denstabs Hovedsætninger og tillige disses nærmeste Anvendelse. 

Foruden Udviklingen af disse Sætninger er tilfsiet cn noiagtka 

Beskrivelse af de Forsøg, som tjene til at godtgjore samme.

Forsag betragtes nu som Grundlaget for Naturlæren 

09 2-"ct optages inden dens Grændser, som ikke ved det hol- 

der Prsve. De Nyeres Naturlære skjelner sig i saa .s^cn- 

sccnde væsentlige» fra de Gamles, efterdi hiin er bygget'paa 

Fornuftens og Erfaringens faste Grundvold, medens denne 

havde Intet uden lose Gisninger til Støtte. Bacon, Cants- 

ler hos den cngelsie Konge Iacob den Forste, og som med 

Rette ansces som de cngelfle Naturlæreres Fader, var den 

som udrev Videnskaben af den Forglemmelse, hvori den i

■q l)avde hvilet; samtidige« med ham arbejdede W 

træneren Galilæi. Flere traadte i deres Fodspoer, og saale- 

bcé uddannedes Mechaniken, i England af Bople og den udo- 

delige blewton, paa Fastlandet af Descarres, Torricelli, 

Guerike, HuyghenS, Bernourllierne, Euler, b^Hembert' 

Lagrange, Laplace og Flere. Ved disse Mcends Genie er 

Vidensiabcn i nogle faa Aarhundredcr hævet til en Høide, som 

selv dens varmeste Beundrere ikke havde turdet haabe ved 

dens første Udspring.

(1)



2 Indledning

For at forstaae Naturens forskjellige Virkemaader, maae 

vi undersøge den i dens meest enkelte og ubundne Tilstand: 

vi maae bestræbe os for at udforste dcns Grundvirkninger, fo- 

rend vi gaae over til dem, der ere sammensatte og kunne ud- 

ledes af hine. Det forste Afsnit skal derfor afhandle Mate

riens Uatar og mechanists Egenstaber.

Ved mechanisie Egensiaber forstaaes de, som cre Gjen- 

stand for een eller anden mechanist Virksomhed, saasom Vei- 

uing, Brydning, Maalning o. desl. uden at der tages Hensyn 

til Sammensætningen af Bestanddelene af den Ting, der un- 

dersoges. Saaledes vil Vandets mechanisie Virkning ovcrho- 

vedet være den samme, enten det er taget af cn Flod eller 

Kilde, ligeledes de forskjellige Gasses eller Luftarters, ihvorvel 

deres Bestanddele ere hoist forstjelligen sammensatte. En Un

dersøgelse heraf kan ene skee ved chcmiske Midler, og de dcr- 

ved fundne Egensiaber kaldes derfor passende Materiens che- 

miste Egenstaber.
Mgterie er det almindelige Navn, som gives enhver 

Snbsiants eller Ting^ der er istand til at udfylde et Num, 

ellersom har Egcnsiabcrne: Længde, Brede og Tykkelse. Fol- 

geligen kaldes Alt, som man kan see og fole, Materie.

Naar vi besirive Materiens Egensiaber, faa maae vi be- 

mcerke, at disse ikke tilhore de Legemer eller Substantser, vi 

forefinde, men de enkelte Bestanddele, hvoraf de ere sammen- 

satte. Disse enkelte Dele, hvoraf alle Legemer bestaae, kaldes 

Grunddele eller Elementer.
De Gamle antoge kun fire Elementer, nemlig Ild, 

Vand, Jord og Luft, og, at af disse eller deres Forbindelse 

alle Legemer i Naturen vare dannede, beenge har man anta- 

get dem som Elementer; men den nyere Chemie har opdaget, 

at de ikke ere enkelte, og i deres Sted sat en Fortegnelse paa 

henved 40 forskjellige Gjenstande, som, idet de have mod- 

siaaet ethvert Forsøg til at oploft dem, synes berettigede til 

at kaldes Elementer. Disses Navne og Ejendommeligheder 

ville findes angivne i enhver nyere chemrsk Lærebog.

Ihvorvel de forskjellige Legemer, som Naturen frembyder 

tit vor Iagttagelse, ere forskjellige for Følelsen, i Vægt og i
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Udseende, saa besidde dog deres Bestanddele Materiens almin

delige mechaniste Egensiaber, hvilke ere fem i Tallet, nemlig: 

1) Materiens Dele ere sammenhængende og indtage 9viun; 2) 

bc ere deelbare i det Uendelige; 3) de ere uigjennemtrængelige; 

4) de besidde Bevægelighed, men tillige Ligegyldighed mod 

Bevægelse og Hvile; 5) de tiltrække og tiltrækkes.

Den forste af disse Egenskaber behøver intet Beviis; thi 

den allerede givne Forklaring paa Materie er, at den har 

Længde, Brede og Tykkelse, og Intet kan have disse Egenfia- 

ber, uden at indtage Rum og være sammenhængende, d. c. 

faalebeé at den ene Deel folger umiddelbart paa den anden. 

Disse Særkjender sindes hos enhver Materie, endfljondt man 

ved forste Hiekast ofte ikke bliver dem vaer: saaledes er Luft, 

sijondt usynlig, Materie; thi tage vi et Glasror, der er aa, 

^nt i begge Ender, og siutte dets overste Ende med Fin

geren, og stikke den dernæst med den anden Ende ned i et 

Kar Vand, da ville vi spore Luftens Materialist og, at den 

optager et bestemt Rum, eftersom den ikke vil tilstede Vandet 

at trænge ind, ftrend man flipper Fingeren, da Luften saa 

rrndvl'ger, og Vandet kommer til at siaae lige h§it udvcndkgen 

og indvendigen.

Materiens anden Egeusiab bestaaer i, at den er deelbnr 

i det Uendelige, eller med andre Ord, at de oprindeligen sam- 

menscettende Dele eller Gcnnddelene, hvoraf alle Tillg ere 

dannede, ere ubegribeligen smaae. Saaledes, dersom Marmor 

eller et andet sijort Legeme er knuset til det fineste Pulver, 

som Menncstckunst kan frembringe, ere dets Grunddcle der! 

ved endnu ikke komne tilsyue, end mindre knuste eller for- 

vansiede; thi, dersom dette Pulver undersøges under et For- 

storrelsev-Glas, da vil ethvert Gran af samme sindes nt være 

cn Steen, i Udseende aldeles lug den Blok, hvoraf det er 

brndt, øg folgeligen, hvis vi blot ere forsynede med tilstræk- 

kelige Midler, ville vi være istand til endnu at dele denne 

lille^Decl, og bringe den til et endnu finere Pulver. Oplyses 

et^ stykke Kobber af et Grans Vægt i omtrent 50 Draaber 

Salpetersyre, og Oplosningen siden bliver fortynder med om- 

trent cn Untse Vand, saa indsees, at enhver Draabc maa in- 

(1*)



4 Indledning.

beholde uendeligt lidet Kobber, og dog, saasnart et Stykke po

leret Staal eller Jern dyppes ned i den fortyndede Oplosning, 

vil det strar bedækkcs med en heel Hinde as Kobber, felgeligcn 

alt det Jern, som Oplosningen formaner at væde, vil blive 

bedækket af Kobber, hvilket viser, hvor uendeligt Kobber kan 

deles, uden nogen Forandring i dets Deles indre Forbindelse. 

__ Guld strækkes under Guldslagerens Hammer i tynde Pla- 

der, eller Bladguld, saaledcs at rvvm af et Gran bliver 

synligt for det blotte £)ie, ja endog med et Forstyrrelses-Glas, 

som blot forstyrrer 10 Gange, af et Gran. Fergu,

son har beregnet, at et eneste Pund Guld vilde være tilstræk

keligt for at bedække eller aldeles forgylde en S-lvtraad, der 

kunde omspænde Jorden, altsaa over 5000 Mile lang. Men 

Kunstens Vidundere ere Intet imod dem, Naturen frembring 

ger: Leuwenhöck forsikkrer, at han, ved Hjælp af Forsisrrclscs- 

Glasset, har været istand til at sijclne 2 Millioner Smaadyr 

i en Deel af Mælken af en Torsi, hvilken ikke var større 

end et Sandskorn. — ZEddcrkoppcn Udspinder sine Traade af 

6 Vorter, som findes paa dens Bagliv; disse Traade ere ikke 

enkelte, men sammensatte, idet hver Vorte har en Mængde 

2labninger, vi kunne regne fiere end 1000, hvoraf den Saft, 

der danner Traaden, udpresses. Men de aldeles nyfodte 

^Edderkopper udspinde endog lignende Traade, hvilke altsaa 

maae være end finere. Vi indsee nu, hvor uendeligt mange 

Dele vi maatte kunne tænke os i et Spind, som i en kort 

Tid udvikles af en Mddcrkops lille Legeme.

Naturen synes at have givet Materien den tredie Egen- 

siab, nemlig dens uigennemtrængelige Bestandighcd, paa 

det at dens Værker sinlle være uforgjcengelige; thi, sijondt 

Materien i mange Tilfælde fyncs at forsvinde, s. Ex. ved 

Fordampning og Forbrændning, beviser dog Chemien, at den 

ikke taalcr nogen Tilintetgjorclse, men at Grunddelcne endnu 

ere til, ihvorvel de ved den tilfældige Forandring have mod- 

taget en anden Skikkelse. Endog Legemer, som synes blode, 

saasom Shift og Vand, vise sig haarde, naar de underkastes en 

særegen Undersøgelse; thi, stjendt man ikke kan anstille Forsøg 

med selve Grunddelene, vil dog Virkningen af deres Forbin-
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delse vise sig paa forskjellig Maade. Saaledes, naar en Deel 

Vand heldes i et aabent Ror, synes det ikke at vise nogen 

betydelig 'Kraft, paa Grund af den Modstand, det moder i 

Luften; men, dersom Stiften udpumpes, og Modstanden der- 

ved hcevcs, da vil Vandet lyde, som om Stene eller Hagel 

faldt i dets Sted. Et saadant Instrument, som er lufttomt 

og blot indeholder noget Vand, kaldes en Vandhammer. 

Vandets Haardhed mod Tryk viser sig ogsaa paa en beun- 

dring^vcerdig Maade ved Bramahs hydranliste Presse (hvilken 

findes besireven i Afsnittet om Hydrostatiken). Lust er for- 

skjellig fra Vand deri, at den lettere lader sig sammentrykke, 

men dens Bestandighed viser sig ved Vanskeligheden af ot fn itu 

mentrykke en Blære, fyldt med samme, og ved det Knald, den 

frembringer, uaar den sprænger en Blære, der er bnnden 

pver et Ror, hvoraf Luften udplimpes ved Luftpumpen.

Materiens fjerde Egensiab er, at den besidder Levægelig- 

hed, men tillige Ligegyldighed mod Bevægelse og rZvile. 
Wed dens Bevægelighed forstaaes, at den stedse kan bevæges, 

naar tilstrækkelig Kraft anvendes, for at overvinde dens Mas- 

se, og ved dens Ligegyldighed, at den er Uvirksom og ligcsaa 

lidet antager af sig selv Bevægelse som Hvile, men modtager 

begge, og udover derhos stedse en Anstrcengelse for at for- 

blive i den Tilstand, hvori den er, F. E,r. naar en Person 

rider, og Hesten pludseligen gjor Holdt, eller han er i en 

Vogn eller Baad, som standses ved at stede an mod Noget, 

da kastes Personen forud, formedelst den umcerkelige Beste«- 

belse, han gjor for at forblive i Bevægelse, hvori han var; 

og, at dette er Tilfældet ligesaavcl med den livløse, som med 

den levende Natur, vil vise sig ved pludseligen at give et 

Stod til et Kar, fyldt med Vand; Vandet vil da fiyde over 

paa den Kant, hvorfra Stedet kom; men, dersom Karret er sat 

i Bevægelse, og pludseligen standses, da hopper det over til 

den modsatte Side, eftersom Standsningen skecte fra denne 

Kant. Utallige andre Beviser kunne hentes fra den Vansie- 

lighed, man sporer, ved at sætte meget tunge Legemer f. Ex. 

Skibe, læssede Vogne o.s, v. i Bevægelse. Ifølge denne Ma

teriens Egensiab, er det, nt, dersom en Steen eller anden
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livløs Masse forbliver uforstyrret, da vil den stedse forblive i 

Hvile; men, naar den engang er sat i Bevægelse, da vil 

den forblive i samme og stedse bevæge sig, naar den ikke lider 

Modstand. En Boldt standser vel paa en jcvn Mark; men 

det er Rivningen mod Græsset og Modstanden af Luften, der 

foraarsage det; thi den vilde upaatvivleligen lobe langt læn- 

gere, naar den bevægede sig paa cn speilglat Flade; dog selv 

i dette Tilfælde vilde Luften, formedelst sin Bestandighed, for- 

aarsage nogen Modstand og med Tiden standse den; bevægede 

den sig derimod i et aldeles lufttomt Rum, og den Flade, 

henad hvilken den bevægede sig, ingen Modstand frembød, da 

vilde den stedse vedblive at bevæge sig, eftersom vi have tænkt 

os de eneste Hindringer for Bevægelsen fjernede. Dette er 

Tilfældet med Maanen og Planeterne, disse bevæge sig i det 

uendelige Rum, uhindrede af Rivning eller Modstand, og vcd- 

ligeholde derfor stedse den Bevægelse, som meddeeltes dem af 

deres store Skaber i Skabelsens Hieblik.

Tiltrækning er Materiens femte Egensiab, og sinder 

Sted i hver enkelt Deel af samme. Al Materie tiltrækker og 

tiltrækkes i Forhold til dens Mængde; derfor hige alle Ting 

mod Jorden, eller drages mod dens Midtpunct, fordi Jorden 

er i deres Nærhed den storste Masse af Materie; af samme 

Grund ve-er et Topundslod dobbelt saa meget, som et Eet- 

punds, efterdi det indeholder dobbelt saa mange Dele, og alt- 

saa tiltrækkes dobbelt saa sieerkt; thi Vægt er Intet uden den 

forhindrede Virkning af Iordens Tiltrækning. Der cre for- 

skjellige Slags af Tiltrækning, hvilke erholde de forsijelli'ge 

Navne: Sammenhæng, Tyngde, Magnetisme, Elektricitæt og 

Tiltrækning fortrinsvits eller Valgforbindelse (Affinitcet). Und- 

tage vi den sidste, saa vise disse sig næsten eens i deres Ho- 

vedvirkninger, ihvorvel de ere afhængige af særegne Omstcen- 

digheder. Magnetismen og Elektriciteten henhøre imidlertid 

ikke til Materiens mechaniste Egenskaber og ville derfor her 

ikke videre blive afhandlede.

Sammenhængs-Tiltrækningen er den Kraft, som forener 

Materiens særskilte og enkelte Dele og danner dem til Mas- 

ser eller Legemer. Denne Tiltrækning udstrækker sig i Almin-
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delighed ikke i nogen mærkelig Afstand fra Legemet, og derfor, 

uaar en Tings Dele ere adskilte, eller den er sonderbrndt, da 

er det vanskeligt at forene dem; men, dersom de kunne brin- 

ges i tilstrækkelig noer Bersrelse, saa virker denne Tiltrækning, 

og de forenes. Paa Grund heraf sveises to Stykker gloende 

Jern sammen med Hammeren; en Plade Tin og en Plade 

Blye forvandles til een Metalplade ved at gane igjennem et 

Valseværk. Liim, Cement og Loddemetal virke paa de forskjel- 

lige Legemer, hvorimellem de anbringes, paa samme Mande, 

idet de tilstoppe Porerne eller Mellemrummene, og derved 

gjore Berøringen mere fuldstændig. Ved samme Kraft hænge 

to Blyflader sammen, uaar vi trykke dem mod hinanden, og 

det er forst med en betydelig Kraft at de kunne adskilles. 2lt 

Tiltrækningen tiltager, jo mere Legemerne nærme sig hinan- 

den, vises snare vel ved to ligcstore Korkkugler, som svornme 

paa Vand; de ville lobe mod hinanden, og det med en sig 

stedse forøgende Hurtighed, Tiltrækningskraften voxer nemlig 

som O,vadrateruc af den aftagende Afstand. Den Kraft, 
som holder alle Ting mod Jordens Overflade, er samme Til- 

trækning; men, anvende vi den paa de forsijellige Himmel- 

legemer, kaldes den Gravitations-Tiltrækningen.

Da Sammenhængs-Tiltrækningen er fælleds for al Mate- 

ric, maatte det synes, at Dele af ethvert Slags vilde uden For- 

sijcl hænge sammen og danne Legemer, og at folgeligen uen- 

deligt mange Sammensætninger maatte findes i Naturen, saa 

at det næsten maatte vcere umuligt at finde to, der vare hin- 

anden lige; og visscligen vilde dette blive Tilfældet, saafremt 

ikke den særegne Tiltrækning fandt Sted, som kaldes Valg- 

forbindelse, hvilken imidlertid, da den snarere er en chemist 

end mechanist Egenskab hos Materien, ikke her vil blive un

dersøgt. Ved denne indskrænkes den almindelige Virkning af 

Sammenhcengskraften, og blot Materie af en vis Art vil for

binde sig med cn anden Art; kun i enkelte Tilfælde kan et 

tredie eller fjerde Slags træde imellem, og saalcdes dannes 

kuns et bestemt Antal Snbstantser i Natnren, og disse vise 

sig næsten stedse med aldeles lige Sarrkjender.
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Haarrsrs' Virkningen er den Slags Tiltrækning, ifølge 

hvilken flydende Legemer hæves i snævre Ror, og er en sær- 

egen Art af Sammenhængs-Tiltrækningen. Dersom et Haar- 

rør nedsænkes i en flydende Materie, som formaner at væde 

Let, f. Er. et Glasror i Vand, saa vil det hæve sig deri til 

en vis Holde, der staaer i Forhold til Rorets Snæverhed, saa 

at det harver sig desto hylere i samme, jo snævrere Roret er. 

Denne Virkning hidrører fra Sammenhængs - Tiltrækningen, 

som Siderne af Roret udyve. At Tiltræknings - Kraften til- 

tager, naar Norviden aftager, vises paa en ziirlig Maade 

ved to fiirkantede Glasplader, som siode sammen med den ene 

Kant, men ellers danne en kileformet Aabning; dyppes disse 

i Vand, og derpaa hæves ud, dog saa at Underkanten af Pla- 

derne endnu staaer i Vandskorpen, saa vil en Deel af Vandet 

blive hængende imellem dem og danne den krumme Linie, som 

kaldes en Hyperbel, og, ligesom Pladernes Affkand tiltager, af- 

tager Vandets Heide imellem dem. Det er ogsaa Haarrors- 

Virkningen, der bringer flydende Materier til at hæve sig i 

Svamp, Sukker, Sand og andre porsse Materier, hvormed 

de komme i Berorelse.
Legemernes Tæthed, hvorved forstaaes deres forskjellige 

Vægt inden samme Omfang, afhænger hoist sandsynligt deraf, 

at deres Grunddele have saadan Skikkelse eller ere saalcdes 

ordnede, at de komme i meer eller mindre noie Bersrelse med 

hverandre. Saaledes ville et større Antal Dele lade sig sam- 

menpakke eller kunne ligge i et givet Rum, naar deres Form 

er regelret, end naar de ere uregelrette, og folgeligen ikke 

kunne bringes tæt sammen. Antage vi f. Ex. at een Million 

Grunddele indeholdes i en Cubiktomme Guld, saa kunne 

500000 Dele af Jern eller 100000 Dele af Trcee indtage 

samme Num. I Jern og Trcee maae derfor være langt fiere 

Porer eller Mellemrum end i Guld, og fylgeligcn er Guldet 

der tætteste eller vægtigste; denne stsrre Tæthed eller Vægt hid- 

rorer derfor ikke fra, at Grunddelene af Guldet i og for sig 

selv ere tungere end af Træet, men derfra, at et sterre 'Antal 

cre sammcntrængte i samme Rum, efterdi alle Materiens 

Grimddele antages af lige Vcegt, og saaledes vil Guld, stjsndt
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eet af de vægtigste Legemer, holdes, naar det er oplsst, svævende 

i 2Ether, som er den letteste af alle Vcedsier. Det er umuligt 

at erholde den absolute Vægt af Legemer, som have forskjellig 

Tæthed, ved at veie dem i fri Luft, thi Luften vil holde det 

meest i Veiret, som har mindst Tæthed. Saaledes, fljondt et 

Stykke Kork og et Stykke Blye paa et Par Vægtftaaler holde 

hinanden i Ligevægt, vil denne forstyrres, saasnart de stilles 

under en udpumpet Luftklokke, thi da vil Korken, forladt af 

Luften, der tilforn holdt den i Veiret, faae Overvægten, og saa- 

ledes udvise, at den, endfijyndt ikke inden samme Omfang, 

indeholder mere Materie end Blyet. Dette vises endvidere 

endnu tydeligere ved det Forjog, at lade en Guldpenge og en 

Fjer falde paa een Gang igjenncm en hyl Glasklokke; er 

denne fyldt med Luft, du er Menten allerede faldet til Bunds, 

medens Fjeren holdes i Veiret af Luften; men, er Luften 

udpumpen af Klokken, da naae de begge i samme 
Bunden.

Siden Jorden har Skikkelse af en Kugle, og riltrcek- 
ningskraften staaer i Forhold til Materiens Mængde, ville som 

Følge heraf Jordens Beboere og alle Ting paa dens Over- 

fiade tiltrækkes eller drages nedad i en Retning mod dens 

Midtpunct; thi, efterdi den længste Linie, som kan drages 

inden en Kugles Overflade, er en Tværlinie eller en Linie 

igjenncm Kuglens Midtpunct, fan vil en saadnn gaae igjennem 

den største Mængde af Materie og fylgeligen ville alle Legemer 

falde i en Retning, der peger imod Jordens Midtpnnct. 

Paa Grund heraf bruge vi et ophængt Lod for at faae Linier, 

lodrette paa Jordens vandrette Overflade, for at stille Siderne 

af Bygningerne lige oprejst o. s. v.

Uagtet de ovenstaaende fem Egenskaber ere de, som almin- 

deligen tilflrives Materien, saa besidder den endnu een af stor 

Vigtighed, nemlig dens Ordningskraft, eller, som den i Almin- 

delighed kaldes, polatitæt. Sammenhængs-Tiltrækningen for

klarer tilskrækkeligt Dannelsen af Masser og Legemer ved at 

den trækker Materiens Grunddele sammen og fastholder dem; 

men man sinder, at de ikke alene tiltrækkes og sammenholdes, 

men at den samme Materie ordner og danner sig stedse paa
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(rttnmc Maade. Saaledes vil et Stykke Iern, Tin, eller hvil- 

ketsomhelst Metal eller anden Substants, stedse, naar det syn- 

derbrydes, vise samme Orden og Forbindelse imellem Delene, 

eller vcere, som det almindeligen kaldes, af samme Korn; 

cg saa nsiagtigen findes Forbindelses-Lovene at herfle ved For- 

eningen af Grunddelene og Dannelsen af Legemerne, at de 

nyere chemisie Undersøgelser derved have erholdt et nyt Scer- 

kjende af største Vigtighed og Værdie, hvilket næsten have givet 

dem mathematisi Neiagtighed; eftersom det er afgjort, at ci 

blot samme Materialier ville i de fleste Tilfælde antage samme 

Form, men tillige, at de Grundstoffe, som danne en vis ^ub- 

stants, forene sig i visse bestemte Forholde, som ikke kunne 

forandres, uden derhos at forandre Charakteren af den Snb- 

stants, de danne. Dette er «stridigt en mechanist eller ma- 

thematisk Undersøgelse af Materien; men, da den er af større 

Vigtighed i chemist end i mechanist Henseende, er det ufor# 

rodent at dvæle her længere ved samme.



Andet Afsnit.

Mechanik.
Akcchanik er cn Lidenskab, som unt>crf»ger Naturen af 

og Bevægelse samt de Midler, hvorved de frembringes, og de 

Love, hvorefter de styres. Den befijæftiger sig med ethvert 

Slags Materie; men, da vi maae fljelne imellem faste og fly- 

dende Legemer, eftersom disse virke vcesentligen forsijelligt, saa 

deles Mechaniken ogsaa i to Dele, af hvilke den ene kaldes 

Mechanik, i Ordets særegne Betydning, og handler ene om de 

faste Legemer; den anden Deel handler derimod ene om de 

flydende Legemer. De flydende Legemer cre imidlertid af cn 

dobbelt Natur, enten ere de saadanne, fom ved en ringe 

Kraft lade sig sammentrykke, og saalcdes let vise deres Spcen- 

dighed eller Elasticitcet, eller ogsaa lade de sig ikkun sammen- 

trykke ved en umaadeligen stor Kraft; Læren om de flydende 

Legemer deles derfor i Lufttryklære (Pneumatik), som hand- 

ler om de letsammentrykkclige flydende Legemer, og i vand- 

tryElære (Hydrostatik), som handler om de flydende Legemer, 

der, da de forst give efter for en overordcntligen stor Kraft, 

knnne ansees som usammentrykkelige.

Mechaniken er cn Lære, som opsiaaer nødvendigviis ved 

Betragtninger af Legemernes almindelige Egenskaber, hvilke 

eie fremsatte i første Afsnit. Saaledes have vi udviklet, at 

Tiltrækningen ei blot er istand til at forene de materielle De- 

le, saa at disse danne Legemer, men at den ogsaa strækker sig 

udenfor samme, hvorved Legemerne erholde Veegt og kunne 

sættes i Bevægelse. Thi, da Iorden er den største Mængde 

af Materie, fom cr os umiddelbart nær, indsaae vi, at 

denne maatte drage alle Legemer mod sil Midtpunct, og un-
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Lerststte vi derfor et Legeme, det være sig med Haanden eller 

paa anden Maade, og saaledes forhindre, at denne Tiltræk- 

ning eller Tyngden kan virke paa samme, saa fole vi Lege- 

mets Tilbsielighed til at falde mod Jorden, d. e. vi mærke 

Legemets Vægr, og denne bliver desto større, jo mere Materie 

der er, eller jo flere Dele, der findes, hvorpaa Jordens Til- 

trcekning kan virke. Ja vl kunne endog i Mechaniken betragte 

den almindelige Tiltrækning eller Gravitationen, hvoraf Tyng- 

den paa Jorden er en Folge, og saaledes ndstrcekke vore Un- 

dersogelser til Himmellegemerne eller afhandle disses Mechanik 

eller den saakaldte physisie Zlstronomie.

Legemers Lægt er afhængig af Mængden af de materielle 

Dele, de indeholde; da nu denne tiltager, jo større Tætheden 

er, uaar Omfanget forbliver det samme, saa sige vi, at det 

tættere Legeme er vægtigere eller tungere end det mindre tætte. 

Aftager altsaa et Legemes Teethed, saa, uaar Vægten sial for- 

blive den famine, maa Omfanget i samme Forhold tiltage. 

Tage vi saaledes een Clibikfod Luft i dens sædvanlige Tilstand, 

saaledes som den findes i vor Atmosphcere eller Dunsikreds, 

da veier den omtrent 2ZLod; fortynde vi den ved Hjælp ns 

Luftpumpen til I af dens forrige Tæthed, saa vil den udsiræk- 

kes til 4 Cnbikfod, eller 4 Cubikfod veie nu 2| Lod. Var- 

,r,en har den Egenstab, at den ndvidcr alle Legemer eller for- 

oger deres Omfang, men den forsger ikke deres Vægt; vi 

maae altsaa antage, at ved Varmen spiles Delene ud fra hin- 

andcn, eller Legemerne blive mindre tætte. Veie vi saaledes 

en Metalstang i kold og i ophedet Tilstand, saa er den lige 

tung; men et Pyrometer eller et Instrument, som angiver 

Legemers Udvidelse ved Varmen, viser tilstrækkelige«, at den cr 

længere, üaar den er varm, end uaar den er kold. Vi ville 

siden fremsætte Indretningen af et Pyrometer, og see Vigtig

heden af dette Instrument, for at indrette uforanderlige Pen- 

dnler og forfærdige noiagtige Uhre.

Det er umuligt at afgjsre, om Materiens enkelte Dele 

have samme Vægt. Forsøget, at lade en Mynt og en Fjer 

falde samtidigen fra det Hvcrste af en udpumpet hsl Glasklokke, 

anføres stundom, men tilfredsstiller ikke i saa Henseende. Det
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mcest afgjorcnde Beviis for at Grunddelenes Vægt er lige, er 

maaskee det forhen anførte at oplsse Guld t Kongevand, og 

derpaa helde det i 2Ether eller Naphtha, da det saa ikke fal- 

dcr til Bunds, men forbliver svævende i enhver Deel af denne 

Vcedsie.

Ligesom Vægt opsraaer af Materiens femte Egenskab, saa- 

ledes er Bevægelse afhængig af dens fjerde, som forudsætter, 

at Materien er bevægelig, men tillige er passiv, d. e. ligegyldig 

baade for Hvile og Bevægelse, idet den bestræber sig for at 

forblive i den Stilling, hvori den er. Efterdi Materie der- 

for ikke er istand til at bevæge sig selv, saa forudsætter al Be- 

vægelse en Kraft, virksom til at frembringe den, hvilken en

ten kan være Tyngdekraften, Dyrekraften, Spcendigheden saa- 

som hos Fjedre, Dampe o. s. v. Aarsagen til al Bevægelse, 

hvad den cndogsaa er, kaldes i Mechaniken Rrast, det, den 

skal overvinde, Last.

Bevægelse viser sig for vore Sandser blot ved en Sam
menligning af Legemernes indbyrdes Stilling; paa Grund 

heraf har man paastaact, at, dcrsorn eet Legeme ene var 

til, maatte Bevægelse være ubckjendt; efterdi der ikke vilde 

være nogen anden Ting, hvormed Forandring af Sted kunde 

sammenlignes; og, naar det er i mindste Maade tvetydigt, om 

den Gjenstand, hvormed vi sammenligne, er i Hvile, saa bliver 

det saare vanskeligt at godtgjore Bevægelse. Saaledes udle- 

des Jordens Bevægelse af Firstjcrncrne, der ere Gjcnstande, 

som vi ikke kunne tage og fole paa; men formedelst den store 

Jevnhed af denne Bevægelse bliver det umuligt sor en Ind- 

bygger paa Jorden, at afgjsre, om han er i Bevægelse eller 

han er stillestaacndc, og Stjernerne dreie sig om ham; og dog 

viser 'Astronomien klarligcn, at det Fyrste er Tilfældet. En 

lignende Vansielighcd opstaaer, naar vi seile, eller kjorc forbi 

Huse og Træer, da synes disse at være i Bevægelse; men, da 

vi kunne nærmere undersøge dem, saa lærer vor Fornuft os, 

at, cndsijondt de synes at bevæge sig, ere t>c dog i Hvile.

Bevægelse siges enten at være absolut (selvgyldig) eller 

relativ (hensynsgyldig), ovcreensstcmmcnde med de Omstæn- 

dighcder, under hvilke den forefindes. Absolut Bevægelse er
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en virkelig Stcdforandring, medens relativ er en blot tilsync- 

ladende. Saaledes, naar en Mand bevæger sig fra den ene 

Ende til den anden af et stilleliggende Fartoi, da er hans 

Bevægelse absolut, fordi han paa samme Tid ei blot forandrer 

sit Sted med Hensyn til Banden, men ogsaa til Jorden un- 

der den; men derimod, hvis han havde bevæget sig fra For- 

enden mod Agterendcn af Fartoiet, medens det sireed frem 

med en Hurtighed, liig hans egen, saa havde han ene havt 

en relativ Bevægelse, eftersom han, skjondt han vel havde 

forandret fit Sted i Fartoiet, dog var forbleven over sam- 

me Sted af Jorden, og altsaa aldeles ikke havde bevæget sig. 

Da vi, i det Mindste ved Sandserne, ikke kunne afgjsre, 

om noget Legeme er i Hvile, thi selv Jorden, ja vel endog 

Stjernerne, er ikke fastliggende, saa er enhver Bevægelse, som 

vi see, eller ved Sandserne erfare, kun en relativ Bevægelse.

Bevægelsens Love ere: 1) Ethvert Legeme vil forblive i 

Hvile, indtil det sættes i Bevægelse ved een eller anden Kraft, 

og, er denne Kraft enkelt, da vil Bevægelsen være retlinet 

og forblive det, saalænge den er frembragt ved denne Kraft 

alene; 2) Forandring af Bevægelse siaaer stedse i Forhold til 

den indvirkende bevægende Kraft og fleer stedse i Retningen 

af den Linie, efter hvilken denne Kraft virker; 3) Virkning 

og Modvirkning ere stedse lige i lige Mængde af Materie og 

virke i modsat Netnittg af hinanden.

Den forste af disse Love afhænger af det, der kaldes Ma- 

teriens Ligegyldighed, hvorved forstemes, at Materien ikke 

blot ikke bevæger sig af sig selv, uden Anvendelse af een eller 

anden Kraft, men ogsaa, nt den, naar den engang er i Be- 

vægelse, vil stræbe at vedligeholde denne Tilstand. — Er derfor 

et Legeme sat i Bevægelse, da vil denne Bevægelse stedse 

vedblive i een ret Linie, hvis den ikke hindres eller standses 

ved en eller anden udvortes Kraft, saasom Lnftens Modstand, 

Gnidning, Tyngde, af hvilke een eller anden vil være istand 

til at forandre Retningen eller Bevægelsen eller med Tiden 

aldeles standse den.

Den anden Lov lærer, nt enhver Forandring, den være 

enten i Retningen eller Hurtigheden af et Legemes Bevægelse,
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vil stedse være i Forhold til og i Retning af den Kraft, der 

frembringer den. Dersom saalcdcs et Legeme bevæger sig i 

een Retning, og træffes af en Kraft, stærk nok ti! at ophæve 

den forrige, i lige modsat Retning, da vil Legemet bevæge sig 

efter den nye Krafts Retning. Men, dersom den nye Kraft 

ikke er lige modsat, vil den gamle Kraft ikke tilintetgjores, 

men, efterdi Legemet ikke kan bevæge sig paa ecngang i to 

Retninger, saa vil det bevæge sig efter den af begge sammen- 

satte Kraft i en Middel- eller Diagonal-Retning, i Forhold 

til de to Kræfter, der forenede virke paa Legemet.

Den tredie Lov folger ogsaa af Materiens Ligegyldighed 

og lærer, ot ethvert Legemes Modstand for at træde ind i en 

vis Bevægelses-Tilstand, er saadan, at Len bringer det til at 

virke mod det andet Legeme, der frembringer denne Bevægelse, 

med en Kraft, der staaer i Forhold til Hurtigheden af begge 

Legemers Masser eller Mængder af Materie. Dette forklarer 

Tilbagestedet af Ildvaaben og mange andre Virkninger, vi 
dagligen træffe paa.

Tyngdekraften, eller Jordens Tiltrækning er den eneste 

bestandige naturlige Aarsag til enkelt Bevægelse, som vi paa 

Jordens Overflade lære at kjende. Den finder altid Sted og 

soraarsager, at alle Ting falde i rette Linier mod Jordens 

Midtpnnct. Alle andre Kræfter, som bringe Legemer til at 

bevæge sig vandret, lodret eller paa anden Maade, forandre 

sig og ere tilfældige, saasom Kraften af Vind, Vand, Damp, 

Krndt, Fjedre, Dyr o. s. v., og, saasom disse tilfældigviis 

fremstaae, medens Tyngden aldrig ophorer, danne de i mange 

Tilfælde med denne sammensatte Kræfter, hvilke siden blive 
betragtede.

Gründen, hvorfor Tyngden virker i en Retning mod 

Jordens Midtpnnct, er tilforn blcvcn forklaret (S. 9), og 

Brugen af Loddet, som der er omtalt, udledes af dette Prin- 

cip; thi, saasom Loddet er oHængt ved en Snoer, vil denne 

hindre det fra at falde, men selv udstrækkes i en Linie, der 

peger mod Jordens Midtpnnct, og saaledes give den nsiag- 

tigste Linie, der kan erholdes, lodret paa Horizonten eller en 

Flade lige med Vandets Overflade. Derfor anvendes denne
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Lodlknie ei blot i det daglige Liv, men ogsaa til at rette 

de fortrinligste og største asironomisie Instrnmenter. 2(f den 

Egenskab, at alle Lodlinier pege mod Jordens Midtpnnct, sol- 

ger, at to hvilkcsomhelst (selv ci eengang de, der ligge hin

anden nok saa nær) ikke kunne være aldeles ligclobende.

Samme Aarsag, som bringer Legemer til at falde lodret 

mod Jorden, bringer dem ogsaa til at rulle nedad en Bakke, 

fordl Foden af den er Jordens Midtpnnct nærmere end Top- 

pen, og en rigtig afveiet Flade eller den, paa hvilken Vand 

vil blive staacnde uden at flyde af, kan ikke være nogen jevn 

Flade, men maa være krummet, saa at den er ligelobcnde med 

Jordens Overflade, eller rettere staacr overalt lige langt borte 

fra dens Midtpnnct; thi, hvis den var plan, vilde den 

berøre Jorden i et Punct c, (Tavle I. Fig. i), der var Midt- 

punctet nærmest, og Kuglen b, eller enhver anden bevægelig 

Gjenstand vilde ikke forblive i Hvile noget andet Sted paa 
Planet cb, end just i c.

Paa Grund heraf er Overfladen af Havet, Soer eller 

cndogsaa ethvert nok saa lidet Vand eller anden Veedsie ikke plan, 

men har Rnndhed tilfælleds med Jorden, idet enhver Deel 
af Overfladen staacr ligelangt borte fra Jordens Midtpunct.

De Instrumenter, ved hvilke vandrette Linier bestemmes, 

kaldes vandretters (Waterpasser); de have forfljellig Skik- 

kelse; det bedste og simpleste er et nøjagtigt lige Glasror, slut- 

tet aldeles lnfttcet i begge Ender, men i Forvejen fyldt med 

Viinaand eller Naphtha, saaledes at blot en Luftboble bliver 

tilbage; holdes nu et saadant Ror vandret, da vil Boblen 

forblive stillestaaende i Midten, i Pnnctet a (Fig. 2); men, 

da Luft er lettere end Viinaanden, saa vil Boblen, uaar Ro- 

ret bliver heldet, stedse söge den hoieste Ende, og knn da for- 

blive t Midten, uaar Noret er aldeles vandret. Er et Nor, 

som det beffrcvne, indfattet i Messing, og forsynet med Sigte- 

plader eller med en Kikkert, ta kaldes det et Nivelleer-In- 

strumenr eller 2tfveiningS-Redstab.") De bedste Vandret-

) Et Afvejnings - Redffab af Eck strøm sindes beskrevet i Bugges 

Mathematik i den Deel, der handler cm Landmaalingen.
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tore bestaae af Rør, som indvendkgen omhyggelige» crc ud- 

flefcnc, saa at de ere aldeles lige, og fyldes med Naphtha, La 

dette er mere bevægeligt end nogen anden Vædske.

For at bevise, at det er hele Jordmassen, som frembring 

ger Legemernes Tiltrækning mod samme, og at det ikke er no- 

gen særegen Kraft, der befinder sig ene i Midtpunctct, ere for- 

sijellige Forsøg anstillede, iblandt hvilke de of Bouguer og 

Londamine, Dr. Halley, Cavendish og Dr. Masrelyne ere 

t>ø meest berømte; det første skeete i Sydamerica og det sidste 

»eb Bjerget Schehallien i Skotland, herved befandtes Loddet 

ved Bjergets Tiltrækning at være veget i en Bue afe Se-- 

cUNdcr ud fra den virkelige Lodlinie. Et Legeme derfor, der 
befandt sig i Midtpunctet af Jorden, vilde forblive de/svæ

vende og urokket, eftersom Tiltrækningen fra alle Sider vilde 
vcere lige.

Legeincr, som falde formedelst Tyngden, erholde ikke blot 

derved en stsrre bevægende Kraft (Moment), som i høi Grad 
vil forøge deres egen Kraft, men Hurtigheden af deres Be- 
vorgelse tiltager tillige alt mere og mere. Dette hidrører fra 
Materiens fjerde Egensiab (S. 5), oq Virkningen cr saa be- 

tydelig, at det Legeme, som blot falder Tomme, vil er, 

holde en dobbelt Kraft, eller virke, som om dets Vægt var 

fordobblet. Ligesom Legemet falder længere ned, vil dets Vir- 

kekraft eller den Krast, hvormed det flaaer irnod en mod? 

stagende Gjenstand, vore, og det som Qvadratroden af den 

Heide, igjennem hvilken det er faldet. Faldhøjden voxer 

ifølge den tiltagende eller accelererede Bevægelse som Qvadratet 

af Tiden, Legemet brugte til at falde, og saaledes kunne vi 

udregne saavel den tiltagende Kraft som ogsaa Rummet, et 

Legeme i cn given Tid vil gjennemlobc.

Zlntag f. Er. at vi vælge en Messingkugle af eet Lods 

V^gt, ba vil eet Lod paa den modsatte Ende af en ligearmet 

Vcegtbjcelkc holde den i Ligevægf; men hæves Kuglen Tom- 

me, og man da lader den falde paa Enden af Vcrgtbjcelken 

saa vil den være istand til at opvcie 2 Lod; thi ved denne 

Faldhøjde fordobblcs Virkekraften. For atter at fordobble 

benne saaledes erhvervede Kraft bliver det ikke tilstrækkelig: at

(2)



18 Mechanik.

hieve Kuglen to Gange 1| Tomme; thi.det Moment, fom er- 

hverves ved Faldet, forholder sig ikke som Faldhsidcn, men 

k»n som Qvadratroden af Faldhsiden, og altsaa, da 4 er Qva- 

fcratct nf 2, og omvendt 2 Qvadratroden af 4, indsces, at 

Legemet maa hæves 4 Gange saa hsit eller 5 Tommer. At- 

tcr for at gjere Virkningen af det faldende Legeme 3-dobbelt 

maae vi lade det falde fra en 9 Gange saa stor Hside, for 

at gjore den 4-dobbelt, fra en 16 Gange saa stor o. s. v.

Tyngdekraften er ikke aldeles lige paa ethvert Sted af 

Jorden; under Kjøbenhavns Brede finder man ved Erfa

ring, at et Legeme vil i eet Secund falde 15,667 danfle 

Fod Aler paa det Nærmeste l5§Fod eller 15 Fod 8 Tommer, 

og folgeligen, da Faldhøjden er som Qvadratet af Tiden, vil 

Legemet ved Slutningen af det andet Secund være faldet 4 

Gange 15§ Fod eller 62 Fod 8 Tommer, ved Enden af det 

tredic Secund vcere faldet 9 Gange 15| Fod eller 141 Fod. 

Heraf følger, at Tilvcextcn af Hurtigheden i hvert paafslgende 

Secund er som de Ulige -dal 1, 3, 5, 7, 9, o. s. v. ^l)i, 

dersom Legemet falder igjennem eet givet Rum i forste Se< 

cmib, da maa det falde igjennem 3 i andet Secund, for at 

frembringe Tallet 4, hvilket tilkendegiver det Antal Rum, 

som Legemet har gjennemlsbet i 2 Seconder, og atter vil det 

gjenncmlsbe 5 Rum i tredie Secund, disse, lagte til de 3 i 

det andet og til det ene i forste, frembringe 9, som er Tallet 

paa Rummene i 3 Sekunder o. s. v.

Denne Egensiab ved faldende Legemer, hvilken i lige 

Grad tilhører alle, der ere tunge nok for ikke at knnne bort

drives af Vinden, er stnndom bleven anvendt til en Udmaa- 

ling af Utilgjoengelige Dybder; imidlertid kan man ikknn stole 

paa den, naar Faldet af cn Steen eller et andet Legeme er 

synligt, saasom naar Faldet siecr i Vand; thi siulde vi flntte 

ene as Lyden af Faldet, saa maattc vi fore en vidtløftig Reg- 

ning, eftersom Lyden brnger tillige nogen Tid til at forplante 

sig (see Lydlæren). Den Regel, vi have at folge, naar Fal- 

det er synligt, er at multiplicere 15| Fod med Qvadratet af 

de Secunder, som forløber fra Legemet lssladcs til det flaner 

an. Men vi bebove ikke videre at udvikle, hvor usikker og
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ubestemt denne Maade er, og hvormeget den kræver en ovct 

Iagttager, eftersom ved store Horder Brsken af Secnnder bli- 

ver af betydelig Indflydelse.

Den Hurtighed, med hvilken et Legeme falder, er saa 

stor, at Hiet ikke vil kunne folge det; og altsaa kunne Forfog 

ikke anstilles med nogen Vished, hvis ikke det indtraf, at disse 

Virkninger fandt Sted, uaar Bevægelsen bliver hindret og 

sormindsiet ved en Modvægt, i lige Grad, som om Legemet 

faldt med dets hele og uforandrede Kraft. To Vægtmasser 

kunne blive gjorte hinanden saa nær lige, at, uaar de cre for- 

bundne med en lang Snoer, som ganer over en Tridse, vil 

Faldet af den tungere Masse være saa langsomt, at det ty- 

deligen kan iagttages, og saaledes ville vi kunne bemærke, nt 

Hastighederne nsiagtigen tiltage som Qvadraterne af Tiden, 

især, hvis en lang Maalestok og et Pendul, der svinger Se- 

cunder, befinder sig bag Legemet, der falder. Et saaledes ind- 

rcttet Redskab er forst opfundet og anvendt af Atwood; det 
er af stor Vigtighed til Forsøg i Mechaniken for at oplyse 

Hurtighederne og Momenterne af faldende Legemer rinder for- 

sijellige Omstændigheder. Efter Opfinderen faaer det Navn af 

den atwoodste Faldmaskine.

En Sammenligning lader sig anstille imellem ligedannede 

Trekanter, indskrevne i en storre, og denne tiltagende Hastr'g- 

hed i Bevægelse. Thi, dersom (Frg. 3) den lodrette Side 

i en retvinklet Trekant er deelt i et vist Antal ligestore Dele, 

f. Ex. i de 4, der ere betegnede med Tallene 1, 2, 3, 4, og 

disse antages at forestille lige Tidsdele (f. Ex. Secnnder), vil, 

uaar Linier drages fra disse Pnncter ligelobende med Grund- 

linien og ligeledes med den siraae Side eller Hypotenusen, og 

fra OverfljceringspUncterne lodrette Linier, den store Trekant 

fyldes med mindre, der ere ligedannede med den selv, endsijondt 

hver anden er opvendt, hvilket udvises i Figuren derved, 

at de ere afvexlendc aflagte med Lys og Skygge. Det forste 

Faldrum vil der fremstilles ved den overste af de smaae Tre- 

tanter, som er skygget, det andet Faldrum ved. 3 Trekanter, 

nemlig een ly§ og to siyggede, hvilke fsiede til den forste give 

(2*)
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4 Trekanter eller et firedobbelt Faldrmn, den tredie Afdeling 

indeholder 5 Trekanter o. s. v.
Saaledes vil Tilfældet vcere, naar ene Tyngdekraften viv; 

fCV til at sætte et Legeme i Bevægelse; men, dersom f. Ex. 

cn Steen Udkastes med Haandcn vandret, saa ville to Kræfter 

virke paa den, d. e. Haandcns Musiclkraft driver den vand- 

ret frem, Tyngdekraften derimod drager den mod Jordens 

Midtpunct; og, naar et Legeme drives af to eller flere Kreeft 

tcr, der virke paa det til samme Tid, men i forsijellige Ret

ninger, eller, med andre Ord, der indvirkes paa det ikke af en 

enkelt, men af en sammensat Kraft, saa vil det hverken folge 

den ene eller den anden Krafts Retning, men bevæge sig efter 

en Midtlinie eller Diagonal, der retter sig efter de forsijellige 

Kræfter. Virke Kræfterne bestandigt ligeligcn, vil Diago- 

nalen blive en ret Linie, men, hvis een eller ogsaa begge for

andre sig, bliver Bevægelses-Retningen krumlinet.

Dersom to forblindne Kræfter saaledes ere hinanden lige 

og virke retvinklede paa Legemet a (Fig. 4), saa kunne de 

fremstilles ved to rette Linier af lige Længde, nemlig ab og ae, 

teo ligeledes danne en ret Vinkel, og i et saadant Tilfælde vil 

Legemet a, istedet for at bevæge sig enten mod b eller c, be- 

vcege sig efter Retningen af den lige Tvcerlinie ad. Længden 

Dg Stillingen af denne vil blive bestemt ved at fuldende Qva, 

dratet abde ved de prikkede Linier bd og de, og trække ad 

sra Vinklen a til den modsatte d. Men dersom vi, istedetfor 

at antage begge Kræfter lige, antage, at den Kraft, som dri

ver Legemet a mod c, er to eller tre Gange saa stor, som den, 

der driver det mod b, saa maa Linien ae gjsres to eller tre 

Gange saa lang som ab, og f^geligen vil Tværlinien ad ikke 

til et O.vadrat, men til et Rectangel, saaledes som det 

vises i Fig» 5. Det samme gjcelder for ethvert andet Forhold 

af Kræfter.
Dersom Kræfterne ikke ere uforanderlige, men aftage og 

tiltage, dog begge i samme Forhold til hinanden, da vil en 

lignende Virkning frembringes; men aftager eller tiltager ben 

die hurtigere end den anden, da vil vel ligeledes en Retning 

efter Tvierlinien paafølge, men, istedetfor at den ellers bliver
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retlinet, bliver Len da krumlinet. Hvis man saaledes udkaster 

en S^een eller udsiyder en Kugle af en Kanon, vil den Kraft, 

der ved Armens Styrke eller det antændte Krudts Speen- 

dighed virkede paa den, vil tildeelv efterhaanden svækkes ved 

Luftens Modstand, men tillige vil Tyngdekraften, hvis Virk- 

ning voxer, jo længere Legemet falder, virke paa samme, og 

som Folge af begge disse forenede Kræfter vil Legemet beskri- 

ve en krum Linie, der meget nær bliver en Parabel. Lader 

os saaledes antage, at Kuglen a (Fig. 6) just er udskudt af 

en Kanon, efter den vandrette Linie ac, og at den i en lidsn 

Tidsdeel, f. Ex. eet Secund, formedelst Krudtets Kraft kommer 

fra a til d, i nceste Secund fra d til e, i treble fra e til /, 

i fjerde fra f til g ; men tillige virker Tyngdekraften paa Kug- 

len efter den lodrette Linie ab, og saaledes vil Kuglen i det 

forske Secund, hvis den ene var overladt til denne Virkning, 

falde et vist Rum, nemlig 15§ Fod, som vi her ville betegne 

med ah\ i næste Secund falde 3 saadanue Rurn, i det f§l- 

gcnde 5 Rum o. s. v. (Side 18). Da nu begge Kræfter 

virke forenede, saa vil Kuglen efter fyrste Secnnd komme til 

i efter Tværlinien ai, i andet Secnnd gane formedelst Knrd- 

tcts Kraft ligelebende med ae og ligesåa langt som de, alt- 

saa i den fortsatte Retning af hiy men tillige falde igjennem 

3 Rum, altsaa i det Virkelige komme til Z-; i tredie Secrind 

falde igjennem 5 Rum, og altsaa komme til Z; i fjerde Secnnd 

falde 7 Rum, og altsaa komme til m, og i det Hele bliver 

saaledes Kuglens Bane Linien aiklm, der, da Tyngden stedse 

tiltager, medens Krudtets Kraft kan antages at virke lige, 

bliver en krum Linie, som kaldes en parabel. Man kan op- 

lyse denne sammensatte Bevægelse ved den saakaldte paraboli- 

ske Uiastine, som er afbildet Fig. 7. abd er cn Rende, 

der er udarbejdet efter en vilkaarlig krum Linie, dog saaledes, 

at denne imod Slutningen i Punctet d bliver aldeles vandret, 

men derimod op imod a er steil; udfores den nu med en glat 

Materie, som Elfenbeen, saa vilde cn Kngle, man lader lobe 

ned ad samme, med cn stor Fart flyve fra d vandret ud, ef

ter Retningen dv, men, da Tyngden tillige med stedse voxcn- 

de Hastighed virker paa Legemet, vil dette besirive Parablen
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dfnnp, som derfor er aftegnet paa Brcedtet uv\ for at over, 

bevise sig om, at Knglen just falder efter dmnp, plch- i Pnnc- 

terne m og n at være Ringe, igjeunem hvilke Kuglen maa 

falde. Luftens Modstand, som gjor, at Kuglen, hvis vi tænkte 

Tyngden borte, ikke ganer frem rned en stedse usvækket Bevce- 

gelse efter, den.vandrette Linie, bevirker, at den sammensatte 

Bevægelse ikke skeer aldeles ester Parablen; dog, hvis Kuglen 

ikke er meget stor, men af en tung Materie, vil dens Bane 

falde meget ucer sammen med Parablen; og, tage vi til den 

paraboliske Maskine en Blykngle, behove vi blot at gjore 

Ringene noget videre end Kuglen, for at den, trods Luftens 

Modstand,, kan falde igjennem dem.

Det. synes besynderligt, omcndsijsndt det er aldeles rig- 

tigt, nt., medens Tværlinierne i Fjg. 4 og 5 og ligeledes den 

krumme Linie i Fig. G crc længere end Linien ab eller ae, 

vil Legemet dog gjennemlobe disse neie i samme Tid, som det 

brugte for at komme enten til b eller c. Men det kommer 

deraf, at Hurtigheden stedse staaer i Forhold til den Krast, 

der frembringer den, og derfor i hvilkensomhelst af disse Figu- 

rer, f. Ex. Fig. 4, hvis Kraften, der nu virker efter Retnin- 

gen ab, ogsåa virkedes efter ae , vilde Legemet a i samme Tid 

komme dobbelt saa langt, som det nu kommer, ene ifølge Kraf- 

ten ae. Virkede derimod ab i modsat Retning af ae, vilde 

Legemet aldeles ikke bevæge sig, eftersom de to lige Kræfter i 

dette Tilfælde vilde tilintetgjore hinanden. Men nu virke de 

retvinklet og kunne saaledes hverken fordobble eller tilintetgjore 

hinanden; de hjælpe derimod hinanden, hvilket foraarsager at 

Bevægelsen efter ad steer med storre Hurtighed end nogen af de 

to andre; og saaledes skeer det da, at Legemet gjennemlober 

Tvcerlinien i samme Tid, som det formedelst een af Kræfterne 

vilde have gjenncmløbet een Side af Qvadratet. )o nærmere 

Retningerne af de to Kræfter falde sammen, desto længere 

maa Tvcerlinien være og desto hurtigere bliver Bevægelsen; 

ihvorvel denne aldrig vil overstige den, som frembringes af 

begge Kræfter tilsammen. Dette vil blive end mere indlysende 

ved at betragte Fig. 8, hvor Linierne, der fremstille Kræfterne, 

ere ligesaa lange fom i Fig. 4, men, istedetfor at danne en
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ret Vinkel, danne en meget spids Vinkel, saa at Tværkinien 

ad kommer til at tilhore den fortrukne Fiirkant cb^r Rhomben 

abdc og bliver betydelige« større end forhen.
Virkningen af sammensatte Kræfter og af Bevægelsen, som 

frembringes ved dem, oplyses passende ved en liden Masiine, 

Ler bestaaer af to lette Rammer af Træe, som kunne skydes 

ind i hinanden, den ene Ramme har en lodret Traad, nedad 

hvilken en Kugle glider. Den ene Bevægelse frembringes nu, 

ved at den ene Ramme skydes ind i den anden, og den anden 

ved at Kuglen skydes ned ad Traaden. bankedes vil Kuglen, 

medens den gaaer fra øverst til ncderst paa den ene Ramme, 

synes at bevæge sig efter Tvcerlinien af den anden. Dette lille 

Instrument er fremstillet Fig. 9.
Der er eet Tilfælde, i hvilket det bevægede Legeme ved 

forste Hiekasr ikke vil synes at bevæge sig i en Parabel, og 

dette er, naar en Steen eller andet Legeme kastes lodret op, 
da den saa atter falder lige ned, men jnst da har den ogsaa 

beskrevet en krum Linie, ellers vilde den, da Jorden har en 
betydelig Bevægelse i ben Tid, ben stiger og falder, ikke falde 

paa den samme Plads, men blive tilbage; og det er denne 

hurtige Bevægelse af Jorden, forbnnden med Tyngden, der 

foraarsager den sammensatte Kraft, som virker paa Legemet; 

thi, idet Tyngden drager det mod Jordens Midtpunct, frem- 

bringer Iordens Bevægelse om dens Arel en Kraft, der er 

retvinklet paa hiin forste Kraft, og saaledes mack en krumlinet 

Bevægelse paafolge.
Bevægelsen af Iordens Overflade, cndogsaa under Kjø

benhavns Brede, cr 850 Fod i eet Secund, og efterdi denne 

Bevægelse er fra Vest mod 9st, saa, hvis en Steen kastedes 

til en saadan Hvide, at den brugte just eet Secnnd til at stige 

og falde, og denne Bevægelse sieete i samme rette Linie, 

maatte deraf folge, at ben maatte falde til Jorden 850 Fod 

vestenfor det Sted, fra hvilket den var udkastet. Imidlertid 

kan formedelst Materiens fjerde Egenstab (Side 5) eller dens 

Ligegyldighed, en saadan Virkning ikke finde Sted; thi Jor

dens Bevægelse meddeles Stenen, ligesaavel som alle andre 

Legemer paa dkttv Overflade, og derfor, dersom c (Fig. 10)
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forestiller Stenen, der kastes mod l> i en tilsyneladende ret 

Linie, saa vil denne Linie ikke være i det Virkelige ret, men 

den krumme Linie c6; fortsættes samme krumme Linie, da vil 

Stenen falde i a, men, medens Stenen bcflriver i Luften den 

krnmme Linie abc, vil Stedet c paa Jordens Overflade have 

bevæget sig til a, og folgeligen vil Stenen træffe samme Sted, 

hvorfra den var udkastet. Før en Iordbeboer, der, som vr 

maae erindre os, har bevæget sig med selve Jorden, maa det 

synes, at Stenen er gaaen op og ned ;i en ret Linie; men 

tænkte vi os aldeles stillestaaende paa et Sted udenfor Jorden, 

hvilket vel i det Virkelige ikke er muligt, da maatte vi kunne 

see den krumme Linie, som Stenen virkelige« bcflriver. Det 

samme kan vises, men efter en mindre Maalestok, i et aldeles 

lignende Tilfælde: kaste vi en Kugle fra Mastetoppen af et 

hurtigt seilende Skib, vil Kuglen ikke falde i Soen bag Ski- 

bet, hvilket man skulde formode; men den vil falde paa Dæk

ket ved Foden af Masten, og i den Tid, den falder, vil den 

synes for Skibsfolket at beskrive en ret Linie; men Kuglens 

virkelige krnmlinede Bevægelse vil vise sig for den, der betrag/ 

ter samme fra Strandbredden eller fra et i Nærheden stille- 
liggende Skib.

Naar, som i ovenstaacnde Tilfælde, to Kræfter virke 

paa et Legeme, af hvilken den ene drager det mod et Midt

punkt, den anden derimod, idet den gjor en Vinkel, saasom 

en ret Vinkel mod den forste, fjerner den fra Midtpunctet, 

da kalde vi Kræfterne MidtpunctS- eller Lentral-Rrcefter, 

og ten ene den midtpuncts^gende (centripetale), den anden, 

forsaavidt den virker modsat, den midrpunctflyende (centri, 

sugale) Kraft. Disse Kræfter have især deres Anvendelse i 

Astronomien, da Iorden og alle Planeter bevæge sig om So- 

len i kredsformede Baner, som opstaae, ved at Solen trækker 

dem til sig ifolge den almindelige Tiltrækning; men, foruden 

denne midtpnnctsogende Krast, paavirkes de tillige af en an- 

den, der virker efter en Berøringslinie til deres Baner, og 

som saaledes atter vil drage dem fra Solen og altsaa frem- 

bringe en midtpunctfiyende Krast.
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Det simple og nyttige Instrument pendulet, ved hvil

ket vi cre istand til at erholde en using tig mechanist Indde/ 

ling af Tiden, er afhængigt af Faldlovene, og der cre to for- 

stjellige Kræfter, som virke paa samme. En aldeles simpel 

Metaltraad eller Stang er ophængt ved den ene Ende, faa at 

ben kan svinge frem og tilbage, og enten med eller uden en 

Vægt ved dens nederste Ende udgjsr den et Pendul, ihvorvel 

almindeligen til virkeligt Brug en Vægt anvendes. Værdien 

af Pendulet bestaacr deri, at alle dets Svingninger flet i 

l'ge Tid, saafremt de cre ligestore, og Pendulets Længde for

bliver »forandret. Vi indste fremdeles, nt, da Ophæng- 

rikngspunctet er fast, vil Pendulet svinge i en Deel af en 

Cirkel. Antages (Fig. 11) h at være Ophængningspunctct, i 

ot være Stangen, og Vægten k nu bringes ud nf den Stil

ling, hvori den befandt sig i Hvile, til /, faa vil den strax 

falde tilbage fra Z til k, men, idet dette sicer, crholdec den 

tillige et saadant Bevægelses-Moment, at den ikke . længere, 
idet den ganer tilbage, vil standse ved k, men kommer til m, 

n«sten ligesaameget til Heire af den lodrette Linie hik, som 

l var til Venstre. Saasnart Momentet, som bragte den til 

m, ophorer at virke, vil den atter vende tilbage imod 1, men 

wcb en Kraft, som formedelst Luftens Modstand og den Riv- 

ning, der finder Sted ved Ophcengningspunctct, aftager stedse, 

indtil Pendulet omsider aldeles standser i k.

Pendulet udgjoc derfor ingen Deel af det Værk, der drk- 

vcr et Uhr, men er blot en Tidmaaler, og fordrer, at Kraft 

tcn af Vægten eller Fjedren, ved hvilken Værket sættes i Be- 

vcegclse, sial blive det selv meddeelt, for at beté Svingninger 

funne fortsættes. Middelet, hvorved dette steer i Uhret, fat; 

des Gangen (Echappementet).

Pendulets Svingninger cre frembragte ved dets Bestræ

belse for at falde. Saaledes, hvis Linien hik (Fig. 11) cc 

lobret, og no vandret, og vi nu.harve Vægten fra k til /, 

vil den være hævet lodret i Hoiden In, og den vil falde fra 

l til k, idet den gjenncmlober den krumme Tvcerlinie Ipk 

(Rc Side 21) mcb samme Fart, som om den var falden 

umiddelbart fla / til n. Dersom Pendulet eb af betydelig
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Længde, saa bringes Buen til næsten at vcere en ret Linie, 

og der vil da kun vcere en gandfie liden Tidsforsijel imellem 

en liden og en noget større Svingningsbue. Men ved korte 

Penduler, hvilket man ofre i Udførelsen ikke lægger Mærke 

til, er det af større Vigtighed, at Svingningsbnerne ikke ere 

altfor ulige. Antage vi nemlig, at Pendulet ene svingede fra 

p til g, da vil Faldkraften kun lade sig fremstille ved Af- 

standen af Puncterne p og g fra no, istedetfor, naar det 

svingede fra l til m, den da maatte fremstilles ved Linierne 

In og mc.

Vi maae sijelne imellem det enEelte pendul, som vi 

tænke os bestaaendc af en Linie aldeles uden Vægt, som med 

den cue Ende er ophængt, og i hvis anden Ende er en Vægt, 

som tænkes sammentrængt i et eneste Punct eller i Liniens 

Endcpunct., og det sammensatte pendul, som er et virke- 

ligt Pendul, der mmi tænkes bestaaendc af uendeligt mange 

enkelte Penduler af ulige Lcengdcr, eftersom Vægten er for- 

deelt over hele Pendnlet, og altsaa enhver enkelt Deel af 

samme kan ansees som et enkelt Pendul, hvis længde er 

fra det fælleds Ophængningspnnct til denne Deel af Pendn- 

lcts Masse. Da det enkelte Pendul ikke findes i det Virke- 

lige, men vi ene igjerrnem en mathcmatifl Beregning kunne 

finde, hvilket enkelt Pendul der svarer til et givet sammen- 

sat, saa kaldes det enkelte Pendul ogsaa ret passende det 

mathemariffe Pendul, medens det sammensatte kaldes det 

legemlige. Have vi et legemligt Pendul og uticgiic det 

tilsvarende mathematiske, saa kaldes det nedersre Punct af 

dette, hvori altsaa hele det legemlige Penduls Bergt maa tæn- 

kcs forenet, Svingningspunctet (Oscillations-Centret). Er 

det legemlige Pendul en Stang af liden Vægt, f. Er. en 

Metaltraad, i hvis Ende en cirkelrund Vægt hænger, saa er 

dette Svingnmgspunct kun meget lidet fjernet fra Midtpnnc- 

tet af Vægten; men derimod, hvis Pendulet ene bestaaer af 

en overalt lige tyk Stang, er dette Svingningspunct fjernet 

2 af Pendulets Længde fra Ophængningspunetet. Sammen- 

ligncs to Penduler med hinanden, da forholde deres Sving- 

ningstider sig som Qvadlatroddcrne af de tilsvarende mathcma-
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Usle Pendulers Længder. Vide vi f. Ex. at et Pendul, der 

svarer til et mathematiskt Pendul af 38 Tommers Længde, 

just svinger Seconder- saa vilde et Pendul, hvis tilsvarende 

mathematifle Pendul var F-jerdeparten heraf, svinge halve 

Secunder, .eftersom Kvadratroden af | er ligeledes maatte 

et Pendul, hvis Svingningstid skulde være to Secunder, have 

en fiiirdobbelt Længde, eller være 152 Tommer.

Pendulets Længde er ikke allevegne uoiagtigt den fænv 

me, men forandrer sig noget med Hensyn til det Sted, hvor 

vi besinde os paa Iordens Overflade. Det er længere un- 

der Polerne og kortere under AEgvatoren; midt imellem Po, 

lerne og ZEqvatoren, eller under 45° Brede, er det mathc- 

matiske Secnnd-Pendnl noragtigt 38 danske Tommer, derimod 

i Kjebenhavn 4 Linie længere. Man maa anvende stor Op- 

mcerksomhed paa Længden af det Pendul, som man vil bruge 

til at regulere et Uhr; thi, lad sammes Feil end være nok 

saa lidet mærkelig ved en enkelt eller nogle faa Svingninger, 
saa vil, da Secnud-Peudulct i eet Degn eller i 24 Timer svin- 

ger 86 400 Gange, Feilen ligesna mange Gange gjentages, og 

altsaa foraarsage i faa Dage en ikke ringe Urigtighed i hvad 

Uhret viser. Med Hensyn hertil er en Skrue anbragt under 

Pendul-Vægten, saa at den kan hæves og sænkes, og Pen

dulets virkelige Længde saaledes forlænges og forkortes, hvor

ved det bringes til at svinge langsommere eller hurtigere. 

Ved omhyggelige» at rette ved denne Skrue, vil Uhrets Gang 

lade sig paa det Nsieste berigtige.

Ved de bedre Uhre, saadanne som Astronomerne behove, 

er denne Regulering ikke tilstrækkelig, thi hine maa gives al 

mulig Ievnhed i Gangen; og, da Pendulstangen forlænges eller 

sammentrækkes ved Varmens og Dunstkredsens Forandringer, 

har man udtænkt mange forsijellige sindrige Indretninger for 

at vedligeholde Pendulets Længde uforandret eller bringe det 

til at blive et saakaldet compenseret (aflignet) Pendul. En 

Uge, feed Fyrrestok, kløvet i Retningen af Trcefibrerne og 

fri for Knaster, har man fundet at være, under forsijellige 

Varmegrader, mindre Forandringer underkastet end nogen an- 

den Materie, og derfor har man ret hcnsigtsmæssigen anvendt
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ofte en saadan som Pendnlstang. Men iblandt de bedste og 

i denne Henseende omhyggeligst udtænkte Indretninger ere 

Rift-pendulet (saalcdes kaldet formedelst de ligelobende Stcen- 

ger) og Elvikftlv-^endulet, opfundet af Graham 1726.

Den almindelige Skikkelse af Ristpendulet vises Fig. 12, 

II. Tavle. Scedvanligen bestaaer det af 5 Stænger, af hvilke 

de to yderste og den mellemste ere af Jern eller Staal, me

dens de to, som ligge imellem og som i Figuren ere anlagte 

med Skygge, ere af Zink. Vægten a er fastgjort paa den 

sædvanlige Maade ved en Skrue og en Mottrik b, hvorved 

Vagten eller Lindsen kan hæves eller sænkes, og saalcdes det 

enkelte Pendul, som svarer til det sammensatte, gjeres kortere 

eller længere. Paa Figuren er i Lindsen tegnet Aabningcr, 

for at man kan see Pendulets Indretning. Skruen, hvorpaa 

cr anbragt Mottriken b, som bærer Lindsen, gaacr fra Mcl- 

lcmstykket /; dette Mellemstykke er ved de yderstc Staalstænger 

forblindet med Overstykket cl; fra cl gane begge Zinkstængcrne 

ned til e, og igjennem d gaacr ogsaa Pendnlstangen c, som 

bog ene er fastgjort i Stykket e. Pendnlstangen har foroven 

en Fjeder, hvorved den ophænges; g er et Tværstykke, hvor- 

ved de ydcrste Strcenger og hele Pendulet sammenholdes, men 

det er ene sastgjort i de yderste Stænger. Vrrker nit Varmen 

paa Pendulet, da vil Staalstangen c udvides, og derved Styk/ 

kct e sænkes; men, da tillige Zinkstcengerne udvide sig og det 

meget stærkt, vil cl ikke drages med, men tværtimod gaae 

opad, og saalcdes hæve den Udvidelse, som de to ydcrste 

Staalstænger have, og som ellers vilde bringe Stykket / og 

hele Pendnllindsen nedad. Ved et passende Valg af Metaller 

af forfljellig Udvidckraft, kunne vi bringe det dertil, at Pcn- 

dnlet er aldeles compenseret, eller at det-tilsvarende mathcma- 

tisie Pendnl o; Afstanden fra Svmgningspunctet til Ophæng- 

ningspunctct, under enhver Varmegrad forbliver uforandret. 

Da man af Undersøgelser med Pyrometret allerede kje'nder 

de forsijellige Udvidelser af Metaller, lade Forholdene af 

Stængerne i Pendulet sig allerede meget noie bestemme; men 

hensigtsmæssigt underkastes dog stedse det færdige Pendul endnu 

en pyrometrisi Undersøgelse, for at see, øm Forholdene med
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Hensyn til den særegne Beskaffenhed af de valgte Metaller ere 

rigtige. *)

*) I det af vor Kunstner, astronomisk Uhrmager Hr. Urban Jürgen

sen, R. af D. og Dbm. udgivne Værk, kaldet: Regler for Tidens 

nsiagtige Udmaaling ved Uhre, Kjøbenhavn 1804; Side 23-40 sin

des en noiagtig Fremstilling og Afbildning af et compenseret Pen- 

dul, men hvor de valgte Metaller ere Staal og Messing; dog, 

da Messing har mindre Udvidekraft end Zink, bliver Pendulet 

mere sammensat. I den franske Udgave af samme Værk (Copen- 

hague 1805) har samme Kunstner beskrevet et af Zink og Staal 

sammensat Pendul, hvis Indretning jeg har laant i Fig. 12. 

Mindre fordeelagtigt yttrer han sig i første Værk (Side 40) om 

Qviksølv-Pendulet, men dengang havde det ikke den forbedrede 

Indretning, som i det Følgende vil blive beskreven, og som jeg 

har Hr. Jürgensen selv at takke for.

Det forbedrede Qviksslvpendul har følgende Indretning: 

b (Fig. 13) er en lige Staalstang, som siaaer i Forbindelse 

med Glasset a, der er fyldt omtrent 7 Tommer holt med 

Qviksylv; dette træder istedctfor Pendnllindsen og gives derfor 

helst cii aflang Form, for at Luftens Modstand kan blive desto 

mindre; ved Hjælp af Mottrikcn c kan Qviksslv-Glasset skrues 

op eller ned, og Pendulet saaledes forkortes eller forlænges. 

Udvider iiu Varmen Staalstangcn b, saa virker denne tillige 

paa O.viksylvet i Glasset a, og, medens Glasset sænkes, stiger 

ved Varmen Qviksolvet; de to Metallers Udviden, Stnalets og 

Qviksolvcts, hæve saaledes hinanden, saa at det tilsvarende 

inathematisie Pendul ogsaa her bliver uforandret. Ophceng- 

riingcn skeer enten formedelst en Fjeder, som i Fig. 12, eller 

ved en siarp Kant, eller saakaldet Knivsodde, som vugger i en 

Pande, der, for mutigst at undgaae Rivningen, undertiden 

er udarbeidet af en Agat.
Da Pendulet kræver et fast OphængningspUnct, saa er 

det umuligt at anvende det i de Uhre, der tjene til Soobser- 

vationcr og Lcengdcbestemmelser ombord. Disse Uhre, som kal- 

des Lhronometre eller S^uhre, mane derfor forsynes med en 

Uroe, ligesom de sædvanlige Lommcuhrc; men med den For- 

skjel, at den i hine er forfærdiget nf to Metaller, som Staal 

og Messing, og saaledes svarer aldeles til Risipendulet i Pen-
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dul-Uhret; thi i hunt Udretter Uroen jnst det samme, som 

Pendulet i dette. Derved, nt Uroen er sammensat, rettes 

de Forandringer, Spiralfjcdren lider ved Kulden og Varmen, 

og saaledes ville dens Svingninger blive ligetidige eller isochro- 

ne. De Indretninger, der opfylde dette Formaal, kaldes com- 

penserede eller aflignede Uroer; men Vanskeligheden bestaaer i 

at vedligeholde lige Svingningsbuer under den ulige Virkning 

af Fjedren og Hjulene, og derfor anvendrs den frie Gang,*)  

eller en saadan, der er saaledes adflilt fra det øvrige Hjnl- 

veerk, at den modtager et pludseligt og ligeligt Impuls (Ind- 

virkning) istedetfor et fortsat og ulige. Uroen er imidlertid 

i intet Tilfælde saa god som Pendulet, efterdi en Fjeder kræ- 

ves for at frembringe dens Tilbagekasten, og man er nødsaget 

nt gjore den liden for at undgaae Vægt og den deraf folgende 

Rivning og Materiens Ligegyldighed. Men, naar den er li# 

den, ere dens Svingninger hyppige, og folgeligen, hvis de 

ikke ere aldeles ligetidige, maa bcnf folge en stor og gjenta- 

gen Uregelmæssighed i Gangen af den Maskine, hvormed den 

staacr i Forbindelse. Af denne og lignende Kilder opstaae de 

store Vanskeligheder, som ere forbundne med at forfærdige 

fuldkomne Sonhre.

*) Bed Gang (Echappement) forstaaes den Deel af Mechanismen i 

et Uhr, der forplanter Hjulværkets Kraft til Regulatoren, hvad 

enten denne er Pendul eller Uroe.

Forend vi forlade denne Gjenstand om Pendulet, vil det 

ikke være af Velen at fremsætte nogle faa Bemærkninger om 

Veegt og Maal og Midlerne til at forsiaffe sig prøver ((ta

lons) til deres nøjagtige Undersøgelse eller Iusteren, eftersom 

Pendnlet synes at frembyde det simpleste og meest passende 

Middel til at ovnaac dette Formaal. De Betingelser, der 

kræves af saadanne Prøver, ere: 1) at de skulle være simple 

og lette at erholde for den, der ouster at bruge samme; 2) 

at man kan danne en ny og noiagtig Prove, uden at besidde 

en anden, da denne muligen kunde være tabt, tilintctgjort 

eller og ved Slid eller af andre Grunde urigtig. Noget 

Overlæg viser, at Vægt er afhængig af Maal, saasom det er 

umuligt at danne et Legeme af en bestemt Vægt uden at tage
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H ensyn til dets U dstræ kning. U dtrykkene Pund, Lod o. s. v. 

g ive ikke dem , som i Forve ien ere ubekjendte m ed sam m e, nogen  

bestem t Idee om Væ gtens Større lse; m en, dersom vi fast- 

sæ tte, at f. Ex. 3| C ubiktom m e M essing veicr 1 H , eller at 

en C nbikfod R egnvand veier 62 U , da kan saadan en Væ gt 

strax dannes af En, som har et rig tig t M aal, og fo lge ligen er 

et fast Læ ngdem aal, eftersom herefter alle de fors ije llige Slags  

Væ gt kunne dannes, af største Vigtighed.

D et dansie M aal og Væ gt, som tillige er antaget i N or- 

ge, er indrette t ifø lge Forordningerne af 1ste M ai 1683 og  

10de Jan. 1698, efter Forflag af den berøm te <D . Kerner. 

G rundm aalet er den danste Alen, som skal holde 2 rh in- 

landsie eller dansie Fod, 4 Q vartecr, 16 Sextendele. Foden  

deles i 12 Tom m er, hver 12 Lin ier, eller 144 Lin ier. D ette  

er den alm indelige Inddeling af Foden; for R egning er en  

Inddeling af Foden i 10 Tom m er, Tom m en i lo Lin ier be- 

qvem m ere, og den anvendes derfor ogsaa hyppigt i m athcm a- 

tiske Skrifter. D et M aal, der saaledes inddeles, kaldes  

Tideelsm aalet (D ecim alm aalet), det derim od, hvor Foden  

deles i 12 Tom m er, hver i 12 Linier, kaldes Tolvdeelsm aaler 

(D uodccim alm aalet). D ette sidste anvendes i Alm indelighed i 

Kunster og H aandvæ rker, og er ogsaa her i Bogen bestandi- 

gen brugt. Af større M aal bem æ rke vi R oden, som enten er 

12 eller 10 Fod, eftersom vi bruge Tolvdeels- eller Tidcels- 

m aalet, Favnen, som er 3 Alen eller 6 Fod, og den danske 

M iil, der er 12  000 Al., og som deles i 4 Fjerdingvej. Til 

Flader anvendes Fladem aal eller O .vadratm aal, og her brnge  

vi (kvadrata lenen, som er et Q vadrat, paa hver Side en  

Alen. D eles dette O .vadrats Sider i Fod , saa indsees, at i 

Alt opstaae af kvadrata lenen 4 Q vadratcr, som ere paa hver 

Side een Fod, eller Q vadratalenen udgjor 4 Q vadratfod ; U ge- 

ledes holder Q vadratfoden 12 G ange 12 eller 144 Q vadrat- 

tom m cr, og O .vadrattom m en 144 Q vadratlin ier. Q vadrata lc- 

ncn vilde have 24 G ange 24 eller 576 Q vadrattom m er. 

Brnge vi Tideelsm aalet, is tedctfor den næ vnte Inddeling efter 

Tolvdeclsm aalet, saa har Foden loo Q vadrattom m er, hver loo  

Q vadratlin icr. O .vadratroden vilde holde enten 144 eller loo
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Qvadratfod. Qvadratfavnen holder 9 Q-vadratalen; vi bruge 

den som Breendemaal, da Brcrndcvecd, som skal være en Alen 

langt, stables i et Maal, der er een Favn bredt og een Favn 

holt. En O.vadratmiil vilde være 12 000 Gange 12 ooo d. e. 

144000000 Qvadratalen. Et Stykke Jord, som er 14000 

Q-vadratalen, altsaa s. Ex. er 140 Alen langt og loo Alen 

bredt, kaldes en Tonde Land. Til tldmaaling af Legemer 

anvendes Legemmaal eller Cubikmaal. En Tcrrning (Cu- 

bus), hvis Sidelinie er en Alen, kaldes en Cubikalen; deel- 

tes Sidelinien i Fod, saa opstod af Cubikalenen i alt 8 min

dre Tcerninger, hvis Sidelinie var een Fod, altsaa udgjorde 

en Cubikalen 8 Cubikfod. Cubikfoden har atter 12 Gange 12 

Gange 12 eller 1728 Cubiktommer, og Cnbiktommen ligeledes 

1728 Cubiklinier. Anvendtes Tideelsmaalet, da havde Cnbik- 

foden 10 Gange 10 Gange lo eller looo Cnbiktommer, hver til 

1000 Cnbiklinier. Bilde vi anvende Cubikrodcn, da indeholdt 

en Cubikrode efter Tolvdeelsmaalet 1728 Cubikfod, efter Tideels, 

maalet looo Clibikfod. En Cnbikfavn holder 3 Gange 3 

Gange 3 eller 27 Cubikalen. En Cubikmiil vilde være en

Tærning, som vi maatte tænke os at have en Sidelinie af 

een Miil eller 12000 Alen, og altsaa 12000 Gange 12000 

Gange 12000 eller 1 728000000000 Cubikalen. Til beqvem- 

mcre Maal i det daglige Liv er bestemt, at en Korntsnde sial 

indeholde 4| Cubikfod, en Monde, som ogsaa bruges til Meel 

og Fedevarer, naar disse ikke sælges efter Vcegt, 4£ Cubikfod, 

en Salttonde, som anvendes til spansit Salt og Steenkul, sial 

holde 5| Cubikfod (norfit Salt sælges efter Vægt, fransit Salt 

og ligeledes Kalk maales med Korntonden). En Cubikfod sial 

endvidere udgjore 32 danske Potter, saa at Korntynden vil 

holde 144, Monden 136, Salttondcn 176 Potter. For at 

bestemme Vægten, er forordnet, at een Cubikfod ferskt Vand 

sial veic 62 danste pund Handelsvægt. Gnld- og Sslvvægt 

. noget lettere, nemlig 34 Mark eller 17 Pund skulle ud- 

gjore 16 Pund Handelsvægt. Eet Pnnd deles i 32 Lod, eet 

Lod atter i 4 Qvintin, eet O.vintin i 4 Ort.

Vi indsce af Ovcnstaacnde, hvor hensigtsmæssig den hele 

Bestemmelse cr. Ligesom Benævnelserne toges af de s§r
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1683 sig besindende Maas, fan afvecg man ei betydeligt fra 

-isses Størrelse, og, ved at sætte Foden liig den rhinlandfle, 

lattes det dansie Maal og Vægt ogsaa i nær Forbindelse med 

det, der brugtes i Nabostaterne. Eftersom Maalets Underaft 

dclinger vare saaledes, at 12 mindre Dele stedse vare lige en 

h-icre, kunde med Lethed en Maalcstok indrettes, ligeledes Væg

ten ved en beständigen fortsat Halvering; Pundet decltes saa

ledes forsi i halve Pund, dernæst i Fjerdedeels-Pund eller 

Fjcrdingspund, Ottendedeels eller halve Fjerdingspnnd, 16-dcels, 

og 32-deels Pund eller Lod; Loddet atter i halve Lod, F-jcr- 

dedcels-Lvd eller Qvintin, Qvintinet atter i halve Qvintin, 

F-jerdedeels-Q-vintim eller Qrt.

Dog havde dette Maal ligesom ethvert, der var grundet 

pan en aldeles vilkaarlig Antagelse, den Ubcqvemhed, at det 

forudsatte omhyggcligen bevarede Pryvemaal. Saadannc Pr^- 

vemaal vilde let flides, ved at man hyppigen afsatte dem, 

og altsaa ikke stedse beholde samme Længde. Ja det var end- 
ogsaa muligt, at Tidsomstændigheder kunde ødelægge aldeles 

snadanne Prsvenmal, og da vilde det være Efterkommerne 

umuligt med Nøjagtighed at angive., hvad vi have forstaaet 

ved en Fod o. s. v., og saaledes vilde de være i Tvivl, naar 

de i vore Skrifter forefandt eet eller andet angivet Maal. 

Dette er just nu Tilfældet med Romernes og Grækernes, li- 

gesom ogsaa med Iodernes Maal og Vægt, som vi ikke noiagtigt 

kjende, da alle de Maal, der kunne tjene til Nettesnocr, cre 

tabte, og vi kunne derfor ikke sammenligne de Angivelser, som 

findes i deres Skrifter, og som ofte i videnskabelig og historist 

Henseende vilde være vigtige, nøjagtigt med vort Maal.

For altsaa at fastsætte Maalet saaledes, at, om endog 

enhver Maalcstok blev tiliutetgjort, men Efterretningen om 

hvorledes den var tilveiebragt blot bevaredes, Maalet kunde 

bringes atter tilveie, J^ar man antaget, at det Pendul, der 

svinger Sekunder under 45 Graders Brede, stulde give n§i- 

agtigt 38 danske Tommer, og altsaa den danske Alen være 

af et saadant Pendul. Denne Bestemmelse gjsr den danske 

Fod ikkun omtrent en Tretusinddecl mindre end det, hvorefter 

rhinlandflt Maal i Almindelighed bestemmes, nemlig139/^
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Parisi Linier, hvor den Favn, som er anvendt i Peru, eller 

ten fyldte peruanfle Toise, antages ved 13 Graders Var- 

me at være Provemaal for det franste Maal; men derhos 

nærmer den sig aldeles de til vore Tider bevarede dansie Prs- 

vemaal, saa at den Prsvealen, der findes paa Insteerkamme- 

ret saa aldeles nole fremstiller dette nye Maal, at ligesom 

forhen, saa i Fremtiden, ville alle Maal, der bruges i det 

rolige' Liv, derefter kunne asserttes, og Forandringen, om no- 

aen kan ansees at være fleet- vil blive i Handel og Vandel 

aldeles umærkelig. For at bestemme Vægten beholdes den An- 

taaelsc at en saadan Cubikfod fersit Vand neiagtigen sial vere 

02 dansie Pund. Vand flal her tages i sin største Rsenhed, 

altsaa vcere destilleret med største Omhu og med de mecst fuld- 

komne Redsiaber, saa at man tor antage, at det aldeles ikke 

indeholder nogle det fremmede Dele; tillige bsr det veies 

under den Varmegrad, hvor det er tættest: ved en noget bety- 

delia Varme udvider det sig, ved Kulde fryser det og udvider 

sia da atter, men selv, inden det begynder at fryse, begynder 

det at udvide sig, naar Temperaturen nærmer sig Frysepunc- 

tct og den hsicste Fortætning har man fnndet at have Sted 

yfb' Z- Grads Varme. Iagttages alle disse Forsigtigheds- 

>e ler * saa vil den nye Bestemmelse af det dansie Pnnd gjore 

d'tte maasiee noget mindre, end det, der forhen almindeligen 

er anvendt El Insteren af Lodder; men Forsijellen vil være 

saa atbctcs ring-, °- sti« »°a saadannc Va«r fom Guld 

kan den gandste tilsidescettcs. ,

cn gandfl- anden Maade fiaffkdc Frankng flg i Slut- 

ningen af forrige Aarhundrcdc el nyt Maal- og V«-gt-Sy- 

fttn, As foretagne Opmalinger fluti-dc man sig til Imdcns 

Omfang cllcr -«ngdcn af cn Mnidia», fom -r cn Stor-irk-l 

iaicnncm Jordens Polcr. Af dknnc Cirkel tog mon A-rd-de- 

len eller O.»adk«nt-n og dccltc famme i lo Millioner Dclk, 

toittet Maal kaldtes Metre; et saadant M°tr° et neiagtigt 

3 F°d 2 Som. 2/A Linie, citer meget >mr 3 F°d 2 Som. 

3 Sinkt danfl. Maal; dct 6k» indd--It i 10 Dccimctrcs, 100 

Centimetres, looo Millickctres, ligcsom vgsaa 10 Mctrc« kaldtes 

De-am-t«, loo Hcctomttre, looo M-trcs OTømctrt,
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10000 Metres Myrmmetre. Til Flademaal brugtes et Qvadrqt, 

hvis Side var en Decametre eller lo Metres, og som kaldtes 

Are; en Are er 253 Alen og 565 Tommer eller ncesten 254 

Alen danflt Qvadratmaal, den deles i 10 Deciares, 100 Cen

tiares, 1000 Milliares, ligesom ogsaa de høiere Benævnelser 

ere Decare, Hectare, Kiliare, Myriare. Som Cubikmaal an

vendtes Stere, der er en Tcerning, som paa hver Side er en 

Metre, eller ogsaa Litre, som er en Tcerning, hvis Sidelinie 

er en Decimetre; en Stere er saaledes 1000 Litres eller een 

Kilolitre og er 32 Cubikfod 658 Cubiktommer danflt Maal; 

en Litre er Pot; en Litre deles i 10 Decilitres, 100 

Centilitres, 1000 Millilitres; ligeledes udgjsr en Decalitre 

10 Litres, en Hectolitre 100 Litres, en Kilolitre eller en 

Stere 1000 Litres og en Myrialitre 10 000 Litres. Til Be, 

stemmelse af Vægt valgtes det, som en Millilitre eller en 

Tcerning, hvis Sidelinie var et Centimetre, fyldt med de- 

stilleret Vand, veiede ved den siorste Fortætning i et lufttomt 

Rum; denne Vandmasses Vægt kaldtes Gramme; almin- 

deligen forekommer Rilogrammet, eller 1000 Grammer 

som er Litren fyldt med Vand, det er nole 2 fo. Ort 

dansi Handelsvægt. Som stsrre Vægt bruges endnu Millier, 

der er 1000 Kilogrammet, og Qvintal, som er 100 Ki!o- 

grammcr. Kilogrammet er endvidere 10 Hcctogrammer, 100 

Decagrammer, eller IOOO Grammer; Grammet deles at

ter t 10 Decigrammer, loo Ccntigrammer, 1000 Milli- 

grammer.

De Opmaalmger, hvorpaa dette nye franste Maal, og 

Vægt-System støtter sig, have været forbundne med betydelige 

Vanskeligheder, og, skulde Prsvemaalene paa ny staffes tilveie, 

maatte samme vidtløftige Opmaalinger foretages. De afgive 

ingen større Nøjagtighed end den, man igjennem Peudnllceng- 

den kan forstaffe sig, øg denne kan erholdes ved snare lette 

Midler: ved aldeles simple astronomiske Observationer knnne 

vi regulere meget naragtigt vort Uhr og hermed sammenligne 

Pendulsvingningerne. Det legemlige PendUl, hvis Sving

ninger siee i Luften, lader sig med Lethed overfare til det 

tilsvarende mathematisie Pendul i lufttomt Rum.

(3*)



35 Mechanik.

En anden Ubeqvemmelighed har endnu vceret forbundet 

med det franste Maal og Vcegt: alle Navnene og de omtrent, 

lige Størrelser vare nemlig aldeles nye, og saaledes kunde Al- 

mnen ikknn med Vansielighed bringes til at antage dette Maal, 

Ol) endnu bruges i Frankrig hyppigt det gamle Maal ved 

Siden af det nye. Da alle Inddelinger gaae frem efter 10, 

hvilket rigtignok giver en betydelig lettelse for Regningen, 

saa er ogsaa Forfærdigelsen af Maalene og Vægtlodderne langt 

vansieligcre, end naar disse kunde bringes tilveie ved en fort

sat Halveren eller Tredelen. Imidlertid bliver det stedse af 

Vigtighed at kjende dette nye Maal og Vcegt, saasom en 

Meengde Iagttagelser og Forsøg, der cre anstillede af fransie 

Lcerde, ere angivne efter det; hvorfor og efterfølgende Tabel 

vil indeholde Reductionen af dette Maal til dansit Maal.

Af samme Vigtighed i. det engelste Maal og Vægt. 

Dette var og hslst usikkert til Henrik den 7des Tid eller Be- 

qyndelsen fif det 16de Aarhundrede, da nogen mere Noiagtig- 

hcd indfsrtes, og miagtige Pmvemaal, som siden ere beva- 

rede, forfærdigedes. Disse have erholdt Fasthed, ved at Ca- 

pitain Later har sammenlignet Pendulet med samme, og 

saaledes fundet, at Secundpendnlet i London er 39,13929 

helste Tommer, og udregne vi heraf Pendulet under 45°, 

fart bliver dette 39,11505 engelske Tommer, eller en engclsi 

Fod 11 Tom. 7t Vt > Linie dansit Maal. En engelfl Cubikfod 
destilleret Vand sial veie 1000 Untser engclsi Handelsvcegt 

(avoirdupois), og saaledes vil da 1000 Untser være 56,8476 

danske Handelsvcegt, eller og 62 j eng. it (tig ♦ 56,8476

U, eller 1 eng. avoird. liig 29 Lod - l/o Ort, 

vl sætte den nye dansie Cubikfod liig 62 danfle U Handels- 

vægtj efter den nugjceldende danfle Vægt regnes et cngelflt U 

til 29 Lod - A Ort. Den engelske Troy-Vægt, som bruges 

til Guld, Sslv og ogsaa som Apothckervægt, er mindre, idet 

17 it> Troy-Vcegt cr 14 avoirdupois, eller nøjagtigere 7oo 

U Troy ere 576 U avoirdupois.

Endnu maae vi mærke ApolhekerMgten, der bruges i Dan- 

mark og hele Tydsiland; her er eet Ä tit 12 Untser, 96 Drach- 

mer, 288 Scrupler eller 5760 Gran, kun 22 Lod 3 Qviut,
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2 | O rt H an d e lsv æ g t. A p o th e k e rv æ g tc n a n v e n d e s i A lm in d e /  

l ig h e d v e d c h em is ie U n d e rsø g e lse r . S am m en s til le  v i d e tte , d a  

h a v e v i fø lg e n d e ta b e lla r is k e O v e rs ig t .

Franskt Maal.

1  M e tre  =  3  F o d  2  T o m . 2 ,9 8 L in . D an s i.

1  D ec im e tre  e= t —  3  —  9 ,8 9 8  —

1  C en tim e tre  =  -  —  t —  4 ,5 9 0  —

1  M illim e tre  =  #  —  -  —  o ,4 5 9  —

Lranst Vægt.
1 K ilo g ram m e =  2  &  -  L o d  $  Q v .  1 ,4 6  O tt.l

1 H ec to g ram m e s  -  —  6  —  1  —  2 ,5 5  —  ! D an sk

1 D ec a g ram m e-- -  ,  -  -  -  2  -  2 ,2 6  -  l

1 G ram m e =  *  —  -  —  -  —  1 ,0 3  —  J

* ) O m  F o rh o ld e n e a f d a n f lt M aa l o g V æ g t t i l a n d re L an d e s s e e  

U rf in s R eg n e b o g . S . 1 6 0 . F u ld s tæ n d ig e re E f te rre tn in g h a v e s i 

M arre n se n s  C o n to ir is t.

eller.

1  H ec to g ram m e  - - -  3  U n ts .  2  D r.  2  S e r .  1 1 ,6 8 5  G r.^

1  D ec a g ram m e = :x  — 2  — 2 — 1 ,1 6 9  —  f Apotheker«

1  G ram m e  *= .$  — 9 —— - — 16,117 — j væge.

1  D ec ig ram m e =  > — x — 1 ,6 1 2 —  ]

Engelstt Maal

1 Fod = 11 Tom. 7,89 L in . D an f l .

1 Tomme = - — 11,66 .. . .

Engelst vægt.

1  U  (L ib .) A v o ird u p o is  =  2 9  L o d -Q v .0 ,7 9O rt.

1  U n tse (O z .) - - - - - - —  1  —  3  —  1 ,0 5  —

1  D ra c h m e (D ram .)  = = t — t —  1 ,8 2  —

1 U  (L ib .)  T ro y -V c e g t - - -1 2 U .4D .,  S .  1 0 ,9 2 7  G .

1  U n ts e (O z .)  =  1  —  1 —

1  P en .W g h ts  (O w t.)^ i: # —  ;— 1  —

1  G ra n  (G r .)  =  $  :  —  ?  —

Not«. Anvendes Troy-Bcegten fom engelsk Apotbckcrvcegt, da deles Un! seit r 
8 Drachmer, hver til z Scrupler a 20 Gran.

Dansk 

Handelsvceot-

0 ,9 1 1— s Apotheker, 
5 ,0 4 6— ? v æ g t.

1 ,0 4 4 —  I
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Naar vi tale om et Legemes Vægt, forsteme vi derved 

stedse den Vægt, det har, naar det er i Hvile; thi er det i 

Bevægelse, vil dets tilsyneladende Vægt eller Virkekraft til- 

tage formedelst det Moment, det erholder ved Bevægelsen (see 

Side 17). For at beregne den virkelige Kraft, der behoves 

til at drive en Maskine, er det derfor ikke nok at tage den 

blotte Vægt i Regning, men vi maae tillige tage Hurtigheden 

af Bevægelsen i Betragtning; thi, dersom Kraften bevæger sig 

i et givet Rum med en vis Hurtighed eller i en vis Tid og 

frembringer saaledcs en vis Virkning, saa vil det frembringe 

den dobbelte Virkning ved at bevæge sig igjennem samme Rum 

i Halvdelen af den forrige Tid, og Virkningen vilde forblive 

den samme, naar Kraften var halv saa flor, som den forrige, 

men Hurtigheden den dobbelte. Moment eller Bevcegekraft op- 

staaer altsaa nf Vægten eller Materiens Mængde, multipliceret 

med Hurtigheden af Bevægelsen, og saaledes kan et meget lidet 

Legeme med hurtig Bevægelse udrette det Samme, som et større 

eller tungere Legeme med langsommere Bevægelse. Antag saa

ledes f. Ex. at en Kanonkugle, der veiede lo tz>, bevægede sig 

med en Hurtighed af 100 Fod i eet Secund, og en anden 

der veiede kun 2 U, bevægede sig med en Hurtighed af 500 

Fod i eet Secund, saa skulde, for at sammenligne deres Virk

ning imod en modstaaende Gjenstand, de lo U multipliceres 

med deres Hastighed loo, hvilket frembringer looo, og be 2 fo 

med deres eller 500, hvilket frembringer ligeledes looo, og 

saaledes viser det sig, at det mindre Legeme nsiagtigen udretter 

det Samme som det større, da det erstatter ved sin Bevægelse, 

hvad der mangler det i Masse, medens det stsrre erstatter ved 

sin Masse hvad der mangler det i Bevægelse, og paa dette 

Princip beroer Virkningen af alle de mechanifle Potenser 

eller enkelte Maskiner, hvilket vil vise sig, naar samme blive 

forklarede. Men førend vi gaac over til dem, bliver det nsd, 

«endigt at gjore nogle Bemærkninger over det, som kaldes 

Tyngdepunktet.



Tredie Afsnit.

Mechanik. — Om eyngbepunctet.

Uagtet enhver enkelt nok faa ringe Deel, hvoraf et Legeme 

er sammensat, er underkastet Tyngdens Paavirkning og fslge- 

ligen maa have Vægt, og altsaa Vægten as ethvert Legeme er 

udbredt inden dets hele Omfang, saa er der dog ct cnfelt 

Punct i ethvert Legeme, i hvilket dets hele Vægt eller Tyng

dekraft synes at være sammentrængt eller forenet, og delte 

kaldes Legemets Tyngdepunct. Derfor, hvis dette Punct er. 

understøttet, vil Legemet ikke kunne falde, og, naar et Legeme, 
falder, ene formedelst Tyngden, skeer dette efter en ret lu 

nie, som forener dets TyngdepUnct med Iordens Midtpunkt, 

og som paa Grund heraf kaldes Tyngderetningen. Da nu 

alle Legemer have en bestandig Tilbøjelighed til at salde, ville 

ogsaa deres Tyngdepuncter i alle Tilfælde falde i denne Linie 

eller just under det Punct, i hvilket de ere ophængte, saafremt 

de ellers frit kunne bevæge sig og ere ophængte i et andet 

Punct end i Tyngdepunktet selv.
For at komme til en klarere Forestilling af Tyngdepnnc- 

tcts Natur, og hvorfor denne Sammentrængen af Vægt i 

dette finder Sted, lader os tænke os Linien etb (Fig. 14) at 

forestille en lige Stang af Træe eller Metal, heelt igjeunem as 

lige Tykkelse, og at c er dens Midtpunkt; dersom den nu hvi- 

3 ler paa en Naal eller skarp Kant d just lige under Punctet 

c, vil den holde sig i Ligevægt og skottes uden nogen Hjælp. 

Thi, da Tyngden virker i Forhold til Materiens Mængde, og 

der er lige megen Materie i hver Ende, eller ligesaa megen 

imellem er og c, som der ct imellem b og c, saa fslger deraf, 

at Enden ct vil drages ned mcd en Kraft, jnst liig ten, som
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virker paa b, og derfor vil en Ligevægt finde Sted, medens 

hele Vægten af ab synes forenet i Punctet c, i hvilket det 

holdes i Ligevægt, og som saaledes ei blot er Midtpnnct, men 

tillige Tyngdepunkt.

Men, hvis vi antage, at ab ikke heelt igjennem er af 

samme Materie, men at Enden ae bestaaer af Blyc eller en 

anden tnng Materie, medens eb er af Trcee, da vil ae inbo 

h^lde mere Materie end eb, og folgeligen vil den have Over- 

vægten, med mindre Naalen d flyttes fra c til et Punet nær

mere a, saasom e, hvilket nu vil blive Tyngdepunctet, og i 

hvilket ab vil holdes i Ligevægt, ihvorvel vi nu ville indsee, 

at Tyngdepunctet ei længer falder sammen med Stangens vir, 

kelige Midtpnnct, som stedse forbliver i c. Heraf folger alt- 

saa, at Tyngdepunctet og Midtpunktet af Figuren ikke (laae i 

"ogen n-dvendig Forbindelse med hinanden, og at disse kun 

ville falde sammen, naar Legemet er heelt igjennem af en al- 

deles eensartet Materie og tillige har en regelret Form, saa- 

som er en Kugle, en Tærning, en Valse eller deslige, saa at 

vi kunne tale om et Midtplinct af Figuren.

Tyngdepunctet er imidlertid ikke stedse et Pnnct af Lege

met selv, men kan ofte ligge udenfor samme, hvorpaa Fig. 15 

giver et Exempel. Her ville vi antage, at 5 og 1 forestille to 

ulige store Kugler, forbundne med en stiv Metaltraad, og som 

holdes i Ligevægt i Pnnctct/af denne Traad, hvilket er un, 

derststtet ved Underlaget g. I dette Tilfælde ville vi antage, 

at den store Kugle veier 5 Lod, den mindre eet Lod. Vægt- 

masserne paa begge Sider af f ere derfor i hor Grad uli

ge, og dog frembringes Ligevægt; men, for at dette kan siee, 

maae vi vælge / saaledes, at der er 5 Gange saa langt fra f 

til Midtpunktet af Kuglen 1, som fra f til Midtpunktet af 

Kuglen 5; og Lerfor, hvis Kuglen 5, idet hele Tranden vug

ger paa g, synker een Linie, maa Kuglen 1 stige 5 Linier, og 

omvendt, hvis Kuglen 5 stiger, maa Kuglen 1 synke 5 Gange 

saameget. Saaledes opsiaae to Momenter, som tilvejebringe 

Ligevægt; thi, sijondt Kuglerne 5 og 1 ere uligestore, ville 

deres Masser, hver multipliceret med sin særegne Bevægelse,
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frembringe ligestore Producter, og altsaa Ligevægt opstaae. 
(Side 38).

Vanskeligheden at bringe smalle Legemer i Ligevægt eller 

understøtte dem, hidrører fra den Omstændighed, at Tyngdepunc- 

tet stedse stræber at komme under Understyttelsespunctet. Saa- 

ledes, hvis a er Tyngdepunktet af det rhomboidalfle Legeme 

ekml (Fig. 16), og dette er understøttet eller holdes i Lige, 

vægt i et Punct m, ved at der igjenncm dette er stukken en 

Stift, vil dette Legeme holdes opreist, saalcenge Tyngdepunctet 

a just er over Understottelsespunctet m; men, hvis dette Tyng

depunkt rykkes blot det Allermindste til Hoire eller Venstre 

fra dets Sted a, vil Legemet ikke længere vedligeholde sin 

opreiste Stilling ekml, men dreie sig om Pnnctet m og sætte 

sig selv i den Stilling, der er tilkjendegivet ved den prikkede 

Figur under m, saa at Tyngdepunctet kommer i n, just i 

Tyngderetningen mo. Af samme Grund vil det være saare 

vansieligt at bringe Stangen acb Fig. 14 i Ligevægt, saa at 
den beholder en vandret Stilling, saafremt den har en noget 
betydelig Tykkelse; thi, naar dens Ender svinge op og ned, 

vil Tyngdepunctet c ved enhver Svingning flyttes til den Side 

af Underlaget cl, som er nærmest den dalende Ende; folge- 

Ugen vil Legemet ophore at være understottet og altsaa falde. 

