
SKåTSEL UNDERHÅLL 
AF LOK MOTIV 

MED ITUBERNA 

NO 11 1912 
'l 

NYDQVI & HOLM 
TTAN 



.... ild Jøra-ensen 
..... .,.J .7 . 100(' Hel"*n,. 

OWo • 0I8ft1 (03)'11 81. 

( 

I 

J 



, I _________ ___ ' 

SK6TSEL OCH UNDERHÅLL 
AF LOKOMOTIV 

MED OFVERHETT ARE ITUBERNA 
ENLIGT SCHMIDTS SYSTEM 

NYDQVIST & HOLM 
TROLLHATTAN 



• .. .................... . 
• •• .iI •• tf •• tf •• tf •• tf •• • 

FORESKRIFTER 
rorande skotsel och underhå.ll af lokomotiv med 
OfverheHare i tuberna enligt Schmidts system. 

Sarskiida apparafer å ofverheffnings:s 
lokomofiiv. 

1. Ojverhettaren ar utford i enlighet med pI. 2. 
Angan inkommer från regulatorn i en behållare 
i rokskåpets ofre del, från hvilken ett antal 
ofverhettareror, instuekna i de ofre tu braderna, 
utgå. Behållaren ar afdelad mede1st en langs-
gående vagg i tvenne rum. Den våta ångan in-
kommer i ena afdelningen af behållaren, genom-
Ioper ofverhettareroren oeh återkommer ofver-
hettad till behållarens andra afdelning for att 
darifrån stromma till eylindrarne. En del af 
forbranningsgaserna ledas genom de stora tuberna 
omkring ofverhettareroren oeh afgifva harunder 
sitt varme såval till dessa som till vattnet i pan-
nan. Den andra delen af forbranningsgaserna går 
på vanligt satt genom de nedre tubraderna. 

2. Ett med sotaren kombineradt spjiill reg-
lerar den mangd af forbranningsgaser som be-
ror ofverhettaren. Rorelsen till spjallet ar så 
anordnad, att sotareventilen endast kan oppnas 
då spjallet till ofverhettaren ar stangdt. 

3. En anordning jor rengoring aj ojverheltw·en 
genom inblåsning af luft eller ånga i de stora 
tuberna. For detta andamål finnes å ventilstal-
let i forarehytten en ångventil, hvarjamte medfol-
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jer å lokomotivet ett med ventil och handtag for-
sedt ror, som infores ituberna från eldstads-

. andan och forbindes med ångventilen medelst 
en bojlig metallsiang. 

4. KoZfslt'der med inre instromning och fjad-
rande ringar. 

5. Sdkerhetsventiler å cylinderlocken. 
6. Garbes kran, som oppnas så snart ångan af-

stanges. Densamma oppnar en forbindelse mel-
Ian bagge cylinderandarne, hvarigenom lattare 
och jamnare gång å lokomotivet erhålles. 

7. En smorjpump i stallet for centralsmorj-
apparat med 4 af hvarandra oberoende smorj-
ledningar, daraf en till hvardera cylinderns midt 

en till hvardera ångroret. 
8. En distanspyrometer for matande af den 

ofverhettade ångans temperatur i ångbehållaren 
i rokskåpet. For kontrollering och justering af 
distanspyrometern tjanar en kvicksilfvertermo-
meter, som forvara s å lokomotivet. For smarre 
lokomotiv utelamnas pyrometern, och mates en-
dast tidtals den ofverhettade ångans temperatur 
med termometern, enar en standig kontroll har-
ofver ej ar nodvandig. For handhafvande af 
pyrometern galla, sarskiida bestammelser. 

Skotsel af ofverhettningslokomotiv 
i tja n sf. 

Vid igångsattni og oppnas regulatorn forsiktigt 
och cylinderfyllningen minskas så snart lokomo-
tivet kommit i gång, enar slirning eljest latt in-
trader på grund af de stora cylindrarne. Den 
latthet, med hvilken de fullt balanserade kolf-

l , 
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slidernas rorelse kan manovreras, tillåter foraren 
att vid igångsattningen i hvarje ogonblick in-
stalla på den cylinderfyllning som medgifves utan 
att slirning intrader och på å satt fortast moj-
ligt ernå normal hastighet. Under gången tilI-
ses att regulatorn ej haftigt, ej heller fullt opp-
nas, hvarigenom vatten hindras medfolja ångan 
till ofverhettaren. Cylinderfyllningen bor aldrig 
understiga 20 % och då denna fyllning ar den 
vid ofverhettningslokomotiv ekonomiskt fordel-
aktigaste, bor densamma hållas konstant så myc-
ket som majligt . Vid mindre kraftbehof strypes 
regulatorn och vid behof af mera dragkraft opp-
nas densamma till den grans som ofvan ar angifven. 
Erfordras storre dragkraft 6kas fyllningen. 