For at forebygge denne Ubeqvemmelighcd hos Vægtbjælken, der 

bruges til Vægtskaaler, og som stedse bor komme i Hvile, naar 

den er i en vandret Stilling, er Ophængningspunetet altid over 

Tyngdepunctet. Forestiller Fig. 17 en sædvanlig Vægtbjælke, 

da er Opheengningspunctet p, og Tyngdepunctet q vil just vcere 

lige under samme, naar Vægtbjælken er t en vandret Stilling, 

men ikke, naar den er i nogensomhelst anden Stilling, og 

derfor vil Vcegtbjælkcn, naar den er ligeligcn betynget paa 

begge Ender, stedse indtage den vandrette Stilling.

Det, som her er fremsat, giver et meget let Middel til 

at bestemme Beliggenheden af Tyngdepunctet i en plan Flade, 

der lader |ig bevæge, hvor uregclret sammes Omrids end er. 

Antage vi saalcdes Fig. ig at vcere en plan Flade, og gsyre 

et Hul r ved een af dens Ender, øg igjcnnem samme stikke en 

Raal, saa at Fladen frit kan bevæge sig om r, da bliver
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Naalen Opheengningspnuctet, og et Lod i en Snoer vil be- 

stemme Tyngderetningen (S. 9), der gaaer fra Ophcengnings- 

punctet mod Jordens Midtpunct. Nu vide vi, at Tyugdepunc- 

tet af Fladen rtvu vil komme lige under Opherngningspunetet, 

altsaa vil det vcere eet eller andet Sted i Linien rs; denne 

Linie ville vi afridse paa Fladen. Gjsre vi et Hul t i en 

anden Kant af Fladen, saa ville vi ligeledes kunne hefte i 

samme en Naal og et Lod med Snoer og saalcdes erholde 

endnu en Tyngderetning efter Linien Ui\ i denne Linie maa 

Tyngdepunktet ogsaa vcere; men da det ikke kan vcere paa to 

forsijellige Steder, kan det ene være i w eller i Ovcrsijærings- 

punctet af begge Linier. Den samme Fremgangsmaade kunne 

vi anvende ved ethvert Legeme, der lader sig flytte; knn, naar 

Tyngdepunctet falder indenfor Legemets Omfang, bliver det 

vanskeligt at opridse Tyngderctningerne. Kan Legemet ikke 

flyttes, og altsaa ikke underkastes denne Undersøgelse, saa kan 

dets Tyngdepunct kun bestemmes ved Udregning, hvorved vi 

bor tage Hensyn til Vægt, Tæthed og Beliggenhed af Bestand- 

delene. Naar vi saalcdes have bestemt Tyngdepunktets Sted, 

ville vi strap kunne see, om Legemet er sikkert understøttet, 

eller ei.
Tænke vi os en Ruin, som den, der er aftegnet Fig. 19, 

da maatte den synes at være farlig, og ved ferste Oiekast 

maatte det ansees umuligt, at den kunde staae; men, hvis 

ifølge Regning Tyngdepunctet findes at vcere i .v, og Tyngde- 

retningen bestemmes ved ocy, er det klart, at dersom blot 

Kalken er sieerk nok til at holde Stenene sammen, vil Mv- 

ren ikke falde; men, var Linien xy derimod falden udenfor 

a, havde Tyngdepunctet været uden Understøttelse, og Muren 

maatte være saldcn.
De samme Slutninger kunne vi anvende paa hcldende 

Taarne og Taarnspire, af hvilke mange Eremplcr sindes. Eet 

af de mærkeligste er Tanrnet i Pisa i Italien, det er 182 ?yot> 

h-it og hænger over 16 Fod nd fra Lodlinicn, og dog hal dette 

været Tilfældet i 300 Aar, uden at det er nedstyrtet eller har 

lidt nogen Skade. To Spire i Bologna hælde ligeledes og
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ere allerede i Aaret 1586 besirevne som saadanne. Lignende 

Exempler haves paa flere Steder.

Grunden, hvorfor Kegler og Pyramider ere de Legemer, 

som staae tryggest, og hvorfor hore og hoitlcessede Vogne lettere 

ville falde, end lave, siotter sig paa samme Princip. Saale- 

des lad g Fig. 20 forestille et Lees Stene paa en Vogn, der 

befinder sig paa den afrundede Vei cde; da dette Lces ligger 

lavt i Vognen, vil g forestille Tyngdepunktet og Tyng- 

deretningen, der vil falde imellem Hjulene, og derfor vil Vog- 

nen ikke vcelte. Men, dersom i det andet Lces h er Tyngde, 

punctet og hi Tyngderetningen, saa, da denne falder udenfor 

Hjulene, vil Læsset være uden Understøttelse og altsaa vcelte.

Mange mechanists Taskenspillerkunster udsves ved at flytte 

Tyngdepunktet fra dets naturlige Sted, eller ved at skjule dets 

Plads. Saaledes bringer man en Valse til at rulle opad en 

Skraaning; ligeledes synes en Dobbeltkegle at rulle opad en 

Skraaning, og mange andre Balanceerknnster forevises, som for 
den Ukyndige ere i høieste Grad paafaldeude. I første Til- 
sælde forfcerdiges en stor Valse af let Treee og dens Tyngde- 

punct flyttes fra dens Midtpnnct m Fig. 21, hvor det ordent- 

ligviis vilde være, ved at drive en Blytap ind nær Kanten i 

/, som Folge heraf vil Tyngdepunktet blive omtrent i Midten 

af Blyet eller i /, og In vil blive Tyngderetningen. Nu vil 

l stræbe at falde mod n, og Valsen saaledes rulle et kort 

Stykke opad Skraaningen op. Den dobbelte Kegle synes li- 

gcledcs at lobe opad, ihvorvel i det Virkelige dens Tyngdepunkt 

cr lavere, naar den er ved Toppen end ved Foden af Skraa- 

ningen; denne har nemlig en egen Skikkelse, idet den bestaaer 

af to Stænger gr og rs, Fig. 22, som støde sammen i Punc- 

tct r og derpaa med deres andre Ender g og s vige fra hin- 

anden, næsten saa vidt som der er imellem Dobbeltkeglens 

Spidser. Lægges nu Dobbeltkcglcn tv nær /-, da vil dens 

Form ikke tillade den at falde ned imellem Stængerne gr og 

rs; men, naar den efterhaanden rykker frem, vil den stedse 

mccr og mecr synke ned imellem dem, indtil den omsider un

derstøttes ene ved de to Punctcr t og v. Ihvorvel nu r er 

det laveste Punct as Skraaplanet, saa ville vi dog af Fig. 23
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indsee, at Keglen er i sin Stilling t høiere end i v, og, ihvor

vel den lsber opad Skraaplanet rs, vil dens Tyngdepnnct 

gaae frem efter den prikkede Linie ws, hvor s er lavere end w.

En Stang vx Fig. 24, som ikke kan understotte sig selv 

ved sin egen Vægt, da dens Tyngdepunkts er udenfor Bor- 

det z, hvorpaa den hviler, vil understøttes ved en Vægt an- 

bragt i dens ene Ende x. Denne Vægt maa i Skikkelse ligne 

abc, hvor a er en Kapsel, der kan skydes over Enden x, b 

en Metaltraad, loddet til samme, og c en Blykugle, der, naar 

a bliver skudt paa er, gaacr ind under v. Tyngdepunctet af 

den hele sammensatte Ting vil nu flyttes fra y ned til et 

Punct c, og saaledes vil nn xv blive fasrliggende paa Bordet. 

Mange andre Exempler kunne anforcs, men de ovenstaaende 

ere tilstrækkelige for at forklare alle lignende.



Mechanik. — De mechanist? potenser, 

d^echaniske Potenser ere visse simple Maskin-Indretninger, 

ved hvilke een eller anden Fordeel vindes, saasom en Vægt 

hæves, eller en Modstand overvindes med mindre Kraftanven

delse, end uden samme vilde have været fornoden, eller ogsaa 

en hurtigere Bevægelse frembringes, end den, Kraften havde 

o. s. v. Ved en mechanist Potens vil Vægten eller Mod

standen, der skal bevæges, og Kraften, der bevæger den, til 
samme Tid bevæger sig, og ethvert Redskab afgiver en mecha- 

uisk Potens, naar Bevægelsen af Kraften frembringer en sam

tidig hos Modstanden; men, da tillige Simpelhed er nødven

dig, f-H' at en Maskin-Indretning kan kaldes en mechanist 

Potens, faae kun Elementerne af Maskineriet dette Navn, 

og disse ere ogsaa saa aldeles eenfolde, at de ikke fremdeles 

lade sig gjore mere enkelte eller lade sig forandre. De ere 

kun 6 forskjellige, og disse ere: Vægtstangen, Spillet, Trid- 

sen, Skraaplanet, Kilen og Skruen, og man vi! finde, at 

ethvert mcchaniskt Redskab eller enhver Masiinc cr sammensat 

af dem alle, eller af nogle af dem.

Efterdi Virkningen af de mcchaniske Potenser er afhcen- 

gig af at Ligevægt bringes tilveie imellem en ulige Kraft og 

Last, saa folger deraf, at, fljsndt begges Bevægelser ere sam- 

tldigc, ville disse ikke kunne være lige; thi, var dette Tilfæl- 

det, saa ville Momenterne være ulige, og altsaa ingen Lige- 

vcegt finde Sted. Bevægelserne af Kraft og Last ville stedse 

staae i omvendt Forhold til Kraften og Lasten, saa at Alt, 

hvad der cc sagt om Fig. 15, lader sig anvende paa de mcx 

chanifle Potenser i Almindelighed; thi, dersom Midtpunktet
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af Kuglen 1 er 5 Gange saa langt fra Pnnctet f nf Vægt, 

bjælken, som Midtpunktet af Kuglen 5 er fra samme Punct, 

vil Kuglen i, naar den sættes i Bevægelse, bevæge sig 5 

Gange saa langt som Kuglen 5; og altsaa ville for begge 

samme Momenter fremstaae, og fslgeligcn Ligevægt finde Sted. 

Saaledes ville vi indsee, at, skjsndt vi ved en mechanisk Po- 

tens kunne vinde Kraft, vil et forholdsmæssigt Tab i Tid finde 

Sted; og omvendt, dersom vi ville bringe ved en mechanisk 

Potens en hurtigere Bevægelse tilvcie, end den. Kraften selv 

har, da tabe vi i Kraft. Eller med andre Ord, dersom en 

Vægt hæves til en vis Høide ved en umiddelbar Kraftanven- 

delse, og det Samme udrettes siden ved Hjælp af en mechanisk 

Potens ved en Tiendedecl af samme Kraft, vil dertil med- 

gaae 10 Gange saa megen Tid; og omvendt, dersom vi 

ville udrette det Samme lo Gange saa hurtigt, da vil den 

mechanists Potens, der anvendes, kræve en lo Gange saa 

stor Kraft. Imidlertid vil iscer Tabet af Tid i mange Til

fælde ikke komme t Betragtning i Sammenligning med Evnen 

at udfore en Ting; og, da de Fordele, som de mechaniske 

Potenser skaffe Menneskene ved at sætte dem istand til at ud- 

fore Gjerninger, som uden hines Hjælp vilde aldeles have lig

get udenfor deres Virkeevne, ere riberegneligen store, saa ta

ger man i Almindelighed intet Hensyn til Tabet af Tid, da 

dette aldeles ovcrveies ved den store Vinding as Kraft.

Vaegtstangen

er den simpleste af alle mechaniste Potenser og betragtes al- 

mindeligen som den forste. — En Vcegtstang er en ubsielig 

Stang af hvilkensomhelst Skikkelse, der er indrettet saaledes, 

at den kan dreie sig om en Stift eller paa en Kant, hvilken 

kaldes dens Hvilepunkt. Lasten, der skal overvindes, er an- 

bragt i eet Punct af Vcrgtstangen, Kraften, som overvinder 

Lasten, i et andet Punct; og med Hensyn til disse tre Punc, 

ters indbyrdes Beliggenhed ere tre forskjellige Arter af Vcegt- 

stcenger. Den forste Art, hvor Hvilepunktet er imellem La

sten og Kraften, kaldes den toarmede Vægtstang, og ved 

denne skjelne vi imellem de to serrsiilte Arme, den ene fra
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Hvllepnnctet til Lasten, som kaldes Lastens Arm, den anden 

fra Hvilepunktet til Kraften, som kaldes Kraftens Arm. De 

to andre Arter ere eenarmede Vægrstænger, idet Lastens og 

Kraftens Puncter ligge paa een Side af Hvllepnnctet, og La- 

stens og Kraftens Arm saaledes falde sammen; den ene Art 

er Bærevægtstangen, hvor Lasten ligger imellem Hvllepnnctet 

og Kraften, den anden Art Rastevægrstangen, hvor Kraften 

ligger imellem Hvllepnnctet og Lasten. Ved alle Vægtstænger 

vil Kraftvindingen staae i Forhold til hvormange Gange Kraf

tens Arm er ftørre end Lastens. Er Kraftens Arm kortere 

end Lastens, faa vil et Tab af Kraft finde Sted, hvilket stedse 

er Tilfældet med Kasievægtstangen, men da vil i Stedet derfor 

en Vinding af Tid opstaae, i Forhold til hvormange Gange 

Lastens Arm er stsrre end Kraftens.

Tavle III. Fig. 25 er en koarmet Vægtstang, fremstillet i 

een af dens almindeligste Anvendelser, nemlig til at hæve en 

Byrde eller en Steen cl. Naar den brnges saaledes, kaldes 

den almindcligen en Løftestang, et Brcekkcjcrn, et Kobeen eller 

en Haandspage. Den hele Stang ef er en toarmet Vægt- 

stang, Stenen eller Underlaget g er HvilepUNttet, om hvilket 

den dreier sig; folgeligen fra g til f, hvor Kraften er an

bragt, er Kraftens Arm, fra g til e er Lastens 2lrm. Den 

Krast, som vindes ved denne Vægtstang, udtrykkes ved det 

Antal Gange, som ge eller Lastens Arm indeholdes i fg eller 

Kraftens Arm. Paa Tegningen er saaledes fg det Dobbelte 

af eg; Kraftvindingen kan altsaa udtrykkes ved 2; eller, hvad 

Lasten end er, vil denne i Punctet,/’ blot synes at veie det 

Halve. Nykkedes Hvllepnnctet g nærmere til e, fa a at f. Ex. 

gf var 20 Gange eg, saa vilde en 20-fold Kraft vcerc vun- 

den, eller cl vilde loftes fra Pnnctet f med A af dens virker 

lige Vægt. I dette Tilfælde maatte imidlertid f trykkes 20 

Gange saa langt ned, som e stnlde hæve sig, og derfor vilde 

d faae cn blot gandsie ringe Bevægelse.

Ifølge samme Regel vil, ligesom Kraftvindingen i / til

tager , naar Hvllepnnctet g flyttes henimod Lasten, den af- 

tage, naar g flyttes mod /. Antage vi saaledes, at g just 

ligger lige imellem e og f, eller at Kraftens og Lasrens Arm
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just ere ligestore, saa vindes aldeles ingen Kraft i /; thi hvil- 

kcnsomhelst Vægt vi end anbringe i e, vil en lignende Kraft vorde 
nødvendig if for at bevæge Hirn; og da bande e og j ved 
deres Bevægelse danne ligestore Cirkelbuer eller i lige Tider 

gjennemlobe ligestore Veie, saa kan ingen Kraft vindes, thi 

dette vilde just være imod Bevægelsens Love. Ja, dersom 

Hvileprmctet g antages flyttet nærmere / end e, vil e ved 
Bevægelsen om g gjennemlobe et stsrre Rum end f, og fyl- 
geligen, da Momenterne sinlle vcere ligesrore, vil Lasten d virke 
med et forøget Tryk i /, eller if maa anvendes en større 
Kraft for at holde Ligevægt med Lasten d. Ved en saadan 

Indretning indsees, at ingen Krafcvinding finder Sted; men, 

da Vægtstangens Hensigt i Almindelighed er denne, saa kaldes 
den kortere Arm, nu gf, som ostest Lastens Arm og den læn- 

gere Arm Kraftens Arm. Nu indste vi, at den er den 
samme Vcegtstang som forhen, men endevendt.

Idet vi tale om Kraften og Vægtstænger af hvilkensom, 

helst Art, maae vi lcegge Meerke til, at de maae betragtes som 

om de vare uden Vægt, og, naar vi ville anstille uoiagtige 

Forsøg med samme, maa Vægten af deres Dele noiagtigen 

bringes til at ophæve hverandre, da det ellers vilde have 

Indflydelse paa Resultatet. Saaledes, hvis Stangen ef F,'g. 
25 allevegne havde lige Tykkelse, er det klart, at der just vilde 

blive dobbelt saa megen Vægt i Armen gf, som i den kortere 
eg, og dette Oversiud af Materie vilde give Enden ef Ovcr- 
vcegt og trykke den ned og saaledes synes at forøge og hjælpe 

Kraften. Man forekommer denne Vansielighed ved, under den 

mathematiste Undersøgelse, at betragte hele Stangen ef som 
uden Vægt, og nnder Udførelsen eller ved Forfog at hænge 

en Vægt paa den kortere Arm eg, eller ogsaa blot gjøre den 
kortere Arm saa meget tykkere, at Ligevægten imellem begge 

Arme just finder Sted, naar Vægtstangen er i Virksomhed.

Af ovensraacnde Beskrivelse vil det indsees, at ei blot 

alle Slags Såre og Teengcr, der virke om en Skrue eller 

Navle, ere toarmede Veegtstænger, men at ogsaa Skaalvcegten 

og Bismcren, ved hvilken sidste forsijellig Vægt veies med en 

eneste uforandret Vægt, ere af samme Art. Skaalvcegten er
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et Instrument saa almindcligcn trugt, at det vel fortjener cn 

nærmere Betragtning. Ihvorvel den er en Vcegtstang, er 

den i ingen Henseende bestemt at bære en mechanist Potens, 

men dens Hensigt er ene paa det Nøjagtigste at angive, øm 

lige Vcegt er hængt paa begge Ender af samme, eller lagt i 

Skaglerne, som almindeligen etc hængte paa Endepuncterne. 

I Overcensstemmelse med hvad, der er anført ved Forklarin, 

gen af det andet Tilfælde af Fig. 25, hvor nemlig HvilepUnctet 

ligger just lige imellem e og f, ville vi slutte, at Let er al

deles nødvendigt, at Hvilepunctet eller Stiften, hvorpaa Vcegt- 

bjælken hviler eller om hvilken den dreier sig, jnst er halvveis 

imellem begge Enderne, hvorpaa Skaalernc hænge. Thi, er 

den ene Arm af Vægtbjælken længere end den anden, vil hun 

have en Overhaand nf Kraft over denne, og folgeligen, end- 

skjondt Vægtbjælken kan være i Ligevægt og synes rigtig, naar 

begge Skaglerne cre ulige tunge, saa at de frembringe de til 

Ligevægten nødvendige ligcstore Momenter, vil Ligevægten dog, 
saasnart lige Tyngder lægges i Skaalernc, ophpre, og fccit 

Tyngde, der hænger paa den længste Arm, faae Overvægten. 

For derfor at prove cn Skaalvcegts Godhed, bor Skaglerne 

fyrst tages af, og derpaa bor undersoges, om Vægtbjælken selv 

holder Ligevægt; nu hænges Skaalernc paa, øg derpaa atter om

vendt, saa at hver Skaal hænger paa den Ende, der er mod

sat den, som den forst var paahcengt; lige Tyngder lægges da 

i begge Skaaler, og disse ombyttes atter; beholder Vægtbjæl- 

ken under alle disse Forandringer sin vandrette Stilling ufor

andret, saa kan man antage, at den er godt og noiagtigt ud

arbejdet. Tappen esser Hvilepunctet p Fig. 17, om hvilket 

Vægtbjælken dreier sig, bsr vcere nedentil skarp som cn Knivs- 

odde og af vel hærdet Staal, ligesom ogsaa det Indre- af den 

Ring, eller Panden, hvori den vugger, hvilken endnu bedre 

udfores med Agat; herved bringes Hvilestedet til at vcere en 

fiin Linie, og Rivningen gjyrcs saaledcs saa liden som muligt. 

Ved Vcegtbjcelker, der skulle anvendes til snare fine Afveinin- 

ger, maae Tapperne af Vcegtbjeelken eller HvilcpUnctet ikke 

ligge altfor hsit over TyngdcpUnctet, da VoegtbjLlken derved 

vilde tabe Bevægelighed; derimod fte vi, qt ved grove Pak-

(4)
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huusvcegte dette Pnnct i Almindelighed er 1 eller 2 Tømmer 
under Hvilepunktet, hvorved Vægtsiaalerne hurtigt komme i 
Ro, øg saaledes Tid spares. Men jo nærmere Tyngdcpnnctet, 
ved noiagtig Veining, bringes under den Linie, der forener 
Hsdrerne h/t og kaldes Ophcengningslinien, og denne Linie 
atter Hvilepunctet, desto bedre er det, ihvorvel en saadan 
Vægt lcenge svinger, inden den kommer i Ro, og saaledes et 
stort Tidstab opstaaer, dersom vi med den vcie Ting, hvis 
Vægt et med den yderste Nøiagtighed kræves. Ved Hjælp nf 
Viseren i eller den saakaldte Tunge, sees lettere, end ved 
Vcegtbjeelken selv, om den er i vandret Stilling eller ci.

Bismcrens Skikkelse sees nf Fig. 26, hi er en Vægtstang, 
der dreier sig om Hvilepunctet k, hvilket er Understøttet af en 
Krampe, der hænger i Hanken l, som bærer hele Jndrctnin- 
gen, m er det Legeme, der stal veies og som hænger fra 
Navlen n, altsaa er nk Lastens Arm, medens ko, eller fra k 

hvilkensomhclst Beliggenhed o of den bestandige Vægt, der 
kan flyttes i de forfijellige Sknrer (som ere betegnede med 
1 2, 3, indtil 15) vil være Kraftens Arm. Antage vi nu, 
at denne Vægtstaug selv aldeles ingen Vægt har, eller nt 

cr hragt i Ligevægt ved den stirre Masse, som findes 
imod Enden h, saa folger deraf, at, naar Afstandene nk og 
ok ere lige, vil en Vægt o jnst holde en ligestor Vcegt m i 
Agevægt, og derfor, hvis f. Ex. o er 4 Ä>, maa m ligeledes 
være 4 U. Skydes derimod o nærmere mod k, saa vil dens 
Virkning forsaavidt sorsvinde, at den ikke længere formaaer at 
vpveie en ligestor Vcegt, men vtl ene kunne opveie 1, 2 eller 
3 som Vcegt i m, saaledes som Tallene paa Figuren 
vise det; og omvendt, dersom o rykkes mod i, f. Ex. indtil 
8, M cr Kraftens Arm 18 dobbelt saa lang som Afstanden fra 
L^til n, og derfor vil øgsaa o have den dobbelte Kraft og op- 

veie 8 fo, der hænges i m, og saaledes fremdeles i hver 
anden Stilling. I ovenstaaende Forklaring maae vi lægge 
Mærke til, at Hanken p, der cr fremstillet i Figuren, aldeles 
ikke bruges; men de fleste Bismere ere indrettede til at have 
to Hvilepuncter, hvorved Omfanget af deres Virksomhed bety- 
deligen udvides, endskjøndt med noget Offer af N§iagtighcd.
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Antag saaledcs, at Krogen boredes over Punctet h til den 

fik den i Tegningen med Prikker antydede Stilling, og, at 

det hele Jnstrnmcnt vendtes saaledcs om, at ikke længere 7, 

tncn p blev Hanken, hvorpaa Instrumentet cr ophængt; saa 

vil l nu blive den ubrugte Hank, og det, der skulde veies, 

maatte stedse endnu hænges paa g; man forlader saaledcs det 

gamle Hvilepnnct k og faaer et nyt r, Vægten o faner Stil- 

nngcn foroven og det hele Instrument viser sig nu som Teq? 

niugen, naar den var vendt om. Da nn r er saare ncer ved 

n, saa er Lastens Arm betydeligen forkortet, medens Kraftens 

Arm er bleven forlænget, og folgeligen er Virkningen af Væg

ten o bleven betydeligen forøget, hvilket tilkjendcgives ved den 
Række Tal, som findes nedenunder, og som tilkendegiver 

Lispund.

For at anstille Forsøg med Vægtstangen er cn retlinet 
Vægtbjælke af Metal eller Trcee, som er deelt i lige Dele, det 

hensigtsmæssigste Redskab; en saadan er afbildet Fig. 27, .st 

er Vægtbjælken, sour holdes opret af Stagen v. Hærrges to 

l'ge Tyngder u og ev i lige Afstande fra Hvilepnnctet, saa ville 

de holde hinanden i Ligevægt og ville, naar Veegtstangen svin,- 

ger lidet om Midtpunktet, bevæge sig begge ligemcget; men 

tage vi ev bort, og istedetfor samme hænge en Vægt y, 6 

Gange saa stor sorn /e, men 6 Gange nærmere, da ville u og 

y atter holde Ligevægt; thi v bevæger sig ikkun £ af det, som 

tL bevæger sig. Saaledcs indste vi, at Kraftvindingen ved 

Veegtstangen vel kan vcere saare stor, men at ved den for- 

maae vi kun at frembringe en liden Bevægelse, og saaledcs 
indskrænkes tildeels dens Anvendelighed.

Fig. 28 viser det samme Nedsiab, indrettet til at vise Be- 

siaffenheden af den eenarmede Vægtstang og det af Lære- 

vægtstangen, da Lasten er imellem Hvilepnnctet og Kraften; 

a er Hvilepnnctet, b Vægten eller Lasken, der skal hæves eller 

overvindes, og c det Sted, hvor Kraften er anbragt, . der 

i dette Tilfælde cr fremstillet som cn Vægt, der cr birnden til 

cn Snoer, som gaaer over Tridsen e (hvilken, som siden vises, 

aldeles ikke forandrer cl’é Virkning, men blot dens Retning), 

og som ender sig i et Wen ved e. Det er formedelst denne

(4*)
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Indretning rtf de forsijellige Dele klart, at, saafrcmt Vægten 

b siydes tæt hen til c, vil den udøve sin hele Tyngdekraft 

paa Snoren og kan ene holdes oppe ved at gjore Vægten d 

Ugesaa stor som Vægten 6. I dette Tilfælde vindes altsaa 

ingen Kraft. Skydes b tæt hen ti! a, eller anbringes i a selv, 

ra er det ligeledes klart, nt Hvilepunktet vil bære hele b*6 

Vcegt, og følgeligen c aldeles ikke trænge til nogen Kraft; 

altsaa ved at flytte b fra a imod c vil dens Virkning paa c 

stedse tiltage, og det desto nicer, jo nærmere den kommer c; 

men i enhver Stilling, undtagen just i c, vil Vægten b bce, 

res af en mindre Kraft end dens egen Tyngde, og saalcdes 

vil en Kraftvinding finde Sted. ) Figuren er b forestillet 

som halvvcis imellem a og c, og derfor vil dens halve Vægt 

bceres i Hvilepunktet a, den øvrige Halvdeel holdes i Lige, 
y(Cgt af Kraften i c; følgeliget, er ved en saadan Indretning 
Kraftvindingen dobbelt, eller med den halve Kraft eller Vægt 

r d opvcics Lasten v. Ved denne Va-gtsiang er fra c eller 

tet, hvor Kraften er anbragt, til Hvilepnnctet a Kraftens 

Ann, fra Hvilepunctet til Lasten Lastens Arm; Kraftvindin, 

gen findes ved denne Vægtstang, ligesom ved den toarmcde 

Vægtstang, ved at dividere Lastens Arm i Kraftens Arm, eller 

Kraften findes ved folgende Regula,Detxt Stykke:

Kraftens Arm — Last — Lastens Arm? 

Svaret bliver: Kraften.

Utallige Erempler haves paa Anvendelsen af denne Vægt- 

stang; saaledes er den faste Brødkniv, der dreier sig om en 

Navle, som er befæstet paa en Bcenk, en saadan; to Karle, 

der bære en Byrde paa een eller flere Stænger, f. Ex. et 

ØUræc eller en Bcerestocl kunne sammenlignes hermed, nnav 

vi ansee den ene af Dragerne, enten den forreste eller bagc- 

ste, som Hvilepunctet og den anden som Kraften; er Lasten 

Uge midt imellem begge Dragere, da have begge ligcmegct at 

bære, men i andre Tilfælde vil den Mand, der er Byrden 

nærmest, være mecst belæsset. Det Samme er Tilfældet med 

en fiirhjulet Vogn, og fslgeligcn, dersom Hjulene ere ligestore 

og Vognen paa en vandret Vei, da bor Lasten anbringes lige 

»mellem Hjulene, da den faa trykker lige paa dem alle. En D-r
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paa sine Hcengfler og en Hjulbor ere andre Clttmpler paa 

Anvendelsen af denne Vægtstang.

Det andet Slags eenarmede Vcegtstang eller ^aftevægt- 

stangen, hvor Kraften er imellem Hvilepunetet og Lasten, 

medfyrer ingen Kraftvinding, eftersom Lastens Arm her stedse 

er større end Kraftens, og saaledes tabes ved den stedse Kraft. 

Dersom i Fig. 28 Kraften og Lasten tænkes at bytte Plads, 

da vil denne Figur forestille en saadan Vægtstang; thi nn vil 

b blive den Krast, som er anbragt imellem Hvilepunktet a og 
Lasten i c. Ville vi nu hæve Lasten i c, saa vilde i dette 

Punct behoves en Kraft, just ligcsaa stor som Lasten, og, jo 

nærmere Kraften rykkes a, desto mere maa den forsges for 
at kunne opveie Lasten i c; altsaa tabes her stedse Kraft.

De almindeligste Exempler af Anvendelsen af Kastevægt- 

stangen ere de sædvanlige Tænger, en lang Stige, der reises 

imod cn Muur o. s. v. Dog det, der iscer giver den Vig- 

tighed er, at alle Menneskers og Dyrs Legemer ere dannede i 
Overeensstemmelse med den; her ere nemlig Benene Vægt- 

stangen og Ledemodene Hvilepunktet. Musikerne, der give 

Lemmerne Bevægelse eller frembringe Kraften, ligge tæt ved 

og virke ncer Ledemodene, medens Virkningen frembringes ved 

Enden af Lemmerne. Folgen heraf er, at, ihvorvel Musilerne 

nodvendigviis maae udove stor Sammentrceknings-Kraft for ved 

Endepunkterne at frembringe Virkning, vil dog derved paa- 

folge i Bevægelsen cn Hurtighed, som ved andre Midler ikke 

let kunde erholdes.

Vægtstænger kunde forenes enten ! den Hensigt at forøge 

deres Krast, eller forskaffe en større Bevægelse. Saaledes vi- 

ser Fig. 29 cn Sammensætning af toarmede Vægtstænger: 

den forste Vcegtstang e har Kraftens og Lastens Arm i For- 
holdet 2 til 1 og formindsker altsaa /'s Vægt til det Halve i 

Pnnctct g, h er cn lignende Vcegtstang, forbunden med e ved 
cn Kjcede imellem Puncterne g og i, ved denne bliver den 
i g halverede Last atter halveret, og virker saaledes i k ikkun 
med | af Vægten i f, L er cn treble Nægtslang, stillet og af- 
dcclt som de forrige, hvorved Lasten i k aller bliver halveret, 
og bringes saaledes i ni til i af hvad, den var i /; cn lig-
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nende Forbindelse kunde fremdeles fortsættes, men omsider 

vilde Bevægelsen af f blive næsten umærkelig; thi endog blot 

i den beskrevne Forbindelse maatte m bevæge sig 8 Tommer, 

naar / bevægede sig een Tomme. O, ».vendt, dersom blot en 

Sandste ringe Bevægelse meddeeltes jvilde en, her aatte 

Gange forøget, meddeles z/z; derfor har man stundom anvendt 

en saadan Forbindelse, for at gjsre en ringe Bevægelse synlig, 

saasom ved VægtstangS-Ppromelret. Pyrometer kaldes over- 

hovedet en Indretning, der viser Størrelsen af den Udvidelse 

og Sammentrækning, som under forstjelligc Varmegrader ind, 

sinde sig hos forsijellige Metaller og andre Materier, og dette 

Instrument er derfor saare vigtigt for at vælge de passende 

Materier og deres indbyrdes Forhold til compcnscrede Pen, 

duler og Uroer (Side 28). I Fig. 30 forestilles Vægtstangs, 

Pyrometrct; no er den Metalstang, som skal prøves, og som 

bliver lagt imellem Skruen p og Vægtstangen q, hvis Hvile, 

pnnct er Navlen r, og fra denne Navle til der, hvor Stan, 

gen no ligger mod Vægtsiangen, er jnst Trv af Afstanden imel

lem r og den overste Ende s af Vcegtstangen. Denne Ende 

trykker imod den anden Vægtstang tv ogsaa i af dennes hele 

Længde fra Navlen t, og folgeligen, dersom Stangen no blot 

udvider sig eller sammentrækker sig af en Tomme, saa 

vil den bringe Enden s af den forste Vægtstang ril at bevæge 

sig tis of en Tomme, og dette vil atter bringe Enden v af 

den anden Vcegtstang til at bevæge stg en heel Tomme henad 

den inddee^te Scala rw. Enhver Tiendedecl af en Tomme paa 

denne svarer saaledes til Tomme af Stangen no, og 

saaledes angiver dette Instrument meget smaae Forandringer 

af no; men ved større Udvidelser er det ikke tjenligt, efterdi, 

naar Vægtstængerne bevæge sig. Udstrækkes Delene imellem 

deres Hvilepunkter og Bersringspunctcrne og ophore saaledes 

at være Tiendedele af Vcrgtstamgcrues Længde. Endvidere er 

er en meget flap Fjeder, som tjener til at holde tv ind imod 

s, og er en Spirituslampe for at ophede Stangen; ved 

Miagtlge F-orsog maa Luen ikke anbringes umiddelbart paa 

Stangen, da saa en ulige Udvidelse paafylger; men man lader 

bcn gaae igjcnnem en Kasse, fyldt med Vand, Olie eller en
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anden Vædsie, hvorved Varmen mere ligeligen fordeles; et 

lidet O.viksKv-Thermometer, stillet i denne Kasse, angiver nu 

Vcedskens og Stangens Varmegrad. Bedre og nsiagtegere 

ere de Pyrometre, hvorved man har anbragt et Hjulvcerk, da 

dette kan vise sig lige virksomt ved enhver Størrelse af Ud- 

videlsen. Dog har det fortrinlige Pyrometer, hvorved La

place og Lavoisier have bestemt Udvidelsen af forsijellige 

Metaller og andre Materier, en Indretning, som stotter sig 

paa en Formerelse i Bevægelsen ved Hjælp af Vcegtstcenger.

Ifølge de Efterretninger, som ere meddeelte as Lord Ma

cartney, ere Chineserne saare vel bekjendte med de Fordele, 

som Forbindelsen af Vcegtstcenger forflaffer; de have en simpel 

og hoist sindrig Maade, hvorpaa de fordele cn svcer Byrde 

imellem en Mængde Menncfler, som flulle bcere samme; denne 

Maade er fremstillet i Plan eller sect ovenfra i Fig. 31. 

Byrden er afbildet i a, anbragt ligesom en Bceresioel imel- 

lcm to stærke Stænger b og c; ved de fire Ugelange Ender 

af disse cre fire Tværstykker, hvis Ender atter hvile paa Mld- 

ten af natte Bcercstcenger, som etc betegnede med de, enhver 

Ende af disse antage vi at bæres paa Skuldren af een Mand, 

saa at, ifølge Grundsætningen for Bærevægtstangen, Byrden 

er ligeligen ferbedt paa de 16 Mand, der cre ved Enderne d 

og e. Næsten samme Virkning frembringes ved den Maade, 

paa hvilken Forløber,Hestene almindeligen spændes for en filk- 

spændt Vogn ved Hjælp af Hammeltoiet: saaledes er, i Fag. 

32, Hamlen fg fæstet med Midten h til Vognstangen, og 

Svinglerne i og k atter fæstede med deres Midte til J og g, 

ved Enderne af i og k cre atter Skaglerne heftede, og folge- 

ligen er Lasten ligeligen fordeelt imellem de to Heste, scan 

trække t Svinglerne i og k. Er den ene Hest stærkere end 

den anden, da kan cn forholdsmæssig Fordeling af Arbeide 

bringes tilvcie ved nt flytte 9skuet h fra Midten af fg og 

(gde den svagere Hest trække ved den længere Arm.

Vægtstangen har hidindtil for siorre Simpelheds Skyld 

været beskreven som cn lige, uboielig Stang, paa hvis Arme 

Lasten og Kraften virke lodret; men, hvad enten ben er lige 

dier kroget, stiv eller bsielig, med lodrette eller sijæve Kræfter,
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ville Virkningerne blive de samme, naar vi blot henfsre den 

Vægtstang, som cr os givet, til en anden, paa hvis Arme Last 

og Kraft virke lodret. Vi ville saalcdes antage, at vi have 

Vinkelvægtstangen acb (Fig. 33), hvis Arme ere ae øg eb, 

og som ere betyngede med de to Lodder l og k, men som for- 

medelst Trisserne d og e (der ligesom forhen Side 51 ene 

sorandrc Retningen, ci Vægten af Z og 1), virke lodret paa 

Voegtstangsarmene ae og bo. Vi indsee nu, at for denne 

Vinkelvægtstang gjcelder nsiagtigen det Samme som for den 

lige Vægtstang, eller Alt, hvad der er sagt ovenfor om Frg. 

15 i Almindelighed. Tænke vi os nemlig, at Vcegtstangen be« 

vergebe sig om Hvilepnnctct c blot gandste lidet, saa at den 

fik Stillingen fog, saa indsee vi, at den Vei, som Lasten l 

£°c gjennemlsbet, eller af, maa forholde sig til den, som Kraf

ten k har gjennemlobct, eller gb, som ac til cg eller som 

Vægtstangsarmene, eftersom af og gb ere smaae Cirkelbuer, 

Lesirevne med Radierne ac og cg. Men skulle Momenterne 

nu være ligcstore, saa maa Lasten Z være saa mange Gange 

siorre end Kraften k, som den Vei, Kraften gjennemlsber, 

eller Kraftens Arm cb, er storre end den Vei, Lasten gjen- 

nemlsber, eller Lastens Arm ac. Hvis altsaa blot Last og 

Kraft virke begge lodret, saa indsee vi, at de samme Love for 

Ligevægt gjalde ved Vinkelvægtstangen, som forhen vistes ved 

den lige Vægtstang.

Virke to Kræfter l og k (Fig. 34) paa en lige Vægt, 

stang ab, men efter de siraae Retninger ad og be, der brin- 

ges ligeledes tilveie ved Tridsernr d og e, saa indsee vi, at 

det vilde være ligegyldigt, i hvilket Punct of ad og be Lodderne 

l øg k virkede, forudsat, at blot Retningerne bleve de samme. 

Fælde vi altsaa fra Hvilepunctet de to lodrette Linier cf og 

cg, have vi, hvis vi forestille os at l og k virke fra Puncterne 

/ og g, istedetfor den lige Vwgtstang ab, Vinkelvægtstan- 

gen f cg, paa hvilken Kræfterne virke lodret. Vi have altsaa 

denne almindelige Regel for sijcevtvirkende Kræfter, at vi dan- 

ne eller tænke os dannet en Vcegtstang ved at fælde fra Hvi, 

lepunctet lodrette Linier paa Kræfternes Retninger; og saa 

mange Gange som den saaledes fundne Kraftens ?(vm cg er
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større end Lastens 2lrm fc, saa mange Gange skal Lasten vgsaa 

være større end Kraften, naar Ligevægt sial finde Sted.

Vinkelvægtstangcn kan anvendes som Vcicredstab. Tænke 

vi øs, at den ligearmcde Vinkelvcegtstang stv Fig. 35, er be- 

tynget med de to ligestore Tyngder s og v, der virke lodret i 

Retningerne sy og vz, saa vil Ligevægt finde Sted, eftersom de 

to virkende Arme at og tb, som findes ved at fælde fra t de 

to lodrette Linier at og tb paa de forlængede Retninger sy 

og vz, ere ligestore. Men tænke vi 06, at stv dreier sig om 

t, saa at den faaer Stillingen nip, saa ere de virkende Arme 

td og te, altsaa maa Vægten n nu være saa mange Gange 

(tørre end p, som te er større end dt. Betynge vi Armen tv 

stedse med samme Vægt, men hænge derimod forsijellig Vægt 

paa st, saa indsee vi, at den foranderlige Vægts Størrelse ta? 

Ler sig bestemme ved Stillingen af Vcegtstangcn, og at altsaa, 

hvis vi lade tv løbe hcnad en Cirkelbue, saa kunne vi ved 

dennes Inddelinger sirive den tilsvarende Størrelse af den 
Vægt, som er hængt paa st.

Den næste mechanists Potens er

Spillet, 
som bestaacr af to ligelsbende Hjul, Tridser, Valser eller Ski

ver, der have en fælleds Arel, saalcdes som det vises i Fig. 

36, hvor eo er den fælleds Axel, hvorom det Hele dreier sig, 

f er en Valse og g en større Skive paa samme, i dette Til, 

fælde kaldes g Hjulet og f Arlen, ihvorvel ee er den egent, 

lige Omdreinings-Axel, og famine Benævnelser sinde Sted, 

hvad Forhold end f staaer i til g, med mindre den bliver 

sisrre end samme, da Benævnelserne saa blive omvendte. 

Spillet kaldes derfor ogsaa almindeligt, ester disse dets vcescnt- 

lige Dele, hjulet paa sin Axel. Under Brugen af Spillet 

anbringes Kraften paa Randen af Hjulet og Lasten paa Axlcn, 

og den Fordeel, som vindes, er som Hjulets Tvcerlinie til 

Arlens. Hvis derfor et Toug eller en Snoer er rallet om g 

og en anden om f i modsat Retning, ville vi ved at sænke 

Vægten h afrulle Snoren, og herved dreie g øg med denne 

/, hvilket vil bringe Lasten i til at stige; dersom f nu f. Er.
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har en Tvcerlinie halv saa stor som g'å, da vil i hæves, hvis 

dens halve Vægt anbringes i h, men derhos vil h bevæge sig 

med en Hurtighed, dobbelt saa stor som r's, og fremdeles, 

hvis Hjulet Tvcerlinie antages at være 50 Gange saa

stor fom Arlen /'s, vil Lasten paa f lade sig hæve med

-5% af den Kraft, som maatte anvendes , hvis ingen Maskine 

brttgtes, men da vil den ogsaa ikkun hceve sig med af

den Hurtighed, hvormed k bevæger sig. Have baade Hjulet 

og Axlen ligestore Tveerlinier, da vindes aldeles ingen Kraft, 

men Hastigheden bliver da ogsaa den samme af Last og Kraft. 

Saaledes forholder stedse ved Spillet Krast og Lasi sig som 

Hjulets Tvcerlinie til Arlens; men, da Forholdet af to Cirklers 

Tværlinier, er som Forholdet imellem deres Radier, saa kunne 

vi ogsaa sige, at Kraft og Last skulle forholde sig som eet 
hvilketsomhelst af disse Forholde.

Det er just ikke nødvendigt, at et Toug skulde være vun« 

det om Hjulet g, det cr ikke engang nødvendigt, at Hjulet 

virkeligt har Udseende af et Hjul; thi, hvis Valsen / ene 

fandtes, og en Vægtstang, en Bom eller en Haandspage blot 

var fastgjort eller stukken ind i f saaledes, at den ydersre 

Ende af Stangen vilde beskrive Omkredsen af en Cirkel med 

samme Tvcerlinie som Hjulet g, saa vilde denne Cirkel træde 

istedetfor Hjulet g, og frembringe samme Kraftvinding; vi 

indste saaledes, at Gangspillet, der bruges paa Skibsværf

ter, ombord paa Skibe,, o. s. v. har baade Hjul og Axel, ihvor, 

vel Hjulet synes ikke at være tilstede; men istedet for dette 

træder Bommen, og som dets Omkreds maac vi ansee den Cir- 

kel, hvori Mandskabet ganer.

Een af de hyppigst forekommende Anvendelser af Spillet 

er, foruden den omtalte, Kranen, der bruges paa Skibs- 

værfter og andre Steder, for at hæve store Byrder. Forhen 

breves denne Kran i Almindelighed saaledes, at en Mand gik 

indvendige» i et stort Hjul, der paa samme Maade sattes i 

Bevægelse, som de runde Bure, der dreies af en Spurve, 

eller de Hjnl, som Hunde i forrige Tider breve for at vende 

Steg; men dette var ci blot en farlig, men tillige en ufor- 

dcelagtig Maade at anvende Kraften, og derfor har man
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næsten aldeles forladt den. Den bedste Maade, paa hvilken 

Menneskekraft kan anvendes ved et opretstaaende Trædehjul, er 

at anbringe uden paa Hjulet Skovler eller Brædder, der staae 

som paa et almindeligt Vandhjul, og at lade eet eller flere 

Mennesker træde paa Brædderne, just paa det Punct, der lig- 

ger i Hjulets vandrette Tvcerlinie, ligesom om de vilde gaae 

opad en Stige; thi da anbringes Menneskets hele Vcegt eller 

Kraft der, hvor den virker meest. Denne Anvendelse af Men- 

nesiekraft har David Hardie anvendt paa en i England hyp

pigt brugt Kran, som efter ham kaldes hardies Aran, og 

det er ogsaa den Maade, hvorpaa Forbryderne i England i 

Almindelighed scettes i Arbcide i Fængslerne for at drive Træ

demøllerne.

Grunden til den Regel, ifølge hvilken vi udregne Kraft- 

vindingen ved ethvert Spil, vil blive indlysende ved Fig. 37, 

fom egentlige« er den samme som Fig. 36, men seet forfra, 

g forestiller det store Hjul, paa hvilket er anbragt Kraften //, 

og f det mindre Hjul eller Arlen med Lasten i ; e er Tappen 

eller Midtpunctet, hvorom det Hele dreier sig. Den Kraft, 

der nn virker til at dreie Hjnlet g om, maa ansces at virke 

paa Enden af Radien el, og den Last, der skal harves, at 

være anbragt paa Enden af Arlens Radius en\ hele Linien 

len bliver da at sammenligne med en toarmet Vægtstang, e 

er Hvilepunktet, le Kraftens Arm og en Lastens Arm. Saa, 

ledes lader Spillets Virkning sig overføre til Virkningen af 

den toarmede Vægtstang. Men i Udførelsen har Spillet be, 

tydeligt Fortrin for Vægtstangen; thi dennes Virkekraft er 

saare indskrænket, hvilket ikke er Tilfældet med Spillet; thi da 

Radierne forblive uforandrede, eftersom Hjulet og Arlen ere 

Cirkler, saa kunne vi tænke os en Række af indbildte Vægt, 

stænger, som len, at folge paa hinanden, og saaledes, da Hju, 

kt vedbliver at dreie sig, kan denne Maskines Virkning be

ständigen fortsættes, eller vi kunne ved den hæve en Byrde 

til hvilkensomhelft Heide.

2lf Spillet lader sig ogsaa forklare Virkningen af Hjvl 

med Teender, eller Hjul, som cre forbundne med Snore. An

tage vi saaledes, at f Fig. 36, var forbunden med en Skive,
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formedelst en Nem, der omgav begges Omkredse, saaledes som 

det er afbildet i F-ig. 38, saa vilde et Punct af Omkredsen af 

f bevæge sig ligcsaa hurtigt som et Punct af Omkredsen af k 

og det var altsaa ligegyldigt, enten vi hængte Lasten paa Ax- 

len f eller paa Skiven k i z. Hvis altsaa Tværlinien af g 

var just dobbelt saa stor som f, bevægede Omkredsen af /, og 

altsaa ogsaa Omkredsen af k, sig kun med den halve Hurtighed 

som Omkredsen af g, altsaa kunde Lasten i ogsaa være dobbelt 

mod Kraften 7u Det Samme vil da ogsaa være Tilfældet, 

hvis vi, som det forcstillcs i Fig. 39, forsynede f med Teender 

eller saakaldte Kogger, som vi lode gribe ind i andre Tænder, 

der vare paa Omkredsen af k, da vilde Bevægelsen af f og, 

saa meddeles kf eller ct Punct af begges Omkredse dreie sig 

med lige Hurtighed; men altsaa vil k dreie sig om saamange 

Gange langsommere, som dets Teenders Antal indeholder An- 

tallct af Teenderne i/, og den Kraft, hvormed altsaa dets 

Omkreds omdreies, er ligesaa mange Gange stsrre end h, hvor

med g omdreies. Har} f. Ex. 8 Tænder, men k 24, saa be- 

vægcr/ sig tre Gange om, medens k bevæger sig een Gang om, 

og den Kraft, hvormed k omdreies, er 3 Gange stsrre, end 

den, der fandt Sted i h. Det mindre Tandhjul f kalde vi i 

Almindelighed ct Drev, det stsrre derimod ligefrem Hjul, 

Tandhjul eller Loggehjul. Naar Tænderne ligge i Fladen af 

Hjulet, saaledes som Tilfældet er L Figuren, saa kaldes Hjulet 

et Stjernehjul, staae de derirnod lodret paa Hjulets Flade, 

kaldes det et Ramhjul. Kamhjulct forandrer tillige Bevce- 

gelsens Retning fra vandret til lodret. Staae Tænderne 

sijeevt paa Hjulfladen, da kan Hjulet ogsaa staae skjævt, me, 

Lens Drevet enten er vandret eller lodret. Hvis Drevet bc- 

floate af to Skiver, der ere forbundne med Stokke, hvilke 

trcede istedetfor Teender, da kaldes Drevet et Stokkedrev, og, 

naar det er liggende, en Trilling. Antage vi Fig. 39, at, 

istedetfor at tænke os Lasten anbragt ved Omkredsen af k, den 

anbringes paa Arlen l saaledes som i, ta virke k og I som 

et Spil, og altsaa saamange Gange som k*i Tvcerlinie er 

større end saa mange Gange kan Lasten atter forøges; an- 

tage vi dette at være 4 Gange, saa kan i nu i Alt være 12
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Gange stsrre end ht men i vil ogsaa bevæge sig 12 Gange 

langsommere end /z. Q3t kunne nu ogsaa fremdeles forsyne 

l med Teender, eller sætte isiedet derfor et Drev, som vilde 

gribe ind i et Tandhjul og saaledcs end eengaug forøge 

Bevægelsen. Di ville nn letteligen kunne udregne Kraftvin

dingen i hvilkensomhelst Forbindelse af Hjul og Drev, ved at 

multiplicere Kraften med alle Tandhjulenes Omkredse og divi

dere med Drevenes, eller, da Teendernes 2lntal stage i For- 

hold til Omkredsene, saa kunne vi multiplicere med Hjultcen, 

Lernes og dividere med Drcvtcendernes eller Drevstokkeues Antal. 

Bi ville f. Ex. antage, at vi havde 4 Drev og 4 Hjul, og, 

nt det fyrste Drev havde 20 Teender, det andet 16, det treble 

10, det fjerde 8, det fyrste Hjul havde 100 Teender, det andet 

80, det trcdie 60, det fjerde 50, saa var Kraftvindingcn 100 

Gange 80 Gange 60 Gauge 50, divideret med 20 Gange 1G 

Gange 10 Gange 8 eller 24oooooo divideret med 25 g o o d. 

e. 937Z; altsaa er Kraften paa Omkredsen af det sidste Hjul 

9371 Gang større end den, hvormed det første Drev sættes i 

Bevægelse; var paa det sidste Hjul endnu anbragt en Axel, 

hvis Tvcerlinie var Fjcrdepartcn af Omkredsen, saa virkede 

dette som et Spil og altsaa blev Kraften forøget endnu 4 

Gange eller Lasten blev 4 Gange 937j d. c. 3750 Gange 

større end Kraften.

ning, hvilke, da de staae i samme Forhold som Omkredsene, 

kunne sættes istedctfor disse eller istedetfor Teendernes Antal, 

maac vi tage Hensyn til de virkende Tvcerlinier, d. c. be

stemme Hjulets Tværlinie hverken fra Tandspidse til den mod- 

skånende Tandspidse, ci heller tage ene Skivens Tvcerlinie, men 

regne Tværlinierne fra det indgribende Pnnct af een Tand 

til det samme Pnnct af den lige modsatte Tand. Vi ville 

endvidere indsee, at, om vi ved een eller anden Hjulforbindelse 

skaffe en stor Kraftvinding tilveie, som f. Er. den fundne 

37501 bevæger Lasten sig igjenncm et ligesaa mange Gange 

mindre Rum, end det, som Kraften gjennemlober, og vi erholde 

altsaa en ligesaa mange Gange formindsket Bevægelse. Af 

denne Grund er saa stor en Kraftvinding som oftest ikke an- 

vendelig. Omvendt indsee vi, at vi ville være istand til ved at

Hvis vi skulle tage Tværlinierne i Reg-
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opøffre Kraft at tilveiebringe en saare h»rtlg Bevcegelse, saa- 

ledes som det forlanges i Uhrene, hvor Loddet eller Fjedrens 

langsomme Bevægelse flal forplantes til Ganghjulet, i hvilket 

hver Tand svarer til en dobbelt Svingning af Pendulet eller 

Uroen. Antage vi saaledes, at vi havde en Uroe-, der svin- 

gebe i en Time 16800 Gange og greb ind i et Ganghjul, 

fom havde 14 Teender, saa vilde det gaae 600 Gange om i 

een Time, eller 144oo Gange i een Dag; antage vi nu, at 

Fjederhuset bevægede sig 4 Gange om t en Dag eller 24 Ti

mer, saa indsee vi, at Ganghjulet skal gives en 3600 Gange 

hurtigere Bevægelse end Fjederhuset, hvilket maa flee ved en 

Rcekke Drev og Hjul.*)

*) I U. Jurgensens anførte Bog (Side 29) Cap. 5 og 6 ere frem

satte Regler for Hjulværk i Almindelighed, og Beregningen af 

dets Virkninger og tillige for Bestemmelsen af Hjulets Tværlinie 

og Tændernes rigtige Figur, hvilke ere anvendelige ei blot i Uhr- 

magerkunsten, men i Mafkinlæren i Almindelighed. Ovenstaaende 

Exempler ere tagne af denne Bog.

Ogsaa kunne vi her passende forklare den Maade, paa 

hvilken Fjedren almindeligen virker i Lommeuhre. Fjedrens 

Kraft er ulige; er den oprunden, eller er Uhret optrukket, da 

virker den med større Magt, end naar den næsten aldeles har 

udfoldet sig. Lad Fig. 40 forestille Fjedren o indesluttet i 

Fjederhuset qrq, og heftet til sarnme i Pnnctct r, i Mid- 

ten er Fjederstiften p, om hvilken Fjedren spændes ved 

at dreie Fjederhuset i Retningen af den vcdtegncde Piil. 

Overlade vi tut Fjedren til Virkningen af dens Spcendighed, 

vil den stræbe at dreie Fjederhuset i modsat Retning af Pi

len, ferst med stor Kraft, siden med mindre. For nu at 

gjøre Virkningen lige, sætter man Fjederhuset s (Fig. 41) 

formedelst Kjceden i Forbindelse med Snekken t, som har en 

kegledannet Form, og lader nu den tyndeste Deel af Snekken 

svare til den største Virkning nf Fjedren. I Begyndelsen 

trækker saaledes Kjceden, formedelst F-jedreus Udviden, paa den 

øversie Deel af Snekken eller paa den korte Vægtstangs-Arm 

ab; derimod virker Fjedren tilsidst paa den nederste Deel af 

Snekken, altsaa paa den længere Vægtstangs-Arm cd; saaledes
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bringes lige Momenter tilveie, eller med samme Kraft drejes 

Snekkehjulet cc stedse rundt, og altsaa virker samme Krast 

formedelst dette stedse paa Uhret.

Tridsen

er den folgende mechanisie Potens, og har en meget udstrakt 

Anvendelse. Man kalder i Almindelighed, under Brugen, 

Tridsen selv en Skive, det Huns, hvoraf den er omgiven, en 

Blok og Touget en Trosse. Ifølge det, som er blevet sagt 

om Spillet og om de mechanisie Potenser i Almindelighed, 

at hvad der vindes i Kraft, tabes i Tid, bliver det klart, at 

cn enkelt Tridse, som Fig. 42, ikke giver nogen Krastvinding. 

Thi hvis to lige Tyngder .v og y ere heftede til de to Ender 

af cn Snoer, der gaaer over Tridsen z, ville de virke paa.de 

to Pnncter a 03 c, der ere Endepunkterne af Radierne ab 

og bc, og Linien abc vil da blive at betragte som en toarmet 

Vcegtstang med to ligestore Arme; 07 vil derfor i alle Tilfælde 

hæve sig ligesaa meget som y falder, og omvendt; derfor 

vindes ved denne Indretning eller ved den enkelte faste Tridse 

ingen Kraft. Men hvis vi, isredetfor at bruge Tridsen saa- 

ledes, som det er viist i Fig. 42, vende den om og lade den 

bevæge sig, som Fig. 43, opstaaer et aldeles andet Tilfælde; 

thi hænges nu en Vægt under Tridsen som faa vil denne 

stramme begge Touge e og / ligemeget, og virke ligesom paa 

cn Berrevcegtstang; hefte vi nemlig Touget e til en Krog, 

er a Støttepunktet, b det Punct, hvori Lasten er anbragt, 

og Kraften er anbragt i Touget/, altsaa c Kraftens Punct; 

da nu Tvcerlinien al er dobbelt fan stor som Radien ab, saa 

er Kraftens 2(rm dobbelt saa stor som Lastens, altsaa opstaaer 

en dobbelt Krastvinding, og tillige vil f bevæge sig dobbelt 

imod d. Da det imidlertid som oftest er mere fordeelagtigt 

at trække nedad end opad, forener man i Udførelsen alminde- 

ligen begge Arter af Tridser. Den l^se Tridse, Fig. 43, 

anvendes for at vinde Kraft, den faste Tridse for at forandre 

Retningen. Saaledcs er i Fig. 44 Trossen af den lose 

Tridse hæftet i kn Krog nedenunder den faste Tridse a, og 

dernæst er Trossen, efterqt den er gaaen nnder den lyse Tctd-

paa.de
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se, atter siaaren ind i den Averste Blok eller kastet over den 

faste Tridse, saa at Kraften nu kan anbringes i a-.

Hvis, istedetfor at anvende to Ophcengnings-Touge, vt 

anvende tre, som Tilfældet er i Fig. 45, nemlig et Toug, 

bundet til Overdelen af Hylsteret af den løse Tridse i g, 04 

dette (lev kastet over den faste Tridse 7z, og dernæst gik under 

den lose Tridse i og tilsidst over den faste Tridse k, saa vil en 

tredobbelt Kraft vindes, thi hvert Tong strammes ligeligen af 

Lasten, og bærer -J- af samme, altsaa vil det yderste Toug be

høve som Kraft af Lasten, hvilken Krast, formedelst den fa

ste Tridse, bringes til at virke nedefter. Fremdeles bliver fan/ 

ledes stedse ved denne Indretning Kraften ligesaa mange Gange 

forøget, som Antallet af Ophængnings-Tougenc, og, havde f. 

Ex. cn Tridseforbindelse 10 Touge, da vilde Kraftvindingen 

ogsaa være 10. Imidlertid maae vi i Udførelsen ikke vente 
denne Kraftvinding, som vi saaledes erholde ved Beregning, 

thi den store Rivning, der stedse er forbunden med Tridserne, 

Stivheden af ToUgene og den Ulighed af Bevægelse, som de 

have, idet de gaae over de forskjellige Skiver af Blokkene, vil 

betydelige« formindflc den udregnede Kraftvinding; og derfor 

anvender man næsten aldrig flere end G Touge, og altsaa 

Blokke hver med 3 Skiver. Desuden maae vi ogsaa fradrage 

Vægten af den lose Blok, der maa ansees at udgjore en 

Deel af Byrden. Hvorledes Tongene i det Virkelige stram- 

mes ligeligen under Bevægelsen, ville vi allerede indsee ved cn 

Betragtning af Fig. 45; trækkes f. Ex. Enden I 12 Tommer 

ned, vil Blokken gi kun hcevcs 4 Tommer, fordi den, idet den 

stiger, afgiver over Tridsen h cn Deel af Tongct o, der 

saaledes vil bidrage til at forlænge Touget n, og altsaa mod- 

sætte sig den Forkortuing, det stal lide og lider ved at det 

trækkes i Forbindelse med Touget m og l. Paa Blokken gi 

virke altsaa to Bevægelser i forskjellige Retninger, hvorved 

denne saare let kastes til Siden, og Skiverne saaledes gnide 

mod Siderne af Blokhuset, og det med en stor Rivning, der 

ligesaavcl som Lasten skal overvindes.

For at fjerne denne Ufuldkommenhed hos Tridsen, og 

iseer før at uudgaae Side, Rivning, har man opfundet en
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Trldse-Sats, paa hvilken Englænderen IameS whits hqp 

erhvervet sig Patent, og fom er fremstillet i Fig. 46. En

hver Blok, istedetfor at indeholde særsiilte Skiver, bestaaer af 

en heel Række af Skiver, som ere dreiede Udaf et eneste 

Stykke og aftage i Størrelse, saa at enhver Række, naar den 

sees forfra eller i Gjenncmsnit, viser sig som ligesaamange Ren, 

der, indsiaarne i Overfladen af en meget flad Kegle; antage 

vi saaledcs, at enhver Kegle indeholder 6 Render, saa vil 12 

Touge knnne anbringes, som er Tilfældet i Figuren; men be

tragte vi nu alle disse Render som særskilte Skiver af lige 

Tvcerlinier, anbragte i sædvanlige Blokke, maa, da Ler ere 12 

Touge, om ben yderste Tridse foroven i Figuren gaae 12 Gan

ge saa meget Toug, som Afstanden mellem begge Blokke tilta

ger eller aftager, over den anden Tridse foroven vil gaae 

mindre Toug, nemlig kuns 10 Gange saameget, som Afstanden 

imellem Blokkene aftager eller tiltager, thi fraregne vs de 

yderste Tridser foroven og forneden og de to ydex.ste Touge, 

da ere Blokkene forbundne med lo Tougo; fremdeles yver ben 

trcdie Tridse foroven kun 8 Gange saa meget Tong, som Af

standen imellem Blokkene aftager eller tiltager o. s. v. - Der

imod i den nederste Blok vil den Tridse- som modtager Touget 

n, der er fastgjort i Hylsteret-af d,en øversie Blok, kun mod, 

tage just saameget Toug, som Afstanden imellem Blokkene af, 

tager eller tiltager, altsqa kun af hvad Toug, der gaaer 

øm. den ydersre Tridse i den overste Bl.ok; over den næste 

Tridse i den nederste Blok gaaer 3 Gange saameget Toug, 

som Afstanden imellem Blokkene forandres, over den følgende 

5 Gange saameget o. s. v. Da nu Tudserne i det Virke

lige ikke ere ligestore, men aftage som Tallene 12, ii, io, 

9, o. s. v., saaledes at den yderste Trihse i den Hverste Blok, 

om hvilken ganer 12 Gange saameget Toug, fom Afstanden 

imellem Blokkene aftager eller tiltager, gjsres f. Ex. af en 

Tværlinie, stor 12 Linier, den ydersie Tridse i den nederste 

Blok, om hvilken gaaer 11 Gange saameget Toug, 11 Linier, 

den f-lgende i den sverste Blok 10 Linier o. s. v. Uge indtil 

den sidste i den nederste Blok, som kun faacr en Tværlinie af 

een Linie, saa indsee vi, at alle Skiver ville gaae lige hurtigt, 

(5)
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ög altsaa alle de svrc kunne udarbeibeö as eet Stykke, alle 

de nedre af eet, eller de ville danne to keglcdannede Blokke, 

tilg de beskrevne, og altsaa kunne have fælleds Tapper, hvorom 

be dreie sig; saalcdcs vilde de fleste Ubeqvcmmeligheder ved 

Tridsen og al Rivning mod Siden undgaaes. I Udførelsen 

kunne Tridsernes Tvcerlinier ikke aldeles nsie aftage i det an- 

givne Forhold, eftersom vi maae tage Hensyn til Tougenes 

Tykkelse, hvUkon maa drages fra Tridsernes Tvcerlinier. Uden 

denne Rettelse vilde de mindre Tridscr, fom især bleve forøgede 

ved Tsugets Tykkelse, afstedkomme Uleilighedcr, hvilke, ligesom 

o'gsaa, hvis Blokkene ikke vare udarbvidede med største Noiag- 

tighev, vilde frembringe større Mangler end dem, som fæd- 

vanki'ge Blokke cre underkastede. Garnett foreflog at fjerne 

den Rivning, der er forbunden med Tridsers 2lnvcndelse, ved

at scette et Antal smaac Rivningshjul eller Ruller rundt om 

af enhver Skive, saa at Midtertappen isicdctfor at 

qaaVigjeMM et simpelt Hnl eller en almindelig Bøsning, vilde 

gane melkcm disse Rivningsrnller. Man fandt imidlertid denne 

Indrctmng' meget kostbar, tillige kom den let i Uorden, 

uaar store Bylder siulde hæves, og derfor har man ingen- 

sinde gjort betydelig Anvendelse as den. Lieutenant Shuld- 

bam har antaget' den kegledannede Skikkelse, som Whites 

Blvkke have, men har anvendt Dobbeltkegler; derved har 

han kunnet bringe Trossen til at gaae ud fra Midten af 

Sloffen, øg saalödes har han undgaaet al Kasten til Siden; 

men, da'han bruger to Rækker af Tonge, og der trækkes paa 

cengang i to Ender, saa komme Tongene maasiee ved denne 

Indretning let i Vilderede.

Smearon i den Efterretning, han har givet om Byg-

mngen af det mærkelige Eddystones Fyrtaarn, besirivcr et 

Slags Blokke, han der har brugt, og som er meget simpel og 

hensigtsmæssig. Hans Blokke have et ulige Antal Skiver og 

Trossen er saaledes indflaaren, at den kommer ud fra den 

mellemste Skive, istedetfor fra Siden, hvorved ogsaa Rivning 

mod Siderne undgaaes. Ved den Indretning, som den Hverste 

Blok (Fig. 45) har, opnaacs det Samme; thi, da hver Trtdse 

har sin Axel, fnime ogsaa alle Tougene ligge i een Flade;
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men, er Tridsernes Antal noget stort, blive Blokkene, efter
som den ene Tridse staaer over den anden, meget lange, og 
altsaa kan Lasten ikke bringes ucer Ophcengningspunctet, eller- 
ved denne Indretning kan Lasten ikkun hæves lidet i Veiret.

Ved den Indretning af Tridser, der kaldes LFbetridser, 
vindes betydeligt i Kraft, men man formaner ei heller derved 
at hæve Tyngder til betydelige Holder. Den er fremstillet 
Fig. 47, hvor Vægten er anbragt ved en enkelt los Tridse. 
Ifølge det, som er sagt (Side 63) vil Tonget s strammes 
alene ved den halve Vægt af r, ved s er imidlertid anbragt 
en anden los Tridse, som formiudsier Vægten til |, en tredie 
Tridse bringer den til Kastes nu Tonget u om den faste 
Tridse v, saa, medens Vægten r er 8 Ä>, behøver Vægten ved 
ev kun at være 1 ib eller | af r. En anden fordeelagtig 
Tridseforbindelse er den, der er afbildet Fig. 48, hvor x og y 
cre to sædvanlige Blokke, men den overste Blok, istedetfor at 
være fast, er hæftet til Enden af et Toug, som ganer fra 
den anden Blok over den faste Tridse z, Trække vi nu i 
Tonget ti, ville Blokkene x 09 y nærme sig til hinanden i 
Forhold til det Antal Skiver de have; men, medens y stiger, 
synker x, og saaledes vil kun y hæve sig halvt saamegct som 
den ellers vilde; altsaa, da ifolge de almindelige mechaniske 
Love, hvad, der tabes i Hurtighed, atter vindes i Kraft, vil 
ved denne Indretning vindes en Kraft, dobbelt saa stor, som 
den, vi vilde have vundet ved nt anvende Blokkene a- og y 
paa sædvanlig Maade. En treble Tridseforbindelse er afbilde^ 
i Fig. 49, hvor Byrden er ophængt i 3 Touge, og 3 Trid- 
ser ere bragte i Forbindelse; ogsaa denne vil være snare for- 
deelagtig: ansec vi forst Tridserne som faste Tridser, saa ville vi 
antage, at paa c er hængt paa hver Side en Vcegt s. Ex. 
af iH, c er da i Alt betynget med 2 U, og altsaa vil Ton- 
get d bctynges med 2 U, og modsat kunne vi atter hænge 
2 li>, fremdeles vil b nu være i Alt betynget med 4ft eller Ton- 
get e bære 4il>, altsaa maa paa den modsatte Side af Tridsen 
ei kunne hcenges 4 U; men samle vi alle de enkelte Vægter, 
lit, 2tl> og 4li, som bæres af Tridserne er, b og c formedelst 
det ene Pund, som hænger i Tonget /, i en eneste Vægt, da bli-

(5*)



68 Mechanik.

Ver denne 7 il, som saaledes bæres af 1 U. Imidlertid kræ- 

vev denne Indretning, ligesom Fig. 47, en hsi og meget fast 

Opstilling.
c^udcn vi forlade Tridsen, maae vi endnu lægge Mærke 

til, at Tougenes Retning kan have en meget betydelig Indfiy- 

delsc yaa Kraftvindingen. Ved den faste Tridse er det aldel^ li- 

gegyldigt, om Tougene ere ligclobende eller ci; thi den vil stedse 

kunne sammenlignes enten med en lige Vægtstang eller cn Vin- 

kclvægtsiang med ligcstore Arme, paa hvilke Kraft og Last 

virke lodret. Men anderledes forholder det sig med den lose 

Tridse; ere her (Fig. 5o) Tougene ae og sijævc, isiedet-

for ligelsbende, som Tilfældet Par Fig. 43, maae vi ogsaa 

sammenligne Tridsen med en Viukelvcegtstang bac, hvor a 

Maa ansees som Hvilepunktet, b som Lastens Punct, og c 

(om Kraftens; men Kraften og Lasten virke her begge stjcevt, 

den første efter Retningen cf paa Armen ae, den anden efter 

Retningen bd paa Armen ab; for altsaa at finde de virkelige 

Arme for Last og Kraft, maae vi (Side 56) fælde lodrette Li- 

mer fra a paa Lasiens og Kraftens Retninger, og saaledes 

bliver altsaa ae Lastens virkelige Arm og ag bliver Kraftens 

Arm, føm sindes ved at forlænge cf, og ned paa denne for- 

længcde Linie fcelde den lodrette Linie ag. Linien ag vil 

vcere mindre end det Dobbelte af ae, naar Tougene ikke 

ere ligelsbende, øg altsaa kun i dette Tilfælde er Kraftvindin- 

gen 2. Ere Tougene meget sijævc, da kan endog ag blive 

wmdre end ae, og saaledes ingen Kraftvmding eller vel cnd- 

ogsaa ct Tab af Kraft opstaae. Vi udlede heraf den Regel, 

at vi stedse maae stræbe at bringe Tougene ved den lose Tridse 

til nt være mnligst ligelsbcndc.

Skraaplanet
er den fjerde mechanisie Potens; det anvendes sjeldcnt til Sam

mensætning af Mastiner, men har sin egen Anvendelse, naar 

Byrder flulle hæves opad Skraaninger eller Bakker, f. Ex. 

naar vi rulle et Fad op Eer ned i en Kjclder ved Hjælp 

af et siraatliggende Brerdt sra cn Vogn, trække cn Vogn opad 

en Bakke o, f. v., hvilket siecr med mindre Kraftanstrengelse,



Skraaplanet. 69

end om samme Byrde skulde bevæges lige i Betret. Kraft- 

vindingen paa Skraaplanet er det Antal Gange, som dets 

Lcengde indeholder dets Holde. Dersom saaledcs ab, Fig. 51, 

er et Plan, hældende imod det vandrette Plan cb, og Linien 

ac tænkes fceldct fra Punctct a lodret paa cb, saa er denne 

Linie Skraaplanets Høide, og saa mange Gange, som ac in- 

deholdes i Længden ab, saa stor vil Kraftvindingen blive paa 

Skraaplanet. I det fremsatte Exempel i Figuren er ab dob- 

belt saa stor som ac, og derfor vil Kuglen d, idet den leber 

nedad Skraaplanet, gjennemlobe en dobbelt saa stor Vei, som 

om den var falden efter Linien ac; men i det Virkelige er

den kun kommen nedad fra a til den vandrette Linie cb. Da 

Kuglen nu nydes til at gaae den dobbelte Vei, kan dette kun 

skee med den halve Kraft, eller Kuglens halve Vægt foles 

ikkun paa Skraaplanet, og med en Kraft, liig denne halve 

Vægt, vil den kunne holdes oppe paa det. Vi kunne let 

afgjore ved Forsøg Kraftvindingen paa Skraaplanet, idet vi 

lade, som i Fig. 52, en Suoer gaae fra en liden Vogn eller et 

andet let bevægeligt Legeme over en enkelt Tridse og hænge en 

Vægt g paa den anden Ende af Snoren. I Figuren er 

Skraaplanets Længde 6 Gange saa stor som dets Heide, og 

altsaa, dersom den lille Vognmodel veiede 6 il>, vilde den t)oV 

des oppe paa Skraaplanet med 1 il, anbragt over Tridsen e, 

fylgeligen, naar blot en liden Vægt endnu tilføjedes, vilde den 

endog trcekkes opad Skraaningen. Kraften vaa Skranplauer 

eller Bakker vil paa Grund heraf sindes ved en simpel Re- 

gula-Detri-Regel. Vi ønfEc f. Ex. at vide, hvad Kraft vil 

holde Ligevægt med 375 fj> paa et Skraaplan, som har 6 Fods 

Høide og 15 Fods Længde. Vi sætte da op:

15 Fod — 375 Ä> — 6 Fod?

Sv. 150 fe.
Eller 150 ir,'s Kraft er fornoden for at holde 375 Ä paa et 

saadant skraaplan. Spsrgc vi omvendt: hvilken Last kan hol- 

Les paa et saadant Skraaplan af 150 sh'6 Kraft? da staaer 

Stykket saaledcs:

6 Fod — 150 fo — 15 Fod? 

Sv. 375 Ut
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As den geometrisie Sætning, at i ligedannede Trekanter 

Siderne ere i samme indbyrdes Forhold, folger, at det er det 

Samme, hvor liden en Deel vi end tage af Skraaplanet, nnar 

vi kun tage den tilsvarende Høide. Saaledes kunne vi i Fig. 

51 gjerne have betragtet ene Ib og Holden hi; thi, er ab det 

Dobbelte af ac, da er ib ligeledes det Dobbelte af ih. Alt/ 

saa er det ligegyldigt, enten vi tage Hensyn til en stor eller 

liden Deel af Skraaplanet, forudsat blot, at Skraaningen over- 

alt er den samme eller er et aldeles noiagtigt Plan. Skraanin, 

gen eller den Hælding, Planet har imod den vandrette Grnnd- 

flade, undersøges bedst ved Hjcelp af det forhen omtalte Afvei, 

nings-Redstab (Side 16).

De ovenstaaende Bemærkninger om Skraaplanet forud- 

sætte, at dette er aldeles glat, og at Legemerne bevæge sig paa 

samme uden al Rivning eller Hindring; men dette er aldrig i 
Udførelsen, selv ikke hos de mcest fuldendte Mastiner, Tilfcel- 

dct. Følgeligcn maa Noget stedse fradrages den udregnede 

Virkning, og, naar Vogne bevæge sig paa vjcvne og sandede 

Veie, er dette Fradrag endogsaq betydeligt. Gründen, hvorfor 

Heste trække lettere, ved at gane afverlende til Hsire og Ven- 

stre (i Zigzag), naar de skulle stige op ad en Bakke, ville vi ind- 

see ved den foregaacndc Beregning af Skraaplanet; thi, da de- 

res Vei paa Bakken saaledes bliver længere, medens Holden 

forbliver den samme ^bliver Skraaplanet, opad hvilket de sti- 

ge, i det Virkelige forlænget i Forhold til Heiden., og saa, 

ledes mere Krast vunden.

Kilen

er den femte mechanists Potens og lader sig, ligesom den for- 

rige, kun lidet anvende til Sammensætning af Maskiner. 

Imidlertid er den et saare simpelt og virksomt Redsiab, men 

tillige et, hvis Virksomhed, formedelst Rivningen, ikkun usik, 

fert ved Forsøg lader sig bestemme. Bevægelsen af Kilen 

frembringes i Almindelighed ved Slaget af en Hammer eller en 

svær Mukkert, og den bruges saaledes til at klove eller adsplitte 

store Blokke af Trcee eller Steen. Kilens Skikkelse sees Fig. 

53, den kan vcere meer eller mindre tilspidset; i Almindelig-
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hed sammenlignes den med Skraaplanet, men vi maae lægge 

Mærke til, at Skraaplanet maa betragtes, som en retvinklet 

Trekant, saaledcs er i Fig. 51 Vinkelen acb en ret Vinkel; 

men Kilen derimod har ingen ret Vinkel, thi Ryggen U 

danner ikke rette Vinkler mod nogen af Siderne, men den er 

retvinklet mod Midtlinien mn, og saaledcs maa Kilen be- 

.tragtes som to Skraaplaner, der vende Grundfladerne mod 

hinanden; nemlig kmn er det ene Skraaplan, Lnm det an- 

det, og Linien mn forestiller den fælleds Grundflade; opq. er 

en Træblok, hvori Kilen neddrives for at klove den. Derfor 

beregnes ogsaa Kilens Kraft paa samme Maade font Skraa- 

p la nets; thi, saalarnge Træet ikke er kløvet, gjsr det mod Ki- 

lens Side en lodret Modstand, der forholder slg til Kraften, 

som Længden af Skraaplanet til Holden, eller som een af Ki- 

lens Sider km til dens halve Ryg kru Men,. naar Træet 

kloves, fom almindelige« skeer ved Kilen, saa at Kløften naacr 

som i Figuren til q, saa maa Kraftvindingen regnes som 

Længden fra k til q eller kq til den halve Ryg kn; thi nit 

ril Kilen virke, som om den uanede heelt ned til <7. Man 

har stræbt ved Forsog at godtgjsre den Lov, som saaledcs er 

bestemt, idet man har ladet en Kile rst r Fig. 54, glide ned 

imellem to Ruller vn, som let kunne siydes fra hinanden, 

men holdes sammen formedelst Lodderne w og a -, oer gaae 

over Tridserne y og 2; imidlertid ville vi ogsaa ved dette For- 

syg vansieligen kunne fjerne Rivningsmodstanden, og dette, har 

foranlediget, at forsijellige Forfattere have troet at sinde en 

anden Lov bekræftet. .Saameget ville vi dog stedse indsee, at 

jo smallere Kilens Ryg er i Forhold til dens Længde, desto 

lettere trænger den ind; og Rivningen kommer under Anveu- 

dclsen ofte ret vel tilpas, thi derved vil Kilen blive nede i 

den Aabning, den har gjort, selv efterat Slaget, der drev den 

ued, ophorte. Derfor bruges den ogsaa ofte for blot lidet at 

hceve snare svære Byrder, eller for at frembringe stort Tryk, 

f. Ex. lofte Skibe paa Land lidet op fra Bedingen, virke i 

Oliepresser 0. s. v. Knive, Oxer, forsijellige Boer og flere 

Redstaber virke alle fom Kiler.
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Skruen

er den sjette og sidste mechanists Potens; den giver stor Kraft- 

vinding øg har en saare udstrakt Anvendelse. Er en Skrue 

fri, saa at den kan bevæge sig i enhver Retning, kaldes den 

ligefrem en Skrue, men er den mod Enderne saalcdes ind

skrænket, at den blot kan bevæge sig rundt, da kaldes den en 

Ekrue Uden Ende, i dette Tilfælde griber den almindelige» 

ind i Tænderne af ct Stjernchjul og sætter enten dette i Bevce, 

Zelse, eller bevæges af dette; Dirkningen er imidlertid i begge 

disse Tilfælde den samme. Endskjsndt Skruen er een af de 

incchanisie Potenser, anvendes den dog sjeldent som et enkelt 

Redskab; thi -en store Rivning, som stedse er forbunden med 

Den, gjør, at den kræver oftest en Vægtstang for at dreies 

rundt. Kraftvindingen bestemmes ved at dividere Længden af 

en Skruegang rundt om, med Afstanden mellem to Skrue, 

gjcenger. Grunden hertil er, at vi kunne betragte Skruen 

som et Skraaplan, der er rullet om en Valse, istedctfor at 

vcere lige udstrakt. Dette kunne vi see, ved at sijeere et Stykke 

Papiir i Form af cn meget spids retvinklet Trekant, ligesom 

Skraaplanet Fig. 52, og rulle det, som er sieet i Fig. 55, 

om en valseformet Stift. At tage een Skruegang rundt om 

er altsaa intet andet end at manic Længden af en Deel af Skraa- 

planet, hvis tilsvarende Hside er Afstanden imellem to Gjam, 

ger. Af Skraaplanets Egenskaber folger altsaa, at jo tættere 

Skruegangerne ere i Forhold til Skruens Tykkelse, desto styrre 

er dens Kraftvinding, eller desto mere virker den. Den en

kelte Skrue griber i Almindelighed ind i ct Hul, der ligeledes 

har Skruegjængcr, og som kaldes Metriken eller Inder- 
skruen.

Skruegjamgerne ere tresidede eller firesidede; de Skruer, 

hvis Gjarnger ere tresidede, kaldes i Almindelighed ftarpgjæn- 

flebe, de andre fladgfcengede; de skarpgjeengede Skruer have 

mere Rivningsmodstand, men kunne ogsaa gives finere Gjern, 

ger end de fladgjorngede. Undertiden gj§r man Skruegjeen- 

gerne for mere Styrkes Skyld rislede, og eftersom de ere to- 

eller trerislede, kaldes Skruen dobbelt eller tredobbelt.
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Næsten alle Presser bcroe paa Skruens Virkning, og 

Rivningen, som vel gjør en større Kraftanvendelse fornoden, 

viser sig her ligesom ved Kilen, saare tjenlig, da formedelst 

den, Skruen ikke gaacr tilbage, efterat Kraften, der dreiede 

den om, har ophort at virke. Skrnen uden Ende tjener til at 

meddele et Hjnlværk en saare stadig og langsorn Bevægelse; 

thi, medens Skruen bevæger sig eengang rundt, gaaer Hjulet 

blot een Tand fremad. Di anvende Skruen ei blot for at er

holde en betydelig Kraftvinding, men for at bringe smaae 

Bevægelser tilveie og at udmaale dem. Thi er en Skrue gjort 

godt og gaaer jevnt i Mottriken, saa kunne vi antage, at alle 

dens Gjcenger staae ligelangt fra hinanden. Ere altsaa dens 

Gjcenger saa fine, at de knn vanskelige« kunne sees, men vi 

vide, at Skruen ved at dreie sig f. Ex. 100 Gange rundt 

fnjl har bevæget sig een Tomme, saa folger deraf, at Gjerngerne 

netop ere Tomme fra hinanden, og sætte vi nu paa Skruen 

et Hoved med en cirkelrund Skive, som er deelt i loo Dele, 
faa indsee vi, at vi ved at dreie Skruen blot een Deel fremad, 

ville angive Tomme. Paa denne Maade er det, at 

Skrue-Mikrometrene, som ere anbragte ved astronomifle 

Kikkerter øg tjene til at vdmaale saare smaae Bner paa 

Himlen, ere indrettede, og en lignende Anvendelse gjsrcs af 

Skruen i Sphærometret, som tjener til at maale meget tynde 

Flader. Mange andre Instrumenter, der anvendes til meget 

fine Bevægelser og Udmaalninger, bevæges ligeledes ved en 

Skrue, og den berømte Ramsdenske Dclemasiine, som først 

bidrog til at bringe de astronomiste Instrumenter til deres 

nærværende Fuldkommenhed, grunder sig paa en saare fiin 
Skrues nøjagtige og regelmæssige Bevægelse.

Spillet og Skruen tilstede ved aldeles simple Midler en 

næsten i det Uendelige gaaende Kraftvinding. Lad ab Fig. 

56 vcerc en Dalse af lige Tykkelse heclt igjennem, og som har 
to Ender af et Toug vundne om sig i modsatte Retninger; midt 

paa Touget ville vi antage, at en Vægt hænger ved Tridsen d.

*) Sphærometret findes beffrevet i 2den Udg. af Hr. Prof. Rid

der og D. M. Vrsteds Naturlære Side 151.
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Dreie vi nn Valsen i den ene eller anden Retning, da vil 

deraf ingen Bevægelse paafslge for Vægten, thi ligesaa meget 

Tong som afviudes af den ene Ende, opvindes paa den an

den; men, hvis Valsen sammensættes af to andre ulige Val- 

ser, saaledes som Figuren viser det, da vil Touget hurtigere as- 

vindes eller opvindes af den tykkere Deel a, end det omvendt 

vil opvindes eller afvindes af den tyndere Valse b, og altsaa 

vil Tridsen d og Vægten, den bcerer, synke eller stige, naar ab 

dreies rundt. Da den mindste Forfljel imellem Valserues 

Tykkelse frembringer denne Virkning, saa ville vi indsee, at vi 

ved dette Middel kunne frembringe hvilkensomhelsr nok saa 

ringe Hastighed, og fslgeligen en hvilkensomhelst nok saa stor 

Kraftvinding.
Den Indretning af Skruen, som vi have antydet, er 

fremstillet i Fig. 57, ee er Bundpladen af en sædvanlig Pres- 

se, og f den bevægelige Deel eller Presseplanken, der drives 

ned paa sædvanlig Maade ved at Skruen h gaaer igjeuuem 

cn Msttrik, der er siaarcn i Oversiykket g af Presscrammen. 

Skruen K er boret hnul og modtager i sin Huulhed en an- 

dcn Skrue i, som er gjort saaledes sast i /, at den aldeles 

ikke kan drcie sig rundt. Vi indsee nu, at, hvis begge Skrn- 

crs Gjcengcr ere lige vidt fra hinanden, saa vil Omdreinm- 

gen af h ved Vcegtstangen foroven, aldeles ikke bringe nogen 

Forandring tilveie ved f, thi sirucs h ned, da skrues derved i 

ipbccc ind; men hvis h’å Gjeengcr ere finere eller grovere 

end i’é, saa vil, naar h sirues ned, f enten løftes op eller 

seenkes, og, gjsre vi nu i i sine Gjænger blot gandsie lidet 

finere eller grovere end h, vil /'s Bevægelse være saare 

ringe, og altsaa Kraftvindingen saare stor. Vi erholde saa- 

• sedes en stor Virkning af Skruen, uden at dens Kraft sveek- 

kes ved altfor sine Gjcengcr.

Ihvorvel vi un have Regler for Beregningen af den 

Fordeel, der vindes ved Brugen af de forsijellige urechanifle 

Potenser, er det dog ingenlunde fornødent, for at ansiaae 

Krastviudingen ved en eller anden sammensat Mastine at bruge
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alle de Regler, som ere givne for enhver af hine særstilt. 

Thi, da ved alle samme Regel gjælder, at, hvad der vindes 

i Rrafr, tabes i Tid, eller, at jo mere Kraft der vindes, 

desto langsommere steer Bevægelsen, behove vi blot at tage 

Hensyn til de to yderste Dele af Maskinen, nemlig den, 

hvor Kraften indgriber og den, paa hvilken Lasten er anbragt, 

og sammenligne disse uden at tage Hensyn til de mellemlig- 

geude, undtagen forsaavidt Rivningsmodstanden ved disse for, 

soges. Beregningen af en Masiines Kraft bliver saaledes i 

hoi Grad forkortet og lettet. Hvis jeg saaledes s. Ex. har 

for at hæve svært Gods indrettet en Kran, der bestaaer af et 

Par Blokke med flere Tonge, hvilke staae i Forbindelse med 

to eller tre Tandhjul og Drev, af hvilke det sidste dreies for- 

wedelst en Skrue uden Ende, som fores om af en Mand, 

der dreier en Svingel, har jeg her en Sammensætning af 

cn Deel mechanisie Potenser, og Beregningen af disse, hver 

for sig, vilde være forbunden med nogen Uleilighed; thi forst 
maae vi beregne Kraftvkndingen af Blokkene, dernæst maa 

denne multipliceres med den Fordeel, som det forste Tandhjul 

giver over Bommen, hvorom Tonget er viklet, nemlig naar 

vi betragte begge Dele som et Spil, Bommen som Spillets 

Arel og Tandhjulet som dets Hjul. Denne Kraftvinding maa 

nu atter multipliceres med den Fordeel, Hjulene', formedelst 

deres Teenders Antal, have over Drevene, dernæst kommer 

Skrncn, som sættes i Bevægelse nf Svinglen, der kan ansces 

som cn Vægtstang eller ogsaa som et Spil, hvilke Dele ftem- 

deles maae tages i Regning. Men, istedetfor alt dette, sam, 

menligne vi Bevægelsen af Svinglen umiddelbart med Lastens 

og erholde saaledes samme Facit af Regningen. Hvis den 

Cirkel, som Svinglen beskriver, har en Tvcerliuie af 3 Fod, 

saa er Cirklens Omkreds omtrent 9 Fod*)  og altsaa vil ved

*) Et nøiagtigere Forhold af Cirklens Tværlknie til dens Omkreds, 

end det, vi have anvendt, er 113:355, eller tænke vi os Tværli- 

nien deelt i 113 Dele, da har Omkredsen 355 saadanne Dele. 

Forholdet 113:355 erindre vi let, da vi blot behøve at henskrive 

de første tre ulige Tal 1, 3, 5, hvert to Gange efter hinanden
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enhver Omdrejning Mandens Haand beskrive 9 Fod. Regne 

vi nu, hvormeget Lasten ved een Omdreining hceves, eller, for 

større Nsiagtigheds Skyld, tage Middeltallet af flere Omdrci- 

uinger, og dividere denne Bei i den Vel, som Svinglen be- 

siriver, faa er det, som vi saaledes finde, Masiinens Kraftvin

ding. Hæves Lasten saaledes ved hver Omdreining een Tom- 

me, fan vil, da 9 Fod er 108 Tommer, Kraftvindingcn være 

108, eller vi ville være 

c il Last af 108 tz>.

Denne Kraftvinding 

Masiine i Udførelsen er 

Virkning, som Regning giver, paa 

gen, som af mange andre Vanskeligheder, som alt Masti- 

nerie er underkastet, saasom Tougcnes Stivhed og Ufnldkom- 

menhedcn af de enkelte Deles Udarbcidelse. Paa Grund heraf 

bliver det stedse nødvendigt, at gjsre et Afslag formedelst den 

Forsijel, der er imellem en Masiines theoretisie eller beregnede 

Virkning, og dens Virkning i Udførelsen, og dette Afflag 

er i Almindelighed endog 4 af den beregnede Kraftvinding. 

Omstændighederne medfsre dog heri en Forskjel, som ikke noie 

lader sig beregne, men for det Meste ene lader sig afgjsre 

ved Forsog. t

Rivningen (Frictionen) tilskrives Ujevuhcdcn af Overfla- 

derne af de Legemer, som gnide mob hinanden; Ophsinin- 

gerne af det ene Legeme ville nemlig flotte i det andels For, 

dybninger og saaledes frembringe en Modstand for Bcvægcl- 

sen. Erfaringen lærer, at poleret Staal eller Iern bevæger sig 

lettere paa glat Messing, end Staal paa Staal, Jern paa 

Jern, Messing paa Messing, og paa Grund heraf lader man 

Jern, eller Staaltappcne i Masiincr i Almindelighed bevæge 

sig i Messing-Pander. 2 de bedste Lommenhre eller Chrono- 

mctre lader man Staaltapperne bevæge sig i udborede Rubi- 

ncr eller imod Diamanter, hvorved Rivningen end mere for.' 

mindskes. Grlmdcn til at Rivningen saaledes ved forfljellige

og dele dette i to Dele; Forholdet er faa nøjagtigt, at vi kunne 

anvende det i enhver Regning.
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Materier bliver formindsket, synes at ligge deri, at, da de 
smaae Ophsininger og Fordybninger hos forsijellige Materier, 

maae antages at være forskjcllige, ville de ikke passe i hin, 

anden. Hvis saalcdes ß og Z Fig. 58, forestille to Styk- 

ker Jern af samme Slags, er det rimeligt at antage, at de 

Ujcvnheder, der findes i det ene Stykkes Overflade, ligele

des maae findes hos Let andet, og at de altsaa ville hav§ 

samme Skikkelse; forssger man derfor, at stryge k henad /, 

saa gribe Ujevnhederne i hinanden og foraarsage megen Riv

ning eller Modstand imod Bevægelsen. Beholde vi derimod 

eet af Jernstykkerne som nt Fig. 59, og en anden Maten? 

saasom Messing eller Klokkemetal anbringes over samme, saa, 

hvis Uregelmæssighederne have en saadan Skikkelse, at de ikke 

gribe i hinanden, eller at dette steer i en mindre Grad end 

forhen, vil Rivningen eller Hindringen imod Bevægelsen bc- 

tydelige» formindskes. Olie og Fedt have den Beskaffenhed 

at formindske Rivningen ved Metaller, Sæbe og Blyant ved 
Træe, og denne Evne hos disse Materier hidrsrer sandsynlig, 

viis fra at de fylde Ujevnhederne, som foraarsagede Hindrin

gen. At saadanne smaae Ujcvnheder, som de omtalte, findes 

hos alle Overflader, kvnne vi overbevise os om, ved at undersøge 

dem igjenncm Forstørrelsesglasset; men stundom finder man, 

at selv de saare glatte Overflader medføre Ubeqvemmeligheder, 

da den altfor ncere Berøring foranlediger, at Sammenhængs- 

Tiltrækningen begynder at virke.

Rivningen er to Slags, nemlig den strpgende, som er 
den vi allerede have omtalt, og den rullende. En Vogn, 

der har ben Indretning, at Hjulet kan spærres, kan passende 

oplyse begge Slags Rivning: er Hjulet spærret af Hemskocn, 

saa at det ikke kan dreie sig rundt, saa vil Vognen ikke kunne 

bevæge sig, uben at flæbe Kanten af Hjulet henad Veien, og 

saaledcs frembringe den strygende Rivning; men, hvis Hjulet 

sættes i Frihed, vil enhver Deel af dets Omkreds Tid efter 

anden sættes i Berøring med Veien og den rullende Rivning 

øpstaae. Ved let Maskinerie forandres ofte den strygende 

Rivning til en rullende ved Hjælp af Rivnings-Ruller og 

Rivnings-Hjul. Saalcdes for at formindsie ved Atwood's



78 Mechanik.

Faldmasiine (Side 19) Rivningen nf Tridsen, over hvilken 

Snoren ganer, lader man Tridsens 2lxel ikke hvile i Pander, 

men imellem to Rivnings-Hjul. En lignende Indretning er 

fremstillet i Fig. 60; o er her en stor Tridse, som føreren Snocr 

med to Lodder, p er sammes Axel, denne Axel, som antages 

at være qf Staal, ligger i den Huulnkng, som dannes af de to 

Messinghjul, q og der dreie sig paa særskilte Axler i fine 

Pander; den anden Deel af Axlen p ligger paa to lignende 

Hjul. Bevæges nu den store Tridse v Retning af Pilen, fa a 

vil den give de 4 smaae Hjul en Bevægelse i modsat Net- 

ning. Det in a a nu vel synes, at, da her fire Arler treede 

istedctfor een, Rivningen betydeligen maa foreges, men vi 

kunne sammenligne et Hjul, der bevæger sig paa en Axel, og 

fom altsaa er et Spil, med en toarmet Vægtstang, hvor Hju- 

lets Radius er Kraftens, Arlcns Radius Lastens Arm; ved 

altsaa at flytte Rivningen fra Hjulets Omkreds til deus Axel, 

formindskes den i samme Forhold, som Arkens Radius er 

mindre end Hjulets; og saaledes see vi, hvormeget det staacr 

i vor Magt ved let Maflinerie, hvor Avlerne kunne vcere 

tynde, at formindske Rivningen. Denne Indretning er den 

samme, som den Garnett og Shnldham have anbragt ved de

res Blokke (Side 66).

Den sirygende Rivning vil saaledes foraarsage stor Mod, 

ftand for Legemernes Bevægelse, medens den rullende er nbety- 

delig paa jcvne Veie, hvor ingen Hindringer opstaae, forudsat, 

at Hjulene eller Rivnings-Rullerne cre passende dannede for 

at lette Bevægelsen. En Valse vil formedelst sin Skikkelse 

bevæge sig lige fremad paa et Plan, medens en Kegle, eller en 

afskaareu Deel af samme vil bevæge sig i en Cirkel. Dette 

angiver strax den mecst passende Form af Hjul; imidlertid 

bruges sjeldent valseformede Hjul, men selv de Vogne, som 

skulle bære de største Byrder, ere beständigen forsynede med 

kegleformede Hjul. Det er alligevel klart, at, naar en Kegle 

nodes til at gane frem i en lige Linie, eller en Valse t en krum 

Linie, faa frembringes megen Rivning, og, hvor ellers en rnl- 

kende Rivning vilde have fundet Sted, indtræder nu en strygcnde. 

Kegleformede Hjul have nemlig »dvendigcn og rndvcndigen
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sorsijellige Tvarrlinier. Forestiller saaledes Fig. 61 en Vogn 

med saadanne Hjul, som svære Lastvogne i Almindelighed have, 

da er den indvendige Tværlinie ss større end den udvendige rr, 

og som Folge heraf kan den indvendige Kant uncegteligen ikke 

bevæge sig saa hurtigt som den udvendige, undtagen nt en 

strygende Rivning opstaacr, idet den indvendige Deel af Hju/ 

let flceber noget fremad, medens den udvendige Deel holdes 

tilbage. Endnu tydeligere indsees dette ved at tænke sig Hju

let skaarct midt over efter Linien xx, hvor da den udvendige 

Deel vil bevæge sig hurtigere end den indvendige, naar Vog, 

ncn ruller henad den lige Vci w. Endvidere maa Vognar- 

len krummes, for at bringe Hjulenes kegledannede Overflader 

i Berøvelse med Veien, og saaledes bliver tillige Vognens 

Grundflade au formindsket, og den altsaa selv mere udsat for 

Vceltning. Idet Hjulene sicebes henad Veien ville de og sag 

bidrage til at knuse Stenene, hvormed Veien er opfyldt, til 

Støv. Saaledes er det omvendt, at de Moller, som bruges til 
at knuse Farvematerialirr, have store og tunge Stcenvalser, 

hvilke nodes til paa deres runde Overflader at bevæge sig i cti 

meget liden Cirkel og virke altsaa ligesom en Kegle, der gaacr 

frem i en ret Linie. Fig. 62 er Tegningen af en Farvemol- 

le; ccc et en Iernplade eller en Bundsteen, paa hvilken de 

Farvematerialicr, som skulle knuses, blive lagte, yyzz er en 

valseformet Steen, som bringes til at gaae rundt om e ved en 

Hest eller c«, anden Kraft, der anbringes ved den anden Ende 

af Bommen ed. Ydersiden yy af Stenen vil nu beskrive 

Cirklen bb, og felgeligen ville alle Punkterne Tid efter anden 

komme i Bcrorelse med bb’, medens den indre Side 22 beskri- 

ver den langt mindre Cirkel aa\ men, da nu yy og zz ere 

ligestore og dreie sig rundt i samme Tid, medens aa, og bb 

ere hoist ulige, saa folger deraf, nt, i stedetfor den rullende 

Rivning, maa en betydelig strygende Rivning opstaae og ved 

denne sondersiides og males Materialierne langt mere end ved 

Stenens Bergt. Dersom Stenen yyzz deles i flere tyndere 

Stene, saaledes som vi have betegnet det ved de prikkede 

Linier, ville vi finde, nt enhver Ste.cn bevæger fig med sin
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egen Hurtighed, men tillige, at Mollen norstcn aldeles har tabt 

sin Evne til at male.

Ifølge et stort Antal Forjog, som ere anstillede, for at 

finde Rivningsmodstanden, synes denne at tiltage i et mindre 

Forhold cnb Vægten af det bevægede Legeme, med mindre Fla, 

den, henad hvilken Legemet bevæger sig, ikke kan bære dets 

Vægt, da det saa synker ned i en Fordybning eller Rende, 

hvorved Rivningen betydeligen foreges.

Hvor fuldkomment end en Maskine er forfærbigct, vil der 

dog stedse ved den findes til en vis Grad en Rivning, som 

ikke kan undgaaes. Heraf folger, at den Kraft, der gives ved 

den ene Ende af en Masiine, aldrig uden noget Tab kan over/ 

f-res til den anden, og man vil saaledes indsee, at en Maski/ 

ne, der holdt sig selv i uafbrudt Bevægelse, eller et saakaldet 

perpetuum mobile, er umulig, fordi denne forudsatte, at en 

vis Kraft meddeeltes en Masiine og vedligcholdtes igjennem alle 

dens Dele, fra den fyrste til den sidste, usvækket, paa det at 

den kunde atter give den fsrste Deel af Maskinen et Stod, 

ligesaa stærkt som det oprindelige, da Bevægelsen ellers ikke 

kunde vedligeholdes. Men, efterdi der ikke kan frembringes 

nogen Virkning større end dens Aarsag; men tvertimod den 

fsrst indgribende Kraft svækkes især ved Rivningen, Materiens 

Ligegyldighed o. s. v. idet den forplanter sig igjennem Masii, 

nen, s ville vi saaledes indsee, at den ikke kan fornye sig selv 

med en Kraft, liig sig selv eller den, hvormed den begyndte, 

og paa Grund heraf er altsaa et perpetuum, mobile Noget, 

vi aldeles ikke kunne opnaae, efterdi enhver Masiine stedse 

kræver en Erstatning eller en Fornyelse af Kraft.

Wed forste Viekast kunde det synes, at Svinghjul og 

Fjedre maatte forsge en Maskines Kraft, eftersom en Mand 

vil kunne dreie en Masiine, der har et tungt Svinghjul, i læn

gere Tid, end en ligedan Masiine uden dette, og Heste trække 

en svær Byrde, som hviler paa Fjedre, med mindre Mole, end 

en lige tung Vogn uden samme. Vist er det imidlertid, at de 

ikke have en saadan Virkning; thi rigtignok vil et Svinghjul 

i mange Tilfælde lette en Masiines Bevægelse, men det kan 

blot gj-re dette formedelst dets Moment eller Bevægekraft, og.
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efterd! enhver Bevægelse kræver en Kraft for at frembringe 

den, og Virkningen aldrig kan overstige denne Kraft, saa for- 

maacr Svinghjulet ingensinde at afgive mere Kraft, end dee 

har erholdt. Den store Virkning, som Svinghjnl have, maa 

altsaa udledes deraf, at de modtage Kraft i eet Oleblik og 

gjengive den i et andet, naar den maasiee just behoves; bc- 

væger saaledcs en Mand en Masiine ved Hjælp af en Svin, 

gel, der naaer omtrent til hans Brysth-ide, da vil den Styrke, 
hvormed han virker til at omdreie samme, være hoist ulige- 

Bevæger han den fra neden opad- og fra stg, da maa han 

anstrcenge sig langt mere, end naar han bevæger den fra oven 

nedad og mod sig. I den sidste Stilling vil han derfor 

maasiee være istand til at frembringe en langt større Kraft, 

end den. Maskinen kræver, medens den i første Tilfælde knap 
vil være tilstrækkelig; men, har nu Masiincn et Sving- 

hjul, vil den overflødige Kraft ikke være bortkastet, men give 

Svinghjulet et vist Moment, som vil tjene som cu Hjælper 
for Manden i fyrste Tilfælde. Arbejdet vil paa Grund heraf 

blive mere jevnt og regelret, og altsaa foraarsage langt mindre 

Anstrengelse, end ellers. Et Svinghjul maa derfor ikke betrag

tes anderledes end som et Oplagssred eller Gjemme for over, 

siodig Kraft, hvilken siden formedelst Hjulets Ligegyldighed 

meddeles Masiincn, saa at dens Bevægelse bliver jevn og lige. 