Om vid litet kraftbehof regulatorn strypes och 
lokomotivets gång blifver ojamn, bor afven cy-
linderfyllningen något okas. 

Vid ingången till stationerna och vaxlingar 
anvandes maximifyllningen. 

Eldningen regleras så att i medeltal 300 o ång-
temperatur erhålles. Detta sker bast genom att 
på en jamn, val tackande och genombrand fyr 
blott några få skyfflar kol isander val spridas, så-
lunda genom tata påeldningar och vattentagning 
daremellan, hvarjamte noga tilIses att kall luft 
ej inkommer genom utbranda flackar å rosten. 

Om under gången pyrometervisaren plotsligt 
nedgår, bora cylinderkranarna oppnas, enar detta 
tyder på att vatten inkommit i ofverhettaren . 

Smorjpumpens arbete iakttages noga. For den-
samma anvandes sarskild olja med hog flam-
punkt. 

Ofverhettarens spjall hålles standigt oppet un-
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der gången utom då sotareventilen anvandes . 
. Under kortare uppehåll å stationer behofver ej 
heller spjallet stangas annat an for det fall att 
sotareventilen skall anvandas. 

Då lokomotivet ar stillastående under ånga i 
stallet eller ute å banan under någon langre tid, 
kan tryck uppstå i ofverhettaren och lokomo-
tivet satta sig i gång, hvarfor under sådana for-
hållanden cylinderkranarne skola hållas oppna, 
slidrorelsen upplagges på centrum och bromsen 
åtskrufvas . Vid sådana tillfallen bor afven spjallet 
till ofverhettaren stangas. 

Vid skada å ena maskinsidan i tjanst kan 
kolfsliden stallas i medellaget och båda ångkana-
lerna stangas på foljande satt: 

Slidrorelsen stalles på centrum, lanken mellan 
tvarhufvudet och slidvefstaken afvensom excen-
terstången nedkoppIas. Slidvefstaken stalles noga 
vinkelratt mot cylinderns medellinje. 

Darvid står kolfsliden i sitt medellage och 
fastlåses slidstången i detta lage mede1st harfor 
iordningstallda skrufvar. 

Cylinderutblåsningen frånkopplas denna sida 
och ventilerna fastlås as i oppen stallning. 

N edkoppling af vefstake och fastsattande af 
tvarhufvud ar endast for det fall nodvandigt , nar 
någon af dessa delar ara skadade eller lång vag 
skall tillryggalaggas. 

Fore utgången ur stallet iakttages att smorj -
pumpen ar fylld med olja, hvarjamte pumpen 
for hand profvas i afseende på dess tjanstbarhet. 
Spjallet till ofverhettaren, som på grund af sot-
bildningen under uppeldningen hålles stangdt, 
oppnas omedelbart fore utgången ur stallet for 
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uppvarmning af ofverhettaren. Vid utgångssta-
tionen forvarmes cylindrarne och oppnas cylin-
derkranarne. 

Nar sedermera, efter uppvarming af cylind-
rarne, pyrometern visar 250 0 och darofver, be-
hofva cylinderkranarne ej oppnas vid igångsatt-
ningarne. 

Fjadrarne till cylindrarnes sakerhetsventiler hål-
las rena från smuts så att ventilerna ara lattrorliga. 

Muttrarne till slidstangernas tvarhufvud under-
sokas att de sitta fast. 

Sedan lokomotivet inkommd i stallet, aflagsnas 
sot och aska ur rokskåpet samt foretages vid 
oppet spjall den forutnamnda rengorningen af of-
verhettaren, hvilken rengoring dock endast på 
vissa mellantider behofver iiga rum, beroende 
på den anvanda kolsorten, dragets styrk a m. m. 
Spjallet stanges omedelbart efter rengoringen. 

Rosten och asklådan rensas från slagg och aska. 
Vid lokomotivets tvattning tillses att sot och 

oljerester, som samlat sig i blastermynningen 
och hindra draget, aflagsnas utan att delar dar-
af nedfalIa i utstromningsroret. Aro afsattnin-
garne ovanligt stora, bor smorjningen af cylindrar 
och slider minskas. 

Underhållet af ofverhettnings# 
lokomoti'v. 

Vid de foreskrifna periodiska maskinrevisio-
nerna skola de stora tuberna, uti hvilka ofver-
hettareroren ara anbragta, noga undersokas och 
mellan ofverhettareroren fastsittande slagg och 
sot aflagsnas. 
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Darjamte tillses att ofverhettarespjallet sluter 
. tatt och ar lattrorligt. 

Vid hvarje pannrevision uttagas samtliga ofver-
hettare-element jamte ångbehållaren i rokskåpet 
och rengoras noggrant. 