Saaledcs bliver Svinghjulet af stor Brug og Vigtighed ved 

Dampmaflinen, naar en regelmæssig omdreiende Bevægelse sial 

bringes tilveie; thi Masiinen er virksom blot, naar Steemplet 

gaaer op eller ned, derimod ikke, naar det gaaer over fra den 

ene Bevægelse til den anden; men anvende vi et Svinghjul, 
da vedligeholder dette ved det Moment, det har erhvervet sig," 

idet Stæmplet trykkedes op og ned, Bevægelsen af Maskineriet 

i den korte Tid, i hvilken Kraften ophorer.

En Fjeder, fom den, der f. Ex. anvendes til at frems 

tvinge Bevægelse i Taffel- eller Lommcnhre, kræver en vis 

Svraft for at trækkes op, eller bsies, saa at den kan virke, og 

ingensinde kan den meddele mere Kraft end den, som den har 

modtaget. Grunden, hvorfor Vogne paa Fjedre bevæge sig 
lettere end de, der ingen have, at Hjulene derved i visse

(6)



82 Mechanik.

Mg^dcr adsiilles fra Vognkassen eller Lasten, og fslgeligcn vil 

Lcessetö Ligegyldighed hindre det fra at deeltage i alle de Be- 

vcegclser, fom Veietts Ujevnheder soraarsage. Hjulene af en 

Vogn maae synke ned i alle Veiens Huller og hæves over Stene 

eller Forhøjninger paa samme, øg saaledes gaaer en Deel af 

Hestenes Styrke, idet de tillige trække fremad, tilspilde ved denne 
Bevægelse op og ned. Men, dersom der ere Fjedre imellem Hju- 

lcne og Lcesset, faa kunne hine Hjulenes lodrette Bevægelser ene 

iajennem disse blive dette meddeelte; og, efterdi en tung Masse 

formedelst dens Ligegyldighed ikkun fcent modtager Bevægelse, 

saa vil den siorsie Deel af Bevægelserne, da Fjedrene bole 

sig, ingensinde blive aldeles meddeelt Lcesset, og Hindringen 
forben lige fremskridende Bevægelse vil saaledes meget for- 

mindskes.



Femte Afsnit

Lukttryklære
eller

om Luftens mechanist? Egenskaber, 

horden, som vi beboe, er aldeles indhyllet eller omgiven af 

cn tynd, gjcnnemsigtig og usynlig flydende Materie, som kaldes 
Luft, og hvis mechanisie Egensiaber betragtes i den Deel af 

Mechaniken, der kaldes Lufttryklcrre (Pneumatik). Luften 

tillige med de forfljellige Gasarter, Dampe og Uddunstninger 

som idcligen opstige deri, kaldes med et fælleds Navn Dunst- 

kredsen (Atmosphæren). DUnstkredsen eller den atmosph«- 

riste Luft er folgeligen af en fhare blandet Natur. Naar den 

er reen, bcsindes den ved chemisie Undersøgelser at bestaae af to 

beständigen spændige Gasse eller Luftarter, (llvælluft og Ild- 

luft i Forhold nf 79 Dele i Maal nf den forste og 21 Dele 

af den sidste, eller i Vægt 77 og 23 Dele.

Luft, skjondt usynlig, har dog alle Materiens almindelige 
Egensiaber, eller er materiel (Side 3); thi den « rmnop, 

fyldende, tiltrækker, bliver tiltrukken og har felgeligen Vægt. 

Den har fremdeles et flydende Legemes Egensiaber, eftersom 

den retter sig efter det Kar, hvori den indeholdes, og den 

trykker ligelige» imod alle dets Sider, saa at den ogsaa saale- 

des viser sig som materiel; men tillige er den i hoi Grad sam, 

mcntrykkelig og spceudig: Egenskaber, der ere fælleds for alle Luft- 

arter, Dampe og Dunster, medens de mere synlige og folelige 

fiydende Legemer, saasom Qviksylv, Vand, Olie, Spiritus 

v. s. v., klin i cn meget tinge Grad, ja envogsaa næsien al

deles ikke lade sig sammentrække. Vi indste, at disse sidste ere,

(6*)



84 Lusttryklcere.

hvilket allerede er bemærket (Gide 11), vcesentligcn forfijellige 

fta de fyrste og faae dcsaarsag ogsaa den særegne Benævnelse 

Vædster.
De forsijellige Luftarter eller Gasse kaldes bestandigen 

sammentrykkelige, eftersom de under alle Forandringer, som 

kunne foretages med dem, beholde deres Scerkjender, Flydcnhed 

og Sammentrykkclighed, og ikke kunne bringes til at fryse 

eller til at blive faste. Med Dampe og Dunster forholder 

det sig derimod anderledes, thi de opstaae af Vædsier, ved 

Hjælp af Heden, og ere i hsi Grad sammentrykkelige, saa 

længe de forblive i deres Dampform; men, naar de afkj-- 

les, vende de tilbage til deres oprindelige Skikkelse og blive 

Vædsier eller »sammentrykkelige; saalcdcs sijelne Dampe sig 

vcesentligcn fra Luft, som forbliver beständigen i sin sammen- 
trykkelige og spcendige Tilstand. Wand frcmbyder et meget 

godt Excmpel, thi selv er det usammentrykkeligt (see Vand, 

tryklceren), men dets Dampe cre derimod i hsi Grad sammen

trykkelige og have stor Spændkraft; dog saasnart Dampene 

afkjoles, vende de strar tilbage til deres forrige Tilstand, som 

Vand, og antage f-lgeligcn atter alle Vandets Scerkjender. 

Efterdi Luft er vægtig, og enhver Ting paa Jorden er omgi# 

ven og indhyllet deraf, saa folger, at alle Ting lide Tryk af 

den; ja endog, at den trykkes af sig selv, og saaledcs, da Lus- 

ten er spcendig eller giver efter for Tryk, vil den lavere Deel 

gf Luften veere sammentrykt af den ovre og ftlgcligcn være 

tættere end denne. Antag f. Ex. at hele Atmosphærens Høide 

var deelt i 100 Dele, og at enhver af disse vciedc een Untsc, 

eller var lige med det Tryk, en saadan Vægt udsvede, saa 

judsec vi, at Jordens Overflade trykkedes af en Vægt af 100 

Untser, det nederste Lag af 99, det folgende af 98 o. s. v., 

indtil det ncrsisverste, som ikkun trykkedes af Valgten af det 

sverste Lag eller een Untse.
Spcendigc Legemer af. enhver Art udvide sig eller sam- 

menttykkes til de komme i Ligevægt med den Kraft, der virker 

paa dem. Dette oplyses godt ved Fjeder-Bismeren, som er 

fremstillet Fig. 62, hvor ab er en Fjeder, hvis ene Ende a 

„ strutt fast til Stagen c, og søm med den anden Ende l-ber
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hen over den inddeelte Gradebue cl, Er f^kaalen c tom, da 

vil b staae -verst paa Buen; men lægges der en Vægt t 

Skaalen, saa faner ab en saadan Stilling som den, der i Fi- 

gnren er angivet med Prikker. Den saaledcs paalagte Vcegts 

Størrelse strives nu paa Buen cl.

Paa samme Maade steer det med Luften, eftersom den 

er af cn spcendig Natur, og f-lgcligcn giver efter for enhver 

Kraft, hvormed den bliver trykket, indtil dens Spændkraft 

kommer i Ligevægt med denne Kraft; det er paa Grund her- 

af, at vi ikke mærke Luftens Tryk, thi, ihvorvel et voxent 

Mennesies Legeme i Luftens sædvanlige Tilstand bærer et Luft

tryk af over 3oooo H, saa vil dog Luften indvendigen i Le- 

gem et med sln Spændkraft opveie eller modvirke Trykket 

udenfra; Spændigheden eller Trykket af Luften vil saaledes 

i alle Tilfælde holde den i indbyrdes Ligevægt, undtagen naar 

Forbindelsen afbrydes og den naturlige Ligevægt tilintetgjøres 

ved een eller anden den forstyrrende Aarsag.
Luftpumpen er det Instrument, som almindeligcn an

vendes for at hæve denne Ligevægt af Luften; thi ved Hjcelp 

af denne Masiine kan Luften uddrages af det Indre af Kar, 

som cre satte paa dens Tallerken, og da vise sig sirax Virk- 

vingerne af den udvendige og uforstyrrede Luft. — Hvis vi 

saaledes have en liden Glasklokke, men som dog er aaben baade 

foroven og forneden, seette den paa Tallerkenen af Lnftpum- 

pcn og nu dække Aabningen foroven med den flade Haand, saa- 

ledes at Intet af den ydre Luft kan trænge ind i Klokken, saa 

vil, saasnart vi gjore blot faa Slag med Pumpen, Haanden 

strap med Magt holdes fast til Klokken og kan ikke uben An- 

sireengelse drages bort. Thi, da nu Luften inde i Klokken er 

bleven fortyndet eller dens Masse formindsket, saa vil den ydre 

Luft erholde Overvægten og trykke Haanden ned, medens den 

Luft, der er inden for Huden paa Haanden, vil bringe den 

til at opsvulme og foraarsagc cn stor Vable, som gaacr ned 

i Klokken. Dette er ct aldeles beslægtet Forsøg med det for

hen omtalte (Side 5) hvor vi nemlig bringe en Blære til 

at sprænges ved at binde den over en aaben Klokke; thi saa- 

snart som Luften indvendigen fortyndes, vil Vægten af den
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Ydre Luft og dennes Spamdighed formaae at sprænge det ud

spilede Stykke Blære og give et stort Knald mod Tallerkenen.

Dette viser Nødvendigheden af at have alle Glasklokker, 

der bruges til Luftpnmpen halvkngleformede eller runde for- 

øven, saaledes, at de kunne stille deres Kuppel eller runde 

Skikkelse imod den ydre Luft; alle disse Glas erholde det 

fælleds Navn Recipienter eller Klokker. Dersom en Klokke, 

der foroven har en rund Aabning, hvis Tværlitiie omtrent er 

6 Tommer, bedcekkes med en tynd Glasflade istedetfor med 

Blæren, da vil Trykket af den ydre Luft ogsaa knuse den. Dette 

Forsøg er imidlertid farligt, eftersom Glasstumperne flyve om; 

af samme Grund bør vi ogsaa vogte os for at itnflaae Glas, 

klokker, naar Luften er udpumpet af dem.

At det er Spomdigheden af Luften, der bringer den til 

at udvide sig, naar det ydre Tryk ophorer, vises ret passende 

ved folgende Forjog. Tag en Blære, enten med eller uden 

en Hane, som kan tilslutte den, tryk næsten aldeles Luften 

ud af den, lnk den derpaa til med Hanen eller bind den til 

med en stærk Traad, læg den saa unbcr Luftklokken og ud- 

pump Luften. Blæren vil i Begyndelsen være sammentrykt 

og synes tom, eftersom den ydre Lnft staaer i noiagtig Lige- 

vcegt med den lille Deel af Luft, som endnu er tilbage i 

Blæren; men, hvis vi begynde at pumpe, ophører Tryk, 

ket af Luften udenfor Blæren, og den i Blæren indesluttede 

Luft vil mi udsve sin Spcendighed og oppuste Blæren; og, 

naar Luften er vel Udpumpet, da vil Blæren være aldeles op

pustet, ja endog undertiden sprænges, men, hvis inden dette 

skeer, Luftpnmpens Bevægelse standses, og Luften atter ledes 

ind under Klokken ved Hanen, som i denne Hensigt er an, 

bragt paa Pumpen, saa sirumpes atter Blæren ind til sin 

oprindelige Skikkelse, øg vi indste saaledes, at det er ingen 

ny indsluppen Luft, der har oppustet Blæren, men, at det er 

ene Spcendigheden af den Luft, fom fra Førstningen inde

holdtes i samme, hvilken frembragte hiin Virkning. — Dette 

Forssg forandres undertiden, idet man indeslutter Blæren i 

et Hylster og betynger dette med Lodder, hvor da den indre
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Lust «I blot opspil« »teten, men ogsaa h«ver U '.otter, 

hvormed Hylsteret «ar betynget. .
Dersom en liden D«l brydcs °f Skallen af et 2Cg i 

d-ts spids- End-, °g Wgg-- da I-cggcs »nd-r en Alo te 

som udpumpes, fa« »il ben «uftb-bl-, fom sindes . ren t)»° 

Ende af ZEgget, ligeledes udvide sig, og, idet den gM , 

vil den drive Hviden og Blommen udaf det lille Hul paa 

2Eqqet. Et visnet 2Eble, naar det behandles paa en lignende 

Maade, vil udvide sig og synes aldeles friskt, forudsat, at deto 

Skal er heel. En liden Fontaine eller et Vandsprmg kan 

frembringes ved at fylde en Glaskugle halv fuld med Band 

oa flrue et Rsr ind i samme, saaledes at Rørets nederste 

Ende naaer næsten til Bunden as Kuglen. Scette vl denne 

Indretning, som kaldes Zeronskuglen, under Luftpumpen, 

faa vil Luften i Kuglen udvide sig, øg, idet den tryk er tno, 

Overfladen af Vandet, vil den drive det op i Roret øg saa

ledes, hvis dets frie Ende kun har en liden Aabmng, frem.

Sætte vi denne

bringe en Vandstraale.
Esterat det saaledes er godtgjort, at Luft er af en speen- 

dig Natur eller kan udvide sig, naar det Tryk, som fcengsier 

den, ophsrer, saa vil man Uden Vanskelighed forstaae Indret- 

ningen og Virkningen af Luftpumpen. Denne bestaaer af en 

fiad Messing-Plade, Tallerkenen, hvorpaa de Klokker, som 

skulle udpumpes, blive satte; i Midten af Tallerkenen er et 

Hul med en Indersirue, som tjener til at feeste forsiie rge 

Apparater til Tallerkenen; dette Hul staaer formedelst et luft- 

tæt Ror i Forbindelse med Støvlerne, hvorved det lufttomme 

Rum frembringes. Indretningen af Pumpen er aldeles lug 

den sædvanlige Vandpumpes, undtagen at den naturUgviiv 

in aa være langt bedre sorfcerdiget. Den bestaaer af en vrøvle 

eller et Ror, som meget nsiagtigen er udboret, hvori et Stcempel 

eller en Skoe af Metal, ovcrtrnkken med Leeder, kan bevæge 

sig aldeles lufttæt op og ned enten ved Haanden eller ved en 

tandet Stang og et Drev, der dreies rundt ved en Wvingel. 

Dette bevægelige Stcempel er gjennemboret, og Hullet er dee«- 

ket med en Spcrrklap eller en Ventil, fern kun kan aabnc sig 

opad, og som derfor tillader Luften at gane igjennem alene <
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samme Retning, men ci tilbage. Bunden af Stsvlcn, som er 

aldeles tæt, er forsynet med en lignende Spærklap, der gaaer 

ind i Støvlen og dcekker det Hul, hvormed Noret fra Taller, 

kenen flaner i Forbindelse med Støvlen. Nn er det klart, 

at, da hele Apparatet er lufttæt, maa, naar Stcrmplct drages 

opad, en Deel af Luften i Klokken træde igjennem Bund- 

klaps op i Etovlen, og, da Bundklappen ene kan aabne sig 

indad i Støvlen, maa denne Luft, naar Steemplet drives ned, 

siippe igjennem Stæmplets Spcerklap ubar Støvlen foroven; 

°^faa ved fremdeles at drive Stemplet op og ned vil næ

sten al den Luft, fom var i Klokken, bortskaffes eller udpum, 

pes. Luften kan atter ledes ind i Klokken ved, naar Forsøget 

er til Ende, at indlade den ydre Luft igjennem en Hane eller 

et Hul, lukket med en Skrue.

Alle Glas eller Klokker, der bruges til Forseg, maae 

aldeles nøiagtigen flibes lige forneden, saa at de kunne passe 

til Pumpetallerkenen; tillige for at gjore Forbindelsen alde

les lufttæt kan man lægge kæder, opblodt i Vand eller Olie, 

imellem Klokken og Tallerkenen; paa samme Maadc maae og- 

saa alte Aabningcr i Apparatet bækkes. Men til nøiagtige 

Forssg indsmøres desuden hensigtsmæssigt Randen af Klokken 

og Tallerkenen med Pomade eller Fedt.

For at bevirke en hurtigere Udpumpen have de fleste 

Lnftpnmper to Stovler; Masiinen kaldes da den dobbeltstov, 

lede Luftpumpe, og den har adstillige Fortrin fremfor den cn- 

keltstsvlede. Dette Redskab har modtaget mange Forbedrin, 

ger, som ikke her kunne beskrives. Den Indretning, som 
Cuthbertson har givet Luftpumpen, har det Fortrin, at ved 
Masiinens egen Virksomhed aabnes Spcerklappcrne o/saaledes 

erholdes et fuldkomnere lufttomt Rum. Samme Fortrin, for

bundet med flere andre, har Sorting Luftpumpe, som omstæn- 

dcligen et besireven i ørsteds Physik 2den Udg. Side 358. 

Luftpnmpe-Pryvcren, hvorved Luftens Fortyndning sees, vil 

i det Folgende blive beskreven.

Det er blot ved at tilintctgjore den bestandige Ligevægt i 

Naturen, nt vi kunne opdage mange af dens Dirkninger. 

Saaledes ville vi ikke mærke Vægten eller Spændigheden af
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Luften, uden ved Hjttlp af Lllstpumpen eller et lignende Jn- 

strument, hvorved den naturlige Ligevægt forstyrres; og, nerar 

dette er sicct, finde vi, at næsten ved Sammensætningen af 

enhver Snbstants er Luft tilstede og ligger sijult i Mellem- 

rummene, indtil det udvendige Tryk formindskes, og Spcendig- 

heden faner Leilighed til at vise sig, da den indesknttede Luft 

saa opsvulmer og bliver synlig. Saaledes findes Luft inde- 

fluttet i Vand og i alle andre Vædfler ligesaavel som i de 

fleste faste Legemer.

Dersom et Glas med recnt Vand, hvori ikke sees en 

eneste Luftboble, stilles under Klokken, og Luften udpumpes, 

vil Vandet strax vise sig fyldt med Bobler, som blive stedse 

større og større og hæve sig op til Overfladen; men, saasnart 

Luften indlades under Klokken, trykkes de alle sammen og 

forsvinde. Hidtil har Luftens Vægt knn viist sig af dens 

Virkninger, men vi kunne ogsaa ligefrem godtgjore den paa 

folgende Maade. Vi tage en Flaske, som noiagtigen rummer 
een Pot, og i hvis Hals er indkittct cn aldeles tætfluttende 
Messingprop, som dog lader sig aabne ved en Hane, og 
tillige kan firnes paa Luftpumpen. Stille vi Flaflen, "fyldt 

med Luft, nu paa een af Skaalerne af en fiin Vægt; opveie 

den med Lodder paa den anden Vcegtsiaal, og dernæst ud- 

pumpe Luften af Flaflen saa nøjagtigt som muligt, saa maae 

vi, hvis vi atter sætte Flaflen paa Vægtstaalen, lægge henimod 

20 Gran Apothckerveegt til, for atter at skaffe Ligevægt. 

Saaledes indsee vi, at een Pot Lnft veier omtrent 20 Gran. 

Dette Forssg er imidlertid ikke aldeles noiagtigt, efterdi ved 

Luftpumpen intet aldeles tomt Rum kan bringes tilveie, og 

desuden den ydre Lnfts ulige Bestaffenhed frembringer Ulig,' 

heder. Saaledes vil i Almindelighed Luften sindes lettere end 

dens virkelige Vægt. Ifølge meget noiagtige Forsøg af Biot 

og 2trago i Paris, har man fundet Vægten af Luften, under 

Atmosphcerens Middeltilstand eller 28 Tommers Barometcrhoide 

og med O Graders Varme, at være af Vandets Vægt, 

og een Cnbikfod Luft saaledes at vcie 2 Lod 2 Qvint. i Ort 

Handelsvcegt.
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Efterdi Ln ft besidder en bestemt Vægt, vil det ikke for- 

undre os, at den er istand til at frembringe Tryk og at 

holde Klokken fast til Pumpetallerkenen, nnar Luften udpnm- 

pes. Men, da Luften er et flydende Legeme, der med sin 

Spcendighed virker i enhver Retning, kunne vi ikke antage, 

at dens Kraft ene virker lodret nedad. Dersom saaledes en 

Klokke bliver stillet paa en liden Tallerken med en Spcerhane 

forneden, saa kan Klokken udpumpes, og Spærhanen derpaa 

fluttes, og dernæst Tallerkenen med Klokken aldeles skrues fra 

Luftpumpen; dann, indenfor Klokken, findes et lufttomt Rum, 

vil Tallerkenen, hvorledes Klokken'end vendes, holdes fast til 

samme, og stilles ikke før derfra, fsrend Luft indlades i Klok- 

ken, og denne saaledes modvirker den ydre Lufts Tryk.

Denne Virkning oplyses paa en ziirlig Maade ved de 

niagdeburgske Halvkugler, der have deres Navn af Staden 

Magdeburg, hvor dette Forsøg først er anstillet. De bestaae i 

to Halvkugler eller Kupler af Messing, af hvilke hver har en 

stærk Hank for ved den at anbringe Haandkraft eller en an- 

den Krast for at drage dem fra hinanden. Halvkuglerne passe 

i hinanden ved en tætfluttende Rand, som gjores aldeles luft- 

tcet ved at smore den med noget Fedt. Den ene Hank af- 

skrnes, og Halvkuglerne, fluttede til hinanden, udpumpes; nu 

afsiuttes det lufttomme Rum med en Spærhane, og den 

afskruede Hank paasættes atter. Have nu Halvkuglerne en 

Tværlinie af 5 til 6 Tommer, da vil der hore stor Kraft til 

at skille dem ad; thi paa hver Qvadrattomme af Kuglens 

Overflade trykker Luften med en Vægt af 13f fe, altsaa, hvis 

Kuglens Overflade blot var 100 Qvadrattommer, saa var hele 

Trykket over 1300 ti>, øg saa stor en Kraft maatte anvendes 

for at siille Halvkuglerne fra hinanden. Man kan let under- 

soge, med hvilken Kraft Halvkuglerne hænge sammen, ved at 

hæfte den nederste i Gulvet, derpaa i den'øverstes Hank fast- 

gjore en Bismer, og saaledes tilvejebringe en Vægt, tilstrcek- 

kelig til at siille Halvkuglerne. At de ikke holdes sammen 

ved anden Kraft end Trykket af Luften, knnne vi indsee ved 

at ophcenge dem under en Luftklokke og da udpumpe Luften 

af denne; Halvkuglerne ville saa af sig selv falde fra hinan-
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den, thi nn er det udvendige Lufttryk borte. De magdeburg- 

sie Halvkugler ere opfundne af (Dtto Guericke, og foreviste 

paa Rigsdagen i Regensbnrg 1654 for Keiser Ferdinand den 

Trcdie. De vare gjorte af saa betydelig en Størrelse, at der 

behøvedes 20 Heste for at trække dem fra hinanden.

For at vise, at mange af de Virkninger, som forhen ab 

mindelige« tilskreves Sugning, afhænge af Luftens Vægt og 

Tryk, og at ingen saadan Sugning finder Sted i Naturen, 

kunne vi stille paa Luftpumpens Tallerken en liden Klokke, 

dog saaledes at den ikke naaer over Hnllct i Midten, og over 

denne atter en større Klokke, som indeslutter den lille Klokke 

og tillige ganer over Hullet. Udpumpe vi nn Lnften, saa hæft 

tes den store Klokke ved Lufttrykket strax til Tallerkenen, den 

mindre Klokke derimod forbliver fri, ja hæves endog lidet, ef- 

tersom den store Klokke er udpumpet, og Luften i den mindre 

udvider sig formedelst Speendigheden, og altsaa driver den 

lille Klokke i Veiret, for at den selv kan undslippe eller sætte 
stg i Ligevægt med den Luft, der indesluttes af den ydre Klok- 

ke; men endnu forbliver den lille Klokke fri, eftersom der in# 

tet større Tryk er uden end inden. Indlade vi derimod Luf

ten i den store Klokke, da bliver denne fri, men den lille 

Klokke, som indeholder fortyndet Lnft, hæftes til Tallerkenen, 

ihvorvel den ingensinde har været over Midthullet i Tallerke- 

nen. Den hele foranderlige Virkning kan nu ikke være af

hængig af en Sugning af Pumpen, men er ene en Folge af 

Lvfttrykket; thi Lnften kan nu ikke flippe ind i den lille Klokke 

ad samme Vci, som den flap ud, ved at hæve den, og derfor 

hæftes Klokken af Luften til Tallerkenen, og lssnes ikke derfra, 

forend Klokken siydes hen over Hullet i Tallerkenen, og jgjen- 

nem dette Luften atter indlades. For at udfore dette Forsøg 

bcdcekkes Tallerkenen helst med et Stykke vaadt Vadsieskind, paa 

det at Klokken ikke skal ridse Tallerkenen; Fortyndningen be- 

hover langtfra ikke at drives til nogen hoi Grad, for at disse 

Virkninger knnne vise sig. En næsten lignende Virkning, men 

paa en anden Maade, viser sig ved en les dobbelt Tallerken, 

som er afbildet Fig. 63, og som har to smaae Tallerkener f 

°3 g« der hver have sin egen Hane h øg r; men ellers ere
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forbnndne ved Roret H-, som atter kan fluttes ved Hanen /. 

Den hele Indretning lader sig ved Skruen m skrue paa Luft- 

pumpen. 2lntage vi nu alle tre Haner at være aabne, saa vil 

Luften ligeligcn udpumpes af begge Klokkerne d og e, som cre 

stillede paa Tallerkenerne / og g* Men lukke vi forst h, saa 

mister ved Udpumpningen ene Klokken e sin Lnft og hæftes til 

Tallerkenen; lukkes dernæst /, saa kan hele Instrumentet skrues 

af Luftpumpen, uden at Klokkernes Tilstand forandres. Men 

aabnes nn 7z, saa hæftes ogsaa d til Tallerkenen /; thi, da d 

var fyldt med Luft og e var tom, saa vil, naar Forbindel

sen imellem Klokkerne aabnes ved Roret hk og Hanerne h og 

i, det Halve af den Lnft, som er i d, styrte i e, for at 

frembringe Ligevægt i det indre Rum i Noret og i begge 

Klokkerne; hver Klokke vil altsaa være tildcels udpumpet, og, 

hvis de cre af samme Størrelse, med ligs Kraft eller Tryk hol- 

des fast, hver til sin Tallerken.

Den sædvanlige Vandpumpe, som almindcligen, men 

upassende, kaldes Sugepumpen, giver ct andet Erempel paa 

Luftens stadige Tryk; thi Vandet hæver sig i denne Maskine 

ene ved Luftens Tryk. Fig. 64 er Gjenncmsmttet af en saa- 

dan Pumpe, hvis Indretning imidlertid tildccls er bekjendt 

ved den Beskrivelse, der er givet af Luftpumpen (Side 87); 

mm er et Ror eller en Stovte, hvori Stæmplet n bevæger 

sig lufttæt formedelst Steempelsrangen o, der sættes i Bevægelse 

ved Vcegtstangcn pp, eller paa anden Maade, q er Sugere- 

ret , der gaacr ned i Dandbeholdningen rr, som fan være en 

Brond eller paa anden Maade fyldes; a er Klappen i Bun- 

den af Støvlen, denne Klap dækker tillige Sugersret, t er 

Stcempelklappen, begge Klapper bevæge sig opad; ziu er et 

aabent Kar, hvorpaa Pumpen hviler, saa at den staaer over 

Vandbeholdningen rr. *) Naar vi nn hæve Stæmplet op i 

Støvlen, saa ville vi frembringe et lufttomt Rum imellem

*) Man har anseet det overflødigt at give en særskilt Tegning af 
Luftpumpen, da dens Ådre er almindcligen bekjendt, og dens ind- 
vcndige Jndretning aldeles stemmer med den her afbildede sæd
vanlige Pumpes. Sugerøret ftaaer ved hiin i Forbindelse med 
Hullet i Tallerkenen, istedetsor veb denne med Vandbeholdningen.
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n og s, og Trykket af Luften paa Overfladen af Vandet < 

rr t vil nu drive cn Deel igjennem q og Klappen s op i 

Støvlen, hvor det vil holde sig, M s, som ikke kan gane 

nedad, holder det tilbage; drives nn Stcemplet n nedad, vil 

Vandet i Støvlen drives igjennem Klappen t, og, hæves 

atter Stcemplet, hvorved Klappen t lukkes, vil dette Vand 

gaae op i det Hverste af Støvlen, hvorfra det strømmer ud 

af Tuden v; paa samme Tid vil atter, i det Stemplet blev 

trukket i Veiret et nyt lufttomt Rum have dannet sig under 

det og saaledes en nye Deel Vand trce'oe ind i Støvlen, og alt- 

saa Pumpen fortsætte sin Virkning, saalænge Stæmplet dri

ves op og ned. Saaledes indste vi, at Pumpen, ihvorvel 

den er en Båndmaskine, beroer paa Lufttrykket, og altsaa hyrer 

dens Beskrivelse til Lufttryklærcn.

For at bevise, at Pumpens Virkning er afhængig nf 

Lufttrykket og Dannelsen af et lufttomt Rum, tag den hele 

Indretning og stil den paa Tallerkenen af Luftpumpen, saa at 
Karret uu aldeles udpumpes; nu ville vi finde, at hvormegct 

vi end arbcide med Pnmpestangen pp, ville vi dog ikke op- 

pnmpe noget Vand; thi da nu Lnften, der vilde trykke paa 

Vandet i rr, cr borte, vil dette ikke drives ind i Sngeroret qf 

og altsaa vil intet Vand hæves. En Pumpe af dette Slags 

afgiver saaledes ikke blot ct Bcviis paa Lnfttrykket, men viser 

cndogsaa Størrelsen af samme; thi, hvis Sugeroret q gjorcä 

4o Fod langt fra Bunden af Støvlen til det rorer Vandet, 

saa vil Pumpen ikke drive Vandet høiere end omtrent 32 Fod 

op i Sngeroret, og saaledes vil intet Vand træde op i Støv- 

len eller gydes udaf Tuden p. Saaledes overbevises vi om, 

at cn Vandssile, der er 33 Fod hoi, cr i Ligevægt med det 

siorste Tryk, Luften udøver; og, da dette, som siden bliver 

viist, ikke cr lige stort, men stundom knn formaner at hceve 

Vandet til 28 Fods Hylde, cr det ikke raadeligt at stille Pnm- 

pcn mecr end omtrent 25 Fod over Vandskorpen, for at være 

sikker paa, at Pumpen i ethvert Tilfælde virker. Grundfladen 

as Vandssilen har i dette Tilfælde ingen Indflydelse, da cn 

lige tyk Lnftsoile stedse vil holde den i Ligevægt. Har Vand- 

s-ilen een Qvadrattomme i Grundflade, saa vil en H-ide af
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32 Fod svare omtrent til 14 ik>, og altsaa større end det Luft- 

tryk, vi fastsatte ved de magdeburgsie Halvkugler (Side 90).

Denne Ligevægt, der finder Sted imellem en lodret 

Vandssile og Dunstkrcdsens Tryk, blev fyrst bemærket af Ga- 

lilæi, idet han vilde indrette en Pumpe for Storhertugen af 

Toscana, men han synes ikke at have opdaget Aarsagen. 

Denne blev forst udftmdcn af Torricelli, der brugte Qviksolv, 

cn Vædfle, der er omtrent 14 Gange tungere end Vand, til 

sine Forsog, og saaledes var han istand til at frembringe et 

Tryk, liig Vandets, med nf dets Horde; paa denne Maade 

bleve Forsøgene lettere at anstille. Han fyldte Glasror af for- 

sijellige Tykkelser, hvis ene Ende var tilblcest, med Qviksslv, 

og, idet han tilsluttede den aabne Ende med Fingeren, satte han 

dem med denne ned i et Kar, fyldt med samme flydende Me

tal. Tog han nu Fingeren bort, da fandt han, at alle de 

Ror, der vare under 27 Tommer, forbleve fyldte med Qvik- 

solv, men i alle, der vare 28 Tommer eller derover, sank 

Qviksolvet ned til en Høide af 27 til 28 Tommer over det 

frie Qviksolv i Karret; foroven i Roret blev et tomt Rum, 

som man siden har fnndet at være det fuldkomneste tomme 

Rum, Kunsten kan frembringe, og som kaldes til 2Ere for 

Opfinderen Torricelli's vacuum, i Modsætning til det min, 

dre fuldkomne, som frembringes ved Luftpumpen, og fom talt 

des Bople'S vacuum.

Et Ror af tilstrækkelig Længde, fyldt med Qviksolv, og 

stillet i en Skaal med Qviksolv, kaldes en Lufttrykmaaler 

eller et Barometer, efterdi Qviksolvsoilcn holdcs i Ligevægt 

af Lufttrykket, og altsaa tjener til Maal for dette; forandres 

Lufttrykket, da maa ogsaa Qviksolvets Hyjde forandre sig. De 

Forandringer, som denne lider, kunne belobe sig paa samme 

Sted i det tempererede Zone til omtrent 2| Tomme i det Høie- 

ste. Ved Havets Overflade stiger O.viksolvct ikke let til større 

Høide end 29 franste Tommer*) eller falder unter 26£ Tom.

*) Almindelige« bestemmes Lufttrykmaalerens Høide ester det gamle 
franste Maal, hvilket ogsaa her anvendes, stundom ogsaa efter 

Metre eller efter engelffe Tommer. De franske Tdmmer, der
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Maalestokken, som findes paa Lusttrykmaaleren, og som angiver 

Hsiden af Q-viksolvssilen over det frie Qviksslvs Overflade, er 

derfor deelt i Tommer og Linier, og dette Maal er det, man 

især bor lægge Mcerke til, ci de hosstrevne Ord, "Storm, 

Regn, Ustadigt, Smukt Vcir;" thi disse ere af ringe Nytte, 

og snarere tilkjendcgivcs smukt eller flet Veir ved at Qvik- 

sylvet stiger eller falder, end just ved det Pnnct, det staacr 

paa. Om Barometret stiger eller falder, see vi lettest ved 

at iagttage, om Overfladen er ophsiet eller hnul, i forste 

Tilfælde stiger det, i andet Tilfælde falder det; men den rig- 

tige Heide kan først aflæses, naar man har ophævet Qviksol- 

vets Vcdhcengen ved Glasroret, ved at banke paa det. Især 

inde i Landet vil Lusttrykmaaleren vise sig som et horst gavn- 

ligt Redskab til at forudsige Veirforandringer. Ere Qviksol- 

vcts Bevægelser meget pludselige, da paafolge i Almindelighed 

Storme. * *)

ere Tolvdeelstommer, deles i Linier; de engelffe Tommer, der 

ligeledes ere Tolvdeelstommer i Tiendedele og Hundrededele.

*) Om Maaden at observere Lufttrykmaalerne, see en af Hr. Prof. 

I. Schouw i Tidsskrift for Naturvidenskaberne iste Bind. 

Kbvn. 1822, indrykket Afhandling, kaldet: "kort Beiledning til 

at anstille meteorologiske Jagttagelser." Af samme Forfatter 

kunne vi vente en dansk Meteorologie, hvori denne Gjenstand 

vidtløftigere vil blive afhandlet.

Saadanne Iagttagelser ere anstillede allerede af Torricelli 
felv, men det ovcrlodcs til Pascals store Genie at opdage de- 

res Aarsag, ligesom ogsaa at opdage en anden vigtig Anven

delse af LUsttrykmaaleren, nemlig dens Brug til at udmaale 

store Hsider.

Pascal, ligesom Torricelli, formodede, at Qviksølvet hold- 

tes oppe i Roret ved Lufttrykket, men han frygtede for at yttre 

en saadan Mening, formedelst dens Nyhed og de Tvistigheder, 

som han iudsaae, at den vilde indvikle ham i; han besluttede 

derfor at ville sætte Sagen paa Prsve ved et Forsøg, der 

stedse vil, formedelst dets Nyhed og den Sindrighed, han der- 

vcd lagde for Dagen, være ham til største Harder. Han flot

tede saaledcs: holdes Qviksølvet i Noret ved Lufttrykket, da
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maa dette Tryk være ftsrre ved Jordens Overflade, end i 

en betydelig Høide over samme; folgeligen, dersom to Lufttryk- 

maalere vise samme Hoide ved Siden af hinanden ved Ior- 

dens Overflade, og den ene bringes op til en betydelig Hvide, 

saa trykker en lavere Lnftsoile paa denne, end paa den anden, 

altsaa maa ogsaa dens Ltviksolvsoile vcerc kortere, eller Luft- 

trykmaaleren maa falde, naar den bringes i Veiret.

Han lod dette forsøge ved sin Svoger Perrier den 19de 

Septbr. 1048 paa Bjerget Puy de Dome i Nærheden af 

Staden (Clermont i det sydlige Frankrig. I Klosterhaven i 

Clermont stod Lufttrykmaaleren paa 26 Tom. 3| Linie og paa 

Toppen af Bjerget kun paa 23 Tom. 2 Lin., saaledes at den var 

falden 3 Tom. Lin. ved en Høide af noget over 3000 Fod; 

ja endog ved blot at stige op i et 150 Fod hsit Taarn i Pa

ris fandt Pascal selv, at Qviksolvct var faldet 2 Lin. Saale, 

Les bekrceftede disse Forjog aldeles Rigtigheden af Pascals 

FornnstflUtninger, og siden den Tid ere en Mængde Bjerges 

Højder paa det N-iagtigste »dmaalte ved Hjælp af Lufttryk, 

maaleren.*)

At Qviksslvet holdes oppe i Roret af Lufttrykmaaleren 

ene ved Lufttrykket, kan godtgjsres paa den meest overbevisende 

Maade ved Luftpumpen. Til den Ende tage vi et Glasror, 

30 Tommer langt, og fylde det med Qviksolv med en liden 

Tragt, derncesi vende vi det om og stille det i en Skaal med 

Qviksolv, sættes nu den hele Indretning under en hol Klokke 

paa Pumpetallerkenen, vil, naar Udpumpningen begynder, Qvik- 

sslvct i Noret falde, i Begyndelsen med stor Hurtighed, men 

efterhaandcn, naar Klokken alt mere og mere tsmmes, lang.

*) Beregningsmaaden af Holder, efter de iagttagne Qviksølvhsider, 

er fremsat i Vrsteds Naturlære 2den Udg. S. 401 o. følg. Høi- 

den staaer i Forhold ikke til Forfkjellen af Qviksølvhøiderne, men 

til Forfkjellen af Logarithmerne af Qviksølvhsiderne. Beregnin

gen lettes meget ved Tabeller; af saadanne findes sammesteds 

nogle smaae Tavler, som ere indrettede af hofraad Ridder Gansi, 

og som ved Hjælp af de sædvanlige Logarithmetavler med Lethed 

og Rsiagtighed give Hoidem
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sommere. Indlade vi atter Luften, vil Qviksslvet harve sig 

til samme Punct, hvor det stod, da Udpumpningen begyndte.

Et saadant Redskab tjener altsqa som Pr-ver ved Luft, 

pumpen, og udviser Luftens Fortyndning eller, hvor fuldkom

ment det lufttomme Rum er, som blev frembragt ved LuftpUMr 

pen. Denne Lnfttrykmaaler, som her anvendes, gives kun sin 

fulde Længde, nnar Luftpumpen er stor, er den mindre og 

ene bestemt til ak stilles paa et Bord, faa bruges kun en 

kort Lnfttrykmaaler; thi en Pr-ver er f-rst da vigtig, nnar 

Udpumpningen er dreven allerede faa vidt, at den i Klokken 

værende Luft kun formaner at bære een eller to Tommer 

Qviksolv. Proveren gjsres derfor som oftest kun omtrent 3 

Tommer hsi og gives Skikkelse af en omvendt Hævert, saale- 

des som det vises Fig. 65. I dette Tilfælde har den ingen 

Skaal med Qviksslv, men den ene Green a er aldeles fyldt 

med Qviksslv, som ogsaa gaaer tildeels op i den anden b, der 

staaer i Forbindelse med Klokken, som udpumpes. Var Klok, 
ken aldeles lufttom, maatte der ligesaa lidet være noget Tryk 

paa Qviksslvsøilen i b, som i a, disse maatte altsaa holde 

hinanden i Ligevægt eller Qviksslvet staae lige hsit i begge 

Grene; er derimod nogen Luft tilbage i Klokken, vil denne 

trykke paa Qviksslvet i b, og drive dette ned, og saaledes 

Qviksolvet t ct opad; Dirkningen vil altsaa fordeles paa begge 

Hævertens Grene, og, da disse bsr være forfærdigede lige 

vide, vil det halve Tryk vise sig ved b, det halve ved a; lægge 

vi altsaa begge Forandringer sammen, eller ogsaa blot fordobble 

a‘é Forandring, faa erfare vi, hvor stort Lufttrykket er. Finde 

vi saaledes, at a staaer £ Tomme hoiere, end naar det var t 

ligevægt med b, faa er Lufttrykket een Tomme, og viser en 

sædvanlig Lnfttrykmaaler nu 28 Tommer, da er Lufttrykket for

mindsket til Det Barometer, vi her have anvendt, tt 

saaledes i sin Indretning forsijelligt fra det omtalte sædvanlige 

Kapsclbaromcter, da det har Form af en Hævert, og kaldes 

paa Grund heraf ct Zævertbarsmeter. Almindeligen bestaaer 

det af et Glasrør, som har to lige vide Grene, af hvilke 

den længere er foroven lukket, den kortere derimod aaben, eller 

i det Mindste ikke aldeles lukket. Reret hæftes til et Brardt, 

(7)
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og fra en vilkaarlig Linie paa dette afsættss cn Maalestok, 

som bande gaaer opad og nedad, paa den fsrste Deel af denne 

læses Holden af Qviksolvet i det flnttcde Rør, paa den anden 

Deel, hvormegct Qviksslvet i det aabnc Ror er under den 

paa Brædtet opdragne Linie, begge Maal lægges sammen, og 

det Udkomne er da Barometerhsidcn. Ved dette Barometer 

undgaaes endvidere al Haarrorsvirkning; thi, da begge Rsr 

have lige Vide, sænkes Qviksolvet formedelst hiin lige meget 

i dem begge; og, da nn paa den ene Deel af Maalestokken 

regnes fra neden opad, paa den anden fra oven nedad, ville 

Haarrorsvirkningerne i begge Rør hceve hinanden. Ved Kap- 

selbarometret vil Haarrsrsvirkningen stedse vise sig; men, hvis 

Roret gives en nogenlunde tilstrækkelig Vide, omtrent 3 Li- 

nier indvendige«, er denne ubetydelig; endvidere, naar O.vik, 

selvet synker i Røret, vil det lobe ud i Kapflcn, og, da Maa- 

lestokken begynder fra det frie Qviksolvs Overflade, maa cn- 

ten denne hver Gang siydcs til sit rette Sted, eller Kapslen 

sirues op eller ned, indtil Overfladen af Qviksolvct kommer paa 

Begyndelsespunctet af Maalestokken; ved de Knpsclbaromctre, 

der blot bruges til sædvanlige Weir,Iagttagelser, gjsrcs Kap- 

flens Vide blot betydcligcn større end Rorets, og saaledes vil 

denne Rettelse kun blive liden og forbigaaes derfor i Almin, 

delrghcd. Foruden te to nævnte Hovedarter af Barometre, 

har man endnu forsijellige andre, hvis Hensigt er, decls at 

lette Iagttagelserne, deels at gjore Forandringerne i Qvik- 

solvsoilen mere kjendelige. Det hyppigst forekommende er det, 

hvis aabne Deel ender sig i en Kugle eller et pæredannct 

Glas, og som frembyder for Lufttrykket cn stor Overflade, der 

altsaa staaer i et saadant Forhold til Rørviden, at Barome/ 

trets Stigen eller Falden ikke vcesentligen forandrer Qviksol, 

vets Stilling i den aabne Deel; man bchoyer altsaa her ene 

at aflæse Maalestokken ved det Hverste af Qviksolvsoilen. En 

anden Lufttrykmaalcr, som hyppigt brngcs, er Hook's ^jul- 

barometer. Dette er et Hævertbaromctcr, i hvis aabne 

Green svsmmer et Lod, som staaer i Forbindelse med et andet 

lettere Lod ved en Snoer over en Tridse. Falder nu Baro- 

metret eller synker Qviksolvet i den lukkede Green, da vil det
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stige i den aabne Green og med dette Loddet, der svsmmer paa 

Qviksolvet, det andet Lod vil altsaa faae Overvægt og dreie 

Tridsen rundt; har altsaa Tridscn en Diser, vil man kunne 

lade denne lobe henad en Skive, paa hvis Omkreds de tilsva- 

rende Barometerhoidcr crc sirevna; da man kan gj§re Skiven 

af en vilkaarlig Størrelse og Tridsen liden, saa kunne de As- 

delinger, der svare til Forandringer af enkelte Linier i Baro- 

meterheiden, vcere betydeligen store, men Rivningen, der er for- 

bunden med Tridsen, gjsr stedse Redsiabct mindre følsomt og 

derfor nsiikket til nøjagtige Iagttagelser. Mærkeligt er ogsaa 

6uyghen'S jDobbeltbavometer. Dette er ligeledes et Hævert- 

barometer, til dets aabne Green er smeltet et snævrere Rør, 

som er fyldt med en lettere Vædfle, f. Er. farvet Spiritus; 

synker nu Qviksølvet i det lukkede Ror, saa stiger det i det 

aabne, og driver saaledes Spiritussen op i det aabne Ror, og, 

da dette er snævert, blive Forandringerne snare kjendelige. 

Dette Barometer er i hol Grad følsomt, og, nnar der er godt 

forfcerdiget, vil det, naar det ikke forstyrres ved Flytning, 

maasiee være det tjenligste til med Lethed at iagttage det for- 

anderlige Lufttryk. Man har vcl ogsaa andre Indretninger 

for at gjsre Forandringerne mere kjendelige, saasom Diagonal- 

baromctrct af Morland og Ramazzini, hvor Qviksslvsoilcn 

ligger skjeevt, men disse forekomme mindre hyppigt og crc og

saa mindre brugbare, end de omtalte.

Til saare nøiagtige Iagttagelser og især til de forhen omtalte 

Høidemaalinger kræves fortrinlige Redskaber. Qviksslvet maa 

være aldeles renset, hvilket kan siee paa folgende Maadc, som til- 

lige er et smukt Forsøg med Luftpumpen: Qviksolvet hældes i ct 

Bcegcr, hvis Bund er af Træe, saaledes, at Fibrene i Træet ere 

omtrent lodrette; dette Bæger kittes i Overkanten af en foroven 

aabcn Lnftklokke, og Under denne stilles en Skaal for at opfange 

O.viksslvet; begynde vi nu at arbeide med Luftpumpen, saa driver 

den ydre Luft O.viksslvet igjenncm Porerne i Træbuuden ned i 

Skaalcn under Klokken, som en fim Regn, men at Støvet bliver 

tilbage i Bægeret. *) Qviksolvct bor tillige vcere destilleret c tlet

*) Bed dette Forsøg bør man vcl vogte sig for, at intet Qviksslv 

(7*)
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ihemistt renset, for at det ved fremmede Deles Iblandcn ikke 

sial være lettere end det, der muligen er anvendt til ct andet 

Barometer, hvormed vi ville sammenligne vort. Endeligcn 

maa det lufttomme Rum være aldeles frit saavel for Dampe 

som for Luft, og, da Qvikselvet stedse har nogen Fugtighed ved 

sig, maa det udkoges i selve Barometerroret.

Ville vi anvende Barometret til Hsidemaalinger, da 

maa det med Lethed og uden at beskadiges kunne flyttes fra 

eet Sted til et andet. Barometre, hvorved dette Formaal op, 

naaes, kaldes Reisebarometre; de etc enten Kapselbarometre 

eller Hcevertbarometre; Qviksylvet maa, førend Barometeret 

flyttes, drives op i det lufttomme Rsr, saa at det fylder dette 

aldeles og Barometret derpaa vendes om, og i denne omvendte 

Stilling transporteres. Man har mange forsijelligc Indret

ninger as Reisebarometre. Beqvemmest turde maastce Engle- 

field'S Reisebarometer være, hvoraf en kort Beskrivelse haves 

j ørsteds Naturlære 2dct Opl. S. 328; dette er indfattet i 

sit Stativ saaledes, at man kan fore det som en Stok. Ved 

Rcisebaromctrene, ligesom ved ethvert andet nøjagtigt Baro- 

meter, findes endvidere en Varmemaaler eller et Thermometer, 

der angiver Temperaturen as Qviksslvsoilcn; da Varmen nem

lig udvider Qviksylvssilen, uden at forandre dens Vægt, ind- 

see vi, at med lige Lufttryk, vil en varmere Qviksolvsoile være 

længere eud den koldere, saa at en Rettelse maa anvendes 

formedelst Qviksolvets Temperatur, der altsaa ved enhver Ba

rometer-Iagttagelse neiagtigen bor aflæses.

Da Luften fortyndes, jo mere vi hæve os over Havets 

Overflade, vil ogsaa Len noget betydelig Høide Opholdet blive 

vanskeligt, da Aandedraget besvceres ved Luftens Fortyndning. 

Allerede naar Lufttrykket er kun halvt mod det sædvanlige, 

eller kun formaner at bære en 14 Tommer hsi Qviks-lv- 

soile, hvilket svarer til en Høide af omtrent | Miil, bliver 

Indaandningen næsten umulig; vi kunne altsaa ikke naae til 

Atmospheerens Greendser, selv om vi kunde hæve os til en

kommer ned i Luftpumpen, da dette vilde forene eller amalgamere 

sig med Messinget og saaledes fordærve Luftpumpen aldeles.
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langt betydeligere Heide; men vi kunne ved Beregninger flutte 

øs til, at i cn Høide af 10 til 12 Mile vil Luftens Tæthed 

vcere langt ringere end den mecst fortyndede Luft, vi kunne 

frembringe ved Lnftpumpen, øg saalcdes indste vi, at Iørdens 

Dnnstkreds kun kan ansees at hæve sig nøgle Mile over dens 

Overflade.

De Forandringer, som foregaae i Luften, og som angives 

ved Barometret, synes iscer at have folgende tre Aarsager: 

Tiltrækningen imellem Luften og visse Vcedsier, hvoraf der op- 

siaaer en gjensidig Blanding, saasom ved Fordunstning; For- 

andringen af Varmen, hvorved Lnften fortyndes og fortættes, 

og Lnftens Bevægelse, som frembringes ved forsijellige Zlarsa- 

gcr, og hvorved dens Tæthed og andre Scerkjenber endvidere 

forandres?

Det er allerede fremsat i Begyndelsen af dette Afsnit, 

(Side 83), at Atmosphären ei blot bestaner af Luft, men af 

forskjellige Dainpe, Luftarter og Dnnster, som stedse stige op i 

den. Saalcdes bliver et vandt Klæde, som er udsat for Luf- 

tcn, snart tort, og Vand vil Tid efter anden fordampe, eller 

med andre Ord blive opflugt af Luften, som det staaer i Be- 

rsrclse med; Vandet bliver altsaa blandet med Luften og holdt 

oppe og opløft af den. Man har ved Forsøg overbeviist sig 

om, at een Cubikfod Luft er istand til nt holde saaledcs 12 

Gran Vand, f-lgeligen maa til enhver Tid Dunstkredsen meer 

eller mindre være svangret med Vanddampe; Dr. Zalley har 

beregnet, at Middelhavet i een Sommerdag uddampcr over 

5 Billioner Potter Vand. Saasnart Luftens Tæthed for- 

mindskes, eller Vanddeleue blive bragt hinanden nærmere ved 

Knlde, eller af andre Grunde, falde de tilbage og blive ned- 

flagne eller vende tilbage igjen til Skikkelsen af en synlig 

Vcedske.

2lt Vand til enhver Tid indeholdes i Luften, indsees ved 

den Damp, som vi stedse see uedflaae sig, naar en meget reen 

Luftklokkc Udpumpes, og. som er Intet uden en faldende Regn 

i det Smaae. Den, Dug, hvormed Vægge og Vinduer kort 

fHr vaadt Veir bedækkes, hidrører fra samme Aarsag; thi Luf- 

ten er da oversvangret med Vand og begynder at afsætte en
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Deel af det. At Vand er tilstede i Luften, opdages ved 8ug- 

tighedsmaalerne (Hygrometrene), hvis Hensigt er at ud- 

maale Lnftens Fugtighed. Der ere flere af forskjellig Skik- 

kelse, men de fleste svare ikke aldeles til Hensigten og forandre 

sig med Tiden. Een af de simpleste Fugtighedsmaalere er en 

Snoer af sammensnoet Hsrgarn, som forneden har en Bly- 

kugle, og ovenfor denne en inddeelt Skive, som er ophængt 

under Loftet, omtrent 4 Tommer fra Væggen. Ved Fugtig

hed sammentvindes Traadene t Snoren, ved Torre i Lusten 

derimod tvindes den op, og saaledes dreier Skiven sig rundt; 

Luftens Fugtighed bestemmes nu ved den Inddeling af Ski, 

ven, der just peger imod et bestemt Mærke paa Væggen. — 

Det Spilleværk, der kaldes Veirhuset, har samme Grund; 

naar Luften bliver tør, da vinder Snoren sig op, og, idet 

Skiven derved dreier sig rundt, kommer Damen frem, naar 

Snoren ved Fugtigheden derimod tvinder sig sammen, kommer 

Manden med Parapluien frem. Et andet Slags Fagligheds, 

maalere bestaaer af en Voglsang, paa hvis ene Ende er an- 

bragt et Stykke Svamp, en Prop, eller noget grant Papiir, 

og som holdes i Ligevægt nf et Lod; da disse Materier nu let 

indsuge Luften, indsee vi, at i fugtigt Veirligt, vil den Ende, 

hvorpaa de ere anbragte, faae Overvægten, i tort Veir Loddet. 

Fifiebeen, Elftnbeen, Haar o. s. v. modtage ogsaa let Luftens 

Fngtighed og udvide sig; forøge vi Bevægelsen ved at lade 

den virke paa den korte Arm af en Vægtstang, hvis lange 

Arm tjener som Viser paa en afdeelt Bue, se.a dannes og- 

saa derved en Fugtighedsmaaler, og af disse er især Saussu- 

re's Haarhygrometer mærkeligt. Imidlertid ville to saadanne 

Fugtighedsmaalere, skMdt forfærdigede af samme Materie, 

vanskelige« bringes til at være hinanden lige, hvorfor ogsaa 

deres Værd i videnskabelig Henseende har været ringe. Som 

Len eneste fuldkomne Fugtighedsmaaler, maae vi ansee Daniell'S 

nyligen opfundne hygrometer. Dette grander sig pna Fol- 

gende, som let ved Erfaring bekræftes: bringe vi et koldt Le- 

geme ind i varm Luft, som er fyldt med Dunster, saa falde 

disse Dunster som Dug strax paa det; naar vi saaledes om 

Vinteren, bringe en poleret Metalplade ind i den varme Stue,
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slaacr den sig, og det desto snarere, jo mere Luften er fyldt 

med Dunster, og jo koldere det indbragte Legeme er i For- 

hold til Temperaturen i Stuen. Redskabet har nu den Ind- 

retning, som Fig. GG udviser; abccl er et omboiet Glasror, 

til hvis to Ender ere blæste Kugler a og d, a er i Alnunde- 

lighed gjort af en mørf Farve, for at man desto lettere kan 

see de nedflagne Dunster, Kuglen d overtrcekkes med et Vtykte 

tyndt Kattun; i Grenen b, som almindeligen er videre end 

de andre Dele af Røret, er stukket et lidet Thermometer, i 

-vrigt cr det Hele næsten lufttomt og rummer blot noger 

Naphtha eller 2Ether. Inden man aflæser Hygrometret, pen- 

des Roret om, og ved nt holde den varme Haaud paa Kuglen 

d, bringes al 2Etheren over i Kuglen a, dernæst vendes. Ro

ret atter med Kuglerne nedad; ved at dryppe nogle Draax 

ber 2Ether paa Kuglen d frembringes en Kulde inden i Ro- 

rct, som formedelst 2Etheren, der er i cr, og som nu vil be- 

gynde nt fordampe, udbreder sig til a; Kuglen som nn saa- 

ledes cr koldere end Luften vil beflaacs af Dunsterne,, der 

svæve i denne, naar det indvendige Thermometer er faldet til 

cn vis Grad. ’ Sammenligne vi denne Grad, med den, som 

det frie Thermometer, der undertiden cr anbragt paa Soilerr 

e, viser, saa ville vi af denne Forskjel kunne slutte os til, om 

Luften cr fugtig eller tor; i forste Tilfælde vil Forstjelleu 

imellem begge Thermometerne kun være ringe, thi ved cn 

liden Afkjolinq, ville de mange Dunster, hvormed Luften el- 

fyldt, let nedflaae sig, cr Luften derimod Ur, da maa Afkjo- 

lingen gjores betydelig, eller det indcstuttede Thermometer bri- 

ves meget ned under det frie, inden Dunster vise sig paa den 

mørkes Glaskugle.*)

*) Daniell's Hygometer forsærdiges af Antonio Lem i Kjsbenhavn ; 

med Instrumentet lader han følge cn kort - Anviisning til dets 

Brug.

Luften optager ikke blot Land, men cn Mængde andre 

flygtige Materier, hvorved mange af dens Scerkjender blive 

meget forandrede, og, efterdi Varmen hjælper til alle disse 

Forbindelser, saa ville alle varme eller ophedede Vædsier lettere 

fordampe end kolde. Dryp nogle Draaber 2Elher i et stort
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Drikkeglas, øg bedæk det i faa Minuter med en Glasplade; 

2Etheren vil nu fordampe i Luften og vil gjsrc denne få a 

brændbar, at den vil fænge Ild, naar vi Me ct Lys til den. 

Udpump en aaben Luftklokke, hvori er indkittet ct langt Rer 

med en Sp«rhane, og led dernæst Luften atter ind igjennem 

Rsret, men saaledes, at den fsrst gaaer igjennem en Lampe, 

der brsender med Terpentin,Spiritus. Klokken vil nu vise sig 

fuld af Rsg, nten denne Reg vil have bragt med sig en saa- 

dan Mcengde flygtig Olie, som vil i saadan en Grad have 

forenet sig med Luften, at denne bliver brændbar, øg vil, 

naar den antændes, br«nde med en smuk Flamme.

Uagtet den Tiltrækning, som saaledes synes at finde Sted 

imellem Luft og forstjellige Vcedfler, vil bog Luftkredsens blotte 

Srpf forekomme, at de hæve sig som Damp eller fordampe, naar 

Varmen kun er ringe. Saaledes er Naphtha den letteste Væd, 

fle, og, naar denne stilles i en Skaak under Luftklokken, vil 

en blot gandfle ringe Arbeiden med Pumpen bringe det til at 

koge. Vand i den frie Luft vil ikke koge ftrend ved 80 Gra

ders Varme; men, naar det sædvanlige Lufttryk formindfies, 

koger det ved en meget ringere Varme.

Denne Omstændighed har vakt den Idee at bestemme 

Bjerghyider og andre Horder ved Hjælp af Varmemaaleren og 

Vand, som bringes i Kog, istedetfor at anvende Lufttrykmaa- 

leren. Thi, da Vand koger ved en Temperatur af 80 Grader 

ved Havets Overflade, maa det, ligesom i den fortyndede Luft 

under Luftklokken, koge paa Toppen af et Bjerg med en rin, 

gere Varme, saaledes har man fundet, at Vand koger paq 

Toppen as Montblanc ved en Varme af 67 Grader.

Den Fugtighed, som fores om i Atmosphären, danner 

sig, naar den kommer til en noget betydelig Hyrde, til Skyer; 

thi disse ere fornemmeligen vandagtige Dampe, der svsmme i 

Luften og have tilstrækkelig Tæthed for at blive synlige, men ere 

dog ikke samlede nok til at frembringe Vand; dette er om- 

stamdeligen blevet godtgjort ved dem, der ere komne igjennem 

Skyer, enten ved at bestige hore Bjerge eller fare med ct 

Lttftsiib. Skyernes Skikkelse og Tilstand ville væsentlige« være
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afhængige af Styrken og Heftigheden af Vindene, som øg af 

Lnftelektricitæten.

Naar en saadan Forandring 1 Atmosphcercn finder Sted, 

at dens Tæthed formindsics, vil den vcere mindre istand til at 

bære Qviksslvct i Lufttrykmaaleren, og den vil ogsaa være 

mindre istand til at bære de vandagtige Dampe, Skyer og 

hvad ellers maatte sv-mme i Luften; sølgeligen maae disse dale, 

og, dersom Skyerne komme i nær Bersrelse nok, saa at Draa- 

ber dannes, saa opstaaer Regn, eller, hvis det er koldt, Snee. 

Dette forklarer saaledes Brugen af Lufttrykmaaleren som Veir- 

glas, og viser hvorfor flet Veir kan ventes, naar Qviksolvet 

falder, og det modsatte, naar det stiger. Regn synes derfor 

!kke at være andet end cn Tilbagevenden af idet Vand, som 

tilforn er fordampet, og, efterdi Bjerge formedelst deres Til

trækningskraft trække Skyerne til sig, saa er Regnsiyl langt 

heftigere og hyppigere i Bjergegnene end i det stade Land. 

Da den jøvre Deel af Luften stedse er koldere, end den nedre, 

vil der paa Toppen af Bjergene falde Snee, og, af samme 

Grund, naar Vauddraabcrnc fortættes saa holt oppe i Luften, 

at de fryse, ville de falde paa Iorden, endogsaa om Som

meren, i Skikkelse af Zagel; medens derimod Snee er Vand- 

draabcr, frosne langt nærmere Jordens Overflade, da de 

ellers ikke vilde beholde den fine Chrystalform, som de almin

delige» have. Man kan let undersøge denne ved at lade 

nogle Smaaflokker falde paa sort Klæde, og derpaa betragte 

dem med et Forstørrelsesglas.

Taage er cn Skye, der ligger paa Jordens Overflade 

og i Almindelighed bestaaer af Vanddampe, blandede med 

Dug, men som er saa teet og tung, at den ikke kan hceve 

sig i Luften. Dug har man forhen almiudeligen anseet som 

cn Fortætning af den Vanddamp, der tilforn har været ud, 

dunstet; men man har siden opdaget, og Dr. Wells har 

paa en sindrig Maade godtgjort, at Dug ikke falder, som 

man almindelige« har troet, men foraarsages ved Fortætnin- 

gen as Dampene just i det -Pieblik, de opstige. Thi, M 

Jorden er om Dagen tilstrækkelige» opvarmet til at dampe, 

og er en flet Varmeleder, vil den beholde sin Varme langt
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længere end Luften, der er i Berørelse med den, og det ent 

ogsaa, efterat Luften ved Solens Nedgang saaledes er ble- 

ven afkjolet, ats den ikke længere kan modtage Dampene; 

Følgen heraf er, at de strax atter forandre sig til den Vcedske, 

vi kalde Dug, og som stedse viser sig efter Solens Nedgang, 

især naar Dagen har været meget varm. Fryser Duggen, da 

opstaacr paa Jorden og de Gjenstande, der ere paa den, 

Riimfroft.

Den Tiltrækning, som finder Sted imellem Vand og Luft 

er gjensidig, og, som Følge heraf, vil Luft stedse være forbun

den med Vand og andre Vædsker, ligesom disse forbinde sig 

med Luft. Dersom et Glas med Vand er stillet under Luft- 

klokken, og Luften udpumpes, vil den Luft, der indeholdes i 

Vandet, strax vise sig, efterdi dens Spændighed vil bringe den 

til at Udvide sig, og Vandet vil sees fyldt med smaac Per- 

ler, der, uaar Udpumpningen fortsættes, ville vore, stige ril 

Overfladen af Vandet og undvige. Dersom Luft sammen- 

trykkes paa Overfladen af Vandet, vil det modtage og indsuge 

en siorre Mængde Luft, end ved det sædvanlige Lufttryk, og, 

da forskjellige Grader af Tiltrækning sinde Sted imellem for/ 

fljellige Luftarter og Vand, faa, dersom Kulsyre, eller som den 

forhen kaldtes Firluft, forbindes eller indtvinges i Vand, dan- 

' ner sig en opbrusende Vædfle, Hig Seltscr- og andre Mine- 

ral-Vande; proppet Ot, brusende Champagneviin og andre 

saadanne Vcedsier besidde den Egenflab at bruse derved, at de 

udvikle Kulsyre, efter at de ere proppede; og, da denne 

Luft ikke kan undvige, forbinder den sig med Vædsien.

Paa en kunstig Maade sieer Sammentrykningen af Luf- 

ten ved en Pumpe, der kaldes Samnientrpknings-Pumpen, 

som er aldeles liig Pnmpestsvlen i Luftpnmpcn, undtagen, at 

dens Klapper aabne sig og virke i den modsatte Retning. 

Hvis saaledes i Fig. 64, der, som det forhen er omtalt, just 

har samme Indretning som Luftpumpen, Klappen s i Støv- 

len og ligeledes Klappen t i Stemplet, aabne sig nedad, iste- 

dctfor opad, vil, idet vi drage Stæmplet i Veiret, Støvlen 

fyldes af Luft igjcnnem Klappen t, istcdctfor igjennem s; 

drive vi nu Stæmpset nedad, vil Luften, da den ikke kan



Sammentryknings-Pumpen. 107

vende tilbage igjennem t, gaae igjennem s, og saaledes fores 

igjenncm Roret g til en Klokke eller et Kar uu, bestemt at 

modtage den. Saaledes kan ved en fortsat Pnmpning Sam

mentrykningen beständigen fortsættes.

En simplere Form af Sammentryknings-Pumpen et den, 

som sædvanlige» bruges, og som er fremstillet Fig. 67, hvor 

w er en Skovle, i hvilken Stæmplet co bevæger sig lufttæt 

ved Hjælp af en Stang og et Haandgreb. Dette Stcempel er 

ikke gjenncmborct, et heller har det nogen Klap; den eneste 

Klap, som Redstabet har, er den, der ligger i Bunden y, og 

som aabner sig nedad, paa Støvlen ved z er anbragt et Hul, 

for at Luften kan flippe ind; forneden er en Skrue, hvormed 

Pumpestsvlen sirnes til det Kar, hvori Luften sial sammen

trykkes. Drages nu x i Veiret, opstaaer for et Hicblik i 

Stevlen et lufttomt Rum; men dette fyldes af den ydre Luft, 

der trænger igjennem Hullet 2; trykkes Stæmplet a? nu ned- 

ad, da nodes al denne Luft til at gaae igjennem Bnndklappcn; 

saasnart Stæmplet atter hæves, trykkes Buudklappcn i Veiret; 

der opstaaer i Støvlen et lufttomt Rnm, som, naar x er 

kommen til sit Hoieste, fyldes igjennem Hullet x, denne Luft 

presses atter ved at nedtrykke Stæmplet igjennem Bnndklap- 

pen, og saaledes opstaaer ved en fortsat Pumpen cn stedse 

stigende Fortætning i det Kar, hvortil Sammentryknings- 

Pnmpen er skruet.

Da Luften i hor Grad er spændig, saa har egentlige» 

Fortætningen ingen Grændse, uden forsaavidt som man omsider 

ikke har Kraft nok til at drive Stæmplet og ikke kan skaffe 

Kar, stærke nok til at modstaae den sammentrykte Lnfts Spænd

kraft. Imidlertid har man bragt denne Sammentrykning 

overordentligen vidt, uden dog derved at kunne berøve Lusten 

sine Egenstaber, at være gjennemsigtig, flydende 0. s. v. Naar 

man gjor Forsøg med sammentrykt Lnft, maa man sorge for 

nt de Glas, eller hvad man ellers anvender for deri at sam- 

mentrykke Lnft, ere af tilstrækkelig Styrke, thi Trykket er her 

mere end 14 U paa O.vadrattommen; ct heller hjælper her 

Klokkernes runde Skikkelse (Side 86), thi den modstaaer kun 

det udvendige Tryk,
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Fremgangsmaaden nt sammentrykke Luft, og at den, 

naar den er sammentrykt, har en hsiere Grad af Spændighed, 

vises meget godt ved det Instrument, vi forhen have omtalt 

Side 87, og som kaldes efter dets Opfinder, en græsk Mecha- 

niker, Zeronskuglen, det er afbildet Fig. 68; det bestaaer 

af en huul Kugle gg, som for tydeligen at vise Virkningen, 

helst er af stærkt Glas, og som staaer paa Foden h, i dens 

aabne Hals er fast indkittet cn Messinghat i, som er gjen- 

ncmboret, og forneden ender fig i et Ror /, der naacr næsten 

til Bunden af Kuglen, foroven har den en Spcrrhane 

Kuglen fyldes omtrent halvt med Vand; nu sirucs, medens 

Hanen holdes aaben, Sammentryknings-Pumpen til Halsen, 

og igjennem Roret Z drives Luft ned i Kuglen, der som Bob- 

ler vil gaae igjennem Vandet fra neden af opad og samle sig 

oven i Kuglen, hvor altsaa en Sammentrykning af Luft sin- 

Ler Sted; nu lukkes Hanen, og Pumpen afstrues, men i deus 

Sted paaskrues den fine Pibe m. Aabne vi nu atter Hanen 

l, da vil den sammentrykte Luft, der besinder sig oven i Kug- 

len, trykke paa Vandet og saaledes kaste dette i Veiret gjen- 

ncm m i en Straale. Denne Straale vil være desto høiere, 

jo større Trykket har været, og vedblive til næsten intet mere 

Vand cr tilbage i Kuglen.

Dette Redsiab cr snare stikket til at oplyse Indretningen 

af Vindkjedlen, som anvendes ved forsijellige Pnmper og 

iscer ved Ildebrands-Sproiterne for at frembringe en kraftig 

og lige stærk Vandstraale, vi ville Lerfor i Vandtryklceren atter 

henvise til dette Redstab.

Vindessen er det bedste Exempel paa den overordent- 

lige Kraft, som Lnst er istand til at udove, naar den i hot 

Grad sammentrykkes; eftersom derved udskydes Kugler med en 

Kraft/ liig det antændte Krudts. Det er besynderligt, at, 

skjondt Lnstpnmpen cr en ny Opfindelse, har Vindbøssen, som 

kommer den saa nær i Skikkelse formedelst dens Klapper og 

Stevler, været til længe for; thi Ulusschenbroek beretter, 

at der i en Hr. v. Schmettans Rustkammer har befundet sig 

c li Vindbøsse med Aarstallet 1474. Den nærværende Vind- 

bysse, der nu siyder henimod 10 KUglcr efter hinanden uden
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noget mcerkeligt Tab af Kraft, er imidlertid bctydcligen for# 

sijellig fra den ældre, som fsrst efter en lang og besværlig 

Sammentrykning udsijyd en eneste Kugle.

Den almindelige Skikkelse af den nyere Vindb§sse, saa- 

lcdes som den nn forfærdiges, kommer meget nær en sædvan

lig Bosse, undtagen, at Laasen ikke har nogen Steen, og at 

forneden er cn stcerk Kobber- eller Icrn-Kugle, som indeflutter 

den fortættede Luft.

De væsentlige Dele af denne ere fremstillede i Fig. 69 

i Gjcnncmsnit: n er Bøsseløbet, o Luftkuglen, som er skriiec 

til den nedcrste Deel af det; denne Kugle har en kegledannet 

Prop p, der bringes til at slutte-ved en Fjeder, der trykker 

den opad; q er en Hane, der, naar den paa sædvanlig Maade 

trækkes af, falder ued og giver et Slag paa Staalpinden r, 

der gaaer aldeles lufttæt igjenncm Hullet, som er boret i Bøs

seløbet, saaledes aabner Proppen eller Ventilen p sig, og cn 

Deel af den sammentrykte Luft flipper ud bag Kuglen, som 
saaledes skydes ud. Man maa lægge Mærke til, at Hanen q 

er saaledes indrettet, at, naar den langsomt nedlades, vil den 

ikke aldeles rsre Staalpinden r, og altsaa vil den ikke aabne 

Proppen; men, hvis den ved at trækkes af, smækker hurtigt 

ned, saa tWr den Fjedren til at trykke sig sammen et Hie- 

blik, hvorved cn liden Aabning opstaaer, hvoraf lidt Luft strøm, 

mer ud; saaledes kan ved denne Indretning en eneste Ladning 

af Lnftkuglcn vcere tilstrækkelig for at udsiyde flere Kugler, 

medens ellers Luften vilde kun udsiyde een Kugle ad Gangen. 

Det kræver betydelig Krast og Tid at lade cn Vindbøsse; 

Fig. 70 viser Pumpen, hvormed dette i Almindelighed skeer; 

s forestiller Kuglen, der er skenet af Vindbossen og skruet til 

en stærk Iernpnmpe, som er indrettet ligesom Fig. 67, men 

har to Haandgrcb tt, Stæmpclstangen u er fastgjort til en 

Tværstang w, hvorpaa man træder under Pumpningen, og 

hele Støvlen .v og Kuglen s trækkes op øg ned ved Haand- 

grebene tt, indtil den sammentrykte Lufts Spændkraft alde

les modsætter sig Pumpningen. En væsentlig Forbedring er 

endnu den, at man gjyr Kolben hunt; denne træder nu iste- 

detfor for Kuglen 09 kan fom denne afskrues og sættes paa
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Sammentrykniugspumpen. Ved at være forsynet med flere 

Kolber, og ved at Bindbossen har forskjellige andre Indrctnrn- 

ger, som her ville blive for vidtløftige at beskrive, staffer den 

samme Bcqvemmelighed og Kraft som de sædvanlige Ildgevee- 

rer, ihvorvel den naturligviis formedelst den sammensatte Me- 

chanisme bliver kostbarere. Man har ogsaa Vindboöser, hvor 

Windkammeret dannes ved at Bøsseløbet stikkes i et videre 

Ror, imellem hvilke Luften sammentrykkes.

Naar Lnftcn scettes paa een eller anden Maade i Bevæ, 

vcegelse, opstaaer Vind, og, stjondt mange Ztarsager kunne frem

bringe en saadan Bevægelse, saa ere dog Varmeforandringerne 

den væsentligste. Thi, efterdi alle Legemer udvide sig ved Var, 

men (Side 12), saa at deres Dele komme længere fra hinan- 

dcn, maa ophedet Luft blive lettere end kold og felgcligen stige 

r Betret ved denv større Lethed. Saaledes stiger Rogen op r 

Skorstenen, fordi den er blandet med opvarmet Luft, og Luft, 

Met bringes ligeledes til at stige, ved at den opvarmede Lnft 

er lettere end den koldere.

Da Luftseiladsen horer til Lufttryklæren, ville vi her 

nærmere betragte Luftflibet, og den dermed forbundne Lnftbal, 

lon, der kan bringes til at stige paa to aldeles forsijellige 

Maader. Enten fortynde vi Luften i Ballonen ved Varme, 

og have da det Slags Lnftmasiiner, som efter deres Opfindere 

Brødrene Montgolfier, kaldes Montgolfierer, eller ogsaa fylde 

vi Ballonen med en Luft, der er lettere end den atmosphæri- 

ske Luft, nemlig Vnndstofgas eller BrindlUft, en saadan Bal

lon kaldes efter den franste Physiker Charles, der angav 

denne, en Charliere. Montgolfieren forfcerdiges i Zllmindelig- 

hed af Lærred eller vel ogsaa nf Papiir og gives omtrent 

Skikkelse nf en Kugle, forneden anbringes en Ild, som op

heder Luften, hvormed Ballonen kun omtrent indtil | har været 

fyldt, og da bctine indesluttede Lnft udvider sig, saa udspiles 

Ballonen; den udfylder saaledes et Rum, som, hvis det var 

fyldt med sædvanlig Lnft, vilde være 3 Gange tungere end den 

opvarmede Luft nu er, vi kunne altsaa endnu tilfoie Lærredet 

eller Papiret, hvoraf den varme Luft indcflnttes, eller hvoraf 

Ballonen er dannet, ja endog Risten eller Apparaten, hvori II-
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den er anbragt, og et Gallone med Mennesker, og dog bliver 

det Hele, naar Ballonen er tilstrcekkeligen stor, lettere end 

Luft af lige Omfang og maa altsaa stige.k Varmen bringes 

tilveje enten ved flere Spirituslamper, hvor da efter Omstæn- 

dighederne nogle tændes eller flukkes af Luftsiippcrcn, endogsaa 

under Seiladsen, saaledcs, at han ved mere at ophede eller 

afkjole den i Ballonen værende Luft kan stige eller dale, eller 

ogsaa ved et Baal af let Brænde, som da efter Omstændig

hederne kan formeres eller formindskes. Anvendes Lærred til 

Ballonen, da fernisscres dette i Almindelighed for at gjsre 

det tættere og overtrækkes indvendige« med en Iordfarve for 

mindre at vcere udsat for Forbreendning, hvis enkelte Dele 

deraf skulde komme i for nær Berørclse med Flammen; giver 

man en saadan Ballon en Tværlinie af 22 eller 23 Alen, da vi! 

den have en Stigekraft af 400 til 500 H, hvilken er tilstrcek- 

kelig til at hceve baade Ild-Apparatet, Galleriet og Luftseile- 

rcn. Ved Charlicren anvendes den lettere Luft, der kaldes 

Brindluft, eller med ct ældre Navn Vandstofgns. Denne er- 

holdes i sin storste Reenhed ved at lede Vanddampe over 

gloende Jern og er over 14 Gange lettere end den atmosphce- 

riste Luft; mindre rccn, men hlirtigere, Udvikles den af Iern- 

cller Zinkspaaner, blandede i omtrent iz Gang deres Veegt 

Svovlsyre eller Victriololie, fortyndct med 10 til 12 Gange 

saameget Vand; ogsaa kan anvendes den mindre kostbare 

Steenkulgas, der dog stedse er omtrent 4 Gange lettere end 

den atmosphærisie Luft, og som er den, der almindcligen brv- 

gcs til Belysning. Da Brindluften stedse er temmeligen kostbar, 

gjor man Charlicren gierne mindre end Montgolsicren, og der- 

for maa anvendes ct lettere Overtræk; bruge vi fernisseret Taft, 

og Brindluften er udviklet af Zink og Svovlsyre, da den faa 

kan regnes omtrent kun at veie | af den atmosphærisie Luft, 

faa vil Ballonen, naar dens Tværlinie er 12 til 13 Al., have 

en Stigekraft af omtrent 500 tz>, hvilken ogsaa er tilstrækkelig 

til at bcere en Gondol, der ved ct Net er befæstiget til den 

ovre Deel af Ballonen, og som kan optage 2 Mennesker. 

Til mindre Fors-g anvendes for Montgolfiererne ret passende 

Papiir, og man vil kunne bringe Kugler heraf, hvis Tværli-
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nie kun er et Par Alen, til at stige; ligeledes kan til Char- 

tieren anvendes ben Hud, man faaer, nnar Faarene fode, eller 

ogsaa den saakaldte Guldflagerhud, der beredcs af Oxcns Tyk^ 

tarm; en saadan af Guldflagerhud forfeerdigct Kugle kan 

endog gjorcs af en Tvcerlinie kun 6 Tommer stor, og af den 

anden Hnd endnu mindre.

De Luftreiser, som iscer strax efter Luftstibets Opfindelse 

(1783) hyppigen ere foretagne, have ikke bragt de Resultater, 

man af saa betydelige Foretagender, betragtede som Naturfor- 

fog, havde turdet vente sig; -et maa tilstaaes, at de som oftest 

foretoges af dumdristige Gjoglere, blottede aldeles for Natur, 

Kundsiaber, meer i den Hensigt at fremstille et vistnok interes, 

fant og prægtigt Skuespil, end et belærende og Videnflaben 

udvidende Forsog. De Undtagelser, som vi kunne gjore, ere 

saa faa, at vi vel tor haabe, at bringe Lnftseiladsen over den 

ufuldkomne Tilstand, hvori den endnu besinder sig; det mangt 

ler ikke paa Forflag at udvide og forbedre Luftfarten, men, 

da disse ikke kunne iv«rks«ttes uben Bekostninger, og kun udføres 

af Moend, der forene Kundsiaber med personligt Mod og Kold

blodighed i Farer, saa ere selv de Forflag, der synes antage

lige, ikke provede. Hovedopgaven bliver altid at styre Lufts 

ftibet og endnu synes stedse uovervindelige Vansieligheder at 

hindre dette: særegne Vinger eller et Slags Roer, hvormed 

man hindrede, at Vinden drev Ballonen med sig, vilde kræve 

en faave stor Krast; og, kunne vs end ved Dampmaskinen 

bringe denne tilveie, kjende vi ikke Midlerne til at gjsre denne 

Mastine saa let, at den tillige med Luftsiipperne kunde hæves 

i Veiret. Snarere vilde man maaskee kunne spore, at i visse 

Hsidcr herstede Luftstrømninger, og ved at felge disse knnde 

man forskaffe sig den Retning, man snskede. De mærkeligste 

Luftreiser, som have afgivet videnskabelige Resultater, ere 

Charles'S og Roberts i Paris den i Decbc. 1783, Blots 

og Gap Lussacs den 24 Ang. 1804, og Gay Lussacs 

Reise den 26 Septbr. samme Aar, ved hvilken sidste han hæ, 

vede sig til en Høide af rmsicn een dansk Miil. Anvendelse 

af Lnstskibct i Krigen skecte i Revolutionskrigen i Slaget ved 

Lleurus, hvor de franske Osficierer i en Ballon Udspioncrede
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den østerrigsie Leir; imidlertid indførtes dog ikke Lnftstibene 

almindeligt ved Armeerne, saaledes som man havde spaact, det 

vilde skee, og kun en kort Tid var en militair, aerostatisk Skole 

oprettet i Frankrig, uden at dog just Luftsciladscn ved den 

bragtes betydelige« fremad.

Vindene foraarsagcs, som det er omtalt, fornemmeligen 

af Luftens ulige Temperatur, hvilket vi kunne spore i det Min

dre ved den Træk, der findes i vore Huse; cn Luftstrøm jages 

ved Ilden op i en Kamin, og den saaledes forsvundne Luft 

erstattes ved den kolde Luft, som hvert Hieblik krænger ind ad 

alle Sprækker; stoppede vi alle disse, da vilde Kaminen hore 

op at trække; den varmeste Luft vil stedse befinde sig foroven t 

ethvert beboet Værelse, ligesom ogsaa i Theatre Galleriet stedse 

cr hedere end Parterret. Naar vi altsaa lnkke cn Dsr op 

fra et varmt Værelse, vil den varme Luft strømme ud foroven, 

og den kolde Luft strømme ind forneden, hvorom, vi let kunne 

overbevise os, ved at holde et Lys i Aabningcn; Flammen af 
dette viftes foroven ud af den varme Luft, forneden indad r 

det varme Værelse af den kolde Luft.

De stadige Se, og Landvinde, som herske paa 9erne og 

ved Kysterne af Landene i de hede Iordstrog, have en lignende 

Grund, og cre egcntligcn Folger af samme Dirkning, men 

efter en større Maalestok, og vise tilstrækkeligen, hvorledes 

Vinde fremkomme ved Temperatnrforandrmgen. Paa 9erne 

blæser saaledes paa den varmere Tid af Dagen Vinden mod 

Midtpnnctet af 9en fra alle Kanter, om Natten derimod blce- 

ser den mod alle Sider ud fra Midtpnnctet; thi Solens 

Straaler frembringe langt snarere Hede i Luften lige øver 

Land, da dette lettere opvarmes og tilbagekaster Heden, end 

Havet, hvorfor om Dagen Luften over Land er fortyndet, og 

altsaa den koldere Sslnft strømmer ind, om Natten derimod, 

afkjoles Landjorden hurtigere, og Luften vil da strømme fra 

Midtpnnctet af Landet ud imod Søen til alle Kanter.

passal^Vindene eller Handels/Vindene (trade-winds), 

font de kaldes formedelst den Tryghed de forskaffe Handelsskibene, 

ere et nyt Excmpel paa samme Virkning. De blæse hele Aaret 

ft« £)ft til Vest henad Linier:, og foranlcdigcs ved at Luften 

(8)
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fortyndes ved Solens Varme, og at Iorden bevæger sig fra 

Vest til 9st. Nær Jordens Overflade maa nemlig til enhver 

Tid den koldere Luft strømme imod Linien; denne Luft er ikke i 

saa hurtig Bevægelse fra Vest mod 0(1, som Egnene under Linien 

og modtager først scent disses hurtigere Bevægelse, saaledes 

ville altsaa disse Luftparticler synes at bevæge sig imod Vesten 

og altsaa under Linien frembringe Passatvindene. Disses Re- 

gelmcessighcd forstyrres imidlertid nf den særegne Fordeling af 

Vand og Land, der virker, som forhen er vrist, og af Solens 

forstjellige Stillinger efter Aarstiderne. Saaledes blæser imel, 

lem Madagascar og de afrikanske Kyster fra October til Mai 

en stadig Sydostvind, fra Mai til October en stadig Vestvind. 

Sonden for Arabien og Persien og i den bengalsie Bugt her

sker fra April til October en stærk Sydvestvind, ledsaget af 

sorte Skyer og Storme, den øvrige Deel af Aaret en svag 

Nordost; Solen har nemlig i Sommermaanederne ophedet 

Asiens Lande, altsaa vil den koldere Luft fra Sønden trænge 

op imod Norden og saaledes frembringe Sydvestvinden; i 

Vintermaanederne ganer Vinden -derimod om imod Nord, 

men er svagere, da Havet ikke saa let som Landet modtager 

den ved Solens Stilling foraarsagede Varmcforandring. Alle 

disse stadige Vinde, som saaledes findes imellem Vende- 

cirklerne, kaldes Mussons (monsoons).

De øvrige Vinde ere tilfældige, imellem dem mane vi 

især mærke hvirvelvinden, som opstaaer ved to hinanden 

krydsende Luftstrømninger, Zarmattanen og Sirsccoen; hvilke 

to sidste komme begge fra Africas Sandørkener; Harmattanen 

blæser paa Vestkysten af Africa og cr ledsaget af en tor Hede 

og Stov; Siroccoen blæser i Middelhavet, Grækenland og 

Sicilien, den er en heed Sydvind, som svangres med Dun

ster, idet den stryger over Middelhavet, og er saaledes i hyi 

Grad usund.

For at iagttage Vindens Retning og Styrke har man 

Vindfl^ie (Anemoskoper) og Vindmaalere (Anemometre). 

Ifølge Bevægelsens Love, forholde Vindens Virkninger sig som 

Qvadratcrne af deres Hastigheder. En sædvanlig og allerede 

temmeligen følelig Vind gjcnnemlober 10-15 Fod i eet Se-
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cund; stiger Hurtigheden til 40-60 Fod, da kaldes Vinden en 

Storm, og, overstiger den dennes Grændser, kaldes Vinden en 

(Drcan; de stærkeste, man har iagttaget, gjcnncmlsbe i eet 

Secund 100-150 Fod, de forefalde vel hyppigst i det hede 

Iordstrsg, dog har man i Norden ogsaa Orcaner af hcnimod 

120 Fods Hurtighed i Secnndet.

(8*)



Sjette Afsnit.

Lydlære. (Akustik).

Frembringelsen og Forplantclscn af Lyden afhandlcs i ben Dccl 

nf Naturlæren, der kaldes Lydlære, og, ihvorvel denne maa 

synes at være aldeles forsijellig og adskilt fra Luftleeren eller 

Pneumatiken, ville vi dog indsee ved at betragte, at Lyden 

næsten stedse igjennem Luften naaer vort Øre, at mange Lyd 
frembringes af Luften selv, og at de alle mcer eller mindre 

forandre sig ved at gaae igjennem den, at imellem disse to 

Afsnit af NatUrlceren findes en nær Forbindelse, saa at det 

ene med Rette folger ovenpaa det andet.

Lyd er Folgen af visse Bevægelser eller Svingninger, 

der frembringes i tonende Legemer og derfra forplantes til 

Aret paa en Maade, som siden vil blive forklaret; og, som 

Følge heraf, ville de bestemteste eller meest hørbare Lyd blive 

frembragte ved Legemer, der ere saa spcendrge, at de let kunne 

sættes i en svingende Bevægelse, og, jo hurtigere Sving- 

ningerne ere, desto skarpere eller højere er den frembragte 

Tone. Naar saaledes en fugtig Leerkugle, der ikke besidder 

nogen mærkelig Spmidighed, flanes af en Hammer, vil den 

ikke frembringe anden Tone, end den, der opstaaer af Sam- 

mentryknmgen af Luften imellem Leret og Hammeren, hvor

med det siaaes. En hu»l Messingkugle vil frembringe mere 

Lyd, eftersom den er spccndig, men dog vil Virkningen af denne 

ogsaa være ringe, fordi en Kugle, da den paa enhver Side 

frembydcr en Bue eller Kuppel, er den flotteste Skikkelse til 

at frembringe Lyd, den ene Deel hindrer nemlig den andens 

Svingninger. Men bliver en saadan Kugle overskaaren, og 

Kanten af den ene Halvkugle flanes, vil en lydelig, klar og
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bestemt Sone frembringes, fordi en Halvkugle tillader Spæn, 

digheden aldeles at yttre sig, d. c. vil for et Hieblik forandre 

sin Figur, saa at en Lyd kan fremstaae; paa Grund heraf 

have og Klokker, der bruges i Uhre eller paa Ianitschar/In- 

strumenter, Form af en Halvkugle. Ildvaabenv Skrald, Pid, 

flesmæld, Haaudklap, ja endog Tordensirald ere paa lignende 

Maade frembragte ved pludselige Stød, der ere meddeelte Lllf- 

ten og forplantes til Oret ved paa hinanden felgende Zittrin- 

ger eller Svingninger i Luften. Dog er Luften ikke den ene- 

ste Leder for Lyd, men alle tørre svcendige Legemer forplante 

den, sijsndt mere eller mindre hurtigt og bestemt end Lnf- 

ten. Eaaledes vil den mindste Banken paa Enden af et 

langt Stykke Tsmmer høres aldeles bestemt, naar man lægger 

Oret til den anden Ende. Lyd frembringes i Luften ved at 

denne sættes i en bølgende Bevægelse, liig den, fom frembrin

ges, naar vi kaste en Steen i roligt Vand; det lydende Le

geme er saaledcs i Midtpunctet, og rundt om dette danne sig 

Bolger, der blive svagere og svagere, jo mere de fjerne sig sra 

Midtpunctet, indtil de omsider blive for svage til at frem- 

bringe nogen Virkning paa Hørenerverne. Paa denne Maade 

kunne tn sige, at Lyd gaaer igjennem guften, og den Hurtig

hed, hvormed dette skeer, er 1075 Fod i eet Secund. At Ly' 

den saaledcs strider frem og bevæger sig med en vis Hurtig- 

hed, kunne vi spore paa forskjellige Maader: Lyset bevæger sig 

med en uendelig Hurtighed, hvorom vi af andre Grunde 

kunne overbevise os; see vi nu f. en Brændehugger i 

nogen Frastand, saa ville vi allerede kunne skjclne imellem de 

to Oieblikke, det ene, i hvilket vi see Oren falde, det andet, 

i hvilket vi hore dens Slag mod Træet, og jo længere Bræn

dehuggeren er borte, desto mere ere disse Hieblikke fjernede 

fra hinanden. Sikkrere kunne vi bestemme dette, naar to 

Iagttagere forene sig, og den ene stiller sig med en Pistol og 

den anden i en Afstand af een, to, tre Gange 1075 Fod med 

ct Secunduhr: fyrer nu den forste Pistolen af, vil den anden 

nsiagtigen, i Forhold til.Afstanden, tælle een, to, tre Secuu- 

dcr imellem Glimtet og Lyden. Forsijellige Nalnrlærere have 

angivet Veien, Lyden gjeunemlybcr i eet Secund, noget før;
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stjellrgt, den her angivne støtter sig paa de Forssg, der cre an- 

skillede af det franske Academie paa en Grundlinie af henved 

90 000 Fod. Luftens Besiaffcnhed, om det er flyet eller klart, 

tort eller fugtigt Deirligt, gjorde ingen kjendelig Forsijel, men 

vel Vinden, som, naac den blæste i Retningen af Lyden, 

bragte denne til at bevæge sig hurtigere, imod den, langsom, 

mere; Sidevinde forandrede ikke mærkeligt Hurtigheden. Hsie 

øg lave Toner, stærke og svage, bevæge sig lige hurtigt; vi 

overbevises derom ved at lade ved den ene Ende aset langt Ror 

spille et musikalskt Stykke, som hores sammenhængende ved 

den anden, og ved at gjsre Forssg med forfljellige Lyd, saasom 

af Kanoner, Pistoler o. s. v. Da vi kjende Hurtigheden af Ly- 

dcn, ville vi være istand til at maale Frastanden af en Torden- 

skye, idet vi tælle Sekunderne, der ere imellem Lynglimtet og 

Tordenskraldet; i Mangel af et Secunduhr, kan man betjene 

sig af Pulsflaget, thi et vorent Menneftes Puls flaner blot lidet 

hurtigere end Sekunder, og altsaa vil Forfljellen i de 4 til 5 

Pulsslag, som tælles, v«re umærkelig. Lyden forplanter fig 

ulige gjennem forskjellige Gjenstande; man kan prove det ved 

at lægge Øvet til en lang og tor Muur, og lade banke paa 

den i Afstand, man horer da to Lyd, een ferst formedelst Mn- 

ren, en anden igjennem Luften; Biot har gjort det samme 

Forsøg med et langt Vandledningsrsr, og fundet at Lyden 

forplantede sig 10j Gang faa hurtigt t stobt Iern som i Luft.

Lyd, ligesom Lys, kan tilbagekastes, og da opstaaer Ojen- 

lyd (Echo). Tale vi saaledes imod en noget fjernet Muur, 

da støder Lyden imod denne og kastes atter tilbage, eller vi 

ville atter hore de udsagte Ord, fbtn o in de kom fra Muren 

imod os. Der kræves, at den Gjenstand, der frembringer 

Gjenlyden, stal være faa meget fjernet, at Gjenlyden ikke 

blander sig med den Lyd, hvoraf den frembringes, og hertil 

kræves en Afstand af omtrent 4o Alen. Er Afstanden større, 

da fan Gjenlyden endog frembringe flere Stavelser, som tyde- 

ligen kunne hores, hvis saaledes s. Ex. Afstanden er omtrent 

500 Fod, da vil Lyden næsten bruge eet Secund for at gane 

frem og tilbage, og omtrent 8 Stavelser ville da tydelige« ved 

Gjenlyden lade sig Hyre. Besinde sig fiere Gjenstande bag
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hinanden, som kunne frembringe Gjenlyd, saa lader denne fig 

hyre dobbelt, tredobbelt o. s. v. Det er iovrigt just ikke nod- 

vendigt, at en saadan modstaaende Gjenstand findes, tale vi 

lnd i et paa Siderne indesluttet Rum, f. Ex. et Ror, saa vil 

den indeflnttcde Luft bringes i Svingning, og, idet Lyden nl- 

bagekastes fra Siderne af Roret, ville Svingmngvknuder op- 

staae, der ville bringe Lydbølgerne tilbage, og saaledes vil og- 

saa da Gjenlyd opstaae; vi kunne derfor forklare os, hvorledes 

den ofte imellem Klipper, selv hvor ingen bestemt modstaaende 

Gjenstand findes, lader sig aldeles bestemt hsre. For Lydens 

Tilbagekasten fra bestemte Gjenstande gjælde samme Regler, som 

for Lysstraalcrne, eller at Lyden tilbagekastes under en Vinkel, 

ligestor med den, under hvilken Lydstraalen falder ind. Herpaa 

grunde sig adskillige akustifle Kunststykker, eller Indretninger, 

som have deres Grund i Lydens Tilbagekasten. Hvis saaledev 

Fig. 71 forestiller Gjennemsnittct af en elliptisk Hvælving, og 

f og g cre de to Broendpuncter i Ellipsen, ville alle de 

Straaler, gh, gi, gl-, gl, gm, der udgaae fra Punctet g, 

ifølge Ellipsens Egenskaber, brydes saa at de brudte falde i 

det andet Breendepunct /; staaer altsaa en Person i g, og 

en anden befinder sig just i /, da vil Personen i j høre usi- 

agtigt og bestemt hvad der siges, endogsaa nok saa sagte, i g, 

da alle Lydstraalerne samles i / og tillige Lyden efter enhver 

brudt Retning, saasom gh og hf eller ig og if 0« s. v., har 

lige lang Dei at gjenneinlsbe. I en kugleformet Kuppel vtl 

Lyden beständigen brydes langs Væggen, saa at, hvis et Gal- 

lerie er inden i samme, og en Person befinder sig i et Pnnct 

af dette, vil en anden i et andet Pnnct ligeledes hyre dennes 

Stemme forstærket.

Gjenlyd frembringes i ethvert nok saa lidet Værelse, men 

er Værelset for lidet, smelter Gjenlyden sammen med den Lyd, 

der frembragte den, og vi hore ene Lyden forstærket ved hiln, 

som da kaldes Gjenklang (Resonants). Bliver Værelset no

get større, da er denne ofte skadelig, saasom i Concertsale, ef- 

tcrdi Tonerne erholde en urigtig Vedvaren. Man kan van- 

steligen aldeles forekomme denne, men alt, som gjor Overfla- 

den ujevn, saasom Bygnings-Zirater, Loger, Betreek o. s. v. for-
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"indste den i hoi Grad, og ofte forhindrer man, at ikke et 

lost Skillerum eller et Loft sial give Gjenklang, ved at man 

bag samme lægger Saugspaaner.

Efterdi Lyden udstraalcr i enhver Retning, vil den, selv 

om den fores i lang Afstand, ikke betydcligen formindsies, 

naar denne Udstraalcn forhindres. Paa Grund heraf virke 

Talerorene, som cre anbragte i Bygninger, og hvorved, hvad 

der tales i den ene Ende af en Bygning, hsrcs i den anden, 

uaar man lægger Øret ti! Taler-ret. Det ber-mte Knust- 

værk med den usynlige P>ige, fom i Aaret 1806 vakte megen 

Opffjjt i London, og som ogfaa forevifkes her, grundede sig 

ene i et saadant Taleror, der endte flg paa en usynlig Maade 

i Værelset, hvori Forestillingen gaves, og st§dte Lyden i den 

brede Ende af en Raaber, i hvilken dannedes en Gjenklang, 

faa at Røsten, der svarede paa de gjorte Sporgsmaal, syn- 

tes at komme fra det Indre af den Kugle, hvorfra Raa- 

6erne udgik.

Raaberen har ogsaa ben Egenflab, at den forer Lyden 

bort i en lang Afstand, ved at den forekommer dens Udstraalcn, 

og bringer den formedelst en Bryden imod Siderne af Nsret 

til at gaae ud ligelsbende med Arlen af Roret. Nogle have 

antaget, at den meest passende Skikkelse for R§ret var den, 

som en Parabel frembringer ved Qmdreien om sin Arel - hvor 

Munden da burde stilles i Bramdpunctet af Parablen. ' Men 

ved at forsøge med forffjellige krumme Linier, har man fun

det, at ben logarkthmisie Linie esser Logistiken er den Linie, 

der giver den bedste Skikkelse, og derfor anvendes denne ogsaa 

almindeligen. Denne tegnes saaledes: paa Arlen no (Fjg. 72) 

afsattes i lige Afstand Pnncterne b, c, d, e, f, nu vælges 

ag og bh og fremdeles gjore vi ag »bh = bh: ci = ci;dk 

o-s-v. eller afsætte Linierne ag, bh, ci, dfc 0. s. v. i en fortsat 

sammenhængende Proportion eller i en geometrisi Progression. 

Hvis saaledes s. Er. bh er lTrT Gauge ag, saa gjyres ci 

atter 1TV Gange bh 0. s. v. Denne Form er tillige den 

mcøR tjenlige til at modtage Lydstraaler, og anvendes derfor 

ogsaa bedst til 6-rer^r. Man lader i Almindelighed ogsaa
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Taleroret ende sig i to saaledes dannede fragter, hvis Axler 

ligge i een Linie.

Maaden, hvorpaa H-resandsningen foregaaer, og hvorledes 

vi bringes til at stjclne imellem forfljcffigc Lyd, synes at være 

indhyllet i samme Merke, som det, der hviler over alle Phy- 

siologiens finere Gjenstande. Alt, hvad der vides om Hrets 

mechanisie Indretning og Dirksomhed er det, som i det Fsl- 

gende korteligen fremsættes. Det ydre Øre, som Mennesket 

««sten beständigen holder ubevægeligt, har en Dannelse, der 

paa en beundringsværdig Maade opfanger Lydstraaler fra alle 

Kanter og bringer dem til den indre Huulning, hvorfra de for- 

plante deres Dirkning til H-renerverne. Hos Dyr, er Skik

kelsen af det ydre Hre hoist forsijellig og oftest aldeles særegent 

indrettet til at opfange fra en bestemt Kant Lyden, hvorfor de 

ogsaa bevæge det, saa at de stille det imod det Sted, hvorfra 

Lyden kommer; i ethvert Tilfælde, bande hos Menneskene og 

Dyrene, tjener saaledes det udvendige Are til igjennem 

regangen at forplante Lyden ind til Orcts indre Dele; Hore- 

gangen ender sig i en udspændt Hinde, som kaldes Tromme- 

hinden, der aldeles flatter Hmegangen; imod Bagsiden af 

denne Hinde staaer Skaftet af det Been, som efter sin Form 

kaldes hammeren; Hovedet heraf bevæger sig paa den ene 

Side i en liden Beenfnre, paa den anden Side cr det for- 

bundet med et andet lidet Been, kaldet Ambolten, hvis an- 

den Ende atter flutter sig til et meget lidet rundagligt Been 

og til Stigbøjlen, som forneden er forbunden med en Hinde, 

der er udspændt over det ovale Vindue, som cr Aabningcn 

til den Beenyunlning, som kaldes 8orgaarden, denne er atter 

formedelst fem Aabninger forbunden med tre hule Ror, som 

kaldes de halvcirkelfsnnede Canaler. Den snævrere Deel 

af Forgaardcn aabner sig i et andet hoist forunderlige» bygget 

Organ, kaldet Snekken; i Skikkelse ligner det aldeles et Sneg- 

lehuus, det cr kegleformet og har 2$ Omdrejning fra Foden 

til Spidsen. Skrugangen, som saaledes dannes, er deelt i to 

andre Skrngange, der ligge over hinanden, ved en Skillevæg, 

der imod Midten er haard og af Been, ud imod Siden 

perimod tynd og som en Hinde, den svre Gang gaaer
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ud i Forgaarden, og ind i den nedre vilde det forhen omtalte 

ovale Vindue gaae, hvis det ikke var tilstuttet med den tynde 

Hinde, hvortil Stigbøjlen er horstet. Hørenerven gaaer ind 

i Forgaarden igjennem forsijellige smaae Huller og danner en 

besynderlig Fletning saavel over denne som over de halvcirkel- 

formede Canaler og Snekken, ind i hvilken den gaaer, idet den 

spænder sig imellem de to Hinder, der danne den forhen om- 

talte Skillevæg, og, efter at veere gaaen frem til den6 tynde 

Kant, deler den sig paa en yderst fiin Waade og bliver saale- 

des det mere umiddelbare Hsreorgan. De forsijellige Huul- 

ninger ere fyldte med cn klar Vcedsie, af hvis afvcxlende, men 

ringe. Sammentrykning og Udvisning, Hsresandsen synes at 

afhænge. Thi Lydbølgerne, der først gaae ind i Hsregangen, 

opfanges af Trommehinden, som sættes i cn zittrende Bcvæ- 

gelse, denne meddeles Hammeren, som flutter til denne Hinde, 
og, da Hammeren og Ambolten ere Vægtstængcr, der gribe i 

hinanden, faa vil deres Bevægelse forplante sig igjennem det 

rundagtige Veen til Stigbsilcn, der virker som et Stæmpel, 

og bevæger sig aldeles tcetsiuttcnde i Forgaardens ovale Din- 

due, idet den er hæftet til Midten af den Hinde, der dækker 

det ovale Vindue, og som atter er forbunden med den becnag- 

tige Kant af Forgaarden. Enhver Bevægelse, som Stigbøjlen 

faaer, vil saaledes stræbe at sammcntrykkc eller udvide Veedflen 

i Forgaarden, de halvcirkelformede Canaler og Snekken, og 

altsaa bringe den til at trykke med forsijellig Kraft mod de 

fine og smaae Nerver, hvoraf disse Ledemode ere bedækkede. 

Forgaarden nedsender ogsaa et Ror imod Bagdelen nf Munden, 

hvilket kaldes det eustachiste TM>r, og som antages at hjælpe 

Hsrclsen ved at modtage de Lydstraaler, som gaae ind i Mnn- 

den. Hele Horesandscn synes vel altsaa at være afhængig af 

cn mechanist Virkning paa Srets Dele, sijsndt vi ingenlunde 

mane paastaae, at vi nøjagtige» kunne gjøre Rede for hver cn- 

kelt DeclS Virksomhed; thi de andre Dyrcclasser, der ligesaa- 

oel kunne høre, have anderledes eller mindre uddannede Hore- 

rcdsiaber: saaledes mangle Fuglene det ydre Øre; Fiffene og de 

fleste Amphibier have blot Forgaarden og de halvcirkelformede 

Caualer; Insekterne og Ormene mangle endogsaa disse sidste.
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Trommehinden antages i Almindelighed, som den, der ved sin 

zittrende Bevægelse forplanter Lyden til det Indre af Oret og 

Hørenerverne; man kan ogsaa saaledes forklare, hvorfor, naar 

denne angribes af Forkælelse eller bedækkes af Hrevoxet, Tmig- 

hsrhed opstaaer, men ofte skaffes paa den anden Side Hørel

sen atter tilveie, naar Trommehinden ved en chirurgisk Opera

tion gjennembores.

For at et Legeme kan frembringe Lyd er det nødvendigt, 

at det kan svinge frit, og at det siaaer i Berorelse med saa- 

danne spændige Legemer, som kunne forplante Lyden. Der

for, hvis et Glas eller en liden Klokke siaaes, saa at der 

frembringes Lyd, og man lægger Fingeren paa samme, vil Klan, 

gen strax ophore, fordi Svingningerne standses, deraf vil man 

indsee Brugen af Dæmpere i Fortepianoer og andre musikalske 

Instrumenter; trykke vi derimod Haandcn mod en stor Kirke- 

klokke, idet den svinger, da vil dens Tone derved ikke væsent- 

ligcn lide, efterdi en saa stor Masse vil have tilstrækkeligt Mo- 
ment til at modstaae et ringe Tryk. Ophæng c» Klokke under 

Klokken af en Luftpumpe, saalcdes at den kan sættes i Bevce- 

9elfe, uden at stsde an imod Sidevæggen, Dækpladen eller 

Pumpetallerkenen; saalcenge Lnften forbliver inde i Lnftpum- 

penZ Klokke, vil Klokkelyden hores bestemt, men udpumpes 

Luften, vil den næsten aldeles tabe sig. Dette Forsog viser ei 

blot, at Luften er en Leder for Lyden, men tillige, at det ly- 

dende Legeme maa staae i Berøring med et spændrgt; thi, 

dersom Klokken rører Glasset eller Messinget, vil dette med, 

dele den ydre Lnft Lyden, hvorved den hyres.

Legemernes Svingninger rette sig efter Love, meget lige 

Pendulets (S. 27); store Legemer ville altsna svinge langsom- 

mere end smaae, og jo langsommere Svingningen er, desto 

dybere er Tonen. Paa Grund heraf ere Strengene paa mu- 

sikalsie Instrumenter af ulige Længder og Tykkelser; thi, der- 

som to Strenge af lige Tykkelse, af hvilke ber ene er dobbelt 

saa lang som den anden, ere lige meget spændte, vil deres 

Svingningers Antal staae i omvendt Forhold til deres Lerng- 

der, eller den korte gjore dobbelt saa mange Svingninger, som 

den lange; fremdeles, hvis to Strenge ere lige lange, men
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deres Tykkelser ere saaledes, at den ene i Gjennemsnit just er 

dobbelt mod den anden, ville, naar begge ere lige spændte, og- 

saa Svingningernes Antal forholde sig omvendt som Gjenuem- 

snittene eller den tyndere Streng svinge dobbelt saa hurtigt 

som den tykkere. Det er paa Grund heraf, at Dasstrengene 

paa de fleste Instrumenter ere overspundne, for at give dem 

den fornsdne Tykkelse, saa at de kunne angive den dybe Tone 

uden at have en nbcqvem Længde. For det tredie, hvis 

Strengene ere aldeles lige, men spændes af ulige Kræfter, 

ville Svingningernes Antal forholde fig som Qvadratrsdderne 

af de spændende Kræfter. Almindeligen bringes paa Jnsiru- 

menter Spændinger tilveie ved Skruestiftcr, men ved Forsyg 

maa man anvende forskjellig Wergt. Spændes saaledes to lige 

lange og lige tykke Strcenge, ben ene med en Vægt af 4 U, 

den anden med en Vægt af 1 U, vil, da Qvadratrsdderne af 

4 og 1 ere 2 og 1, den ene fuldbyrde dobbelt saa mange 

Svingninger som den anden i lige Tid.

Naar to eller flere Legemer bringes til at tone sammen, 

ville nogle af deres Svingninger falde sammen efter visse 

Mellemrum, jo kortere Mellemrummene ere, eller jo flere 

Svingninger af deres Toner falde sammen, desto lettere falder 

Toneforholdet i Oret. Det fatteligste Toneforhold er det, som 

finder Sted imellem to Strenge, der give n-iagtigen den snm- 

me Tone, eller gjsre i samme Tid lige mange Svingninger; 

dette Toneforhold kaldes Eenklangen eller unisono; dersom 

Svingningernes Antal sorholde sig som i ovenanførte Tilfælde, 

som 2 til 1, saa cc Toneforholdet let fatteligt og kaldes en 

(Detav; ere Svingningerne som 3 til 2, eller som if til 1, 

d. c. 3 Svingninger af Strengen, der angiver den høiere Tone, 

optage lige sag lang Tid som 2 af den, der angiver den dybere 

Tone, saa kaldes Toneforholdct en (Etvint; disse to Tonefor- 

holde kaldes consonerende, ligeledes ten store TertS, som 

designer af to Tøner i Forholdet 5 til 4 eller til 1. Er 

Toneforholdct derimod mindre let fatteligt, som s. Er. dlvar# 

ten, der er 4 til 3 eller 1| til 1, eller den store Sext, der 

er som 5 til 3 eller til 1, kaldes det dissonerende. Vi 

kunne let paa en enkelt Streng frembringe disse forsijellige
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Toneforholde, trykke vi ben just i Midten, da giver den en 

Tone, en Octave hsicre, end den lose Strengs; trykkes den i 

cn Afstand af | fra een af Enderne, da udgjor den frembragte 

Tone cn Qvint til den lose Strengs Tone. Dette sieer og- 

saa af Naturen, uden at vi behove at trykke Strengen; thi 

sættes den i Svingning, da deler den sig selv i Dele, og saa- 

ledes heres Tertsen, Qvintcn og Octaven til den lose Strengs 

Tone. Dette oplyses, ved 2Lolusharpen, paa hvilken alle 

Strengene cre spændte ecnslonende eller i unisono, og, naar 

denne udsættes for en Trækvind, da opstaacr en vild, men bc- 

hagclig, Blanding af Toner, fom frembringes ved de natur, 

lige Inddelinger, Strengene nnder deres Svingning erholde.

Lydbølgerne, som frembringes ved et lydende Legeme, have 

en mærkelig Kraft over alle andre Legemer, der kunne angive 

samme Tone, og ville seette disse, sijondt de cre langt borte, t 

c li zittrcnde Bevægelse. Dette kaldes Tonerneg Sympathie. 

For at bevise denne Virkning spænd to sædvanlige Violin- eller 
Harpesircnge i to dissonerende Toner nær hinanden, i nogen 

Afstand spænd cn tredie just i samme Tone-, som een af de to 

fyrste; flaae vi nu den Streng an, som ikke er i Tone med 

nogen af de andre, da ville de to andre, selv den der er alde, 

les nccr, forblive ubevcegcde, hvorom vi kunne overbevise os 

ved at hæfte et lidet Stykke Papur paa Midten af de to an, 

dre Strenge; sættes derimod den fjernede i Bevægelse, vil strax 

den, der er spændt i samme Tone, klinge, hvilket vi ogsaa 

kunne gjsre synligt, ved ligeledes at paahænge den et lidet 

Stykke Papiir, som da sættes i stærk Zittren, og i Almindelig- 

hed falder of. Det samme viser sig endnu, naar Strengene 

cre spændte i Octav. Vi kunne saaledes forklare os, hvorfor 

et Strengeinstrument, saasom cn Harpe, giver genklang af 

enhver bestemt Tone, som lyder nær det.

Ved blæsende Instrumenter træder en Luftcolnmne, eller 

den Luft, som er inden i Instrumentets Ror, isiedetfor Strcn- 

gcne ved andre Instrumenter. Io længere Lnftssilen er, desto 

dybere er Tonen, den maa ansces at være endt, hvor Jnstru- 

mentet har en Sideaabning. Lustssilen sættes i Svingning 

ved at den anbleeseö fra Siden, som Tilfældet er med Flotten,
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eller ved en mechanist Indretning, som Orgelpiberne, eller ved 

et eget Mundstykke som Clarinettcn, Fagotten o. s. v.

Man har sammenlignet de 7 enkelte Toner, som findes i 

cn Octav, eller som ligge imellem to Toner, af hvilke den ene 

er dobbelt saa høi, som den anden, dog een af disse iberegnet, 

med Farverne i Regnbuen; man har endogsaa tænkt sig, at, 

ved at blande Farverne, ligesom Tonerne folge paa hinanden, 

kunde cn behagelig 8arvemusik opstaae. See vi hen til, at 

Maleriet og Musiken paa en horst forfljellig Maade behage, 

hiint ved Farver, der ligge ved Siden af hinanden, denne ved 

Toner, der hurtigere eller langsommere folge paa hinanden, 

saa ville vi indsee, at Farvemusiken eller en Sammenligning 

imellem Farver og Toner blot kan vcere et Spil med Talfor- 

holde, som ikke engang for begge ere lige. Nogle flere Be- 

mcerkninger om de musikalske Toner, forsaavidt som de ere 

Gjenstande for Naturlæren, findes i Eulers Breve til en tydsk 

Prindsesse, oversatte af Pflneg, Brev 4 til 8.



VandtryLlwre.
Vandtrykl-rren cöcr Hydrostatiken har til Ejcnstand tin- 

derssgelsen af de mechanisie Love, som styre Bevægelsen, Tryk- 

ket og Ligevægten af Nædster, eller usammentrykkelige flydende 

Legemer, og deres Virkninger paa faste Legemer, som ere ned- 

sænkede i dem eller flyde paa dem. Læren om Vandets Be- 

vcegelse og især om de forsijellige Pumper eller andre Maski

ner, hvori det bevæger sig, eller som bevæges af dette, afhand- 

les i folgende Afsnit, som afhandler Vanders Bevægelseslære 
eller Hydrauliken.

At Vandel var vsammentrykkeligl, havde man allerede 

længe formodet; de ferste nøjagtige Forssg for at bevise dette, 

vare de, der ansiillcdes af Academiet del timento i Florents i 

Aaret 1650. Man indeflnttede Vand i en Kugle af Sslv, 

og trykkede paa Vandel med en aldeles tætflnttende Skrue; 

Vandet trykkedes med en faave stor Kraft, men hellere end at 

give efter, svedte det ud allevegne igsenncm Solvct, og viste 

sig udvendige» paa Kuglen som Dug. Dette Forsøg kaldes i 

Almindelighed efter Byen, hvori det austilledcs, det florentin- 

flfe; Forsøget, som tidligere havde været anstillet, men ester en 

mindre Maalcstok af Bacon, og siden uoiagtigen gjentoges af 

MuSschenbroek med Kugler af Guld, kunde ikke ansces som 

afgjorende, da, eftcrat Dnggcn var aftorrct, cn ny atter kom 

frem, hvoraf man burde have fluttct sig til, at Vandet cfter- 

haanden udvidede sig, altsaa havde været sammentrykt, men 

især af den Grund, at Vandet var taget, som det almindcligen 

findes, istedetfor det fyrst burde have været udkogt eller ren

set for Luften, der var i det.
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Canton gjorde senere paa en anden Maade nelagtige 

Fors-g; han indeflnttede en Deel O.viksolv i et temmeligen vidt 

Glasror, og bemærkede det Punct, hvorpaa Qviksslvct stod 

ved 8 Graders Varme; siden efter ophededcs Qviksolvet, fæ a 

at hele Roret fyldtes aldcles med det samme af Varmen 

udvidede Qviksolv, mi tilbleestes Glasroret aldeles, og afkjo- 

ledes dernæst atter til 8 Graders Varme; Qviksolvet sank nu 

ikke noiagtigen til det Punct, det forhen havde naaet til, men 

blev staaende omtrent 4 Linier hoiere. Vi kunne heraf altsaa 

flutte, at, da Qviksolvet i forste Tilfælde var trykket af Atmo- 

sphærens Vægt, aitsaa omtrent af 14 U paa Qvadrattommen, 

i andet Tilfælde havde ovenfor sig et aldeles lufttomt Rum, 

saa vilde Vægten af disse 14 tb paa Qvadrattommen eller af 

een Atmosphäre have bevirket en Sammentrykning i den 

Vædsie Qviksolv nf 4 Linier. Samme Forssg gjentoges siden 

med Vand, og, eftcrat det noiagtigen havde været udkogt, og 

saaledev befriet fra den indeflnttede Lvst, behandledes det lige/ 

som Qviksolvet forhen, og saaledes fandt Canton, at Bandet 

med en Kraft af een Atmosphcere, ved 13T*7 Graders Varme, 

sammentrykkes 44 Milliondele eller næsten af sit Om- 

fang. Vi indsee imidlertid, at denne lille Størrelse fortjente 

nsiagtigere at bestemmes ved Forsøg; saadanne cre ogsaa frem

deles senere anstillede af Abich og Fimmermann i Brunsvig; 

de anvendte en egen Lompresft'ons-Mastine og tilveiebragte 

derved med megen Mole overordentligen store Tryk; de gjorde 

Forsog med forskjelligc Vcrdsier, Vand, Mælk, mættet Saltop

løsning, Olie o. s. v., og fandt alle sammentrykkelige, naar 

blot tilstrækkelig Kraft anvendtes.

Nogen Usikkerhed, som fandtes i de af Abich og Zimmer/ 

mann angivne Maal, og en heraf flydende tilsyneladende 

Uovercensstemmelse imellem disse Forsøg og Cantons, foran- 

ledigede Professor, Ridder ørsted til paa ny at undersøge 

Vandets Sammentrykkelighed, ved at anvende en Sætning, 

som vi senere ville fremsætte, at det Tryk, som udøves paa en 

enkelt liden Deel af Overfladen af en indesluttet Veedfle, vir

ker ligesom om et aldeles lignende Tryk fandtes paa enhver 

ligesaa stor Deel af hele Overfladen, bragte han med langt
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m in d r e  K r a f t a n v e n d e ls e , e n d  d e n  A b ic h  h a v d e  b r n g t , T r y k  t i l -  

v e ie  f r a  |  t i l 5  A u n o s p h æ r e r , o g  f a n d t s a a le d c s  p a a  d e r N s i-  

a g t ig s r e  R e s u l t a te r n e  a f C a n to n s  F o r s e g  b e k r æ f te d e .*)

* ) H r . P r o f . V e s te d  h a r g iv e t o m s tæ n d e l ig e r e  B e r e tn in g  c m  s in e  F o r 

s ø g  / d e e ls  i 2 d e n  U d g a v e  a f s in  N a tu r læ r e  S .  2 6 5 , d e e ls  i O v e r 

s ig te n o v e r d e t k o n g e l ig e  D a n s k e V id e n s k a b e r n e s S e l f f a b s  F o r ,  

h a n d l in g e r  1 8 1 4 - 1 8 2 2 . S id e  L X X IX .

* * )  D e t e r d e n s a m m e  P e r k in s , d e r s id e n  e r b lc v c n  s a a  b e r ø m t f o r  

A n v e n d e ls e n a f D a m p  a f h ø ie r e  S p æ n d k r a f t til at d r iv e  D a m p -  

r n a s k in e n o g t i l a t t r æ d e i s t c d o t f o r K r u d te t v e d B e t je n in g  a f  

S k y t s . .

E t m æ r k e l ig t B c v i is f o r V a n d e ts S a m m e n t r y k k c l ig h c d  

u d le d e s  e n d v id e r e  a f d e  F o r s ø g , s o m  A m e r ik a n e r e n  p e r E in d ,* *)  

d e r n u  o p h o ld e r s ig  i E n g la n d , u n d e r s in  S e r e is e  h a r a n s t i l lc t .  

H a n  le d e d e s  t i l d is s e  v e d  B e t r a g tn in g  a f e n  s im p e l , m e n  h id -  

t i l u fo r k la r e t , T in g , n e m lig : n a a r e n  F la s k e , f y ld t m e d  f e r s k t  

V a n d  o g  v e l p r o p p e t , n e d s æ n k e s  v e d  e n  V c e g t , d y b t i H a v e t , f a  a  

f in d e r m a n  s te d s e , n a a r d e n  a t t e r h a le s  o p . P r o p p e n  e n . c n  a l 

d e le s n e d s r o d t i F la s k e n , e l le r d o g  t r y k k e t e t S ty k k e  n e d  i H a l-  

s e n  o g  s e lv i s id s te  T i l fæ ld e  h a r d e t f e r s k e  V a n d  s te d s e  m o d ta g e t  

e n  s a l t a g t ig  S m a g  a f S s v a n d e t . D e t f o r e k o m  h a m , at d e t t e  

i k k e  k u n d e  la d e  s ig  f o r k la r e , m e d  m in d r e  m a n  a n to g , a t V a n d e t  

v a r s a m m e n t r y k k e l ig t . H a n  g je n to g  d e r f o r d e t t e  F o r s a g , c f -  

t - e r a t h a v e g jo r t P r o p n in g e n s a a s ik k e r s o m  m u l ig t v e d at 

b in d e F la s k e n t i l m e d S e j ld u g  o g d e r n æ s t t i l k i t t e  d e n , o g  

o v e r b e v is t e s ig s a a lc d c s o m , a t in g e n  P r o p n in g  v i ld e  h o ld e  

d e n n e  V ir k n in g  u d e , n a a r b lo t S o e n  v a r t i l s r r æ k k e l ig c n  d y b .  

N n  f o r fæ r d ig e d e  h a n  e t A p p a r a t , l i ig  d e t , d e r  e r a fb i ld e t  T a v le  

M I , F ig . 7 3 , h v o r pp e r e n  f r ø t«  M e s s in g s r y v le , in d v e n 

d ig e »  o m t r e n t 3  T o m m e r v i id  o g  2  F o d  la n g , s o m  e r a ld e le s  

v a n d - o g  lu f t tæ t ; qq e r e n n s ie a fd r e ic t S tæ m p e ls ta n g , d e r  

b e v æ g e r s ig n e d i S tø v le n  ig je n n e m  d e n  a ld e le s tæ ts in t te n d e  

B s s n in g  r, p a a  S ta n g e n  qq e r e n  S p r in g r in g  s, s o m  k a n  

b e v æ g e  s ig  o p  o g n e d  a d  S ta n g e n , m e n .h a r R iv n in g  n o k  t i l  

a t b l iv e  s ta a e n d e  p a a  h v i lk e t s o m h e ls t S te d  a f S ta n g e n . N a a r  

I n s t r u m e n te t s k a l b r u g e s , s lu t t e s  L e t t e t s tæ r k t M e s s in g h y l 

s te r , d e r h a r e n d e e l H u l le r , p a a  d e t a t A p p a r a te r v e d  a t s tø d e

( 0 )
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;mod forsijellige Gjenstande ikke under Forsøget tilfældigviis 

sial bringes i Uorden. Det hele Redsiab lader sig nu just 

sammenligne med den proppede Flasie, Stevlen pp kan kaldes 

Flasien og Stemplet qq Proppen. Naar Forsøget sial an

stilles, fyldes Støvlen først aldeles med omhyggeligcn udkogt, 

og saaledes fra Luft befriet, Vand, Stangen qq stikkes ind i 

r, og Ringen s trykkes heelt ned imod r, Apparaten sirues 

dernæst ind i Hylsteret; saaledes sænkede Perkins det nu ned 

i det atlantisie Hav 500 Favne dybt, og, da han atter trak 

det op, var Alt i den Stilling, hvori det ncdsænkedes, und- 

tagen Ringen s, som stod 8 Tommer oppe paa Stangen qq, 

og saaledes viste, at denne havde været dreven 8 Tommer ned 

i Swvlen, overeensstemmende med den Sammentrykning, det 

indvendige Vand havde lidt af det udvendige Tryk af 500 

Favne Vand. For endnu mere at bekræfte dette Forsøg, in- 

defluttcde Perkins det samme Apparat i en stærk Iernkanon, 

hvis Løb fyldtes med Vand, og hvis Fænghnl og Munding 

fluttedes med cn stærk Plade, dernæst dreves Vand ind med en 

liden Trykpumpe, indtil en belæsset Sikkerheds-Ventil udviste 

just det samme Tryk, som forhen af de 500 Favne Vand; ved 

dernæst ot aabne Apparatct, fandtes Ringen atter sindt 8 Tom

mer op. Dette sidste Forssg, som gandsie nyligen er anstillct, 

har Perkins meddeelt Forfatteren af dette Værk, Prof. Mil

lington.
Ved Perkins's Forsøg, ligesom ogsaa ved Abichs, er tillige 

Vandcts Spcendighed godtgjort; da nemlig Trykket ophørte, 

forblev Stangen ved Perkins's Apparat ikke nede i Vandet, 

men sprang tilbage, saa at blot Springrmgen udviste, at cn 

Sammentrykning havde fundet Sted; ligeledes sprang Stæm- 

plct ved Ab ich s Compressions-Masiine tilbage, saasnart Trykket 

ophorte. Saaledes bevistes altsaa Vandets Spamdighed, som 

man allerede tidligere og med Rette havde flnttet sig til, baade 

deraf, at en Steen, som kastes flraat mod Vandet, springer at- 

ter op fra Vandet, og tillige deraf, at Lyden forplanter sig 

igjennem Vandet. Dog, da der kræves, som vi have sect, en 

overordentlige» stor Kraft sorat sammentrykke Vandet, og alt

saa dets Spcendighed kun sjeldent kan have Lcilighed til at
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vise sig, indsee vi, hvorfor man længe har troet flg befoiet til 

at nægte Vandets Sammentrykkelighed saavclsom dets Speen- 

dighed, og tillige at vi i Vandlryklceren ikke behove at ansee 

Vandet anderledes, end som usammentrykkcligt og uspændigt, 

da det Tryk, det lider i de forsijclligc Båndmaskiner, er for 

ringe til at frembringe nogen kjendelig Sammentrykning eller 

nogen Pttring af Spamdighed.

Vædfler have Vægt og tynge mod Jorden, i Forhold til 

deres Tæthed, paa samme Maade, som faste Legemer; da 

der mi ingen Sammenhæng er imellem deres enkelte Dele, 

kunne de ikke antage nogen særegen Form eller Skikkelse; 

men rette sig stedse ester det Kar, hvoraf de mdcslnttes, og ud- 

ove ogsaa, ifolge deres Tyngde, et Siderryk mob Væggene af 

Karret. Da de saaledes ei blot trykke nedad, men ogsaa til 

Siderne, vil ingen Verdske forblive i Ligevægt, med mindre 

dcns Overflade i ethvert Punct staacr lige langt borte fra 

Jordens Midtpunct, eller er, som det almindeligcn kaldes, et 
vandret eller horizontalt Plan, ihvorvel nøiagtigen regnet. 

Overfladen ikke er aldeles plan eller lige, men deeltager i Jor- 

dens Krumning (S. 16). Vi indsee, at det er paa Grund 

heraf, at en Vcedsie for at sætte sig i en saadan Ligevagt 

stedse lober fra det høiere Sted til det lavere.

For at forklare, hvorledes Overfladen af Vcedsicr bliver 

plan og vandret, kan man ret passende antage, at de Smaa- 

dele, hvoraf de cre sammensatte, ere stillede saaledes, at de 

danne Soilcr, som det er afbildet i Fig. 74; antage vi nu 

alle Smaadelene at være af samme Vægt og Størrelse, ville 

de 6 paa den ene Side just være i Ligevægt med de 6 paa 

den anden Side, (medens begge Søllerne understøttes ved Bun

den af Karret) og de svcrste Dele altsaa staae lige hoit; tænke vi 

øs nu paa den ene Side de tv øverste Smaadele t øg v borte, 

kan Ligevægt ikke længere finde Sted; thi nu sindes 6 Dele i 

den ene Seile, medens der kun ere 4 i den anden for at 

Modstaae og trykke imod hine 6; Følgen heraf vi! være, at 

den højeste Soile vil falde ned. Delen u vil falde til Stil- 

lingcn y, medens ben, der er betegnet med xt vi! stige til 

Stillingen v, og Ligevægt vil atter bringes tilveie, da der ere 

(9*)
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5 Smaadele paa hver Side. Ethvert Kar, hvori der er en 

Vcedsie, maa antages fyldt med »endeligt mange saadanne Søi- 

ler, hver bestaaende af uendeligt mange Smaadele (før ikke 

at foraarsage Forvirring have vi fim afbildet to saadanne 

Soller i Figuren). Hvorfor Legemer flyde paa Vcedsier eller 

synke ned i dem, lader sig forklare paa samme Maade; thi, 

iiaar et fast Legeme nedsænkes i ct flydende, jager det en Deel 

af Vcedsien af Veicn og gjsr saaledes Ssilerne under det kor

tere og derfor lettere end dem, der omgive det. Vi behove da 

blot at antage, at de to Smaadele t og v forestille et Legeme, 

som tildcels er nedsænket i Vandet og flyder nær dets Ovcr- 

fiade; Ssilerne under dette Legeme ville være kortere end de, 

der omgive det, men Legemets Vægt bliver en Modvægt mod 

de omgivende længere Ssiler og maa i ethvert Tilfælde just være 

liig Vægten as det Vand, det jager af Veicn; thi ellers vilde 

det ikke flyde, eftersom alle Legemer, der ikke saaledes ere istand 

til at fnnnc blive i denne Ligevægt, eller med andre Ord, ere 

saa tunge, at deres lille Omfang ikke vil tillade dem at jage 

af Vcien saameget Vand, som i Vægt er liig det, de selv vcie, 

unndgaaeligen ville synke. I Almindelighed ville altsaa alle 

Legemer, der ere lettere end ct lige Rum af Vand, flyde, 

alle, der ere tungere, synke, med mindre man lægger dem i 

en Baad eller et hunlt Kar, som ved sit Omfang tillader dem 

at bortjage mere Vand, end deres egen Vægt, da de saa ville 

flyde. Et Skib, der veicr een Million Pund, maa saaledes 

bortjage een Million Pund Vand fra den Hunlning, det gjor 

fra dets Bund indtil dets Vandlinie, og det er saaledes ved at 

udregne dette Rum, og beregne, hvad dette vilde veie, fyldt 

med Vand, at vi bestemme et Skibs Vægt, og tillige kunne vi 

bestemme dets Drægtighed ved at sammenligne det Vand, som 

det, naar det er ladet, bortjager, med det, som det kun, naar 

det var tomt, formanede at bortjagc.

Man kan bevise Sandheden af denne Sætning paa en 

meget tilfredsstillende Maade, ved at lægge Modellen af et 

Skib eller ct andet Legeme, som kan flyde, i en Vægtsiaal, og 

nsiagtigen opvcie det ved at gyde Vand i den andel» Staal. 

Legemet lægges dernæst i ct Kar, aldeles fyldt med Vand; medens
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det nu tildeelv sænkes ned, uddriver det af Karret en Masse 

Vand, som nsiagtigen er liig den, hvormed Legemet paa Vægt- 

siaalen forhen opvcicdes, og altsaa ndgjsr saalcdes ben Masse 

Vand, Legemet har fortrængt, just Legemets Vægt.

Den Ligevægt, som vi have antaget at finde Sted imel

lem Vandsoilerne, kan ret passende oplyses ved folgende hoist 

simple Forsøg. Binde vi en flap Blære over et Lampeglas 

eller andet Glasror, som er aabent i begge Ender, og dernæst 

hælde noget Vand i det, vil dette Vand spile Blæren ud ned- 

efter, og dette vil ogsaa forblive Tilfældet, saasnart Roret stik- 

kes ned i et Kar med Vand, saalænge som Vandsøjlen i Rs- 

ret staaer høiere end Vandet i Karret; men semkes Røret saa 

dybt, at Vandet siaaec lige hsit baade i dette og i Karret, da 

bliver Blæren aldeles flap og viser saaledes, at Trykket er lige 

inden og Uden, soenkes Røret endnu længere ned, da spiles 

Blæren atter ud, men opad; thi nu er Trykket nedenfra iho 

aldeles hævet ved Vægten af Vandet i Roret.
Vi kunne forandre dette Forsyg ved at bruge et lignende 

Glasror og forskjellige Metalplader, som anbringes til dets ne- 

derste Ende, som Tilfældet er i Fig. 75; men da maa Neder- 

kanten af Roret y være sieben aldeles lige, saa at den kan 

stutte vandtæt til Metalpladen 2. I Begyndelsen maa nn 

Pladen holdes til Roret ved Snoren a, indtil Roret sænkes 

til en vis Dybde, nemlig saamange Gange Pladens Tykkelse, 

som det Metal, hvoraf den bestaaer, er tungere end Vand. 

Bruge vi saaledes en Blyplade, mane vi, da Blye er 11^ Gang 

tungere end Vand, sænke Roret Gang Pladens Tykkelse 

ved, inden Ligevægt finder Sted; og, sanke vi det end dybere 

ucd, vil Pladen bæres as den trykkende Vandsoile, saaledes at 

den vil hænge fast, selv om vi siippe Snoren. Ved dette For- 

syg forudsættes, -at intet Vand er i Roret; hvis noget er trængt 

derind, maae vi fraregne dette, eller vi mnac sænke Nsret 

saameget dybere ned, for at denne Vandssile i Roret ogsaa 

kan bæres af det udvendige Tryk opad. Hindre vi dette Tryk 

opad fra at virke, da kunne vi cndogsaa bringe et Legeme, der 

er langt lettere end Vandet, til at synke; hvis saaledes en 

Plade af Blye og en af Kork have saa usiagtigen lige Over-

1
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flader, at intet Vand kan trænge imellem, og begge Legemer 

nu lægges paa Bunden af et Kar, saaledes at det lettere lig- 

ger øverst, saa kan Karret fyldes med Vand, og det lettere 

Legeme vil dog ikke flyde oven paa. For at udfore dette For- 

sog er det nødvendigt, saalcenge Vandet indgydes, at holde det 

lettere Legeme ned med en Stok, saa at det aldeles forbliver 

i Berorelse med det tungere; thi hvis det mindste Vand kom- 

mer imellem, da danner sig strar et Tryk opad, som altsaa vil 

drive det lette Legeme i Veiret.

Uagtet de ovenstaacude Forssg godtgjore, at Trykket af 

Vædsker er en Folge af en mechanisk Ligevægt, som afhænger 

af, at Tyngden af lige Mængder af Materie virke imod hveran- 

dre, faa finder man dog ved nøjere Undersøgelse, at saadanne 

Tryk c tic ere afhængige af den lodrette Hylde og den Flade, 

hvorpaa der trykkes, men uafhængige af Vædskens Mængde 
eller Vægt. Thi cndsij-ndt i & Vand, i og for sig kun kan 

tynge som 1 U, ville vi dog fnnne bringe en saadan Vædsie 

til at udøve et Tryk af mange Hundrede Pund; dette synes 

at indeholde en Modsigelse, og kaldes derfor med god Grund 

det hydrostatiske Paradox; vi ville let kunne vise det ved 

folgende aldeles simple Nedstab: be, Fig. 70, er et lidet Kar, 

bestemt til at indeholde Vand, og som er dannet ved at binde 

en sicrrk Blære om to cirkelrunde Trceplader, hvoraf hver 

har en Tvcerlinie omtrent af 3 Tommer; den sversie Plade er 

fastflrnet til Bordet dd. Lige over cb er indsiruct et Glas- 

ror ef, som er omtrent een Tomme vidt, og een Fod holt, 

og som ganer ned i Pladen c; en Snoer ganer igjennem Noret 

fra Bnndpladen b op til Vægtstangen gh, paa hvis Ende h er en 

Vægt, der virker til at drage b op tæt imod c; denne Vægt 

maa indrettes saaledes, at naar Karret og Roret er fyldt med 

Vand just til Holden/, h da nsiagtigen vil holde Ligevægt 

med samme. Undersøge vi nu Vægten ih, da er denne ikke 

den virkelige Vcegt af det brugte Vand, men Vægten af en 

Vandsøjle, hvis Tvcerlinie er 3 Tommer, og hvis Høide er bj\ 

Cfterat have gjort dette Forsøg, afflrues Roret ef, og i dets 

Sted sættes en stor Vase i/H, som er betegnet med det prikkede 

Omrids i Figuren; endsijsndt denne nu er meget storre, og
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vil rumme langt mere Vand, vil den ikke virke mere end det 

snævre Ror ef forhen virkede; thi, gyde vi Vand i denne 

Vase, vil det først opveie Loddet i h, naar det har naaet Hsi- 

den f, og aldeles ikke med simre Kraft, end naar den langt 

mindre Vandmasse, som godes i det snævre Ror, havde 

naaet samme Hvide. Saaledes, saalcenge Fladen af b bliver 

ten samme og Holden den samme, bliver Trykket paa b det 

samme, hvad enten vi anvende i et stort Kar en stor Vand- 

masse, eller i et snævert Ror en liden. Grunden til deutle 

Besynderlighed er, at naar, som i forste Tilfælde, Roret er 

snævert, danner det dog Vandsøjler, som trykke opad imod en- 

hvcr Deel af c, og disse trykke atter tilbage og drive b nedad 

med samme Kraft, som om en heel Soile paa Grundfladen b 

var i Virksomhed; men paa den anden Side kan ikke storre 

Virkning frembringes end den, der svarer til Grundfladen b, 

selv om det større Kar Hit anvendtes, thi vel dannes lignende 

trykkende Vandsøjler, men da der allerede i første Tilfælde vir. 

kedeZ paa b i ethvert Puuct, kan ingen større Virkning op- 

staae. Paa Grund heraf, dersom to Kar, der ere runde, 

eller ogsaa have en anden Skikkelse, f. Ex. k og l, Fig. 77, 

have lige Grundflader, og Vandet staaer lige hoit i begge, ville 

deres Bnnde trykkes med lige Kraft, eudfljsndt Vandmasserne 

ere hoist forfijellige; thi Vandet i k vil virke som en Vand- 

masse mnimm, eller fom et rsrdannet Kar, paa Grundfladen 

af k\ ligeledes vil Trykket paa l’é Grundflade være lüg en 

lignende Vandmasse nn nn, der ogsaa knude rummes i et rorr 

dannet Kar, hvis Grundflade var /’». Saaledes vil i sidste 

Tilfælde det Vand, som besinder sig imellem Karret l og Re- 

ret nnnn, ene trykke paa Sidevæggen ikke paa Bunden as 

Karret.

Endvidere kan det Samme oplyses ved det Apparat, som 

kaldes Vandtrpkbælgen; den er afbildet Fig. 78; den ene 

Deel af denne, oopp ligner en Blæsebælg, idet den bestaaer 

af to Plader, der ere forbundne med Lceder, som aldeles vand- 

rcet er fastnaglet til dem; /- cr et snævert Ror, som ender 

sig foroven i en ^ragt og forneden boier sig om og gaaer lud 

i den nederstc Deel af Bælgen; naar nu en Bcedstc gy,'



136 Vandtryklcere.

bcs i Tragten, vil den udbrede sig til Rummet q imellem 

Pladerne og altsaa drive den sverste op med betydelig Kraft. 

Hvis vi nu antage, at Rsret er i Vide D Tomme, og Vandet 

staacc deri 4 Fod hsit, men at Bælgens Flader have en 

Tvcerlinie af 18 Tommer, ville vi med mindre end | Vand 

kunne frembringe et Tryk as over 4oo & )a endog ved sam- 

me Indretning, ville vi naar vi blot blæse i det snævre N-r, 

hæve oo i Betret, og saaledes kan en Person stille sig paa Bcel- 

gen, og uden More ved at flutte Munden aldeles til Roret r 

blæse sig selv i Veirct. Det Hele maa synes urimeligt, men 

det lader sig let udlede af de fremsatte Grundsætninger: bore 

vi et Hnl eet eller andet Sted i oo og indskrne i samme et 

Ror s, saa vil Vandet staae heri ligesaa hoit som i r, og de 

to Vandsoilec i begge Norene saaledes holde hinanden i Lige

vægt. Men fyreud Roret s bliver indskruet, maa der have 
været et Tryk paa det Sted af Langet oo, som Røret nu lud- 

tager, jnst liig Trykket af Vandsorlen i Roret; det Samme 

vilde være Tilfælde for hvert lignende Ner, der siniedes i Laa- 

get, men er nu Røret s just liig r, altsaa har en Vide af £ 

Tomme, og Bælgens Flade derimod er 18 Tomrner, saa vil, 

da Tværlinien af denne er 36 Gange saa stor som Rorets, 

Grundfladen af Bælgen være 36 Gange 36 eller 1296 Gange 

stsrre end Rørets, og vi ville altsaa kunne tænke os 1296 

saadanne Ror som s indskrnede i oo. Er der altsaa gydet i r 

kun I U Vand og derhos blot saameget til, som kan rummes 

imellem oo og pp, saa trykker dette | U i r med en 1296 

Gange saa stor Kraft eller med 432 h>'s Krast paa Laaget oo. 

Vi kunne altsaa belæsse Laaget med over 1 SkU, og dog holdes 

det med denne Vægt endnu i Veiret.

Det er mærkeligt, at, ihvorvel man saaledes har en stor 

Kraftvinding og en, man let kan erholde, den dog ikke har, 

undtagen til for gandske kort Tid siden, været anvendt til no- 

gen betydelig Brug. Vel antydede Pascal i Midten af det 

17de Aarhundrede Brugen heraf; men, enten formedelst den 

Ubeqvemmelighed at regiere en hsi Vandsoile i Ror, eller af 

andre Grande, blev en Maskine, hvori dette Princip anvendtes, 

ikke ndfsrt, førend ben, for kort Tid siden, afdøde engelske Me-
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chaniker Joseph Bramah anvendte det til Forfardigelsen as 

, sin beundringsværdige og berømte hydrauliske iPresse, som

nu anvendes næsten i ethvert Tilfælde, hvor stort Tryk kræves. 

Istedet for Bælgen i Apparatet, hvis Læder ikke vilde vcere 

stærkt nok til at modstaae et betydeligt Tryk, anvendte han et 

meget stærkt og vidt Metalror, i hvilket et S tæm pel, omgivet 

med Læder, bevægede sig aldeles luft- og vandtæt; istedetforZden 

smalle hoie Vandssile, anvendte han en liden Trykpumpe, og 

ved dennes Hjælp kunde han saaledes tilvejebringe et Tryk, 

Uig en Vandsoiles, cndsij-ndt den hele Presse kun indtog ct 

lidet Rum. Fig. 79 viser Gjenncmsnittct af en saadan Pres- 

se, t er her Sræmplet af det store Ror, der er dreiet udaf et 

hcelt Stykke Metal, aldeles noiagtigen rundt, og som foroven 

fyrer det ucderste Pressebrcedt v, u ct* Stcemplet af den lille 

Trykpumpe, hvilket ligeledes er en aldeles rund Metalsiang og 

drives op og ned ved Haandgrebet eller Vcegtsiangcn m. Det 

hele Redskab signer almindcligen i en stærk Kasse xx, der in- 
dcholder Vand nok til at fylde begge Rorene, og saaledes vil 

Trykpumpens Sugeror, der ganer ned i Nandbeholdningen, 

stedse vcere forsynet med Vand. Naar derfor Haandgrebet m 

bevæges i Veiret, vil Vandet hæve sig igjennem den kegledan- 

nede Ventil z, der aabner sig op i Bunden af Pumpen u, 

og, naar Haandgrebet trykkes ned, vil Vandet drives igjennem 

en anden lignende Ventil a, der aabner sig i en modsat Ret-- 

ning ind i Forbindelsesroret imellem Trykpumpen og det store 

Ror bf som nu vil modtage Vandet, hvorved Stcemplet t vil 

hæves ved hvert Slag af Pumpen iu En anden liden kegle- 

dannet Ventil c, er ved en Skrue anbragt ved en Aabning 

af den nederste Deel af det store Ror; Hensigten af denne er 

at bringe Trykket til at ophore, naar det er nødvendigt; thi, 

naar vi ved at skrue Skruen tilbage aabne Ventilen, vil det 

Vand, som indeholdes i det store Ror b, lebe ned i Vandbe- 

holdningen igjennem Roret d, Stcemplet t vil da atter gaae 

ued, og det-samme Vand, som tilforn har været brngt, kan 

atter bruges. En saadan Maskines Kraft er overordentlige» 

stor; thi antage vi Haanden trykker paa Haandgrebet m med 

en Kraft blot af lo 16 og Indretningen af, Veegtsiangen er
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saaledes, at den forøger Kraften blot 5 Gange, saa vil alle- 

rede den Kraft, hvormed Stcemplet u drives ned, være 50 fe; 

lader os dernæst antage, at Stcemplet t flaner i et saadant 

Forhold til it, at dets Grundflade er blot 50 Gange saa stor 

som r/s, saa da 50 Gange 50 er 2500, vil Stcemplet t og 

Pressebrcedtet v hæves med en Kraft af 2500 It. Men en 

Mand vil i en foie Tid kunne arbcide med lo Gange saamegen 

Krast, og altsaa hæve 25 ooo ti; han vilde udrette endnu 

mere, hvis der fandtes et større Forhold imellem Grundfla- 

dcrne af t og u, og Vcegtstangen m var indrettet til at give 

en end større Kraftvinding.

Denne Maskine virker ei blot som en Presse, men kan 

ogsaa bruges med Fordeel i mange andre Tilfælde, hvor stor 

Kraft kræves, f. Ex. som Donkraft, til at hæve Huse, rykke 

Træer op med Rod o. s. v. Indtil de seneste Forsøg øver 

Vandets Sammentrykkelighed har man anseet den som det 

Uimodsigeligste Beviis for Vandets Usammentrykkclighed. Det 

synes imidlertid ikke, at man nogensinde har gjort nøjagtige 

Forsøg, om ogsaa det store Stæmpel just aldeles hæver sig i 

Forhold til dets Grundflade, sammenlignet ved Stcemplet re's. 

Sandsynligviis er dette ikke Tilfældet; men den Sammentryk- 

ning, Vandet lider, er saa ringe, at man hidtil ikke har be- 

mcerkct den, og at man ikke har af den sporet nogen Ube- 

qvemmelighed i Brugen af Pressen. Vi ville ogsaa af denne 

Presses Virkning og af Forklaringen over det hydrostntisie 

Paradox indsee, hvorledes ørsted ved sine Forsøg (S. 128), 

istedctfor umiddelbart at trykke paa Len hele Vandmasse, hvor- 

med Forsøgene anstilledes, saaledes som Mich og Zimmermann 

havde gjort det ved deres Compresstons-Masiine, frembragte 

med liden Kraft, idet han trykkede paa en gandsie liden Deel 

af Overfladen, et stort Tryk paa hele Vandmassen.

Vcedsier maae, formedelst deres F-lydcnhed, trykke gandsie 

anderledes, end faste Legemer; thi de sidste kunne ene trykke 

nedad, i Forhold til deres Vægt, medens de forste ei blot ville 

adlyde Tyngdekraften, men ogsaa, formedelst deres Mangel af 

Sammenhæng, ville trykke til Siden paa samme Tid, som de 

trykke nedad. Saaledes vil een Cubikfod Vand, formedelst sin
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Tyngde, trykke imod Bunden af et cubiskt eller tcerningdannet 

Kar, hvoraf det indesluttes, med en Kraft af 62 men, idet 

denne Vandmasse udøver denne Kraft nedad, vil den ogsaa 

trykke imod Karrets fire Sider med en Kraft, der i Alt er 

dobbelt saa stor, eller 124 U, saa at dens hele Tryk er 186 fe, 

med hvilken Kraft den vil stræbe at sprænge Karret.

Vandtrykbcelgen, som forhen er beflreven (S. 135), viser, 

at, naar man vil anflaae Virkningen as Vædsker, maa ikke saa 

meget deres Mængde som deres lodrette Hvide og den Grund- 

flade, hvorpaa de virke, tages i Betragtning. Det Samme 

gjælder ved Sidctrykket; hver enkelt Deel af en Sideflade i 

et Kar, der indeholder Vand, trykkes med en Kraft, liig Væg- 

ten af en Vandsøjle, der havde denne Deel til Grundflade og 

dens Afstand fra Vandsp,eilet til Heide, vi indste saalcdes, at 

de den ovcrste Vandflade nærmest liggende Dele trykke min- 

dre, end de dybere liggende Dele; ville vi altsaa understøtte 

en heel Sidevæg, maa dette skee i et Punct, der ligger 

nærmere Bunden af Karret end Vandets Overflade, er Karret 

lige op og ned, da findes dette Plinct, som kaldes Trykkers 

Midtpunct i en Afstand fra Bunden af | af Vandhoidcn. 

Hele Trykket paa en lot-et stauende Sideflade er liig en Vand- 

masse, der indeholdtes i et liggende Prisme eller et trekantet 

Kar, hvis Længde var Sidefladens Længde, og hvis Gjcnnem- 

snits-Flade eller Grundflade var en retvinklet Trekant, hvis to 

lodrette Sider (Catheter) vare liig Vandhsidcn. Det er paa 

denne Maade, at man bestemmer Vandets Tryk mod Bolværk 

ker og Mure.

Den Kraft, hvormed Vand strømmer nd af en Sideaab- 

ning, vil ogsaa være afhængig af den Vandsoile, der trykker 

Vandet ud af Aabningen; altsaa af, hvor dybt Hullet er nnder 

Vandspeilct. Den Vandmasse, som udstrømrner, staaer i For- 

hold til Qvadratrodderne af Vandhoiderne over Hullet. Er 

saaledes et Hnl een Fod under Vandspejlet, og af dette i en 

vis Tid een Pot Vand udstrommer, saa vil af et Hul af sam- 

me Størrelse, som er 4 Fod under Vandspejlet, i samme Tid 

2 Potter udstrømme, af et lignende Hnl, som er 9 Fod under 

Vandspejlet, 3 Potter ndstromme o. s. v.; thi 2 er Qvndrat-
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roden af 4, 3 Qvadratrodcn af 9 o. s. v. Dr kunne forsage 

det ved at lade Vandet ndlsbe af cn Aabning i et hoit Kar, 

og efterhaanden gjore Vandhsiderne 1, 4, 9 Fod over Hullet; 

der maa iagttages, at Vandhoiden stedse forbliver den samme, 

og altsaa maa enten det udstrømmende Vand ufortøvet erstat- 

tes ved nyt, eller ogsaa maa Vandmassen være saa betydelig, 

i Forhold til det udstrømmende Vand, at Vandhyiden ikke 

kjendeligen under Udstrømningen formindskes.

Denne Regel, at den udstrømmende Vandmasse tiltager 

fom O.vadratroden af Dybden under Vandspejlet, er af stor 

Vigtighed ved Vandledninger, der tjene til at forsyne Byer 

med Vand til Huus- eller Næringsbrug. Disse Værker have 

som oftest Pumper eller andre Maskiner, hvorved Vand hæves 

fra Kilder eller Floder, der ligge lavt, til Vandbeholdninger, 

som enten ligge høiere end de Steder, der skulde forsynes med 

Vand af dem, eller ogsaa have Vindkjedler, der ved Luftens 

Spændighed driver Vandet i Veirct; herfra ledes Vandet 

igjennem Ror, som ligge under Gaderne og fra disse atter 

ved Arme ind i Husene. Den væsentligste Forsijel imellem 

Vandledningerne bestaaer saalcdcs i at nogle have højtliggende 

aabne Vandbeholdninger, andre derimod Vindkjedler. Ved det 

forste Slags kan intet Vand bringes til noget Sted, høiere 

end Vandbcholdningen, efterdi disse Vandledningers hele Virk- 

ning er afhængig af, at Vand stræber at siaae lige hsit i Ror, 

eller Kar, som siaae i Forbindelse med hinanden (S. 131); 

men bruge vi det sidste Slags, kan Vandet hæves, overcens- 

stemmende med Maskinens Magt og Styrke, til hvilkensomhelst 

Hvide, efterdi Luft er speendig og sammentrykkelig til hvilken- 

somhelst Grad (Side 84). Vindkjedlen beholder ligeledes det 

Fortrin (forncmmeligen hvor Vandet oppumpes ved Hjælp af 

Dampmafliner), at ved dens Hjælp kan Kraften stedse indret- 

tes efter den lodrette Holde af det Sted, der sial forsynes 

rued Vand, eller med andre Ord, Virkekraften kan stedse for- 

rnindsies i samme Forhold som den Holde, hvortil Vandet sial 

hæves, aftager, medens cn aabcn Vandbeholdning maa stilles 

over den største Holde, hvortil Vandet nogensinde skal bringes, 

saa at endog til de lavere Steder Vand med stort Tab af
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Tid og Kraft drives op i Vandbeholdningen, blot for atter at 

flyde ned.

Den gamle Maade at forsyne Byer med Vand var ved 

Vandledninger (Aquaducter) eller Broer, bygtc over Dale, og 

som understøttede enten Ror eller en aaben Vandcanal. Disse 

forbausende og kostbare Bygninger, hvis Levninger endnu zire 

mange gamle Byers Ruiner og vise sig endnu temmeligen vel 

vcdligeholdte i Nærheden af Paris og Lissabon, cre ikke op, 

forte af Mangel paa Kundskab om den Regel, at Vand hæver 

sig ril samme Høide i forbundne Ror, men sandsynligviis forme- 

delst den Vanskelighed, der i Udførelsen var forbunden med at 

forene en lang Række af Ror, saaledes at Forbindelserne kunde 

blive vandtcette og modsraac Trykket af en hoi Bandseile; no- 

get, der ingenlunde, selv med vore nærværende Forbedringer, 

idet vi bruge støbte Icrnrer og de stærkeste Forbindingsmidler, 

er let, og, som altsaa vilde være end vanskeligere, paar vr 

ikkun havde Ror af brændt Leer, hvilket de Gamle fornem- 

meligcn syncs at have anvendt.

Vandværkerne i Nærheden af London (the New Ri

ver Water-works), som cre af saa stor Vigtighed sor Sund- 

heden og Nceringsbrngen i Englands Hovedstad, er et Slags 

Vandledning, der forener i sig alle forsis ellige Slags Vand- 

værker. Kilden, der forsyner dem, udspringer ved Ware i 

Hertfordshire; dens Vand fores i en kunstig Canal eller Grav, 

dannet alenefor at lede det frem, hvilken ofte hæves ved Buer 

og Dæmninger betydeligt over Jordens naturlige Grundflade 

stundom sænkes meget under den og gaaer i det Hele i en 

Strækning af omtrent 38 engelske Mile (næsten 8 danske). 

Omsider ender den sig ved Islington i et aabcnt Basin eller 

Vandbcholdning, som kaldes 3New River Head, og som ligger 

tilstecekkeligen holt for nt forsyne de lavere Dele af Byen derved 

at Vandet ligefrem flyder ned igjennem Ror. For at bringe 

Vandet til de høiere liggende Dele af London, er nær Be- 

holdningcn oprcist en mægtig Dampmaskine, som driver Pum

per, der oppumpe Vandet til endnu hoiere Vandbeholdninger 

paa Bakken ved Pentonville og paa Veien til Hampstead, 

og, hvad hine ikke endnu kunne udrette, bliver udfort ved en
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Vindkjedel, der staacr i Forbindelse med Dampmaskinens Pum

per. Saaledes bliver den største Deel af London uden An- 

vendelse af nogen anden Kraft, end Vandets egen, forsynet 

med Vand, den øvrige Deel ved en vel anbragt Dampma- 

siine, hvis Natur vi ville fremsætte imod Slutningen af næste 

Afsnit.

Hvad der er bleven sagt om Vandværker, gjældcr ligele

des om Fontainer; thi et Vandspring frembringes ved at Van

det enten stræber at hæve sig til den vandrette Flade, eller ved 

at det trykkes af sammenpresset Luft eller paa anden Maade. 

Hvis saaledes et hsitliggcnde Bassin eller Vandbeholdning hol- 

des stedse fyldt med Vand, og et Ror gaaer fra dets neder, 

ske Ende og ender sig i en liden Pibe, der staaer opad, vil 

Vandet spreite op af denne og danne et Vandspring næsten 

ligesaa helt, som Vandhsiden i Beholdningen, hvorfra Fon, 

tainen faner Næring. Imidlertid, da Vandstraaleu skal hur

tigt arbeide sig igjennem Luften, vil denne gjore en Modstand, 

og ligeledes vil Vandet selv, fornemmeligen ngar det ledes 

gjennem en lang Række af Ror lide en betydelig Rivnings- 

modstand, og tillige ved sin egen Vægt nedtynges, saa at 

Straalen aldrig naaer til Vandhoiden af den Beholdning, 

hvorfra den faner Næring.

Den Maade, paa hvilken Vandspring kunne frembringes 

ved sammenpresset Lnft, cr ene afhængig af de almindelige 

Sætninger, vi have fremsat for sammentrykt Luft (S. 109), 

hvilket vi ville nf det Folgende indsee. Deres forsijellige Ind- 

retninger cre deels sindrige, deels morende, hvorfor vi ville 

beskrive to af de mærkeligste, nemlig HeronS Vandspring og 

Commando-vandspringet, hvilke begge kunne ansees som 

magiske Kunststykker, da det ene synes at hæve Vand over den 

naturlige Vandhoide, det andet at lyde Befalingen af den Per

son, der bruger det.

Fig. 80 viser HersnS Vandspring i Gjcnncmsnit; det 

kan enten være gjort af Blik, Messing eller Glas og bestaaer 

of to aldeles lufttætte Kar n og o, som ere forenede ved Ny

rene jo og <7; oven paa det svcrste Kar er dannet et Bassin r 

for at opfange Vandet, der udspringer af Piben s; Røret p
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gaaer fra dette Bassin, igjennem det overste Kar, næsten ned 

til Bunden af det ncderstc; Roret g gaaer fra det nederste 

Kar næsten til Langet af det overste Kar. Piben gaaer næ

sten til Bunden af det øverste Kar; dette maa, naar Spring- 

vandet sial brngcs, næsten fyldes med Vand, hvilket steer ved 

at strne det Hverste af Piben og hælde Vand igjennem dens 

Ror. Dersom nu Skaalen r fyldes med Vand, vil strax der, 

paa cn Straale springe op fra s, næsten ligesaa hoi som 

rct p, og som synes at være det Vand, der var gydet i Skaa- 

len r og saaledes hcevedcs over sin egen Vandhoide. Men 

det hele Redsiab er intet uden et Vandspring med sammen- 

trykt Luft, ligesom Heronskuglen (S. 108). Thi Vandet, der 

gydes i Skaalen, løber igjennem Roret p ned i det lavere Kar 

o, i hvilket Luften bliver sammentrykt ved den Bandseile, der 

befinder sig i y, og da denne Lnft, formedelst Roret g, staaer 

i Forbindelse med Luften i det overstc Kar, bliver ogsaa denne 

sammentrykt og driver saaledes Vandet i det øverste Kar 

igjennem Piben s i Vcirct.

Denne Maskine, som i den Skikkelse, hvori den er bc- 

sircvcn, tjener blot til at vise Virkningen af den sammentrykte 

Lnft, men forresten er et Lcgctsi, er med nogle Forandringer 

Grundlaget for en acrostatisk Lampe, hvis Oliebcholder er under 

Flammen, og hvor Olien oppumpes ved cn anden Deel Olie, 

som synker ued i Lampens Fod. Ogsaa har Z-ll gjort cn 

vigtig Anvendelse af den til at udpumpe Grubcvandet i de 

ungcrskc Bjergværker nær Chemnitz.

Lommando-Vandspringet er afbildet Fig. 81 og afhcen- 

gcr ligeledes af Lufttrykket; t er et Kar, der indeholder Vand, 

og som foroven maa være lufttæt; det holdes oppe af Støtten 

v, som er et stort Ror, der naacr næsten til det Averste af t; 

forsijellige smaae Piber, u, u, u, u, som gaae nedad, ere 

loddede i Bunden nf Karret t\ hele Maskinen staaer paa cn 

Skaal, der kan opfange Vandet, og i Bunden af denne er et 

Ror, hvis Aabuing maa være noget mindre end alle Aabnin- 

ger af Piberne u, u, u, u, tilsammen. Folgen heraf er, at 

Piberne ville afgive mere Vand, end der kan lobe ud af x; 

saasnart nu Vandet saaledes i Skaalen dynger sig op, at det
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staaer over Mundingen af Roret v, kan ingen Lrrft mere 

trænge op i t, og Piberne ophore at rinde. Men, naar Ro

rets Munding atter bliver fri, ved at Vandet strømmer ud af 

x, begynde Piberne atter at lobe. En Person, som nn be, 

finder sig i en Afstand, men lægger Mærke til, naar Roret er nær 

ved at blive frit, og naar det er ved at spærres af Vandet t 

Skaalcn, kan synes at befale Piberne at springe eller ophore. 

For at fylde Karret t, maa det vendes om, og Vandet hældes 

ind ad Roret v; naar Roret er lukket forneden, holdes Van- 

det i Karret ene af Lufttrykket, desaarsag maae Piberne ikke 

heller have formegen Vide, for at ikke Luften flal trænge 

indad disse ved Siden af det udstrømmende Vand.

Man kan fcnnnc Vandspringe af forskjcllige Skikkelser 

red at skrue paa Springpiberne Kapfler med forsijelltge 2lab, 

ningcr. Saaledes kan frembringes Vandspring i Form af en 
Vifte, c ti Dug (nappe d’eau), et Ar o. s. v. Disse Kunst- 

siykker anvendtes i forrige Tider paa Lyststotte, hvor man en

ten ved Natnr eller Kunst havde hsitliggende Vandbeholdnin- 

ger, saasom i Versailles, paa Wilhelmshöhe nær (Las

se! i Schwezrngsn nær Mannheim o. s. v.

Man har allerede viist (Side 132), at Grunden, hvorfor 

Legemer siyde paa Overfladen af Dædfler, er den, at der frem- 

bringes en mechanist Ligevægt imellem dem og den Deel af 

Vædsken, som de bortdrive; tyi intet Legeme vil svømme eller 

flyde ovenpaa, uden at det synker noget ned eller jager Noget 

af Vcedsien bort. En Baad f. Cx., der flyder paa Syvand, 

vil synke til cii vis Dybde i samme; men, naar samme Band 

feiler opad en Flod, og saaledes kommer i fcrsit Dand, vil den 

synke dybere ned, eftersom det ferste Vand er lettere end det 

salte, og altsaa en storre Deel af HUnt end af dette behoves 

for at opvcie Baadcn, og maa altsaa af denne jages bort. 

Endvidere, dersom et Legeme er faa tungt, at det endogsaa, 

naar det aldeles nedsænkes, ikke kan bortjage en Vandmasse, 

liig dets egen Vægt, vil ingen Ligevægt finde Sted, men det 

vil faae Overmagt og synke. Imidlertid, skjondt Legemet syn- 

ker, bortjager det en Vandmasse, om ikke det liig i Vægt, dog 

-et liig i Omfang, og derfor vil dets Vægt eller Synkekrast
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formindskes ved Vægten af den Vandmasse, det bortdriver. 

Herpaa støtter sig en saare vigtig Hovedsætning i Vandtryk- 

læren: ethvert Legeme, der er tungere end en med det i 

Omfang lige Deel af den Vædste, hvori det nedsænkes, 

taber just saameget af dets Vægt, fom denne Deel af 

Verdsten veier. 2(f denne Grundsætning folger Manden, paa 

hvilken vi erholde Legemernes Vægtfylde eller specisiste 

Vcegt. ■ ' ■
Legemers Svømning, eller at de flyde paa Vand, ud- 

viser Sandheden af denne Sætning, som ved Forsøg lader 

sig godtgjøre paa følgende Maade ved den hydrostatiske X)ægu 

ska al, der ikkun er en meget god Skaalvcegt, under hvis 

Vcegtsiaaler erc Kroge, for derpaa at hænge forsijellige Ting, 

og som er stillet saa hsit, at der under Skaalerne kunne sæt

tes Glas, fyldte med Vand. Naar Vægten er saaledcs ind

rettet, kunne vi vcie Legemer i Vand. Fig. 82 Tavle VIII. 

forestiller en saadan Vægt, hvis Brug vi ville fremsætte.
Have vi nu ct keglcdanuet Legeme y af Metal, som pas- 

ser nsiagtigen i en Kapsel z, der har lignende Skikkelse, da 

vil - kunne ansees som et Maal for y; hcestes nu y til Bnn- 

den af 2 og 2 til Bunden af een af Vcegtsiaalerne, saa at det 

Hele kan bevæge sig frit t eet af Glassene a, som vi ville 

lade være tomt, da kunne vi lægge Dægt i den modsatte Skaal 

b, indtil Ligevægt opstaacr. Fylde vi nn Glasset med Vand, 

vil Legemet y vippes i Veirct og synes nt tabe meget af sin 

Vægt, endsijondt at det er af en saa tung Materie, at det 

vilde fynke ned, naar ikke en Modvægt sandtes i Skaalcn K 

Men Ligevægt skaffes strax tilveie, naar vi fylde det hule Kar 

2 med Vand, hvilket viser, at det Tab, som y leed ved at 

nedsænkes i Vand, var just liig en Vandmasse af samme Om

fang, som det selv; thi ellers kunde vi ikke ved at fylde zr 
hvis Hunlning jnst rummer y, atter have bragt Ligevægt til- 

veie. Den Materie, hvoraf Legemet y er dannet, gjor ingen 

Forsijel i Forsøget; thi, hvis det var dannet af Zink, som er 

eet af de letteste Metaller, eller af Platina, som er det tun

geste, vilde det dog aldrig bortjage større Vandmasse end dets 

eget Omfang; øg ftlgcligen vilde enhver Materie, der var tung 

(10)
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nok til at synke, lide samme tilsyneladende Tab af Vægt ved 

at nedsænkes i Vand.

Denne vigtige Omstændighed er det sirnplestc Middel til 

at erholde det, som kaldes et Legemes specifisie Vægt eller 

Vægtfylde; og, da forsijellige Snbstantscrs Eensformighed og 

2Egthed ofte næsten allene kan afgjores ved deres Vægtfylde, 

faa er Undersøgelsen af denne af hsieste Vigtighed ei blot i 

videnskabelige Undersøgelser, men ogsaa i Handelen.

Veiningen af et Legeme i fri Luft, saalede- som den al- 

mindeligen foretages, giver blot Vægten eller Tyngdekraften af 

det vciede Legeme, uden noget Hensyn til dets Tæthed, eller 

den mechanisie Forbindelse imellem dets Partikler; thi eet 

Pund Kork vil tynge ligcsaameget som eet Pund Blye, ihvor- 

vel Omfanget af Korken maa vcere langt større end af Blyet, 

naar denne lige Tyngde stal finde Sted; og altsaa, hvis om- 

vendt lige Omfang af Blye og Kork bleve veiede, vilde ved 

Sammenligning Blyet bcsindcs at have langt mere eienfconv 

„ielig Tyngde end Korken. Vægtfylden af et Legeme er saa- 

ledes blot en Sammenligning af dcts Tyngdekraft med et an

det Legemes Tyngde, som vi i Forvenen have undersøgt. Det 

Middel, vi anvende til Sammenligning, bor saalidct som mu- 

ligt vcere Forandringer underkastet; rccnt Regnvand, eller 

endnu bedre smeltet Snec, eller destilleret Vand har man fun

det at vcere det mecst passende Middel, det bruges ogsaa ved 

alle disse Bestemmelser og ved en Temperatur nf 12 Graders 

Varme.
2lt bestemme et Legemes Vægtfylde, er altsaa Intet uden 

at bestemme, hvormange Gange det er tungere eller lettere 

end en Vandmasse, liig dets eget Omfang, et Foretagende som 

vilde vcere forbundet med meget Besvær, hvis ikke den forhen 

fremsatte Naturlov (Side 145) fandt Sted. Thi, for at er

holde Sammenlignings-Vægten af et «regelret Stykke Metal 

og en Vandmasse af lige Omfang, var det fornødent at have 

et noiagtigt Maal af dets Omfang, som maatto fyldes et vift 

Antal Gange med Vand, noget, der vilde være vanskeligt, ja 

næsten ugjorligt, naar det sinlde have stor Nøjagtighed. Men, 

efterdi enhver Substants, der synker i Vand, taber ved sin
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Nedsankning, just saa megen D«gt, fom dets Omfang, fyldt 

med Vand, veier, lader Vægtfylden sig let og sikkert bestemme, 

ved at sammenligne Vægten af Legemet, naar det er frit, med 

den, det har, naar det er nedsænket i Vand. Ophæng saaledcs 

det Legeme, hvis Vægtfylde sial undersøges, ved een af Skaa- 

lerne c (Fig. 82) af den hydrostatiske Vægt, saaledes at det 

hænger 2 til 3 Tommer ned i det tomme Glas, og saaledes 

at det ikke rører hverken Bunden eller Siderne af Glasset. 

Naar dette er sieet, opvei det noiagtigen med Vægt, lagt i 

den modsatte Skaal og nedskriv denne saaledes fundne Vægt. 

Fyld derpaa Glasset med destilleret Vand, indtil den nedsæn- 

kede Gjenstand loftes i Veiret af Modvægten i den anden 

Skaal saa hoit, at dens nederste Ende staaer hylere end forhen 

dens Averste Deel. Skaf dernæst atter Ligevægt tilveie ved at 

lægge Vcegt i Skaalen c over den ophængte Gjenstand, hvil- 

ken Vægt da atter aldeles vil nedsænke Legemet i Vandet, og 

snaledes angive Vægten af cn med Legemet ligestor Vandmasse. 
Den forste Vægt eller Vægten i Skaalen b divideres med 

den anden eller Vægten i Skaalen c, og det Antal Gange, 

som denne indeholdes i hiin, er Legemets Vægtfylde. Det 

er aldeles ligegyldigt, hvad Slags Vægt vi anvende, naar 

den blot er nf eens Slags paa begge Skaaler. Antage vr 

saaledes, at det veiede Legeme er en Guinee, saa vil den ved 

at vcics frit i Luften befindcs at veie 129 engelske Gran, ved 

nt nedsænkes i Vand taber den lidet mere end 7 Gran; vi 

finde altsaa Guineens Vægtfylde ved at dividere 129 med 7, 

hvilket giver Guincens Vægtfylde omtrent 18, eller at Guld 

af det Gehalt, som en Gvinee er af, har cn Vægtfylde om- 

trent 18, eller er næsten 18 Gange tungere end Vandet. 

Et Haar anvendes i Almindelighed som det mcest passende 

Middel til at hæfte Legemet til Skaalen; eftersom Haa

ret har mcest Styrke i Forhold til dets Vægt, et heller ind

suger kjendeligen Vand. Er Legemet tungere, da anvendes et 

Hestehaar, eller endnu bedre isiedetfor begge Dele en Platina- 

Traad. Paa denne og andre Maader har man omhyggeliges 

underssgt de fleste Materiers Vægtfylde; en Tabel, som inde- 

holder denne for de hyppigst forekommende Materier, vil fiiu

(10*)
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Les vedSlutningen as dette Afsnit. Vr ville nu tilsrrcekkcls/ 

gen indste Brugen af Vægtfylden, eftersom vi ved denne ville 

kunne afgjore Reenheden og 2Egtheden as mange Ting. Hvis 

saalcdcs den omtalte Guinee havde været forfærdigct af en Blan- 

ding af Kobber og Tin og dens Overflade forgyldt, saa at 

baade Øret blev bedraget ved Klangen og Hiet ved Glandsen, 

og ogsaa virkcligen ved at forege noget dens Tykkelse havde 

en Vægt af 129 Gran, vilde en Undersøgelse af Vægtfylden 

strar have beviist, at Mønten havde været uægte, da dens 

Vægtfylde knap knnde være 8, eller den knap kunde vcere 8 

Gange tungere end Vandet. Mærkelig er saalcdcs den Htstø- 

rie, der berettes om Oldtidens berømte Mechaniker Archime

des^ der levede 15O Aar for Christi Fsdsel. Kong Ziero 

paa Sicilien havde ladet forfærdigct cn Krone nf 18 U'é Vægt, 

bestemt, til en Gave for eet af Templerne i Rom; ved at be- 

see Kronen nsie, forekom den ham at have ikke aldeles det 

rene Gnlds Farve, men han knnde ikke vpdagc noget Bedra- 

gerie, da Kronen nsie holdt sin Vcegt. Archimedes forelagdes 

Lcrpaa at udfinde, om ikke Kronen var blandet, og ved i Ba§ 

det at teenke over Vandets Virkning paa sit eget Legeme, op- 

dagede han Vandtryklærcns Hovedsætning om Legemernes Vægt

fylde: da Guld har en større Vægtfylde end S§lv, saa maatte 

en 18 L's Guldkrone bortjage mindre Vand og altsaa tabe 

mindre i Vægt, end en 18 iUs Sslvkrone, Archimedes fandt, 

at Hiero's Krone tabte i Vandet tz>, at en Kugle af rcent 

Guld, som veiede 18 fo, tabte i Vcegt 1 H, og endcligen, at 

en Selvkugle af 18 Ä>'s Vcegt tabte iS ir>; heraf fluttede han, 

at Kronen var blandet med Sslv, og det saaledes at f deraf 

par Solo og kun 4 Gnld, eller at den holdt 12 fe reent Guld 

og G fe Selv. Guldsmeden maatte tilstaae Bedrageriet, og 

2lrchimedes, der ved Opdagelsen vandt stor Anseelse ved Kon- 

gens Hof, samlede i ct Værk, som er os endnu efterladt, Ho- 

vedsætningerne nf Vandtryklæren, hvilke han ved dette Tilfælde 

havde opsporet. I Chemien og Mineralogien er Vægtfylden 

ligeledes et hoist vigtigt Scerkjcnde, ikke sjeldent ligne to Mi- 

ueralier hinanden aldeles undtagen just med Hensyn ril Vægt- 

sylden, som ved det ene er aldeles anderledes end ved det an-
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dtt. Vi prøve Reenheden øg Styrken af Spiritus ved Vægt- 

fylden, ligeledes af Syrer o. s. v. Svovlsyre kan saaledes 

uden vcesentligen at forandre sit Udseende, afvige i Vægtfylde 

fra 1,09 til 1,81.
23cb Forfcerdigelsen af Tabellen over Legemers forskjellige 

Vægtfylde ansattes destilleret Vand tit 1, og bagefter strives 

Nuller, efter et Komma, for at svare til Decimalciffrene, som 

jkaae ved de andre Legemer. De Legemer, som ere tungere 

end Vand, have altsaa en Vægtfylde, betegnet med hele Tal og 

Decimaler, de, der ere lettere have en Vægtfylde, betegnet ene 

med Decimaler; saaledes har Blye en Vægtfylde af 11,352, det 

er altsaa tungere end Band og det omtrent 11^ lÄang, Kork har 

en Vægtfylde af o,240, er altsaa lettere end Vand og veier 

omtrent kun | af hvad dette veier.
Reent Guld har en Vægtfylde af 19,258, men da er det 

for blodt og bsieligt til almindeligt Brug; man tilsætter der- 

for stedse noget uædelt Metal, i Almindelighed Kobber; saaler 
de6 have vore Specieducater Tilsætning, eller ere, som 

man udtrykker det, i Gehalt af 23^ Karat; vore dansie Dncater 

have I Tilsætning eller ere af Gehalt 21 Karat; de engel- 

sie Guineer have en Tilsætning af omtrent | Kobber, og er

holde saaledes, som ovenfor er anført, en Vægtfylde omtrent 

af 18. Det Guld, som Guldsmedene i Almindelighed bruge, 

cc af langt ringere Gehalt; til Bijouterie og det saakaldte 

Nips cndogsaa ofte af gandsie fan Karat; de heraf sorarbe,- 

dede Sager have derfor ogsaa en rødere Farve og ere vel 

haarde, men tillige lette og fljyre.
Af en Tabel over Vægtfylden og af den Bestennnelfe, at 

een Cnbikfod destilleret Vand stal veie jnst 62 dansie U, ville 

vi let kunne finde Vægten af een Cnbikfod af een eller anden 

Materie, som findes i Tabellen. Saaledes har Søvand en 

Vægtfylde af 1,026, altsaa veier een Cnbikfod 1,026 Gange 

62 U eller 63,612 tz, altsaa næsten 62 U 20 Lod; stobt Iern 

har en Vægtfylde af 7,207, altsaa vil een Cnbikfod heraf veie 

446,834 U), eller een Cubiktomme 8 Lod 1 O.v.

N.igx vi have Materier saa lette, at de ikke synke i 

Vand, da maa en airden Fremgangsmaadc anvendes; thi nu
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rnaa een eller anden Kraft sænke dem ned. Dette kan stee paa 

forfljellige Maader. Saalcdes kunne vi i Bunden af Vand- 

glasset hæfte en liden Tridse, som bevæger sig med muligst li- 

den Rivning; Haaret, hvormed Legemet er fastbnndet til Vægt- 

staalen, ganer under Tridsen, saaledes som det er vrist Fig. 

83, hvor d er den Gjenstand, der skal undersøges, og soin 

svømmer ovenpaa, e Vandglasset og f Tridsen, fastgjort ved et 

Metallod til Bunden nf Glasset, g Krogen af Skaalen, hvor

til den anden Ende af Haaret er hæftet. Fyrst veks nu Le- 

gemet paa den sædvanlige Maade; dernæst lægges den i Glas, 

set, som det er fremstillet i Figuren, Vand gydes derpaa i 

Glasset, indtil Legemet ved at svømme ovenpaa bringer Skag

len, hvorved det er hæftet, til at vippe ned, nu lægges Vægt 

paa den modsatte Skaal, indtil Legemet just sænkes under 

Vandet. Antag, at det Legeme, der skal undersøges, er et 

Stykke Kork, som veier just 36 Gran, og at, naar det fæstes 

over Tridsen ved et Haar til den ene Skaal, 114 Gran maa 

ligges i den anden Skaal for just at faae det til at synke, 

saa er Vægten af den Vandmasse, Korken fortrænger, 114 

Gran større end Korkens Vægt, altsaa i Alt 150 Gran, Kor- 

kens Vægtfylde, 30 divideret med 150, er altsaa en egentlig 

Brøk, som udtrykt i Decimaler, er o,24o.

De, som ikke besidde denne noget omstændelige Indret, 

ning med en Bund-Tridse, kunne finde Vægtfylden af et svsm- 

mende Legeme, eller et Legeme, der er lettere end Vand, paa 

følgende Maade: Vei Legemet i Luft som forhen, scet det der- 

paa i Forbindelse med et Legeme, der er tungt eller vcegtfyl- 

digt nok for at sænke det i Vand, og hvis Vægtfylde tillige er 

bekjendt; vei ogsaa dette Legeme i Luften; vei dernæst begge 

Masser samlede i Vand og af hvad begge Legemerne saaledes 

have tabt i Vand, slutte vi os til, hvad Vægtfylde det lettere 

og ubekjendte Legeme har. Vi ville antage, at vi saaledes 

havde forbundet de 36 Gran Kork med en Klump Blyc af 

227 Grans Vægt, og at den af begge Legemer samlede Masfe, 

som veier 263 Gran, taber i Vand 170 Gran, eller opveies 

af 93 Gran paa den modsatte Skaal; da vi nn vide, at Blye 

har cn Vægtfylde af 11,352, ville de 227 Gran Blye tabe i
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Vandet just 20 Gran, de 36 Gran Kork altsaa tabe de sorige 

160 Gran, eller en Vandmasse, Korken liig i Omfang, veier 

150 Gran, altsaa findes heraf Korkens Vcegtfylde, ligesom for- 

hen, at være 0,240.
De omtalte Fremgangsmaader lade sig blot anvende paa 

faste Legemer, ved Vcedsier ville de være ubrugelige, eftersom 

disse blande sig med Vand. Vægtfylden af Vcedfler lader sig 

imidlertid finde paa forskellige Maadcr. Saaledes folger i 

Almindelighed med den hydrostatiske Vcegt en Glasklump, 

vcegtfyldig nok til at synke i alle Vcedsier (O.vikselv ene und- 

taget, eftersom dette er betydeligcn vægtfnldere end noget Glas), 

og en denne aldeles liig Modvægt, der kan lægges i den 

modsatte Skaal. Vægten af denne Klump er i Almindelighed 

skreven enten paa den eller paa dens Modvægt,*)  for at und- 

gaae Tidstab ved at veie den. Klumpen hænges ved et Haar 

eller endnu bedre ved en Platina -Traad til Bcegtskaalen ued 

i Glasset, saaledes som det er fremstillet Fig. 84. Nanr den 
er bragt i Ligevægt, fyldes Glasset med Vand, og den Vcegt, 

Klumpen herved taber, erstattes ved at lægge Vægt i Skaaleu, 

fom bcfindes ovenfor. Denne saaledes paalagte Vcegt angiver 

altsaa just Vægten af en Vandmasse af lige Omfang. Nu 

tages Glasset med Vand bort, og i dets Sted stilles et andet, 

fyldt med den Vædsie, hvis Vcegtfylde vi ville prove. Er 

denne Vcedsie Brændcviin eller en saadan, som er mindre 

vægtfuld end Vand, saa vil Klumpen synke, og en Deel af 

Vægten, som findes i Skaaleu foroven, maa borttages for atter 

at skaffe Ligevægt tilveic; er Vcedsien, som vi prove, mindre 

vægtfuld end Vand, da hæves Glasklnmpen, og for nt holde 

den nede i Vcedsien maa mere Vægt lægges i Skaalen. I 

ethvert Tilfælde ville vi finde den prøvede Vædskes Vægtfylde 

ved at dividere Vægten i den everste Skaal, naar Legemet 

var nedsænket i Vcedsien, med Vægten, naar det var nedsænket 

i Vand. Var det prsvede Legeme saaledes Svovlsyre, og 

Vægten i Skaaleu, naar Klumpen nedscenkedes i Vand, var

*) Undertiden er Modvægten just liig Vægten af en Masse destilleret 

Vand, liig Klumpen i Omfang, hvorved vi selv kunne undersøge 

Vcedfler, uden just at have destilleret Vand ved Haanden.
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j u s t  5 0  G r a n ,  n a a r  d e n  n e b s æ n k e d e s  i S v o v l s y r e ,  9 2  G r a n ,  

s a a  v i l d e  S v o v l s y r e n s  V æ g t f y l d e  v æ r e  9 2 ,  d i v i d e r e t m e d  5 0  

e l l e r  1 , 8 4 0 . L i g e l e d e s , h v i s  v i h a v d e  h a v t  e n  l e t  V æ d s i e  f .  

E x .  S v o v l æ t y c r ,  d e r  e r  a f  a l l e  V æ d s k e r  d e n  m i n d s t  v c e g t f n l d e ,  

o g  K l u m p e n  a l l e r e d e  n e d s æ n k e s  i d e n n e  m e d  3 5 |  G r a n ,  l a g t  i  

t > c i i  O b e r s t e  V æ g t s k a a l , s a a  s a n d t  v i  S v o v l æ t h e r e n s  V æ g t f y l d e  

v e d  a t  d i v i d e r e  3 5 H  m e d  5 0  a t  v æ r e  o , 7 1 5 .

B e s t e m m e l s e n  k a n  i m i d l e r t i d  g j s r e s  u d e n  K l n m p e n  o g  

U d e n  a n d e t  R e d f l a b  e n d .  e n  s i m p e l F l a s i e  o g  e n  S k a a l v c e g t ,  

o g  d e t  p a a  f o l g e n d e  M a a d e : B r i n g  e n  t o m  F l a s i e  v e d  H j æ l p  

a f  H a g e l e l l e r  a n d e n  M o d v æ g t i L i g e v æ g t p a a  V c e g t s k a a l e n ;  

f y l d  F l a s i e n  d e r p a a  m e d  d e s t i l l e r e t  V a n d  o g  n e d s i r i v  d e n ö  V æ g t  

i  G r a n ; g y d  d e r p a a  V a n d e t  a t t e r  u d ,  o g  f y l d  F l a s i e n  m e d  

d e n  V æ d s i e , h v i s  V æ g t f y l d e  v i  s k u l l e  u n d e r s ø g e ,  o g  v c i  a t t e r ;  

V æ d s i e n s  V æ g t  d i v i d e r e t  m e d  V a n d e t s  e r  n u  V æ g t f y l d e n .

© t t  m e g e t  l e t o g  t i l l i g e  n y i a g t i g  M a a d e  a t  e r h o l d e  V æ d -  

s i e r s  V æ g t f y l d e  e r  A n v e n d e l s e n  a f  d e n  s a a k a l v t e  T u s i n d -  

G r a n s - F l a s t e  ( t h o u s a n d - g r a i n - b o t t l e )  s o m  f a n e d  i  E n g l a n d  

h o s  d e  f l e s t e  H a n d l e n d e , d e r  s æ l g e  p h y s i s i e  o g  m a t h c m a t i s i e  

I n s t r u m e n t e r ; m e d  d e n  f o l g e r  e n  M o d v æ g t , s o m  j u s t  o p v e i e r  

F l a s k e n , n a a r  d e n  e r  f y l d t  m e d  d e s t i l l e r e t  V a n d ; F l a s i e n  e r  

s a a l e d e s  j u s t e r e t  e l l e r  p r s v e t ,  a t  d e n  j u s t  r u m m e r  1 0 0 0  G r a n  

V a n d  t i l  e n  T e m p e r a t u r  a f  6 0  G r .  p a a  F a h r e n h e i t ' s  T h e r -  

m o m c t e r ,  s o m  a n v e n d e s  a l m i n d e l i ' g e n  i E n g l a n d ,  e l l e r  1 2 |  G r .  

p a a  v o r t  s æ d v a n l i g e  R e a u m u r s  T h e r m o m e t e r . D e t t e  R c d s i a b  

b e h ø v e r  f o l g e l i g e n  i n g e n  R e g n i n g , m e n  f y l d e s  b l o t  m e d  V æ d -  

s i e n  o g  s æ t t e s  p a a  d e n  e n e  S k a a l , M o d v æ g t e n  l æ g g e s  p a a  

d e n  a n d e n ; e r  n u  V æ d s i e n  v æ g t f u l d e r e  e n d  V a n d e t ,  s .  E r .  e r  

d e n  S ø v a n d , s a a  m a a e  v i  l æ g g e  e n d n u  2 6  G r a n  v e d  M o d 

v æ g t e n  f o r  a t  v e i e  F l a s k e n  o p , v i s l u t t e  a l t s a a ,  a t  S ø v a n d e t  

h a r  e n  V æ g t f y l d e  a f  1 , 0 2 6 ;  e r  V æ d s k e n , d e r  p r s v e s ,  m i n d r e  

v æ g t f u l d  e n d  V a n d e t ,  d a  m a a  l æ g g e s  V æ g t  v e d  S i d e n  a f  F l a -  

f l e n ; h a v d e  v i  s a a l e d e s  p r ø v e t  Z l l k o h o l e l l e r  a l d e l e s  r e c t i s i c e r e t  

V r i n a a n d  m a a t t e  v i  h a v e  l a g t  v e d  S i d e n  a f  F l a s i e n  2 0 9  G r a n ,  

h v i l k e t  v i s e r ,  a t  c u  M æ n g d e  A l k o h o l ,  i  O m f a n g  l i i g  l O o o  G r a n  

V a n d  k u n  v e i e d c  l o o o  m i n d r e  e n d  2 0 9  G r a n  d .  c .  k u n  7 9 1  

G H ’ f l i i / o g  a t  a l t s a a  A l k o h o l e n s  V æ g t f y l d e  v a r  o , 7 9 1 .
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Ved at betragte Tabellen over de forskjellige Legemers 

Vægtfylde, ville vi indsee, at, naar vi foie en Materie, som 

er tungere end Vand, til det, enten som en Oplosning eller 

som en Paagydning (som Solution eller Infusion) saa foreges 

derved Vandets Tæthed og altsaa dets Vægtfylde, derimod er 

Viin og alle spiritusse Vcedskec lettere end Vand, og blive 

stedse i Forhold til jo mere Spiritus de indeholde, lettere og 

lettere, lige indtil Alkohol, hvis Vægtfylde er 0,791.

Heraf folger, at Kundskaben om flydende Legemers Vægt

fylde er af største Vigtighed for Bryggere, Destillateurer, 

Brættdevlinsbrændere rc., efterdi Vægtfylden er det sikkrcste og 

næsten eneste Middel til at bestemme Vædsiernes Styrke og 

deres deraf følgende Værdie; ligeledes, da Toldafgivterne paa 

disse Varer bsr bestemmes efter Værdien, afhænge disse ogsaa 

nf en Undersøgelse af Styrken eller af Vægtfylden. Een eller 

anden af de Fremgangsmaader, som vi have bestrcvet, vilde 

tjene til denne Undersøgelse, saafremt en saadan blot var nem 
og hurtig; i Almindelighed anvendes det saaknldte Aræometer 

eller Flydevægten, der formedelst dens lille Størrelse og lette 

Brug næsten bestandigen bruges i Handel og Vandel, ihvor

vel dens Resultater ikke cre saa Ubetinget yaalidelige, som den 

hydrostatiske Vægts, med mindre den storste Omhu anvendes.

Flydevægten synes at være opfunden af Archimedes; den 

bcstaaer af en Metal- eller Glaskugle, forfcerdiget saa let, at 

den just flyder paa Overfladen as den Vcedske, hvori den stil- 

les, og at den kan bære den inddeeltc Maalestok og en Vcegt, 

som holder den oppe. Dens almindelige Skikkelse vises Fig. 

85, h er en huul Kugle i Almindelighed af Kobber, af Stør- 

relse som et Hønseæg, i er en tynd Messing-Maalestok, og L* 

en Messingvægt, der ved en Metal-Traad er forbundet til 

Kuglen h, i den Hensigt at holde Instrumentet, naar det fly- 

Ler, lodret; denne Vægt er snaledes indrettet, at det overste 

af Kuglen h just er i Vandstorpen, naar Instrumentet ncd- 

scenkes i destilleret Vand; Instrumentet kan endvidere jnstercs 

ved Vægten m, som skrues foroven, og fom just nedsænker den 

til Nulpunctet af Inddelingen. Soenkes det nu ned i en 

Vcedske, der har en mindre Vægtfylde end Vandet, da vil den



154 Vandtryklcere,

mindre kunne bære Flydevægten op, eller den vil sænkes dy- 

bere ned, og det Punct af Inddelingen, som salder sammen 

med Vandstorpen, antyder Vcedskcns Vægtfylde eller spiritnense 

Styrke. Bruges Redstabet i en Vcedske, som er mere vægt- 

fuld end Vandet, da maa en storre Vægt paasirues istedetfor 

m, og da angiver den lavere Grad den større Vægtfylde.

Vanskeligheden og den Mangel af Nøjagtighed, som den 

beskrevne Flydevægt er underkastet, opstaae af to forsijcllige 

Omstcendighedcr: 1) jo dybere Instrumentet nedsænkes, desto 

mere Rum optager det i Lcedskcn, og dette kan ene forebygges 

ved at gjsrc Stilken, hvorpaa Maalesiokkcn er anbragt, saa 

tynd i Forhold til Kuglen, at Omfanget af den nedsænkede 

Deel ikkun umærkeligcn bliver forøget ved at Flydevægten mere 

nedsænkes; 2) Spiritus, hvortil Flydevægten især anvendes, 

lider ved Varmeforandringen en betydelig Forandring i dens 

Omfang, den udvider sig ved Varme, sammentrækker sig ved 

Kulde. Denne sidste Ubeqvemmclighed kan ene hæves ved 

stedse af brnge et Thermometer i Forbindelse med Instrument 

tet, og da det i Almindelighed er justeret til en vis Varme- 

grad, saa er det fim ene ved denne, at ingen Rettelse er for- 

uydent. Men det vilde blive altfor vidtløftigt, hvis vi i de 

mangfoldige Handelsforholde stedse skulde bringe Vcedsten, der 

sknlde proves, til en bestemt Varmegrad, bande om Sommeren 

og Vinteren, og det er derfor, at man maa enten ved Tabeller 

udregne en Rettelse eller ogsaa anvende forsijcllige Tillægsvægte 

som m. Saaledcs har man i England forfljellige Flydevægte, 

eller, som de der kaldes, Hydrometre. Clark'S, der meget lig- 

ner den beskrevne, har en stor Mængde Tillægsvægte, men som 

ikke blive skruede til m, men til k, Sikes'S Flydevægt, der 

ifslge en Parlaments-Act siden 181 g bruges ved Toldbcstem- 

mclser i England, har kun 9 forfljellige Tillægsvægte, og brn- 

gcs enten i Forbindelse med et Sæt Tabeller eller har en 

Maalestok, der kan skydes op øg ned, og saaledcs ophæver Ind- 

flydelsen af Varmeforandringerne. Forsijellige andre Flyde- 

vægte af Dicas, (U,vin og Jonas anvendes ligeledes i Eng- 

land.
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Den gjensidige Indtrængen af Vcedsier i hinanden, afgi

ver et Beviis for, at Tæthed og Omfang kunne forandres, uden 

at derfor Vcegten forandres. Gydes saaledes to lige Mængder 

nf Alkohol og Vand sammen, da ville de vel, naar de ere blande- 

dc, give den af begge samlede Vægt, men ikke just rumme dobbelt 

saa meget, som hver for sig. Dette maa saaledes foranledige en 

ny Vansielighed for at erholde nsiagtige Resultater ved F-lyde- 

vægten. Blande vi saaledes 100 Potter Alkohol med 100 

Potter Vand for at frembringe Brcendcviin af en Middclstyr- 

ke, da vil ikke opstaac 200 Potter Brcendcviin, men 6 til 7 

Potter mindre, saaledes tabes 6 til 7 Potter i Omfang ved 

Sammenblanding, og altsaa vil ligesaa lidet ved denne Blan- 

ding, som ved de allerfleste andre, Vægtfylden blive et Middel- 

tal af de sammensættende Vædsiers Vægtfylde.

Brngcs Instrumentet for at erholde Vægtfylden af Jn- 

fnsioncr eller Extracter f. Ex. Styrken af Urten i Brygge- 

rier, saa kaldes det et Saccharometer, eftersom det stal ud- 
innate Sukkerstoffet, som findes i den prsvede Materie, det 

faacr da en anden Maalestok, men er forresten af samme Ind

retning. Med visse Forandringer bliver det et Aceromerer 

eller et Nedstab til at maale Styrken af Eddike og andre Sy- 

rer, et saadant er opfundet af Taylor, ligesom ogsaa adsiillige 

Aræomctre ere universelle eller kunne bruges til alle Vcedster, 

bande til dem, der ere mere og mindre vægtfuldc end Van- 

det. Vi have beskrevet Arecometret som forfcerdiget af Metal; 

men hyppigt og ret passende forfeerdiges de af Glas, derimod 

ere de, som ere forfærdigede af Elphenbecn, mindre hensigtsmees- 

sige, efterdi Elfenbenet stedse indsnger nogen Fugtighed, og 

saaledes vil et saadant Redskab ikke let give for samme Væd- 

sie to lige Resultater.

Thermometermagerne, som almindelige« forfærdige Flyde

vægtene af Glas, pleie ogsaa at fælge smaae Glaskugler eller 

Perler, som ere lufttæt tilblæste og gjorte af forsijellig Vægt, 

saa at nogle ville synke, andre flyde i sædvanligt Brændeviin; 

disse Kuglers Vægtfylde, som i Forveien noiagtigen er prøvet, 

er dem paaskrcvcn med en Diamant, saaledes blive de meget 

tjenlige Instrumenter for at prove Lrccndevtins Godhed; thi,
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Hvis en Kugle synker i Brændeviin, der just holder Prove, 

saa at kun det øverste Pnnct af den spiller i Brcendevinets 

Overflade, vil samme Kugle aldeles syllke i stærkere Brcende- 

viin, men derimod flyde ovcnpaa i svagere. Imidlertid kunne 

vi ikke stole paa disse Kugler, med mindre de anvendes just 

ved den Varmegrad, til hvilken de cre forfærdigede; men, naar 

vi bringe denne paa det Nærmeste tilveie, ved f. Ex. fyrst at 

sætte Brcendevinet, der skal proves, en Tid i et Kar med 

Brøndvand, ville disse Kugler stedse være saare tjenlige til cii 

i det Mindste for det sædvanlige Handelsbrug tilstrækkelig n-i- 

agtig Prove.

Som Flydevægt bor vi ogsaa bcnrcerke Tralles's Flpde- 

vægtstaal, som er afbildet Fig. 86. Denne bestaaer af et 

hnnlt Legeme b af Metal eller Glas, som flyder i et Kar c, 

som fyldes med Dand; ved Bøiler forbindes en Vægtskaal cl 

med b, og ved at lægge Vægt i Skaalcn tvinges det hele Le- 

geme ned i Vandet, indtil et vist Mærke a paa Stilken, der 

gaaec ud fra b, just staaec i Vandskorpen. Gyde vi nu isre- 

detfor Vand cn anden Vædske i Karret c, da maa, hvis denne 

har en storre Vægtfylde end Vandet, cn større Vægt, end for

hen, ogsaa anbringes i Skaalen forneden. Veicde saaledes f. 

Ex. Redskabet jnsi 5oo Gran, og det behøvede en Tillægsvægt 

af 500 Gran for at nedsænkes i destilleret Vand til Mærket a, 

saa, hvis vi ved at sænke det i Søvand behøvede endnu at 

lægge til 26 Gran eller i Alt 526 Gran, sluttede vi deraf, da 

den hele Vægt nu er 1026 Gran og forhen var kun 1000 

Gr., at Sovandets Vægtfylde var 1026. Ligeledes maatte vi 

have taget noget fra Tillægsvægtcn, hvis den Vædske, vi havde 

undersøgt, havde været mindre end Vandets.

Vi kunne ogsaa anvende Flydevægtsknalen for at veie Le- 

gemcr i Almindelighed. Lægge vi nemlig et Legeme forst t 

Vægtskaalcn d og dernæst tillige saa megen Tilleegsvægt, at b 

just sænkes til Mærket, saa ville vi ved at borttage Legemet og 

derpaa erstatte dets Vægt med Lodder meget uoie udfinde denne. 

Ligeledes ved at hæfte cn Krog forneden til Skaalen d kunne 

vi bruge dette Redstab som hydrostatisk Vægt. Ved alle As- 

veininger maa nsie iagttages, at Mærket a just spiller i Vand,
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fforpcn, noget, der lettest bemærkes ved at eftersce, om det 

just nmc berører sit Billede, som dannes af Vandspejlet.

Paa en anden Maade maa Vægtfylden udfindcs af Luft

arterne eller Gassene. Fremgangsmaadcn herved, samt den 

Maade, ifølge hvilken vi overbevises om deres fuldkomne 

Reenhed, leeres i Chemien. Almindcligcn sammenligner man 

dem enten med scedvanlig atmosphærist Luft, eller ogsaa betrag- 

ter man som Eenhed Brindluftcn eller Vnndstofgasscn, som 

er den letteste nf alle Luftarter, eller man-sammenligner dem, 

ligesom andre Legemer, med Vandet.

Efterfølgende Tabel, som indeholder Vægtfylden af hyp

pigt i det daglige Liv forekommende Materier, er uddragen af 

de bedste Forfattere; Englænderne have paa den senere Tid 

anftillet flere Undersøgelser, som ere de, Millington har gloet; 

Dog er hermed sammenlignet de ældre Undersøgelser af MuS- 

schenbroeck, BriSson og flere, ligesom ogsaa Undersøgelserne 

over Luftarterne af Bidt og Arags. Alle disse Lærdes. Be

stræbelser. uagtet, kunde man dog tildcels^ ønske sig bande siorre 

Fuldstændighed og Noiagtighcd. En vidtløftigere Tabel end 

ovcnstaaendc findes i MarrensenS Contoirist S. 647 v.s.v.
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Mod Lrindluft. I17o6 atm. Luft. Mod Vand.

Brlndluft (Vandstofgas) . 1,000 0,0693 0,000090
Qveelstof...........................  14,ooo 0,9691 0,001259
Atmosphoerisk Luft..... 14,400 1,0000 0,001299
Ildluft (Sunrstofgas) . . 10,000 1,1036 0,001433
Kulsyre............................ 22,000 1,5196 0,001797

Platina (valset) . . . 22,069 Granit e.Kampest. (omt.) 2,750

9,822 

9,000 

8,879 

8,788 

8,544

8,395 

7,833 

7,816

—— (i Traad) . . 21,041 

------ (hamret) . . . 20,336

------ (stobt) .... 19,500

GUld,24Karats(h.amrct)19,361 

------ (støbt) 19,258

Qyikf. (51lGange dest.) 14,110

— (almindeligt) . . 13,568 

Blye (stobt) ..... 11,352 

Sslv,i6-lodigt(hamret)io,5io

- (støbt) . 10,470 

Vismnth (stobt). . 

Kobber (japanstt).

— (i Traad) .

—- (støbt) . . .

Messing (i Traad) 
   (støbt) . .

Staal (blødt) . . .

— (haardt) . . 

Jern (i Stænger).

— (stobt) .... 

Tin (tydflt stobt) .

— (engelske stobt) 

Zink (valset) . . .

— (støbt) .... 

Antimoninm (stobt) 

Diamant  

Flrntglas . . . . . 

Chrystalglas....

7,207 

7,320 

7,291

7,239 

7,191

6,702 

3,521

3,329 

2,892

Marmor (omtr.) 

Kalkstcen.... 

Skifer............

Bjergchrystnl. . 

Flintesteen . . .

Glas (aim. hvidt, omtr.) 2,500

Kridt  

Muursteen (omtr.) . .

Svovl i Stænger . . 

Iord (ahn. omtr.) . .

Elphenbeen  

Vand fra det døde Hav 

Komælk  

Sovand  

Destilleret Vand . .

Viin (fra Bordeaux).

— (Bnrgunder) . .

Linolie  

Iis  

Egetræe  

Bomolie 

Bogetræe  

Asketrcee .  

Alkohol .....

Svovlæther  

Almetræe ......

Fyrretrcce  

Kork . 

2,711 

, 2,71Q 

. 2,671 

. 2,653 

. 2,570

2,315 

2,000

1,990 

1,980

1,917

1,240 

1,030 

1,026 

1,000 

0,994 

0,992 

0,932 

0,930 

0,925 

0,915 

0,852 

0,800 

0,791 

0,716 

0,600 

0,557

0,240



Ottende Afsnit.

WSdranliK.
eller

Vandets Bevægelseslære.

Ligesom den Green af Videnskaben, der kaldes Hydrostatik 

eller Vandtryklcere, betragter Vægten og Trykket af Vcedster 

og deres Virkninger paa de Legemer, der besinde sig i samme,, 

saaledes indsirænker Hydrauliken eller Vandets Bevægelseslære 
sig mere særskilt til Bevægelsen af Vædsker og Indretningen, af 

de Redsiabcr og Mastiner, hvorved saadan Bevægelse frem

bringes og styres.

Veedsierv Bevægelse frembringes ved deres egen Vægt, 

ved Berorclse af andre Legemer, som allerede ere i Bevægelse, 

eller ved et af Kunsten frembragt Tryk, som det er Tilfældet i 

de forstjclligc Pumper og Vandmasiiner. Den forste af disse 

Aarsagcr bringer saaledes Vand til at lobe fra et hoicre Sted 

til ct lavere, naar dertil Lejlighed gives, hvoraf forklares, at 

alle Floder lobe fra deres Kilder i Soen, og saaledes udbre

der Vandet sig ligeligen over hele Verdenshavet, som stgaer 

overalt lige helt, uden forsaavidt det forandres af Ebbe og 

Flod, Vinde eller andre locale Aarsagcr.

Et Sporgsmaal opstaaer aldeles natnrligcn ved at Flo

derne saaledes flyde nedad, nemlig: da saaledes Vandet ud- 

flyder uden at blive synlige« erstattet eller atter at vende til- 

bage, hvor er da den bestandige, højtliggende Kilde, som stedse 

giver Floderne Næring og nibrig udtommes? Regnen og de 

af Naturen dannede Væld, som flyde udaf Jordens Indre ere 

naturligviis de Midler, hvoraf dette Tillob opstaaer. Regnen
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have vi forhen omtalt (S. 105), den har vistnok stor Andeel 

i disse Virkninger; men dog befindcs Regnmængden, som fal- 

der i et bestemt District, stedse at være langt mindre end det 

Vand som stadigen udstrømmer af Kilderne i det samme Di- 

sirict; Regnen virker desuden almindeligen paa cn gandsie an- 

den Maade, thi scedvanligen bevirker den, at Floderne op- 

svulme og foraarsage Oversvømmelser, aldeles anderledes end 

den stadige og regelmæssige Strøm, som kommer fra Kilderne. 

Naar Negn falder til Jorden, eller Snce begynder at smelte, 

vil en stor Deel Vand trænge i Jorden og vil hjælpe til at 

danne Kilder; og sanledes afharnge disse upaatvivleligen for cn 

stor Deel, heraf, men tillige skeer stedse en langsom og næsten 

umærkelig Fordunstning i Atmosphcrren og disse ved Dunster 

fortætte sig atter, saa at heraf langt snarere Kildernes stadige 

Næring opstaacr end af de tilfældige Negnsiyl eller Snecns 

Optyen.

Da Astronomen Dr. Halley opholdt sig paa Sen St. He

lena bemærkede han denne stadige Fordunstning, idet han fandt 

Glassene paa sine Kikkerter stedse bedækkede med vandagtige 

Dunster, om ogsaa Luften var nok saa klar, og skjondt han 

var over 2000 Fod over Havets Overflade. De Undersøgelser, 

han gjorde, bcviiste, at den Vandmasse, der opslugtes af Luf- 

ten, var langt større, end man forhen havde antaget. Han 

udregnede, at under den Varmegrad, som i Almindelighed 

fandt Sted paa St. Helena, gav 10 Qvadrattommer af Soen 

1 Cubiktomme Vand eller i Vægt omtrent 1 Lod i cn Tid as 

12 Timer eller fra Solens Opgang til dens Nedgang, saale

des vilde en Qvadratmiil af Havet give henimod 300 Millioner 

Pund i een Dag. Heraf ville vi altsaa knnnc forklare os, 

hvorledes alle Kilder fremkomme, og ogsaa, hvorledes Middel- 

havet kan uden at flyde over afsætte alt det Vand, som strøm

mer idet fra de mangfoldige Floder, som deri have deres Ud- 

lob. Imidlertid lader Halley's Beregning sig ikke vel udstrække 

over hele Jorden, da just den varmere Lnft i Egnene uær Li- 

nien kan modtage flere vandagtige Dunster end den koldere 

Luft nær Polerne. Men man har dog overbcviist sig om, at 

de» uddunster en Trediedeel mere Vand end det, der atter
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vender tilbage som Regn, Snee eller Hagel; hiint Vand maa 

altsaa antages at vende umærkeligt tilbage til Iorden, enten 

strax som Dug, eller ogsaa som Taage; og, da de hoiere lig

gende Steder ere koldere end de lavere, vil den største Mængde 

af Vand fortættes paa Toppen af Bjergene, som ogsaa til- 

trække Skyerne; paa denne Maade kunne vi forklare, hvorle- 

dcs Kilder kunne opstaae hyit oppe paa Bjerge, eftersom det 

ene er ved Fordunsining og Dunsternes Fortætning, at Vand 

kan fores til saa hoitliggende Steder.