Darefter sammansattes ofverhettaren och prof-
vas med for pannan foreskrifvet vattentryck. 
Innan ofverhettaren åter insattes, strykas roren 
tunnt med varm stenkolstjara. 
. Kolfsliderna undersokas vid hvarje maskin-
revision . Darvid iakttages noga medels stickmått 
eller på annat satt, att slidstångens langd bibe-
hålles oforandrad vid insattningen af sliden. 
Slidvefstaken loses från tvarhufvudet och fores 
fram och åter for att undersoka slidens lattror-
lighet. Sliden uttages forsiktigt och upplagges 
på tvenne stod for undersokning i afse ende på den 
nodvandiga rorligheten af slidringarne i stångens 
tvarriktning. Slidens och slidfodrens ångkanaler 
rengoras. 

Daremot bor det på 1'ingames slityta belintliga 
lasta olverdraget al oljecement noga bevams, enar 
detsamma vasentligt bidrager till tatningen. 
Sitta slidringarne fast, måste sliden isartagas och 
l'engoras i spåren samt hopspannas så att ringarne 
ej ara glappa men kunna for hand roras. Slid-
kroppen justeras i svarf. 

Slidhoppen lår ald1'ig hvila på 1'ingarne 'Utan 
biims al glander och bussningar, hvad an dessa, 
så snart de ara slitna Yz mm. ur centrum, b,ora 
justeras. Vattenafloppsroren från slidskåpet ren-
sas och cylindrarne genombiåsas med ånga. 
Smorjpressen sattes i verksamhet for hand tills 
olja framtranger ur smorjhålen till slider och 

\ ., 
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cylindrar. Sliden profvas å ter i afseende på 
lattrorlighet efter insattningen. 

Slidfoder, hvilka i foljd af fastsittande slidrin-
gal' blifvit slitna, justeras i svarf och slipmaskin 
efter kaliber dorn till narmast storre diameter, for 
hvilken matverktyg finnas tillgangliga. 

Slitna smorjrander fordj upas . Sedan slid-
ringar, slipade efter motsvarande kaliberring, 
iordningstallts, inslipas fodret ångtatt mot tat-
ningsytorna i slidskåpet, rengoras och insattas. 

Efter profkorning af lokomotivet uttagas sli-
derna ånyo och afslipas latt på de stallen som 
legat hårdare an. Skarpa kanter i ångkanalerna 
bora undvikas. Desamma afrundas efter en ra-
die af l mm. 

Vid maskinrevision skola af ven pistonkannorna 
uttagas och undersokas. I likhet med slidkrop-
pame lå dessa ej hvila på ringarne, utan bora de 
senare vara installbara i tvarriktningen mot cy-
linderns medellinje. Kannan bares af gejden i 
ena och af lagret i andra anden. Packdosorna 
skola endast tata och få ej bara, enar lackor och 
varmgång eljest intrada. Kannans diameter bor 
vara l Y2 till 2 mm. mindre an cylinderdiametern. 
Kanten å pistonringarnes slitytor afrundas. Kannan 
centreras mede1st pålagg på tvarhufvud eller gejd. 
Barlagret for pistonstången framtill justeras. 

Pistonstangernas packdosor skola, så ofta till-
falle dartill gifves, undersokas och rengoras samt 
forslitna tatningsringar utbytas. D en harfor an-
vanda hvitmetallen består af: 

15 delar antimon 
65 » bly 
20 » tenn. 
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Cylindrarnes bekHidnadsplåtar bora noga ta-
tas i skarfvarne så att olja och vatten ej in-

"tranga och skada isoleringen. Sakerhetsventi-
lerna rengoras och profvas med vattentryck, 
otata sakerhets- och luftventiler inslipas. AlIa 
ångror, flan sar, skrufvar och muttrar som komma 
i beroring med den ofverhettade ångan få ej 
utforas af koppar, rod- eller hvitmetall utan måste 
tillverkas af mjukt och utglodgadt smidesjarn. 
Cylindrar och ror isoleras noga med asbest eller 
magnesia-massa. 

En mojligast hårdt åtdragen koppling mellan 
lokomotiv och tender år af sarskild vikt. Smorj-
rander anbringas i planen for stOtbuffrarne. Pla-
nen såval som buffershufvudena satshardas. Tvar-
fjadern i tenderns draglåda måste i foljd af ofver-
hettningslokomotivens storre dragkraft fQrstar-
kas med ett eller två blad mera an fjadern for 
ett motsvarande lokomotiv for våt ånga och 
bor hårdt spannas. 