Kilder hidrøre saaledes i Almindelighed fra det Vand, 

som paa denne Maade bringes tilveie, og som endnu forsges 

ved tilfældige Regnflyl. Vandet, der saaledes tilvejebringes, 

synker ued eller trænger ind i Jorden, indtil det træffer et 

Jordlag, f. Er. af Leer, Steen eller deslige, som er nigjen- 

nemtramgeligt og forbyder det altsaa at synke end mere ned; 

her opdynger det sig, men, formedelst dets stadige Stræben at 

trænge ned, bryder det igjcnnem Jorden og viser sig som en 
Kilde paa dens Overflade, eller, skulde det ikke saaledes kunne 

undslippe, forbliver det skjult, indtil man graver en Brønd 

just ned til den Dybde, hvori det besinder sig. Kilder kunne 

saaledes ikke betragtes som scersiilte Vandaarer; thi Udpumpe 

vi een Brond aldeles, saa at den holdes tor i flere Uger, saa 

ville alle andre Brønde rundt om ligeledes udterrcs, og saa- 

ledes indsee vi, at imellem alle Vandaarerne i et hcclt District 

er en vis Forbindelse. For altsaa at udfinde Vandaarerne 

vil en Kundskab i Geologien eller i Læren om Jordens indre 

Beflaffenhed være af største Vigtighed, ja vi ville være istand 

til, naar vi kjende Ordenen af Jordlagene, med hyi Grad af 

Sikkerhed ved Hjælp af saadanne Kundskaber at kunne angive, 

om og hvor Vand findes, ja endog i mange Tilfælde vil man 

med megen Bestemthed kunne angive den Dybde, hvori det 
findes.

For at undersøge den Vandmasse, der falder paa Ior- 

dcn som Regn, anvendes i Almindelighed et Redskab, som kal

des Regnmaaler. Dette besiaaer sorn oftest af en stor Blik- 

eller Kobber-Tragt, saaledes indrettet, at dens yvcrste Aabning 

just bar et bestemt Fladcmaal f. Ex. een Qvadratfod, denne

(11)
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Tragt er fastgjort pna Toppen af en Bygning, hoit nok for at 

ikke Kastevinde, som dannes imellem nære og hoie Gjenstande, 

sknlde tilføre eller bortføre Noget af den naturlige» faldende 

Regn; den frie Aabning af Tragten opfanger saaledes Regnen 

og leder denne igjennem et snævert Ror ned i et efter Cnbik- 

tommcr i Grader inddeclt Nor. Forbindingsreret bor veere 

snævert for at hindre Fordampning. Man kan ogsaa maale 

det nedflydende Vand, og heraf beregne Vandhoiden, ihvorvel 

dette er mere besværligt, end den umiddelbare Iagttagelse af 

Vandhsiden i det inddeelte Nor. Ved at sammenligne de for- 

skjcllige Regnmængder til forstjellige Tider i samme Land eller 

i forstjellige Lande, faae vi eil Udsigt over denne Gjenstand, 

der med Hensyn til Climaet og Planternes Veext er af højeste 

Vigtighed.')
Vand drives frem af samme Tyngdekraft, som virker paa 

faste Legemer, og fslgeligen, hvis det falder lodret ned, vil 

dette siee med stedse tiltagende Bevægelse, saaledes som det er 

forhen forklaret (S. 18). Diane det flyder i en Strem, som 

i Canalcr eller Floder, faa sie er dette i Folge af, at den Eli- 

de af Canalen eller Floden, hvorimod det henstromnicr, er 

lavere end den, hvorfra det ndstrommer, i hvilket Tilfælde Bc- 

vægclscn er at sammenligne med Bevægelsen paa Skraaplanet. 

Men, da de enkelte Dele af Vcedskerne cre uden Sammenhæng 

og saare bevægelige, er disses Bevægelse langt uregclmæssi- 

gere, end de faste Legemers, og medfører en Deel meget 

indviklede Omstændigheder, som gjor Undersøgelsen usikker, saa- 

meget mere, som ikkun faa Forsog i det Store ere blevne an- 

stillede, af hvilke man kan udlede Grundlaget for Beregnin- 

gerne. Naar et fast Legeme bevæger sig, vil dets Dele, ifølge 

Legemets naturlige Bcsiaffenhed, forblive samlede, og vi kunne 

med Bestemthed angive den Rivningsmodstand, det lider, idet

*) I den forhen anførte (S. 95) Afhandling afHr. Prof. I. F. Schouw 

meddeles de Forsigtighedsregler, man har at iagttage ved Obser

vationer med Regnmaaleren. I samme Forfatters Meteorologie 

ville vi erholde for vort Fædreneland en Udsigt, saavidt den kan 

gives, over Forholdet af Regnens Mængde i de forstjellige Aars- 

tider.
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det bevæger sig nedad et Skraaplan; men ikke saaledes med 

det flydende Legeme; thi, medens een Deel bevæger sig hurtigt, 

bevæger en anden sig langsomt, nogle forblive endogsaa en 

kort Tid i No eller tvinges tilbage. Dette bemærker man 

især i Floder, hvor den midterste Deel eller Strømmen i 

Midten løber langt hurtigere end ved Flodbredderne; thi Van- 

det ved Bredderne lider af disse langt mere Rivningsmodstand, 

end det, der flyder i Midten af Floden; vi maae formode, at 

det Samme, hvilket ogsaa ved Erfaring bekræftes, finder Sted 

med Vand, som flyder i Ror, her ville ogsaa Rorets Sider 

foraarsage en Hindring, faa at Vandet, nær disse, bevæger sig 

langsommere end i Midten, hvorfor ogsaa det Vand, et Ror af 

011 vis «Ltorrelse og en vis Hælding, ifølge Beregningen skulde 

afgive, aldrig, især naar Roret har nogen betydelig Længde, i 

det Virkelige udstremmer. Hindringen kaldes her, ligesom ved 

faste Legemer Rivning, og den er saa betydelig, at den er en 

snare mærkelig Vanskelighed ved Udførelsen. Den kan blot 
forekommes ved at gjsre Røret af langt større Gjennemsnit, 

end det isvrigt vilde være fornødent, saaledes at vi stedse maae 

regne, at kun Midten af Reret egentligen er virksom, og der- 

imod den yderste Deel af Reret, som aldeles uvirksom eller 

som en saft Ring, der ganer heelt igjennem Roret. Andre 

Omstændigheder foruden Rivningsmodstandcn, hindre Vandets 

frie Lob eller foraarsage, at Rer afgive mindre Vand, end der 

i en given Tid burde udstrømme af dem, i Forhold til deres 

Vide. Saadanne ere Boininger i siarpc Vinkler, der ville as- 

stedkomme indvendigen Hvirvler og Modstrsmninger. Naar 

derfor en Boining er nødvendig, saa maa den sice lidt efter 

lidt, saa at Roret krummes, istedet for paa eengang at faae 

en Knæboining. Endvidere bor Roret heelt igjennem have 

eens Vide, og indvendigen være saa glat som muligt, uden 

Noget, der staaer frem, og som kan hindre Vandets Bevægelse, 

ved at derimod dannes Hvirvler og Modstromninger. Under- 

sogelser over denne Gjeustand ere anstillede af ffere berømte 

Lærde, øg felgende vigtige og hoist mærkværdige Nesnltater 

have vi erholdt af deres Undersøgelser: 1) Vandets Riv- 

ningsmodstand i Floder og Canaler, tiltager som Qvadra-

(11*)
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terne af Hurtighederne; 2) sijsndt Siderne af Roret stedse 

frembringe en vis Rivning, saa hæves denne ofte ved en pas- 

sende og forholdsmæssig Vide af Roret; da saaledes Vandet 

ofte faaer en Bevægelse, som det ellers ikke vilde have faaet, 

og som hjælper til at drive det frem. Naar saaledes f. Ex. et 

Kar har en tynd Bund, i hvilken er boret et cirkelrundt ind- 

vendigen glat Hul, saa siulde man mene, at denne Indret

ning var den fordcclagtigste, eller at, i Forhold til Hullets 

Størrelse, det meste Vand maatte i en given Tid udfiyde ved 

en saadan Indretning; thi, saasnart som Vandet er udløbet, 

har det ingen videre Hindring at overvinde. Man har imid- 

lertid ved Forjog overbeviist sig om, at Vand ikke strømmer 

ud i den Mængde af et faadant Hul, som, naar det forneden 

har en liden Pibe af samme Tvcerlinie som Hullet, og fordeel- 

agtigst er det, naar delene Pibe omtrent et dobbelt saa lang, 

sorn dens Aabnings Tværlinie. Udaf en saadan Pibe har 

man fandet, at 82 Potter Vand Udstrømme i samme Tid, som 

62 Potter af et Hul uden Pibe. Endvidere har man fun- 

bet, at ved at lade Piben gaac noget ind i Karret, saaledes 

som det er afbildet Fig. 87, formindskes Udstrsmningen, end- 

ogsaa mere, end hvis aldeles ingen Pibe havde været anvendt. 

Man kan forklare sig, at den ndlsbcnde Vandmasse forandrer 

sig ved den Skikkelse, man giver Udlsbsmiddclet, nemlig ved 

enten at lade det være blot Hul, eller Pibe, uagtet Karret, 

hvoraf Udløbet sieer, og Vandhsidcn i samme forbliver lige, 

deraf, at der danne sig Strømninger, der tildecls krydse og 

saaledes hindre hverandre; disse kan man endog meget vel iagt- 

tage ved at blande en let Materie som Klid eller pulveriseret 

Nav i Vandet, da det saa vil vise sig, at fra Siderne og fra 

oven af Karret ned imod Hullet ville danne sig Stromme, 

saaledes sorn det er forestillet ved de smaae i Fig. 88 tegnede 

Pile. Disse Pile standse ikke ved Udlsbshullet, men, forme# 

delst Vandets Ligegyldighed, fortsættes de endnu i Hullet og 

krydse hverandre; saaledes hindre disse Strømninger hverandre, 

og tilflutte tildecls Hullet, men Vandet nodes til at tvinge sig 

ud af det, og de enkelte Strømninger erholde derved en egen 

sirnedannet Bevægelse. Dette hindres tildeels ved at lade Hul-:
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let ende sig i et lidet Nor; men, ganer dette op i Karret, som 

er Tilfældet Fig. 87, da danne sig Strømninger af en anden 

Skikkelse, saaledeö som det er antydet ved Pilene, og herved 

opdynges Vandet imod Siderne, saa at Udløbet end mere 

hindres.
Den store Isaab Newton, hvis Genre vi siylde Opda

gelsen af saamange Naturlove, har ved dybsindige mathemati- 

ske Undersøgelser fundet, ot det Legeme, som vilde indeslutte 

alle de Stromme, der gik fra Overfladen af Vandet ned imod 

-Hullet, havde en egen kegledannet Skikkelse, hvis krumme 

Overflade kunde tænkes frembragt ved Omdrcining af en krum 

Linie, fom maatte kaldes en hyperbel af fjerde (Drben, til- 

deels liig den meer almindeligen bekjendte Hyperbel af anden 

Orden, som fremkommer ved nt skjcere en Kegle; en anden 

Naturkyndig Venturi, der har anstillet mange Forseg over 

den forsijellige Udstrømmen af forsijelligen dannede Huller og 

Piber, anvendte dette, idet han gav den nederste Deel af Kar- 
ret den Form, fom Vandet saaledes under Udstrømningen 

faaer af Naturen, pan den Maade, som det er afbildet Fig. 

89 eller vel endog ved at fortsætte den krumme Linie og lade 

Aabningen atter udbrede sig, som i Fig. 90; derved erholdt 

han langt stsrre Udstrømning, end tilforn, nemlig 98 Potter, 

i samme Tid, som forhen (Side 1G4) enten 82 eller 62 Pot- 

ter. Ved en saadan Skikkelse af Udlobshullet erholdt han nlt- 

saa i en given Tid den største Vandmasse.

Det er indlysende, at disse Exempler ikke passe til bety- 

delige Længder af Ror, men blot til det hurtige Udlob fra 

Vandbeholdere, og de ere ogsaa allene anførte for at vise, ved 

hvilke simple Midler Udløbet kan hindres eller befordres. Un- 

dersogelsen af Bevægelsen af Vædsier og af Hindringerne for 

samme, horer til de meest indviklede og dybtgaaeudc Gjenstande 

af den mathcmatisic Physik og ligge liden for dette Værks 

Plan. 2 Udførelsen ville vi, som en Felge af Theorie og 

Praxis, kunne antage, at Vandet kan flyde igjennem Ror, 

imellem 2 øg 7 Tommer i Gjcnnemsnit, naar de ligge vandret, 

med en Hurtighed af 3 Fod i eet Secund uden betydelig 

Rivningsmodstand, med mindre Rerets Længde er overordent-
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ligcn stor. For altsaa at finde den Vandmasse, som et Ror 

v'l afgive r en vis Tid, er det ene fornødent at beregne det 

cubisie Indhold af et 3 Fod langt Stykke af det og multipli- 

cere det med Antallet af Secunderne, som indeholdes i Tiden.

Indretningen af de forsijellige Maskiner for at hæve eller 

bevæge Vandet og omvendt for af dets Tryk og Bevægelse at 

frembringe en eller anden anvendelig Kraft, afhænger som en 

naturlig Folge af en Undersøgelse om Naturen af Bevægelsen, 

Sidetrykket, Tyngdekraften og Momentet af Vcedsierne, hvilken 

sieer i de Dele af den anvendte Mathematik, der theoretisit 

afhandle Vandtrykleeren og Vandets Bevægelseslære. Ved 

Dannelsen af enhver Dandmasiine maa man stedse erindre, 

at Vandet har en stadig Tilbøjelighed tit at falde, hvilket vel 

i een Henseende bliver den betydeligste Vanskelighed at over- 

vinde, men i anden Henseende jnst er det, der giver Vandet 

Kraft, og, ligesom Vand ikke kan stige over dets naturlige 

Vandspejl uben ved een eller anden ydre Kraft, sanledes kan 

det ved at falde ikke heller selv frembringe større Kraft, end 

den, der skyldes dets Masse og dets Faldhoide; thi dette vilde 

aldeles stride mod Grundsætningen for Vædskerv Ligevægt 
(Side 131).

Det velbekjendte Nedstab, Hæverten, kunde ved forste 

Skekast synes at være en Undtagelse fra denne Regel; thi det 

bestaaer af intet videre end af et frummet Nor rst, Fig. 91, 

hvis ene Ende eller Been r stikker i en Vcedsie, der befinder 

sig i et Kar, som flal tømmes; sættes nu Munden eller en 

Sugepumpe til den anden Ende, indtil al Luft uddrages, og 

Vædsien træder over i Grenen st, vil den flyde ud af t saa- 

lamge Noget deraf er tilbage i Karret, eller indtil Spærhanen 

ved t lukkes; og, naar denne Hane atter aabnes, vil Vædsken 

atter begynde at styde, endskjmrdt Bøjningen s kan være over 

en Snees Fod over Overfladen af Vcedsien i Karret. Men, 

undersøge vi dette Redskab nærmere, da er det just ovcreens- 

stemmende med Lovene for Beedskers Ligevægt; thi, er Benet 

st’é lodrette Hvide mindre end den lodrette Horde fra Vand- 

spcilet r til Punctet s, vil intet Vand flyde ud af t, Noget, 

(om vi let kunne forsøge ved blot at vende Hæverten om, saa
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at den længere Green stikker i Vandet, og Vandfladen r da 
ganer lavere end Aabningcn paa t* thi, nnar vi ville betragte 
Hævertens Virkning, maae vi tage Hensyn til de Længder as 
Grenene, der ere i Virksomhed, og disse maae regnes at være 
den lodrette Hside fra s til Vandspejlet, og for den anden 
Green fra s til t; er derfor selv Grenen sr længere end st, 

vil Hæverten dog virke, indtil saameget Vand ved den er aft 
tappet, at t staacr lige med Vandspejlet. Virkningen af Hæ- 
verten beroer saaledes paa folgende aldeles simple Sætninger: 
ved at suge Luften ud af Enden t opstaaer et lufttomt Rum 
i Roret; Atniosphcerens Tryk noder nu Vandet at stige op 
indtil Pnnctet s, og herfra flyder det atter ned i Grenen st;

uaar Hæverten saaledes er fyldt med Vand, kan den be
tragtes fom deelt i to hinanden modsatte og modvirkende
Vandssiler; da nu Vand trykker i Forhold til sin lodrette
Hvide, ikke til sin Masse, saa er det ingenlunde nødvendigt, 
at begge Grene ere af lige Vide; thi selv, hvis Grenen rs 

Vrtv mange Gauge videre end Grenen st, og folgeligen inde- 
holdt langt mere Vand, saa dog, hvis st er længst, vil dens 
længere Bandseile, sijondt indeholdende en mindre Vandmasse, 
have Overhaand over den langt større, men tillige kortere, 
Bandseile i Roret rs. Da saaledes Vandet lober ud af Aab- 
ningen /, vil et lufttomt Rum opsraae foroven i Deiningen s, 

men dette fyldes ufortøvet ved det Vand, som formedelst At- 
mospheerens Tryk drives fra Karret op i Grenen rs, da Äyk- 
ket beständigen fortsættes vil Hæverten altsaa beständigen fyl- 
des, og Vandet vedblive at lobe ud, lige indtil Karret aldeles 
er udtomt, eller til at Vandet deri er sunket til ct Pnnct i 

lige vandret Holde med Plinetet t; thi i saadant Tilfælde, da 
begge Grene ere lige lange, holde de hinanden just i Lige- 
vcegt og intet Udlob finder længere Sted. Ligeledes indsee 
vi, at Hcevcrten ikke er istand til at hæve Vand over dets 
lodrette Hside, og at den virker meget lige incd ct Hul, som 
var boret i Karret just i Hylden af den uederste Ende Z; thi, 
hvad Længden af Grenen st end er, vil, hvis vi drage en 
vandret Linie rv, Delen sv opvcies af sr, og altsaa vil den 
Vandmasse, der ligger imellem v og t verre den, der vil fal-
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de; jo lavere altsaa t er, desto hurtigere vil dette Fald være, 

men, jo mere t rykker til p, desto langsommere vil Vandet 

løbe ud, eftersom da den overvcicnde Vandssile vt er saameget 

mindre. Da^Hæverten er afhængig af Atmosphcereus Tryk, 

maa Knæet s i intet Tilfælde fin a c hsiere end 32 Fod over 

Overfladen af Vandet eller Punctet r; vi have nemlig allerede 

viift, ved at afhandle Barometret, at Middelhøjden af Qvik- 

sslvet, som barres ved Lufttrykket, er omtrent 28 Tommer, da 

Qviksslvet omtrent er 13| Gang vægtfuldere end Vand, saa 

vil Lufttrykket kunne bære en 378 Tommer hyi Vandssile, 

eller en Vandsoile af 31| Fod; men, da Lufttrykket stundom 

cr mindre, ofte saaledes at Barometerhsiden er 27 Tommer, 

tor man ikke med Sikkerhed vente stedse Virkning af Hcever- 

ten, med mindre.? kun omtrent er 29 til 30 Fod hsiere end 

r, ja henslgtsmarssigen gjor man vel endog kun Regning paa 

25 Fod. Vigtigheden af denne Bemærkning vil blive endnu 

mere indlysende, naar vi komme til at tale om de forsijcllige 

Slags Pumper; thi Grenen rs vil jnst lade sig sammenligne 

med Sugeroret af Pumpen, og danner egentligen, saasnart 

den har tilstrækkelig Længde, det vil sige omtrent 34 Fod, et 

Vand-Barometer, som ene deri er forstjelligt fra Qviksolv-Ba- 

romctret, at dets Forandringer vilde være 13| Gang faa store 

som Qviksylvets, saaledes, at medens Spillerummet ved det 

sædvanlige Barometer kun er omtrent 2 Tommer vil det ved 

dette blive over 2 Fod. Det vil ei heller være rnadeligt, at 

gjore Aabningen t for vild, især, naar Grenen st ikke er be- 

tydeligen længere end sr, da ellers let nogen Luft vilde trænge 

ind og forhindre det frie Udlob. Dette sieer ogsaa ved at 

boie enten een eller begge Grene opad, saaledes som det er 

forestillet i Fig. 92, i hvilket Tilfælde Redskabet kaldes, efter 

Landet hvori det er opfundet, den rvürtembergs?e Hævert. 

Naar denne Hævert engang er fylde, er den stedse rede til 

Brug, i det Mindste saalcenge man holder den i opret Stil- 

ling, da noget Vand stedse holder sig i Bøjningerne ved u og 

uf og saaledes afsluttes Vandet i Hæverten eller hindres fra 

at lobe ud og altsaa Luften fra at trænge ind. Vi behøve 

saaledes blot nt dyppe den ene Ende i Vand saa dybt, at Van-
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det har en større lodret Hside end derr anden Ende, og denne 

vil da strax begynde at lobe.

Det fornemste Brug af Hæverten er at drage Vædsker 

fra Overdelen af de Kar, hvori de indeholdes, uden just der- 

for at have nødig at anstikke Karrene eller pan sædvanlig 

Maade udtappe Vædsterne ved en Hane og et Hul forneden. 

Det er ogsaa et hoist vigtigt RedsiaS i Chemien til at bort- 

tage en Vcedsie uden at forstyrre et Bundfald, som findes 

deri, ogsaa er det hoist sindrigen anvendt as Busby, som har 

faact i England Patent paa sin Opfindelse, til ved en Canalfluse 

at spare Vand. Ogsaa,'anvendes Hæverten til et magisk Kunst- 

stykke, som kaldes Sireerbægerct eller Tantalus - Bægeret, 

efter den bckjendte mythologisie Fortælling om Tantalus. Et 

saadant er afbildet Fig. 93, Foden er hunl, og igjennem 

den ganer en liden Glashævert -, kittet ind i Bunden af Bæ- 

gerct; Hæverten uaaer næsten til Randen af Bægeret og den 

kortere Green a slipper just ved Bunden. Gyde vi nu i 
Bægeret Vand, sna vil dette efterhaanderr hæve sig ogsaa i 

Roret a; men, da Hæverten er kittet ind i Bunden, vil Bce- 

geret stedse endnu holde Vand, indtil saameget Vand hældes 

i Bægeret, at det aldeles fylder Grenen a; thi faa flyder 

Vandet over i Grenen zb eller Hæverten begynder at virke 

og tommer aldeles Glasset. For, som Kunststykke, at gjore 

det end mere mærkeligt, skjuler man Hæverten med en hunl 

Figur, saaledes som det er afbildet Fig. 94; dens Mund uaaer 

jnsi lidet ovenfor det øverste Puuct af Hæverten; sijænkes un 

Vand i, lober det, naar Figuren just synes at kunne naae 

Vandet, altsammen, formedelst Hæverten, ud neden af Bce- 

gcret. Hæverten kan endog dannes af den hule Figur alene, 

som det er aftegnet i Fig. 94, uden noget bolet Ror; thi, 

uaar c er et Ror, der ganer igjennem Bunden og d er dan- 

il et som en liden Klokke, sag vil denne i Forbindelse med Rs- 

ret danne en Hævert, og Vandet vil saaledes, naar det stiger 

over Aabningen af c op til e, lobe ud af Noret c.

Paa Grund af Hæverten kan et ret ziirligt lidet Vand- 

spring dannes. I Fig. 95 er f en hyl final Glasklokke, som 

forneden er lukket med en fast tilkittct Messingplade j , i hvil-
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fen to Huller h og i ere borede; i det forste af disse h er 

indsirnet et Straalerer, hvis snævre Ende staaer noget op i 

Glasklokkcn og hvis anden Ende derimod rækker faa Tommer 

neden for Bunden; i Hullet er indsat et andet Ror omtrent 

i Tomme i Gjennemsnit, som aldeles ikke ganer op i Glas- 

klokken, men derimod nedad mob k omtrent ligesaa langt som 

Klokken f et hoi. Naar Alt saaledes er ordnet, vendes der

op og ned paa den hele Indretning, og der gydes indad k en 

Deel Vand, saaledes at dette kan fylde noget mere end Roret ik, 

derpaa stilles Indretningen atter opret, som den er afbildet i 

Figuren. Vandet vil nu strømme ud af Noret ik, og 1 aa le- 

des vil inden i Klokken opstaae et lufttomt Rum, hvorved 

Straalerorct h, hvis det staaer med den nederste Ende i en 

Vandbeholduing, vil begynde nt springe; og, hvis det Vand, 

som saaledes kommer i Klokken, udløber fremdeles af Noret 

ik, vil Straalerørct vedblive at springe, saalænge det faner 

Næring. Enden af Noret ik mna enten være bsiet opad 

eller staae i et Kar med Vand, saa at ingen Luft kan trænge 

indad samme, især hvis Straalersret h er meget snævert.

Af den fremsatte Bcsirivclse indsecs, at, sijondt Hæverten 

sormaaer at bringe Vand op over dets vandrette Hvide, saa 

er det dog ene under den Betingelse, at den atter kan lade 

det udløbe paa et lavere Pnnct. Altsaa kan dette Redsiab 

ikke regnes iblandt dem, hvis Hensigt er, ved Anvendelse af 

een eller anden udvortes Kraft, at hæve Vandet over den 

Hside, til hvilken det ordentligviis vilde naae. Dette Slags 

Maskiner kan deles i to Hovedflags, det ene ere de af den æl

dre og simplere Indretning, hvor Vandet hæves eller drives 

op ved en simpel Udøvelse af Kraft, og det andet ere de, 

som senere ere opfundne og have mere kunstige Indretninger, 

der beroe enten paa et Tryk, Atmosphærens S>pcendighed, 

Temperatur-Forandring eller andre physisie Principer.

Det simpleste og hyppigst forekommende Middel at hæve 

Vand er unægteligen en Spand og en Kjæde eller et Toug, 

der gaaer rnudt om en Vinde, saaledes som Tilfældet er i 

den sædvanlige Trcekkcbr-nd; men, naar Dybden er betydelig, 

da er delte et kjcbeligt og besværligt Arbeide. En saadan
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Indretning maatte imidlertid snart lede til cn Forbedring, 

nemlig at Bruge en heel Række af Spande istedetfor en enkelt, 

og dette er ogsaa Grundlaget for to allerede i Oldtiden be- 

kjendte hydraulisie Mafliner, nemlig det persiske Hjul og Ar- 

chimedes's Skrue, ligesom ogsaa for de senere opfundne, nem
lig Spandemasiinen og Kjædepnmpen.

Det persists Hjul er fremstillet Fig. 96; det maa være 

af en noget stsrre Tveerlinie end den Hoide, hvortil Vandet 

sial hæves, og maa stage i den Vandbeholdning op, hvorfra 

Vandet oppumpcs, det bcstaaer blot af en Krands eller Ring 

af Træe, der er understøttet ved Eger eller Stokke, der gaae 

ud fra Midtpunctet eller Navet som er hæftet til Axlen ev, 

om hvilken Hjulet dreier sig i en lodret Stilling. Paa Om- 

kredsen af Hjnlet ere anbragte et Antal Spande eller Kasser, 

som a, a, a, et, der hænge ved Hsiner paa Jernbolte b, b, b, 

saaledes at de formedelst deres Tyngde stedse hænge lodret ned, 

idet Hjulet dreier sig om; da de laveste Kåsser ved Hjulets 
Bevægelse nodes til at gane i Vandet op, saa fyldes de, og 

ville, fyldte med Vand, hæves op, indtil de omsider komme 

til det hsieste Punct, hvor de da alle komme i Berorelse med 

Kanten n af Kassen mit., og af denne væltes om og Udgyde 

deres Vand; naar de ere gaaede forbi Kassen, falde de atter 

ued og hænge tomme paa den modsatte Side; de ere da atter 

rede til at fyldes, naar de komme i Vandet op. Dette Hjul 

kan sættes i Bevægelse enten ved Dyrekraft, eller og, naar op 

er en strid Strom med overflødigt Vand, ved at sætte paa 

Omkredsen af Hjulet Skovler eller Brædder, liig dem, som 

sindes paa Vandmsllehjul; i dette Tilfælde vil det hæve noget 

af det Vand op, hvorved det selv drives. Smaae Fjedre i, i 

cre hæftede til hver af Spandene der, hvor de komme i Be- 

røring med Kanten n, decls for at tage inrod Stod, decks for 

ut spandene desto raskere knnne væltes om, og aldeles ndgyde 

Vandet, som indeholdes i den. Hvor simpel denne Masiine 

end synes at være, er det dog een af de billigste og virksomste, 

der kan anvendes til at vande, til Tarv for Landbruget, Enge 

øg Marker, da derved Vand letteligen kan fra en Aae gydes over 

cn nærliggende Mark. Den behøver intet Tilsyn, medens den
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ganer, og, da dette skeer saalernge, som Vandet løber i Aaen, 

saa vil den drive en Mængde Vand i Beiret, selv hvis Span- 

dene kun cre smaae, og, jo mindre de cre, desto mindre Kraft 

har Hjulet nødig for at sættes i Bevægelse. Ei heller kree- 

ver det en saadan Omhu eller Nsiagtighed i Arbejdet, fom 

ellers er fornoden ved Mollearbeide; men, selv om det er 

endog saare ruut og simpelt bearbejdet, vil det virke. Ligele- 

des kan det og anvendes i mange Tilfælde med Fordecl ved 

Aflobsvandet fra en Vandmølle, for atter at pumpe noget af 

Vandet op, der gaaer ud fra Hjulene, og for saaledes at spil- 

de saa lidet, fom muligt.

Nær beslægtet med det persifle Hjul, men langt sindri- 

gere og mere udarbejdet, er Dandstruen eller 'Archimedes'S 

Skrue, en Masiine, der anvendtes efter denne Naturkyndiges 

Opgave i 2-Egypten i det andet Aarhundrcde for Christus. 

Vandskruen bestaaer af en Række af Kasser eller Rum, der 

fyldes med det Vand, der sial bringes i Veiret, nr en som, 

istedetfor at de cre sårskilte i det persifle Hjul, her ere 

sammenhængende eller danne en hnlil (skruegang. Bandet 

heri bevæges og trækkes op ved Skruens Omdreining. Ind- 

retningen vil bedre, forstaaes ved Betragtningen af Fig. 97, 

(om forestiller denne Masiine, og hvor t, u, v, x er et tyndt 

beicligt R-r, der er vundet om Valsen vr, hvis Endefia- 

tcr have Tapper, saa nt Valsen med Skruegangen lader 

sig dreie enten ved rindende Vand eller ved cu anden Kraft, 

anbragt foroven eller forneden. Endvidere mane Tapperne paa 

den Maade understøttes, at Skruen stager saaledes sirnat, som 

det er afbildet i Figuren. Dersom nn den nederste Ende t 

af Roret staaer i Vand, vil Vandet flyde ind i den nederste 

Boining t\ dreies nu Valsen ved Haandgrebet 2 om i en 

Retning fra Hoire til Venstre vil den nederste Bugt t komme 

over Vandfladen, men det Vand, den indeholder, vil ikke kunne 

siydc ud; thi ved Skruens videre Omdreining vil det synke 

ued i den anden Bugt u\ den forste Bugt t vil atter paany 

fyldes med Vand, og fremdeles vil det Vand, der var i u, 

gaae over i v 0. s. v., indtil endcligen, efterat Skruen er drciet 

ligcsaa mange Gange om, fom der cre Skruegange, Vandet
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flyder ud af den øversre Ende i Kassen b, Den Mængde 

Vand, der vil oprindes, vil være afhængig af hvad Noret 

rummer, eller af dets Gjennemsnit og tillige af den Høide, 

hvortil det stal hæves; vi indser, at vi kunne vinde flere saa- 

dannc Ror om samme Valse og saalcdcs forøge Virkningen. 

Gandsie almindelige» bygges Vandsirnen ved blot inden i en 

1;tiiil Valse at lade gaae en tynd skruedannet Skillevæg. Den 

hule Valse, der da kun tjener som en 2(rt Beklædning kaldes 

Kappen (Mantlen); ja man har endog forfeerdiget dem alde- 

lcs uden Kappe, eller med en halv Kappe, og der vil just ikke, 

uaar dens Bcvcrgelse er nogenlunde hurtig, tabes synderligt 

ved at Skruen ligger frit eller er nden Beklædning. En bc- 

tydclig Hindring er, at den fyldes i Gangene let med Mnd- 

der, Siv og Stene, og at den ikke nden Mene, især nnar 

den har en hccl Kappe, kan renses. Eftersom den synes af 

sig selv at bringe Vandet, som den hæver, op fra det nederste 

Tappelager til det overstc, og Tapperne kunne ved Rivnings- 

ruller bringes til at bevæge sig med største Lethed, har man 

tilsirevet den overordentlige Kræfter og paa samme grundet 

mange Planer til at forfærdige et perpetuum mobile. Men 

betragte vi Tingen «øiere, da ville vi indsec, at Vandet ene 

bringes til at flyde opad et Skraaplan, og, hvad enten Vand 

eller et andet Legeme drages opad et Skraaplan eller dette 

skydes under samme, som det er Tilfældet med Bugtningerne t, 

u, v, x, vil Virkningen forblive den samme. Vandet maa 

altsaa bæres paa et Skraaplan, og dette maa skee med cu 

Kraft, liig deil, der vilde hindre et Legeme fra at falde igjen- 

nem Skraaplancts lodrette Hoide; holdes det altsaa oppe, eller 

drives i Veiret formedelst Skruens Omdrejning, da kræver 

denne Omdrejning jnst en ligesaa stor eller storre Kraft; alt

saa kan ligesaa lidet denne Masiine som nogen anden give et 

perpetuum mobile, sksondt den isvrigt, da Rivningen kan 

afhjælpes i hsi Grad, maa ansces som et saare fuldkomment 

Redskab.

Det Princip, der ligger til Grund for Archimedes's 

Skrue, anvendes ogsaa stundom, idet man giver et Hschjnl 

hule og krvmmede Eger eller Ror, som gaae fra Midten af
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Hjulet til dets Omkreds, saaledes som det er fremstillet Fig. 

96 ved Bogstaverne e, f, g, /?.; men paa denne Maade kan 

Vandet ikke hæves hoiere end til Midtpunctet af Hjulet; thi 

de hule Eger, der ere aabne ude ved Hjulets Omkreds i r og 

q, gane ned i Vandet og blive der fyldte; Vandet, som de 

saaledes rumme, bliver fort til Arlen, som enten kan være 

hunl og saaledes bortføre Vandet, eller ved hvilken er stillet 

en Kasse y for at modtage Vandet.

Spandemastinen og Itjæbepumpen ere kims Foran- 
dringer af de besirevne Masiiner og ere snare nyttige i enkelte 

Tilfælde. Kjcedepumpen er fremstillet Fig. 98; den bestaaer 

af et 2lntal flade Skiver eller Plader enten af Træe eller Me- 

tal, i Almindelighed af en siirkantet Skikkelse d, d, d, igjenuem 

Midten af hver ganer en Jernstang, der med et Leed er for- 

bunden til en Jernstang, der ganer igjenuem næste Plade, saa 

at det Hele danner en Kjcede, der i hvert enkelt Leed lader sig 

beie. Denne Kjerdc tilligemed dens Plader Understøttes af to 

Hjul e og f der have Udseende af en Stjerne, idet hvert af 

dem have fremstaaende Stænger, for asvexlende at gribe og 

undcrstotte Pladerne. Dreies nu det overste Hjul e ved en 

Svingel, vil det bringe den ene Deel af Kjceden til at bevæge sig 

opad, medens den anden ganer nedad. Den opstigendeSide la- 

der man gaae et langt Stykke igjenuem den fiirkantede Kasse gg, 

som, idet Pladerne meget noie passe i samme, danner Pum

pen. Det nederste Hjnl ligesom ogsaa den nederste Ende af 

Pumpen maa staae under Vand; og Kjceden med sine Plader 

danne saaledes, idet den trækkes opad, en Nakke af Kamre 

eller Rum, som blive fyldte med Vand, der Udgydes af det 

øverste Rum. Ifølge Indretningen af denne Pumpe maa 

den bevæge sig i dybt Vand, og folgcligcn kan den ikke aldeles 

tømme et Kar til Bnnds, men den har o g fa a den Fordeel, at 

den ikke kan forstoppcs, og formaner endogsaa at trække 

Mnddcr, Stene, Siv og Andet op, (om vilde aldeles standse 

Gangen af en fnldkomnere Maskine; og, ihvorvel der maa 

antages, at den taber meget af sin Kraft paa Grund af at 

Pladerne ikke passe aldeles noie i Kassen, vil dog, da det 

øvre Rums Vand kun kan løbe ned i det følgende nedre, denne



Vandmaffiner, Pumper. 175

Pnmpe, især naar den bevæges hnrtigt og isvrigt er indrettet 

hensigtsmæssigt, i kort Tid trække snare meget Vand i Veiret. 

Antage vi, nt begge Hjulene, baade det foroven og det forne- 

den, forblive, men at Kassen bortfalder, og at, istedetfor de 

fiirkantede Plader, sættes Kasser, da bliver Maskinen en 

Spandcmasiine og ligner aldeles det persiste Hjul. Man har 

en Mængde andre Maskiner af lignende Art for at hæve Vand, 

f. Ex. parernosterværket, hvor udstoppede Kugler træde iste, 

detfor Pladerne, Svampemaffinen o. s. v.; det vilde blive 

for vidtløftigt at beskrive dem alle; og, da det Princip, der 

ligger til Grund for samme, er eens for alle, vil en saadan 

Beskrivelse ogsaa her være overflødig.

Veras Tougmaskine, som beskrives i de fleste Skrifter 

over Vandcts Bevægelseslære, bestaacr ligeledes af to Tridser, 

der ere dannede paa sædvanlig Maade, undtagen at de kunne 

have to, tre eller flere Furer i Randen, der ere forbundne 

med ligesaamange lyst spundtte Hestehaars eller Uldsnore, som 
ere saakaldte Snore uden Ende, eller hver er sammenfoiet 

eller splidset med Enderne, saa at de danne en Krands af 

Toug. De sættes tilligemed Tridserne i en saare hurtig Be- 

vægelse, den nederste Tridse og cn Deel af Snoren bevæger sig 

i Vand, hvilket fores op ved dets Vedheengcn ved Snorene. 

Den hele Maskine er altsaa kun et saare ufuldkomment Slags 

Spandcmasiine og fortjener aldeles ikke den Plads, som den 

i Almindelighed faner i Skrifter, der afhandle de vigtigste 

Båndmaskiner.

Det andet Slags Indretninger for nt hæve Vand, eller 

de, som virke ifølge visse physisie Principer, ere alle de, som 

med et fælleds Navn kaldes Pumper. 2(f disse ere forsis el- 

lige Arter; den simpleste og hyppigst forekommende er den sæd- 

vanlige Sugepumpe eller vandpumpe, hvis Virkning afhæn

ger af Luftens Tryk. Denne nyttige Maskine var ogsaa be- 

kjendt i Oldtiden; dens Opfindelse tilstrives Ntesebes fra 

Alexandrien, der levede omtrent 120 Aar for Christus; men 

det Princip, ifolgc hvilket den virker, fattede man fyrst længe 

efter, hvilket indsecs ved den vrange Forklaring, som endog 

Galilæi gav den i det 17de Aarhuudrede. Man forstod dengang
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aldeles ikke Let atmosphæriske Tryks Natur, og, besynderlkgen 

nok, denne nu almindelige Maskine og Forsøgene med den 

ledede til Opfindelse af Lufttrykmaalcren, ved hvilken 2Ltmo- 

sphærens Forandringer siden saa n-iagtigen ere blevne under- 

sogte.

Formen og Indretningen nf den sædvanlige Vandpumpe 

er allerede aldeles besirevcn t Lufttryklæren (Side 92 og Fig. 

04), saa at det vilde være ufornsdent at udbrede sig her 

noget videre om samme, uden blot at bemærke, nt Alt, hvad 

der er sagt om Hæverten (Side 168) ligeledes lader sig an

vende paa Pumpen; thi hvis Pumpcstcemplet hæves mere end 

omtrent 32 Fod, saa vil snare let det indtræffe, at Pumpen ikke 

længere vil trække, eller ikke længere frembringe et tomt Rum, 

i hvilket Vandet vil trænge ind. Ligeledes vil det ikke være 

af Beien at bemærke, at man hyppige« feiler ved Pumpens Ind- 

retning deri, at man gjor Sugeroret, eller det Ror, som 

gaaer fra Vandet ned i Vandbeholdningen (Roret q Fig. 64), 

for snævert, i den Mening, nt dersom det er vidt, vil Stærn- 

plet, idet det gaaer i Vejret, have for stor og svær en Vand- 

masse at drage efter sig. Men Urigtigheden af denne Me- 

ning er allerede viisi ved Forklaringen over det hydrostatiske 

Paradox (Side 136); thi, hvad enten en Vandsøjle presser 

nedad mød et Stcempel, saaledes som det er der beflrevet, 

eller cn Vandsoile er under et Stcempel og drages opad ved 

dette, saaledes som det er Tilfældet med Pumpen, vil Trykket 

stedse forblive det samme, og vil ene være afhængigt nf den 

lodrette Holde og Gjennemsnitsfiaden af Stcemplet, og altsaa, 

hvad enten Reret er vidt eller snævert, vil den Kraft, hvor- 

mcd Pumpen drives, forblive den samme, saalænge Hviden 

bliver den samme og Stcemplcts Størrelse uforandret. An- 

tage vi saaledes at Pumpestevlen nun (Fig. 04) har cn Tvcer- 

linie af 3 Tommer, men at Sugeroret q derimod har cn 

Tvcerlinie af een Tomme, saa maa, da Stemplet retter sig efter 

Pumpestovlen, ci efter Sugeroret, Vandssilen, der skal drn- 

gev opad, stedse ansees at have cn Tværlinie af 3 Tommer, 

og dette, om endog Sugeroret var 10 Gange mindre eller lo 

Gange stirre end det omtalte. Saaledes opstaacr ikke nogen
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mechanist Ubeqvemmclighed af nt have Sugeroret stort, eller 

af samme Tværlinie som Pumpestøvlen eller Stæmplet; men 

vel kan en meget væsentlig Ubeqvcmmelighed opstaae nf nt 

have Sugeroret for snævert, nemlig den, at Vandet, fordr 

Sugeroret er for snævert, ikke i tilstrækkelig Mængde kan stige 

op og fylde det tomme Rum; saaledes vil da et Lufttryk til- 

deels virke paa stæmplet ovenfra, eftersom forneden sindes 

et llifttomt Rum, og altsaa maa ikke blot Stæmplet og Vand- 

soilett drages i Bciret, uren sgsaa cn Kraft anvendes for at 

l)lrvc dette Tryk. Dette er en ikke sjeldent forekommende Feil, 

og man seer snare hyppigt Pumper, der iovrigt ere paa det 

Fortrinligste udarbejdede, som enten have et for snævert Su- 

geror eller ere stillede for lM over Vandet, de fiulle hæve.

Uagtet den sædvanlige Pumpe ikke er istand til at hæve 

Vand hoierc end omtrent 31 Fod (eller rettere kun til omtrent 

28 Fod) over Vandspejlet, kan den dog bringes til at afgive 
Vand næsten til en vilkanrlig Hvide over Stæmplet ved nt 
anbringe et langt lige Rør ovenfor Stæmplet, eller udelade 

reent Mundingen p (Fig. 64), og derimod betydelige» for- 

længe Pumpestovlen opad. Hvis vi saaledes antage, at Stev- 

len uaaer 20 til 30 Fod over Stæmplet m, vil Vandet, ef- 

tersom det ikke atter kan komme ned formedelst Klappen t, ved 

hvert Pnmpeflag stedse stige mere og mere i Stevlen, indtil 

det omsider flyder ud fra oven, eller af en hoit anbragt Tnd. 

I dette Tilfælde har Lufttrykket Intet at gjore med, hvor hoit 

Pumpen naacr over Stæmplet, og altsaa kan Vandet fores 

saa hoit, som Pumpens Indretning ievrigl tillader; men da 

vil Pumpen vanfleligen kunne drives ved Vcrgtstangcn pp, 

hvorfor og s aa i Almindelighed cn anden Indretning findes; 

lLtæmpclstangen o, som maa være saa lang, at Stæmplet m 

drives nedenfor Lufttrykkets Virkegrændse, bliver da snare lang 

og ndseettcs altsaa let for at boies; man forekonnner delte, 

hvor Pniupestovler af (løbt Jern anvendes, ved at give Purn- 

pestangen paa hver 5te eller 6te Alen Jernkryds (saaledes som 

det er afbildet Fig. 99), (om bersre den indvendige Side af 

Pumpestovlen og saaledes holde Stangen lige, eller ogsaa ved 

at give Pumpestangen forskjellige andre Indretninger.

(12)
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Raar Brønden eller Kilden, hvoraf vi oppumpe Vandet, 

ikke er meget dyb, og vi siulle drive Vandet meget hsit op, 

saa kunne vi undgaae den lange Stæmpelstang ved at vende 

op og ned paa den hele Pumpe, det er: lade Stcemplet være 

forneden og Bnndklappen foroven, saaledes som det er afbil- 

det Fig. 100, hvor hh viser den omvendte Pumpe og i det 

omvendte Storm pel, k Klappen, som tilforn fandtes i Dun, 

den, men nu er foroven, og som ogsaa aabner sig opad i Rs- 

ret II, der kan gjsres saa hoit, som man vil; den nederste 

Ende nf Pumpestovlen er aldeles aaben og maa staae i Vand 

saa at dette ganer op i samme, saaledes behoves intet Sugeror; 

Stcemplet i drives nu ved et Haandgreb og de forbundne 

Vægtsteenger m, n, o, eller paa en anden passende Maade. 

Efter den Bcstrivelse, der er given over den sædvanlige Vand- 

pumpe, vil det være »fornødent, at sige noget videre om Virk- 

ningcn af denne Masiine, eftersom man tor antage, at Figu- 

ren vil tydeligt Udvise dens Indretning. Da den nederste 

Ende af Pumpestovlen hh staacr i Vand, og Stæmplet i be- 

vKger sig op og ned, vil Skovlen fyldes med Vand, hver 

Gang Stcemplet drives ned; hver Gang det drages i Veiret, 

vil det Vand, der var i Støvlen, drives igjennem Klappen k 

op i Roret II, og, hvad Vide Roret end har, vil Modstanden 

stedse vcere liig Vægten af en Vandsoile, der tænkes hvilende 

paa hele Stcemplets sverste Overflade, eller at have en Grnnd- 

flade liig Gjennemsnitsfladen af Pumpe,kovlen hh, og en 

.Vpøibc liig den lodrette Holde af Vandet i dette Ror //; thi 

dette Ror kan efter Omstændighederne hældes under hvilkcnsom- 

helst Vinkel, uden at Andet, end jnst den lodrette Heide imel- 

lem Vandspellet og det Punct, til hvilket Vandet sial hæves, 

behøver nt tages i Betragtning; Alt, hvad den større Længde 

af Reret kan foraarsage, er nogen Rivningsmodstand, og denne 

kan let fjernes ved blot at gjore Roret noget videre.

En meget simpel, lidet bekostelig og virksom Pnmpe, som 

grunder sig paa samme Princip, kan forfærdiges paa følgende 

Maade; den vil bcfindcs hoist stikket til at udtørre Moradser, 

der hvor der er Plads nok til at arbejde med den. Fig. 101 

forestiller de« i sin Virksomhed stillet siraat, omtrent under
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en Vinkel af 45 Grader mod den Vandflade, hvorfra den 

sial optrække Vandet; Pumpen vil imidlertid ogsaa vise sig 

virksom bande under en simre og en mindre Vinkel. Den 

bestaaer af en fiirkantet Kasse, sammensat af sire indvendige« 

glathovlede Planker, som ere fast sammennaglede og hvis Fu

ger endnu ere kittede godt med Bleghvidtskit. En Kasse af 

lignende Skikkelse, men mindre og omtrent een Fod lang, sky- 

des ittd i den større Kasse for at give et Støttepunkt for 

den nedcrste Klap, som er gjort af et Stykke stærkt Læder, 

del tiii er naglet med sin ene Sude til den ene Side ns den 

mindre Kasse, saa at der dannes en Art Hængsel, og med 

Undtagelse af dette fængsel er det Jpclc dækket med et fnrkan- 

tet stykke Planke, som er fafknaglet for at stivne Læderklap- 

pen, der frit maa knnne bevæge sig op i ben store Kasse. 

For at kunne rense Pumpen er denne Klap fastgjort til den 

mindre Kasse, der lader sig trække nd; men under Brngen 

maa den mindre Kasse være sat paa sit rette Sted og om- 

hyggeligen struct og kilet ind i den storre. Stæmplet eller 

Skoen bestaaer ikke af Andet end af en fiirkantet Hætte eller 
en hunl Pyramide af meget stærkt Læder, som e/fastnaglet 

til Enden af en lDtang, der er indrettet til at tjene som 

Pnmpestang, hvorfor den ogsaa har foroven et T-dannet 

Haandgrcb; ved dette drives Pumpen af det fornødne 2lntnl 

Arbejdere, der sidde paa hver Side af den paa en Bænk og 

stemme Foden imod et Fodtrin, saa at de kunne bevæge sig, 

ligesom de vilde roe en Baad; idet de nu boie sig forover 

for at trykke Skoen ued, trykker Læderhætten sig sammen 

og ganer uden Modstand gjeuncm Daudet, ja lader end- 
ogsaa Stene, tsiø og andre Ting, som vilde stoppe en sæd- 

vanlig Pumpe, gaae forbi, men drage de ved at boie sig til- 

bage stangen og Skoen opad, udvider Hætten sig, ffla 

bens fire ^ider komme til at flutte mod de fire Sider af 

Kassen, øg faaledcs drage Vandet og Alt foran for sig. 

Vandet lober nd i et Trætrug, som tilligemed en Rende er 

anbragt under Bænken, hvorpaa Mandskabet sidder. Ved at 

Arbeiderne saaledes afvcxlende boie sig frem og tilbage og 

tillige kunne stemme Foden imod, have de den bedste Stilling

(12*)
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for at anvende deres Kræfter. For at styrke Pumpen, der stal 

bære Vandets Vægt og tillige udholde den Kraft, hvormed den 

drives, bliver det nødvendigt, at omgive den med stærke sam- 

menflruede Iernbaand, som q, q, q, da cjlcrs let Fngcrne 

ville give sig og blive utætte. I Figuren øre fornden Puin- 

pen ogsaa Stangen og Skoen særskilt afbildede, /• er Stan- 

gen, ss Haandgrebct, t Skoen, som er dannet af fire ligesi- 

dede Trekanter, der cre stærkt og vandtæt sammensyede for at 

danne den fiirsidede Pyramide. Ved Brugen af denne, ligc- 

saavel som af andre Pumper, er det raadeligt, uaar Vandet, 

vi oppumpe, er muddret og sandet, at stille Pumpen i en Vi- 

diekurv eller en anden Snger, da Grnus og Smaastcne meget 

hurtigen ellers vilde ødelægge Skoen og Læderklappen. Brn- 

ges Pnmpen i hede Vædsker, som ofte er Tilfældet i Fabri- 
kerne, da maa tykt Seildng bruges isredctfor Læder, eller og- 
saa Klapperne og Stæmplerne gjores aldeles af Metal. Det 

synes, at de Pllmper, som cre afbildede Fig. 99 og loo og 

beskrevne Side 177 og 178, maatte kunne anvendes i ethvert 

Tilfælde og i enhver Stilling, s. Ex. fra dybe Miner eller Gru- 

ber at oppumpe Vand; men dette er ikke Tilfældet, da Vandet, 

ligesaavel som alle andre faste og flydende Legemer, har Ligegyl- 

dighed mod Bevægelse og tillige liden eller ingen Spændig- 

hcd. Arbeide vi nn med Pumpen, der er afbildet Fig. loo, 

og antage, at Roret U er aldeles fyldt med Vand, vil dette 

Vand ikke have den Spændighed, at det tillader Skovlen M 

at udgyde det Vand, den indeholder, igjennem Klappen k, 

uden at alt Vandet i U maa sættes i Bevægelse, og, uaar 

Stcemplct atter drives ned, da standses denne Bevægelse. 

Vandet i II vil derfor afvcrlende være i Ro og Bevægelse, 

og, dersom Bandseilen er lang og Vandmassen stor, vil dens 

Ligegyldighed mod Bevægelse være meget betydelig, eller der 

vil hore megen Anstrcengelse til at bringe det fra Ro til Be

vægelse og omvendt fra Bevægelse til Ro, overecnsstemmende 

med hvad, der er sagt om Materiens Ligegyldighed (Side 5 

og 14). For i det Mindste tildeels at fjerne denne Ulejlighed, 

stræber man at holde Vandet beständigen i Bevægelse ved at 

nrbeide med to eller endnu bedre lned tre Pnmper ved Hjælp
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af en to- eller tredobbelt Rrumtap. Derved kommer Vandet 

aldrig til at staae stille, men holdes i en stadig Strømmen. 

Den tredobbelte Krumtap cr en Iernsiang af den Skikkelse, 

som Fig. 102 udviser; den har tre Kncee u, v, t, hvoraf ethvert 

staae ud i sin Retning fra Axlen xy; ved. hvert af disse er 

en Pnmpestang befæstet med et Øie, hvoraf vil folge, at Pum

pestangen b, som er forbunden med Knæet t, cr lavest, naar 

Pumpestangen a., der cr forbunden med Knæet u, næsten er 

hoiest, og Pnmpestangen c, der gaacr fra Knæet v, som næ-' 

sten er vandret, har en Stilling imellem begge de andre, eller 

er imellem den hoieste og laveste Stilling. Pumpen, der er for- 

bunden med Knæet v, er saaledes ene den, der nu er i Virk

somhed; men, hvis vi antage, at hele Krumtappen er i en sta- 

dig Bevægelse, vil, inden c er kommen tilbunds, Stangen b 

have begyndt at stige, og a at gaae ned, saa at ved denne 

Indretning een Pumpe stedse kommer i Virksomhed, førend 

cn anden ophorer, og en stadig Strom saaledes frembringes. 

For at gjore den tredobbelte Krumtap mutigst virksom, bor de 

tre Kncee danne Vinkler af 120", eller staae en Trediedecl af 

Cirklens Omkreds fra hinanden, saaledes, at, naar vi see dem 

fra den ene Ende „r eller y, ville de staae ud fra hinanden 

som de hostegnede tre Radier cl, e, f.

I de fleste Tilfælde, hvor vi skulle hæve Vand, ville vi 

med Fordcel kunne anvende Trykpumpen (forcing Pump), 

især, naar Pumpen har betydelig Størrelse og ligeledes Hoi- 

den, hvortil Vandet skal hæves, er stor; i saadant Tilfælde 

vilde nemlig den trcdobbclte Krumtap let mangle den tilstræk- 

kelige Styrke. Trykpumpen bruges hyppigt i Forening med 

en Vindkjedel eller et stærkt Metalkar, som kan holde den 

sammentrykte Luft, der ved sin Spcendighed vil bringe Pum

pen, selv med en enkelt eller med to Støvler, til at give en 

stedsevarende Straale, og saaledes udrette meer end de tre 

Pumpestovler og den tredobbelte Krumtap, idet derved en be- 

tydelig Rivning undgaaes.

Trykpumpen gives to forfljellige Skikkelser, afhængige as 

de Omstændigheder, under hvilke man vil bruge den. Den 

simpleste og bedste Maade vises Fig. 103. Den bestaaer af
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en ns-iagtigt udboret Pnmpestsvle ff, som oventil er aaben 

for at modtage et aldeles heelt Stcempel i, der luft- og vand- 

teet flutter i samme, og som drives ved Vægtstangen eller 

Haandgrebet gg, eller paa en anden for Kraftens Anbringelse 

mere begvern Maade; h er Sngeroret, der gaaer sorn ved 

enhver anden Pumpe ned i det Vand, der flal drives i Vei- 

ret; dette Ror maa altsaa være kortere end 28 Fod; k er 

Sugerorets Dækklap, som tillader Vandet at stige op i Stov- 

len, naar Stcemplet gaaer i Veiret, men derimod ikke at gaae 

tilbage, naar det trykkes ned. Hæves altsaa Stæmplet i ved 

Vægtstangen g, vil, formedelst det atmosphceriste Tryk, Vand 

trænge fra Sugerøret op i Støvlen //; trykkes Stæmplet nu 

atter ned, maa, da dette er aldeles tæt, eller ingen Klap har, 

Vandet træde ind i Sideroret /, der gaaer fra Pnmpestsv- 

len, og derfra atter igjennem Klappen m, som forbyder det 

at vende tilbage, op i Sugeroret pp; dette Ror kan fortsæt- 

tes saa langt, man vil, uafhængigt af Atmosphærens Tryk; ef- 

terdi Vandets Stigen ikke heraf er afhængig, men af den 

Kraft, hvormed Vcegtstangen g nedtrykkes. Medens Stæmplet 

stiger i Pumpestyvlen, lukkes Klappen m, og al Bevægelse af 

Vandet i Roret pp ophorer, hvorfor ogsaa Vindkjedlen n bru- 

ges. Man vil nemlig lægge Mærke til, at Stigersret pp ikke 

umiddelbart staaer i Forbindelse med Sidcroret /, eller nt 

Klappen m umiddelbart gaaer op i samme, men, at det gaaer 

igjennem et aldeles lufttæt Kar n af Kobber eller andet Me- 

tal og rækker ncesten til Bunden af samme. Da Luften er et 

lettere flydende Legeme end Vandet, vil den stedse holde sig 

øverst i Kjedlen, og saaledes, saasnart ved Pumpens Virksom- 

hed Vindkjedlen er fyldt indtil oo, eller over den ncdersie 

Ende af det aabne Ror pp, vil al Luften, der er over Van

det, være afsluttet og »de af Stand til at undsiippe. Antage 

vi nu, at ved at arbeide med Pumpen mere Vand jages ind 

i Vindkjedlen, end Sugeroret strap kan modtage, saa er det 

indlysende, at dette vil sammentrykte den indesinttede Luft, for 

at bringe Vindkjedlen til at rumme saa meget Vand, som mn- 

ligt; men, da Luften er beständigen sammentrykkelig, og den 

Kraft, den formedelst sin Spcendighed ndovcr, stedse tiltager i
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Forhold til Trykket (S. 108), saa indsee vi, at Lnften i Vind, 

ksedlen vil være en Modvægt, eller bære en endog nok saa hsi 

Vands-ile, og saaledes har denne Pumpe just ved sin Dind- 

kjedel et Fortrin for den forhen (Side 178 og Fig. 100) be- 

skrevne Pumpe, da Luftens Spcendighcd vil tillade Vand paa- 

ny at trænge ind, uden at just derfor hele Vandsøjlen behøver at 

sættes i Bevægelse, og omvendt, selv efterat dette Vand er op- 

hort at trænge ind, vil vedblive at drive Vandsoilcn i Veiret. 

Saaledes vil formedelst Vindkjedlen cn fortsat og stadig Strom 

trænge op i Roret pp, saafremt ellers Vindkjedlen har en til 

Pumpen svarende Størrelse.

Fig. 104 viser den anden Skikkelse af Trykpumpen; dette 

Slags kaldes i Almindelighed Zæve- og Trykpumpen (the 

Lift-and Force-Pump). Den er dannet ligesom den be- 

skrevne Trykpumpe, undtagen med den Forskjel, at dens 

Steempel ikke er heelt, men gjenncmboret, og er dækket as en 

Klap, som Stæmplet i den sædvanlige Vandpumpe; des- 
uden er Pumpcstsvlen ff foroven dækket med et Laag x, 

igjennem hvilket Pumpestangen ganer aldeles luft- og vandtæt, 

endvidere gaaer Sideroret / ikke fra den nederste Deel, men 

fra den sverste Deel af Støvlen ff. Denne Pumpe har 

saaledes et tcetfluttende Laag og i alt tre Ventiler eller Klap- 

per, medens den forrige havde en aaben Stsvle og to Klap- 

per, sslgeligen er den stedse noget mere sammensat og tillige 

kostbarere. Fordelen ved den synes ene at bcstaac deri, at den 

holder sig mere reen, og at intet Vand gaaer tilspilde; thi, 

hvis Stæmplet i (Fig. 103) ikke gutter aldeles, vil noget 

Vand lobe ud foroven af den aabne Puinpestsvle, hvilket ikke 

kan være Tilfældet ved den sidst beskrevne Trykpumpe, naar 

Langet a - (Fig. 104) blot flutter nsie. Deres Virkning er 

ellers iovrigt næsten lige; thi den sidste Pumpe hæver Van- 

det ved Hjælp af Sugeroret h, idet Stæmplet i drages i 

Veiret; ved at trykke Stæmplet ned, gaaer Vandet igjennem 

det, da det presser Klappen i Veiret, og saaledes fyldes den 

oversie Deel af Pumpestovlen //; naar Stæmplet atter træk- 

kes opad, kan Vandet formedelst det tætslnttende Laag .v ikke 

gane andetsteds end i Roret / og op i Vindkjedlen //, og der-
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fra atter op i Stigersrct p. Den fyrste Pumpe hæver Van- 

ret ved at Stæmplet trykkes ned, denne ved at det drages 

op; men dette gjec ingen Forandring, naar, som paa Figuren 

er viist, vi bruge en toarmet Vægtstang istedetfor den eenar- 

mede Vægtstang gg Fig. 103.

Vindkjedlen er ogsaa i Fig. 103 anderledes end i Fig. 

104, da nemlig ved hiin Stigersret ganer oven ndaf Vind- 

kjedlen, ved denne ud fra det Nederste af Vindkjedlen; men i 

begge Tilfælde naaer Stigersret næsten til Bunden af Vind- 

kjedlen, og, naar ved begge Vandet har uanet forbi Mundingen 

af Roret eller til den prikkede Linie oo, vil Lnften være inde- 

spcerret og i begge virke paa samme Maade. Vindkjedlen maa 

gives en Størrelse, afpasset efter Størrelsen af den eller de 

Pumper, der afgive Vand i samme (ofte lader man flere Pnm- 

per aabne sig i samme Vindkjedel); den bor i alle Tilfælde 

indeholde Rummet inden i Pumpen 6 til 8 Gange, for at ikke 

Luftens stedse tiltagende Udvidekraft sial have Indflydelse paa 

Bevægelsen af Stæmplet ved hvert enkelt Slag; imidlertid 

kan herfor ikke gives nogen aldeles bestemt Regel, eftersom den 

forholdsmæssige Størrelse af Vindkjedlen og Pumperne for

andrer sig ovcreensstemmende med forsijellige Omstændigheder. 

Disse Trykpumper med Vindkjcdlcr anvendes nn meget almin- 

deligen ved Vandværker, som tjene Stcederne til Forsyning 

rned Vand (See S. 141), og vi kunne bestemme den Holde, 

hvortil Vandet lader sig drive, fornemmeligen hvis Vindkjed- 

len er stor og den Vandmasse, den optager, sig selv stedse lige, 

ved at undersøge Fortætningen af den indestnttede Luft. Dette 

skeer ved en Prøver, der bestaaec af et foroven lukket Glas- 

ror, som ftaaer ved et Ror, der har en Spærhane, i Forbin- 

delse med den nederste Deel af Vindkjedlen, eller rned den 

Deel af samme, som stedse er fyldt med Vand; r-s (Fig. 103) 

forestiller en saadan Prøver, og, da den har en fri Forbin- 

delse med Vindkjedlen, saalcenge Hanen er aaben, vil Luften 

foroven i Roret lide samme Sammentrykning, som den, der er 

indesluttet i Vindkjedlen. Vi maae nu trinde Hylden af den 

Luft, som er indesluttet i Roret, og, da Lrift i dens sædvan- 

lige Tilstand vil bære en Dandssile af 3? Fod (S. 93), vil
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Luft, som er indesluttet og belæsset med Vægten af en saadan 

Soile, sammcntrykkes til det Halve. Iagttage vi altsaa om- 

vendt, at den indesluttede Luft er sammentrykt til det Halve, 

da er der Tegn paa, nt Sammentrykningen i Dindkjedlen har 

givet Luften en dobbelt Spændkraft, eller en Spændkraft af 2 

Atmosphærcr, eller at den formaaer at bære en Vandsøjle af 

64 Fod, eller Vandet vil staae 04 Fod hoit i Roret pp. Er 

Luften sammentrykt til da er dens Spændkraft liig tre At- 

mosphærers, eller den vil drive Vandet 96 Fod op i Roret 

pp, og saaledes fremdeles vil Proveren eller Barometret /■<*>■ 
udvise Hoiden af Vandet i Roret.

Den nyttige Maskine Brandspr^iten er Intet uden to 

Trykpumper, as den Form, som Fig. 103 udviser, der have en 

fælleds Vindkjedel, hvorfra Slangen med Straaleroret, der 

bringer Landet i mob Ilden, udgaaer. Pumpestængerne cre saa- 

ledes indrettede, at, medens Stæmplet af den ene Pumpe er 
nede, er den andens i 93cfret, og Pumpesiangen er saa lang, at 
et stort Antal Mennesker kunne arbejde paa eenganq, og saale- 

des pumpe en stor Deel Vand, hvilket formedelst Vindkjedlen blu 

ver en sammenhængende Straale. Besynderligt nok er det, 

at Ktesebes's Pumpe, som er den ældste, eller i det Mindst? 

den ældste, Oldtiden har bevaret os, just er af samme Jndrct- 

ning, som vor Brandsproite; thi den bcstaaer, ligesom denne, 

af to Trykpumper, stillede ved Siden af hinanden; men som, 

istcdetfor at pumpe Vandet ind i Vindkjedlen, pnmpe det ind 

i en tæt Kiste, hvorfra Vandet ganer ned i et opretstaaende 

Straaleror; saaledes er det blot Vindkjedlen, der mangler. 

Vi mane imidlertid lægge Mærke til, at begge Pumperne, 

Fig. 103 og 104, vilde være Trykpumper, selv om Vindkjed- 

lerne udelodes, og, skjondt de herved arbeide langt mere lige- 

ligt og fordeelagtigt, ere de ofte forfærdigede uden dette nyt- 
tige Tillæg.

Førend vi forlade denne Gjenstand om Pumperne, ville 

vi endnu beskrive een af de la Hire's Opfindelse, hvilken virker 

liig med to Pumper, men har kun een Pumpes Rivnings- 

modstand; thi den er en Hæve- og Trykpumpe, der, baade ved 

at Stæmplet gaaer op og ved at det gaaer ned, driver en
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lige Vandmasse i Veiret. Vi have kun faa Exempler paa, at 

den er anvendt, og ved at betragte de Fordele, den medfører, 

maae vi undre os over, at den ikke oftere bruges. Den er 

fremstillet i Gjennemsnit i Fig. 105; tt er Pumpestsvlen, i 

hvilken Stærnplet v bevæger sig op og ned, u er Sugeroret 

og h dets Dcekklap, a- er et Sidercr, der gaacr fra Bunden 

af Pnmpestovlen indtil det ender sig nederst i Vindkjedlen y, 

dette Ror er ogsaa dækket med en Klap, som ganer op i 

Vindkjedlen, fra denne gaaer atter Stigeroret Forsaavidt 

ligner denne Pumpe just den, der er fremstillet Fig. 103, saa- 

vel i Indretning som i Virkning; men ved denne Pumpe, 

er Pnmpestovlen, istedetfor at den ved den anden er aaben, 

lnkket ved et tcetslnttende Laag b, igjennem hvilket Stcempel- 

stangen aa bevæger sig aldeles vandtæt, folgeligen, uaar 

Stærnplet drives ned for at jage Vandet ud af Pninpesiovlen 

op i Vindkjedlen, dannes foroven i Pumpestøvlen et lufttomt 

Rum, og dette fyldes med Vand fra et andet Sugeror c, der 

ogsaa gaaer op fra Vandbeholdningen, og som er dækket med 

en Klap d, der gaacr ind i en egen Skovle e, Roret g gaaer 

atter herfra til den everste Deel af Pnmpestov'len tt, som 

Stærnplet v aldrig naaer, saaledcs fylder den Støvlen ovcn- 

for Stæmplet, idet Vandet under Stæmplet gaaer ind i Ro- 

rebe; men, uaar Stæmplet atter trækkes i Veiret , jages alt det 

Vand ved a igjennem Roret / op i Vindkjedlen. Roret ,/' er 

ogsaa dækket med c 11 Klap, paa det at Vandet ikke atter sial lobe 

tilbage, uaar Stæmplet trykkes ued. Saaledcs, ved at blot 

eet Stæmpel bevæger sig øp og ned i een Skovle, lidrettes 

det Samme, som om to Pumper havde været anvendte.

Efterdi det er umuligt, uaar en Pnmpe er i Orden og 

vel udarbejdet, at dens Stæmpel kan bevæge sig liden at drive 

Vandet, der befindes over eller under famine, af sit Sted, saa 

er ved alle Pumper, som have noiagtigen r-rdanncde Støvler 

og deri strittende valseformede Stæmpler, intet andet fornødent 

for at beregne den Vandmængde, de i en vis Tid afgive, end 

at ndregne Rummet eller det cnbisie Indhold af den Deel as 

Støvlen, hvori det lufttomme Rnm frembringes, overføre 

dette til eet eller andet bestemt Maal for flydende Varer, og
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endeligen multiplicere med det Antal Pnmpeflag, der gjsres i 

den givne Tid. Antag saaledes, at en Pumpes indvendige 

Tverrlinie er 9 Tommer, at Stæmplet hæves 18 Tommer i 

Veiret, saa vil Støvlen, hvori det lufttomme Ruin srembrin- 

ges, indvendigen holde 1145 Cubiktommer; men en Cnbikfod 

som er 1728 Cubiktommer, holder 32 Potter Vand, altsaa vil 

ved hvert Pnmpeflag oppumpes noget over 21 j Pot Vand; 

antage vi nu, at der gjores 10 Pnmpeflag i eet Minut, saa 

oppumpe vi ved en saadan Pumpe 212 Potter Vand e>: over 

i\ Tonde hvert Minut, og altsaa næsten 100 Tonder om Ti- 

men. Denne Regel er anvendelig i hvert Tilfælde, enten 

Vand drives hsit op, eller ikke; thi Stæmplet kan ikke bevæge 

sig, uden at drive Vandet i Støvlen af Stedet; dog maa no- 

get stedse fraregnes formedelst Utæthed og Spild; thi lidet 

Vand vil stedse trænge sig imellem Stcernplet og Støvlen eller 

paa anden Maade spildes.

Denne Beregningsmaade lader sig, saaledes som vi have 
bemærket det, ene anvende ved de Pumper, som have Pum- 

pestovler og Stæmpler, hvis Gjennemsnit er cirkelrundt; men 

man har Pumper, i hvilke siundom dette ikke finder Sted; 

dette er f. Ex. Tilfældet med Bramah's Brandsproite og den 

eccentrisie Pumpe. I den fyrste af disse Indretninger er 

Pumpestovlen istedetfor at være et heelt Rer kun et halvt 

Nor, og ligger vandret; istedetfor Stæmplet, befinder sig 

indvendigen i dette halve Ror et Rectangel, hvis ene Side 

svarer til Radius af Rørkrumningeu, den anden Side til 

Rorets Længde, ved en Stang lader dette Rectangel sig be- 

væge om Rorets Arel næsten i Halvcirkel eller omtrent 170°, 

under den hele Bevægelse maa det holde sig aldeles tætflut- 

tende baade til Norets krumme Side og til begge dets Bun- 

de, paa den flade Side af Noret cre anbragte to Klapper, 

som dække sugerorene og to andre, igjennem hvilke Vandet 

gaaer ind i Sugerorene. Denne Pumpe ligner altsaa i sin 

Virkning de la Hire's Pumpe, ihvorvel den har en aldeles anden 

Skikkelse, og tildeels lader sig sammenligne med den eccentri- 

ske pumpe, som er afbildet Fig. 100. Denne besiaaer nf en 

hnul Tromle eller et vandret Ror af Metal ad, inden i hvil-
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ket en ligesaa lang, men blot i Tvcerlinie halv saa tyk Valse 

1) bevæger sig formedelst Arler, der gaae vandtæt igjennem 

Laagene, som stritte Roret ad. Den indvendige Valse dreier 

sig ikke om Midtpnnctet af Roret, men saaledes at dens 

krumme Overflade kommer til at berøre et Sted Rorets hule 

Sideflade, saaledes som det sees i Figuren; paa Overfladen 

af Valsen cre 4 Metalklapper anbragte, der dreie sig om 

Hængsler, men ellers ere saaledes indrettede, at, naar de flntte 

til Valsen, saaledes som det er Tilfældet med c, udgjsre hver 

en Fjerdedeel af dens Overflade. Disse Klapper bringes til 

at aabne sig enten ved Fjedre, der cre anbragte under sam- 

iiu*, eller end bedre ved to Krydötraadc, der mode hinanden i 

Ar len af den lille Valse, og som give Klapperne en mere 

eensformig Bevægelse. Ifølge den Indretning, som denne 

Maskine saaledes har, vil ved at Valsen omdreies den ene 

Klap efter den anden bringes imellem Valsen og den iudven- 

dige Side af Roret ved Punctet d, hvor den trykkes aldeles 

ind imod Valsen; men samme Klap vil, idet Valsen fremde- 

lcs omdreies, komme til den modsatte Side af Roret, til 

Pnnctet a, og, da Klappen stedse enten af Fjedrene eller Kryds- 

traadcne trykkes imod den indvendige Side af Roret, opstaaer 

der bag samme et lufttomt Rum, som fyldes strar af Vand 

fra Sugeroret e. Men, da Valsen bestandige« dreies rundt, 

vil dette Rum snart seumbenpresscs af de folgende Klapper, 

som trænge sig frem til den meest udspilede Stilling i a, og 

saaledes vil Vandet, det indeholder, drives op i Stigcroret /. 

Da nn den ene Klap efter den anden, indtager Pladsen a, 

vil, naar Omdrejningen fortsættes. Vandet stedse og stadigen 

drives op i Stigeroret /. Den største Vanskelighed ved denne 

Indretning er, at man ikke nden betydelig Rivningsmodstand 

kan bringe Klapperne til under Omdrejningen at være aldeles 

tcetflttttende til Valsen og Rorets indvendige Flade. Denne 

Feil have alle eccentriske Pumper tilfælleds med Brainah's 

Brandsproite og alle de forsijellige Dampmaskiner med om- 

dreiende Bevægelse, fom hidtil ere udførte, og som vi siden 

ville have Leilighcd at omtale. Den eccentriske Pnmpe er af 

lignende Slags som Hæve, øg Trykpumpen, efterdi den vi!
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være istand til at drive Vandet saa hoit, man vil, over Vand- 

beholdningen og Pnmpestovlen. For nt bestemme den Kraft, 

der horer til at drive en Prunpe af hvilkcnsomhelst Indret

ning, maa Hoiden, hvortil Vandet sial drives, tages i Reg

ning; thi, overcensstemmende med hvad, der er sagt ovenfor 

(S. 187), vil denne Høide multipliceret med Gjennemsttitsfla- 

den af Stærnplet og dette Rums Vægt, naar det tænkes fyldt 

med Vand, være den Modstand eller Last, der skal overvindes 

(Rivningsmodstanden fraregnet). Viden af det Ror, der af- 

giver Vandet, er nvæsentlig, forudsat, det blot er stort nok for 

at forekomme Rivning og en unaturlig Hurtighed ved Van- 

det. Vi maa regne den hele lodrette Hvide fra Vandets 

Overflade til det Punct, hvortil det sial oppumpes; alisaa 

Sugeroret fra Vandets Overflade, dertil lagt, hvis det er en 

Trykpumpe, Stigeroret iberegnet tillige Længden af Pumpe- 

stovlen. Antage vi saalcdes, at Steemplets eller Pumpestov- 

lens Tværlinie er 4 Tommer, at Sugeroret er 10 Fod, Sti- 

geroret, iberegnet Pumpcstovlen, er 274 Fod, saa er den hele 

Horde 37^ Fod, Gjennemsnits-Fladcn af Stærnplet er 12,5504 

Qvadrattommer; ndrcgne vi altsaa det cubisic Indhold, faae 

vi noget over 3 Cnbikfod eller en Vægt nf over 200 tz>; dette er 

Trykket paa Pumpen, og hertil maa endnu formedelst Riv- 

uingsmodstanden, regnes imellem og saa nt Trykket i 

det anfsrte Tilfælde vilde være at regne imellem 220 U og 

233 II. Virkningen af den ecccntrisic Pnmpe, findes paa 

lignende Maade, naar vi udregne det vandrette Gjcnnemsnit 

af Stæmplet eller hvad, der træder istedetfor samme, og mnl- 

tiplicere dette med den Høide, hvortil Vandet sial hæves.

Uafhængigt af de beskrevne Pumper ere de andre Maskr- 

ner, som hæve Vandet, formedelst een eller anden af Vandets 

Egenskaber, fom flydende Legeme, saasom ved dets Tyngde, 

midtpnnctflycnde Kraft, Moment 0. s. v. Den hollste Ma

skine, fom vi ovenfor have omtalt ved Herons-Vandspringet 

(S. 143), kan tjene som Ercmpel paa den forste af disse An

vendelser; Centrifugal-pumpen og Vandvædderen ftmiic 

tjene som Exempler paa de sidste. Centrifugetl-Pumpen har 

forfljellige Indretninger; afben Forklaring, der er given over



190 Vandets Bevægelseslære.

den midtpunctflyende eller centrifugale Kraft, vil dens Ind-' 

retning let forstaaes. Lad gh, Fig. lo7, forestille en opret- 

siaaende Spindel, saaledes fastgjort, at den lober paa en Tap 

og kan ved et Haandgreb hi, eller paa anden Maade sættes i 

omdrciende Bevægelse; lad bn forestille et vilkaarligt Zlntal 

krumme Ror, af hvilket hvert har indvendigen en Klap, der 

aabner sig opad, og som ere fæstede saaledes til Spindlen, at 

deres nedcrste Ender ere nær samme, men de overste Ender, 

der er aabne, strække sig betydeligen ud fra Spindlen, og bole 

sig omsider nedad, paa det nt Vandet ikke sial gane tilspilde. 

Den saaledes indrettede Maskine vil nu vise sig som en meget 

virksom Pumpe. Thi, hvis de forskellige krummede Ror for- 

neden fyldes med Vand, hvilket vil holdes i dem ved Bund- 

klapperne og derpaa sættes i hnrtig Bevægelse ved Haandgre- 

bet, ville de everste Ender beskrive en langt storre Cirkel end 

de nederste Ender, og folgeligen vil Vandet, der sindes for- 

oven, stræbe at fiyde nd og Rorene herved tommes; i det tom- 

me Rnm, som saaledes dannes, stiger Vandet atter op, og 

saaledes udgydes stedse Vand i Beholdningen II, som har sit 

Aflob ndaf Tuden n. For at gjore Pumpen mere virksom, 

kunne flere Ror anbringes, og alle disse forenes i Midten, 

saa at der dannes en stor Vandbeholdning, der har en eneste 

indadgaaende Spcerklap og forneden en Deel Aabninger eller 

Mundinger, som træde istedetfor de nederste Ender af Rorene, 

og foroven deler sig i en Mængde udadgaaende Ror, der af- 

give Vandet i Truget //.

Vandvædderen (belier hydrauliquc) er opfunden af 

Montgolfier i Paris; denne er en snare nyttig og simpel Ma

skine for at hæve Vand uden at anvende nogen anden Kraft, 

end den, der er frembragt ved Momentet eller den Bevæge- 

kraft, der opsraacr ved Faldet nf en Deel af det Vand, som 

skal hæves. Hvad enten denne Opfindelse siyldcs Tilfældet 

eller ogsna en fortsat Eftertcenken, bliver det een as de simple- 

ste og meest overeensstemmende med Naturens Love sindrige» 

indrettede Maskiner, som kan opvises i Vandets Bevægelses- 

lære. Maskinens Virksomhed er ene afhængig af Momentet 

eller den Kraft, et Legeme faaer, naar det bevæger sig (S. 17
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og 38), og denne Virkning er saa stor, at den synes at kom- 

me i Modsigelse med Lovene for den hydrostatiske Ligevægt; thi 

en Vandsøjle af ringe Hoide bringes til at overvinde en an- 

den, langt hoiere end den selv er. Noget, der aldeles ligner 

Vandvcedderens Virkning, og som kan tjene til at forklare den, 

fittdes i ethvert Hnus, som forsynes med Vand fra en meget 

hsitliggende Vandbeholdning, hvorfra ganer et Ror nedad, 

som er lukket med en Hane; bande Hanen og Roret knnne 

være saa stærke, at de holde Vandet indeflnttet, saalænge det 

er i Hvile; men, aabne vi Hanen og lade Vandet lobe ud, 

og atter pludseligen luffe ben, ville vi spore den forøgede 

Kraft, Vandet har erholdt ved at sættes i Bevægelse, ved den 

Stoi og Støden det foraarsagcr, og som vil stedse betydelige» 

ryste Roret, ja endog sprænge Roret og Hanen, hviö disse ikke 

ere desto stærkere, og hvis Vandbeholdningen ligger meget heit. 

Denne Omstændighed gav Anledning, som man siger, til Op- 
dagelsen af Vandvæddercn. Deus Skikkelse og Indretning er 
afbildet Fig. los. Antag, at o forestiller c tt Vandbeholdning 

eller en Brønd, som har et bestandigt Asiob formedelst en Ka- 

nal ned til den vandrette Stilling pp. Altsaa, istedetfor at 

lade Vandbeholdningcn, som antages at have et bestandigt Til- 

lob, lobe over, ledes Spildevandet igjcnnem Jcrnroret q ued 

imod Linien pp, Roret q ender sig i den foroven anbragte 

Aabning r, i hvilken er anbragt en kegledannet Ventil eller 

Prop s, som, naar den er dreven op, aldeles spærrer Aab- 

ningen; t er en passende indrettet Vægt, som er anbragt paa 

Stilken af.s og holder Proppen nede, og altsaa Hullet r aa- 

bent. Det Vand, som er i o, vil altsaa flyde igjcnnem Ro- 

ret <7 ned til r og heraf undvige, saalænge Klappen er aaben; 

men, saasnart den lukkes, standses Vandets Bevægelse pludse- 

ligen. Naar Maskinen er i denne Tilstarid, maa Vægten t, 

proves, og ved enten at lægge Noge til den eller tage Noget 

fra den, maa den gjores saa tung, nt den just kan trykke 

Proppen ned og modsætte sig saaledes Trykket opad af en 

Vandsoile, hvis Heide vil være afhængig af, hvormcget Over- 

sladen af Vandet i Beholdninge« o staacr hoierc end Aalmm- 

gen eller nf den lodrette Linie or, Hvis nu Proppen §
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enten trækkes i Veiret, eller paa anden Maade drives opad, 

vil al Bevægelse i Roret q ophore, men i det Hieblik, Klap- 

pen atter bliver fri, vil den salde ned, og Vandet vil atter 

kunne nndflippe. Vandet erholder ved at bevæge sig Moment 

eller ny Kraft, der folgeligen ikke længere er liig den Band- 

sy i le o p , efter hvilken Vægten t er bleven indrettet, men for- 

maaer nu at overvinde den og saaledes spærre Aabningen /■. 

Aldrig saasnart er dette skeet, fsrend Vandet nodes atter til 

at komme i Ro, hvorved Momentet tabes, og Proppen ved 

sin Vægt atter faner Overhaand og tynger sig ned, hvorved 

da paany Hullet r aabner sig, og Vandet atter kommer i Be- 

vcegelsc. Da saaledes Vandets Tryk og Proppens Vægt vexel- 

viis faae Overhaand, vil Proppen beständigen gaae op og 

ued, eller Hullet r aabnes og lukkes afvcxlende uden nogen 

udvortes Hjælp. Dette er saaledes Grunden tik Bevægelsen 

af Vandet i Roret q\ men det frembragte Moment kan ikke 

i et eneste Aieblik tilintetgjores, og beholder derfor ikke blot 

tilstrækkelig Kraft til at drive Proppen s op, men vilde tillige 

arbeide Vandet opad nederst i Roret q, ja vel endog sprænge det, 

dersom ikke Kraften paa anden Maade forbrngkes, eller det 

opdyngede Vand havde et Aflob. En anden Prop u er nemlig 

attbragt ogsan ved den ncderste Ende af Roret, som saaledes 

aabner sig op i en Vindkjcdcl y, der har et Stigeror x, Ler 

er indrettet, ligesom det forhen ved Trykpumperne beskrevne. 

Nn vil, naar Proppen « er lnkket, det Vand, der ellers vilde 

have fiydet ud af Aabningen r, drive Proppen u i Veiret, 

og trænge ind i Vindkjedlen, indtil den indesluttede Lufts 

Speendighed overvinder Momentets gradviis aftagende Virk- 

ning, og altsaa formaner at lukke Proppen hvorpaa s ciab; 

nev sig og lader Vandet gjore et nyt Pulsslag eller Stod. 

Saaledes fortsætter denne Masiine sin Virkning beständigen 

uden nogen udvortes Hjcelp, saafremt den blot har et stadigt 

Tillob af Vand. Maskinen behøver blot en liden Bæk eller 

anden Strom, for at Vandet stedse kan holdes i samme Holde 

o. En langt storre Deel Vand »udflipper vel af Aabningen 

r, end det, der ganer op i Stigerorct x, fornemmeligcn hvis 

dette er betydelige« hort; thi Forholdet imellem den Deel
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Vand, der stiger op i Roretv, og det Vand, der lober til

spilde udaf r, maa stedse afhænge af den forholdsinæssige lod- 

rette Holde af den trykkende Vandsoile ov og den opstigende 

eller modstaaende Vandsoile yx, ligesom ogsaa Hurtigheden af 

Slagene af Proppen s. En meget ringe trykkende Vandsoile 

o p formaner at hceve Vandet til en snare betydelig Heide, og 

næsten i enhver Bæk eller ved ethvert rindende Vand kan dette 

skaffes tilvcie, ved at afdcemme den overste Deel af Bækken 

og saaledes danne en Vandbeholdning o, hvorfra Roret q 

gnacr ned til Bækkens naturlige Lcie, indtil et tilstrækkeligt Fald 

erholdes; thi, jo længere Roret q er fra Beholdningen o til 

ttt nederste Pnnct r, desto sikkrere er Maskinens Virkning- 

et altfor kort Ror q vilde let kaste Vandet tilbage i Vand; 

beholdningen, istedetfor at drive det op i Vindkjedlcn. For- 

fatteren, Professor Millington, har, som Maskinbygger (ci
vil engineer), anlagt flere saadannc Vandvceddere paa forfljel- 
lige Steder i Ettglnud; een af disse, der kait tjene som Erein- 
pel, har været i stadigt Brug i to Aar. Vandbeholderen er 

et muret Bassin, eller et Bækken, to Fod dybt og af lo Fods 

Fladeindhold; Vandet kommer fra en Kilde; Roret q er af 

jern, 20 Alen langt og har en Tværlinie as 2 Tommer. 

Stykket ved Enden, hvori Propperne og hvorved Vindkjcdlen 

er anbragt, er omtrent 15 Tommer langt; hver af Propperne 

har en Dvæl linie af Tomme; Vindkjcdlen rurnmer omtrent 

4 Potter; Heiden fra Overfladen af Vandet i o til Udlobsste- 
dct r, regnet lodret efter Linien ov, er 6 Fod 4 Tommer; 

Stigersret er af Blye og har cn Tværlinie af een Tomme, 

det ganer vandret forst i en Strækning af næsten 104 Fod, 

og h«ver sig dernæst lodret 54 Fod 3 Tom. over Aabningen

Vandet hæves saaledes 47 Fod 11 Tom. over Vandbe- 

holdningen eller Kilden, og dette blot ved et Fald af 6 Fod 

4 Tommer. Under disse Omstændigheder gjor Proppen s 50 

eller aa buer Hullet r 50 Gange i eet Minnt; om- 

trcnt 2 Poktet gane tilspilde og næsten i Pægel drives op 

ved hvert Pulsslag, saa at Spildevandet staacr i Forhold til 

det, der drives i Veiret, (om 17 til 1. Det synes vel saale- 

des at være lidet Vand, der drives op; men regner man, at 

(13)
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Masiinen gaaer uafladeligt Nat og Dag, vil den give 6 Pot« 

tCv Vand hvert Minnt, altsaa mere end tilstrækkeligt, cndogsaa 

til en snare stor Huusholdning.

I et andet Exempel gav en Maskine af lignende Stsr- 

relse 7 Potter Vand hvert Minut til en Hylde af over 14 

Alen med et Fald blot af 3 Alen.

Denne simple og ziirlige Maskine har været længe be- 

kjendt i England, ihvorvel den kun har været lidet brugt. 

Matthias Boulton, en Mand, vi siden, som den berømte 

Watt's Compagnon, ville have Leilighcd til at omtale, i Soho 

nær Birmingham, erholdt Aar 1797 et Patent paa samme, 

og han anlagde en Vandvcedder as betydelig Størrelse for at 

forsyne sit eget Huns med Vand. Dog fandtes ben ikke virksom, 

formedelst en liden Mangel, som ogsaa den beskrevne Maskine 

har. Vandet, som efterhaanden bragtcs ind i Vindkjedlen, 

forbandt sig med Lnften, saaledes at hiin aldeles fyldtes med 

Vand, og saaledes ophørte den Spændighed, som tilforn vir- 

kede og var nødvendig for at drive Masiinen. Dette bemær- 

kedcs ogsaa af Montgolfier, som i Anret 1816 forbedrede 

Masiinen derved, at han anbragte en meget liden Spærklap, 

der gik ind i den nedersre Deel af Vindkjedlen, men holdtes 

lnkket ved en liden Fjeder. Denne Klap er selvvirkende og 

hindrer, at hverken Luft eller Vand undflipper af Vindkjed- 

len; men, naar Vandet stodcs tilbage derved at Klappen s 

flutter sig, saa opstaacr ncderst i Roret q i et Hieblik et luft- 

tomt Rum, hvorved Spærklappen aabner sig og lader saale- 

des en tilstrækkelig Mængde af den ydre Luft trænge ind i 

Vindkjedlen, saa at den holder sig beständigen fyldt, og paa 

denne Maade bliver Vandveedderen beständigen virksom. Sam

me Virkning findes hos alle Pumper og alle Maskiner, som 

have en Pindkjcdel; derfor bor ogsaa i Sngcreret af cn- 

hver Trykpumpe, som har en Vindkjedel, være et lidet Hul, 

lukket med en Hane eller en Skrue-Ventil, sor nt Pumpen 

stedse kan indsuge saamegcn Luft og afgive denne til Vindkjed- 

len, at denne, trods hvad Luft, Vandet maatte indsuge, altid 

fan være rigcligen forsynet. Hvorvidt dette er fornødent, og 

hvormegeu Luft saaledes bor indlades, ville Forsøg let udvise.
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I Vandets Bevægelseslære afhandles ei blot de Indret

ninger, der tjene til at hæve Vand over den naturlige Hvide, 

af hvilke vi have besirevct de fortrinligste, men tillige de Mid

ler, ifølge hvilke Bevægelse og Kraft kunne erholdes ved de 

flydende Legemers Bevægelighed eller andre Egensiaber. Paa 

Grund heraf vil en kort Undersøgelse af de forfljellige Vand- 

møllehjul og andre Indretninger, hvorved, formedelst flydende 

Legemer, Mafliner gives Kraft og Bevægelse, slutte dette Af

snit. Og passende ville vi, efterat have fremsat forfljellige 

andre vigtige Indretninger, udbrede os især over Dampma- 

skinen, Englands Opfindelse og Englands Kraft, eftersom 

denne, ligesom den yder den største og lettest anvendelige Kraft 

til at drive de forskjellige Maskiner, hvorved igjennem Folkets 

Vindfiibelighed de raae Naturprodncter forædles til Menneske- 

flægtens Tarv, tillige afgiver den sindrigste Anvendelse og 

Forbindelse af de Naturlove, der ere fremsatte baade her og i 
Lnft- og Vandtryklcercn.

Bevægelse ved Vand frembringes i Almindelighed enten 

ved at gjore Modstand mod dets Strømning eller standse dets 

Lob i bevægelige Spande eller Rum, som optage det i en Tid 

af dets Nedloden. Hvis vi saaledes antage, at Virkningen 

af det Hjul, som er fremstillet Fig. 96, var den omvendte af 

den, der er bcflrevcn; nemlig, istcdetfor at Spandene a, a, a, 

modtage deres Vand fra Strømmen op og hæve dette til 

Kassen 77, ville vi antage, ot Kassen fyldes nf en højtliggende 

Strom, og at de forskjellige Spande, idet de gaae forbi z/, 

fyldes af den, istcdetfor at tommes, saa vil herved den Side 

af Hjulet, hvorpaa de hænge, blive tungere end den modsatte 

Side, paa hvilken vi antage, at Spandene forblive tom

me. Folgen heraf er, at Hjulet vil bevæge sig rundt, og, 

dersom Spandene, nnar de efterhaanden komme øverst, fyldes, 

og derimod forneden tommes, vil Hjulet beständigen fortsætte 

sin Bevægelse og dreie sig mob en Kraft og en Hurtighed, 

der er afhængig af Vægten af det Vand, som sindes i Spandene, 

Radius af Hjulet eller Spandenes Afstand fra Hjulets Om- 

drejnings-Arel og den Hurtighed, hvormed Spandene fyldes

(13*)
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og tommes. Et saadant indrettet Hjul vil meget ncer ligne 

det saakaldte Overfalds-Vandhjul, som vi snart ville besirivc.

Vandhjul ere af tre forsijellige Slags, og have med 

Hensyn hertil forsijellige Navne. Alle have imidlertid det til; 

fcelleds, at de bestaae af c tt huul Tromle eller en Krands, der 

bevæger sig om en Axel, hvorfra Kraften atter videre forplan- 

tes, og at denne Krands er bedækket med Skovler, Flodbræd, 

Ler eller Udhuulninger, hvorpaa Vandet virker. Saaledes er 

Fig. 109 et Underfaldshjul, sect fra Siden; et saadant er 

baade den ældste og tillige almindeligste Indretning. Da dette 

Slags Hjul ikke forudsætter noget andet Fald i Vandet, end 

det, fom er forn-dcnt for at frembringe en hurtig Bevægelse 

fremad i samme, og efterdi det virker fornemmeligen forme# 

helst Vandets Moment, -saa kommer Hjulets Vægt just ikke me

get i Betragtning; men derimod maae vi lægge Mærke til, at 

det ikkun da kan bruges med Fordecl, naar der er en rigelig 

Mængde Vand i Bevægelse. Imidlertid har det den Fordeel, 

at det er det mindst kostbare af alle Vandhjul, og, da det in- 

tet betydeligt Fald kræver, er det mere anvendeligt end noget 

andet i Floder i deres naturlige Tilstand. Det er lige bruge- 

ligt, enten Strømmen kommer paa den ene eller paa den nit# 

ten Side af Skovlerne, og det er ogsaa derfor, at det er saare 

tjenligt til Skibsmsller, paa Steder, hvor Strømmen er af- 

vexlende, fom Tilfældet er, hvor der findes Ebbe og Flod, der 

virker flere Mile op fra Flodernes Mundings Ved den gamle 

Vandkunst ved Londonbroen ere Hjul af dette Slags anvendte; 

man bruger dem ogsaa paa Meclmollerne, der ere anlagte i 

Hamborg; ikkun hindre her Riflerne i Møllestenene, at man 

ikke kan lade Hjulet gaae begge Veie. Man har vel ogsaa 

hyppigt foresiaact at anlægge Skibsmsller hos os ved Knip- 

pelsb.roe; men neppe vil Strømmen her stadigcn være saa 

stærk, at man af saadant Foretagende kunde love sig betyde- 

ligt. Denne Indretning af Hjul medfører dog nogle Ubeqvem- 

meligheder i Udførelsen; thi, hvis Skovlerne staae lige ud 

eller lodrette paa Hjulkrandsen, som Tilfældet er i Fig. loo 

med Skovlerne a, b, c, d, e, skjyndt da de tre midterste 

Skovler b, c,\d stage godt uok, saa nt de gj§re den styrste
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Virkning, eftersom de næsten danne rette Vinkler med Strsm- 

mens Retning, vil dog Skovlen a træde saa fljcevt ind i 

Vandet, at den, idet den sial trænge igjenncm, møder stor 

Modstand; til samme Tid træder e ud af Vandet ligeledes 

ufordeelagtigen, da den nsdes til at kaste en Deel Vand op 

foran sig, eller saa at sige plsie sig igjennem, hvorved Hjulets 

Bevægelse betydelige» forsinkes, og dets Kraft svækkes. Dette 

synes tildeels at forekommes ved at give Skovlerne en anden 

Skikkelse eller stille dem sijævt imod Hjulkrandsen, saaledes som 

det er fremstillet i Fig. 110. I dette Tilfælde staaer Skov- 

len / næsten under en ret Vinkel mod Vandet, just naar den 

træder ud. Men skjondt den udtrædende Skovel/saaledes har 

en bedre Stilling har den indtreedende g en saa meget siettere, 

da den treeder ind næsten ligelobende med Vandfladen, og saa- 

ledes tabes atter den Fordeel, der vindes paa den anden Side 

ved at lade Skovlerne staae sijævt. Erfaringen synes imid, 

lertid at tilraade at stille Skovlerne gandske lidet skjævt; men 
ingenlunde byr de stilles saa skjævt, som det er afbildet i 

Fig. HO.
Da Virkning og Modvirkning cre lige, men i modsat 

Retning, saa er det i Grunden det Samme, enten Kraften 

nf det sig bevægende Vand anbringes mod Skovlerne af et 

Hjnl, der dreier sig rnndt i en fast Bygning, eller en ydre 

Kraft anbringes ved Axlen af et Hjul for at bringe det tit 

at gaae i stille Vand; i fyrste Tilfælde vil Vandets Kraft 

overføres til Axlen af Hjulet, og saaledes være istand til at 

drive forfljelligt Maflinerie, i andet Tilfcelde vil det stille- 

staaende Vand modsætte sig Kraften, der er anbragt ved Ax- 

len, og saaledes vil denne Kraft forandres til en, der vil 

stræbe at drive den Bygning eller den Band, hvorpaa Hjulet 

er anbragt, frem i Vandet. Paa Grund heraf er det at 

Dampbaadene drives frem ved Kraften af en Dampmasiine, 

der dreier Vandhjul, istedetfor at ellers Vand pleier at bevæge 

lignende Hjul om deres Arler, ved at det arbeider mod Skov

lerne.

Naar man kan gjsre Brug baade af Vandets V«gt oz 

dets Bevægelse, ligesom øgsq- af dets Moment, kan langt stsrre
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Dirkninger frembringes, end ved ene at anvende Bevægelsen, 

som Tilfældet er ved et Underfaldshjul; også« brngcs langt 

mindre Vand, eftersom da al dets Virkekraft kan gjores an

vendelig; derfor ville de Hjul, der kaldes Brysthjul og Over- 

faldshjul, have langt mere Kraft med en mindre Vandmasse, 

end de allerede beflrevne Underfaldshjul. Men disse Hjul 

kratve ct betydeligt Vandfald og ville, naar man ikke tillige 

anbringer egne Sluseværker, hvorved Baade og Flodflibe 

kunne bringes med et gandsie ringe Tidstab fra een Vandflade 

til en anden, der ligger hsiere eller lavere, aldeles hindre 

Skibsfarten i Floderne. Overfqlds-Aulet, hvilket af alle 

giver den stsrste Kraft med den mindste Vandmasse, kræver et 

Fald noget storre end dets egen Tvcerlinie. Derfor er det 

sædvanligt at give dette Slags Hjul, for at erholde en mere 

jævnlvirkende Kraft, en st-rre Brede i Forhold til dets Tvær- 

linie, end noget andet Slags Hjul. For at danne Overfalds- 

Hjulet gjeres fsrst en himl og tæt Ring, der blot fortil er 

aaben, i hvilken indsættes et Slags Truge (i England almin- 

deligen af Metal), saa at Hjulet i Gjennemsnit faaer Udseende 

af det, der er afbildet Fig. 111. Vandet fores ved et lidt 

hældende Trug hi, af samme Brede som Hjulet, over det for- 

oven og løber ned i Spandene eller Skovlerne k og l, be- 

fhttUe til at modtage samme. Formedelst Skovlernes særegne 

Form holde de Bandet, der gydes i dem, indtil de ved deres 

Bevægelse komme til Punctet l, ta saa deres Mundinger 

vende nedad og udgyde det Vand, de indeholde, i Aflobs- 

strsmmcn m, som optager Spildevandet. Skovlerne paa den 

modsatte Side gaae opad, med deres Aabning nedvendt, og 

forblive saaledes, indtil de i h fyldes af Vandkisten; i h er 

et Stigbord eller en Sluse for at styre Vandmassen og for- 

hindre Spilden; thi, hvis Vandet flyd for hurtigt, vilde det 

sprutte ud af Skovlerne, nær k, jstcdetfor at fylde dem, og 

vilde lebe ned over Hjulet, uden at frembringe nogen Virk- 

ning. For at forekomme dette, tillades Vandet sjeldent at 

lobe paa Hjulet i en Str§m af mere end imellem cn halv og 

én heel Tommes Tykkelse, og saaledes vil, naar denne styres 

vel, ncppe en Draabe Vand gaae tilspilde. Man har tilforn
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gjort Regning paa det Moment, hvormed Vandet faldt i Skovl 

lerne, og saaledes anseet det fordeelagtigt, naar Vandet faldt 

frit fra en stor Holde; men man har fundet dette ufordeelgg- 

tigt; thi Vandet sprutter da ei blot atter let ud af Skovler- 

ne, men det fører med sig en stor Mængde Luft og Skum, 

som bevirker, at Skovlerne ikke tilstrækkeligen fyldes. Over- 

faldshjulet maa derfor ansees ene at virke ved Vandets Vo?gt, 

og vi kunne omtrent regne, at j af Skovlerne cre fyldte med 

Vand. Smeaton, som har gjort mange og betydelige For- 

syg med Vandhjul, har angivet, at, naar Størrelsen, Vand- 

massen og Faldhøjden er den samme, vil Overfalds-Hjulet 

virke dobbelt mod Underfalds-Hjulet.

Brysthjulet er det sædvanligste, det kan betragtes som 

ct Mellemflags imellem Overfalds-Hjulet og Underfalds,Hjulet. 

Istedetfor at Vandet ved Overfalds-Hjulet løber over det, eller 

ved Underfaldshjulet under det, udstrsmmer det ved Drysthjn- 

let omtrent i lige Høide med Hjulets Axel, eller ogsaa lidet 

under den, og den Bane eller den Muur, nedad hvilken Van- 

det lober, har Skikkelse af en Cirkel, beskreven fra Hjulets 

Axel som Midtpnnct, saa at de yderste Kanter af Skovlerne 

i en heel Fjerdedeel af Cirklen næsten berore Muren. Hju

lets Indretning sees af Fig. 112, Tab. X. hvor opq er Hju

let, sect fra Siden; det har Skovler ligesom Underfaldshjulet, 

men, istedetfor at ved dette Vandet virker ene i den nederste 

Deel paa q, virker det her foroven paa p, idet det lsber udaf 

Stigbordet eller Slusen r, der, eftersom den hæves eller sæn

kes, tillader en større eller mindre Vandmængde at virke paa 

Hjulet, og, da Skovlerne passe saa nær som muligt i den 

murede Krands st, dog uden at støde an, saa kan intet Vattd 

undsiippe uden at gjøre sin Virkning.

I de Undersøgelser, Gmearon har gjort over Vandmolle> 

hjulene, har han betragtet alle de Hjul, hvor Vandet hindres 

fra at falde ued uden at dreie Hjulet, som Overfaldshjul, hvis 

Krast forholder sig til den lodrette Høide af Faldet; medens 

derimod alle de, der modtage Stod af Vandet, maae ansees 

fom Underfaldshjul. Brysthjulet er af forste Slags; thi, uag- 

tet dets Skovler cre blot udadstaaende Brædder, og ikke
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Spande, saa er dog Renden, hvori Hjulet lober, mutigst lige- 

lobende med Skovlernes Kanter, og flutter endogsaa op mod 

Siderne af Hjulet, saa at sanmeget som muligt al Spildcn af 

Vand forebygges, Rummet imellem to Skovler og den omgi- 

vende Rende bliver saaledes for en Tid at ansee som en 

Spand, og det er paa denne Maade, at Brysthjulet drives 

baade ved Vandets Vægt og tillige ved dets Strømning; thi, 

da Vandet er indefluttet saaledes, at det ikke kan sprutte ud 

eller gane tilspilde, maa det med stor Kraft drive Hjulet. 

Uagtet denne tilsyneladende Fordeel, staaer Brysthjulet i sin 

Virkning dog betydelige« tilbage for Overfaldshjulet, ikke blot 

paa Grund af den ringere Heide, hvorfra Vandet ndstrom- 

mer, men ogsaa formedelst det Spild, som Brysthjulet sted- 

se, om det ogsaa er nok saa godt udarbejdet, medfører. Naar 

det var aldeles nsie bearbejdet, skulde dets Virkning, ifølge 

Smeaton's Undersøgelser, være Hig Virkningen as et Under

faldshjul, hvor det paavirkende Vand kan regnes at være den 

Vandmasse, der er fra Overfladen as Vandet i Mslledanrmen 

til det Punct, hvor det stsder an mob Hjulet; og hertil lagt 

Virkningen af et Ovcrfaldshjul, hvis Høide er fra Anflags- 

punctet ued til Aflobs- eller Spildevandet. Dette er imidler- 

tid under den Forudsætning, at Hjulet modtager Slaget af 

Vandet retvinklet imod dets Radius og, at enhver Dug paa 

det Fuldkomneste er udarbejdet. I Udførelsen har man fnn, 

det, at Brysthjulet just bruger dobbelt saa meget Nand, som 

et Overfaldshjttl, naar det skal udrette det Samme, og ellers 

alle øvrige Omstændigheder ere lige, saasom Hjulets Tværlinie, 

Skovlernes Brede, Antal o. s. v. Beregningen, i det Mind- 

ste saaledes som den er fort af forsijellige Forfattere, synes at 

angive mere; ti)i man har ved denne, eller theoretiflt, fnudet, 

at Overfaldshjulets Kraft forholder sig til Brysthjnlets som 13 

tU 5; men denne Theorie forndsættcr, at ved begge intet Vand 

ganer unyttet bort, Noget, som ikke finder Sted i Udfy- 
relsen.

For at eet eller andet af de omtalte Hjul kunde virke 

med storstc Fordeel, er dct nødvendigt, at Afløbsvandet, eller 

iet Vand, fom har virket paa Hjulet, aldeles frit kan løbe
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bort; thi er dette ikke Tilfældet, dynger det sig op og danner 

en Modstand for Skovlerne, hvilken folgeligcn hindrer betydeli- 

gen Hjulets Hurtighed og Kraft, ja denne kan endog stundom 

være saa stor, at den aldeles hindrer Hjulet fra at gane. Een af 

de simplesie og virksomste Maader til at fjerne denne Ubeqvem- 

mclighcd er et Middel, der ikke er meget bekjcndt eller an

vendt, og som bestaaer i at danne to Aslob eller Canaler igjcn- 

nem Muren paa hver Side af Vandhjulet, saaledes at en 

Deel af det overste Vand flyder umiddelbart foran for Hjulet 

ned i Spildevandet. Det Vand, der saaledes lsber ned, dri- 

ver med stor Heftighed Spildevandet foran for sig, og danner 

et Bassin eller en Huuluing, hvori Hjulet kan gane frit, endog 

om ellers Omstændighederne vilde frembringe Spildevand 12 til 

18 Tommer hent; og efterdi der kun er meget Spildevand 

om Vinteren, eller uaar der er overflødigt Vand, kan det 

Wand, som løber igjennern Canalerne, uden nogen Ubeqvern- 

melighed, gjerne undværes. Enhver af Canalerne er endvi- 

dere forsynet med et Stigbord eller en Sluse, hvorved Van

det kan reguleres efter Behag, eller endogsaa Canalen aldeles 

lukkes, uaar der er Mangel paa Land.

De tre forsijellige Slags Vandhjul ere de eneste, som 

anvendes, og ville ikke betydelige« kunne forbedres, da deres 

Principer stedse maae sorblive de samme. Overfaldshjulet 

har imodtaget en Forbedring, derved, at Vandet bringes til at 

lobe ikke ligefrem over Hjulet, saaledes som i Fig. ill, men 

formedelst et stigbord ovel; den modsatte Deel af Hjlilet, paa 

hvilken Deel da Skovler ere anbragte, saaledes bringes en 

starre Deel af Hjulets Omkreds til at virke end ellers. Denne 

Indretning har Peter tTouaiUe udfort i en stor Mølle i 

jtciit. Man har forsijellige Forflag til Forbedringer af 25c' 

fant, Smart, perbins o. fL, hvilke bestaae forncmlncligen i 

at give Skovlerne en særegen Skikkelse.

Der er endnu een Maskine for at frembringe Bevægelse 

og Kraft ved Vand, nemlig Barker's LemrifugalmMe. 

Her vil ker ikke Vand ved dets Vertzt eller Moment, men ved 

dets centrifugale eller midtpuuctsiyende Kraft og den Modstand, 

Let lider, ved at gaae igjennem Luften. Dens alnlindelige
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Indretning viser sig Fig. 113, hvor uv er et Metalror af be- 

tydeli Hside, dets sverste Deel v er noget videre og dannet 

som cu Tragt. Røret holdes oppe i dets lodrette Stilling, 

da det hviler forneden paa en Staaltap, der løber i en Mes- 

sing-Bssning /, og foroven har en rund Staaltap, der ganer 

igjennem det sverste Rammestykke jy; saaledes kan altsaa Rs- 

ret uv bevæge sig rundt med saare liden Rivningsmodstand. 

Ud fra den nederste Deel af Roret gaae to andre vandrette 

R-r, som have to Aabninger a og z, hvorfra Vandet u d strøm- 

mer i modsatte Retninger. Oven i Tragten lober stedse Vand 

ud af en Munding b, saa at Roret uv beständigen fyldes, 

dog uden at løbe over. Vandet trykker tut i Forhold til dets 

Hside overalt indvendige« paa Sidcrorene; men da disse have 

Aabninger z og a, vil paa dette Sted Trykket ophore og saa- 

ledes det lige modsatte Tryk virke til at drive uv om i mod- 

sat Retning af Vandstraalen, og uv, som saaledes faner en 

hurtig omdreiende Bevægelse, vil være istand til at drive rundt 

en Msllesteen eller en Lober, som er befæstet foroven ved Ar

len Denne Maskine, som paa Fastlandet kaldes Segner'S 

hydrauliste Maskine, eftersom Professor Segner i Halle 

har i Aaret 1747 angivet ben, omtales med megen Berom- 

melse i de fleste hydrauliske Skrifter, og dens Theorie er under- 

s-gt af Enler og Flere; Kraften er ikke blot afhængig af den 

lodrette Hside, men tillige af den midtpunctfiyende Kraft, som 

frembringes i Armen, og som foranlediger en langt hnrtigere 

Omdrejning end ellers vilde have fundet Sted, blot formedelst 

H-iden af Vandssilen. 2 Frankrig har man angivet nogle 

Forbedringer ved samme, man har nemlig bragt Vandet iste

retfor at falde ned i Reret uv, til at drives op i samme; 

Maflinen kan saaledes gjsrcs mindre. Af denne Indretning 

har man en allerede i Aaret 1770 beflreven Mafline, fom sial 

have været i Lyon; dens Arme vare fra Midten til Udlobshul- 

let 46 Tommer lange, og Armene indvendigen af 3 Tommers 

Vide, Rsret uv af 2 Tommers Vide, den fik sin Næring fra 

cn Vandbeholdning, der var 21 Fod over Armenes og Udlobs- 

hullernes Høide; saaledes gjorde Maflinen, uden videre Last 

end dens egen Vægt, som var 80 U, 115 Omlob i eet Minut.
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Den Hurtighed, som saaledes frembragtes, og som vilde svare 

til 46 Föd i eet Secund, er en større Fart, end den, der ene 

skyldes Faldet igjennem de 21 Fod, og Forsgelsen maa saale- 

des tilskrives den af de lange Arme opstaaende midtpunctflyende 

Kraft. Det synes imidlertid ikke, at denne Mastine har været 

anvendt til noget virkeligt Arbeide, selv ikke i England, hvor 

Vand som enhver anden Kraft, har havt saa mangfoldige An- 

vendelser; og saaledes synes, uagtet alle de Lovtaler og Anbe- 

salingcr, denne Mafline har erholdt, Erfaringen ikke endnu at 

have svækkct vor RratzensteinS Paastand,*)  at vel har denne 

Maskine lige Værd med de sædvanlige Vandhjul, ja vel endog 

Fortrin, saasom ved den intet Vand ganer tilspilde; men at 

Constructionen har Vanskeligheder, som ikke kunne opveies af 

denne Fordeel.

*) Kongelige Videnskabers Selskabs Skrifter. Tolvte Deel. Kbhvn.

1779. S. Lötz.

Anvendelsen af Vand til at drive Maskinerne er saa sim

pel, koster saa lidet og er saa stadig og ligelig i sin Virkning, 

at den fuldeligen fortjener det Fortrin, matt viser den, fremfor 

hver anden Kraft; men saare hyppigt indtræffer det, at man 

maa give et Mastinerie Kraft og Bevægelse, hvor intet rin- 

rcnde Vand kan haves, og hvor, dersom Dyrekraft sinlde an- 

vendes, denne blev enten for kostbar, eller ikke passede sig med 

Omstændigheder, som Stedet foranledigede (f. Ex. i bebyggede 

Steder har det stedse en Vanskelighed at give Heste en til- 

sircekkelig Bane eller gjore Bommeu, hvorpaa de trække, lang 

nok); her er det at Dampmaskinen, ved sin herlige Indret

ning og Virksomhed, viser sin fulde Nytte. Ihvorvel Damp- 

masiincn beskrives her, er det ikke en Mastine, som h-rcr til 

Vandets Bevægelseslære, men er snarere en Maskine, der grun- 

der sig paa Lufttryklæren, eftersom Vandet ikke anvendes i dets 

naturlige -nlstaud, men ophedet og forvandlet til Damp, og 

fem faadan virkende paa forskjcllige Klapper og Stcempler.

Barmen virker i Almindelighed paa alle Legemer, saaledes 

at den vider dem ud; en ophedet Metalstang er længere end 

en kold; Vand, hvis Varmegrad er 30 Grader, indtager ftørre
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Rum end det samme Vand, afkjolet til 10 eller 5 Graders 

Varme; som Iis vil det vel udvide sig, men dette er ene for- 

medelst den Luft, Isen rummer. Opheder man Vandet bety- 

deligt, saaledes at det faaer 80 Graders Varme, da vil det 

rastt fordampe eller ophore at være draabeflydende, og en ene- 

ske Cnbiktomme vil, naar Heden vedligeholdes, saa at alt Van- 

det fordamper, frembringe 2000 Cubiktommer Damp; og op- 

hede vi denne Damp endnu videre, idet vi ikke tillade den 

at undvige, men indeflutte den i et stærkt Kar, saa, tiltager, 

og det betydeligen, naar Heden drives over 80 Grader, baade 

dens Udstrækning og dens Spcendighed.

Fordampningen, som vel ved enhver Varmegrad ganer 

for sig, men langsomt og usynligt, bliver ved en Hede af 80 

Grader kjendelig. I enhver Deel af Vandet, der ophedes, 

danner sig Damp, der som Bobler stige opad og foraarsage 

den Bevægelse i Vandet, ifølge hvilken det siges at koge. 

Denne Kogning finder vndcr det sædvanlige Lufttryk Sted 

ved 80 Graders Varme; dog have vi forhen omtalt (S. 104), 

at, naar Lufttrykket formindsies, koger Vandet lettere; forme- 

res Trykket, idet at enten sammenpresset Luft eller ogsaa 

selve Dampen trykker paa Vandet, da vil Kogningen ikke 

finde Sted ved 80 Grader, men forst ved en høiere Varine- 

grad, som er afhængig af den Kraft, der trykker paa Vandet.

Heraf lære vi, at Vandets Kogepnnct ingenlunde er be- 

sicmt, men ene afhængigt af de Omstændigheder, under hvilke 

Vandet bringes i Kog, ved altsaa at ansætte 80 Grader som 

Kogepunktet, forudsætte vi et Lufttryk, der svarer til 28 Tom- 

mers Barometerhoide. Er O.vikselvhoiden mindre, da koger 

Vandet lettere; er den større, vanskeligere. Den frembragte 

Damp bliver saaledes en ueiagtig Modvægt mod Trykket, der 

udøves paa Vandet, saa at, naar Vand koger just ved 80 Gra- 

ders Varme under en Q-vlkselvhøide af 28 Tommer, vil den 

være just i Kraft liig Trykket af Atmosphären paa den udven- 

dige Side af Kjedlen. Men antage vi, medens Kjedlen er 

aldeles tætfluttet, at Heden drives over 80 Grader, da vil 

Sp«ndighcden af den indesluttede Damp tiltage og sprænge 

Kjedlen. Men inden dette siecr, har ogsaa et i Kjedlen inde-
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gutter Thermometer vi ist mere end 80 Grader. Damp, som 

den beflrevne, der er i Tryk liig med en Qviksolvhoide af 

28 Tommer, altsaa næsten af 14 paa Qvadrattommen, kal

des atmosphcerisk Damp eller Damp af een Atmosphäre; 

har den dobbelt eller tredobbelt Kraft, altsaa er liig et Tryk 

af 28 eller 42 & paa Qvaddrattommen, kaldes den Damp nf 

to eller tre Atmosphærer o. s. v. Forssg synes at vise, at 

man ved at ophede Dampen kan i det Uendelige forøge dette 

Tryk eller Dampens Spændighcd; i det Mindste have de 

Kar, hvori man indcfluttede den, alle maattet give efter eller 

ere sprængte ved Dampens forøgede Spcendighed.

Det mccst passende Apparat for nt anstille Forsøg med 

Damp er afbildet Fig. 114. Det bestaacr af en stærk hnul 

Kobber- eller Mcssing-Kngle a, omtrent af 4 Tommers Dia- 

meter, der staacr paa et Stativ, hvornnder kan anbringes cu 

Spiritus- eller anden stærkvirkende Lampe. Oven i Knglen 

ere 4 Aabningcr; i den midterste af disse er et lige Glasror 

30 til 4o Tommer langt, som er aabent baadc foroven og for- 

ueden og ganer igjennem en aldeles lufttæt indsiruet Messing- 

bøsning, den nederste Ende siaaer i en Skaal, der rummer 

saa meget Qviksolv, fom just vil fylde Roret. Et Qviksolv- 

Thermometer er indsat i en lignende Bøsning c, som flutter 

det andet Hnl. Det tredie Hul d har en kegledannet Sik

kerheds-Prop, der flabner sig ndad, men holdes nede ved en 

passende Fjeder. Det fjerde Hul e har en Spærhane, der 

tjener til at ndpumpe Luften eller til pludseligcn at lade al 

Dampen undvige, eller ogsaa at bortfore den ved et Ror for 

videre at anstille Forsøg ved samme; //er en inddeelt Maa- 

lesiok, ved Hjælp af hvilken vi maale O.viksolvhyjden i det 

lange Ror. Ved Hjælp af et saadant Rcdsiab lader Vandets 

Varme og den tilsvarende Spcendighed af Dampen ved Var- 

meprovercn og Qviksslvroret sig samtidige» undersøge; Qvik- 

solvhoiden, iagttagen paa Maalestokken, vil nemlig afgive et 

Maal for Trykket indvendigen paa Qviksolvet i den aabne 

Skaal. Paa denne Maadc have Bettancourt og senere 

Dalton anstillet Forsog over Dampens Hede og forholdsmæs- 

sige Spændighcd, de nyeste Forsog ere anstillede i Frankrig
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af det fransie Vldenflabers Selsiab. Efterftkgcnde Tabel vil 

fremstille disse Forseg.

Tryk. varmegrad. Tryk. varmegrad.

1 Atm. 80,0 5 Atm. 123,1

ij — 89,8 5L - 126,3

2 — 97,5 6 — 129,2

25 - 103,6 G| — 131,8

3 — 108,5 7 — 134,2

31 — 112,6 71 — 136,6

4 — 116,2 8 — 138,4

45 - 119,7

Den ovenstaaendc Tabel viser blot det forholdsmæssige 

Tryk af Damp; Atmosphærens Tryk i sin Middelstand antages 

at veerc 1 og svare til Vandets Kogcpunct eller 80 Graders 

Varme, og en halv Gang ftsrre Tryk eller et Tryk af At- 

mosphcere svarer til 89,8 eller næsten til 90 Graders Varme; 

et Tryk af 3 Atmosphærer svarer til 108,5 eller 108| Gra

ders Varme o. s. v. Vi see, saaledes at Trykket ikke tiltager 

ltgcligen med Varmen, men i et stærkere Forhold; thi for at 

soroge Trykket fra 1 til 3 Atmosphærer kræves en Forøgelse 

af Varmen fra 80 Grader til 108£ Grad altsaa for de to 

Atmosphærer 28£ Grad; fra 3 til 5 Atmosphærer en Var, 

mcforsgclse fra 108,5 til 123,1 d. c. for disse to Atmosphæ, 

rer 14,G Grad; fra 5 til 7 Atmosphærer en Varmeforogelse 

af 11,1 Grad; og saaledes, jo h-iere Trykket stiger, jo min, 

dre Varmeforogelse behoves for qt frembringe samme.

Trykket, som Dampen udsvcr paa Kjedlcn, findes let ved 

samme Tabel; thi vi vide, at Atmosphcerens Tryk kan regnes 

til 14 U paa Qvadrattommen, altsaa giver Zttmosphære 

eller 89,8 Graders Varme 21 Ä>'s 5.rpf, 3 Atmosphærer eller 

108,5 Grads Varme 42 Tryk, 8 Atmosphærer eller 138,4

Grads Varme 112 U’é Tryk paa O.vadrattommen; dog da det 

udvendige Tryk er af een Atmosphäre, saa maae vi fra alle
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disse Størrelser drage 14 U, altsaa vil med 89,8 Grads Var

me Kjcdlen kun lide et indvendigt Tryk af 7 & paa Qvadrat- 

tommen , med 108,5 Grads Varme et Tryk af 28 ir, o. s. v. 

Inden vi bruge nogen Dampkjedel, bsr den undersøges paa 

det Nøieste, om den udholder et Tryk, endogsaa betydeligt 

større end det, hvormed Masiincn i Almindelighed arbeider.

Dersom den Kraft, der udøves af Dampen, er bekjendt, 

kan paa samme Maade Varmen af det Vand, der frembringer 

den, findes ved en omvendt Regning. Er Dampens Tryk faa# 

ledes liig 2 2ltmosphærcr eller 28 H paa Qvadrattommen, maa 

dens Varmegrad være 97,5 Grader og saaledes fremdeles ved 

ethvert andet Tryk. Idet vi gjere Forsog med Damp er 

det stedse bedst, at undersøge Dampens Spændighcd ved en 

Qviksolvpryver, ihvorvel det, saaledes som det siden vises, og- 

saa kan siee ved Klapperne, og den Vægt, hvormed de betynges. 

J det Instrument, som er fremstillet Fig. 114, vil Dampen, 

der danner sig i den hule Kugle o., trykke paa Overfladen af 

Qviksolvet i den lille Skaal og drive det op i Roret ff. 

Men da Damp af 80 Graders Varme holder Ligevægt med 

det sædvanlige Lufttryk og Roret jf er aabent foroven, kan 

Qviksolvet ikke begynde at stige, for denne Varme er forhoiet, 

og, da Atmosphcercns Tryk er 14 tt paa Qvadrattommen og 

bærer omtrent en Qviksolvsoile af 28 Tommers Høide, saa vil 

cii Forandring af 2 Tommer i Heide svare til en Forandring 

i Tryk af 1 Saaledes bliver en Qviksolvprsver, brugt i 

Forening med et Barometer, et meget nøjagtigt og følsomt 

Redskab til at bestemme Dampens Kraft; hvorfor ogsaa en 

saadan Prsver er eller bor stedse være anbragt paa enhver 

Dampkjedel for at vise Beflaffcnheden af den indesluttede 

Damp. Den Prøver, tær almindelige« brnges, er hcevertfor, 

mig og bcstaaer, som Fjg. 115 udviser, af et boiet Iernrsr 

gh, som er aabent i begge Ender; i er en Plade, ved hvil/ 

kcn hele Redsiabet er struct til den sverste Deel af Damp- 

kjedlen, eller til eet eller andet Nor, der fyldes med Damp af 

samme; den ncdcrste Deel af Prevcrcns Ror er fyldt med 

Qviksslv, som fra g til h, og en tynd Stok k er indstnkkcn i 

den øverste Deel //, saa at den svømmer paa Qviksslvels Over-
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flade, og stiger og falder med denne; sslgeligerr vil dens ober

ste Ende udpege paa Maalcstokken l, der er inddeelt i hele og 

halve Tommer, hvad Holde O.viksslvet har. Virker ingen 

Damp paa Redsiabet, da vil Qvikselvet staae lige hoit t begge 

Ror og det Hvcrstc af Stokken k vil pege paa det uederste 

Punct af Maalestokken; men, uaar Damp træder igjennem 

Aabningen ved i ind i Roret, da vil den trykke paa Qviksol- 

vet i g, og saaledes hæve k, der da vil angive Dampens 

Spændkraft. Een Tomme af denne Maalestok svarer til to 

Tommer (ligesom ved Hævertbarometret S. 97), og altsaa til 

et Tryk as eet Pnnd paa Qvadrattommen.

Efterat vi saaledes have viist, hvorledes Dampens Kraft 

lader sig udmaale, maa Nødvendigheden af en saadan Man

ken blive indlysende, eftersom vi tillige have omtalt, at in- 

tct Kar er stærkt nok til at modstaac Dampens Kraft, naar 

Heden drives meget vidt. Herpaa have vi destoværre mange 

sørgelige Exemplcr, da den Voldsomhed, hvormed Dampkjedlen 

er sprængt, har foraarsaget, at Alt i Nærheden er splittet til 

alle Sider, og har saaledes ci blot paa Maskinen og Bygnin- 

gen anrettet betydelig Skade, men tillige kostet mange Menne- 

sker Livet. Vi have flere saadannc Tilfælde der have fnndet 

Sted paa Dampskibene; *)  men, da vi nu kjende noie Dam- 

pens store, og ogsaa, uaar den misbruges, farlige Kraft, og 

tillige Midlerne til at afvende Følgerne af ethvert voldsomt 

Udbrud af dens forhoiede Spændighed, ere vi aldeles Hekrer 

over denne Kraft og kunne, naar vi blot anvende den Forsig- 

tighed, vi skylde vort eget og vore Medmenneskers Liv og Eien, 

dom, trygt lede den til vort Tarv og til de store Formaal, 

som vi ene ved den knnne opnaae.

*) Det bør bemærkes, at altfor ofte tilskreves Kjedlens Sprængen 

de Ulykker, som fandt Sted paa Dampskibene. Uforsigtighed hos 

Passagererne og Skibsfolket har foranlediget paa Dampskibene lis 

gesaa mange, om ikke flere. Ulykker, uafhængigt af Maskinen, 

end just Kjedlens Sprængen.

For at erholde et Begreb om Dampens nmaadelige Ud

videkraft og dens Heftighed , naar den er indeflnttet, behove 

vi blot at tage Hensyn til Virkningen af een af de saa kaldede
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Knaldperler. Disse ere dannede af en Glaskugle, lidet større 

end en 2Ert, og have en Hals omtrent | Tomme lang. Kug

len er halvt fyldt med Spiritus, eftersom dette lettere brin- 

gc6 i Kog end Vand, og er dernæst tilblcest aldeles tæt. Stikke 

vi en saadan Knaldperle med Halsen nedad i et Lys teet ved 

ved Flammen, vil den indesluttede Spiritus snart komme i 

Kog og forvandle sig til Damp, der vil sprænge Glnsknglen 

med et Knald, som af en Pistol, flane Vægen af Lyset ned og 

kaste Glasstumperne til alle Sider. Vi bor anvende Forsigtig

hed ved dette Forsøg for at Glasset ikke skal springe i Hine- 

ne, og derfor bsr vi s-rst aabne Lyscvægen og sætte Knaldper

len ind, dernæst stille Lyset bag en Skjerm og saa antænde 

det, saa at vi kunne have Tid til at gaae nf Beien, inden 

Perlen sprænges.

Dampens Kraft kan og viscv paa cn ret møersom Maade 

ved 2Lolipilen eller Vindkuglen, som er afbildet Fig. 116. 

Den bestaaer af et lidet Metalkar ni, nf en kngledannet Skik- 

kelse, hvilket har en Sikkerhedsklap n, forsynet med eu Fjeder og 

et Ror eller cn Hals, der ganer fra den overfle Deel og en- 

dcr sig i cn meget liden Aabning i o. En Spirituslarnpe er 

anbragt i p for at koge den Spiritus eller det Vand, hvor- 

med Karret m er halvt fyldt; da ifslge Karrets Stilling denne 

Vædske ikke kan udflyde, vil Dampen ene stroinme rid af Anb- 

ningen o med cn Kraft, der er afhængig af den Hede, Lam- 

pen giver, og det med cn saadan Magt og en Susen, som om 

en heftig Vind blæste. Karret bæres af en Fod qq, saa at 

Lampen p kan anbringes under det; stnndom er denne Fod 

forsynet med Hjul, som r, r, /-; da vil Kraften afDampen, som 

strømmer udaf o, gjore saadan Modstand mod Lnften, ot hele 

Maskinen drives tilbage i cn Retning, modsat Retningen af den 

udstrømmende Damp. Dog, ihvorvel saaledes Bevægelse frem- 

bringes ved Dampudviklingen, er denne saa ringe, at vi ikke 

heraf kunne gjorc nogen Anvendelse. Det fortrinligste Brug 

af Vindkuglen cr dens Anvendelse som Blceseror, eller istedet- 

for cn Blæsebælg, idet vi lade Dampstromme stige igjeunem 

Flammen af et Lys; vi behove ikke at befrygte, at Dam- 

pens Fugtighed stal udflnkke Lyset, thi den er saaledes sor-

(14)
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tyndet, at de faa VanLdele, den medfører, ikke ville fortnaae 

at svække Heden af Luen. Sikkerhedsklappen n er for at 

forekomme de farlige Tilfælde, som let kunde opstaae, naar 

Aabningen o paa een eller anden Maadc hcendcssesviis tilstop- 

pedes; thi saa vil Klappen springe op, og den indeflnttede 

Damp udstrømme af den derved gjorte Aabning.

Eet af de tidligste Forflag, vi finde angivne for ved Damp 

at frembringe Bevægelse og en til Maflineric anvendelig Kraft 

er Italieenercn Branca'S; han foreflog at forfærdige en Vind- 

kugle af betydelig Størrelse og dertil ct Hjul med Skovler, lige- 

som det Fig. 109 afbildede Vandhjul. Naar disse Skovler Tid 

efter anden kom lige ud for Vindknglens Aabning o, bleve 

de ved den udstrømmende Damp drevne frem, og Hjulet blev 

saalcdcs sat i Bevægelse. Denne Indretning kunde altsaa 

ansees som ct Slags Vindmølle, hvorpaa Damp virkede; men 

det synes ikke, at denne Anvendelse af Dampen har medført 

nogen væsentlig Fordcel; ferst da man lærte at betjene sig 

saavel af Dampens Fortætning som af dens Spcendighed, op- 

siod den Kraft-Anvendelse, der nu virker i vore Dampmasii- 

uer, og altsaa ferst fra den Tid kunne vi regne deres Opfin- 

delse.
Ved Dampens Fortætning forstaae vi ikke, at den trykkes 

sammen i ct snævrere Rnm, saalcdcs som det er Tilfældet med 

Llisten (S. 100), men at der indvirkes paa samme, saa at 

den atter forvandles til Vand. Vi have ndviklct Forfljcllcn 

imellem Luft og Damp (S. 84), ligesom og, hvorfor hiin 

kaldes et beständigen sammencrykkeligt flydende Legeme; thi 

Lnften beholder i det Mindste under alle de Varrncforandrin- 

ger, vi kunne frembringe, sin spændige Natrir, hvilket ikke er 

Tilfældet med Damp; saasnart denne nemlig kommer i Berøring 

med et Legeme, hvis Varmegrad er lavere end Kogepnnctct af 

den Va'dsie, hvoraf Dampen udvikledes, forandrer den sig at- 

tcr til den draabeflydcnde Vcedsie og det, hvis dette Legeme er 

meget koldt, næsten eieblikkcligcn. Hvis vi saalcdcs istedctfor at 

lade Dampen frit udstrømme udaf Vindknglens Aabning, lade 

den opfanges af en kold Metalplade, da beslaacs denne strap, 

og Dampen taber aldeles sin Spcendkraft, saalænge indtil Me-
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talpladcn af den stedse tilstrommende Damp ophedes til en 

Varme, liig Vcedsiens Kogepunct, altsaa ved Vand til 80 Gra

ders Varme.

Dampens Natnr og vab Forskjel der er, om der er no; 

gen, imellem denne og de Gasse, vi antage at veere bestandigcn 

sammentrykkelige, er snarere Gjenstand for en chemist, end for 

en mechanist Undersøgelse. Men, da Dampmaskinens Virksom

hed ikke kan forstaaes uden at fremsætte de Principer, der ligge 

til Grund for samme, vil en kort Udvikling af disse være nodven- 

dig. Den, der forst har afhandlet denne Gjenstand er Dr. 

Black i Edinburgh omtrent i Aaret 1757, men siden er den 

vidtløftigere undersøgt og prøvet af flere udmærkede Chemikers. 

Uden vcesentligen at forandre Millington'S Fremstilling, kunne 

vi her folge den lldvikling, Professor, Ridder Ørflcb har 

givet af Varmelæren i sine Erindringsord af Horelæsnin- 

ger over Chemie, hvorved, foruden at man bor antage Gan- 

gen nt være flere af Læserne bekscudt, tillige vindes det, at 

alle de nyere Undersøgelser ere anvendte til denne Læres Be- 

stemmelse. Varmen udvider Legemerne, hvilket vi ofte have 

havt Lejlighed til nt omtale, f. Er. Stangen i Pyrometret 

(iLlde 54), den ved Barmen udvidede eller sortyndede Lust 

bringer Montgolfieren til at stige (S. 110) o. s. v. Ethvert 

Thermometer eller Varmeprover gdunder sig paa Legemer- 

nes Udvidelse ved Varmen, idet man nemlig bestemmer paa 

en Maalestok det Punct, Materien, der danner Varmeprsve- 

ren, i Almindelighed O.viksolvet, ophedet til det kogende Vands 

Varme, indtager, og det Punct, den jnst ved Vandets Ijs- 

punct indtager, og afdeler ten mellemliggende Deel af Maale- 

stokken almindeligen efter Reaumur i 80 Dele, som kaldes 

Grader; til videnskabelige Undersøgelser deles denne Afstand 

nn hyppigt ester Celsius i ioo Grader, eller der vel ogsaa sæt-

efter fahrenheit, 212 Grader ved Vandets Kogepunct og 

32 Gradel ved dets Iispunet, og altsaa inddeles den mellem- 

liggende Deel af Maalcsiokken i 180 Grader. Varmen gsyr 

de haarde Legemer blödere, og, nnar den stiger, draabcflydeude, 

ja, bragt til en end høiere Grad, forandrer den dem til Damp. 

Vel formane vi ikke at fremstille ethvert Legeme under disse 

(14")
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tre forsijellige Skikkelser, ja det bliver endog ofte vansieligt 

at scette dem under saadanne Betingelser, at de vise sig endog 

blot i to af disse Tilstande. F. Er. flere af Metallerne kræve 

en betydelig Varme for at blive flydende, Qvlksslvct kan kun 

ved en betydelig Kulde bringes til at være fast eller til at fry

se. Vand fremstiller sig i alle tre Skikkelser, fast som Iis, 

over 80 Graders Varme*),  luftformig som Damp. Egent- 

ligen er der vel ikke nogen væsentlig F-orsijel imellem Dampe 

og Gasse eller Lnftarter, uden forsaavidt at hine ved en 

endog hyppigst forekommende Temperatur fortættes eller blive 

draabefiydende, disse derimod kræve for at fortættes en Kulde, 

vi endog ved kunstige Midler hidtil ikke have kunnet frembrin, 

ge. Enhver Vædfie, som vi bringe til at koge, sætte vi i det 

Forhold, at Dampudviklingen begynder, saaledes koger Vand 

ved 80 Grader, Alkohol eller Viinaand koger ved 60| Grad. 

Den Damp, der udvikles, og som altsaa har Varmen tilfælleds 

ined Kogepnnctet af Stamvædsien, eller den Vædfie, hvoraf 

den udvikledes (i de anførte Exempler Vand og Viinaand), har 

jnst en Spændkraft, der staacr i Ligevægt med Atmospheerens 

Tryk; thi ved et ringere Tryk f. Ex. under Luftpumpen (S. 

104), vilde Vcedflen koge ved ringere Varme, nnder et større 

Tryk først ved en stsrre Varme; altsaa vil al Damp, hvis 

Varmegrad er liig Stamvcedsiens Kogepnnct, have lige Spcrnd- 

kraft. Det er saaledes blot ved at koge en Vædske i et inder 

flnttct Kar eller ved i et indesluttet Kar end mere at ophede 

Dampe at vi kunne frembringe Damp af en hylere Spænd

kraft, eller liig et Tryk af flere Atmosphcerer.

*) Her i Bogen bruges bestandige« Reaumur. Til videnskabelige Under

søgelser synes vel Celsius's Jnddeling i 100 Dele at have Fortrin, 

ligesom den ogsaa ftaaer i Forbindelse med det nye franske Lideels« 

Maal- og Vægt-System, dog, da alle Varmcprovere, der her 

forfærdiges og sælges, ere afdeelte efter Reaumur, vilde Bruget af 

Hundrededeels Maalcftokken næsten stedse forudsætte en, om end 

let, dog hyppigt forekommende Reduction af de Tal, Forsøgene 

umiddelbart angive, og som vi ved Banen ere fortrolige med,
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Af det Fremsatte ville vi indste, hvorledes vi kunne 

freinbringe Bevægelse og Kraft ved cn Dampndvikling; thi 

ophede vi Vand, som kun optager et ringe Rum, da udvider 

det sig som Damp og indtager saaledes et betydeligt Rum; 

afkjyles atter Dampen, da viser den sig som Vand i dets op- 

rindelige liden Udstrækning; og det er just denne Forandring 

vi anvende ved Dampmaskinen. Paa en ziirlig Maade oply- 

ses dette ved et lidet Redskab, som er indrettet af Dr. Wob 

lenstsn, og i det Virkelige egentligen er en Dampmaskine i 

liden Maalestok; det er afbildet Fig. 117: m er et tyndt 

Uge Glasror, som foroven er aabent og til hvis nedcrstc Ende 

er blæst en Kugle o, der indeholder nogen Viinaand. I Ro- 

ret bringes et Stæmpel n til at passe noget løseligen ved at 

bevikle samme med Blaar eller Bomuld, som vil tætte tilskræk- 

kcligen til dette Brug. Stæmpelstangcn p er et meget tyndt 

Metalror, hvis nederste Aabning vendes mod Kuglen o og den 

sverjre bækkes ved cn paaskruet Plade. Afskrue vi denne, da 
kan Luften undvige, og vi kunne trykke Stæmplet heelt ued; 

dernæst paastrue vi atter Pladen og holde hele Redskabet ved 

Haandgrebet qq over et Lys eller cn Spiritnslampe r. Flam- 

men vil snart bringe den i o indefluttede Viinaand i Kog og 

Dampen, som udvikledes, vil jage Stæmplet i Veiret, ja vel 

endog, hvis vi vedblive at holde Redskabet over Lampen, støde 

det aldeles nd; dog, istedetfor at lade dette siee, dyppe vi 

Kuglen i koldt O.viksolv; den frembragte Damp fortættet sig 

da og forandrer sig atter til Viinaand, og under Stæmplet 

frembringes et næsten lufttomt Rum; men ovenfor trykker 

Atmosphären, og Folgen er, at Stormplet jages ned af Atmo- 

sphcerens Tryk. Ved atter at holde Kuglen over Lampen og 

dernæst stikke den i Qviksolvet, gjentages den hele Virkning.

Efter disse Bemærkninger vil nn Dampmaskinens Natur 

klart knnne indsees; men det vil ikke være upassende eller 

uden Interesse,, inden vi gage over til samme i dens nærvce- 

rende Skikkelse, at give en kort historist Udsigt over de For, 

anbringer, der cre foretagne for at bringe den fra den forste 

«fuldkolnne Skikkelse, hvori den opfandtes, til dens nærværende 

Fuldkommenhed.
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Den forste Idee at erholde Bevægelse og Kraft ved Damp 

tilskrives næsten eenstemmigen Marquicn af Worcester, en 

Adelsmand der levede i England under dnrl den Anden og 

Aar 1663 udgav en liden Bog med den Titel: ’’The Scant

lings of One Hundred Inventions’’ (Udkast til et Hundrede 

Opfindelser) i hvilken den findes som den 68de af disse Op- 

findelser.

Denne Bog, som almindeligen kaldes Century of Inven

tions, indeholder ikke mere end de blotte Navne og cn dnnkel 

Beretning om et Hnndrede Opfindelser, fom Marqnien i sin 

Indledning siger, at han har gjort; men han underretter ikke 

sine Læsere om, hvorvidt de ere bragte t Udførelse, og mange 

af disse Opfiudelser ere saa overdrevne, at man ofte har tviv- 

let om alles Virkelighed; men denne Tvivl fjernes i hsi Grad, 

derved at flere af dem siden ere bragte i Udførelse. Saaledes er 

Manden at give fjernede Steder Meddelelse ved Telegraphen 

med Bestemthed fremsat; øg Dampmaflinen er angiven i saa- 

danne Udtryk, at man aldeles ikke kan andet, end overføre 

disse paa den. — Han siger: "Jeg har opfundet en besyn- 

derlig og hoist kraftig Maade til at drive Vand op ved Ild, 

ikke ved at drage eller suge det op; thi dette maatte være, 

som de Naturkyndige kalde det, inden for Dirkningskredsen, 

intra sphæram activilatis, o: kun til cn vis Høide. Men 

denne Maade kjender ingen Grcendser, dersom blot Karret er 

stærkt nok; thi jeg har taget en Kanon, hvoraf den nederste 

Deel var afsprængt, og fyldt denne med Vand omtrent til |, 

dernæst tilstoppet og tilskruet Mundingen og Fcenghullet, og 

gjort en stadig Ild under den; efter 24 Timers Forlob spræng- 

tes Kanonen med et stort Knald; da jeg er i Besiddelse af 

en Maade at gjore Kar saaledes, at de ere bestyrkede mod den 

indvendigen virkende Kraft, og at det ene fyldes efter det an- 

det, saa har jeg feet Vand lobe i en stadig Straale 4o Fod 

i Veiret. Et Kar Vand, fortynder ved Ild, formaner at drive 

4o Kar koldt Vand i Veiret, og den Mand, der passer Veer- 

ket, behover blot at dreie to Haner, paa det at, naar et Kar 

nied Vand er forbrugt, et andet kan begynde at virke og syl- 

des atter med koldt Vand, og saaledes afvexlende. Ilden maa



Worcester's Maskine. 215

passes og stadigen vedligeholdes, hvilket den samme Mand ru 

geligen udretter i Mellemrummene af den Tid, der er forne

den for at dreie de omtalte Haner."

Dette er den Besirivelse, Marqnien giver af sin Op- 

findelse, som er indklædt i saadanne Ord, at man aldeles ikke 

kan tage Feil af den; af hans Udtryk see vi tydeligen, at han 

i det Virkelige forsøgte Maskinens Virksomhed efter en stor 

Maalestok; ihvorvel vi ingen Spor have af nogen Efterretning 

om, hvor en saadnn Maskine har været opreist. Vi knnne 

ikke andet, end undre os over, at en Maskine, der angives at 

have havt saadan Kraft, ikke skulde have riltrnkket sig Pnbli- 

cums Opmærksomhed; men erindre vi, al det hele Hundrede af 

Opfindelser blev bekjcndtgjort paa een Gang, at mange nf 

dem vare af saa mærkelig en Beskaffenhed, at de vakte Mis- 

tvivl, og at Bogen udkom i en Tid, der bcstjeeftigede sig med 

vaklende Forjog, og paa hvilken forst fulgte den sunde Indsigt 

og trygge Maade at siutte i Naturuudersogelser, saa vil det 
undre os mindre, at disse Opfindelser ere gaaedc ubemærkede 

hen, efterdi de sandsynligviis bleve behandlede som Pralerier 

af en uvidende Marksiriger, en Mening, der bestyrkedes ved 

nt saa mange kom frem paa een Gang, og at mange nf dem 

vare langt over den Tids Fatteevne og Erfaringer.

Da Dampens Natur og Kraft nu er almindeligen be- 

kjcndt, saa giver Marguieus Beskrivelse os tilstrækkelig An- 

viisning til at forfærdige en Maskine overcensstemmende med 

hans Grundscetninger; thi, hvis vi antage, at <7, Fig. 118, er 

et stærkt og tætsiuttct Kar eller Kjedcl, fyldt Uldeclv med Vand 

og indmuret paa scedvanlig Maade, og at det forneden har et 

Ildsted r med Skorstenen s; faa vil dette veere Midlet til at 

frembringe Dainp; og antage vi, at to stærke hnle Kar af en 

Kugleform eller af hvilkeusomhelst anden Skikkelse ere under 

Overfladen af Vandet, uær Kjedlen, som t og v, og at ethvert 

af disse Kar har en Prop u, der qaacr op i dctv ucderste 

Deel og et Ror w, der gaacr oven ud af dem til Daillpkjed- 

len q, medens to andre Stør xx gaae fra det Nederste af disse 

Kar til Vandkassen y, sgg have vi en Maskine, meget irær 

liig den, Marqnicn har beskrevet. 5bi fyldes begge Karrene
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t v med Vand igjcnnem Aabningerne ved u, u, og Hanen 

z aabnes, efter at Dampen tilstrcekkeligen har samlet sig i 

Kjcdlen, saa vil denne Damp strax styrte ind i Karret t, og 

brive alt det Vand, som indeholdes i samme, op igjcnnem Re- 

rct ax til Vandkasscn y, hvor det vil holde sig, formedelst en 

Prop, der er anbragt et Sted i Røret, f. Er. ved a. Naar 

totte cr skeet, maa Hanen z lukkes, og, efterat vi have ladet 

Dampen en kort Tid samle sig i Kjcdlen, aabnes Hanen b, 

da Dampen saa styrter ind i v og udretter det Samme, som 

forhen i t; Roret xc har en Prop ved c, ligesom den, det

andet Nor havde ved a, for at hindre Vandet fra atter at træde

tilbage. Da Dampen nu er udelnkt fra Karret i, idet v 

tommer sig , saa indsees af det, som ovenfor er bemærket (S.

213), at Dampen, der cr ladet ind i t for at uddrive Van-

det, vil blive fortættet ved det kolde Vand, der omgiver Karret 

1, og at saaledes en Tomhed i samme vil frembringes, hvilken 

bevirker at dets Prop u aabner sig, og Vandet styrter ind og fyl

der Karret, der saaledes cr rede til, naar Hanen 2 aabnes, og 

Dampen indlades, atter at afgive Vandet til Kassen y; saale- 

des ville begge Karrene virke vexelviis, medens det ene tsm- 

mes, fyldes det andet, altsaa aldeles overeensstemmende med 

Marquiens Beretning, idet han siger: at en Mand blot be- 

hever at dreie to Haner, paa det at, naar eet Kar af Vand 

er forbrugt, et andet kan begynde at virke 0. s. v. Dog 

maae vi bemærke, at denne Figur udgives ikke for just at 

være en tro Afbildning af hvad, Marqnien udførte; thi herom 

have vi ingen fuldstændig Underretning eller Afbildning. Den 

er derfor blot at ansee for at være Billedet af en Masiine, 

som omtrent maa have den Indretning, Marqniens Beskrivelse 

angiver eller lader formode; og lægge vi derhos Mærke til, at 

han ene taler om at hæve Vand 4o engelske Fod i Deiret, 

saa er denne Kraft ikke saa stor, som mgn skulde have formo- 

det det; thi for at harve Vandet 32 Fod kræves blot et Tryk 

af 2 Atmospheerer og for at hæve Vandet 40 Fod omtrent af 

2J Atmosphærer eller af 31 tl> pan hver Qvaddrattomme af 

Kjcdlen, og fradrage vi det udvendige Tryk af een Atmosphæ- 

re, saa vil endog kun Trykket være af Atmosphäre paa
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O.vadrattommen eller as omtrent 17 U; et Tryk, som er ringe 

i Sammenligning med det Tryk af 30 til 40 U paa O.v ad rat- 

tommen, hvormed snare ofte vore Hoitryksmastiner arbeide.

Hvorledes Marquien blev bekjcndt med den vidunderlige 

Kraft, han tilsiriver Dampen, og om han nogensinde har seet 

eller hort den anvendt til at hæve Vand, er ikke bekjendt; 

men vist er det, at, uagtet Opfindelsen af en Masiine, hvor- 

ved Damp anvendes, vel tilhorer ham, have Forsøg at brnge 

den som en bevægende Kraft været gjorte, forend han bekjendt- 

gjorde samme, dog maaskee uden at han vidste det; thi Bran- 

ca's Forsøg, som vi forhen have omtalt (S. 210), ere gjorte 

1028 eller 1029, og hans Masiine blev anbragt ved en Stam- 

pemolle; endvidere er det af et Manuscript af Samuel Mor- 

land, hvilket er fra Aar 1683, indlysende, at han maa have 

gjort mange betydelige Forsog over Dampens Kraft, efterdi 

han giver Tabellen over Længden og Tværlinicn af Dampstov- 

ler, svin ville hæve Vandmasser, angivne i Pund, til 6 Tom- 

mers Hylde 1800 Gange i een Time, en Beregningsmaade, 

der, som vi siden ville see, i hyi Grad ligner den nærværende 

forbedrede Maade at bestemme Kraften af Mastiner.

Uagtet Marquien af Worcester saaledes tydeligen har bc- 

stcmt Naturen af sin Opfindelse, og Samuel Morland har an- 

stillet sine Forsog og beviist Opfindelsens Virksomhed, saa sy- 

nes det dog ikke, at den bragtes i Virksomhed, for Capitain 

Saverp erholdt et Patent for denne Masiine, som hans egen 

Opfindelse, idet han tillige angav, at den vilde være af. stor 

Nytte for at udtørre Miner, forsyne Byer med Vand og drive 

alle Slags Moller. Denne Maskine kaldtes da og lang Tid 

efter ^ldmaskinen (l1 ire-Engine), eftersom dens Virksomhed 

blev frembragt ved Ilden, men dette Navn er siden veget for 

Navnet Dampmaskine, medens Englænderne siden have brugt 

Navnet Ildmaskine til at betegne Ildebrandssprsiterne.

Principet for Savery's Dampmaskine er saa »ær forbun- 

dct med Worcesters, at en særsiilt Beskrivelse er ufornoden, dog 

er eller antages der at være nogen Forskjel i Indretningen. 

Marquien af Worcester taler, som man vil have bemærket, ene 

om Dampens Udvidekraft uden at tage nogen Hensyn til dens
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Fortætning, ihvorvel denne har været tagen i Betragtning ved 

Fig. 118; dog hjælper Fortætningen ikke Maskinen til an

det, end at derved Karrene t. og v fyldes med Vand, og, 

som Felge heraf, er det ene Dampens Udvidekraft, der foraar- 

sager, at Vandet hæves op i Vandkisten. Men, da Karrene t 
og v beständigen ere under Vand, holdes disse meget kolde, og 

derfor vil hele den forste Deel Vand, som træder ind, blive 

fortættot og aldeles gaae tilspilde, istcdetfor at ndove sin Ud- 

videkraft, og, da en betydelig Deel Damp saaledes ganer unyt- 

tet bort, maa ogsaa den Brændsel, der anvendes for at frem- 

bringe denne Damp, spildes.

I Savery'S Maskine ere disse Ubeqvemmcligheder til- 

deels fjernede; thi, istcdetfor aldeles at bebyrde Dampen med 

at hæve Vandet, hæver han det, saa hoit han kan, ved Luft- 

trykket , idet han ved Dampens Fortætning frembringer et 
lnfttomt Rum og dernæst udretter det Hvrige, eller hæver 

Vandet til Resten af Heiden, ved Udvidekraften. Istedet- 

sor at anbringe Vandkarrene under Vandet, ere de hævede 

over samme eller omgivne af Luft, saaledes som det er frein- 

stillet Fig. 119. I denne Fignr er d Dampkjedlen, indmn- 

ret over Ildstedet, som det tilforn er beskrevet, cc er Reret, 

der afleder Damp, i, en Hane, hvorved dette efter Behag kan 

lnkkes eller aabnes, saa at Dampen enten kan aldeles inde- 

speerres i Kjcdlen d eller ledes over i det lufttætte Kar, som 

signer fast paa sit Sted. Den nederste Deel nf dette har et 

Sugeror e, der ganer ued i Brynden eller Vandbeholdningen, 

hvorfra Vandet oppumpes; dette Ror tilligemed Karret g maa 

være stillet saaledes, at den oversie Deel nf Karret g ikke 

flanør mere end omtrent 28 Fod over Vandfladen. En Prop, 

der ganer opad, er anbragt ved m, saa at irrtet Vand kan 

lobe fra Karret atter tilbage igjennem Roret e; et Stige ror 

ff ganer fra den nederste Deel af Karret g op til en Vand- 

kiste eller et andet hoit Sted, hvortil Vandet skal hæves; eet 

eller andet Sted i dette Ror maa en Prop l være anbragt, 

saa at det Vand, der er jaget op i Noret, ikke atter kan vende 

tilbage. Antage vi nu, at det Hele er saaledes indrettet, at 

Karret g er tomt, og tillige Rerene c og ff ere tomme, saa
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vil det være indlysende, nt, naar Hanen i aabnes, vil den 

Damp, der har dannet sig oven i Kjedlcn d gaae over i Kar- 

ret A-, og, da den ikke kan flippe igjenncrn m, saa vil den 

fylde hele Karret g, gaae ind i Roret ff og der aabne Prop- 

pen /; Luften, som forst besinder sig i g, vil blande sig med 

Dampen, og saaledes undslippe igjennem Roret //'. Naar 

dette er skeet, lukkes Hanen /, Dampen vil da opdynge sig i 

d og atter vinde Kraft, saasom den er indeflnttet; g vil for- 

blive fyldt med Damp, indtil denne, ved at Karret g afkjoles, 

enten ved paagydet Vand, eller pan anden Maade, fortættes 

eller atter forvandles til Vand, hvorved dens Omfang overor- 

dentligen formindskes, saa at et lufttomt Rnm opstaaer; Folgen 

heraf vil være, at Vand vil jages op gjennem Roret e, og 

at Karret g fyldes med Vand op til den prikkede Linie rr. 

Til sarn me Tid vil Dampen have opdynget sig saaledes i d, 

at, saasnart som Hanen i anden Gang aabnes, vil Dampen 
styrte ind i Karret g, der i Forvejen tildeels er fyldt med 
Vand, og ved sin Spændkraft drive alt Vandet op i Roret 

ff, og dernæst atter fylde Karret, naar det er befriet for 

Vand, aldeles med Damp, som atter maa paa lignende Maade 

fortættes, eftcrat Hanen er lnkket. Ved at afverle med at 

aabne og lukke og tillige afkjole med Vand, kan hvilkensomhelst 

Vandmængde drives op i Roret ff, forndsat blot, Dampen i 

Kjedlcn d har Spændkraft nok til at overvinde Modstanden 

af Bandseilen i ff, hvilket enten lader sig afgjore ved Forsøg 

eller ved at tage Hensyn til Tabellen S. 200; thi, hvis//'s 

Heide er 32 Fod, maa, overeensstemmende med hvad, der er 

fremsat S. 207, Dampens Kraft være 2 Atmosphcerer og alt- 
saa dens Varmegrad 97,5 Grader.

Saaledes var den fyrste Tilstand af Capitain Savery's 

Maskine; men siden indførte han mange væsentlige Forbedrin- 

ger, sol" randt ham i Tankerne, idet han betjente sig stedse 

mere og mere af Opfindelsen; thi han byggede mange af 

disse Maskiner af betydelig Størrelse. For det Første fandt 

han det meget ubeqvemt at gyde Band paa Karret g for at 

svale det, og, da Stigeroret inaatte være fuldt af koldt Vand 

efter det fyrste Drag, eller efter at Maflinen blot een Gang
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havde virket, saa anbragte han et Nor og en Hane k, og ved 
at aabne denne udgjydes strar en Mængde Vand ndvendigen 

over Karret g* Imidlertid spildtes ogsaa herved saameget 
Vand, at han siden anbragte ved Roret hh en fuldstændig 
Forbindelse imellem Stigeroret ff og Karret g, saa at, naar 
Hanen k aabnedes, sproitedes Vandet ind i Karret g, hvorved 
Damp ved en langt mindre Mængde koldt Vand oieblikkeligen 

fortcettedes. Ligeledes brugte han to Kar, som g, der, hver 
ved sit Ror, stod i Forbindelse med samme Dampkjcdcl, og 

saalcdes dannedes, medens det ene Kar ndtommede Vandet, 

der indeholdtes i samme, i Stigersret, i bet andet et luft- 

tomt Rum, der fyldtes ined Vandet, soin sngedes op nedenfra. 

Endvidere ved at anvende en anden Kjedcl eller en Hjælpekjedel, 

opfandt han en sindrig Maade, paa hvilken han erstattede det 

Vand, der fortæredes som Damp i Hovedkjedlen, liden at han 

havde nodig at standse Maskinen for at fylde denne. Begge 

Kjedlec holdtes i Kog ved samme Ild; de vare aldeles tætte 

og siilte fra Forbindelse med den ydre Luft, og et Ror med 

en Hane gik næsten fra Bunden af den mindre Kjedel til 

Overdelen af den større, saa at den i den mindre Kjedel sig 

dannende Damp bidrog til at jage Vandet i den større, saa- 

snart Forbindelsen imellem begge Kjedler bragtes tilveie ved 

at aabne Hanen. Vandet kom saaledes stedse i kogende 

Tilstand ind i ben større Kjedcl, og det var blot den mindre 

Kjedcl, der Tid efter anden efterfyldtes med koldt Vand gjen- 

nem cii Tud, der sluttedes med en Hane. Den store Kjedels 

Hede dæmpes saalcdes aldrig ved at i samme hældes koldt 

Vand; c it  Omstændighed, der er aldeles væsentlig, og som man 

ogsaa har lagt Mærke til og omhyggelige« sorget for ved Ind- 

retningen af alle de nyere Dampmaskiner.

Ligeledes opfandt og anvendte Savery fyrst pr^veha- 

nerne for at afg'jere, om Kjedlcn indeholdt den passende 

Vandmængde; ogsaa dem har man beholdt ved alle nyere 

Mastiner, og de cre af ikke ringe Vigtighed; thi, da en 

Maflinkjedcl maa ifølge sin Natur være tæt og uigjennemsigtig, 

bliver enhver Ting, som tilkjcndegiver Stillingen af Vandet 

indvendigen, af Vigtighed.
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Provehanerne ere fremstillede i no og pq Fig. 119; de 

ere anbragte i Overdelen af Kjedlen, medens Rorene n og p 

som gaae fra dem, gaae ned i samme. Forend vi fremsætte 

deres Brug, bliver det nødvendigt tillige at anmærke, at alle 

Dampkjedler, især til Dampmaskiner, skulle være sna rnm- 

mclige, at den Deel Vand, der koger i samme, ikke aldeles 

vil fylde dem; men at stedse foroven bor være et temmeligen 

stort Rum for at tjene Dampen som et Beholdningssted, hvori 

den kan samle sig, cfterhaanden som den dannes. Hvis dette 

ikke indrettedes saaledes, vilde Dampstovlen eller hvad andet 

Kar, der skulde fyldes med Damp, ittdeholde et større Rum 

end den Damp, som befandtes oven for Vandet i Kjedlen; og 

i dette Tilfælde kunde den nødvendige Damp, i det Mindste 

ikke med den tilstrækkelige Hurtighed, afgives; medens deri

mod, hvis den sverste Deel af Kjedlen indeholder 5 til 6 Gange 

saa megen Damp, som ben, der ad Gangen anvendes, gjerne 

sna megen Damp kan borttages, som eengang rummes i Darups 
støvlen, uden at just derved den tilbagsblivende Damps Tæthed 

væsentlige« forandres, og saaledes vil Maskinens Hurtighed 

vedligeholdes; derimod, hvis dette ikke var Tilfældet, vilde 

Maskinen standses i sin Virkning, indtil Ilden vandt Tid til 

atter at danne den fornødne Damp. Det er derfor vig. 

Ligt, at Vandet i en Kjedel aldrig kan stige over en vis 

Hside, og ligesaa nødvendigt er det, at Kjedlen indeholder stedse 

en tilstrækkelig Mængde Vand, som kan udvikles til Damp og 

skanne Kjedlen for Ildens Paavirken; thi, naar en Deel af 

Metal, som er ndsat for en heftig Ilds Virkning, ophorer at 

bedækkes med Vattd, sag er den stedse i Fare nt blive for

brændt d. c. den bliver gloerod, oplyses og faaer snart et 

Huj, et Tilfælde, som alle Dampkjedler cre udsatte for, naar 

de besørges af udttclige og «forsigtige Fyrpassere.

Naar man passer pag Prsvehanerne, ville disse til enhver 

Tid, naar Ilden brænder under Kjedlen, angive Heiden af 

Vandet i samme med al den Nøjagtighed, der kræves. De 

ere to smaae Messinghaner, som ere paa en aldeles lufttæt 

Maade indskruede i Overdelen nf Kjedlen, og ere forenede med 

Ror, som gaae ned i Kjedlen; det ene R-r er 4 til G Tom-
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mer længere end det andet; Nyrenes hele Længde er indrettet 

efter den Høide, hvortil Vandet sial staae i Kjedlen. Er saa- 

ledes ss Vandlinien, saa uaacr Nsret p 2 til 3 Tommer under 

samme, Noret n 2 til 3 Tommer over samme. Da Roret p 

saaledes ganer ned i Vandet, vil formedelst Dampens Tryk paa 

Vandets Overflade, kogende Vand sproite iib af Hanen, deri- 

mod, naar o aabnes, vil Dainp stroninie nd, eftersom den ne- 

derste Ende n er fri for Vand. Dette vil stedse være Tilfæl- 

det, naar Vandlinien ganer imellem n og p og altsaa tjene 

til Prove, at Kjedlen har sit rette Vandforraad; thi, hvis 

Vand sprøjter udaf begge Haner, da er det et Tegn at Van- 

Let staacr for hoit eller over //, og at der altsaa ikke er til- 

strækkelig Plads til Dampen, der danner sig oven i Kjedlen; 

medeils derimod, hvis Damp strømmer ud nf begge Haner, da 

er det et Tegn , at Vandet staaer for lavt eller under p, og nt 

altsaa Kjedlen let er udsat for at forbrændes. Naar der er 

forincgct Vand i Kjedlen, maa en Deel aftappes, naar der er 

for lidet, inaa noget mere bringes ind, hvilket skeer ved en 

meget sindrig Opfindelse, som vi siden ville beflrive.

Capitain Savery bckjendtgjorde snart efter sin Opfindelse 

en Efterretning om dens Værd i en Bog, som han kaldte Grn- 

bearbciderncs Ven (ilie Miner’s friend), i hvilken han bestri, 

ver Opfindelsen som sin egen og tillige angiver mange Anven- 

dclser af samme.

Savery's Maskine synes at have været i tcmmcligen be- 

tydcligt Brug og var den eneste Indretning, der i flere Aar 

anvendtes i England, ihvorvel den var en snare kostbar Ma- 

skine og een, der stedse var forbunden med Fare, saamegct mere 

da Sikkerhedsklappen ikke var opfttnden; thi for at hæve Vand 

til en Hoide af blot 150 Fod, foui er en snare ubetydelig 

Hyide i en Mine, behøvedes der et Tryk af 5 Atmosphærer 

eller henimod 70 U paa hver O.vadrattomme af Dampkjedlen, 

et Tryk allerede stort nok, for at, naar vi overflride dets 

Greendser, en Sprcengen af Kjedlen let er at befrygte. Det, 

der foraarsagcr ved denne Maskine sag betydelig Udgift, er, at 

Dampen saa let fortættes ved at komme i Berorelse med et koldt 

Legeme, øg folgeligen maa hele den fyrste Deel af Dampen,
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som drives ind i Karret g, blive fortættet ved at konune i Be- 

rørelse med det kolde Vand, der sindes i Karret, og Dampen 

vil endog siden ikke kunne virke, førend den har ophedet Karret 

til den Varmegrad, den selv har, og, uaar den har udrettet 

bøtte, da stal Karret atter afkjoles for at Dampen kan fortæt

tes. Saaledes maa ved hvert Slag af Maskinen mere Damp 

bringes udaf Kjedlen end hvad, som er fornødent for at fylde 

Karret; thi den ferste Deel gjor Intet uden at den opvarmer 

Karret, saa at den anden Deel kan virke. Da der nu kræves 

en vis Mængde Kul til nt frembringe en vis Mængde Damp, 

saa crc de Kul, som bruges til at frembringe den fyrste Deel 

Damp, aldeles spildte. Men Brcendflen er det, der foraarsa- 

ger den væsentligste Udgift ved Dampmasiinen, og saaledes 

ville vi indsee, at denne Indretning umuligt kan være fordeel- 

agtig, især i Sammenligning med de nyere Indretninger, som 

siden blive bcsirevne.

Mange ansce Capitain Savery som ben, der har opfun- 

det Dampmaskinen, ikke saa meget, fordi han selv har angivet 

det i sit Skrift, som fordi han har været den Første, der har 

udfort den i det Store; og, erindrer man sig Marquis Wor- 

ccster's ubestemte og overfladiske Beskrivelse, i hvilken han al- 

deles ikke indlader sig paa nt angive Smaating, som Udforel- 

sen dog stedse kræver, saa synes der just ikke at vcere nogen 

betydelig Grund at berøve Capitainen den 2(S‘i‘c at være Op- 

finder. DeSaguliers, en engelsk Natnrkyndig, paastaacr, at 

der er intet Bcviis mob, at Worcester jo angav at bruge 

Dampens Sammentræknings- eller Fortætniugskraft, og vil 

ikke indremme Savery nogensomhelsr Fortjetteste, men ankla- 

gcr ham for at have taget Opfindelsen aldeles af Marquicns 

Beskrivelse og ganer endog saa vidt, at han for at bestyrke sin 

Mening paasraaer, at Savery opkjebte og brændte alle de 

Eremplarer af Marqnieus forhen omtalte Skrift, som han 

trinde fane fat paa, for desto snarere selv at ansees som Op- 

finder. Denne sidste Besiyldning er dog ugrundet og støtter 

sig ikke paa andet Vidnesbyrd, end at Bogen plndseligcn blev 

sjeldcn, og at faa Eremplarer fyrst siden fandtes skjulte imcl- 

lem Bogsamternes Sjeldenheder.
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Man kan ikke undre sig over, nt Opfindelsen af en Ma

skine, der, som Dampmasiinen, lovede endog i sin Barndom 

store Fordele, er bleven tilegnet mange, hvor bestemt end Tids- 

punctet, i hvilket den forst blev angiven, er afgjort; nogle 

franske Forfattere tilegne den saaledcs deres egen Nation og 

nævne 2(montons eller Papin som Opfindere. Sandt nok 

er det, at disse Meend angave Mafliner, der skulde virke ved 

Ildens Kraft; men den Førstes Opfindelse, som, under Navn 

af Ildm^lle, er beskreven i det franske Videnstabers Selflabs 

Skrifter for Anret 1699, har aldeles ingen Lighed incb Damp- 

maskinen. Papins saakaldte Ildmastine er saa aldeles en Co- 

pie af Savery's Mastine, at de faa nbctydeligc Forandringer 

ikke kunne give den Ret til at kaldes en ny Opfindelse. Men 

vi maae derhos tilstaae, at vi ere Dr. Papin skyldige det me- 

get vigtige Tillæg til enhver tæt Dampkjedel, Sikkerheds- 

klappen, og at det var ham, der opdagede, at Vand, ophedet 

under Trykket af sin egen Damp kunde erholde en Varmegrad 

af mecr end 80 Grader Reaumur. Dette Vand og Dampen 

af en helere Varmegrad anvendte han til at uddrage Gallerten 

af Been og derfor kaldes ogsaa en saadnn Kjedel med en Sik- 

kerhcdsklap, en Papinsgryde eller Digestor. Men det var 

ikke, forend Savery havde erholdt sit Patent, at Papins Op- 

mcerksomhed henlededes paa at anvende Damp som Bevæge- 

kraft; thi alle hans forrige Undersøgelser havde ene været hen- 

vendte paa Beskaffenheden og Varmegraden af Damp, som 

man hindrede fra at undflippe. Alle hans forste Forsøg til 

at erholde Bevægekraft viste sig frngteslose, ihvorvel de bleve 

gjorte paa Landgræven af Lessens Opfordring med betyde- 

lige Udgifter, og forsi 9 Aar efter den Dag, paa hvilken Pa- 

teiltet for Savery's Opfindelse var udstedt, var han istand til 

at bygge en Maskine, der frembragte Bcvægekraft efter Grnnd- 

seetningcr aldeles lige dem, der fandtes i Savery's Mastine, 

af hvilken han siden selv tilstod nt have sect Tegningen.

En nærmere Beskrivelse og Afbildning af Papins Ma- 

skine bliver ufornoden, da den deels findes i adskillige hyppigt 

forekommende Værker, saasom Belidors Architecture hy- 

draulitpie og i EeupsldS ihcatrum machinarum, deels er
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saa aldeles lüg Savery's forhep beskrevne og l Fig. lig af- 

bHbebc Maskine. Kjedlen d er den samme, undtagen at iste- 

detfor Prsvehanerne no og pq Cr en Sikkerhedsklap,^ og at i 

Karrets, der er aldeles lige op og ned, svømmer en Trce- 

klods, som paa det Nærmeste er afpasset efter Karrets Vide 

indvendigen, og som saaledes. hindrer den varme Damp at 

komme i Berøring med det kolde Vand. Dette er vel til

deels en Forbedring fremfor Savery; men, da Vandet efter- 

haanden falder, glider ygsgg Klodsen ned, og Dampen fortcet- 

tcs derfor ved at komme i Berøring med Karrets vande og 

kolde Sider, jitebetfor ar bruge Sugeroret c, stiller Papin 

fit Kar g saa lavt, at Vandet kan af sig selv lobe ind, lige 

op til Heiden rr; saaledes bliver det mindre fornødent, at 

frembringe i g et fuldkomment lufttomt Rum, og fylgeligen 

behøver ikke heller Karret saa aldeles at afkjøles.

Formedelst den simple Indretning af Savery's Dampma- 

skiue har man gjort fiere Forsøg for at forbedre den og bringe 

den i Anvendelse; men, formedelst den store Mængde Brænd- 

sel, der er fornoden for at frembringe Damp af en hys Var- 

inegrab, 09 at hvilken Damp en Deel gaacr tilspilde ved hvert 

tz^lag, har man som oftest ikke opnaaet det forø,nsiede For

maal, nben, hvor man kun havde en ringe Høide og hvor 

man ikke behøvede at spare Kul, s. Ex. i Kulminer; der er 

Masiinen stedse tjenlig, da den bæver en betydelig Vandmængde. 

Et godt Exemplar af een af disse Maskiner, søm er i Virksomhed 

03 efter en stor Maalestok, er den, der er i Brug i p. Keir’S 

-Ranufactur i Camden-Bye, som, naar den er i Orden hæ- 

m ‘ ' rfte Cubikfod eller næsten 1| dan sie Tønder Vand, 

r eet Jiinut 20 Fod i Veirct, idet den gjor 10 Slag i eet Mk- 

uut og fortærer 1 12 Timer g Bushels (1| Tønde) Kul. Dette 

Vqnd a».vendes til at drive et Oversaldshjul af is Fods Tvær- 

htuc, )vr e idet det dreier sig om, aabner og lukker Hanerne 

til rette og tillige ved Nemme driver det øvrige Maskine- 

ric i Manufacturet. Denne Kraft er omtrent det Halve af 

hvad, der med samme Kulmængde, kan i vore nuværende 

weest fuldkomne Maskiner bringes tilveic.

(15)
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Imellem de Forssg, der ere gjorte for at forbedre dette 

Slags Masiinerie ere William Blakey's, Iames Boaz's og 

John Pontifex's de fortrinligste; de to sidste have erholdt 

Patenter, og Blakey's Opfindelse blev fænge prsvet i en Mi- 

nc i Cornwallis i det sydlige England med de meest levende 

Forhaabninger om et heldigt Udfald; indtil et Tilfælde aldeles 

endte Forsøgene; thi Dampkjedlen sprang med en saadan 

Voldsomhed, at man aldeles opgav denne Plan, som bestod i 

at anvende to Dampkar, som g, F-ig. 119, det ene stillet over 

det andet; imellem begge var et Forbindelsesrør. Dampen 

indlodcs ene i det øverstc Kar, medens det nederste fyldtes med 

Lnft, som, idet der afvexlende virkedes paa den af Dampens 

Udvidelser øg Sammentrækninger, forplantede Virkningen til 

Vandet, der var bedækket med et Lag Olie, for at Varmen de

sto mindre skulde gaac tilspilde, idet den blev Vandet meddeelt. 

Denne hele Indretning var imidlertid for knnstig og fiin til at 

den med nogen Sikkerhed kunde anvendes i Udførelsen; men 

man lovede sig af samme, da Luften her traadte imellem, at, 

medens Fortætningen fandt Sted, skulde Luften træde op i det 

øverste Kar og atter vige for den paany indtrædende Damp. 

Erfaringen afgav imidlertid et ugunstigt Udfald.

Det er isvrigt mærkeligt, at den Dampkjedel, som her 

anvendtes, ikke var et tætsluttende Kar, der siod over Ilden, 

men en Række af Iernrsr, der vare forbundne og gik i siraae 

Retninger igjennem Ovnen, en Indretning, som meget nær 

stemmer overeens med hvad, der almindeligen ansees som en 

ny Opfindelse, øg f°m siden vil blive besirevct ved Woolfs 

Dampmaskine.

De Forssg, der bleve gjorte med Savery's og Blakey's 

Maskiner i Tinminerne i Cornwallis, ledede til den næste store 

Forbedring ved denne vigtige Masiine; thi Newcomen fra Dar- 

mouth havde hyppig Leilighed til at besøge disse Miner; og, da 

han var en Mand af sior Skarpsindighed og mange Kundsiaber, 

saae han de Farer og Vansieligheder, for hvilke disse MasiU 

ner vare udsatte, og derved bragtes han til at udfinde en an

den, hvorved disse Mangler for det Meste forebygges. Nogle 

tilsikive dog Papin denne Opfindelse. Til samme Tid var
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Papin rigtigtnok besijceftiget med nogle Udkast til at frembringe 

bevægende Kraft ved Atmosphærens Tryk, og lede denne langt 

bort ved Hjælp af Rør, ihvorvel det aldeles ikke er tydeligt, 

at han havde bestemt udtænkt, paa hvilken Maade det for

nødne lufttomme Rum skulde frembringes; thi stundom bleve 

Luftpumper, der sinlde drives ved en mægtig Molle, bragte i 

Forslag, til anden Tid Affyren af Krudt, og omsider Frem

bringelsen og Fortætningen af Damp. Ihvorvel alle disse 

Planer bleve bekjendtgjorte, vides det dog ikke, at Nogen be- 

nyttede sig af dem eller byggede nogen Maskine ester dem, 

forend Newcomen, der derfor ogsaa ansees som Opfinder, 

ihvorvel det er vist nok ifølge en Brevverling, som fandtes 

imellem l^r. Hsob's's efterladte Papirer, at Newcomen kjendte 
Papins Ideer.

Newcomen's Maskine var den forske, i hvilken var an- 

bragt en noiagtigen boret Støvle med et deri aldeles pas- 

sende Stæmpel, og ved hvilken man betjente sig as Atmosphæ- 
rens Tryk, istedetfor Dampens Kraft, som man ikke saa tw 

agtigt kunde udregne; paa Grund heraf kaldes Maflinen al- 

mindeligen den armosphæriste Dampmaskine. Den store 

Fordeel, den har fremfor Savery's Dampmaskine, er, at Dain- 

pen i intet tilfælde behøver at være betydeligen stærkere end 

den, der holder Ligevægt rned det sædvanlige Lufttryk; hvor- 

ved al Fare fjernes og mindre Brændsel fortæres. New- 

comen erholdt Patent pgg denne Masiine, og forbandt sig 

med Een, ved Navn Lawley, en Glarmester fra samme 
Bye; dog syltes det, at han, ligesaalidet som Papin, i Begyn

delsen har tænkt paa Damp; men blot raget i Betragtning, 

at, dersom han kunde frembringe et lufttomt Rnm under 

Stcemplet i den store Skovle, mantte Atmosphcereu jage det 

ued med en fanban Magt, at han derved vilde erholde en an- 

vendelig Kraft; og, havde han ikke seet Virkningen af Save- 

ry's Maskine i Cornwallis og det lufttomme Rum, som der 

frembragtes ved Dampen, er det sandsynligt, at han aldrig 

vilde have tcrnit paa dette Virkemiddel. Den berømte Hooke 

fraraadcdc ham at fortsætte sine Forsøg, i den Overberiisning, 

det aldrig vilde lykkes ham at erholde et saadant lufttomt 

(15*)
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Rum under et stort Steempel, at deraf kunde bringes tilveie 

en anvendelig Kraft, skjsndt han indrømmede, at, naar dette 

kunde siee, vilde Maskinen nok svare til sin Hensigt. Metho

den, ved Hjælp af fortættet Damp at frembringe et lufttomt 

Rum, tilhørte imidlertid Capitain Savery, og Eiendomsret 

dertil var bleven ham sikkret ved et Patent; folgeligen kunde 

Newcomen ikke betjene sig deraf, forend en Forhandling havde 

sundet Sted imellem begge Parter; et nyt Patent blev der- 

sor udstedet i Anret 1705, i hvilket Savery's, Newco- 

men's og Cawley's Navne forekomme, som samtlige Deeltagere, 

skjondt det var vitterligt, at det Eneste, som Savery dertil 

havde bidraget, var at tilstede Bruget af den ham ved Patent 

forsikkrede Methode at frembringe et lufttomt Rum ved Dam- 

pens Fortætning.

Indretningen nf Newcomen's Maskine, saaledes som den 

un fremkom, er angiven i Fig. 120; t er Kjedlen med sit 

Fyrsted, c er den nsiagtigcn borede Støvle, der er aaben for- 

oven, men forneden har en aldeles tætsluttende Bund, hvorfra 

udgaaer det korte Rsr g, der gager op fra Kjedlen, og hvori 

Damphanen er anbragt. Stæmplet ved c drives op eller ned 

i Stsvlen aldeles lufttæt og med saa liden Rivning, soin mu- 

ligt. Stæmpelstangcn a er ved en Kjæde forbunden med den 

cirkelrunde Deel af Indretningen lul, som kaldes Ma- 

stinbommen, og som nu forst anvendtes. Maflinbommen var 

dannet af stærkt sammenfoiet Tommer, der endnu ydermere 

sammenholdtes ved Jernbolte og Jernbaand og var indrettet saa- 

ledes, at den vuggede paa en Iernarel u, der understottedes af 

Muren lek, som i Almindelighed var een af Sidemurene af Hn- 

set, hvori Maskinen fandtes, sag ot ben Ende af Bommen, 

hvortil Stcempelstangcn var hæftet, laae inden i Huset, den 

anden Ende udenfor i den frie Luft; fra denne Endes cirkel- 

runde Deel gik en Kjæde og en Stæmpclstang mm ued i 

Brynden eller Minen, der skulde udpumpes. Denne sidste 

Stæmpelsiang er hæftet til een af de Pumper, der ere afbil- 

dpde Fig, .99, 100 eller 104, hvor Vandet heevev ved at 

Stæmplet drages i Vesret, efterdi denne Maflines Kraft be- 

staaer i, at Dampstovlens Steempel drives ned, og gltsaa Pum-
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pens- formedelst Bommen, op. Naar Bryndens Dybde er 

stor nok, vil Steemvelstangen mm’é Vægt være tilstrækkelig 

Modvægt mod et; hvis ikke, skaffes den fornødne Vægt tilveie, 

ved at paahcenge Modvægte, som oo, saaledes at den samlede 

Vægt af disse og af Pumpestangen opveier Dampstcemplet c, dets 

Stang a og dets Nivningsmodstakid i Stovlen; uaar Ha- 

nen g da aabnes og Luft lades ind under Stemplet, hæves 

dette uden al Voldsomhed af Modvægten; men, fluide Pnm- 

pesteemplet være saa tungt, at det med Voldsomhed drog 

Dampstcemplet i Vejret, endog trods Atmosphærens Tryk, maatte 

Modvægten anbringes paa dettes Stæmpelstang. Saaledes 

maa Masiinen indrettes, at Dampffæmplet gaaer let og jevnt 

op, uaar Luft lddes ind igjenncm Hanen q\ thi under den 

hele Prove forudsætte vi, at ingen Damp virker, eller at un- 

der Kjedlen ingen Ild er atttændt. En Sikkerhedsklap, der 

gaaer opad, er anbragt i », og den holdes lukket ved Vcegt- 

siangen rs og Skydevægtcn r, der ved at skydes nærmere hen 
eller længere fra Klappen trykker denne ned med en mindre 

eller storre Kraft; saaledes vil Dampen kunne Undslippe af 

denne Klap, hvis dens Kraft nogensinde blev for stor. Eft 

terat Masiinen saaledes er beskreven, vil Maaden, hvorpaa 

den virker, let indsees. I Kjedlen t gydes den tilstrækkelige 

Mængde Vand, Hanen g aabnes, og Stemplet c drages ned, 

hvorved Luften, som findes under dette, jages igjennem Kjed- 

len udaf Sikkcrhedsklappen s. Dernæst lnkkes Hanen g, og 

Stæmplet hindres nn fra at stige ved det udvendige Lufttryk. 

Bringes nu, ved at Ilden antændes, Damp til at udvikle-sig> 

vil, naar Hanen g atter aabncs, Dalbyen jages ind i Stsb-' 

len og drive Stæmplet c, deels- ved den Overvægt, Dam

pen ved sin Spændkraft kan have over Atmosphcerens Tryk, 

men især ved Modvægten oo, op til det Hverste af Støvlen; 

nu lukkes Hanen g, Og Stæmplet forbliver da overst < 

Støvlen, som nu aldeles er fyldt med Damp, indtil denne 

fortættes ved Afkjolen. F»r at bevirke denne Fortætning er 

en liden Kiste med Vand stillet hoit oppe, den forsynes med 

Vand af et Ror pp, der gaaer fra Pumpen ned i Broaden 

xt og har et andet N-r dd, der gaaer fra Bunden af denne
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V a n d k is te / , t i l B u n d e n a f S tø v le n c, s a a a t, n a a r H a n e n  

v e d e a a b n c s , o g e n l id e n  D e e l k o ld t V a n d la d e s in d i S ts v -  

D a m p e n d e rv e d fo r tæ tte s , o g s a a lc d c s e t lu ft to m t R u m  frc m -  

b r in g e ö ; n u v il A tm o s p h ä re n  k u n n e y ttre s it T ry k p a a S tæ m -  

p lc t c, o g d r iv e d e tte n e d m e d e n K ra ft, d e r s ta a e r i F o rh o ld  

t i l d e ts O v e rfla d e , n æ s te n  a f 1 4  U  p a a h v e r Q v a d ra tto m m e ; d a  

d e n e n e E n d e s a a lc d c s ja g e s n e d , v il d e n a n d e n E n d e , h v o r-  

p a a P u m p e s ta n g e n mm e r a n b ra g t, d ra g e s i B e tre t, o g alt# 

fa æ v irk e t i l a t o p p u m p e V a n d e t. K ra fte n v e d e n s a a d a n  

M a s k in e e r ik k e r in g e ; th i, a n ta g e v i a t S tæ m p le t e lle r S to v -  

le n b lo t h a r e n T v æ rlin ie a f 2 F o d (h v ilk e n in g e n lu n d e e r  

s to r fo r e n M a s k in e a f d e n n e In d re tn in g ), s a a e r S tc e m p le ts  

F la d e in d h o ld 4 5 2 4 Q v a d ra tto m m e , h v ilk e t m u ltip lic e re t m e d  

1 4  i l, g iv e r 6 3 3 3  ik > , o g , fra re g n e v i n u |  fo r R iv n in g s m o d -  

R a n b , b liv e r 4 7 4 9  ir d e n K ra ft, h v o rm e d  S tc e m p le t d r iv e s n e d , 

o g a lts a a P u m p e s ta n g c n d riv e s o p .

D e n n e M a flin e v a r i B e g y n d e ls e n la n g t m in d re fv ld -  

k o m m c n , e n d d e n h e r e r b e s k re v e n , o g h a v d e m a n g e M a n g le r  

o g U b c q v e m m e lig h e d e r , s o m fs rs t T id e fte r a n d e n b le v e a f

h ju lp n e , th i i B e g y n d e ls e n b ra g tc s F o rtæ tn in g e n t i lv e ie v e d  

a t S ts v le n u d e n fra a fk jo le d e s , is te d e tfo r a t V a n d in d lo d e s i 

te n ; e n d v id e re k ræ v e d e s d e n s tø rs te N ø ja g tig h e d h o s A rb e id e -  

rc n , s a a a t h a n ju s t i re tte T id d re ie d e b e g g e H a n e r; th i,  

h v iv  D a m p e n i a ltfo r la n g T id t i l lo d e s a t s lip p e in d i S tø v le n  

« "d e r S tæ m p le t, d a k u n d e d e tte e n d o g a ld e le s k a s te s n d a f 

S tø v le n ; o g , a a b n e d e s H a n e n ik k e h u r t ig t n o k , id e t S tc e m p le t 

g ik n e d , v ild e d e t le t f la n e m o d B u n d e n  a f S tø v le n o g h u g g e  

re n i S ty k k e r. D a m p e n , d e r s a tte M a flin e n  i G a n g , b le v  

o g s a a b e s tä n d ig e n b la n d e t m e d  e n v is  D e e l L u ft, s o m  u d v ik le d e  

s ig a f V a n d e t, m e d e n s d e t k o g te , o g d e n n e t i ll ig e  m e d d e t k o ld e  

B a n d , s o m in d s p ro ite d e s fo r a t fre m b rin g e F o rtæ tn in g e n , o p -  

d y n g e d e s ig s a a le d e s , a t e t R o r ff b le v n ø d v e n d ig t fo r a t af# 

fø v e  b e g g e i e n  K is te  h, s o m  fa n d te s fo rn e d e n . F o r at v e d lig e -  

h o ld e d e t lu ft to m m e R u m  h a v d e d e tte R o r i E n d e n e n K la p ,  

s o m  fo rm e d e ls t d e n e g n e L y d , d e n g a v , id e t L u fte n p u s te d e u d  

o g K la p p e n a tte r fa ld t til, k a ld e s S n fd fte k la p p e n  (S n ifu 'n g -  

C la c k ) . V a n d e t o g h v a d L u ft, d e r m a a ttc in d e h o ld e s i S t-v -
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len, udjoges af dette Nor og Klappen- ved at blot Stænlpler 

sank nok saa lidet ued, og saaledes blev Støvlen aldeles fri 

for Luft og Vand imellem hver Gang, frist Damp indlodes. 

Naar vi betragte de Vansieligheder, der folge med at bringe 

en saa sammensat Masiine, som Dampmasiinen, til større 

Fuldkommenhed, maae vi untre os over, hvorledes den sireed 

frem i de første 7 Aar efter 1705, da den forst blev indfort. 

Nogle af disse Forbedringer vare aldeles tilfældige; saasom at 

lede koldt Vand ind i Støvlen, istedetfor at anbringe det ud- 

vcndigen, opstod fra nogle Huller, der vare i Stcemplet af 

Masiinen, øg som tillode det Vand, der stod ovenpaa Stcemplet 

for at holde det lufttæt, at lebe ued og fortætte Dampen ; og 

den store Vansielighed til rette Tid at aabne og lukke Hanerne 

overvandtes ved et Indfald, en Dreng, ved Navn Humphrey 

hotter, fik; han bandt nemlig nogle Snore og Stropper til 

Hanerne af en Mafline i Wolverhampton, hvorved han var 

ansat, for at befrie sig fra Len Uleilighed at passe Hanerne, 

og, sijyndt denne Ting først paa en klodset Maade bragtes i 

Stand, udfsrte den dog sin Gjerning ret godt, og gav den 

ftrste Anledning til det Maflinerie, der kaldes Styrehaanden 

(Hand-Geer), hvorved Klapperne og Hanerne af alle Damp- 

masiiner nu drives ved selve Dampens Virksomhed.

Dampmasiinen kunde dog ikke siges at være i nogen 

fttldkommen Tilstand før 1718, da Zenry Beighton i New

castle oprettede en mægtig Dampmaskine af samme Natur som 

Newcomen's, men med mange vigtige Forbedringer, især med 

Hensyn til de Dele, der vare i Bevægelse, og den Ncaade, 

hvorpaa Dampen lukkedes ind eller lnkkedes ud, ved Hjælp af 

Tapbommen (Plug-Tree), der virkede paa visse Vægtstcenger 

og Hager, hvorved Hanerne sættes i Bevægelse; ligeledes for- 

bedrede han betydeligen Stsvlens Befeestigelse, ihvorvel han 

dog ogsaa satte den lige over Kjedlen, saaledes som det er af- 

bildet Fig. 120; fremdeles anbragte ferst han en liden Tryk- 

pumpe, der sprøjtede Vand i Kjedlen for at erstatte det, der 

gik bort ved Uddunstningen. Masiinen blev med alle disse 

Tillæg anscct saa fuldkommen, at videre Forbedringer ikke vare 

at vente og man vedligeholdt den uforandret, hvor hyppigt
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man end brugte den, l et h.üvt Aarhundrede under Navn af 
Brighton's Ildmasiine.

Gjsre vi blot en Regning paa den umaadclige Kraft, 

som yttrer sig i Ttovlen af -een af disse Maskiner, naar den er i 

Arbeide, ville vi sirar indsee det upassende i at stille Stsvlcn 

ovcnpaa Kjedlen, der atter st.iaer over'en svær Ild; thi, hvor 

stærkt Ildstedet end er, vil det dog stedse ved den stærke Ild være 

noget Forfald underkastes og, naar nu Reparationer skulde fore- 

tages, maa hele Maskinen bringes i Ulave. Uagtet Brighton 

gjorde den Forbedring at stille Stelen imellem stærkt Tommer, 

saa at den -ikke aldeles hvilede paa Dampkjedlcns Munrveerk, var 

der stedse saa megen Nysten og Stoden, at Ovnen snart alde- 

les forstyrredes, og S tæm plet, idet ddt- gik op, drog hele Stov- 

len og Kjedlen saameget op^ som-Lommerets Spændighed vilde 

tillade det;- denne Virkning, fom yttrer sig ved hvert Slag, 

fandtes selv hos de fuldkomneste Mastiner. Stundom fjernede 

man den ved at bruge' Savery's Bygningsmaade' og anbringe 
Støvlen ved Giden af DampkMcn, naar Støvlen da fastgjor- 

des i en fast Mnur, ker ingen Forbindelse havde med Ilden, 

øpnaaedcv-cisHøiere Grad af Fasthed, og tillige var Maskinen, 

som Følge heb af, ikke faa-lM, altsaa behøvede Mafiinhuset ikke 

at være saa hsir, ei heller behøvede det, da nu Vægten for/ 
deeltes over en siorre Grundflade, at være saa fast bygget.

Da Dampmaskineir til den Tid betragtedes som snare 

fuldkommen,-,aa var Bldenskabslnænds og Kunstneres Opmeerk- 

somhed ikke saameget henvendt pmi dens mechaniske Forbedring, 

som paa' Midlerne at befpate Brændsel; thi denne Mafline 

var til ken Tid aldrig brugt uden efter en stor Maalestok, og, hvor 

man anvendte den, befandtes den ut være en stor Brændselsslu- 

ger. Imidlertid forstod nran dengang ikke tilfulde Naturen 

af Hede og Damp, og istedetfor at Hovedfeilen hos Ma- 

siinen selv, hvilket forst senere opdagedes, fog te man den hos 

Kjedlen, desaarsag gjorde man mange Forsøg, idet Kjedlen 

gaves forskjellige Skikkelser, saa at den med den mindste Brænd
sel frembragte den største Mængde Damp. Imellem disse bor 

vi lægge Mærke til Payne'S Methode, som bestaaer i igjen, 

nem en Række af smage Ror, der dreic sig om., at gyde Vand
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i sine Straaler ned i et glodrsdt Jernkar, der havde en kegle- 

dannet Skikkelse; men her blev Vandet snarere chemisit opløst 

end forvandlet til Damp, og derfor ophorte man snart med 

at bruge denne Indretning. Man fandt imidlertid, at den 

Kjedel, som stillede den største Overflade mob Ilden og ikke 

tillod Heden at stige op i Skorstenen, forend den havde ud- 

tymt al fin Kraft, var den fortrinligste; og derfor maatte i 

nogle af de Kjedler, der bleve forfærdigede under Smoatøn'A  

Anviisning, Ilden og Rogen gaae igjennem en heel Labyrinth 
af Canaler. Men den Mængde skarpe Hjørner og Bugter, 

der saaledcs udsattes for Ildens Paavirkning, vare ikke blot 

meget udsatte for at forbrændes og saaledeö ødelægges, men 

gjorde ogsåa H'orfærdigelsen af Kjedleu snare kostbar, uden at 
give et forholdsmæssigen fordeelagtigt Resultat; paa Grund 

heraf indrettes nu Maskinkjedlerue langt simplere, og, endog i 

de. største Neaskiner, anvendte Watt og Boulton kun een Flam 

me og eet Skorsteensrør midt i Kjedleu, der almindeligen har 
den Skikkelse, Figur 121 udviser, og som paa Grund af dens 
Liighed med en Vogn med Ruf over almindeligen kaldes 
Vognkjedlen (waggon-boiler). Den er af en langagtig Skik- 

kelse, dækket rued et halvrundt Laag, som IM'b. Länget stik- 

fer blot ud af Muren, der omgiver Kjedleu, men som i Teg

ningen sor meer Tydelrgheds Skyld fortrl er tænkt borte. 

Størrelsen af disse Kjedler er forfkjellkg efter Äkaskinens focx 
fEjeUige Størrelse. Saaledes har en saakaldet 20 Heste-Ma- 

Itine, eller en Dampmaskines hvis Kraft kan sættes liig 20 
Hestes Kraft, en Kjedel der er 15 Fod lang 05 6 Fod bred, 
saa at Vandet, den indeholder, har en Overflade af 90 Qva- 
br^fob, medens Kjedleu indvendigen fra Bunden til Laaget er 

7 Fod, paa lignende Maade vilde en Kjedel, der var saaledes, 

at Vandets Overflade var co Qvadrqtfod, altsaa f. Er. Kjed- 

len 12 Fod lang og 5 Fod bred, svare ril en Mastine med £ 

af den forriges Kraft, altsaa' imellem 13 og 14 Hestes Kraft. 

(2» Mast,ne trl 80 Heste maatte have en Kjedel, hvis Vand

stade var 3GO Qvadratfod 0. s. v. Ilden lægges pgg Risten 

g, der naner halvt eller ikke tilsulde halvt ind under Kjedlen; 

fn er A  ske  hullet, hvori Asien falder ned fra Ilden. Muren
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o g I ld s te d e t h æ v e s ig o v e r d e to ru n d e H je rn e r n., n, s a a a t 

d e n d a n n e r d e n s a a k a ld te B ro e , fo r a t h in d re , a t L u e n ik k e  

træ n g e r o p i N o g c a n a le n , m e n le d e s m e re u m id d e lb a rt h e n  

u n d e r B u n d e n a f K je d le n , h v o rfra N o g e n o g H e d e n a tte r  

g a a e o p b a g o m  K je d le n o g in d ig je n n e m C a n a le n tt, d e r  

g a a e r h e e lt ig je n n e m  K je d le n u n d e r V a n d e ts O v e rfla d e ; d e rfra  

g a a e in d a d to m n re d e G a n g e , s o m lo b e u d v e n d ig e « la n g s  

K je d le n , o g a f h v ilk e d e n e n e e r a fb ild e t i h, o g h e rfra s tig e r  

R § g e n o p i S k o rs te n e n e oo. E n o v a l s to b t Ie rn p la d e c e r  

a lm in d e lig e n s iru e t o v e r e t H u l, s o m  f in d e s i L a a g e t a f e n h v e r  

K je d e l o g s o m  e r s to rt n o k fo r a t e n M a n d k a n g a a e n e d o g  

re n s e K je d le n , o g in d v e n d ig e n u n d e rs ø g e o g is ta n d s æ tte d e n ,  

p a a G ru n d d e ra f k a ld e s d e tte H u l M a n d h u lle t (m a n -h o le ). 

D e n fo rh e n b e s k re v n e D a m p p rø v e r m e d Q v ik s s lv (S . 2 0 7 ),  

e lle r D a m p -S p æ n d k ra ftm a a le re n e r a n b ra g t i q; /  o g  /  e re  

P rs v e h a n e rn e (S . 2 2 1 ), v e r e n H a n e fo r a t a fta p p e d e t  

o v e rflø d ig e V a n d , e lle r o g s a a fo r a ld e le s a t to m m e K je d le n .

A lle d e M a s k in e r, v i h id til h a v e b e s k re v e t, e n e m e d U n d -  

ta g e ls e a f A m o n to n s J ld h ju l, h a v e e n te n b lo t h a v t d e n  H e n s ig t 

a t o p p u m p e V a n d , e lle r k u n d e d o g k u n fre m b rin g e e n B e v æ 

g e ls e o p o g n e d v e d a t S tc e m p le t h c e v e d e s o p o g d re v e s n e d  

e n te n u m id d e lb a rt e lle r m id d e lb a rt v e d B o m m e n , s o m  d e t e r  

T ilfæ ld e t v e d N e w c o m e n 's i F ig . 1 2 0 a fb ild e d e M a s k in e ; i 

d e tte T ilfæ ld e v ild e  K jæ d e rn e , d e r b e g g e s tra m m e d e s , d e n e n e  

a f L u fttry k k e t p a a D a m p s tæ m p le t, d e n a n d e n a f V a n d sø jle n ,  

s o m  s k u ld e h æ v e s i V e ire t, h æ n g e l ig c lo b e n d e fra E n d e rn e l 

o g /, s o m  fo rm e d e ls t d e re s B e v æ g e lse o g S k ik k e ls e k a ld e s H e s te -  

h o v e d e rn e . D o g , d a m a n n æ rm e re le e rte a t k je n d e D a m p m a -  

f lin e n s K ra ft, o g § n s k e d e a t b ru g e d e n c i b lo t t il a t o p p u m p e  

V a n d , m e n t il o v e rh o v e d e t n t v æ re d e n  b e v æ g e n d e K ra ft i fo r-  

s k je llig e M a s k in e r, b le v d e t s o m  o fte s t n ø d v e n d ig t a t fo ra n d re  

M a s k in b o m m e n s B e v æ g e ls e o p o g n e d t il e n s ta d ig o m d re ic n d e  

B e v æ g e ls e , o g d e tte v a r u m u lig t v e d d e a lle re d e b e s k re v n e K jc e -  

d e r o g C irk e lb u e r p a a E n d e rn e a f B o m m e n . R e a n e 8 itz «  

g e ra ld s y n e s a t v æ re d e n fø rs te , d e r s træ b te a t b r in g e d e n  

o m d re ie n d e B e v æ g e ls e t ilv e ie , id e t h q n n e m lig in d fla r i B o m -  

m e n s C irk e lb u e r T e e n d e r^ s o m  a tte r g re b e in d i H ju l. Ih v o r-
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pel den hele Indretning var meget simpel, da det ene Hjul, 

der ved Bevægelsen opad var gaaet i een Retning, ved et 

Spærhjul hindredes ved Bevægelsen nedad at gaae tilbage, saa 

var det Hele dog to Gange uden al Bevægelse, nemlig naar 

Masiinbommen gik over fra Bevægelsen opad til Bevægelsen 

nedad, og omvendt, og, skjondt Fitzgerald havde anbragt et 

Svinghjul for selv da at vedligeholde Bevægelse, synes dog 

hans Maskine ikke at være kommen i Brug eller videre forbe- 

dret, et heller Dampmaskinen i det Virkelige at være anvendt 

for at frembringe omdreiende Bevægelse, forend den nu al- 

mindeligen brngte Krumtap og Svinghjulet bleve anbragte paa 

Maskinen. Denne Indretning, saaledes som den anbringes 

paa Dampmaskinen, er fremstillet Fig. 122; v er den Ende af 

Mafliubommen der er modsat den, der er forbunden med 

Dampstcemplet, uu er et tungt Svinghjul af stobt Jern 10 

til 20 Fod i Tvcerlinie, ofte flere Tilsinde Pund svcert. 

Det dreier sig omkring en Axel x, der er trygt understøt- 

tet ved et passende Lager af Jernbjælker. Krumtappen t er 

anbragt paa samme Axel x, fra dens anden Ende 2 ganer 

Forbindelses-Stangen y op til Bommen v. Krumtappen maa 

saaledes veere forbunden med Svinghjulets Axel, at, naar Bom- 

men er vandret eller i Midten af Stillingerne, øverst og ne- 

dcrst, maa Krumtappen ogsaa være vandret, og folgeligen, naar 

Stcemplet er aldeles nede, vil Krumtappen være aldeles oppe 

eller i a; naar Stæmplet er aldeles oppe, altsaa Enden v af 

Maskinbommen saa dybt nede som mnligt, saa vil ligeledes 

Krumtappen være aldeles nede i Stillingen b. I disse to 

Stillinger har Stæmplet ingen Kraft til at drive Krumtappen 

og Svinghjulet rundt, hvilket det har i enhver anden Stil

ling ; men her viser Svinghjulet just sin forhen omtalte Virk

ning (S. 81); thi ved Bevægelsen har det erholdt et Moment, 

og dette vedligeholder Bevægelsen af Krumtappen ogsaa i 

Puncterne a og b, indtil atter Stæmplet kan komme til at 

virke. Paa denne Maade forandres Maskinbommens afvexlende 

Bevægelse til en omdreiende, der vil være aldeles regelmæssig 

og sig selv lige, forudsat at Svinghjulet er tungt nok og tillige 

har en hUtlig Bevægelse, eftersom baade Massen og Hurtig-
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til at frembringe Momentet, hvorved Bevcegel^ 
sen vedligeholdes. Dog det er ikke den eneste Nytte, Sving

hjulet og Krumtappen forsiaffe, ogsaa virke de omvendt paa 

Stæmplet, saa at dette ikke i sin Stevle kan bevæge sig mere 

op og ned, end det Stykke, som svarer til Forfljellen imellem 

og d; saaledes soehindres Stæmplet fra enten at flane mod 

SSiiabui af Støvlen eller ogsaa nt drages ud ovenas i samme, 

^enne Indretning anbragtes forst pan Masiinerie af Matthias 
washbrough i Bristol, fom erholdt 1778 Patent paa sin 

Opfindelses

Af alle de Forbedringer, som ere gjorte ved Dampmafli- 

mn ere de mærkeligste og fuldkomneste af James watt fra 
Ss.-o nær Birmingham. Det maa ansees som en Lykke for 

herden at dette omfattende og uddannede Genie just henvendte 

sig paa denne Mastine. Anledningen dertil var at han repg- 

rerede en Uden Model, som tilhørte Universitætet i Glasgov, i 
Anret 1763. Dr. Black havde til samme $ib med Iver for- 

fulgt sine Undersogelser over Varmen, og Watt, som var uoie 

bckjendt med ham og Gjcnstanden for hans Undersøgelse, for? 

anledigedes til selv at anstille nogle Undersogelser over Maa- 

den at frembringe og fortætte Damp, dog manflee meest til 
Moerflab.^ I Lobet af disse Forsog, vriste sig mange særegne 

^lng, og tinellem drsse den mærkelige OtUstcendighed, at, naat

ophedes i et tæt Kar nogle Grader over Kogepnnctet, 

og dernæst en Hane eller en Klap mrtncsf, styrter Dampen ud 

med Heftighed-, og Heden bringes i to til tre Seconder ned 

Ul det sædvanlige Kvgepunct; ihvorvel Vandets Masse kan 

være saare stor. Denüs pludselige Afkjoling tilsirev han, at 
Dampen ved nt undvige bortførte al den overflødige Hede, 

hvilket man ogsaa siden har fundet nt være Tilfældet. Han 

sinttede derfor, at, efterdi Damp indeholder og er istand til at 

Bortføre faa stor en Mængde Hede, maa den ogsaa kræve en 

stor Deel Brændsel for at frembringes i Mængde, og dette 

kan ingen Indretning af Kjcdel eller Ovn afværge. Tilforn 
vrdstt man, at Vand i ct aabent Kar ikke kunde hedes, hvor stærk 

end Ilden var, til mere end so Graders Varme; og Dr. Black 

op^'de, at al den overflødige Hede, cfterat Vandet havde ops
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naaet so Graders Varme, fl-i bort med Dampen, naar den 

kunde undsiippe; men at, naar den var indefluttet, var Fol- 

gen deraf den hoicre Grad af Barmen, fom Papin opdagede. 

Jsiedetfor altsaa at betragte Masiinen som fuldkommen, og 

blot bestræbe sig for at forbedre Kjedlen, som forend Watt's 

Tid var siect, henvendte han sin Opmærksomhed ene paa at 

spare den Hede, som var frembragt, og udbringe den til den 

styrste Fordeel.

Han fandt, nt Støvlen paa hans lille Maskine blev saa 

heed, det Aiebtik, at Dampen lodes ind, at man ikke ndvendi- 

gcn kunde holde Haanden paa den; thi i Begyndelsen gfkjø- 

lede Støvlen Dampen, som derved tabte sin Speendighed, ind- 

til bande Dampen og Stevlcn havde opnaaet samme Barme- 

grad. Ligeledes indsaac han, at al denne Hede, som saaledes 

var bragt tilveie, atter gik tilspilde, eftersom Støvlen maatte 

tilstrcekkeligen afkjoles ved Indsprøjten af koldt Vand for atter 

at fortætte Dampen og føre den tilbage til den draabeflydende 
Tilstand eller til Vand, inden Stcemplet vilde gaae ned med 

betydelig Kraft; hvorefter den, inden det næste Slag knttde 

gjyres, atter maatte ophedes. Saaledes var altsaa al den Var- 

me, som anvendtes for imellem hvert Slag at ophede Støvlen 

et blot spildt, hvor megen Brændsel den end kostede at frem

bringe, men siadede endog Masiinens Virksomhed, eftersom det 

var vansieligere pludseligen at afkjele, end ophede Stevlen. 

Watt anstillede derfor nogle Forsøg for at angive den Mængde 

af Damp, der saaledes forødes ved hvert Slag for at varme 

Støvlen, og fandt at denne ikke var mindre end tre Gange 

Støvlens ^udhold, saa at ethvert Slag af Maskinen, rstedctfor 

at borttage saa megen Damp, som Stovlen indeholdt een 

Gang, i det Virkelige borttog sire Gange saamegen; og de 

tre forste Vcaal Damp forodtcs aldeles uden anden Virkning, 

end den, at ophede Støvlen saaledes, at det sjerdc Maal kunde 

virke og sætte overecusskemmende med sin Spcendighed Stærn- 

plet i Bevægelse. Denne nødvendige Ophedning og Afkjoliug 

af Støvlen var han ovcrbeviist om at være den væsentligste 

Ufnldkommenhed ved Masiinen, men Vanskeligheden bestod t 

at raade Bed derpaa; thi hans Forsog yisre, at, for at bruge
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Dampen med storste Fordeel, burde Støvlen stedse holdes mu- 

ligst varm, og, var dette Tilfældet, saa var al Fortætning 

umulig. Hans forste Forsøg til Forbedring bestode i at sætte 

en Troestsvle, i Stedet for den forhen anvendte Metalsisvle, 

paa Grund af, at Træet var en flettere varmeleder, eller lang

sommere afgav sin Varme, end Metal. Trcestsvlcn svarede vel 

i een Henseende til sin Hensigt; men, da den qvcellede ud, og 

indvendigen blev ujevn, naar den fyldtes med Vand, tiltog Riv- 

ningsmodstanden saaledes, at han nydtes til at opgive Bruget 

af denne Materie, og atter tage sin forrige Messingstovle, som 

han nu dog omgav med Træ og fyldte alle Mellemrummene 

med fiinstsdt Trækul, saaledes forekom han saavidt muligt 

Afkjsling af den ydre Luft. Ved dette Middel og ved ikke 

at indsprøjte mere Vand i Støvlen, end just var fornødent, 

bragte han Spildet til det Halve. Dog, ved at bruge saa 

liden Deel Vand til Fortætningen, stjondt man derved sparede 

Damp, blev Maflinens Kraft væsentlige» formindflet, thi, da 

Støvlen afkjoledes betydeligcn nnder Vandets Kogepunct, blev 

Fortætningen indvendigen snare ufuldkommen, og en Deel, der 

endnu besad betydelig Spændkraft blev tilbage og modarbci- 

dede i hyi Grad Atlnosphærens Tryk ovenfra. Men Watt var 

overbeviist om, at, naar Fortætningen sieete inde i Støvlen, 

maatte den stedse enten være ufnldkommen, eller ogsaa maatte, 

hvis Afkjslingen sinlde være tilstrækkelig, Damp gaae tilspilde; 

og han var nær ved at uddrage den Slutning, at Dampma- 

flinen ikke var istand til en større Forbedring, men var i dkn 

muligst fuldkomne Tilstand, da han fik den lykkelige Tanke at 

fortætte Dampen i et scrrsiilt Kar, isted.ctfor indvendigen i 

Støvlen. Dette forsøgte han forst paa folgende simple Maa- 

de: et kegledannet Kobberkar sattes i Forbindelse med et Tin^ 

rsr af 30 Tommers Længde og 4 Tommers Vide, og en Hane 

anbragtes som kunde aflukke Roret; Karret fyldtes med Damp 

fra en liden Kjedel, medens Tinrøret nedscenkedes i koldt Vand; 

aabnedes da Forbindelses-Hanen iinellein Noret og Karret, saa 

at Dampen knnde trænge ind, trykkedes strnx Rorets Sider 

sammen, hvilket var Beviis, at disse ikke vare stærke nok, naar 

ved Dampens Afkjoling ct lufttomt Rum dannedes indvendigen
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i Reret. Forsøget godtgjorde altsaa tilstrækkelige«, at det luft

tomme Rum var snare fuldstændigt, og det overgik Äoatt v meesk 

levende Forhaabninger; paa dette støttede han alle de senere For

bedringer, som han anbragte ved denne vigtige Maskine. En 
ny Mode/ forfcerdigcdes strar, i hvilken Delene vare stillede 

saaledes fom det er afbildet i Fig. 123, hvor cc er Gjennem- 

fnittet af Støvlen af en Dampmasiine, som da var i Brug, 

d er Stcemplet, e en Deel af Stcempclstangen, f en Deel af 

Damprsret, der ganer ud fra Dampkjedlen, g er et Rsr, 

der gaaer fra Bunden af Stsvlen og ender sig forneden i en 

huul Kobberkugle, som tillige med en Deel af Røret g er ned

sunket i en Kasse med koldt Vand kk, i er en Hane, der aft 

flutter Forbindelsen imellem Stsvlen cc og Kuglen h. Mer 

vens Stsvlen modtog sin Damp, var Hanen i lukket, og, saa- 

snart som Stcemplet d var hævet op, og Dampen indefluttet 

ved at lukke Røret f, blev Hanen i aabnet, og en Deel af 

Dampen, som gik ind i Kuglen fortættedes, saa at der frem- 

bragtes et lufttomt Rum, hvorved nit den tilbageblivende Damp 

trængte ind i Kuglen, og det Hele saaledes fortcettedes, at det 

fuldkomneste lufttomme Rinn frembragtes, uden at formindske 

i mindste Maade Støvlens Varmegrad; og dette var alt det, man 

kunde snske; thi nu breves Stcemplet aldeles ned til Bunden af 

Støvlen, istcdetfor det tilforn endnu var bleven | over samme, 

og det uden at nogen Varme gik tilspilde. Hvor antagelig 

end denne Indretning syntes at være, var den dog i Udførel

sen forbunden med Vanskeligheder; thi al den Damp, som var 

fortættet i Kuglen h, der fik Navn af Sortætteren eller Con- 

dcnsatoren (condenser), blev inden i den forvandlet til Vand 

og vilde altsaa inden f§ie Tid fylde den, saa at den ikke læn- 

gere kunde opfylde sit Fvrmaal, tillige vilde Vandet i Kassen, 

hvori Fortcettcrcn var nedsænket, snart blive varmt og altsaa 

ikke længere være stikket til at bevirke Fortætningen. Watt 

fandt det derfor snart nødvendigt, ikke blot at udpumpe den 

Ovcrflsdighed af Vand, som havde samlet sig i Forteetteren, 

men tillige at fornye Vandet i Kassen, hvori Fortcetteren sand- 

tes, for at holde det saa koldt som muligt. Han indsaac til- 

lige, at, hvis Vandet, der indeholdtes i Fortælleren Tid efter
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anden udpnmpcdcs, burde til samme Tid Luften og fa a fortyn- 

des, eftersom Dampen saa hurtigere vilde trænge ind. Paa 

Grund heraf udtænkte han flere Midler til fit tomme Fortæt- 

teren, iblandt hvilke det var, at fore et aabcnt Ror fra Bun- 

den af Forteetteren over 32 Fod ned til en Bryud eller Vand- 

beholdning, og saaledes forandre Fortcetteren til et Vnndbaro- 

meter, hvorved den altsna udtømmedes, efterdi vi have sect, at 

Atmosphcerens Tryk aldrig kan bære en Vandsoile af over 32 

Fod. Men, formedelst den Ubeqvemmclighed at regiere et saa 

hoit Nor, foretrak Watt Brugen af en Luft- eller UdtfSm- 

nings-pumpe, som han anbragte ved den ncderste Deel af 

Fortcetteren, og, da denne Pumpe kunde drives ved Maskin- 

boinmen selv, saa indeholdt Maskinen af sig selv Kraft til at 

udpumpe af dens Fortcetter alt det Vand, Luft eller Damp,, 

som den indeholdt, og som havde samlet sig i den.

Watt's eneste Bekymring var, at Bruget af denne Pum

pe vilde belæsse Maskinen formeget og forege Rivningsmod- 

standen, men snart blev han overbevust om det Ugrundede ved 

denne Mening; thi han sandt, at Dampens Fortætnings-Evne, 

naar den passende blev behandlet, var langt større end han 

havde ventet, og at, istedctfor som han forst troede nødvendigt, 

at gjore Forteetteren af samme Størrelse som Dampstsvlen, 

behøvede den blot at være et lidet Kar eller endog et Ror, 

og som Felge heraf kunde Fortætningspumpen, eller som den 

nn almindeügen kaldes Dampmaskinens Luftpumps, ikke kræve 

stor Kraft eller vcesentligen besvære Maskinbommcn.

Den Dampmaskine, som Watt fyrst foreslog bestod derfor 

af en Kjedcl og en Dampstøvle næsten af samme Skikkelse, som 

Newcomen's og Beighton's, som vi tilforn have besirevet, und- 

tagen at Støvlen udvendigen var beklædt med Trcee for at 

holde den i en jcevn Varme, og at, istedetfor Snefteklappen og 

Udsugningsrsret for at uddrage Luften og den til Vand for- 

tcettede Damp, og Indsprsitnings-Hanen for at sproite koldt 

Vand i Stovlen, brugte han Fortcetteren, som med et Nor 

stod t Forbindelse med den nederste Deel af Støvlen og var stillet 

i en Kasse med koldt Vand, som stedse fyldtes med en Pumpe 

fra den nærmeste Br§nd eller Kilde. Medens Vandet saaledes
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oppumpedcs i Kassen, gaves det overflødige Vand Aflsb for/ 

oven, hvorved det ophedede Vand, som ikke var skikket til at 

frembringe Fortætning, og som befandt sig øverst, bortlcdedes. 

Vandet, der udpnmpedes af Fortættercn, bortlededes ligeledes 

ved en Nende, eftersom, da det var varmt, det ikke dnede til 

Fortætning, dog cftcrat forst noget deraf var ved en liden Tryk

pumpe drevet ind i Kjedlen for at erstatte det Vand, som gik 

bort som Damp. Alle disse forskjellige Pnmper bleve drevne 

ved Mastinbommen, og, istcdctfor Hanerne, som tilforn 

havde været brngte, anvendtes nye og fnldkomne Propper eller 

Klapper, der ledede Damp ind og lnkkede for Fortcetteren i 

rigtig Tid; alle disse bleve aabnede og lnkkede paa Brighton's 

Maade ved Tapbommen og Haandgrebet.

Hovcdindrctnittgcn af Watt'6 Mafline, saaledes som ben 

var pna den Tid, er fremstillet Fig. 124 Tavle XII. Kun 

øre Delene i det Virkelige stillede noget anderledes, den ene 

bag den anden, hvilket her er forandret, for at i Tegningen 

ikke den ene Deel skulde bedække den anden; desuden forandre

des Indretningen og Stillingen af Masiincns Dele efterhaan- 

den, som Maflinen forbedredes; men alle de enkelte Dele, som 

ere fremstillede i denne Figur, beholdtes, og dens Hensigt er 

derfor, at gjore Læserne bekjcndt ei blot med disse Deles Nav

ne, men ogsaa med hvad hver især udretter, saa at, naar siden 

den virkelige og nuværende Skikkelse af Maflinen beskrives, 

det blot vil blive fornødent uden videre Beskrivelse at nævne 

Delene. I denne Figur er endvidere for mere SimpelhedS 

Skyld Hanerne beholdte istcdctfor Propperne, som nu i det 

Virkelige anvendes, d er Dampr^rer, som gaacr fra Kjcd- 

len, hvori Dampen dannes, til det Ncderste af Dampft^vlen 

B; et Hanen, hvorved Dampen indlades eller aflukkes, og 

som derfor kaldes Damphanen, ligesom den Prop, der træder 

jstedetfor samme, Dampproppen; C er Dampstæmplet, der 

bevæger sig luft- og vandtæt i Støvlen; D er Stæmpelstan- 

gen, hvis yversie Ende et forbunden med Mastinbommen (som 

det er fremstillet i Fig. 120). E er en Hane og et Ror, der 

gaaer fra en hoitliggcnde Vandbeholder, hvoraf lidet Vand kan 

hældes ovcnpaa Dampstæmplet, og sqaledcs holde det vandtæt;

(16)
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FF viser i Gjennernsnit Træet, hvormed Dampstyvlen er om- 

given, og som i Knnstsprogct kaldes TrFi-en (the jacket); den 

bestaaer af forskjellige Staver, der cre forenede med Baand, 

som en Tonde. G er Udsugnings - Rföret, der gaacr fra 

Bnnden af Dampstovlen til det Hverste af Lsrtætreren H, 

som er et hunlt Metalkar af passende Størrelse, stillet lavere 

end Dampstovlen i en stor Vandkasse IT, der kaldes det bolde 

Vands Rasse; b cr en Hane eller Prop, kaldet Udsugnings- 

kroppen, efterdi den aabner og lukker Forbindelsen imellem 

Dampstovlen og Fortcetteren; K er Luftpumpen, der ogsaa 

er stillet i det kolde Vands Kasse, men dog uden at stnae i 

Forbindelse med Vandet, hvoraf den aldeles cr omgivcn; 

denne Pumpe er af Indretning, som den sædvanlige Huus- 

pumpe, undtagen at den, eftersom den ganer i hedt Vand, har 

Klapper af Metal; dens nederste Klap c kaldes Fodklappen; 

L er dens Stæmpelstang, hvis overste Ende staacr i Forbindelse 

med og drives af Mastinbommen; M cr Sugeroret, som 

qaacr fra Bunden af Fortcetteren II og saaledcs uddrager alt 

det Vand og al den Luft, som denne indeholder; og, da dette 

Vand er varmt, udgydes det i en liden Kasse N foroven, som 

kaldes dcsaarsag det varme Vands Rasse. O cr en almin- 

delig Pumpe, kaldet det tolbe Vands Pumpe, fordi den gy- 

der koldt Vand i Kassen //; den drives ved Bommen paa 

samme Maade, som Luftpumpen. Det overflødige kolde Vand 

lober ud af Tuden P, og det varme Vand fra det varme 

Vands Kasse ligeledes af Tilden Q. De andre Dele af Fi- 

gnren cre nyere Forbedringer ved Mastinen, hvilke siden ville 

blive besircvne.

Efter hvad, der allerede cr sagt om Dampmaskinen, be- 

hove vi kun med faa Ord at forklare denne Maskines Virk- 

somhed; thi, befinder Steemplet C sig ved Bunden af Støvlen, 

og Damphanen a aabnes, vil Damp styrte ind i B, og uode 

Steemplet til at hceve sig formedelst den Modvægt, der befinder 

sig paa den modsatte Ende af Mastinbommen, op til det Hver- 

ste af Dampstovlen; til samme T'd har Steemplet i Lnfrpnm- 

pen hævet sig op, ved at det cr forbundet med Mastinbommen, 

og saaledcs frembragt en Tomhed inden i Fortættcrcn. Saa-
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snart Dampstcemplet er kommet til sit heieste Pnnct, maa Ha- 

yen o, lukkes og b aabnes, Dampen vil da fra Støvlen jages 

ind i Fortættcren og der fortættes; saaledcs frembringes et 

lufttomt Rum, som vil bringe Dampstoemplet til at gaae ned; 

dcrpaa maa b lukkes og a atter aabnes, hvorpaa Stcemplet C 

vil stige paany, i hvilken Tid Luftpumpen K vil udpumpe det 

Vand, der ved Fortætningen har samlet sig i H, og udgyde 

det i A7, og saaledcs forberede Fortælleren til anden Gang at 

frembringe et lufttomt Rum, hvilket den er istand til at gjore 

ved det kolde Vands Pumpe O, der holder Kassen II bestan- 

digen fyldt med koldt Vand. For nt forøge Fortætningsktaf- 

ten fandt Watt det fornødent, at stille en Hane, som i g, for 

nt lade en liden Vandstraale lebe fra det kolde Vands Kasse 

ind i Fortættcren i en saadan Retning, at den just træffer 

Dampen; hvorved Fortætningen ei blot skeer hurtigere, men 

tillige langt fuldkomnere; denne Hane kaldes Indsprøjtnings- 
Zanen.

Watt fandt, ot Maskinen i denne Tilstand kun fortærede 

omtrent den halve Brændsel, imod hvad en Masiinc af hvilken- 

somhelst af de ældre Indretninger havde brugt. Dog endnu 

var han ikke tilfreds med denne Maskines Fuldkommenhed; thi 

Dampstøvlen var oventil aaben og krævede Vand, som laa oven- 

paa Stcemplet for nt holde det lufttæt, folgeligen, uaar 

Stcemplet gik ned, udsattes ei blot den hele indvendige Ovcr- 

fiade af Støvlen for Luftens Paavirkning, men bedækkedes til- 

lige med et Lag koldt Vand, som ved Støvlens Hede forvand- 

lede sig til Damp, og denne Damp frembragte en Afkjoling, 

saa at der dog stedse endnu var et væsentligt ?ab af Varme, 

som ingen af de allerede anbragte Forbedringer kunde afhjælpe. 

Watt besluttede derfor nt prove Virkningen af en foroven luk- 

ket Stovle, ind i hvilken Luften ikke kunde trænge, da Stæm- 

pelsrangcn gik igjennem en aldeles tcetfluttende Bøsning; og 

nu, istedetfor at lade Luften ifølge Atmosphcerens Tryk virke, 

brugte han Dampen ligesaavel hertil, som til nt frembringe et 

lufttomt Rum. Dette Middel troede han, at han kunde mv 

vende, da Lllfttrykket ingensinde var betydeligcn over 14 U paa 

Qvadrattommcn, og han vidste, at Savery havde brugt i sin 

(16*)
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Masiine Damp af en langt større Spændkraft, og at denne 

ikke kunde afstedkomme nogen Fare, naar den holdtes indenfor 

de lave Grcendscr, som han kunde sætte for Heden af den 

Damp, han behøvede; thi, da Dampen ved hans Masiine skulde 

arbeide mod et lufttomt Rum under Steemplet, istedetfor mod 

Len frie Lufts Modstand, saa vilde allerede en Varme af 80 

Grader aldeles svare til en Kraft, (tig Atmosphcerens Tryk, og 

en blot noget høiere Varme vilde give cn langt større Kraft. 

Den eneste Betænkelighed, han endnu nærede, var, om ikke det 

forøgede Forbrug af Damp vilde foranledige cn dertil svarende 

Forøgelse af Brændsel, og at hvad, der saalcdes vandtes paa 

den ene Side, ved at Støvlen ikke afkjoledes, tabtes paa den 

anden Side. Men enhver Tvivl hcevcdcs ved at gjyre Pro- 

ven, der klarligen beviste, hvor heldig hans Idee var, og, 

idet han uddannede den stedse mere og mere, og saaledes for- 

bedrede de af ham senere forfærdigede Maskiner, bragte han 

det dertil baade ved de enkelt- og dobbeltvirbende Maskiner, 

soin man siden kaldte dem, og som ogsaa siden i Bogen beskri

ves, at de ikke med denne nye Maade at virke krævede mere 

Damp end forhen, for blot at frembringe det lufttomme Rum. 

Denne Masiine fortjente nu forst Navn af Dampmaskine, 

da ved den, vi forhen have beskrevet, og som forer Navnet 

den atmosphcerisie Masiine, Lufttrykket tillige virker; men ved 

denne derimod ene Dampens Kraft. Som Folge heraf kan 

Støvlen stedse holdes ligesaa varm, som Dampen, der træder 

ind i den, og alt det store Tab af Brændsel, der hidindtil stedse 

havde været forbundet med Bruget af denne herlige Maskine, 

nndgaaes, og dens Arbcide bliver mere regelret og vedholdende.

Den enkeltvirkendc Maskine skal forst blive beskreven, ef- 

tersom den meest nærmer sig den sidst beskrevne atmofphæriske 

Dampmaskine. Vi behove blot at indskrænke os til at beskrive 

Indretningen og Skikkelsen af Dampstyvlen, efterdi Kjcdlen, 

Fortætteren, Luftpnmpen, Bommen og Modvægten cre de sam- 

me, soin forhen ere angivne, og det Særegne ved Propperne 

og ben Maade, hvorpaa de sættes i Gang, siden skal beskri- 

ves. l^n saadan Støvle er fremstillet Fig. 125: CC er Stov- 

lens Laag, der har cn tætsluttende Bysuing M, igjenncm hvilken
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Steempelstangcn A7, der driver Stcemplet B gaacr aldeles luft 

teet; paa Grund heraf mag Bøsningen være aldeles vel uddreiet, 

og ligeledes Stangen dreiet rund og sieben. Den øverste 

Ende af Stcempelstangen N er forbunden med Maflinbommen 

saaledcs, som det forhen er beskrevet, og ved Modvægten paa 

den anden Ende vil Stcemplet drages i Veiret, uaar alle Ro

rene, der gane ind i Støvlen, ere aabne. D er Roret, der le

der Dampen fra Kjedlen og afgiver den igjenncm Roret 

P til den Lverste Deel af Støvlen men fra Roret D 

ganer ogsaa et andet Rer E, som leder Dampen ind i den ne- 

derste Deel nf støvlen; K er Udsugnings-Roret, igjenncm 

hvilket Dampen gaacr ind i Fortcetteren; I, G, H cre Prop- 

per, der kunne udenfra drives op, og ved hvis Hjælp visse 

Dele af Damprørct DE, eller Udsugnings-Roret K efter Be- 

knnne aabnes eller lukkes; I og H cre saaledcs udenfra 

forbundne, at begge drives til samme Tid enten op eller ned, 

feecitnob bevæger G sig uafhængigt af de to andre. Antage vi 

nu, at Stæmplet B er foroven i Støvlen, og at H er naben, 

men G lukket, fan vil Damp træde ind, fylde hele Roret E 

09 tillige gaae igjennem P ind foroven i Støvlen, den vil alt- 

saa begynde at nedtrykke Stcemplet B og jage al Luften, der 

befinder sig under samme, igjennem ved den aabne Prop 1 ned 

i Reret K og derfra i Fortcetteren, hvorfra Luftpumpen atter 

udpumper den. Naar Stcemplet er kommet saa langt, der karr, 

ned i Støvlen, maa Proppen H, og tillige med samme I luk- 

fce; saaledcs hindres Dampen fra at træde fremdeles ind i 

Stovlen ovenfor Stcemplet; men G aabnes stray derpaa, og 

saaledcs vil Dampen have dcrigjenncm en fri Adgang til det 

Nedcrste af Dampstovlcn, trænge ind under Stcemplet, og der- 

vcb bringe en Ligevægt tilveie med Dampen, som allerede er 

ovenfor. Stcemplet. Modvægten, som findes paa den anden 

Ende nf Maskin bommen, drager nn Stcemplet, der kan ansecs 

at være aldelev frit, dg findes Damp bande foroven og 

forneden, i Veiret, og Dampen kan da undslippe foroven ndaf 

P og gaac igjennem Noret E ind igjennem O under Stæ-n- 

P^t. Naar Stæmplet B nit er kommet øverst op i Stovlen, 

lukkes G, og H og I aabnes; da I er aaben, træder Dampen
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ig jcnnem N oret K ned i Fortcetteren, hvorved et lu fttom t R nm  

frem bringes, og om vendt træ der D am p indad P ovenfor 

Steem plet; dette drives altsaa nedtog le ttere end forhen, eftcr- 

som Fortcetteren allerede har frem bragt et lu fttom t R um for- 

neden i Støvlen 4; staaec D qm pprøveren (g ig . 115 S. 207) 

ölot 4 Tom m er h^it, som er en m eget sæ dvanlig H oide for at 

arbeide m ed denne M askine, saa vil D am pen virke paa Stæ m - 

plct m ed 4 H paa hver O .vadrattom m e m eer, end hvad D am - 

pen kunde udrette i den aabne Støvle, og vil som Følge heraf 

frem bringe en større M æ ngde Arbeide. Steem plet drives atter 

op ved M odvæ gten, saasnart H og 7 lnkkes og G aabnes, og, 

uaar saaledes Propperne afvexlende lnkkes i og op, vedligehol- 

des beständigen M aflinetis Bevæ gelse.

Ihvorve l D am pen i saadanne  M askiner har en dobbelt G jer- 

ning ; nem lig bande at frem bringe et lu fttom t R nm og tillige  

trykke Steem plet ned, saa behøver m an dog ikke nt ind lade m ere  

D am p fra Kjedlen, end ved den gam le atm osphæ riske D am p- 

m askine. Thi i al den Tid, at Stæ m plet bevæ ger sig opad, er 

Kjedlen lukket, og ingen D am p undviger fra sam m e, og den  

M æ ngde D am p, som kræ ves for at bevirke Stæ m plets N ed- 

driven, er ikke større end hvad, der tilfo rn anvendtes for at 

frem bringe ct lu fttom t R um og tillade Stæ m plet at stige opad; 

Bespare lsen derim od, der foran led igcs ved nt Skovlen holdes i 

en lige Varm e og derved, at det Spild , som tilfo rn  fandt Sted, 

saaledes forebygges, giver den et afg jort Fortrin. D e store  

M askiner, der i de sidste Aar cvc oprettede i O m egnen af Lon 

don, ved Vandvæ rkerne N ew -R iver, C helsea, Pork-Build ings, 

W est-M iddelser og G rand-Junction, ere alle af dette Slags  

eller enkeltvirkende ; paa de fleste Steder ere to M askiner an- 

bragte, hvis Støvler have en Vide indvcndigen nf 54 Tom - 

m er, og hvis Stcem pler bevæ ge sig ved hvert Slag 8 Fod.

Alle de D am pm askiner, som vi hidtil have beskrevet, udøve  

Kraft blot i een R etn ing, enten nem lig ene, idet Stæ m plet 

ganer op, eller ene, idet det gager ned, disse kaldes derfor og- 

saa enkeltv irkende M askiner; de ere m eget hensigtsm æ ssige  

for at drive Pum per eller hæ ve Vand, m en ere »skikkede til 

at sæ tte M oller eller andet M aftineric i Bevæ gelse, isæ r hvis
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Bevægelsen sial være aldeles jævn og regelret. Den dobbelt- 

virbende Masiine afhjcelper imidlertid denne Mangel; thi 

ved denne virker Dampen astcrlcnde ovenfor og under Stcem- 

plet og gjor saaledes baadc Stcemplets Opgaaen og Nedgaaen 

lige virksom. I denne Masiine ophorer aldrig Dampens 

Kraft at virke, uden just i det Hieblik, Stcemplet er allerøverst 

eller allernederst i Støvlen, eller i det Hieblik, det ganer over 

fra den ene Bevægelse til den anden; inen for at erstatte 

denne øjeblikkelige Mangel af Kraft og vedligeholde Bevægelsen 

anvendes et Svinghjul, der anbringes paa Maskinen, saaledes 

som vi forhen have oust det Fig. 122 og S. 235.

Den dobbeltvirkende Masiine brngcr dobbelt saa megen 

Damp, søm en enkeltvirkeude af samme Størrelse vilde behø

ve; men dette erstattes igjen, ved at den udfører dobbelt saa 

meget Arbeide. Efter hvad, der er bleven sagt om den enkelt- 

virkende Maskine, behøve vi kun at tilføre lidet om den dob- 

deltvirkende; thi den virker overeensstemmende med sanitne 

Grundsætninger, saa at blot Maskinen kræver en anden Ind- 

retning; her er ingen Modvægt fornoden for at hæve Stcem- 

plet; endvidere maa en saadan Forandring gjores med Damp- 

rorene og Propperne, at et lufttomt Rum kan frembringes af 

Fortætteren baade over og Under Stcemplet, istedetfor t\V 

forn ene under samme; ligeledes maa Dampen afvexl-ende 

klinne indlades over eller under Stcemplet, men stedse paa 

den Side, der er modsat den, hvor det lufttomme Rum be- 

finder sig.

For at vi kunne indser Virkningen af den dobbeltvirkende 

Masiine, mane vi anfore nogle af de Indretninger, som er c a li- 

vendte for at frembringe en passende Fordeling af Damp og 

det afvexlcnde lufttomme Rum, og, ihvorvel 8ire-Gangs-Za- 

neu (four-way-cock) og fccit glidende Styret (sliding re

gulator) ikke kunne ansees som de fortrinligste, cre de dog 

meget simple og anvendes hyppigt til samme Masiine. Lad 

j 4, Fig. 126, forestille, ligesom forhen, Dampstsvlen i Gjen- 

nemsnit; Stcempelsiangen bevæge sig aldeles lufttæt igjcnncih 

Bøsningen, der er anbragt i Langet af Dampstovlcu; er 

Roret, igjennem hvilket Dampen ledes fra Kjedlen ind i Ma<
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leinen, og dette ender sig ved Firegangs-Hanen ED, der 

ligesom Rorene G, //, K, ere tegnede for Tydeligheds Skyld 

større, end de i Forhold til Dampsiovlen fluide være, L et 

Hqandgrcbet, bestemt til, naar forlanges, nt dreie Hanen. 

Denne Hane er indrettet just som en sædvanlig Hane, der 

bruges til at aftappe Deedsier, idet den har en kegledannet 

Tap, der gaaer ind i Hunlningen af Hanen; men Forfljellen 

bestaaer i, at, istedctfor ved en sædvanlig Hane, Tappen, som for 

mere Tydeligheds Skyld her er skygget, har blot en lige gjennern- 

boret Gang, har denne Hane de to halvrunde Gange E og 

D, der ligge i samme Flade, saa at udenpaa Overfladen af 

Tappen 4 Huller vise sig, som ere en Fjerdedecls-Cirkcl fra 

hinanden og ere Enderne af disse to Gange. Saaledes som 

Hanen nu staaer i Figuren, vil Dampen gane fra Roret C, 

'Siennem Gangen D og Roret G, ind under Steemplet B og 

altsaa drive dette i Veiret. Vi ville indser, at til samme Tid 

er der en ligefrem Forbindelse fra det Hverste af Støvlen forme- 

delst Reret Kl, igjennem Gangen E, ad Roret F, som fort

sattes bag Roret G, til M, som gaaer ned i Fortætteren; 

altsaa, saaleenge Dampen virker paa Undersiden af Steemplet, 

vil foroven vcere et lufttomt Rum, som tillader det at hæve 

sig. Saasnart Steemplet er kommet nær det Hvcrste af Stov- 

lcn, maa Hanen dreies en Fjerdedeels-Cirkel rundt ved at 

dens Haandgreb E nedtrykkes, saa at den faner Stillingen L, 

som er afbildet Fig. 127; i denne Figur have alle Bogsta- 

verne samme Betydning, som i den forrige; men Delenes 

Stilling et saaledes, som den folger af Hanens Omdreining, 

Dampen, som nu træder indad C, gaaer opad gjennem Gan- 

gen E og ledes ad Røret 1 ind ovenfor Steemplet. Dam- 

pen derimod, som befinder sig under Steemplet, vil gane igjen- 

nem G op i Roret H, og nu, formedelst Gangen D igjen- 

nem Roret F ned i Fortcetteren; ved dennes Hjælp vil alt- 

saa un dannes under Steemplet et lufttomt Rum, medens 

Dampen stedse driver paa Steemplet ovenfra; Steemplet 

tcö saaledes ned, og, naar det er kommet nederst, dreies Hanen 

alter om til sin fyrste Stilling, hvorved Steemplet vil stige; 

og saaledes vil Steemplet fremdeles gaae jcevnt op og ned, blot
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ved at Hanen dreies, hvilket steer ved at sætte dens Haand^- 

greb i Forbindelse med Maskinbonuncn, altsaa uden nogen 

særegen Hjælp.

En betydelig Indvending mod den nys beskrevne Hane, 

som forst brugtes og maaflee er opfunden af Dr. Papin, er, at 

den bliver ved store Maskiner selv stor, og foranlediger saale- 

des betydelig Nivningsmodstand, og for at overvinde denne krce- 

vcs en ftorre Kraft, end man vel kan undvære. Erfaring har 

godtgjort, at de Masiiner, hvor Dampen saaledes fortættes, 

behove for hver Hests Kraft, til hvilken de ere ansatte, en 

Aabning i Gangen t Hanen af een Qvadrattomme, altsaa i 

en 16 Hestes Maskine maae Aabningerne være 10 Qvadrattom- 

mer, altsaa s. Er. 2 Tommer i Gjenncmsnit eller i Brede og 

8 Tommer lange; men da maa Tappen t det Mindste have en 

Tværlinie af 6 Tommer, og, skal Hanen være aldeles damp- 

tcet, maa Kraften paa Haandgrcbet L være snare stor, især 

naar Maskinen begynder sin Bevægelse. Murray i Leeds op- 
fandt derfor den glidende Styrer, hvis Hensigt var den 

samme, som Firegangs-Hancn, og som endnu meget alminde- 

ligen bruges ved smaae Masiiner; ved større derimod er ingen 

Indretning saa hensigtsmæssig, som de kegledannede Propper, 

der forhen ere omtalte og afbildede ved H, Z og G i Fig. 125. 

Disse Propper kunne nemlig gjores af hvilkensomhelst Stor- 

relse, og da de blot skulle trækkes lige op, kunne de være me- 

gct simple og lette at styre; og det er aldeles ikke uscedvan- 

ligt, at den ene ganer lige igjennem den anden, saa at den 

ene er nede, medens den anden er oppe, saaledes som det er 

afbildet ved Propperne G og I, Fig. 125, ved hvilke den ne- 

dcrsie Deel af Stangen, der forener den overste Prop H 

tticb den nedcrste 7, er omhyggelige» dreiet og passer noie ind 

i det Hul, der er boret i Proppen G, som er i Grunden ikke 

ondet end en tcetsluttcnde Bøsning, hvis Pderdeel danner 

Proppen G, der ligeledes uoiagtigen er afdreiet og passer i 

sin Bøsning. Den glidende Stprer er fremstillet i to Stil- 

linger, Fig. 128 og 129; i den forste vises den pcrspcctivistt, 

blot cr den forreste Plade borttagen, for at den indvendige 

Indretning desto tydeligere kan sees, den anden Figur viser
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den i lodret Gjennemsnit; den er paa samme Maade anbragt 

ved Dampstovlcn, som Firegangs-Hanen, Fig. 126, og har de 

samme Forbindelses-Ror med den overste og nederste Deel og 

med Fortcetteren. I Fig. 128 og 129 er r Enden af Reret, 

som leder Dampen fra Kjedlen ind i Rammet eller Kassen s.s, 

saa at denne stedse holdes fyldt; een Side tt af denne Kasse 

danner en Deel af Forbindelsesrorene med Støvlen, der ere 

langagtige, og gane alle paa denne Side ind i Kassen saaledes, 

som det er forestillet ved v, Fig. 128, og ved v, u, w, Fig. 

129. Roret v ganer ind i den nederste Deel af Dampstov- 

lcn, w i den o verste Deel, n ned til Fortcetteren; Siden af 

Kassen, i hvilken disse Rors Aabninger ere anbragte, er fle- 

ben meget noiagtigen flad. Glideren (the slider), der styrer 

Indladelsen af Damp i Støvlen, er fremstillet ved Bogsta- 
verne xx, og er dannet som cu Kasse uden Laag, saa dyb, 
at den omtrent halvt fylder den store Kasse ss, medens dens 

Længde just er tilstrækkelig til at dække de to Rsr v og u, 

Fig. 129. Kanterne, der ere nærmest den aabne Deel af 

Glideren, ere ligeledes flade og saa noiagtigen udarbejdede, at 

de glide imod Fladen tt aldeles luft- og damptæt; for at frem- 

bringe den glidende Bevægelse g aa er en Stang yy fra Glide- 

ren igjennem en Bøsning oven i Kassen s,s. Da nn Glide

ren blot strækker sig saa vidt, at den karr dække to nf Hullerne, 

og Hullet u er i Midten, saa kan dette Hul ikke være frit, 

uden at een eller anden afDarnp-Gangene v og w ligeledes maa 

være fri, hvad enten Glideren c l - o verst eller ncderst i Kas- 

sen, men begge kunne ikke paa eengang være aabne, fordi, 

naar den overste Deel nf Glideren er hoit nok oppe for at 

det nederste Hnl v kan være frit, saaledes som det er fremstil- 

let Fig. 128, vil det overste Hul w være lukket og dets Ror 

aabne sig ind i Glideren, og altsaa fmi Dampen, der beständigen 

gaaer fra Dampkjcdlen indad /', strømme igjennem Aabningen 

ind forneden i Støvlen; derimod finder igjennem ara? en For- 

bindelse Sted imellem det overste Ror w og Røret u, sour 

leder til Fortcetteren. I Fig. 129 finder det Modsatte Sled, 

her er Glideren fremstillet i sin laveste Stilling, og Damp 

gaaer fra r gjcnnem ss og w, og derfra til den yvcrstc Deel
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af Dampstovlen, medens den nederste Aabning v staaer forme- 

delst Glideren i Forbindelse med Roret u, der ganer til F-or- 

tættercn, ved hvilken saaledcs afvexlende foroven og forneden 

dannes et lufttomt Rum. Paa denne Maade er Slangen y, 

ved en liden op- og ncdgaaende Bevægelse, fom den faaer ved 

at staae i Forbindelse med Mastinbommen, istand til at foraar- 

sage den nødvendige Forandring i Dampens Ledning, hvorved 

Maskinens Bevægelse vedligeholdes.

Af den dobbelte Maflines Natnr, og deraf, at dens Krast 

fortsat vedbliver baade, naar Stcemplet ganer op, og uaar det 

gaaer ned, folger, at Forbindelsen med Kjceden, som tilforn er 

besireven (S. 228), her ikke længere kan anvendes, thi Kjce- 

den er ene brugelig, uaar Maskinen trækker det med den i 

Forbindelse sraaende Stcempel, i Veirct. Derfor forandrede 

man Stæmpelstangen til en lige Kam med Tænder, der greb 

ind i ligedannede Teender i den efter en Cirkelbue dannede Ende 

af Mastinbommen eller i Hestehovedet. Dog blev denne Ind- 

retning formedelst den betydelige Stolen og Rivningsmodstan- 

den, som den foraarsagede, snart afsiaffet, og i dens Sted an- 

bragtes en langt ziirligere, der nn almindeligen anvendes under 

Navn af den ligel^bende Bevægelses Indretning (parallel- 

motion apparatus), og ved denne fjernedes alle Manglerne, 

som tilforn fandtes. Allerførst anbragtes den i Aaret 1784 

i de Maskiner, der byggedes for de forhenværende 2llbion's 

Aornmpller, som laae ved Blackfriars Broen i London.

Den Vansielighcd, der opstaaer, uaar Stæmpclstangen 

umiddelbart forbindes med Mastinbommen, hidrører fra at 

Stangen nodes til at gaae lige op og ned i Bøsningen, medens 

Enden af Bommen beskriver en Cirkelbue, og derfor ikke stcm- 

mer overøens med Bevægelsen af Stcempelstangen. Hvis saa- 

ledes l Fig. 130 a er det Midtpnnct, om hvilket Masiinbom- 

men dreier sig, og ab og ac antyde de to forfkjellige Stillin

ger nf Mastinbommen, uaar den er holest og lavest, saa vil 

dens Ende besirive Bnen edb, men efgh fremstille den rette 

Linie, som Stæmpelstaugen beskriver. Nu er det indlysende, 

at Bommens og Stæmplets Bevægelse blot træffe sammen i 

Puncterne f og g; thi, naar Cnden er i c eller b, da er



252 Vandets Bevægelseslære.

Ncaskinbommen indenfor Stæmpelstangen, r d derimod udenfor 

samme; og saaledes kan ingen Masiinboin folge Bevægelsen af 

Stcempelstangen op og ned, med mindre den er forsynet med 

Teender eller har en anden Indretning, som kan forandre Cir- 

kelbcvcegelsen til en retlinet. En saadan, saaledes som den nu 

almindeligen anvendes ved Dampmaskinerne, er afbildet Fig. 

131. Lad pq være det Halve af Maskinbommen, p Midtpunc- 

tet, hvorom den dreier sig, medens Stcempelstangen r er for- 

bunden med Enden q ved Mellemstykket qr\ i q og r ere 

Navler eller Axler, der gane igjenncm Hine i Mellemstykket og 

Huller i Maflinbommen og Stcempelstangen; et andet aldeles 

lignende og ligesaa stort Mellemstykke s ganer fra t, hvor li- 

geledcs en Axel er anbragt i Masiinbommcn; til den neder- 

ste Ende af dette Stykke er Stangen uv heftet, saaledes at 

Enden u ganer om et fast Punct, f. Er.: paa Rammen, 

hvoraf hele Maskinen indefluttes, eller et andet Sted. Stan- 

gen uv er just saa lang som det Stykke as Maflinbommen 

fra p til t, ved denne Indretning solger mi Stcempelstangen 

rn, der gaaer lige op og ued i Dampstovlen m, Masilttbom- 

mens Cirkelbevægelse; thi, da Pnucternc u og p ere faste og 

pt ligestor med uv, begge endvidere, idet de ere forbundne 

med Mellemstykket s, erholde ved Bevægelsen en afverlende 

skraa Retning, vil Stangen uv, saaledes som den er afbildet 

i Figuren med Enden v nedad, formedelst rv stræbe at drive 

Punctet r til Høire, men, da Maskinbommen vender Enden q 

nedad, vil denne trække r til Venstre, og, da pt er lug uv, 

og endvidere tqrv et Parallelogram, o: en fiirsidet Figur, i 

hvilken de modstaaende Sider ere ligelobende, og som Folge heraf 

ogsaa ligestore, ville disse to Bevægelser til Hsire og Venstre 

hæve hinanden, eller Steempelstang^ll gone lige op og ued, 

webens Maflinbommen dreier sig vin sit Midtpunkt p. End- 

videre gaaer Midten af Mellemstykket tv eller Punctct s ogsaa 

li^c op og ned; thi, t vil ved Maskinbommen drages ligesaa * 

meget mod p, soin p til samme Tid drages mod u; Midten af 

tv drages altsaa hverken til Hoire eller Venstre, men gaaer 

lige op og ned. Derfor lade vi ogsaa fra Punctct s udgaae 

Stangen xt der driver Dampmaskinens Luftpumpe, som vi
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nærmere ville beskrive. Vi maae endnu lægge Mærke til, at 

ogsåa paa den anden Side nf Bommen er en lignende Ind

retning anbragt, men som ikke er afbildet i Tegningen. Stun

dom, nnnr den dobbeltvirkende Dampmaskine skal drive Pum

per, eller op- og ncdgaacnde Sange, har Maskinbommcn ogsaa 

paa den anden Ende en lignende Indretning. Hvorledes den 

anden Ende nf Maskinbommen er ved en Krumtap forbunden 

med et Svinghjul, der vedligeholder Bevægelse, selv naae 

Stæmplct skifter fra at være øverst og nederst, have vi feet 

(Fig* l-2 °5 235), knn maae vi bemærke, nt, hvis det

er fornødent, at svinghjulet ganer mere end een Gang rundt, 

medens Stcemplet gaaer for oven ned og atter op, da maa den 

hurtigere Bevægelse skaffes tilveie ved at Krumtappen driver 

et Tandhjul, som atter griber ind i et andet med færre Teen- 

der, hvilket altsaa gaaer hurtigere, og som er fæstet paa Sving

hjulets Axel, sqa at dette folger hiints hurtigere Bevægelse.

Dette er vel en ikke aldeles fuldstændig, men dog en Ho
ved-Oversigt over de vigtigste Forbedringer, som Dampmaski

nen modtog under Watt's Hænder — Forbedringer, som ud- 

tale deres Opfinders dybtgranskende og Utrættelige Aand; thi, 

uagtet hans mange andre Beskæftigelser, der bortkaldte hans 

Sind fra denne ene Gjenstand, var han istand til at tilende- 

bringe dem imellem Anret 1763 , da han fyrst begyndte at 

tænke over bcmic Gjenstand, og Anret 1769, da han erholdt 

sit sorstc Patent. Dog er det sandsynligt, i folge den ubestemte 
Maadc, paa hvilken Patentet er stilet, at Watt vel havde an; 

(tittet en Række af Forso g, der havde ovcrbeviist ham om Veer- 

bicii af hans Opfindelse og Rigtigheden af de Slutninger, han 

uddrog af samme, men at han ikke var aldeles Herre over, hvor- 

lcdcv han skulde udfore sin Psm,, ja vidste maaflec ikke engang 

ret, hvorledes han paa bedste Maadc siuldc indrette en Ma- 

silnc efter dicge Grundsætninger; hans Patent omtaler ene For- 

mindsielsen af Dampforbruget, men han bestriver ikke noget 

Redskab eller nogen Form af Masiinen, hvorved dette kunde 

stec; han siger blot overhovedet, at Støvlen eller Dampkar- 

ret maatte holdes al den Tid, Masiinen var i Virksomhed, lige 

saa hedt, fom den Damp, der indtraad, enten ved at give det
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en Klædning af Treee, eller omgive det med Damp, som er 

det, der nn almindeligen skeer, idet Støvlen sættes i en større, 

der ligesom Træklædningen kaldes Tesien, og imellem begge 

indlades Damp, eller og ved Hede, og saaledes, at hverken 

Vand eller noget andet Legeme, koldere end den selv, kommer 

i Berorelse med den; endvidere, at Dampens Fortætning maatte 

udfores i et særskilt Kar, der stod i Forbindelse med Damp- 

stovlen, og at Forteetteren endeligen maatte holdes saa kold 

soin muligt; fremdeles at en Pumpe maatte anbringes ved 

Fortcettercn for at borttage hvad Luft eller Materie, som 

maatte findes i dem. Jovrigt ointaler han, nt i nogle Til- 

fælde agtede han at anvende Dampens Spcendighed til at virke 

yaa Stæmplet, istcdetfor Atmosphærens Tryk, og at Dampen 

efter dette Brug enten kunde gaae ud i den frie Luft, eller fores 

tilbage til Fortælleren, for der at fortættes; i andre Tilfælde 

agtede han at lade Damp virke pan Skovler af Vandhjul, 

saa at den frembragte Bevægelse, ligesom ellers Vandet, nnd- 

tagen at disse Skovler skulde være bevægelige ligesom Klap- 

per, saa at Dampen kun kunde gaae frem i een Retning; atter 

i andre Tilfælde vilde han aldeles ikke fortætte Dampen, men 

blot forandre dens Temperatur, og frembringe Bevægelse ved 

dens afverlcnde Udviden og sammentrækning; og omsider, at 

istedetfor nt bruge Vand for at gjøre Stæmplet og de øvrige 

bevægelige Dele af hans Mastine tamptætte, anvendte han 

Olie, Vor, harpixede Legemer, Fedt, Lviksolv eller andre Me- 

taller i flydende Tilsand.

Aldrig saasnart havde Watt udviklet Dampens sande 

Vcesen og Manden, hvorpaa den behandledes med største For- 

dcel, ferend man kom frem med mange Forbedringer, eller 

soregivne Forbedringer. Men de saare almindelige Udtryk af 

hans 2lngivelse satte ham istand til at afvise enhver Paastand 

om Opfindelser, som kunne stade de ham ved Patent forsikkrede 

Rettigheder. Ogsaa angreb man ham, fordi hans Forklaring 

ikke indeholdt saa ligefremme Angivelser, nt Arbejdere derefter 

kunde rette sig, naar hans Patents Tid var udløben; maasiee 

har overhovedet intet Patent været udsat for saa mange strænge 

RetsUNdersogelser, som hans; men til hans Lykke udholdt det
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dem alle. Idet Watt sknlde gjore den udforlige Forklaring 

af sin Maskine, havde han forskjellige Vanskeligheder at bekjeem- 

pe; thi han sknlde beftrive en Maskine, med hvilken han al- 

drig havde gjort Forsog efter en stor Maalestok, og med hvis 

Udfyrelses-Maadc i det Store han maastec cnbnn selv var ube- 

kjendt; han havde nemlig erholdt sit Patent, inden han fore- 

ucde sig med Dr. Roebuck, som har anlagt de store Iern- 

værker ved Larrsn i Skotland, og inden han byggede sin for- 

ste Dampmaskine med en Stovle af 18 Tommers Tværlinie; 

alle hans forrige Forsog havde indskrænket sig til Modeller. 

Denne Maskine bragtcs omsider efter gjentagne Forandringer 

til stor Fuldkommenhed. Omtrent til famine Tid opfandt 

John WilHnfon en ny og uoiaglig Maskine for nt bore store 

Ror og Stovler til en Fuldkommenhed, man hidtil ikke havde 

kjendt, og heraf betjente Watt sig. Omfanget af Roebuck's 

Foretagender bragte ham imidlertid i Forlegenhed, og, da han 

ikke længere fane sig istand til at virke i Forening med Watt til 
Forfærdigelscn af Dampmastiuer, solgte han sin Andeel af 

Patentet til Matthias Bsultsn i Sohs nær Birmingham, 

som just da besad betydelige Fabrik-Anlæg, hvilke han ledede 

med stor Dristighed. Did flettede Watt og begyndte sine 

Foretagender i det S-tore, og her var det, han endte sine 

Dage, cfterat have sect et Værksted, han havde dannet, hæve 

sig og vinde Anseelse i enhver Deel nf den dannede Verden, 

for den Kundskab, hvormed det styredes, og for den Fnld- 

kommenhed, som dets Frembringelser havde. Endnu fortscrt- 

tcv det af hans Son i Forening med hans ligeledes afdøde 
Compagttons Son.

Uagtet de Anstrcengelscr, som Watt og Boulton gjorde, 

for nt bringe Dampmaskinen til Fuldkommctthed, frembragte 

de, formedelst Vansteligheden at samle og forfærdige nye Red- 

siaber og gjore de fornødne Tilberedelser, ingen betydelig Pro- 

ve af den forbedrede Maskine, for 1774, da allerede 5 Aar af 

de 14/ i hvilke der var tilstaaet dem Patent, vare forbi, og 

de indsaae, ci blot formedelst den Fordom, Pnblicum i Almin- 

delighed nærer mod nye Opfindelser, men ogsaa formedelst de 

Vanskeligheder, de i Udførelsen havde at kjæmpc'med, at deres
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Patent vilde udløbe, inden de sandsynligviis kunde have en 

Erstatning for deres Tid og store Udgifter. De henvendte sig 

derfor til det engelske Parlament om en længere Termin, og, 

da deres Ansøgning var grundet, erholdt de cn Forlængelse, 

eller et Patent pan 25 Aar fra deres Ansøgning eller fra 1774, 

altsaa til 1799, eller i Alt, fra det forste Patent af 1769, i 

30 Aar.

Efterat Dampmaskinen saalcdes var bleven mere fuldkom- 

men, overbeviste Watt og Boulton sig ved gjentagne Forsøg 

om, nt deres Maskiner vilde udrette det Samme, som de for- 

rige, og det ved £ af de til disse anvendte Kul. Istedetfor 

at sætte h§ie Priser pna deres Mastiner, solgte de dem billigt, 

og krævede blot | af de sparede Kuls Vcerdie, i den Tid de- 

rcs Patent varede, en Accord, som, idet den var fordeelagtig 

for dem, der anvendte deres Maskiner, tillige gav dem en klcek- 
kelrg Gevinst.

Efter saalcdes at have fremsat cn almindelig Historie af 

Dampmastinen indtil Watt's Tid med Indbegreb af hans 

Forbedringer, bliver det nødvendigt, at angive nogle mindre 

Indretninger ved denne mærkelige Maskine, og at fremsætte 

nogle Særegenheder, som vi for ikke at foraarsage Forvirring 

have fo-rbigaact i den almindelige Beskrivelse. Idet vi gjore 

Lette, synes det at være natnrligst at begynde med Kjedlcn, 

hvor Dampen frembringes, og folge med denne igjcnnem hele 

Maskinen. Kjedlcn selv, forsaavidt Damp udvikles i samme, 

er allerede ovenfor beskreven (S. 233). Men Kjedlcn er saa 

væsentligt et Stykke af Dampmastinen, at den har vundet i 

hol Grad Videnskabsmeends Opmærksomhed og mange af dem 

ved den anbragte Forbedringer fortjene vel at bemærkes. Ved 

at betragte Fig. 121, Tavle XI, (Om fremstiller Kjedlcn med 

alt Tilbehør, ville vi indsee, at adskillige af dens enkelte Dele 

ikke endnn ere beskrevne. Den fyrste af disse er Sugeroret 

(the Feed-Pipe), hvis Hensigt er at forsyne Kjedlcn med 

Vand og erstatte det, der koger bort som Damp. Dette er 

fremstillet i Figuren ved ii, der gaacr igjcnnem et Hul for

oven i Kjedlcn, ind i hvilken det er sat noiagtigen damptæt 

og saalcdes, nt det staaer aldeles lige op, Dets lavere Ende
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rækker, paa een Tomme eller noget mindre nær, til Bunden 

af Kjedlen, dets vvcrste Ende, fom maa række nd af Kjedlen 

til en Længde, der staaer i Forhold til Spændkraften af den 

Damp, hvormed der arbeides, ender sig i en liden Tragt eller 

en Kasse, hvorfra Udgaaer en Tnd <7, der force til en Aflobs- 

Canal. Sugeroret er aabcnt heclt igjenncm eller nden Klap- 

per eller Propper; men, efterdi vi have viist (S. 168), at en 

Qviksokvsoile, der har en Høide af een Tomme, holder Ligevægt 

med en Vandsoile af 13| Tomme, saa, hvis Dampen er istand 

til at hceve Qviksolvet i Spændkraftmaaleren til en Høide f. 

Ex. af 6 Tommer, vil den hæve Vandet i Sugeroret til en 

Hoide af 6 Fod 9 Tommer. Er Sugeroret helere, f. Er. o 

Fod, vil altsaa intet Vand formedelst Trykket af saadan Damp 

gane iib a, det, eller af den foroven anbragte Tud et, men 
tvertimod vil alt Vand, der gydes foroven i Sugeroret, gscn- 

nem dette lobe ned i Kjedlen og bidrage til at forsyne den med 

Vand. Desaarsag er ogsaa stedse anbragt en liden Trykpum- 
pe, som den, der er afbildet ved //, Fjg. 124, Tavle XII., der 

ganer i det hede Vands Kasse N, og drives ved en Steempel- 

stang, der gaaer ned fra Masiinbommen; ved denne Pumpe 

forsynes altsaa Kjedlen stedse med varmt Vand. Sngeroret 

er tillige eet af de vigtigste Forsikkringsmidler, at Kjedlen ikke 

sprænges; thi, skulde Dampen nogensinde ved Uagtsomhed af 

Fyrpasseren blive for stærk, vil den for det Forste kaste al 

Qviksolvet udaf Spændkraftmaaleren g, og det med en til- 
srrækkeligcn varslende tetøi; men, lader man Dampens Spcendr 

kraft stige end høiere, vil den trykke paa Vandet i Kjedlen og 

jage det op igjenncm Sugeroret udaf Tuden d i Aflobscana- 
(cn, hvorved altsaa Dampen vil forhindres fra at opdynge sig. 

Dog vil Sugeroret blot med den beskrevne Indretning ikke 

endnu holde den rette Vandmængde i Kjedlen, hvorfor og de 

forhen omtalte og her i f og f anbragte Provehaner findes 
oven Kjedlen for at angive Vandets Høide. Men med et 

libet tillæg kan Sugeroret regjere sig selv eller stedse afgive 

den passende Vandmængde; den øverste Ende af Sugeroret 

lukkes af en kegledannet Prop e, der holdes nede ved en der- 

paa anbragt Vægt. Denne Prop er ved en Stang eller en

(17) ’
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Kjcede forbunden med Vægtstangen a, fra hvis anden Ende 

en Traad gaaer ned, igjennem den teetfluttcnde Bøsning /, til 

Brikken k, der svømmer paa Overfladen af Vandet i Kjedlen. 

Denne Vrikke besiaaer i Almindelighed af en flad Steen, og 

opveies saaledes af den Vægt, der er anbragt paa Proppen 

e\ saasnart altsaa Vandet synker i Kjedlen, loftes s op, og det 

Vand, som pumpes ind oven i Sugeroret af det varme Vands 

Pumpe, kan flyde ued i dette; har Vandet derimod sin rette 

Høide, saa flyder k saa heit, at e holdes nede, og altsaa maa 

det oppumpede Vand atter lobe udaf Tuden cl. I Figuren 

flutter e ikke Sugeroret selv, men passer i en falst Bund 

eller en Mellembnnd, der er anbragt i Kassen, hvormed Su- 

geroret endes; derved udrettes det Samme, og ved Sngcroret 

kan anbringes endnu en Indretning, som er den anden, vi 

ville beskrive, nemlig den selvstyrende Dæmper. En Dcem- 

per eller et Spjeld er en Icrnplade, der hyppigen anbrin- 

ges i Kaminer og i Skorsteensrsr for at styre Lufttrækket, 

hvoraf atter Ildens Magt styres; eftersom Dæmperen mindre 

eller mere drages sor Skorsteensrsret, eller vel endogsaa aldc- 

lcs lnkkcr det, bliver Luftstrømmen, der gaaer igjennem Ilden, 

siorrc eller mindre, eller aldeles ingen, hvorved Ilden kommer 

til at flamme mere eller mindre, eller aldeles udslukkes; sna- 

danne Dæmpere styres i 'Almindelighed af Fyrpasseren; men 

den selvstyrende Dcemper maa regjeres af Ilden selv, saa nt 

denne efter Behov kommer til at brænde mere eller mindre. 

Dette skeer paa folgende Maade: p er en Icrnplade, eller 

Dæmper af tilstrækkelig Størrelse for aldeles at sintte Skor- 

stenen eller Rsggangen oo; den gaaer op og ned i Falser, lige- 

som el Skod, med muligst liden Rivning; til samme er an- 

bragt foroven en Kjæde, der gaaer over de to Tridser r og /■, 

gjennem et Nor af Mcllembnnden af Kassen HHHH, ned i 

Sugeroret ri, indtil det ender sig i ct af Jern stobt hunlt 

Lod s. Naar den selvstyrende Dæmper anvendes, har Sngc- 

rsret endvidere almindelige« et Bryst som ved u, saa at Væg- 

ten ene kan synke hertil; Loddet s har, ved at der i Hunlnin- 

gen er gydct Blye, en saadan Vægt, at det just opveicr Dæm- 

peren p, naar Maskinen er i Ro; da Kjceden nn har en pas-
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sende Længde, saa er, saalcdcs som det er afbildet i Figuren, 

p aldeles oppe og Skorsteensrorct frit; men udvikles Damp i 

Kjedlen, da vil den trykke paa Vandet, og altsaa jage en 

Deel deraf op t Sugerøret; Vægten s vil nn komme til at 

hceuge i Vand og altsaa tabe en Deel af sin Vægt (S. 145); 

saalcdcs vil den ikke længere være istand til at opveie Dæm

peren /), rnen denne vil glide noget ned og tildeels flntte 
Skorsteensroret oo, hvorved Ilden, som nu faner mindre Luft- 

træk, vil brænde svagere; bliver Lufttrækket for ringe, og Ilden 

altfor svag, da dannes mindre Damp, mindre Vand trænges 

op i Sugeroret, og altsaa faner atter -s Overvægt, og Luft- 

trækket bliver atter frit; skulde derimod nogensinde Ilden 

brænde saa stærkt, nt Vandet joges aldeles op i Sugeroret, da 

vilde s tabe i Vandet saa meget af sin Vægt, at Dæmperen 

aldeles faldt ned, eller Skorsteensrsrct aldeles lukkedes. Denne 

Indretning er saalcdcs ei blot vigtig for at styre Dampens 
Kraft, men ogsaa for at spare Brændsel, eftersom Ilden aldrig 
tillades at brænde med siorre Heftighed, end just den, soin er 

fornoden for at ndvikle den Mængde Damp, som Masiincus 
Arbcide kræver.

Iblandt de vigtigste Tillæg til Dampkjcdlen. horer unceg- 

teligcn Sikkerhedsklappen, som jager Damp ud, naar den 

erholder en større Kraft end den, Maskinen kræver, og som let. 

kunde udsætte Kjedlen for nt sprænges. Vi have allerede om- 

talt denne Papins vigtige Opfindelse (S. 225 og 229), men 

saalcdcs, som den er afbildet Fig. 120 ved Bogstaverne rs, kan 

ben ikke anbefales til almindeligt Brug. Den er nemlig der 

fremstillet som en kegledannet Prop -s1, der holdes nede ved en 

Skydevægt anbragt paa Vægtstangen r, eftersom Vægten skydes 

mere ud eller rykkes nærmere mod s, trykker den mere eller 

mindre. Hvor tjenlig ben end er i denne Skikkelse for der- 

med at anstille Forsøg, k<m den paa ingen Maade bctrocs r 

Hænderne paa en ukyndig Arbeidcr; thi, da t>cn Kraft, der 

kræves af Dampen, stedse i Forvcien kan ndregnes med største 

Noiagtighed, burde Arbejderen aldrig have Bestyrelsen af Dam- 

pens Kraft, uden sorsaavidt det kunde tillades ham at for- 

mindfle den. Istedetfor altsaa at bruge en Sikkerhedskrav

(17*)
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eller en Prop med c ti Vargtstang, bor en saadan anvendes, 

som den, der er afbildet ved Q Fig. 121. Den bcstaaer lige- 

som forhen af en kegledannet Prop zv, der bor være til- 

strækkcligen stor; dens Overflade udregnes noiagtigen i Qva- 

drattommcr og ligeledes bestemmes den storste Kraft, Dampen 

nogensinde maa have over Atmosphærcns Tryk; en Vægt, af- 

passet efter dette og Proppens Flade, anbringes ovcnpaa den, 

som x i Fig. 121; og det Hele indesluttes nn i en hnlil 

Metalkapsel, som har en passende Udgang, som y, enten i 

Skorstensrøret eller andetsteds. Dersom f. Ex. Dampens 

siorste Kraft fun bor være 6 & paa Qvadrattommen mere end 

Atmosphærcns Tryk, og Sikkcrhcdsproppcn er 6 Qvadrattom- 

mer, saa bor Proppen betynges af et Lod, der tilligemed Prop- 

pens egen Vægt, udgjyr i Alt 36 fs, og da vil Proppen forst 

nabne sig, naar Dampens Tryk overstiger denne Vægt eller

paa hver Qvadrattomme. Metalkapflcn er lukket, saa at 

blot Masteren, der til samme har en Nogle, kan forandre 

Vægten x. En anden lignende Sikkerhedsprop bor være 

anbragt et andet Sted paa Kjedlen, men med en noget min- 

dre Vcegt, paa det at den kan varsle Mastinkarlen, naar Dam- 

pen bliver for stærk; denne ran forsynes med et Haandgreb, 

som c, for at han kan aabne den og lade Dampen undslippe, 

naar det gjores fornødent; men den indelukkede Prop bor ikke 

have et saadant haandgreb. Alle Kjedlcr bor endvidere være 

indmurede, da den omgivende Mnur saa er en flet Varmele- 

dcr og altsaa ikke tillader Dampen at fortætte sig ved den 

Kulde, som ellers let udvcndigcn fra knude komme til at virke 

paa Kjedlen.

Forend vi forlade Dampkedlen, vil man maaskec endnu 

vente nogen Underretning om Ildstedets Natur og især om 

Midlerne til nt forbrænde og fortære Rogen. Dog der ere 

aa mange og ziirlige Maader, opfundne af forstjelligc Mechani- 

kere, saasom Robertson, Watt og Boulton, Parkes, Brun- 

tsn, Jessop, Arnott 0. fl., at en udforlig Beskrivelse af 

disse vilde optage et heelt Bind. Det, der ligger til Grnnd 

for alle rsgfortærcndc Indretninger, er, at man paa for- 

sijellige Maader stræber at lade en vis Deel atmosphærisi Luft
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blande sig med Rogen, og nu leder den hen til et Sted, der 

er tilstrækkeligcn ophedet for nt frembringe Forbrænding; Rs- 

gcn forandrer sig da til Flamme, og saaledes er enhver rogfor- 

tcerende Indretning tillige en brcendsclbesparcnde Indretning, 

da nu Hede udvikles af de Dele, der ellers som Røg gik bort 

uden Nytte.*)

*) Flere danffe Læsere ville kjende fra Handels- og Jndustrie-Ti- 

denden No. 14, 1826, en Beskrivelse paa røgfortærende Jndrct- 

ninger.

Fra Kjcdlen gaae vi over til Dampr^rene, som siulle 

være tilstrækkelige» vide og ikke for lange, paa det at de ikke 

skulle stille for megen Overflade mod den frie Luft og saaledes 

afkjsles. Ere de lange, da bor Afkjolingen forekommes ved at 

omgive dem med en flet Varmeleder, saasom Høbaand, Saug- 

spaaner, grovt Lærred o. desl. De siulle gaae fra den øverste 

Deel af Kjcdlen til Støvlen, og stedse saameget som muligt opad, 

for at det Vand, som ved en udvendig Afkjoling og deraf felgenbe 

Fortætning af Dampe indvendigen maatte danne sig, kan flyde 

tilbage i Kjcdlen og ikke komme ind i Støvlen. K, L Fig. 

121, vise en Deel af Damprsrene af c tt passende Skikkelse, 

naar der findes to Kjedler, hvilket meget hyppigt er Tilfældet, 

da Kjcdlen er den Deel af Mastinen, der meest kræver Itbx 

bedring; og Mastinen altsaa, hvis kun een fandtes, maatte, 

naar denne istandsættes, staae stille, saafremt ikke da en anden 

Kjedel anvendtes. Hullet M sial vise Forbindelsen af Damp- 

røret fra den anden Kjedel med den første Kjcdcls Dampror; 

under M er anbragt en kegledanuet Prop, der ved Haandgre- 

bet N kan stod es ned mod Brystet, der befinder sig indvendi- 

gen i Roret K- hver Dampkjedel har et saadant Ror og en 

saadan Prop, saa at hvis Damp f. Ex. kom her fra den an- 

den Kjedel gjcnnem M, Og Roret K var lukket, vilde ingen 

Damp kunne træde ued i denne Kjedel, som un var ude as 

Brug, men vilde nodes til at gaae ind i Roret L / der er 

iled s for alle Kjedlerne. Spildcn af Damp forekommes end

videre ved Drøvlen (the throttle-val ve), som er en Klap, 

der er anbragt ved O s Clt stregen Afdeling af Dampryret 

L; den bcstaaer af en tynd Plade, der viser sig i Gjcnnem-
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snit og lader sig dreie ved Haandgrebet P, dog saaledes, at 

den stedse slutter aldeles nyie rnod den indvendige kugledan- 

uede Bøsning, hvori den ganer. Staaer Haandgrebet lod- 

ret paa Damprorets Retning, d. e. vender enten lige op eller 

ned, saa vender Drøvlen den flarpe Kant mod Dampen og 

lader den altsaa frit passere, lægges Haandgrebet derimod hen- 

ad Damproret, saa vender Drøvlen hele Fladen mod Dam- 

pen og hindrer den altsaa fra at gaae ind i Støvlen; en Om- 

dreiuing, blot i en Fjerdedeels-Cirkel, aabner eller lukker altsaa 

aldeles for Dampen, og enhver Mellem-Stilling vil mere eller 

mindre hindre Dampens Udstrømmen; og saaledes vil altsaa 

Maskinens Kraft og Bevægelse med største Nøjagtighed kunde 

lade sig afrette efter det Arbejde, der kræves. Haandgrebet 

kan bevæges ved Haanden, hvor Arbeidct omtrent stedse er 

l-ge; men, stal Maflinen anvendes til meget ulige Arbeide, 

da vilde^ dette være npaalidcligt, og Drøvlen maa styres i 

dennes Sted af Maflinen selv. Lad s. Er. en Masiine an- 

vendes til det haarde Arbeide at valse Blye, hele Dampens 

Kraft vil da kræves, saa længe Blyet er imellem Valserne; 

men, saasnart det flipper dem, lettes strax Byrden eller La- 

sten, der stal overvindes, og, beholdt da Dampen sin fulde 

Kraft, vilde Maflinen fane en Fart, der vilde være den hoist 

farlig. Men Dampen maa i Sieblikket aflukkes eller formind- 

skev, indtil Blyet atter kommer imcllern Valserne, og den fulde 

Kraft kræves. Dette sicer ved den hoist sindrige og ziirlige 

Opfindelse, Styreren (the Governor). Denne er et Pen- 

dul, der er i Omdreining, istedctfor i Svingning; den er af- 

bildet Fig. 132, Tavle XIII.; en fiirkantet Jernstang eller en 

Spindel, der har runde Tapper i begge Ender, er stillet lodret 

paa et eller andet passende Sted og indrettet saaledes, at den 

kan dreie sig rundt paa sine Tapper enten ved Hjulvcerk eller 

ved at en Snoer gaaer fra en Tridse, der er fæstet paa Sving- 
hjulets Arel eller paa en anden Deel af Maflinen, der har 

en orndreiende Bevægelse, til en anden Tridse c, der er fæstet 

forneden paa Styreren; denne fan ved en hensigtsmæssig Iud- 

retning af Hjulvcerket, eller et passende Forhold af Tridserne 

gives den fornødne Hurtighed. Foroven paa Stangen ab til
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Punctet e ere heftede to bsiede Veegtsteenger def og geh, der 

begge kunne dreie sig Punctet e, forneden har hver Vcegt- 

stang en tung Iernkugle i, og begges evcrste Ender d og § 

ere forbundne med Leddene k k og Mellemstykket m, der kan 

glide op og ned ad Spindlen. Af denne Indretning folger, 

at, saalænge i i ligge ned imod Stangen ab, er m saa hsit 

oppe, som muligt; men, naar Kuglerne i i fjernes fra hinan

den og indtage den ved de prikkede Linier angivne Stilling, 

saa vil m glide ned, som det ligeledes er antydet i Figuren. 

Saalænge Styreren er i Ro, eller bevæger sig kun langsomt, 

forblive Kuglerne hængende ind mod Stangen, men kommer 

den i en noget hurtigere Bevægelse, da vil den midtpunct- 

flyende Kraft jage dem fra Stangen stedse mere og mere, jo 

hurtigere Bevægelsen bliver, hvorved atter Stykket m glider 

alt mere og mere ned. En Iern-Vcegtstang In, der dreier sig 

om det faste Pnnct n griber med den ene Ende ind i en Fals, 

der er dreiet i Stykket denne Vcegtstang tjener blot, da 

Armen In er længere end nm, til at forøge Bevægelsen, og 

vi kunne ved at gjore Armen ni tilstreekkeligen lang, frem- 

bringe saa stor Bevæg-else, som vi bruge. Enden l sættes nu, 

for at Styreren kan gjore sin Virkning, ved en stærk Jern- 

traad i Forbindelse med Haandgrcbet P af Drøvlen, Fig. 121, 

saaledes at, naar Kuglerne ligge imod Stangen, dette staaer 

lodret paa Damproret L, eller holder Dampgangcn aabcn, 

altsaa vil Maskinen komme til at gaae med den fulde Fart; 

men, naar denne bliver betydelig, vil Styreren ogsaa dreie sig 

hnrtigt, Kuglerne herved fjerne sig fra hinanden, Stykket m 

glide ned og derved Enden / af Vcegtstangen gaae i Vciret, 

hvorved Drøvlen vil dreies og stedse mere og mere lnkke for 

Damprsret, saa at Masiinens Fart da atter standses. Svært 

Arbeide vil ligeledes formindsie Farten og hindre Kuglerne 

fra at stilles ad; men saasnart Arbeidet bliver lettere, vil Ma- 

siincns tiltagende Fart atter fjerne Knglerne og altsaa atter 

frembringe samme Formindflelse i Farten, indtil nyt paalagt 

2lrbeide saaledes formindfler Hurtigheden, at Kuglerne falde 

ned imod Stangen, og en forøget Mængde Damp da kommer 

til at virke paany igjcunem Drøvlen. Alle disse Forandr,»-
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Ö C V flee, form edelst Svittgh jn let, ikke plttdseligen, og saaledes  

vil Styreren bevirke en næ sten aldeles regelm æ ssig Bevæ gelse, 

selv om Byrden eller Arbeidet i hei G rad er ulige.

D am plyret ender sig, idet det forener sig m ed Støvlen, 

som vi have om talt det, enten ved Firegangs-H anen (S . 247), 

eller ved den glidende Styrer (S . 249), eller m ed en Sam - 

king as keglcdannede Proppe, saaledes som vi have beskrevet 

dem (S . 245) ved den enkeltv irkende M afline. Fra disse for- 

sije llige Indretn inger fordeles D am pen til N or, der gaac til 

det 9 verste og N ederste af Støvlen og Fortcetteren ; disse N or 

1^03 «sider^rene; deres Indretn ing og Fordeling vil for- 

staaes af den givne Beskrive lse og ved en Betragtn ing af Fi- 

gurerne 125, 120, 129. Siderorene af den dobbeltv irkende  
M astine ere im idlertid ikke om talte , naac m an qjor Brug af 

Propper, og dette er stedse Tilfæ ldet ved de sterre M asiiner. 

Folgende Beskrive lse vil vise deres Skikkelse og Brug: 6'Fig. 

133 n bct R er, som leder D am pen fra Kjedlen og fyrer den  

ind l det ncdgaaende R or i, som endes m ed Proppen g, der 

aabner en  Forbindelse m ed det N ederste afS tevlen ig jennem  Si- 

deaabningen b, der er afb ildet som en langagtig Fiirkant, over

lagt m ed Skygge. Proppen e foroven bringer en lignende For- 

bindclse tilve ie m ed en anden lignende Aabning a i den overste

af Skovlen. Ved at disse to Propper e og § afvex- 

kende aabnev og lukkes, indbringes D am p over og under 

Stcem plet. DK er et R yr, der gager ned i Fortcetteren L, 

og hvis sversie Ende D gaaer ind i op, som , itaav Proppen  

f aaben, sæ tter den øverste Aabning cr af Støvlen i For

bindelse m ed dette R or og altsaq m ed Fortcetteren; lige ledes er 

forneden en Forbindelse m ed mn, idet D am pen kan gane

den nederste Aabning b, ig jennem Aabningen K, ud L 

R ^rct K og ned i Fortcetteren. D e to Aabninger i Støvlen, 

lL som kaldes N æ seborene (the nozles), tjene derfor 

Fa  a  y  c  I til at ind lade D am p, som ogsaa siden at fore den hen  

til Fortcetteren, for at et lu fttom t R um kan dannes afverlende  

over og under Stcem plet, og dette fleer blot ved Proppernes  

Bevæ gelse; saaledes, som det er frem stille t i Figuren, er Prop 

pen e oppe, altsaa vil D am p træ de ind overst i Støvlen og
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drive Stcemplct ned; derimod er forneden Proppen h aaben, 

altsaa er der Forbindelse imellem den uederste Deel af Skovlen, 

ad Aabttingen b, og Forsætteren, eller under Stcemplet vil et 

lufttomt Rum dannes. Saasnart Stcemplct er kommet heclt 

ned, maae e og h lnkkes, derimod f og g aabncs; da vil Dam- 

pen ikke længere foroven kunne gane indad e, men derimod 

udaf f ned i Fortættcren, igjenncm Noret DK\ Dampen vil 

forneden nu gaae ind ad g, og derimod er, da h er lukket, 

Adgangen spærret til Fortcettercn; Stcemplet vil saaledes atter 

drives op; hvorpaa, uaar det er kommet til den sverste Deel 

af Støvlen, Propperne atter bringes i deres forste Stilling, 

saaledes som det er afbildet i Figuren. Paa forsijellige Maa- 

Ler lukkes og aabnes afvexlende efter Fornodenhed Propperne; 

enten saaledes som det ovenfor er beskrevet ved Fig. 125 (S. 

245), idet Stangen, der sorer den ene Prop, gaaer luft- og 

damptcet gjennem den anden, hvor da hyppigcn, som det 
er fremstillet i Figuren, Damp, og Fortcetningsproppen ere 
forbundne med en Stang, for at de paa ecngang kunne aabne 

og lukke sig, eller ogsaa, som det cr fremstillet i Fig. 133, ved 

Vcegtsreenger, der gaae damptcet igjenncm Rerene. Propperne 

fa ae deres Bevægelse i saadanne Maskiner, som ere uden 

Svinghjul, ved en Stang eller cn Bom, der gaaer ned fra 

Maskinbommen, denne Stang kaldes Tapbommen (the Plug- 

tree), den er forsynet med Tapper, som finae an mod Vcegt- 

stængcrne. Men i Mafliner med Svinghjul foretrækker man 

som oftest, at anbringe et eccentrifltStykke cllcrHjul paa Sving- 

hjulets Axel x, Fig. 122; idet dette dreier sig rundt, støder 

det fra og trækker til Svinghjulets Midtpupct afvexlende en 

Stang, der staaer i Forbindelse med det eccentrisie Hjul, og 

saaledes er det istand til at give Propperne tilstrækkelig Be- 

vcegelse. En fanban Indretning er afbildet Fig. 134: x cr 

nf Svinghjulet i Gjennemsnit, v det eccentrisie Hjul, 

Ler dreier sig om samme; cn cirkelrund Krands yy omgiver 

tct cceentriske Hjul, dog saaledes nt dette kan bevæge sig inbcit 

i denne, og fra denne Krands gaae to lange Arme zz, der 

f°v Ydermere styrkes Skyld ere forenede med Tværstænger 

vg lobe nd i en Stang til hvilken Tapperne b og c ere
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heftede; da det eccentrisie Hjul'bevæger sig rundt, altsaa erhol- 

der stundom den med Prikker antydede Stilling, stundom den 

inodsatte, saa drages Stangen frem og tilbage; Tapperne glide 

ligeledes frem og tilbage og stede derved afvexlende mod Vægt- 

steenger, f. Ex. mod en saadan, som h Fig. 133, hvorved da 

en Bevægelse af Propperne op og ned siaffes tilveie. Næsten 

enhver Maskinist har sin egen Maadc, for hvilken han har 

Forkjærlighed, sag at der noppe sindes to Maskiner med sam- 

me Indretning til at trække Propperne op og ned, hvorfor 

det ogsaa vil være mindre hensigtsmæssigt at dvæle ved nogen 
enkelt Indretning.

Fra Siderorene gane vi over til Dampst^vlen, angaaende 

hvilken det blot vil være fornødent at bemærke, at nu er den 

beständigen snare fast heftet ned til en stærk, muret Blok, der 

kaldes St^vlemuren og hvorved den holdes aldeles fast. Stov- 

len er indvendigen meget noiagtigen udboret og fleben, og 

Aabningerne, ad hvilke Dampen ganer ind, cre anbragte mn- 

ligst nær det Hverste og Underste af Støvlen, og ere aldrig 

runde, men aflange eller som langagtige Parallelogrammer, 

for at give Dampen saa megen Plads, soin muligt, uden at 

borttage noget af Støvlens Længde, thi Stcemplet maa aldrig 

gaae forbi divse Aabninger, da det saa vilde spærre dem, og 

disse maae ikke være for heie, da der ellers blev for megen Plads 

foroven og forneden, som fyldtes med Damp, der ikke kom 

til at virke. Ofte ere derfor Dampgangene anbragte i en 

fremragende Deel pan Langet og Bunden af Skovlen, og 

derved aldeles udenfor Stæmplets Vel. Ved mindre Maski- 

ner er, som vi have omtalt det. Skovlen omgiven med Trcee 

eller ogsaa Flane!, men ved de større Maskiner omgives hele 

Støvlen af et Metalror, der er aldeles lufttæt, og imellem 

dette og Støvlen indlades ved et lidet Nor Damp fra Kjed- 

len, hvorved Støvlen stedse holdes ligesaa varm, som Dam- 

pen, der træder ind i samme. Da Dainpstovler ofte ere be- 

tydeligcn hole, saa ere de almindelige« omgivne af 011 Omgang 

med Rækværk 3 til 4 Fod fra deres Laag, paa det at Arbei- 

dercn kan gaae rnndt, enten for at udfore Stemplet eller fore- 

tage andre Udbedringer.
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Stæmplet, der bevæger sig i Dampstsvlen, bestod forhen 

af to cirkelrunde Iernplader, der vare heftede sammen med 

Skrner, som til samme Tid tjente til at fastholde Hampen eller 

hvad anden Udstopning, der anvendtes for at gjore dem lu-ft- 

tcette, og, da den Kraft, der virkede paa Stæmplet, stedse bragte 

det til at gone nedad, saa var dette knn ved Iernbaand eller 

Kjcedcr nedhcengt fra Stæmpclstangen, saaledes som det er aft 

bildet i d Fig. 123. Men, da Kraften nn virker almindeligen 

anderledes, baade soroven og forneden, saa ere Stcemplerne 

anderledes indrettede, saaledes som det er afbildet Fig. 124, 

125 og 126; thi en langt større Mængde Udforing- er an- 

bragt imellem Over- og Underdelen af Stæmplet, og, iste- 

dctfor at disse Dele ere Plader, ere de almindeligen gjorte af 

stobt Jern, saaledes, som de ved DD og FF, Fig. 135, ere 

fremstillede i Gjennemsnit; den nederste Deel FF er dreiet 

saaledes, at deri bliver en Rende for Udforingen CC, den 
øverste Deel DD udgjør Resten af Renden, og den er i 
Midten nddreiet og passer over den valseformede Deel af FF, 

som Laaget paa en Daase; begge Stykker holdes sammen af 

Skruerne EE, hvorved deres Afstand bestemmes. Udforingen 

bestaaer nf heglet Hamp, som er vnnden rundt i Randen, 

naar denne er størst, eller Stykkerne saa langt fra hinanden, 

som skruerne EE tillade det; eftcrat Udforingen er lagt 

mutigst sast, bliver Stæmplet sindt ind i Stovlen, og dernæst 

Skruerne trukne til, saa meget som de kunne, for at bringe 

Stæmplets overstc og nederste Deel mnligst neer, og derved 

tillige gjsre Udforingen end tættere, og bringe den til at (Tutte 

mob Siderne af Støvlen. Slides nu Udforingen, saa at 

Stæmplet ganer for let i Stovlen, eller ikke flutter aldeles, saa 

trcekkev Skrnerne, hvis Antal er større eller mindre efter Om- 

stændighederne, endnu mere til, hvorved da Udforingen stedse 

bringes til at tætte alt meer og meer; knnne Skruerne ikke 

trækkes længere til, eller ere DD og FF hinanden allerede saa 

neer, som de kunne komme, og Stæmplet endnu ikke aldeles 

sllittcr, saa maa det udtages og frisk Udforing lægges ind. 

Stæmpelsiangen dd er fæstet til den nederste Deel af Stæm- 

plct FF ved at den har en kegledannet Skikkelse og ganer
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lgjenncm et keglcdannet Hul og ved at foroven er paaskruet 

Mottriken m, som holder Stangen aldeles fast, idet den dra- 

gcr den opad og den kegledannede Ende den nedad. Da bande 
Stæmplet selv ligesonl Støvlens Laag, der maa borttages for at 

komme til det, cre svære, saa er det brugeligt ved alle store 

Masiiner at anbringe over Støvlen en Kran eller en Vægtstang 

for at lette dem. Arthur Woolf opfandt, for ikke for tidt 

at behove at flotte Langet, et Steempel, der var saaledes ind- 

rcttet, at den Bevægelse, der gaves een Skrue meddeeltes alle 

de andre, formedelst Tandhjul, der vare anbragte ovenpaa 

Stæmplet, saaledes at en skor Nogle, ligesorn en Uhrnogle 

kunde stikkes igjennem et Hul paa Langet af Støvlen, og, idet 

Len dreiede denne ene Skrue, tillige drciede formedelst Tand- 

hjul de øvrige og trak dem saaledes alle ligcligen til; Hullet 

i Laaget lukkedes siden med en indflruet lufttæt Prop. Laa- 

get paa Støvlen har endvidere en Hnulning for at modtage 

Tælle, som smceltc ved Dampens Hede, og ftres ned, naar 

det gjores fornødent, i Støvlen ved en Tragt, der har en 

Spcerhane, saa at Stæmplet holdes aldeles damptæt, og tillige 

Rivningen formindskes. En lignende Udforing af los Hamp, 

gjcnncmtrukken af Reelle, er ligeledes svobt om Stæmpelstan- 

gen og de øvrige Stæmpler, og Hampen sammcntrykkes paa 
lignende Maade ved Skruer.

Stundom, for nt spare Uterlighed og Udgifter ved den 

hyppige Udforing, er Stæmplet gjort aldeles af Metal, og 

Messing synes her at være tjenligst, især naar Støvlen er af 

støbt Jern, hvilket almindelige« er Tilfældet. Det Steempel, 

som Dr. Cartwright har angivet, har man fundet at være 

hensigtsmæssigt; det bestaaer nf to Ringe af Messing, som 

have Støvlens hele Vide, men ere fangede i flere Stykker, saa- 

ledes som det er afbildet Fig. is g og 137 ved Bogstaverne 

444^» tingene cre lagte saaledes sammen, at Fugerne ikke 

ligge lige over hinanden; Stæmpelstangen gaaer igjennem to 

Plader, som ved paasiruede Mottrikcr holde den fast og de 

gjennemsangede Ringe sammen; Staalfjcdrene n, n, ri, Fig. 

136, spile disse Stykker ud, saa at de komme aldeles til at 

fluttc mod det Indvendige as Støvlen. Een af de bedste
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Stæmplcr af denne Indretning er afbildet Fig. 138; det be- 

staaer af een tyk Ring af Messing opq, isiedetfor de to, som 

dannede det forrige Stæmpel, Ringen er meget nær afpasset 

efter Støvlen, og ferst ere de tre Afsnit r, r, r, borttagne, 

sag at en ligesidet Trekant opq kun bliver tilbage; de tre 

Spidser heraf s, s, s, ere atter afskaarne, og dernæst det sex- 

kantede Mellemstykke udtaget; Steempelstangcn o ganer nu, li- 

gcsom ved det forrige Stæmpel, igjennem to, stærke Plader, 

een foroven og een forneden, imellem hvilke de tre Afsnit 

r, r, r, og de tre smaae Trekanter s, s, s, holdesved Fjc- 

drc t, t, t, der gane ud fra Stæmpelstangen, trykkes paa Tre- 

kanterne s, s, s, og disse virke som Kiler paa Afsnittene 

r, r, r, saa at, hvis selv Stæmplet flidcs, vil dets Dele dog 

spænde saaledcs mod hinanden, at de stedse ville holde det 

damptæt. Et Stcempcl af denne Indretning har holdt sig i 

flere Aar i en Dampmaskine, uden at behove nogen Forbedring 

eller andet Tilsyn end at holdes vel smurt, og, naar Stov- 
len blot indvendige» er noiagtigt rnud, synes det at være een 

af de bedste Skikkelser, man kan give Stæmplet især i M# 

tryks-Mastincr.

$ra Stæmpelstangen, der stedse er af Smedejern og 

meget omhyggcligen runddrciet, forplanter Dampens Kraft sig til 

Bommen ved den ligelobende Bevægelses Indretning, saaledcs 

soln det er viist Fig. 131, og vi behove ikke at tilfoie andet 

om denne, end at bemærke, at, ihvorvel dcu endnu, som for- 

dum stedse var Tilfældet, stundom gjorcs af Trcee, saa er den 
i Almindelighed sorfærdiget af stobt Jern, noget spids imod 

begge Ender og er bande zirct og styrket ved nogle Frcmrag- 

nmgcr, saaledcs som det er afbildet Fig. 131. Bommen er 

fom oftest stobt af et eneste Stykke, men ved meget store Ma- 

siiner bestaaer den af to prta langs sammenføjede Stykker, og 

fra Mcllcmrttmmet, som har en Brede af nogle faa Tommer, 

gaac alle Pumpestcenger umiddelbart, saafremt de ikke kræve 

den ligclobcnde Bevægelse op og ned. I dobbeltvirkende Ma- 

skincr med lVvinghjnl er ingen Foranstaltning fornoden for 

at begrcendse Rcaskinbommens Bevægelse, eftersom dette skeer 

paa den bestemteste Maade ved Krumtappens Længde; men i
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enkcltvirkcnde Mafliner, hvor ingen Krumtap findes, er et 

stærkt Stykke Trcee anbragt ovenpaa Maskinbommen, som i, 

Fig. 131, hvilket er bestemt til at tage imod Stod af to an- 

dre Stykker Tømmer, som ligge tværs for Maflinbommen; 

begge Dele ere der, hvor de stede sammen, dækkede med Kork, 

for at Slaget kan være desto lettere og mindre stoiende, og 

endvidere, naar Bevægelsen bliver for stærk, rores en Klokke, 

som varsler Arbejdere« om, at Tapperne, hvorved Dampprop- 

perne aabnes, ere stillede urigtigen. I nogle smaae Mafliner 

er Bommen deelt i to Halvdele og har en trekantet Skikkelse; 

hver Halvdeel er da anbragt paa sin Side af Støvlen og 

under denne, istcdetfor over den; i dette Tilfælde kaldes Ma- 

siinen en Klokkeknæc-Mafline (Bell-Crank-Engine), -efterdi 

denne Indretning virker ligesom et Klokkeknæc.

Naar vi gane atter ned fra Bommen og Støvlen komme 
vi til Fortcetteren H, Fig. 124. Om denne have vi tilforn 

bemærket, at den staaer i en Kasse med koldt Vand //, som 

stedse fyldes med Vand fra det kolde Vands Pnmpe O. Man 

fandt imidlertid snart, at blot at sænke Fortætteren ned i koldt 

Vand frembragte ikke endnu en saa hurtig Fortætning, sorn 

Dampmaskinen krævede, det blev derfor fornødent at indsprøjte 

en gandsie ringe Deel koldt Vand i det Indre af Fortætteren, 

hvilket sieete ved Indspr^itmngs-Zanen. Denne Hane er 

afbildet ved g i Figuren; den staaer saaledes nndec Overfla- 

den af det kolde Vand i Kassen //, at, naar den aabnes, en 

Straale koldt Vand jnst træffer Dampen, idet den træder ind 

i Fortætteren. Indspreitningshanen dreies af en lang Stang, 

som gaaer igjennem Laaget af det kolde Vands Kasse og en- 

der sig i en Viser i, der gaaer over en inddeelt Gradbrie, for- 

at vise, hvorvidt Hanen er aaben, eller om den er lukket; thi, 

da inden i Fortætteren findes et lufttomt Rnm, naar Masii- 

uen er i Arbeide, vil en gandfle liden Forfljcl i Omdreinin- 

gen af Hanen, gjere en betydelig Forfljcl i den Vandmængde, 

som ndsprsitcs. Vigtigheden af Indsprsitttings-Hanen viser sig 

tydeligt ved nogle Mafliner, f. Er. ved dem, der besinde sig 

paa Dampbaadene, hvor, formedelst Soens Rnllen, det er 

umnligt at holde det kolde Vand i den rette Heide, og hvor
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derfor ben hele Fortætning maa siee ene ved Indspr-itnings- 

hanen, uden det kolde Vands Kasse.

Det tomme Rum i Fortætteren er frembragt baade ved 

Dampens Fortætning og ved Luftpumpen K; da det er vig- 

tigt, at erholde dette muligst fuldkomment, saa bliver det nod- 

vendigt at have Midler til at domme om dets Tilstand, og om 

Luftpumpen er i Stand og gjor sin Gjerning. Dette skeer 

ved det saakaldte Barometer eller Lnfttrykmaalcren, som be- 

staacr af et lidet lufttæt Iernrer, der ganer fra det Hverste 

af Fortætteren, og ender sig i et omtrent 3o Tommer holt 

Glasror, der er heftet til Væggen i Maskinhuset, eller paa et 

andet fast Sted, og fyldt med Qviksolv. Den nederfte Deel 

af hele Noret, eller den Deel, der er af )ern, kan være saa 

lang, som man vil; foroven, hvor bet skal holde Qviksolvet, 

gives det den Skikkelse, som er afbildet ved k i Figuren. Da 

det er aldeles ligt Lnfttrykmaalcren, der anvendes som Prs- 

ver ved Luftpumpen og denne forhen er beskreven (S. 97), 
saa behove vi her ikke længere at opholde os ved den.

Der er endnu et Stykke ved Fortætteren, som kaldes 

Blæseproppen (blow-waive), og som vi maae leeggc Mærke til, 

saasom det er aldeles nødvendigt, naar Maskitten forst skal seet- 

tcs i Gang; siden derimod bliver det uvirksomt og Ubrugeligt. 

Denne Prop er fremstillet i Z, Fig. 124, og flutter ved den 

kegledanncde skikkelse, den har, et Ror, som ganer ud fra 

Fortætteren til det kolde Vands Kasse. Dens Hensigt er nt 

frembringe det fyrste lufttomme Rttin fsrcnd Maskinen begynder- 

at bevæge sig, thi, efterdi en stor Rivning i Begyndelsen sial 

overvindes, da Smørelsen ved Stceinplet og de andre Pnm- 

per er kold og stiv, saa vilde det være umuligt at sætte Ma- 

siinen i Gang blot ved at indlade Damp paa den ene Side af 

Stæmplct, hvis ikke tillige paa den anden Side et lufttomt 

SUim frembragtes. For altsaa at bringe Maskinen i Gang, 

lukkes ^ndspreitningshanen, og alle de øvrige Haner eller Prop

per aabliev paa cengang, -noget, der skeer af sig selv, ved en seer- 

egen Mcchanisme. Dampen ganer paa Grund heraf ikke blot 

ind i støvlen over Stæmplet, men ogsaa under det og ued i 

Fortætteren, og dette kaldes at gjennemblæse Maskinen; dette
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maa skee indtil alle Dele ere tilstreekkeligen varme, saa at de 

ere istand til at gane; den overflødige Damp, naar Delene 

blive tilstreekkeligen ophedede, vil gaae ud og undsiippe gjen- 

nem Fortcetteren udaf Blæseproppen, der loftes i Vciret ved 

Dampens Kraft og stilles under det kolde Vands Kasse, og 

saaledes vil den undslippe, fortættes og ikke fylde Mastinhn- 

set. Det er denne Gjennemblcesen, der frembringer den 

Etsien, man horer, idet store Masiiner sættes i Bevægelse, 

og som foraarsager et Tab af Damp i de fyrste Minuter, hvil

ket ikke vel kan forekommes. Saasnart Dampmaskinen er til- 

strcekkcligcn gjenncmhcdet, maa Sideroret, som tillod Dampen 

at gaae ind i Fortcetteren, lukkes og Indsproitnings-Hanen g 

aåbnes ved at dreie Haandgrcbct i, da et llifttomt Rum stra,r 

vil danne sig i Fortcetteren, og felgeligen paa den Side af 

Stæmplct, hvilken er modsat den, man lader Dampen ved- 

blive at virke paa. Stcemplet vil da begynde at bevæge sig, 

og efterat det har gjort to eller tre Slag, vil Masiinen være 

tilstrækkeligen gjennemvarmet og fortsætte sin Bevægelse. Skulde 

den ikke gjore det, da maa Gjennemblcesnittgcn foretages paany, 

indtil Maskinen kan komme ordentligen i Gang; efterat dette 

er skeet, bliver Blæseproppen overflødig, men den hindrer ikke 

Fortætteren i sin Virksomhed, efterdi den stedse holdes lnkket 

ved Lufttrykket.

Bruget af de andre Dele af Maskinen, saasom Luftpum- 

pcn K, som udgyder det hede Vand i den lille Kasse A', og 

det kolde Vands Pumpe O, for at holde Kassen II aldeles 

fyldt, behover ingen videre Forklaring, efterdi der er intet Seer- 

egent i deres Indretning. Den lille Trykpumpe 7z, der gaaer 

i det varme Vands Kasse N, forsyner Kjedlen med varmt 

Vand, som den oppumpcr ved sit Sugeror p i Kassen HH, 

Fig. 121, der foroven er anbragt i Sugeroret (S. 258); og, 

dg dette Vand indeholder liden eller næsten ingen Lnft, har 

det i denne Henseende Fortrin for andet, som ellers knnde 

indbringes.
Ved den tidligere Indretning af Dampmaskinerne, endog 

efterat Watt havde forbedret dem, var det brugeligt at lade 

Dampen virke paa Stæmplct hele Tiden, medens det gik fra
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det Sverstc til det Nederste, eller omvendt fra det Nederste til 

det Hverste i Stsvlen; derved blev Bevægelsen stedse tiltagende 

og var størst, just det Vieblik, den skulde standses. Dette var 

skadeligt for Maskinen, ikke blot formedelst den uregelmæssige 

Bevægelse, men ogsaa for det store Moment, som nødvendigen 

waatte frembringes hos Stcemplet, den tunge Maskinbom og alle 

Maskinens øvrige bevægelige Dele, og som maatte tilintetgM 

res imellem hvert Slag med stort Offer af Kraft. Watt 

indsaae imidlertid, ot han kunde gjore Stcemplets Bevægelse 

regelmæssig, istedetfor med tiltagende Hastighed, idet han efter- 

haanden lukkede for Dampen, endog længe førend den hele Be- 

vægelse var til Ende; thi Stæmplet vilde af sig selv gane 

meb den Fart, det ved det forrige Tryk havde faaet, endog 

om ingen Kraft kom til, og denne Fart, som vilde have vce- 

ret skadelig, da ved et fortsat Damptryk den vilde have frem

bragt en vorende Hastighed, tjente saaledes til at fuldbyrde det 

hele (Llag af Stcemplet. Dette gav en betydelig Besparelse; 

thi, istedetfor nu at forbruge en heel Stsvle, fyldt med Damp, 

var næsten den halve Mængde ligesaa virksom, hvorfor ogsaa 

Watt loste i Aarct 1782 et særegent Patent for denne Maade 

at anbringe Damp. I t>e folgende Forsøg, som Watt anstil- 

lede, i Forbindelse med Professor Robison, viste det sig, at 

* af støvlen, fyldt med Damp, udrettede f af det, hele 

Støvlen, fyldt lu c b Damp, vilde have gjort, og at altsaa, 

hvis der lukkedes for Dampen, uaar imellem en Fjerde- 

deel og det Halve af Styvlen var fyldt med Damp, vilde det 
samme Arbeide, som ved hele Støvlen, udrettes, og derhos en 

langt^beqvcmmere og ligeligere Bevægelse frembringes.

Denne Omstændighed er nf største Vigtighed, idet mem 

vil rette Masimen efter foranderligt Arbeide; thi ved at an- 

vende ^tyrehaanden, kan Maskinen bringes til at aflukke sin 

Darnp naarsomhelst, enten ved Enden af hvert Slag, eller tid- 

ligere efter 9nsie. Denne Maade at anvende Damp brngcs 

uu^ beständigen, og viser tillige, hvad vi forhen have bemærket 

(<D. 247), at hverken Firegangs-Hanen, eller den glidende 
Styrer cre de meest passende Midler til Dampens Fordeling, 

ved begge, trænger det Hjcblik, det lufttomme Rum dan-

(18)
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ticé part den ene Side af Stcemplet, Damp ind paa den anden 

Side og fortsætter sin Virkning paa denne Side, indtil af 

selve Masilnen disse Indretninger bringes til at virke mod- 

sat; ved de særskilte Propper derimod, hvilke ere afbildede 

Fig. 125 og Fig. 133, kan Dampen udelukkes, naarsomhelst 

under Stcemplets Slag, enten naar Steemplet har gjort en 

Trediedeel eller det Halve af sin Vei, eller har naaet Bunden 

af Støvlen, og i denne Tid vedligeholdes det lufttomme Rum 

under Steemplet, lige indtil det atter skal gaae i Veiret. Ved 

store Masiiner, hvis Støvler indeholde oste hele Tonder, er 

dette væsentligt, men ved mindre, hvor Støvlen kun holder 

faa Potter, er dette mindre vigtigt.

Sikkerheden af alle en Masiines Dele og Noiagtigheden 

af disses Bevægelser, afhænge af den rigtige Aabning og Luk

ning af Propperne i rette Tid; thi, hvis de forbleve lukkede 

det £)icblif, de skulde være aabne, og aabue, naar de skulde 

være lukkede, vilde betydelig Fortræd opsiaae i Masiinen, der- 

ved at Dampen kom til at virke i en Retning, modsat den, i 

hvilken Steemplet skulde bevæge sig fra oven nedad, eller om- 

vendt. Ved Indretningen af Styrehaanden maa særegen 

Opmærksomhed henvendes herpaa, og det desto mere, jo mere 

Propperne have en naturlig Tilbsielighcd til at blive siddende, 

naar de ecngang cre lukkede, og jo mere de Midler, som man 

anvender herimod, have den modsatte Folge at ville i urette 

Tid aabne Propperne. Grunden til denne Mangel vil end 

tydeligere indsees ved Betragtning af een af de Masiiner, i 

hvilke Propper anvendes, saasom den i Fig. 125 afbildede, i 

hvilken Proppen G forestilles lukket. Betragtes Maskinen, 

som værende i Gang, vil Damp trykke ovenpaa Proppen, 

medens et lufttomt Rum findes forneden, folgeligcn vil den 

holdes stærkt nede, ja saa stærkt, at den ikke kan hæves med 

sædvanlig Kraft; thi, hvis denne Props Tvcerlinie er 10 Tom- 

tncr, saaledes som den i det Virkelige er ved de store Maski- 

ner ved Vandværkerne, hvilke vi forhen have omtalt, S. 24G, og 

den forenede Kraft af det lufttomme Rum forneden og Damp- 

trykket foroven er 15 & paa Q.vadrattommen, saa, da Prop- 

pens Fladeindhold er 78£ Qvadrattomme, holdes den nede
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med en Kraft, ei mindre end af 1178 tt, og selv, cfterat 

Propperne I ere lukkede, vil det lufttomme Rum dog 

forblive under G, saa at, forend den kan aabnes, maa den 

store Kraft, hvoraf den holdes nede, overvindes. Er G ende- 

ligen blcven aabnet, da holdes I lukket under de samme Om- 

stcrndigheder, eftersom der er et lufttomt Rum under den og 

Damp over den, altsaa maa der bruges eet eller andet Middel for 

ot heeve denne Kraft, fom ellers Propperne og Styrehaanden 

ikke kunde modstaa". I Maskiner, som have mindre end 30 

Hestes Kraft, aabnes derfor Propperne ved den Indretning, 

der kaldes Dpbeerlodder (Plunger-weights), istedetfor ved 

Styrehaanden; Hensigten af dem er alene til en passende Tid 

at aabne Propperne og siden lukke dem ved at hæve Lodderne. 

Dykkerlodderne ere tilstrækkeligen tunge for at overvinde Prop

pernes Modstand og ere heftede til deres Veegtstcenger ved lige 

Stænger, saaledes at de holde Propperne beständigen aabne; 

fslgeligcn, naar eii Prop skal lukkes, maa Dykkerloddet hæves 

ved Maskinen, og Hager med Springfjedre ere anbragte ved 

Proppernes Vægtstænger, saa at disse holdes lukkede og deres 

Aabning forekommes, indtil Hagerne atter løsnes ved Styre- 

haanden. Saadan en Indretning er i Fig. 133 anbragt blot 

vct> een Prop, for ikke at foraarsage Forvirring: vxy forestil- 

ler Proppen g’6 Vægtstang, der dreier sig om Navlen v, om 

gaaer damptcet gjennem en siirkantet Deel af Sideroret, hvil

ken just er indrettet baade forneden og foroven for at rnodtage 

Propperne. Fra Pnnctet a? af denne Vægtstang gaaer Stan

gen .vs lige ned til Dykkerloddet Z, som maa vcere tungt nok 

for at overvinde Trykket af Dampen paa Proppen g, naar den 

cv lukket, og at aabne den ved at trække dens Vægtstang ned i 
den med Prikker antydede Stilling vq; r er en Tand eller en 

fremspringende Deel, som stager i Forbindelse med Navlen v, 

fadebct, at den bevæger sig med denne og forhindret, naar 

den er fastgjort, enhver Bevægelse af Vægtstangen vxy, og, som 

Tyølge heraf, af Proppen g; st et en Hage, der bevæger sig 

om et fast Punet, men holdes i en vandret Stilling ved en 

Fjeder. Naar Proppen g er lukket, er Tanden r i en saa- 

dan Stilling, at den siaaer mod den flade Side af Hovedet
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paa Hagen st og saaledes holdes Proppen g nede og dens 

Vægtstang med Enden oppe som ay; der kan derfor ingen 

Damp gaae igjennem g; men, efterdi til samme Tid den sver- 

sie Dampprop e er aabcn, vil Damp træde ind foroven i 

Støvlen og bringe Stcemplet ued; EF er den nedersie Deel 

af Tapbommcn, som vi forhen have omtalt; dens yvcrste Deel 

siaaer i Forbindelse med Masiinbommen eller ogsaa umiddel- 

bart med Stcempelstangen, saa at, naar denne gaaer op eller 

ned, vil Tapbommen gjsre det Samme; folgeligen er den un- 

der nærværende Omstændigheder ved at gaae ned; k er en 

Stift eller Tap, der er anbragt paa den i en saadan Stilling, 

at s nst, idet Stcemplet er ved at komme nederst i Støvlen, 

slager den mod Enden t af Hagen st og bringer den saaledes 

til at lofte Enden s og gribe over og fatte Tanden r, hvorved 

Dykkcrloddet A vil komme til at virke, bringe Vægtstangen 

vxy i Stillingen vq og lofte Proppen g. Til samme Tid bli- 

ver ved en lignende Indretning den -verste Prop e lukket, 

fslgeligen ophorer Dampen at trykke ovenpaa Stæmplet, men 

virker derimod gjcnnem den nu aabne Prop g under det; dette 

gaaer altsaa i Veiret og drager med sig Tapbommen, hvorved 

cn anden Tap / kommer under Enden af Vægtstangen q og 

lsfter den i sin forrige Stilling y, Tanden r træder da uden- 

for Hagen og 2((t kommer til at siaae, som det er aftegnet, 

d. e. Proppen g er atter lukket rc.; til samme Tid har e 

aabnet sig, og et nyt Stæmpelflag begynder. Af denne For- 

klaring ville vi indsee, hvorledes et lignende Masiinerie er istand 

til at sætte Fortcettercns Propper i Gang.

Det pludselige Fald af en Vægt, tung nok for at aabne 

Propperne af en mcegtig Masiine, vilde ofte veere forbundet 

med farlige Omstændigheder, havde man ikke anvendt eet eller 

andet Middel for at formindsie den Kraft, hvormed dette sieete: 

man lader Dykkerloddet gaae i et temmeligen noiagtigt fluttende 

Ror eller en Kasse G; og, da denne, ligesom Dykkerloddct selv, 

staaer i det kolde Vands Kasse, saa er den stedse fyldt med 

Vand, som gaaer ind igjennem cn Klap u, der aabner sig 

indad; naar Dykkerloddet gaaer ned, gjsr Vandet nu Mod

stand og tillader det kun langsomt at synke; men, idet det



Dykkerlodderne. 277

ganer i Veiret, aabner Klappen Z sig, hvorved det indtrængen

de Vand hjælper til at drive Loddet i Veiret og letter Tapbom

men for en unyttig Byrde; hertil bidrager endnu, at * er 

anbragt nær v, hvorved vy bliver den længere Vcegtstangs- 

Arm. Ved store Mafliner ville Dykkcrlodderne dog stedse være 

ved deres Tyngde ubeqvemme, og derfor have Watt og Boulton 

ved saadanne anbragt en særegen liden Dampstøvle og et Stæm- 

pel blot for at lette Propperne for Trykket. Denne lille Støvles 

Stæmpelstang, som i Almindelighed er anbragt lige under Si- 

dersrene, er en Fortsættelse nf den Stang, hvormed Propperne 

cre forbundne og er gjort damptcet ved at gaae igjennem flut- 

tende Bøsninger. Stcemplet har samme Tvcerlinie, som de 

-Propper, med hvilke det staacr i Forbindelse, og Dampgangene 

fores saalcdcs fra Sidcrsrcne, at, naar Damp bringes til at 

trykke paa en Props overste Flade, trykkes Stcemplet til sam

me Tid forneden og stræber saaledes at drive Proppen i Veiret 

just med en Kraft liig den, som trykker den ned; felgcligen 

bevæger Proppen sig med samme Lethed, som om aldeles intet 

Tryk var paa den, eller paa ingen af Siderne noget lufttomt 

Rum. Dykkerlodderne behøve derfor ikke at være sværere end 

hvad, som just er fornødent for at overvinde Rivningen af det 

lille Stcempel og dets og Proppernes Stængers Rivning i de- 

rcs Bøsninger. Ved de Maskiner, som gaae med en Fire- 

gangs-Hane eller en glidende Styrer, ere Dykkerlodder unod- 

vendige, ja kunne ikke engang vel anbringes, ihvorvel den Be- 

vcegclse, de frembringe, stedse er ønskelig; thi Dampen bør ikke 

i eet Oicblik indelukkes, men Tid efter anden; styrter den alt- 

for hurtigt paa Stcemplet, da maa man befrygte Fortræd, ved 

at den udover sin Kraft, inden Steemplets og MasiinbommenS 

Ligegyldighed cre overvundne. Glideren og Firegangs-Hanen 

cre ligeledes udsatte for en anden Ubeqvemmelighed, nemlig 

den, at, dersom den fsrste anvendes til en nogenlunde mægtig 

Maskine, vil Glideren xx, Fig. 129, med altfor stor Kraft 

trykkes mod Sidefladen tt, idet Dampen virker bcstandigen 

udvendigen, og der indvendige» befinder sig et lufttomt Rum; 

derved ville de Dele, der glide langs hinanden, siidcs og 

blive bule, faa at de opb-re at (Tutte damptcet, noget der og-
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saa ofte er Tilfældet med Stangen, der fører Glideren, og 

som skal gaae aldeles damptæt i Bøsningen; og, bringer man 

den end, efter at være flidt, til at slutte, da kræver den dog 

stor Kraft for at sættes i Bevægelse. Ligeledes vil Hanen F-ig. 

126 og 127 ved blot at bteics en Fjerdedeel Gang rundt, mi- 

ste sin runde Form ved Slid, og saaledes ophore at være tæt. 

Denne Ufuldkommenhed afhjalp Joseph Bramah ved at ind- 

rctte Hanen til beständigen at dreies rundt een Ver, noget der 

skeete ved en ringe Forandring af den Mcchanisme, der virkede 

paa den fremragende Deel L, ved hvilken Hanen drejedes. 

Dette frembringer det Samme, som om Hanen dreiedes blot 

i en Fjerdedeel-Cirkel rundt og har den Fordeel, at Hanen 

slides overalt ligeligen eller ikke ophorer at være rund.

Efterat saaledes de særskilte Dele af den dobbcltvirkende 

Dampmaskine ere bestrevne i deres særegne Forhold, vil det 

blot blive fornødent at nævne deres Navne, idet vi henvise til 

Titeltavlen, som giver en Fremstilling af en ftildsicendig Ma- 

skine af dette Slags, saaledes som den nu i Almindelighed for- 

scerdigcs, uafhængig og fri for al Forbindelse med den Byg- 

ning, hvori den er opsat, aa er en lang, smal Kasse, dannet 

ved at sammenflrne stobte Iernplader saaledes, at derved til- 

veiebringes et Fundament, hvorpaa den hele Maskine hviler. 

En Deel af dette Fundament har en svær Bund bb, og en 

lodret siaaende Skillevæg c, hvorved dannes en Deel abbc, 

som bliver det kolde Vands Kasse. Umiddelbart over denne 

er fast anbragt Dampstøvlen d, og lige under den Fortætteren 

e og Luftpumpen/; gg ere Siderørene, der modtage Dampen 

fra Damprsret h, som gaaer ud fra Kjedlen A, der er forsy- 

net med alle de Indretninger, fom forhen ere bestrevne og af- 

bildede Fig. 121; iii ere siebte Iernsoiler, af hvilke sire staae 

< Hjernerne og saaledes tillige styrke Forbindelsen imellem Pla- 

derne, som danne Fundamentet, og to staae midt paa Siderne; 

de bære den støbte Ramme kb, paa hvilken Panderne, hvori 

Maflinbommen //gaaer, ere fastgjorte. Fra Masiinbommen 

nedgaacr Indretningen til den ligelsbende Bevægelse m, og den 

dermed i Forbindelse stagende Stcempelstang n, endvidere Luft- 

pumpens Vlang o, der tillige tjener som Tapbom, idet dens
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Tapper eller Knopper pp virke paa Vcegtstangen r og saaledes 

afverlende indlade og udelukke Dampen. Det ,varme Vands 

Kasse er fremstillet i s er det varme Vands Pumpe, der 

drives ved Stangen v, som gaaer ned fra den store Maskin- 

bom; u er det kolde Vands Pumpe, der drives paa lignende  

Maade. B er det store Svinghjul, hvis Arel hviler paa Over- 

delen af Fundamentet aa, medens Navet staaer ved Kneeet 

eller Krumtappen i Forbindelse med Stangen C, og med denne  

atter med Enden af Masiinbommen; ww er Styreren, der 

dreies rundt ved Snoren 11, og som virker ved Stæ ngerne 22 

paa Drsvlen x; y er Haandgrebet og Viserpladen af Ind- 

sproitningshanen, og 2 er Barometret eller Fortæ tningsmaale- 

ren, der er heftet paa een af Søjlerne: 3 er Mandhullet, 4  

Sugeroret, 5 Ildstedet, 6 Skornstenen, 7 een af Prsvehaner

ne, 8 Dampprovercn.

Det vil vcere indlysende for Enhver, som betragter W att's  

Forbedringer ved Dampmaskinen, at disse kunne gives mange  

Skikkelser og forskjcllige Anvendelser, og i det Virkelige fik og- 

saa en Mechaniker, ved Navn Ionathan Zsrnblower, Pa 

tent i Aaret 1781 (altsaq lidet for W att fik sit Patent for at 

bruge Dampens Udvidekraft) for en Fremgangsmaade, der var 

hoist sindrig ; sandsynligviis var det ikke Hornblower bekjendt, 

at samme Idee tidligere var beskreven af Dr. §alck. Horn- 

blower's Plan bestod i at bruge to Støvler og Stcempler ifre- 

detfor een, uden derfor at forlange nogen forøget Mæ ngde af 

Damp, eftersom begge Støvler vare forenede med Haner og 

Propper, paa en Maade, omtrent liig den, der er fremstillet 

Fig. 139, Tavle XIII., hvor ab er den sæ dvanlige Stsvle af 

en dobbeltvirkende Mafline, der forsynes med Damp, som det 

tilforn er besirevet, af Roret c, der har to Haner d og e eller 

een eller anden af de Indretninger, vi tilforn have omtalt 

for paa en passende Maade at styre og fordele Dampen. Ha

ner ere her brugte i Figuren, eftersom de ere de simpleste, og 

af samme Grund antages, at de ikke dreies med noget seere,' 

gent Maflinerie, som isvrigt vilde vcere lugt det forhen beskrev/ 

ne, men at de aabnes og lukkes blot ved Haanden. Rorene 

f og g gaae fra det Hverste og Nederste af St-vlen, saa at
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©omfcn fon undvige; men, istedetfor at ft« tit Fort-etl-rc», 

fom . dc forten Vcflrcvnc Mastin», fore d- til dc m°dsatt- 

Sc(e af en anden Dampsisske ;> Sioret f fta den «vrrllc Dccl 

of len forste St«°,c zoacr tit ben ned-rst- D«l of dcn an, 

t>cn, m°dcns 9i»rct g forener dct N-dcrst- af den f-rst- Stsvl- 

mcd dct Svcrste af den anden. Sen andcn Dampstsvlc cr 

l-engere og iwrigt af siorrr Indhold, end ben fyrste, og fra 

dk»s werlle og ncdcrste ©ecl gaac to Ror k og l, som end- 

, 1 F°rt«ttcrcn m, ligesom ved dc andre Mafliner. M- 

r>sse forfljelligc R»r hav- Han-r eller Propper, hvormed dc 

ester Behag kunne aabncs og lukkes. For at drive d-nnr Ma.- 

flmc mane all- Hanmi- etter Pr-pp-m- aalneS paa «ngong 

fet at 6tofe igjennem eller folbe enhver D-cl nf Maflincn ined 

ænmp; dcrNLst in  aa Damphanen d luffe«, og Hancrne af R«- 

rcnc g cg l tillige lukkes samme Si-blik, hvorimod J»dspr«,t- 

lungshanen til F°k.«tt°--N aabn--. D-mp-n °i, da trete  

ini> igjennem Z> °g begynde at h«vc dct fsrftc Stirmpcl n 

tnelenå Dampen, som alle rebe var i a, vil g  aae igjennem R-l

' ht 11' °S Wgelisen udrve fin «»rige ©pænbfroft for at 

dct andet ©tempel o, °vcr hvllk-t et lufttomt Rum har 

««-ret dannet ved Forbindelsen mcb §ortattc«n gjennem R«.- 

re‘ 7 ”3' 60 bcggc St«mp,crnc crc fyftebe til samme Endc 

af »Wommen, nit, s°m rø« t)et«f, ben af lem frembragt- 

Srnft Bitte fig paa famme Tid og j samme Retning. Staat 

©tamplerne ete tonne »»«ft op »cb dms Slag, m°a Damp, 

hancn e lukke« tilligemed Hancrnc i R-r-n- f °g l-, og ali( 

le anbte aatmeS-, da »il opftMC cn Virkning, hun modsat- 

7 n" Damp gaae ind og nedtrykke St-emp,tt og 6cn 

fom "llcredc var i b, vil ub»»e sin Sp-endizhcd, gaae igjen.- 

wm Blotet g ind i i 03 nedtrykke ©templet o, mcdcns et 

lufttomt Rum dann» fy ih, „cd at Binet l aabncr sig. 

^tamftevne nitte d-rftr gaae samtidigcn neb, hv°n>f H°rnbl°- 

i»« lovede fy faate store Kordclc i Ubførdfen, noget/i>« tik

°gsaa bekr-estedc fy vcd Dr. Robison's matfymatifle Un- 

™ clfc' it,ct h°n anflog, nt Hornblower's Mafline vilde have 

cn Ford«, over Watt's i Forhold af 853 til 833 etter oni.- 

trent <ir 2J pC,. Dog f>er viste dct fy, hvor vansscligt let
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er at tage alle Omstændighederne i Regning; thi da det kom 

til Udførelsen, og forsijellige Maskiner af betydelig Størrelse 

vare indrettede, overbevistes man om, at Rivningen af de to 

Stannpler og den stsrre Overflade, som var udsat for at afkjs- 

les, opvciede aldeles Fordelen, der ellers kunde være ved paa 

denne Maade at anvende Damp, i det Mindste med den 

Spændkraft, som da brugtes; derimod har det siden vrist sig, 

al meget ophedet Damp og altsaa af hoi Spændkraft kan med 

stor Fordeel paa denne Maade anvendes.

Hornblower's Maskine var imidlertid »den Fortcetteren, 

den lukkede støvle og andre Forbedringer, til hvilke Watt's 

Patent forsikkrede ham Ejendomsret, uvirksom, og Anvendelsen 

af disse uden Watt's Samtykke blev nægtet ved Le engelske 

Domstole, folgcligen nodedes Hornblower til at tye til den 

gamle Maade at fortætte i selve St-vlen, og herved tabtes 

alt, ja langt mere, end hvad nogensinde kunde vindes, og 

hans Opfindelse blev saaledcs unyttig. Man maa vel beklage, 
at c tt saa talentfuld Mand, som Hornblower, spildte den bed- 

ste Deel af sit Liv og odelagde sin Formue ved en Række af 

egennyttige og frngteslsse Forsøg paa, idet han copierede 

Watt's Opfindelser, at omgaae Patentets Ord.

Ihvorvel Watt brugte Damp istcdetfor et Tryk af Luf- 

tcn, indskrænkede han dog ved alle sine forskellige Indretnin- 

ger dens spændkraft til et Tryk, der meget lidet overskrced det 

scedvanlige Lufttryk, og j saadant Tilfælde var aldeles ingen 

Fare forbunden med Dampen. Men allerede de fyrste For- 

fog, som vare anstillede med Dampmaskinen, havde overbeviist 

Mcchanikerne om, at Kjedlcn kunde bringes til at lnodstaae et 

betydeligt Tryk, og, hvor Damp allerede i sin svage Tilstand 

kunde udrette saa meget, hvad maatte man da ikke vente 

sig af den, naar dens Spændkraft var forhøjet? Saadanne 

Skiltninger ledede til ^irr^ksrnaskin,erne (high-pressure- 

engines), eller Le Maskiner, i hvilke Dainp er ophedet, under 

Lukke, saa at dens Spændkraft betydelige« overstiger Atmosphæ- 

rcnv Tryk. En saadan^Maskines Virksomhed behøver kun li- 

dcn videre Forklaring; thi, da Damp af 80 Grader holder 
Ligevægt mcd Atmosphærens Tryk, eller ikke vil yttre noget
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Tryk, naar den modsættes den frie Luft, men derimod i det 

lufttomme Rum trykker ligesom denne med omtrent 14 U paa 

Qvadrattommen, saa, hvis samme Damp ophedes til 97,5 eller 

97| Gr. Varme vil den trykke dobbelt saa stærkt (S. 206), 

eller med 28 U paa Qvadrattommen, saafremt den arbeider 

mod et lufttomt Rum; lader man samme Damp arbeide mod 

Luften, eller ikke frembringe noget lufttomt Rum under Stcem- 

plet, da vil dens Kraft være som een Atmosphære, eller den 

vil have ligesaa megen Overmagt over Luften, som Damp til 

80 Grader havde over det lufttomme Rum. Ved altsaa at 

forøge Dampens Spændkraft, eller fremdeles at ophede den, 

kan Maskinens Indretning gjores langt simplere; thi Fortæt- 

tercn, det kolde Vands Kasse, Luftpumpen, det kolde Vands 

Pumpe og alle de Dele, som staae i Forbindelse med eller 

danne det lufttomme Rum, kunne udelades, og derved megen 

Rivning undgaaes. Dette er af største Vigtighed, hvor der 

ikke er koldt Vand i tilstrækkelig Mængde for at bevirke F-or- 

tcetningen, hvilken Omstændighed har været saa væsentlig, at 

man ofte aldeles ikke har formaaet at indrette en Maskine, 

der krævede Fortætning, hvor hensigtsmæsig og nyttig den end 

havde været.

Den ferste Anvendelse af Damp af hoiere Spændkraft „ 

for dermed at drive Steempler synes at være den, der er om- 

talt i LeupoldS thealrum maclmiaruni, udgivet i Aarct 

1724, og som tilskrives Dr. Papin; dog synes den ikke at 

have været brugt med Held til at frembringe noget Arbeide, 

førend at Richard Treverhick fra Camborne i Cornwallis, 

i Forening med Vivian fra samme Sted, erholdt i Aaret 

1802 Patent for en Masiine, der siden ofte har været brugt 

og end bruges med stort Bifald, naar den er efter en liden 

Maalestok; dens almindelige Navn er Trevethick'S Maskine.

Indretningen af en Hoitryksmaskine er saa nær forbuu- 

den med Savery's og Papins (Fig. 119, Tavle XL), at der 

synes at hore kun liden Opfindelses-Gave til at forandre een 

af disse, især den sidste, der har cn.nsiagtigen rund Støvle, 

til en saadan Maskine; thi blot behove vi at anbringe, istcdet- 

for den runde Træklods, som svømmer oven paa Vandet
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(S. 225), et damptcet Stæmpel, da er Maskinen dannet; den 

Kraft, som vi have omtalt at trykke Vandet ned, virker nem; 

lig nu til at trykke paa Stcemplet og afgiver saalcdes en Be- 

vceqelse, som vi kunne forflytte fra eet eller andet Sted, hvor 

Arbeide kræves. Imidlertid, hvor let Overgangen fra de ældre 

Maskiner til Hsitryksmaskinen synes at være, og, stjondt Trc- 

vethick selv intet Krav gjor paa at have opfundet Hoitryksma- 

siinen, bor vi dog, formedelst den hoist simple og hensigtsmces- 

sigc Indretning, han gav samme, sætte hans Navn ved Siden 

af hvilkensomhelst af de store Meend, der have enten opfundet 

eller vcescntligcn uddannet Dampmaskinen i Almindelighed. 

Hovedhensigten med hans Maskine var at danne den saa sam- 

mentrcengt, let at flotte og fri for at bringes ved Flytning i 

Ulave, at den endog kunde anvendes for at bevæge Vogne paa 

Jernveje. Denne store Hensigt opnaaede han ogsaa, og der 

kan intet høiere Beviis være for Hensigtsmæssigheden af hans 

Plan end det, at siden 1812 har hans Maskine med Held 
været anvendt til Transport af Kul fra forskellige Kulminer, 

Leeds, Wigan og Newcastle upon Tyne. En Vogn med 

en Dampmaskine, eller en saakaldet Damphest, har trukket eft 

ter sig paa en vandret Jernvej 30 Kvlvogne, hver af Vægt 

19 Sifa. med en Hurtighed af 3| engelske Miil eller 3 Fjer- 

dingvei dansk om Timen. Endnn mere Opsigt og Lykke gjorde 

Trcvethick's Masiiner ved Anvendelsen i Sølvminerne i Peru, 

hvor flere Omstændigheder ledede til at foretrække dem for 

hver anden Indretning, der enten var saa stor, at den ikke 

kunde ad de flette Veie komme til sit Bestemmelsessted, eller 
krævede meget Vand 0. s. v>

Fig» !4o, Tavle XlH. udviser Indretningen af Treve- 

thick's Dampmaskine fuldkommen istand til at arbeide som fast- 

staaende. Skal den anvendes til selv at bevæge sig, er dens 

Indretning den samme, undtagen at den staaer paa 4 Hjul, 

af hvilke eet er Svinghjulet kk, som er afbildet i Figuren. 

Kjcdlcn er maaflee af alle den, der er bedst indrettet til at be- 

spare Brændsel, ihvorvel man hidtil just ikke vover, for ikke at 

berove den fornoden Sikkerhed, at gjore den stor; den bestaaer 

af et stobt Iernrsr pr, som sjeldcnt har en større Tvcerlinie
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cnb 1| til 2 Alen og kan være 5 til 6 Alen langt, men, 
naar Maskinens størrelse tillader det, er den ofte langt min- 
dre. Naar Kjcdlen er stor, maa den bestaac af flere Stykker 
og Ringe, vel sammenflruede og tættede i alle Fuger med Jern- 
kit, saa at den overalt er aldeles luft- og damptæt; Enden 
ved p er stobt aldeles heel, men fortil ved r er Kjcdlen lukket 
med en Plade r; hele Kjcdlen hviler paa de fire stærke Fsd- 
der sstt, der gaae op fra det murede Grundlag b. Ilden 
lægges i et smedet Ror, der er af Skikkelse som en Hævert, 
og hvis to Been ligge vandret i det store Nor pr, begge Hce, 
vertens Ender støde imod den forreste Plade r, i den ene Ende 
er den saa stor, at den kan rnmme Ildstedet og Asiehullet v, 

tilligemed Stængerne, paa hvilke Ilden lægges indenfor Ild- 
siedsdoren, den anden Ende ganer op i Skorsteensroret au, 

som maa være saa hoit, at Ilden kan faae sit rigelige Træk. 
Det store Ror er fyldt med Vand over det Overste af det 
vandretliggende og forhen nævnede Ildror, og xx ere Haner, 
der staae i forfljelligc Holder for nt udvise, hvor hoit Van
det staaer. Saaledes maa al den Hede, der udstraaler fra 
Jldroret, ja endog fra den hede Asie, meddeles Vandet, medens 
den frembragte Damp indesluttes foroven i det store Ror. 
En Sikkerhedsprop er anbragt i c og etb er en Qviksolvpro- 
ver, i hvilken flyder den sædvanlige Jernstok, der angiver O.vik- 
sylvets Hvide; da Proveren maa være 60 til 70 Tommer hyi, 
eftersom den ofte kommer til at angive Spændkraften af Damp 
af flere Atmosphcerer, er denne Stok ofte forbunden med en 
Tridse, saaledes at O-viksolvhyiden kan sees paa en paa et 
beqvemmere Sted anbragt Maalestok. Enhver Deel af Damp- 
siovlen er sijnlt i selve Kjcdlen, undtagen det Hverske c, idet 
hele Stovlcn staaer i det hede Vand og Dampen, og næsten 
uaacr Bunden af det store Ror; foroven ved c er den heftet 
ved et Kryds. Paa denne Maade holdes Støvlen beständigen 
nf lige Hede med Dampen og Vandet; e et Stcempelstangen, 
der, istedetfor at være forbnnden med en Mastinbom, forer det 
1-dannede Stykke//', fom bevæger sig imellem to Ledere eller 
to udstaarnc Stænger gg, hh er Svinghjulet, hvis Ar el i 
gaacr igjennem de to Fohder ti; enhver af Enderne fyrer en
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Krumtap, af hvilke to knn den ene kan sees i Figuren, denne 

siaacr ved Stængerne II i Forbindelse med l'-Stykket." Ef

tersom Stæmplet gaaer op og ned, meddeles Svinghjulet om- 

dreiende Bevægelse, og altsaa kan sra dets 2lxel en saadan 

forplantes til hvad Maflinerie, Dampmasiinen sial drive; men, 

stal derimod blot Bevægelse op og ned frembringes, sial f. 

Ex. Maskinen anvendes til at pumpe, da erholdes denne Be- 

vægelse umiddelbart ved T - Stykket. Paa Grund af den 

Kraft, Dampen har i disse Masiiner, kan intet Sngersr an- 

vcndcs, med mindre man gjorde det saa hoit, at det vilde være 

til Besvær; Vand indbringes derfor i Kjedlen ved en liden 

Trykpumpe m, der drives af en Pumpestang g, som staacr i 

Forbindelse med Stangen /; dette Vand gaaer op i et Gjem- 

me n, istedctfor umiddelbart i Kjedlen, og sra dette lober 

det ved Roret o ned i Kjedlen, saa at det kolde Vand ved at 

lobe den hele Længde bliver ophedet i den Grad, at det ikke 

qvæler Dampndviklingen.

Ved disse Maskiner bliver Dampen indladt og atter bort- 

taget ved en Firegangs-Hanc, af den Indretning, som forhen 

er beskreven. Denne er anbragt inden i Kjedlen ved det 

Hverstc af Støvlen og Lens Vægtstang bliver i rette Tid bcvæ- 

get eller anssaaet med Tapper, der ere anbragte paa en liden 

Tapbom P, som staacr i Forbindelse og bevæges med ^-Styk- 

ket; og/ da en Drovl er imellem Hanen og Kjedlen, kan 

Stæmplets Hurtighed styres med samme Lethed, som ved no- 

gen anden Masiine. Forfljellen imellem denne og den fortæt# 

tende Maskines Virkning bestaaer deri, at Dampen i Højtryks- 

Masiiner har langt sterre Kraft og virker imod Atmosphceren§ 

Tryk, istedctfor at den ved Lavtryks-Maskiner har ringeye Kraft 

og virker mod det lufttomme Rum; i hiue vil ikke let no- 

gen Fortætning hurtigen kunne frembringes, da Hyitryks- 

Dampen har en saa betydelig Hede; man lader derfor Dam- 

pen, saasnart den har gjort sin Gjerning under Stæmplet, 

undflippe, gjcnncm Firegangs-Hanen, ud i den frie Luft, me- 

dens Dampen virker paa den modsatte Side af Steemplet. 

Inden Dampen gaaer »d i den frie Luft, ledes den i Almin-
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delighed gjenncm et Nor, som gaaer igjennem det kolde Vand, 

hvorved dette opvarmes, inden det gaaer ind i Kjedlen.

Af den givne Beflrivelse indsee vi, at Hsitryks-Masiinen 

er en langt simplere, mere sammentrængt og mindre kostbar 

Maskine, end den fortættende Masiine, i hvilken Damp af en 

ringere Spændkraft virker mod et lufttomt Rum; det Eneste, 

der kan indvendes med Grund mod, at den almindelige» indfo- 

res, er den Fare, som man er udsat for ved Kjedlens Spræn- 

gen, og som næsten stedse, naar dette Tilfælde indtræffer, har 

hoist sørgelige Folger. Imidlertid er det aldeles ingen Tvivl 

underkastet, nt med Tiden, naar passende Materialier vælges 

til Kjedlen, og den gives den hensigtsmæssigste Form, vil Hsi- 

tryks-Damp Ugesaa trygt kunne anvendes, som Lavtryks-Damp; 

og man vil da finde Besparelse i Brændsel, eftersom Dampens 

Kraft tiltager i et hurtigere Forhold end den anvendte Preend- 

sel. De tilfælde, der ere indtrufne, hidrøre uæfken alle 

enten fra at Kjedlen har været flet Udarbejdet, eller forfærdi- 

get af flette eller flet valgte Materialier og ikke har havt den 

rette Form. De, der kjende noget til Støbegods, ville vide, 

at det næsten er umuligt med Sikkerhed at kunne bestemme, 

om et stort, hnnlt Kar, stobt i eet Stykke, overalt er lige tykt, 

stærkt og tæt, ihvorvel man nok tør paatage sig at frembringe 

mindre Kar, der uoiagtigen kunne udfylde disse Betingelser, 

og som man delfor med Bestemthed kan stole paa. En plan 

eller aldeles lige Flade er næsten ben fletteste af alle for at 

modstaae Tryk, og just saadan en stobt Plade havde man 

valgt til at slutte Enden af den af Smedejern forfærdigede 

rordannede Kjedel, der anvendtes paa Norwich-Dampbaaden, 

i hvilken for faa Aar siden, ved den engclfie Kyst, Kjedlen 

sprang og afstedkom ved den Mængde Passagerer, der befandt 

sig ombord, en hoist rædsom Ulykke. En rørdannet Kjedel 

med kngledannede Ender, ellev endnu bedre, en kuglcdannet 

Kjedel er den, der vil udholde det største Tryk. Indtil man 

aldeles bliver Herre over den Svaghed, Kjedlen nu er under- 

kastet, vil det være hensigtsmæssigt, ikke at gjøre Trevcthick's 

Maskine i for stor Maalestok; thi, hvis Dampens Kraft bli- 

vec den samme, vil, da den n-iagtige og føxn-dnc Forbindelse
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imellem be enkelte Dele, hvad enten de ere siebte i eet, eller 

sammensatte, ikke saa let kan tilveiebringes ved den større, som 

ved den mindre Kjedel, him aldrig kunne udholde det med 

Kjedlcns Størrelse i hyi Grad forøgede Tryk. Skulle store 

Kjcdler anvendes, da maae de kunstigen og med største Omhu 

sammensættes af mindre Dele og de seigeste Materialier ud- 

vælges, saasom tykke hamrede Jern- eller Kobberplader, hvilke, 

hvis de svigte, dog blot ville revne, medens stobt Jern formedelst 

dets Skjorhed springer til alle Sider. Man bor ogsaa anvende 

Opmærksomhed paa at sammensætte Materialier, som under 

lige Varmegrader ligeligen udvide og sammentrække sig, da 

deraf Fastheden af Figuren aldeles afhænger. Og man skulde 

ikke bruge nogen Kjedel af hvilkensomhelst Indretning, med 

mindre den var prøvet ved en Trykpumpe paa en Maade, som 

ved Bramah's Presse (S. 137), og denne Prove havde godt- 

gjort, at den kunde udholde et to til tre Gange saa stærkt 

Tryk, som det, den vil lide af den Damp, der skal frembrin- 

ges inden i den; Trykkets Størrelse under Prøven vil den 

paa Sikkcrhedsproppen anbragte Vægt udvise, eller ogsaa Qvik- 

sslvproveren.

Trevethick's Hoitryksmastine var den eneste, der i lang Tid 

anvendtes; men i Aaret 1804 erholdt Arthur Woolf, en 

Maskinbygger i Cornwallis, Patent paa en ny Maskine, som 

han dog ikke udforte fpr 1810, da Forandringerne og Forbe- 

dringerne ved samme vare saa store, at han var nødsaget at 

syge et nyt Patent. Denne nye Maflines Fuldkommenhed 

bestod imidlertid ikke egentligen i nogen Forbedring ved Jnd- 

retningen, men i en ny Egenstab, som Woolf angav at have 

opdaget ved Dampen, og hvormed han var istand til at bruge 

den paa en ny Maade. Hans Mafline er just som Hornblo- 

wer's, der er afbildet Fsg. 139 og forhen beskreven (S. 279), 

det er derfor ikke fornødent at oplyse den ved nogen særskilt 

Figur. Forfljellen bestaaer blot i, at Hornblower's Masiine 

ikke viste sig virksom, da han, saalænge Watt og Boulton's 

Patent varede, ikke turde anvende Fortætningen paa deres 

Maade; Woolf forbandt derimod deres Fortætnings-Maade 

med det Princip, hvori, fom vi have omtalt det (S. 273),
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Watt og Boulton's sidste Forbedring bestod, nemlig at Damp, 

formedelst sin Spændighed, er istand til at udvide sig og saa- 

ledes virke i en Stsvle, der endog ikke aldeles er fyldt af den.

Woolf udforte dette Princip langt videre end Watt, og 

fremsatte en Sætning, hvilken han stræbte at godtgjore ved For

søg, at fanmange Pund, som Damptrykket er paa Qvadrattom- 

men, just saarnange Gange kan Dampen udvide sig og dog virke 

i denne udvidede Tilstand med en Spændkraft, Hig Atmosphcr- 

rens Tryk. F. Ex. hvis Dampen er istand til just at hæve 

Sikkerhedsproppen, der er betynget med 6 fo for hver Qva- 

drattommes Overflade, vil samme Damp, forudsat den behol- 

der sin Varmegrad, indladt i et Kar G Gange saa stort, som 

det, hvoraf det er indesluttet, udvide sig og trykke Hig Damp 

af een Atmosphcere. Antage vi, at denne Sætning om Damp 

er rigtig, ville vi indsee, hvor fordeclagtigt Damp vil virke i 

en dobbelt Skovle, og heri bestaacr Indretningen af woslf'S 

Dampmastine. Han bestemte at bruge Damp af 4ø U's 

Tryk paa hver Qvadrattomme, og at indlade denne gjennem 

Roret c, Fig. 139 Tavle XIII. i Stsvlen ab, just paa sam- 

me Maade, som ved Hornblower's Masiine, der blot deri 

modtog en Forandring, at den anden Skovle gjordes langt 

styrre, end den fyrste; thi, hvis Damp af 40 U’é Kraft knnde 

udvides 40 Gange og dog blive i denne Tilstand nf lige 

Kraft med Atmosphærens Tryk, saa bnrde den anden Stovte 

ogsaa være 40 Gange saa stor, som den forste. Men en For- 

tætnings-Masiine kræver dog stedse Damp, omtrent af 4 ii/s 

større Kraft paa Qvadrattommen, end een Atmosphcere, og 

folgcligen bor den anden Støvle ikke være aldeles 4o Gange 

saa stor, som den første. .fpar Maflinen en saadan Indret- 

uing, da indlades Damp i den første Stsvle, hvor den vil 

virke med sin fulde Kraft af 4o Ü paa hver Qvadrattomme af 

Steemplet n, og drive dette fra neden op, siden indlades samme 

Damp i den større Støvle ih, Og nedtrykker Stæmplet o, un- 

der hvilket paa sædvanlig Maade et lufttomt Rum er frem- 

bragt; til samme Tid er en ny Deel Damp af 40 Kraft 

indladt over Stæmplet n, og driver dette altsaa ned, og der- 

ncest atter ! den stirre St-vle Stæmplet o op. Denne Ma-
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stine bcstaaer altsaa nf cn HsiLryks-Masiine og en fortættende 

Maskine, forenede saaledes, at de virke begge med een Mængde 

Damp, ved hvilken to Stcempler efterhaanden sættes i Bevce- 

gelse, men begge samtidigen gaae op eller ned, og saaledcs 
virke med forenet Kraft.

Maskinbommen, Svinghjulet, Styrehaanden og forskjellige 

andre Dele erc anbragte ved denne Maskine, ligesom ved den 

sædvanlige Dampmaskine, hvorfor vi ikke behøve at anføre 

noget videre øm dem. Men Woolf kjendte alt for vel Nettn- 

ren af stærk Damp, til at han skulde vove at frembringe den 

i een af de store Kjedler, som almindeligen bruges, hvorfor 

han og fa a opfandt en egen Kjedel, hvis Indretning udgjorde 

en Deel af hans Patents Gjenstand. Ved denne, som er al- 

deles af stobt )ern, anvender han saare passende Former, som 

have den storste Styrke, idet ingen enkelt Deel stiller nogen 

stor Overflade blot for Dampens Paavirkning. Hans Kjedel 

bestaaer af forfljellige stærke Nor af omtrent lo Tommers Vide 

og af en Længde, liig hele Ildstedets. De ere stillede ligets 

bcnde ved Siden af hinanden i cn noget hældende Retning, 

lidet over Ilden, og alles øverste Ender gaae op i et større Rør, 

der er anbragt øver dem øg tillige saaledes indmvret med de 

mindre Rør, at Ilden ogsaa kan virke forneden paa det store 

Nor. En Afbildning af denne Indretning er given ! Fig» 

141, hvor imidlertid Muren, der omgiver den, er rrdeladt: acta. 

cvc de mindre hældende Ror, der ere anbragte over Jldristerr 
öö; cc er det stsrre Ner, i hvilket de mindre gaae ind med 

den yvcrste Ende. Det store Nor er omtrent halvt fyldt med 

Vand, der, som Folge heraf, løber ned i de smaae Ror, i hvilke 

ligesaavel som forneden i det større Nor Vandet koges; d er 

Mandhullet, gjennem hvilket Kjedlen undersøges og renses; s 
er Damprørct, ad hvilket Damp fores til Støvlerne, og/'den 

betyngede Sikkerhcdsprop. Dampen stiger, naar den er dan- 

net i de ncderfte 9uc, op igjenncm Vandet i det store Ror og 

forbliver oven i dette, indtil - den sial anvendes i Muffinen. 

For at lukke de nederste Ender af disse Ror og forene dem 

wed det store Nor, ligesom paa andre Steder, anvender Woolf 

forbindelsen med den saakaldte Svalcrumpe, uden al Sam-

(19)
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menstrnen, hvilken Forbindclsesmaade er simpel, billig og ved 

Hoitryksmaskinen saare hensigtsmæssig; thi den er saaledes ind- 

rettet, at, naar Delene eengang ere forenede, er det umuligt, 

at de kunne skilles ad uden at sonderbrydcs. Den Maade, 

Woolf anvendte for at sikkre sig, at Dampen i hans Støvle 

havde den rette Varmegrad, bestod i at lade Troien, eller det 

Mellemrum der er imellem Støvlen og det den omgivende Ror 

(S. 266), være Dampgangcn, saaledes at Dampen gik fra 

Kjedlen ind i dette Mellemrum, og derfra ind i Støvlerne, 

der saaledes stedse holdtes ligesaa varme, som den indtreedende 

Damp. Man vil saaledes see, at denne talentfulde Mechani- 

ker ikke sparede nogen Mole for at gjore sin Maskine saa fuld

kommen og saa tryg, som det kunde bcstaae med Hsitryks- 

Dampens Beskaffenhed. Det Forhold, som Woolf angav 

imellem Dampens Kraft og dens Udvidelse, blev betragtet af 

Alle som hoist besynderligt; og senere og nsiagtigc Forsog have 

ogsaa godtgjort, at Udvidelsen ikke finder Sted i den Grad, som 

Woolf forst angav, og at Forholdet af de to Skovler bor være 

langt mindre, end det, man forst haabede at kunne anvende. 

Som Folge heraf kunne to Støvler ikke have saa ulige Ster- 

rclse, som man fyrst ventede. Almindelige» gjores den sio^e 

Støvle G til 8 Gange saa stor, som den mindre, og dette For- 

hold synes at være det, der ved Woolf's Maskine med mindst 

Kulforbrug frembringer mecst Kraft. Saaledes indrettede Ma

skiner have fornemmeligen været anvendte i Bjergværksegnene 

i Cornwallis, og neppe findes nogetsteds bedre Lejlighed til at 

undersøge Fordelene ved dem, end jnst der, hvor Gruberne ere 

saa dybe, hvor man kjendcr saa noie Masiinvcesenet, hvor man 

saa dristigt anvender Hoitryks-Damp, og hvor saa rigelig Lei- 

lighed sindes til at sammenligne dens Virksomhed med hvad 

Damp, der anvendes i andre Masiiner. Og, var Faren med 

hine Masiiner stor, da maatte just der hyppige« sørgelige Til- 

fcelde være indtrufne.

Dog, uagtet alt, der saaledes kan siges og det med Rette 

til Forsvar sor Hsitryks-Masiinerne, vil Forfatteren, Professor 

XHiUington, ikke tilbageholde den Mening, at de ikke burde 

brnges, hvor Lavtryks/ eller Fortætnings-Masiiner kunne an-
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vendcs. Vistnok er Besparelsen selv af en ringe Deel Bramd- 

sel i mange Tilfælde af stor Vigtighed, men dog Intet, naar 

de Arbejdere, der nodvendigviis beständigen omgive Maskinen, 

kommer cn, endog blot tænkelig, Livsfare. Vel staaer det ikke 

til at nægte, at disse Tilfælde indtræffe hoist sjeldent, og at der 

kan anføres, at Lavtryks-Kjedlen, der er forfcerdigct langt sva

gere, mere er udsat for Uheld ved Uagtsomhed med Ilden, 

end Hsitryks-Maskinen, hvor der i hoi Grad er taget Hensyn 

til at give dens Kjedel Styrke. Dog, er Lavtryks-Kjedlen ind- 

rettet paa den Maade, vi have beskrevet den, vil denne Paa- 

siand tildeels bortfalde; og, antage vi, at den ene er ligesaa 

tryg som den anden, vil Virkningen af Sprængningen bringe 

os til foretrække Lavtryks-Masiinen for Hoitryks-Maskincn; thi 

cn Lavtryks-Kjcdels Sprængen udstrcekker ikke let sin Virkning 

udenfor Kogehuset, hvori den befinder sig; medens en Hoi- 

tryks-Kjedel udspreder ødelæggelse til alle Sider. Dog dette 

gjælder kun nu, at Lavtryks-Maskinen har Fortrin for Hyi- 
tryks-Maskineu; den sidste rodfæster sig alt mere cg mere, og 

med videre og bedre Erfaringer vil den vel kunne bygges lige 

saa sikker og da blive ligesaa almindelig, som Lavtryks-Masti- 

ncn er; men, saaleenge den cnbiiu er i sin Barndoin, bor Nod- 

vendighed kun lede til dens Brag, og den bor ikke anvendes, 

hvor en Mængde Mennesker ideligen maae omringe den. J 

America anvendes Hoitryks -Maskinen langt hyppigere end i 

England, og det er der ikke usædvanligt, at arbeide incd Damp 

af 200 It's Tryk paa Qvadrattommen. Maaskee er i vore 

Dage for Hoitrykv-Masiincn opstaaen cn lignende Uddanner r 

Jacob Perkins, hvis betydelige og meget lovende Forsøg ere 

tilstrcekkeligen berømte, som den, Lavtryks-Masiinen havde i den 

mværdige James Watt.

Førend vi forlade denne Gjenstand om Dampmaskinen, 

Maae vi tilfsie nogle faa Bemærkninger over de Bestræbelser, 

Man har gjort for at forbedre den ved at udelade Masimbom- 

111 c 11 og umiddelbart frembringe en omdrciende Bevægelse ved 
Dampens Virkning uden at anvende nogen Krumtap. En 

saadan Indretning er vistnok hoist ønskværdig, efterdi Masiin- 

bommen og Stcemplet tiH.dveudigviis i hyi Grad maae besvære

(19*)
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Maskinen, ligesom ogsaa ved dem og de øvrige Dele en bety- 

-elig Rivningsmodstand opstaner, hvilken ved hvert Slag sial 

overvindes. Ligesom altsaa hine Indretninger betydeligen for< 

Sge Udgiften ved Anskaffelsen og Vedligeholdelsen, saalcdes vil 

ogsaa Maskinen ikke kunne udove den fulde Kraft, som Brcend- 

selsforbrugct maatte knnne afgive. Dog alle de Forsog, man 

har gjort, have hidtil været uden Folge, eller i det Mindste 

have saamange Vansieligheder viist sig i Udførelsen, at dette 

Slags Mastiner aldeles ikke ere blcvne almindelige; thi den 

Rivningsmodstand, de ere underkastede, og Vanskeligheden, at 

holde Udforingen damptcet, have viist sig som Hindringer, der 

aldeles ovcrveic den Fordcel, som man kunde vente sig. Saa- 

ledes have Vanskelighederne, der folge denne Indretning af 

Maskinen, hidtil været saa store, at mail kun tor nære ringe 

Haab om, at den nogensinde vil bringes til en saadan Fnld- 
kommcnhcd, at den vil overgaae eller endog blot lade sig sam- 

menligne med Masiinen med den op- og nedgaaende Bevægelse. 

Dog kunde det vcere muligt, at ved en eicndommelig og hidtil 

ubekjendt Maade de indvendige Dele kunde bringes til at flut- 

te, og at herved det Væsentlige, der har været Maskinen til 

Hinder, kunde afhjælpes; vi have sect ved Dampmaskinen saa- 

mange Prsver paa mennesieligt Genie og Opfindelsesaand, at 

vi ikke tor mistvivle om, at den jo fremdeles kan uddannes til 

et Punct, vi ligcsaa lidet nu tor forudsige eller haabe, som 

vore Forfcedre nogensinde kunde ahne, at Dampens Kraft, for 

dem næsten aldeles ukjendt eller uanvendelig, skulde være den, 

man tyede til, naar enhver anden Kraft svigtede.

De fleste Mastiner qf denne Indretning, som have været 

bragte i Forsiag, bcstaac af Skovler eller Klapper af Metal, 

der ere heftede til en Axel, der bevæger sig inden i en noiag- 

tigen boret Tromle eller Støvle, paa samme Maade, som Pum

pen, der er afbildet Fig. 106, Tavle IX. Hvis ved denne 

Figur, Dampen gik i en Retning, modsat den, i hvilken vi 

have antaget, at Vandet gik (S. 188), nemlig indad Roret f 

og derfra lodes ind i Tromlen ad, saa vilde den drive Arlen 

eller den midterste Valse b rundt, indtil den kunde undflippe 

ad det nederste Røre; men, førend dette knude skee, vil en an-
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den Klap have stillet sig for Dampen, *cv stedse trænger ind 

ad/, og derved den indvendige Valse fremdeles dreies rundt; 

denne Masiine blev saaledcs uden Fortætning og lod sig alt- 

saa sammenligne med en Hsitryks-Mafline. Med ringe 

andringer kan det samme Middel anvendes til at frembringe 

et lufttomt Rum paa den ene Side af Klappen, medens Dam- 

pen virker paa den anden Side, og til saaledcs at frembringe en 

Lavtryks-Maskine. Dog den store Vanskelighed, der meder alle 

Mastin er af denne Indretning, er den, at holde Udforingen 

eller det, der bringer Klapperne til at flutte, fri for Slid, 

idet Klapperne gaae forbi Aabningerne fra Tromlen ind til 

Rorene, der lede Damp fra og til Tromlen, og tillige at for- 

mindste den store Rivningsmodstand mod Siderne af Tromlen, 

øg dog overalt holde Klapperue damptætte. Watt, Hornblo- 

wer og Flere, cftcrat have gjort mange forsijellige Forsog, og 

givet Maskinen hoist forsijellige Skikkelser, have maattet opgive 

den hele Indretning. En anden Maade at frembringe om- 

dreiendc Bevægelse ved Damp er at indrette et stort Hjul 

med hnnl Axel og hule Eger, hvorigjennem Dampen kan 

gaae. Dampen ganer ind ad den ene Ende af Axlcn, op i 

een af Egerne og kommer saaledcs ind i den hule Hjulkrands, 

der efter sin Bestemmelse halvt flal fyldes med Qviksolv eller 

et Metal, som smelter ved lavere Varme end Dampens Hede; 

heri bestod Omons's Patent; senere angav Masterman for- 

skjellige Forbedringer og anvendte Vand til samme Brug. 

Hjnlkrandsen har to Klapper, hinanden modsatte, men som aab- 

ne sig iudvendigcn til samme Side; ved at Dampen indlades 

imellem en Klap og den i Hjulet sig befindende flydende Ma

terie, noder den denne til at hæve sig og gaae igjennem den 

felgende Klap, hvorved Hjulet bliver tungere paa den ene 

Side end paa den anden; altsaa maa det dreie sig noget 

rundt, hvorved Hanerne eller Klapperne, hvoraf Dampens 

Retning styres eller forandres, blive aabnede og Dampen, der 

allerede er i Hjulet, uddreven gjennem een af de andre Eger 

og den modsatte Ende af den hnle Hjnlaxel, medens en ny 

indladt Mængde Damp driver den i Hjulet værende Vædfie 

fremdeles op. Onions opdagede en mærkelig Egenskab ved
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det let smeltelige Metal,, nt dette udvidede sig betydeligen, lige- 

som Vand, der bliver til Irs, i det Hieblik, Let blev fast, og 

man maattd, for at.Hjulet ikke siulde sprænges, aldrig lade 

det komrue i denne Tilstand. Masterman's Indretning er 

nsiagtigen af samme Natur, hvorfor vi ikke udførligere behove 

at beskrive belt; Man -fan nævne mange andre Opfindelser 

for at frembringe omdreienhe Bevægelse, f. Er.: Sadler'S, 

der lod Damp udstrømme og virke paa samme Maade, som 

Vandet i Centrifngalmollen (S. 201), Donb'in'S og Longre- 

ve's, der vilde anvende et Hjul, som et Vandhjul o. s. v.; 

men , da ingen af alle, disse Opfindelser ere modtagne med det 

Bifald, at de ere blevne anvendte i Manufacturer, maa man 

tildeels antage, at de ikke ere saa hensigtsmæssige, sorn de sæd- 

vanlige Mastiner, hvorfor vi ikke heller have troet her at 

burde dvæle ved disses særegne Indretninger.

Hvor vidtløftig end denne Artikel om Dampmaskinen er 

bleven, er det dog langt fra at alle de forsijellige Forandrin- 

ger, som Tid efter anden ere anbragte, endog kun ere nævnede, 

kun ere de vigtigste fremsatte, af hvilke som oftest den ene 

ledede til den anden, og saaledes have vi, ved at omtale de 

celdre, ofte tydeligere kunnet fremsætte de nyere og derved 

give en rnnligst fuldstændig Fremstilling af den nærværende 

Beskaffenhed af Dampmaskinen. Vi have blot endnu nogle 

faa Bemærkninger at gjore om Dampmaskinens Kraft og 

den Maade, paa hvilken denne anslaaes og beregnes.

Af den ovenstaaende Besirivelse folger, at den Kraft, 

med hvilken en Maskine bevæger sig, maa afhænge af Dam

pens Kraft og Størrelse eller Overfladen af Stcemplet, hvor- 

paa den virker; kjende vi saaledes Overfladen i O.vadrattommer, 

og vi enten ved Spændkraftmaaleren eller ved en anden Ind- 

retning kjende Trykket af Dampen paa hver Qvadrattomme, 

da er Resultatet hoist simpelt at finde; thi vi multiplicere 

blot Dampens Tryk paa Qvadrattommen, udtrykt i Pund, med 

fcet Antal Qvadrattommer, Stcemplet indeholder, og da have 

vi Kraften ligeledes udtrykt i Pund. Hvi6 saaledes Stcemplet 

af den enkeltvirkende Maskine (S. 246) er af en Tvcerlinie af 

54 Tommer, saa er dets Fladeindhold 2290 Qvadrattommer;
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a n t a g e  v i  n u  e n d v i d e r e ,  a t  F o r t c e t t e r e n s  B a r o m e t e r  ( S .  2 7 1 )  

u d v i s e r ,  a t  i n d e n  i  d e n n e ,  e l l e r  u n d e r  S t c e m p l e t  f i n d e s  e t  

f u l d k o m m e n t  l u f t t o m t  R u m ,  o g  a t  K j e d l e n s  D a m p p r o v e r  v i s e r  

2  T o m m e r ,  s a a  c r  d e t  T e g n ,  a t  D a m p e n s  T r y k  e r  p a a  

Q v a d r a t t o m m e n  2  < k >  m e r e  e n d  A t m o s p h c e r e n s  T r y k ;  s t o d  n n  

t i l l i g e  e n  s æ d v a n l i g  L u f t t r y k m a a l e r  p a a  2 8  T o m m e r s  H e i d e ,  

o g  L u f t t r y k k e t  a l t s a a  v a r  o v e r  1 4  H ,  s a a  v a r  D a m p e n s  h e l e  T r y k  

m o d  d e t  l u f t t o m m e  R u m  l e i t - ,  f y l g e l i g c n  d e t  h e l e  T r y k  p a a S t e e m -  

p l e t  3 6  6 4 0  U ,  e l l e r  1 1 4 |  Sfa. D e n n e  s t o r e  K r a f t  e r  i m i d l e r t i d  

i k k e  a n v e n d e l i g ,  e l l e r  t e n ,  h v o r m e d  m a n  f o r m e d e l s t  D a m p m a 

s k i n e n  k a n  v e n t e  a t  s æ t t e  M a s i i n c r r e  i  G a n g ;  t h i ,  f o r m e d e l s t  

d e n  U f u l d k o m m e n h e d ,  e n d o g  d e t  b e d s t e  A r b e i d e  s t e d s e  h a r ,  f o r -  

w e d e l s t  d e n  l i l l e  D e e l  D a m p ,  d e r  s t e d s e  f o r b l i v e r  u f o r t c e t t e t  

t i l b a g e  i  R o r e n e ,  R i v n i n g s m o d s t a v d e n  a f  S t c e m p l e r n e  o g  

g c g y l d i g h e d e n  m o d  F o r a n d r i n g e r n e  a f  B e v æ g e l s e ,  v i l  s e l v  h o s  

d e n  m c e s t  f u l d k o m n e  D a m p m a s i i n e ,  d e n s  a n v e n d e l i g e  K r a f t  

v æ r e  l a n g t  m i n d r e  o g  k a u  i k k e  r e g n e s  m e r e  e n d  t i l  d e t  H a l v e  

e l l e r  7  t i l  8  U  p a a  Q v a d r a t t o m m e n .  V e d  s t o r e  M a s k i n e r  e r  

R i v n i n g s m o d s t a n d e n  f o r h o l d s m æ s s i g e n  m i n d r e ,  o g  f o l g e l i g e n  k a n  

m a n  r e g n e  n o g e t  m e r e ,  m e n  v e d  m i n d r e  M a s i i n e r  n o g e t  m i n *  

t v e ;  v l  t u r d e  s a a l e d e s  v e d  d e n  o m t a l t e  M a s i i n e  i k k e  a n t a g e  

d e n  a n v e n d e l i g e  K r a f t ,  e l l e r  d e n  K r a f t ,  h v o r m e d  d e n  f .  E x .  

k u n d e  d r i v e  P u m p e r ,  h ø i e r e  e n d  o m t r e n t  6 0  SkU. V i  i n d f e e  

s a a l e d e s ,  h v o r m e g e t  d e r  t a b e s  v e d  R i v n i n g s m o d s t a n d e n  o g  h v o r  

f o r d e e l a g t i g t  d e t  v i l d e  v c e r e ,  o m  m a n  k n u d e  b e f r i e  M a s k i n e n  

f o r  B o m m e n ,  K r u m t a p p e n ,  S v i n g h j u l e t ,  L u f t p u m p e n  o g  d e t  

k o l d e  V a n d s  P n m p e ,  e l l e r  A l t ,  s o m  a t t e r  f r e m b r i n g e r  R i v 

n i n g  o g  M o d s t a n d ,  o g  d e t  e r  o g s a a  G r u n d e n ,  h v o r f o r  m a n  a f  

e n h v e r  M a s i i n e  m e d  u m i d d e l b a r t  o m d r c i e n d e  B e v æ g e l s e  s t e d s e  

l o v e r  s i g  m e g e t ,  o g  h v o r f o r  e n  s a a d a n ,  n a a r  d e n  u d h o l d t  P r s 

v e ,  v i l d e  v c e r e  a f  s t o r s t e  V i g t i g h e d .  L i g e l e d e s  u d l e d e  H s r t r y k s -  

M a s i i n c r n e  d e r e s  H o v e d f o r t r i n  f r a  s a m m e  O m s t æ n d i g h e d e r ,  t h i  

u d e n  a t  t a l e  o m ,  a t  d i s s e  i  d e t  H e l e  e r e  s i m p l e r e ,  e r e  a l l e  

D e l e ,  d e r  e r e  i  G a n g ,  m i n d r e  o g  a l t s a a  d e r e s  R i v n i n g  m i n -  

d r e ;  o g ,  v a r  s e l v  i k k e  d e t t e  T i l f æ l d e t ,  v i l d e  d o g  R i v n i n g e n  s t e d - '  

s e ,  i  F o r h o l d  t i l  d e n  s t ø r r e  K r a f t  a f  D a m p e n ,  v c e r e  m i n d r e .  

H v i s  s a a l e d e s  c n  f o r t o t t t e n d e  M a s i i n e ,  d e r  g a a e r  m e d  e t  T r y k
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af 14 & paa Qvadrattomm en, taber 7 H, saa er dette det Hal- 

ve; m en drives sam me ved Damp af 40 h ’é Tryk, er, hvis  

Tabet ogsaa kun er 7 ir, dette kun lidet over en Sjettedeel.

Ved saaledcs at undersøge Lufttrykmaaleren og Dam p, 

prøveren kan den Kraft, der virker paa et Stæ m pel, bestem - 

m es, og om vendt, hvis vi kjende Lasten, der sial overvindes, 

ville vi, naar vi gjsre det fornødne Tillæ g af Rivningsm od- 

standen og hvad andet Tab, der er, bestem m e Størrelsen af 

Stæ m plet; m en, ifø lge det, der forhen er sagt om Virkekraf- 

ten eller M om entet (S. 38), indsee vi, at forst, naar vi tillige  

tage Hensyn til Hurtigheden i Forbindelse m ed Trykket, er

holde vi et bestem t Begreb om , hvad en Dam pmaskine kan  

udrette. I Begyndelsen, da Dam pmaskiner indførtes, sattes 

de i Alm indelighed istedetfor Hestegange, og altsaa, dersom en  

M ølle var dreven af to eller flere Heste, blev det nødvendigt 

at oprette en Dam pm afline, der just gjorde ligesaa m ange  

Hestes Arberde; var den for stor, da spildtes Bræ ndsel, var 

den for liden, da udrettede den ikke, hvad den burde. Saa- 

ledcs blev det sæ dvanligt, at anflaae M astinen efter Zeftekraft, 

cn Skik, som , hvor ubestem t den er, og hvor unøjagtigt den  

udtrykker hvad den burde, dog har næ sten alm indelige» vedli- 

geholdt sig lige indtil vor Tid. De største M echanikere cre al- 

deles rkke enige om , hvad en Hests virkelige Kraft er, eller 

hvad der siulde kaldes een Zests Rraft, ei heller er det rime#  

H^t, at m an derom bliver enig, da Hestens Alder, Størrelse, 

<L>nndhed, Bygningsmaade, Fodring, Clima og Stilling, hvori 

den arbeider, have stor Indflydelse paa hvad den form aner at 

udrette. Vi kunne saalcdes blot gjsre et Overslag, der i Noi- 

agtighed ingenlunde staaer i Sam m enligning m ed det, m an  

ellers kan angive ved m ere fu ldkom ne M askiner. Sm eatsn, 

hvis Undersøgelser og store Praxis, som M asiinbyggcr, cre  

noksom bekjendte, anflaaer een Hests Kraft til at den kan hæ ve 

22  916 tb een Fod holt i eet M inut, og at den saaledes kan  

arbeide 8 Tim er om Dagen; Desaguliers anflaaer 27500 fo, 

°9 W 4tt og Boulton 32 000 fe; overfores dette sidste til 

dansit M aal, da fane vi 28221 danste Pund hæ vede i eet M i

nut een dansi Fod. Ved at bevæ ge Lasten forstaae vi, nt den
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bevæges ved Stccmplet, og fylgeligen, dersom Stannpelstangen 

var belæsset med 28 221 tt, og hævede disse een Fod i eet Mi- 

nut, da vilde vi, overeensstemmende med Watt og Boulton's 

Bestemmelse, kalde Maskinen en Een-Hestc-Maskine. Ingen 

Masiine ganer imidlertid sag langsomt, men ifølge utallige Forsøg 

har man fundet en Hurtighed af omtrent 200 danske Fod i 

Minutet at være tjcnligst for Masiinen; paa Grund heraf gjore 

smaae Maskiner langt flere Slag end store; thi antage vi en 

liden dobbeltvirkende Masiine, i hvilken Stæmplets Bei er 2 

Fod, og Steemplet altsaa ved hvert Slag op og ned bevæger 

sig i Alt 4 Fod, saa maa den gjsre 50 Slag i eet Minut for 

at gjennemlsbe 200 Fod; medens en større Maskine, i hvilken 

Stæmplets Vei var lo Fod, kun gjor i Minutet 20 Skifter 

eller giør 10 Slag op og ned. Da saaledes en Een-Heste- 

Masiine bevæger 200 Fod i Minutet, saa fører den fim af 

den forrige Last eller omtrent 14o U; thi 140 U, bevægede 200 

Fod i eet Minut, er der Samme, som 28 ooo U bevægede een 

Fod i samme Tid. Hvis vi derfor kunne bestemme, hvad Last 

en Masiine i en vis Tid hæver til en vis Høide, bliver det 

let af hvad, der saaledes opgives, ved at dividere med Watt's 

og Bonlton's Angivelse, 28 ooo U een Fod i eet Minut, at 

finde hvad Hestekræft Masiinen er af.

Naar vi tale om Maskiner efter Hestekraft, saa giver 

dette vel et fatteligere Begreb end de Tal, som angive den 

Vægt, der lader sig i en vis Tid hæve til en vis Holde; men 

hiin Maade er derhos langt mindre noiagtig og videnskabelig 

og bruges derfor ogsaa nu mindre hyppigt, end forhen. Thi 

da Hesten ikke har noget at gjsre med Maflinen eller dens 

Eier, og denne maa anflaae den Kraft, han vinder, efter 

Udgifterne, saa er for ham den eneste og rigtige Maade at 

sammenligne hvad Brcendselen koster og Renterne af Drifts- 

capitalen, der stikker i Masiinen, med hvad Arbeide den udret

ter, og herefter kan Enhver i Forbindelse med andre særegne 

Forhold bestemme, hvorvidt en Dampmaskine kan være ham 

sordcclagtig; han vecd, at hans Arbeide kræver saa mange 

Mennesker eller Heste; han kan udregne Daglønnen eller hvad 

Hestene koste at anskaffe og Underholde; herimod beregne han
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Udlægget af Damprnasiinen, hvad Kul den bruger, og see om 

Renterne af Udlægget og Kulpriserne pan Stedet ere saadanne, 

at Dampmaflinen siaaer til at anbefale. Under denne.Be- 

regning behove vi ingen Hensyn at tage til Tiden; thi, folge 

vi Watt's og Boulton's Angivelse, vil 48 U eller een Bushel 

Newcastle Kul, brugt paa fordeelagtigste Maade, i een af deres 

dobbeltvirkende fortættende Masiiner, hæve 30 Millioner U een 

Fod i Veiret, eller indfyres danst Vægt og Maal vil herefter 

een Tønde Kul kunne hæve næsten 126 Millioner danske H, 

een danst Fod i Veiret; herved kommer ikke heller Maskinens 

Kraft i Betragtning; thi een Tonde Kul vil vare dobbelt saa- 

længe under en 10- Heste -Masiine, som under en 20-Hesre- 

Maskine. En anden Bestemmelse giver endnu følgende: een 

Bnshel Kul formaner at male og sigte 11 Bushels Hvede, eller 

efter danflt Maal een Tondc Kul maler og sigter 13 Tdr. 

3-J Skp. -til Bestyrkelse af denne Beregning kan anføres 

følgende Excmpel: Møllebygger penn i Greenwich har opfert 

for Hr. Ritchie sammesteds en Mølle, der drives af en Damp- 

masiine, som er en dobbeltvirkende og fortcettende; Skovlen 

er af 2 Fods Tveerlinie, Steemplets Vei er 5 Fod, og det 

gjor 22 Slag op og ned i Minulet, eller i Alt hvert Minut 

220 Fod; Dampen, hvormed den ganer, er 4 U paa Qvadrat- 

tommen; Masiinen er saaledcs en 20-Heste-Mafline; den for- 

maler 400 Bushels Hvede med 36 Bushels Kul, altsaa lidet 

over det angivne, eller-med hver Tønde Kul imellem 13 og 

14 Tdr. Hvede. Dersom man i Fortcetteren kunde frembringe 

et fuldkomment lufttomt Rum, vilde man langt snarere kun- 

ne gjsre Regning paa Dainpens fulde Virkning; men, da vi 

ikke engang ved de sine Mastiner, vi bruge til Forfog, knnne 

bringe dette flrldkolnment tilvcie, maae vi langt mindre 

vente det med et Maskinerie, ksym nsdvendigviis for Styrkens 

Skyld her maa gjores grovere. Vi kunne derfor ikke regne 

større Tryk end lo til 12 pga Qvadrattommen; ofte ganer 

en Masiine, naar den kun har let Arbeide, med et Damptryk, 

mindre end Lufttrykket; f. Er.: hvis Damptrykket er 2 ru> nn- 

der Atmosphcerens Tryk, og det lufttomme Rum saa fuldkom

ment, at Lufttrykket cr 12 U paa hver Qvadrattomme af et
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Stcempel, under hvilket saadant lufttomt Ru ly er, saa er 

Damptrykket kun .10 tt, og hermed kan Masiinen ret vel gaae; 

men, da i dette Tilfælde Kjedlen tildeels er tom, vil Luften 

trykke ndvendigen, og man har Exempler paa, at den har 

s-mmenknuget Kjedlen. For at forekomme saadanne Tilfælde, 

er en liden, med Fjeder forsynet, Prop anbragt oven i Kjed- 

len og saaledes indrettet, at den ganer indad; Luft vil nu af 

denne indlades og altsaa den fornodne Ligevægt bringes tilveie.

Med Hensyn til den Knlmcengde, der bruges til Masii- 

ner, anflaaede efter Hestekraft, regnes een Bushel Kul i Al- 

mindelighed at erstatte een Hests Arbeide i een Dag, regnet 

til 8 Timer, een Bushel kan anflaaes til 1| Skp. danst. 

Dette har været anseet afMange som utilstrækkeligt og ved smaae 

Masiincr er det maasiee ogsaa for lidet. MiUington har imid- 

lertid havt Leilighed at gjore en meget fuldstændig Prove ved de 

forhen omtalte Pork Building's Water-Works (Vilüers-street, 

Strand), i London, hvor for saa 2lar siden en Maskine, efter 

Watt's og Boulton's bedste Indretning, er bleven opfort. Pr§- 

ven er anstillet et hcelt Aar, og i denne Tid forbrcendtes der 

19 7oo Bushels Kul; det var en 60-Heste-Masiiue, og gik 8 Ti- 

mer dagligt alle Dagene i Ugen, Søndag undtagen, da der altsaa 

er 313 Arbejdsdage i Aaret, vilde Forbruget as 60 Bushels 

Kul dagligen give 18 780 Bushels; der var saaledes brugt 920 

Bushels forrncget; men, da Masiinen kun gik 8 Timer dag- 

ligen og Ilden aldrig flakkedes, men brændte gandsie svagt om 

Natten og Søndagen for at vedligeholde Kjedlernes Varme 

og kunne fatte Masiinen i Gang, om Ildlos pludseligen Ud- 

bryd i det Qvarteer af Byen, saa kunne vi godt forklare os, 

hvorledes de 920 Bushels ere medgaaede. En nogenlunde stor 

Masiine, som arbeider uafladeligen, hvilket stedse er fordeelag- 

tigst, vil altsaa for hver Hest kunne notes med een Bushel 

Kul i 8 Timer.

Hvad der kan udrettes ved Paapassenhed med Ilden, er til- 

strækkeligen indlysende ved den Forandring, der er bleven indfort 

i Bjergsveerks-Districterne i Cornwallis ved at cn Overopsyns- 

Mand er bleven ansat over Maskinerne der. Ved en Overeens- 

komst imellem Bjergveerks-Eierne bleve Thomas og Iohn Lean
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for nogle Aar siden ansatte som Opsynsnicend over alle Damp- 

inaskincr i et temmeligt« vidtløftigt District, som Følge heraf 

opstod imellem Arbejderne en Kappelyst, man aldrig tilforn 

havde kjendt, og som ledede til de heldigste Resultater for deres 

Driftsherrer; saaledcs var i Begyndelsen af dette Opsyn i Au- 

gustmaaned 1811 det, der udrettedes af 8 Mafliner, med hver 

Bushel Kul i Gjennemsnit 157GO ooo hævede een Fod i 

'Heiden; i December 1813 holdtes Opsyn med 29 Mafliner, 

der dog alle havde den sædvanlige Indretning, og da hævede 

een Bushel Kul 20162 000 U, senere have endog i enkelte 

Maaneder Masiinerne i Gjennemsnit udrettet mere, nemlig 

hævet over 21 Millioner Pund, saa at ene ved det omhygge- 

ligere Tilsyn med Ilden er hævet af hver Bushel Kul 5 

Millioner Pund eller I mere end forhen.

Den Omhyggelighed, hvormed disse ecdsvorne Angivelser 

ere affattede, den Anseelse, Thomas og John Lean node, og den 

Stadfæstelse, deres Udsagn have erholdt af Bjergværks-Eieme, 

tale tilstrækkelige» for disse Tals Rigtighed, saa meget mere 

som de udfmlige Lister ere ved Trykken bekjendtgjorte og om- 

declte, og Udtog af dem siden optagne i de engelfie Tidssirift 

ter, uden at Nogen har modsagt dem. Ved samme Opsyn blev 

ogsaa Fordelen af Woolf's Mafline godtgjort; thi fra Anret 

1815 opreistcs to store Mafliner af hans Indretning i Mi- 
tierne wheal vor og wheal Abraham t? Cornwallis, og, 

rfslgc Lean's Angivelse, hævede disse med hver Bushel Kril 

50 Millioner tl> een Fod, altsaa overtraf i det Mindste i deres 

store Maalestok alle de andre Mafliner. Ligeledes er Lean's 

Beretning til Underhuset i Aarct 1818 i højeste Grad fordeel- 

agtig for Woolfs Masiine.

Dette er Beretningen om Dampmaskinen i dens ncervee, 

rende Skikkelse; men hvad dens tilkommende Historieskriver 

kan fremsætte o tn dens Tilstand og Virksomhed formaner ene 

Tiden at opklare. At ville give en Fortegnelse pan alle de 

Tittg, hvortil den anvendes, vilde være at give en Fortegnelse 

næsten paa alle Kunster og Manufacturer, og denne Liste mtutte 

vi aarligcn forøge. Eet Sted finde vi den tomme Bjerggen- 

ben i Iordens Skjyd, et andet Sted trodser den Vindene cg
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bringer vore Varer, Efterretninger og os selv over Verdens

havet med en Tryghed og Nøjagtighed, man vilde forhen have 

anscet for fabelagtig; det Brod, vi nære os af, de Klæder, vi 

bære, det Huusgeraad, vi trænge til, ja Trykningen af vore 

Byger, Forfcerdigelsen af Papiret til samme, den Hurtighed, 

hvormed vore Dagblade trykkes, ere Frugter af denne tusind- 

fold anvendelige Kraft. Betragte vi, at saa svag en Skab

ning, som Mennesket, kan bygge og styre en Mastine, hvis 

Kraft er storre end 1000 paa cengang forspændte Hestes, saa- 

ledes som den, der bruges i Lhasewater-Gruben i Cornwal- 

U6, og det ene ved at kjende og eftcrgrandsic Natnrens Love, 

La vil vistnok Ingen ansee den Tid, han offrede til Naturlce- 

rens Studium spildt, selv om knn dette eneste Excmpel kunde 

anfsres. Og dog er maasiee denne Kundsiabs Anvendelse til 

Mafliners Indretning dens ringeste Frugt; det er den samme 

Kundsiab, hvis Erhvervelse har skjeerpet vor Tænkeevne, der 

har ladet os kjende Naturens ophoiede Herres store og, kun i 

deres Virkninger, for Mennesiet begribelige Egensiabcr.
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Fodklap ..................................  242.

Fonta iner « . ♦ ♦ s  • ♦ • ♦ ♦ 142. 

Forandring, Luftens, A arsag

dertil . . . « » ♦♦♦*♦♦  101. 

Forc ing-pum p (Trykpum pe) 181. 

Fordunftn ing i A tm osphæ ren 160. 

Forenede V æ gtftæ nger . . , 53, 

Forgaarden i S ret ..... 121. 

Fortin 's Luftpum pe .... 88. 

Fortæ tn ing af Luften.... 210. 

Fortæ tter . . ♦ ♦ 239, 242, 270. 

I'our-w ay-cock (F ircgangs-

H anen . ...........................   247.

Franskt M aal og V æ gt . M, 35.

S ide.

Frastand af en Tordenffye . 118. 

Frem bringe lse af Lyd.... 117. 

Fric tion (R ivning) ..... 76. 

Fri G ang i et U hr .... 30. 

Fugtighed, Luftens ♦ ♦ ♦ ♦ . 101. 

Fugtighedsm aaler ..... 102.

© atitæ i 1; opdager Luft-

trykke t .......... 94. 

G angen i U hret 25, 30  A nm .

den frie ......... 30. 

G angsp ille t......... 58. 

G arnett's B lokke...... 66. 

G asse 84; deres V æ gtfy lde

at bestem m e ....... 157. 

G jenklang . ♦ ........ 119. 

G jenlyd ........... 118. 

G jennem blæ se en D am pm a 

skine .................  271.

G laskug ler til at bestem m e

B ræ ndeviins V æ gtfy lde . 155. 

G lidende S tyrer ♦ . . 247, 249. 

G lider (s lider) ....... 250. 

G overnor (S tyrer) .... 262. 

G ravitations-T iltræ kn ing ♦ 7.

G ram m e .......... 35. 

G raham 's Q viksø lvpendu l 28,29. 

G runddele .........  2.

G rund lag fo r N am rlæ ren . 1.

G uerikes m agdeburgiske  H alv

kugler ........... 90.

^/aarhygrom eter, S aussures  102.

H aarrørs-V irkning ..... 8.

H agel ...................................... 105.

H alley 's Forsøg om Jordens

T iltræ kn ing 17; B eregning  

over M idde lhavets U ddunst

n ing 101; over V erdensha

vets ............ 160.

H alvc irke lform ede C analer . 121.

(20)
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Side.

Halvkugler, magdeburgske . 90.

Hammer i Aret....................121.

Handelsvinde (trade-winds) 113. 

Haud-geer (Styrehaand) . . 231. 

Hane, Damp-241; Jndsprøit-

nings- 243; Firegangs- 

247; Prøve- ....................  220.

Hardie's Kran ....... 89» 

Harmattan ......... 114. 

Heron's Kugle 87,108; Band

spring .......... 142. 

Hestehoveder ........ 234. 

Hestekraft, hvorefter Damp-

mafkiners Kraft beregnes 296. 

Hiero's Krone ....... 248. 
High-pressure-engine (Hoi-

tryks-Mafline) ♦♦♦,.♦ 281.

Hjul, det persiffe 171; Kam- 

60; Kogger-60; Rivnings- 

77; Stjerne- 60; Sving- 

80, 235; Band- 196; Un- 

derfalds- 196; Overfalds- 

198; Bryst-199; Vogn- . 78.
Hjulbarometer af Hook . . 98. 

Hjulet paa sin Axel (Spil) . 57. 

Hjul med Tænder, eller for

bundne med Snore 59; 

Kraftvindingen deraf . 60, 61.

Hook's Hjulbarometer 98; 

Mening angaaende Damp

maskinen ...............   ♦ ♦ 227.

Hornblower's Dampmaskine 279. 

Hurtighed af faldende Lege

mer 17; af Binden 114;

af Lyden 117; af Vandet, 

naar det flyder igjennem 

Rør 165; af Stæmplet i 

Dampmaskinen ...... 297.

Huyghen's Dobbeltbarometer 99. 

Hvilepunct, Vægtstangens. 46. 

Hvirvelvind ♦ ♦ ♦ . t t t , t 114#

Side.

Hydraulik................. ... 127, 159.

Hydraulifk Maskine, Segners 202.

Hydraulifk Presse, Ioseph

Bramah's....... 5, 137.

Hydrometer......... 154.

Hydrostatik....... 11, 127.

Hydrostatisk Paradox 134;

Vægt ........... 145.

Hygrometer, forfkjellige, Saus- 

sure's, Daniell's ..... 102.

Hældende Taarne...... 42.

Hæve- og Trykpumpe 183;

as de la Hire ...... 185.

Hævert 166; wurtembergfke

68; anvendt til Vandspring 169. 

Hcevcrtbarometer ...... 97. 

Holders Udmaaling ved Lust- 

trykmaaleren 96; ved Bar- 

memaaleren og kogende 

Vand ........... 104.

Hoi Tone .......... 116.

Høitryks-Mafkine 281; Far- 

lighed 291; Forfkjel fra 

den fortærtende Maskine 

285; Hovedfortrin .... 295.

Holl.............. ... 143.

Høregang .......... 121.

Hørenerve. ......... 122.

Høreredfkaber........ 121.

Hørerør ........... 120.

Jacket (Treue) ...... 242. 

Ildhjul eller Jldmølle, Amon-

ton's ........... 224.

Jldluft ........... 83.

Jldmafkine, Savery's 217;

Brighton's ........ 232.

Ildstedet til Dampkjedlen . 260. 

Jnderfkruen......... 72. 

Jndretning, ligeløbende Be-

vægelses 251; røgfortærende26O,
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Side.

Jndsprøitningshanen . 243, 270. 

Jndtrængen af Vædsker i

hverandre......... 155. 

Jnstrumenter, blæsende. . . 125. 

^amhjul.............. ... . . ♦ . 60.

Kasse, det kolde Vands, det

varme Bands....... 242.

Kastevægtftang .............. 47, 53.

Kater. . ♦ ♦ ....................  . 36.
Kegle, den dobbelte .... 43. 

Kegledannede Propper . . . 245. 

Kilder ........... 161. 

Kile 70; Kraftvinding derved 71. 

Kjædepumpe ........ 174. 

Klokke til Luftpumpe.... 86. 

Klokkeknæmaskine ...... 270. 

Knaldperler......... 209. 
Kogepunct, Bandets .... 204. 

Kogger  ................. 60.

Koggehjul ................. 60»

Kolde Bands Kasse, Pumpe 242. 

Korn, være af samme ... 10.

Krast 13; sammensatte 20;

Midtpunkts, midtpunctsø- 

gende, midtpunctflyende24; 
skjævtvirkende paa Vægt- 

stangen 56; en Maskines 

at beregne 75; af Damp 

205; af Dampmaskinen 

294, 296; til at drive en 

Pumpe .♦♦♦«♦♦♦♦. 189.

Kraftvinding af toarmetVægt- 

stang 47; af eenarmet 52; 

af Drev og Hjulforbindelse 

61; af Tridsen 63; af 

Skraaplanet 69; af Kilen 

71; af Skruen 72; theore- 

tisk'. ♦ ♦ • • ♦................ ....

Kran 58» Hardie's ..... 59.

Side.

Krumtap 181; paa Damp- 

maskinen ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ 235.

Ktesebes 175; hans Pumpe 185.

Kugler af Glas til at be

stemme Brændeviins Bægt- 

fylde................. ... ♦ ♦ * 155.

Kulforbrug, Dampmaskinens 299.

^«hire's Pumpe.................... 185.

Lampe aerostatifk....................143.

Landvinde, stadige..... 113» 

Laplace's og Lavoisier's Py

rometer ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ 65.

Last

Lean, Thomas og John . . 299.

Legemers Tæthed 8; Vægt 

12; Hurtighed, naar de 

falde 17; Bevægelse, naar 
flere Kræfter virke 20; 

spændige 84; flydende 11; 

flyde eller synke i Bædfker 

132; Svingning 123; Vægt- 

fylde 145; bestemme Vægt

fylden ........ 147, 149,

Legeme, menneskeligt, Luft

tryk derpaa. ....... 85.

Legemligt Pendul. ..... 26. 

Legcmmaal .♦♦♦•♦♦♦♦ 32* 

Lcuwenhock ......... 4.

Lift-and force-pump . . . 183.

Ligegyldighed, Materiens. 5, 14. 

Ligelobende Bevægelses Jnd- 

retning. ......... ............   251.

Ligevægt, Bædfkers..... 131.

Litre . . ........................ ♦ ♦ 35.

Londons Vandværker .... 141.

Love for Bevægelsen 14; for

Legemers Svingning . . . 123, 

Luft, dens mechanifke Egen

staber, Qvællusl, Jldlnft

(20*)
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Side.

83; forskjellig fra Band 

5; fra Dampe og Dunster 

83; Spændighed 85, 86;

Fugtighed 101; Sammen

trykning ......... 106.

Luftarter 84; Vægtfylde at 

bestemme ......... 157.

Luftens Forandringer...» 101. 

Luftens Sugning.............. ... gi.

Luftens Vægt, Forsøg af Biot

og Arago ......... 89.

Luftpumpe 85; dobbeltstøvlet, 

Cuthberson's, Fortin's 88;

paa Dampmaskinen 240;

Prøver .......... 97. 

Luftreiser .......... 112. 

Luftseilads ......... 110. 

Luftskib at styre, Anvendelse

i Krig ..................................112.

Lufttryk 84; paa det menne- 

skelige Legeme 85; det stør

ste 93/ opdages af Torri- 

celli ............. ................  94.

Lufttryklære ....... 11, 83.

Lufttrykmaaler 94; forudsiger

Vejrforandring 95; udmaa- 

ler Hvider ........ 96.

Lussac............ 112.

Lyd 116/ Frembringelse, Hur-

tighed 117; Forplantelse ♦ 118. 

Løbetridse .......... 67. 

Løs Tridse ......... 63.

Maal og Vægt, danskt 3.1, 

32; sranskt 34, 35; en- 

gelstt 36; Tabel. .... 37.

Magdeburgs^ Halvkugler ♦ 90.

Mandhul , . , . .................. 234.

Man-hole (Mandhul) . . . 234. 

Maskelyne's Forsøg om Jor

dens Tiltrækning..... 17.

Side

Maffine, Kraften at beregne 

75; Compressions» 128;

Damp- 203; parabolifk 

21; Segner's hydrauli« 

ske 202; Spande- 174;

Svamp-, Veras Toug- . 175. 

Maffinbom ...... 228, 269. 

Materie, chemiske Egenskaber

2; almindelige mechaniske 

Egenffaber 3; Ordnings

kraft 9; Delene ere sam

menhængende og indtage 

Rum, ere deelbare i der 

Uendelige 3; uigjennem- 

trængelige 4; besidde Be

vægelighed og Ligegyldig

hed mod Bevcrgelse og 

Hvile 5, 14; tiltrække og

tiltrækkes ......... g. 

Mathematiskt Pendul ... 26. 

Mechanik, hvad er ..... 11. 

Mechaniske Egenffaber, Ma

teriens 3; Luftens 83. 

Mechaniske Potenser .... 45. 

Mechaniske Taskenspillerkun-

ster ........... . 43. 

Menneskeligt Legeme, Luft-

tryk derpaa........ 85. 

Meteorologie, danjk afSchouw 95. 

Metre ........... £34. 

Midtpunct afBædfkers Tryk 139. 

Midtpuncts Kræfter .... 24. 

Midtpunctsogende Kraft . . 24. 

Midtpunctflyende Kraft . . 24. 

Mikrometer, Skrue- .... 73. 

Moment . ........ 17, 38. 

Monsoons ..... .... 114. 

Montgolfier 110; Forbedring

af Vaydvædderen 194.

Montgolfiere ........ 110.

n
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S id e .

M o rla n d 's D ia g o n a lb a ro m e -  

te r 9 9 ; F o rs ø g m e d D a m 

p e n s K ra ft........ 2 1 7 .

M u rra y  2 4 9 .

M u s s c h e n b ro e c k 1 0 8 ; F o rsø g  

o m  V a n d e ts U s a m m e n try k - 

k e lig h e d..........  1 2 7 .

M ü s s e n s...........  1 1 4 .  

M ø lle , t il a t k n u s e F a rv e r

7 ;j; C e n trifu g a l- 2 0 1 ; J ld -  2 2 4 .  

M ø ttr ik........... 7 2 .

N a tu rlæ re , d e N y e re s , d e n s

G ru n d la g.........  1 .

N e w c o m e n 's D a m p m a s k in e . 2 2 6 .  

j ie w  r ive r w a te r w o rk s . . 1 4 1 .  

N e w to n 's F o rs o g m e d W a n d s

U d s trø m n in g a s A a b n in g e r 1 6 5 . 

N iv c lle e r-J n s tru m e n t . . . . 1 6 . 

N o u a ille s 's V a n d h ju l . ♦ . 2 0 1 . 

T Q o z le s (N æ s c b o re r) ....  2 6 4 . 

N c e rin g , F lo d e rn e s .....  1 5 9 .  

N æ s cb o re r p a a D a m p m a fli-

n e n ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  2 6 4 .

O c fa ö ♦ ♦ ♦ ................   ♦  . 1 2 4 .

O m d re ie n d e B e væ g e lse p a a

D a m p m a s k in e n  2 3 4 .

O m d re ie n d e D a m p m a s k in e 2 9 1 ;

a f O n io n  2 9 3 ; M a s te rm a n ,

S a d le r, D o n k in , C o n g re v e 2 9 4 .

O n io n 's o m d re ie n d e D a m p 

m a s k in e ...♦ ♦ •♦♦ ♦ . 2 9 3 .  

O rc a n ...♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  1 1 4 . 

O rd n in g s k ra ft, M a te r ie n s .  9 .

O s c illa tio n s c e n tru m . . .. . 2 6 . 

O v a lt V in d u e i L > rc t . „ . 1 2 1 . 

O v e rfa ld s h ju l ........  1 9 8 .  

O v e rfla d e n a f B æ d fk e r a lt id •

v a n d re t 1 3 1 .

S id e .

^ > a p in  's  A n v e n d e ls e  a f D a m p  

a f h ø ie re S p æ n d k ra ft 2 8 2 ; 

h a n s G ry d e o g D a m p m a «  

fk in e ♦  2 2 4 .

P a ra b o lifk M a s k in e . . . . » 2 1 .  

P a ra d o x , d e t h y d ro s ta tis ke  . 1 3 4 .

P a ra lle l -  m o tio n a p p a ra tu s

(L ig e lø b e n d e B e v æ g e ls e s - 

In d re tn in g ) ♦  2 5 1 .

P a s c a ls O p d a g e ls e m e d L u ft-  

try k m a a le re n ....... 9 5 .

P a s s a tv in d e.........  1 1 6 .  

P a y n e 's  J n d re tn in g is te d e tfo r

D a m p k je d e l. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  2 3 2 . 

P a te rn o s te rv æ rk 1 7 5 .  

P e n d u l 2 5 ; e n k e lt, s a m m e n - 

s a t, m a th e m a tifk t, le g e m 

l ig t 2 6 ; S e c u n d p e n d u le ts  

L æ n g d e i K jø b e n h a v n 2 7 ;

c o m p e n s e re t 2 7 ; N is t- 2 8 ;

Q v ik s o lv - 2 8  , 2 9 ; a n v e n d t 

s o m P rø v e fo r M a a l o g  

V æ g t 3 0 .

P e rk in s 's F o rs ø g m e d V a n 

d e ts S a m m e n try k k e lig h c d 1 2 9 ,

P e rle r t il a t b e s te m m e  B ræ n -  

d e v iin s V æ g tfy ld e ....  1 5 5 .

P e rp e tu u m  m o b ile  ..... 8 0 . 

P e rs ifk t H ju l. . ......  1 7 1 .  

P ig e , d e n u s y n lig e .....  1 2 0 .  

P la n , d e t fk ra a e ...... 6 8 . 

p iu g -tre e (T a p b o m ) ....  2 3 1 . 

p in g e r-w e ig h ts (D y k k e r lo d 

d e r) ..............  .......  2 7 5 .

P n e u m a tik (L u fttry k læ re ) 1 1 , 8 3 .  

P o la r itæ t ..........  9 .

P o te n se r, m e c h a n is k e .... 4 5 . 

P o n tife x...........  2 2 6 . 

P o tte r ...........  2 3 b  

P re s s e 7 4 / B ra m a h 's  h y d ra u 

l is ke ♦ ♦ . ♦ < « 5 , 1 3 ,.



310 Register.

Side.

Propper, kegledannede 245; 

deres Aabning og Lukning 

vigtig 274; Prop for at 

forhindre Kjedlens Sam

mentrykning 299.

Prøvehaner .  ...................   220.

Prøvemaal................. ... . , ZZ.

Prøver, til Bægt og Maal

30; paa Luftpumpen 97; 

til at undersøge Luftens 

Fortætning i Bindksedlen 

184; paa Dampens Kraft 207.

Pumpe, Luft- 85; Band-, 

Suge- 92, 175; Sammen

tryknings- 106; Kjæde- 

174,' Tryk- 181; Hæve- og 

Tryk- 183; Lahires 185; 

eccentriske 187; Centrifu- 

gal-189; Udtømnings«240; 

det kolde Bands ..... 242.

Pund, danfkt. ..................... ......

Pyrometer, dets Brug 12, 

78; Vægtstangs-54; andre 

Slags . . . .................. 55,

....... 31.

Qvart ........... 124.

Qviksslvpendul.............. 28, 29.

Qvint. . ........................ . . 124.

Qvælluft. . . . . ..................... 83.

d^aaber.................... ... . . 120.

Namazzinis Diagonalbaro-

meter........... 99.

Ramsden's Delemaskine . . 73. 

Reaumurs Thermometer . . 211.

Recipienter................. 86,

Regn......................  105.

Regnmaaler......... 161.

Reisebarometer, af Engle- 

sield......................  100.

Side. 

Relativ Bevægelse ..... 14. 

Resonants ......... 119. 

Riimfrost .......... 106. 

Ristpendul'. ......... 28. 

Rivning 6, 76 5 strygende og

rullende .......... 77. 

Rivningsmodstand, Vandets 163. 

Rivningsruller og Hjul . . 77. 

Robert ........... 112. 

Robison................. . . 273, 280.

Roebuck ................................   255.

Rullende Rivning ..... 77, 

Ruller, Rivnings- ..... 77, 

Rundagtigt Been ..... 121. 

Rogfortærende Indretning . 260. 

Romer ...........

Sløv, Tale- og Hore- 120;

eustachifk 122; Suge- paa

Dampkjedlen 256; Damp-

261; Side- paa Dampma

skinen .......... 261.

saccharometer................. 155.

Sammenhængs-Tiltrækning . 6. 

Sammenligning af de syv

Toner med Regnbuens Far

ver ... . ...........................126.

Sammensatte Kræfter 20;

Pendul.......... 26.

Sammentrykkelighed, Ban

dets, Forsøg af Canton, 

Abich og Zimmermann, 

Drsted 128; Perkins . . . 129.

Sammentrykning, Luftens, 

Sammentryknings - Pumpe 

106; simpelt Slags . . . 107.

Saussurcs Haar-Hygrometer 102.

Savery's Jld- eller Damp

maskine 217; Forbedringer 

219; Ufuldkommenheder . 222.

Schouws danske Meteorologie 95.
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Side, 

Secundpendulets Længde t

K jobenhavn .....................   27.

G egners hydraulifle M askine 202. 

Selvstyrende D æ m per . . . 258. 

Sext, den store ....... 124. 

Shuldham 's B lokke..... 66. 

Sideaabning, m ed hvad  K raft

V andet strøm m er ud . . . 13g. 

Siderør paa D am pm askinen 264. 

Sidetryk af V æ dsker . 131, 139>  

Sikes's Flydevæ gt ..... 154. 

Sikkerheds K lap . . . 224, 259. 

Sirocco ...........  114. 

Skaalvæ gt, at prøve dens

G odhed .......... 49, 

Skarpgjæ nget Skrue.... 72, 

Skive ............ 63. 

Skjæ vtvirkende K ræ fter... 56. 

Skraaplan 68; K raftvinding 69. 

Skrue, uden Ende, K raftvin 

ding , skarpgjæ nget, flad- 

gjæ nget, dobbelt, tredob- 

belt 72; A rchim edes's . . 172. 

Skruem ikrom eter ...... 73, 

Skruepresse......... 74, 

Skyer.....................................  104.

Slider (G lider) ....... 250. 

Sliding regulator . . . . , 247, 

Slusevæ rk.......... 193, 

Sm eaton's B lokke 66; U nder

søgelser om V andhjul 199; 

A nviisning til D am pkjedel 

233; B eregning overDam p- 

m aflinens H estekræ ft . . . ogg, 

Snee  ♦♦♦♦♦.  105.

Snekke i O ret ♦♦♦♦... ^21. 

Snifting-clack (Snøfteklap) 230. 

Snøfteklap ......... 230. 

Spandem askine ....... 174^  

Specifisk W æ gt 145; Tabel

derover................. ... , , . 14g.

Side.

Sphæ rom eter........ 73.

Spillet 57; Fordeel for V æ gt-

stangen og K raftvinding ♦ 59. 

Spræ ngning af D am pkjedlen 208. 

Sprøite ..........................  185.

Spæ ndige Legem er ..... 84. 

Spæ ndighed, Luftens 85, 86;

B andets ......... 130.

Stadige Sø- og Landvinde 113.

Stere ......................................... 35.

Stigbøjle i A ret...... 121, 

Stjernehjul ........ 60. 

Stokkedrev ... ....... 60. 

Store Sext, Terts ..... 124. 

Storm ...........  115. 

Strygende R ivning . . . . 77. 

Styre Luftskibet ...... 112. 

Styrehaand ......... 231. 

Styrer 262; den glidende  247,249. 

Stæ m pel, Luftpum pens 87;

V andpum pens 92; D am p- 

m askinens 267, forbedret af 

W ools og C artw right . . 268.

Stæ m pelstang. ....... 241.

Støvle, Luftpum pens 87;

V andpum pens 92; D am p

m askinens 266; i W oolf's 

D am pm askine ...... 290.

Støvlem uur . ......................   266.

Sugepum pe......... 92. 

Sugeror paa D am pkjedlen. 256. 

Sugning, Luftens ..... 91. 

Svam pem askine..... . , ^75. 

Svinghjul 80; paa D am p

m askinen ......... 235.

Svingninger Legem ers ; deres

Forhold, Love derfor. . . 123. 

Svingningspunct ...... 26. 

Sym pathie, Tonernes . , „ 125. 

Sæ tte  D am pm askinen i G ang 271.



312 Register.

Side.

Ssuhre 29 's Vanskeligheder

ved Forsærdigelsen .... 30. 

Søvinde, stadige ...... 113.

^aage ........... 105. 

Laarne, hældende. ..... 42. 

Tabel og Maal og Vægt 37;

yver Legemernes Vægtfylde 

158; over Dampens Tryk 206.

Talerør........... 120.

Tallerken, Luftpumpens 87;

den dobbelte ......................... 91.

Tandhjul................................... 60.

Lantalusbæger ....... 169. 

Tapbom........ 231, 265. 

Taskenspillerkunster mechanifle 43. 

Taylor's Acetometer .... 155. 

Terts, den store * ♦ .... 124. 

Theoretisk Krastoinding . . 76. 

Thermometer, af Reaumur,

Celsius og Fahrenheit . . 211.

Thousand-grain-bottle (Tu-

fi'nd-Grans Flaflen) . . . 152. 

Throttle-valve (Drøvl) . . 261. 

Lideelsmaal ........ 31* 

Tiltrækning,Materiens, Sam

menhængs- 6; Gravita

tions- 7; Iordens15.

Titeltavlens Forklaring . . 278. 

Toarmet Vægtstang ... 46, 47. 

Tolvdeelsmaal ....... 31. 

Lone, høi 116; dyb 123;

Sammenligning med Far

ver ............ 126.

Toneforhold, consonerende, 

dissonerende. ....... 124.

Tonernes Sympathie.... 125. 

Tordenskyers Frastand at

maale. .......... 1(8.

Torricelli opdager Lufttryk-

Side.

keks Størrelse; hans Va

cuum ........... 94» 

Tougmaskine, Deras .... 175. 

TougenesRetning ved Tridsen 68. 

Trade-winds (Handelsvinde) 113. 

Tralles's Flydevægtskaal. . 156. 

Tredobbelt Skrue ..... 72. 

Lrcvethick's Maskine .... 282» 

Lridse, løse, safte 63; For

bindelse af flere 61, 67;

Løbe- ........... 67.

Tridsesats, White's 65; Gar-

nett's og Shuldham's . . 66. 

Trilling .......... 60. 

Trommehinde........ 121. 

Trosse ........... 63. 

Tryk af Luften 84; paa det

menneskelige Legeme 85;

største Tryk 93; opdages

94; af Bædfker 131; af

Dampkjedlen ... .... 206.

Trykkets Midtpunct af Væd-

sker....................  139.

Trykpumpe 181 > Hæve- og

Tryk- 183; paa Damp

maskinen ......... 257.

Trøie paa Dampmaskinen 242;

Woolf's Forbedring . . . 290. 

Tunge Legemers Vægtfylde at

bestemme ......... 147. 

Tusindgrans Flaske. . . . . 152. 

Tyngdekraft 15; ikke lige

overalt........... 18. 

Tyngdepunct39; at bestemme 41. 

Tyngderetning ....... 39. 

Lænder ........... 60. 

Tæthed, Legemernes ..... 8.

^-Iddunstning, Vandets 101, 160< 

Udmaaling, af utilgjængelige

Dybder 18; af Hvider 90,
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Side.

104; af Tordenskyers Af

stand .......................... .... • • 118.
Udstrømning, Vandets af for- 

skjellige Aabninger og Kar 164.
Udsugningsrør ...................... 242-
Udtømningspumpe................ 240.
Underfalds-Hjul......................196.
Unisono (Eenklang).............124.

Uroen i et Søuhr................29-
Usammentrykkclighed, Ban-

dets, florentinsk, Mus- 
schenbroecks og Bacons For

søg ...................................... ....
Usynlig Pige......................... ...

Vacuum, Torricellis, Boyle's 94.

Wand, naar Luften udpumpes 
89, 106; usammentrykke- 
ligt 127 ; sammentrykkeligt 
128,129; Spændighed 130; 
Udstrømning afenSideaab- 
ning 139 5 af forfkjellige 
Aabninger og Kar 164; 
Fordunstning 101, 160;
Rivningsmodftand 163; Be
vægelse 162; Hurtighed, 
naar det flyder gjennem 
Ror 165) Tryk 139; Be
vægelse derved 195; Koge-

punct................................ 204.
Vandets Bevægelseslære 127,159.
Vandhammer...................... 5.
Bandhjul 196; Underfalds og

Overfalds 198; Brysthjul 
199; Nouailles's og An

dres ..................................... 201.
-Vandledning.............................
Bandpumpe 92, 175; hcever 

Bandet til hvilkensomhelst 
Høide 177; simpelt Slags

Side.
178; hvormeget Band den
afgiver................................186.

Vandretter............................. 16-
V ands, det kolde, Kasse og

Pumpe.............................  242-
V ands, det varme, Kasse . 242.
Bandskrue...............................172.
V andspring, Heron's 142;

Commando- 142, 143; ved
Hævert............................... ...

Vandtrykbælg.........................435,
Bandtryklære 11, 126; Ho-

vedsætningen .................... 145«
Vandvædder 189, 190; Boul-

ton's, Montgolfier's . . . 194- 
Vandværker ved London . . 141. 
Varmens Virkning paa Le

gemer ................................ 203.
Warmcmaaler eller Barme

prøver .............................. 211.
Barme Vands Kasse .... 242. 
Beirforandringer forudsiges af

Lufttrykmaaleren.............95.
Weirhuset ................................102.
V eltning af Vogne......... 43.
V entil................................. 87.
Benturi .................................. 165.
V eras Tougmaskine...........175.
Bind 110, 113; stadige So-

og Land-, Passat-, Han
dels- 113; Mussons, Hvir
vel- , Harmattan, Sirocco 
114; Storm, Orcan 115;
Hastighed......................... ....

Vindbøsse............................... 108.
Windsløi..................................144.
Bindkjedel.................................
Vindkugle.............................  209-
Bindmaaler..................  114.

Vindue, ovalt i Året .... 121-
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Side.

Binkelvægtstang56; somBeie- 

redfkab.................................57.

Birkning, Haarrors- 8; af 

flere Kræfter paa eet Le- 

geme 20; af Barmen. . . 203.

Vivian................................... 282.

Vognes Veltning.....................43.

Wognhjul................................... 78.

Wognkjedel............................. 233.

Wædffer 84; Vægt, Ligevægt 

131; Sidetryk 139; Vægt

fylde at bestemme 151; 

Indtrængen i hinanden 155;

Bevægelse............................160«

Vægt, Legemers 12; dansk 

31, 32; franst 34, 35; en

gelsk og Apotheker 36;

Tabel 37; Luftens 89; spe- 

cififk.....................................145.

Vægtfylde, Legemernes 145;

at bestemme 146; runge Le- 

gemers 147; lette Legemers 

149; Bædflers 151; Gasse 

157; Tabel.........................158.

Bægtflaal, hydrostatisk. . . 145.

Vægtstang, dens Hvilepunct, 

den toarmede 46; den een- 

armede, Bære- 47, 51; Ka

ste- 47, 53; forenede 53; 

hos Chineserne 55; Bin- 

kelvægtftang 56; Krastvin- 

ding af den toarmede 47; 

eenarmede 52; naar Kraf

ten virker fkjævt..........56.

Vægtsrangspyrometer .... 54.

Waggon-boiler (Bognkje- 

del).................................. 233-

Side.

Wasbrough's Anvendelse af

Krumtap og Svinghjul . 236.

Waterpas............................. 16.

Water-works new river . . 141«

Watt's Forbedring ved Damp- 

mafkinen 236; hans Damp- 

maskine 240; forener sig 

med Boulton 255; hans 

og Boulton's Beregning 

over Dampmaskinens He

stekraft ................................ 296.

Wells.........................  105-

White's Tridsesats............. 65.

Wilkinson............................. 255-

Wollaston's Jndretning til

at vise Dampens Virkning 213- 

Worccster'sDampmaskine 214,215. 

Woolf's Dampstæmpel 268;

Dampmaskine 287; Damp- 

kjedel289; Forandring med 

Trøien................................ 290-

Würtembergfk Hævert ... 68-

Zimmermann's og Abich's

Forsøg om Vandets Sam-

mentrykkelighed................128.

olipilen.......................... 209-

Æolusharpe............................ 125«

Oret........................................121.

Srsteds Forsøg om Bandets

Sammentrykkelighed 128;

hans Varmelære............. 211.

Lsehjul.........................  173.



Rettelser.

Dtbe 57 Lin. 23 hvor ec læs hvor ee.

— 62 — 17 Fjedren o iag Fjedren.

Disse to Feil sindes ikke i alle Exemplarcr.

— 107 — 20 Hullet x læs Hullet z:

— 137 — 28 Ventil c læs Ventil.

— 144 — 20 nær Lasse! læs nær Cassel,

— 151 — 27 mindre læs mere.

— 156 — 27 1026 læs 1,026.

1— 157 ■— 20 ovenstaaendc læs esterstaaende.

— 160 — 13 og disse ved læs og disse.

— 160 — 32 idet læs i det.

— 206 — 9 jo mindre læs des mindre.

— 208 " 2 Maalestokkenl læs Maalestokken.

— 213 — 9 Wollenston læs Wollaston.

5 22 udvikledes læs udvikles.

— 242 13 Huuspumpe læs Vandpumpe.

— 253 12 for oven læs fra oven.

— 268 17 smælte lcrs smæltcr.

— 275 — 23 om Navlen v, om læs om Navlen v, som.
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