Standigt måste ofvervakas, att axelboxarnes stall-
kilar samt kilarne i vefstaks- och koppelstångs-
lager sakkunnigt och regelbundet ansattas, hvar-
jamte en styf forbindning i lokomotivets langd-
riktning mellan lokomotiv och tender ar af StOT 

bet ydelse for lokomotivets lugna och jamna gång. 

FORESKRIFTER 
rorande skotseln af Friedmallns smorjpump typ 

N. S. 

Denna apparat, som forenar i sig flera oljepum-
par, af hvilka hval' och en for sig ar reglerbar, 
tillfor forbrukningsstallet oafbrutet den olje-
mangd, for hvilken densamma ar instalId, ob e-
roende af det i smorjledningen uppkommande 
mottrycket. 

Oljetillforseln t ill hvarje utlopp sker mede1st 
tvenne kolfvar p och q, som erhålla sin ror else 
från dubbelexcenteraxeln E mede1st styrstycket 
e, e, hvarvid kolfvarnes rorelse i forhållande till 
hvarandra ar så anordnad, att tryckledningen 
aldrig kommer i direkt forbindelse med oljebe-
hållaren. 

Oljan fores på den å teckningen mede1st pil 
betecknade vagen genom filtret r och kranen a 
till de bagge kolfvarne, hvilka genom tryckrum-
met k fora oljan t ill forbrukningsstallet . 

Tatningen af kolfvarne p och q ar så hållbar, 
att efter 10 till 15-årig t janst, afven vid mottryck 
af ofver 50 atmosfarer, intet aftagande af verk-
ningsgraden agt rum. 

Den af hela pumpen lamnade oljemangden ar 
beroende afaxelns E hvarfantal och genom for-
andring af stångens L utslagsvinkel kan totaIa 
oljemangden okas eller minskas. 
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Den till hvarj e utlopp lamnade oljemangden 
kan darjamte reglet'as ut ifrån mede1st vTidning 
af nycklarne R , IlVarvid kolfvens p slag forandras. 

Då kolfvens diameter ar 8 mm . och maximi-
slaget ar 10 mm. , så ar den liin1l1 ade olj emangden 

for hvarje kolfslag och utlopp cirka 0,44 gram. 
Denna oljemangd kan genom VTidning af nyc-

keln R forminskas t ill 1/10 eller till cirka 0,04 
gram. Vid nyclmln ar anbl'ingad en skala, gra-
der ad från l till 10, hvarå sålunda den lamnade 
olj emangden kan aflasas. 
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Vanligen installer man smorjningen å kom-
poundlokomotiv sålunda, att oljemangden for 
·hogtrycksslid, resp. hogtryckscylinder, lågtrycks 
slid resp. lågtryckscylinder forhåller sig som 
40 : 25 : 20 : 15. Vid tvillinglokomotiv med ofver-
hettning forhåller sig slidsmorjning till cylinder-
smorjning som 4: 3. 

Galler det att med bibehållande af den gifna 
proportionen for de olika smorjstallena oka eller 
minska den totaia oljemangden, så kan detta 
ske genom flyttning af bulten i stången L. 

Oljan renas vid passerande af silarne V och r. 
Den sistnamnda silen bOr mede1st losande af 
tillhorande forskrufning uttagas och rengoras 
minst en gång i månaden. 

Mede1st aftappningskranen M kan undersokas, 
om vat ten forefinnes i apparaten, afvensom 
om oljan ar tillrackligt tunnflytande. 

I kold kan oljan uppvarmas mede1st tilledning 
af ånga vid U. En for hag uppvarmning af 

.oljan ar emellertid onodig .. ,.o,ch olamplig. Vid 
30 a 40° C ar oljan tillrackligt tunnflytande. 

Synglaset S visar oljans hojd i behållaren. 
Dessutom kan den till hvarje utlopp lamnade 
oljemangden kontrolleras mede1st detta synglas . 
For detta andamål vrides handtaget H tills det-
samma kommer att stå midtfor det utlopp, som 
skall undersokas, hvarvid den med handtaget H 
forbundna kranen a in tager en sådan stallning, 
att den ifrågavarande pumpen kommer i for-
bindelse med synglaset och darifrån tager sin 
olja. Samtidigt afsparras forbindelsen mellan 
synglaset och oljebehållaren . (De ofriga pum-
parna matas såsom forut från oljebehållaren). 
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Det ryckvisa sjunkandet af oljan i synglaset S 
visar då, huru mycket olja det ifrågavarande 
smorjstaUet erhåller. Efter foretagen kontroll 
återfores handtaget H i )>llormalstallning », så 
att synglaset endast visar oljeståndet i behål-
laren, från hvilken nu alla pumparne taga sin 
olja. 

Brister synglaset S, bor handtaget H vridas, så 
att detsamma kommer midtfor S, hvarigenom 
S afsparras från oljebehållaren. Pumparne er-
hålla fortfarande sin olja från behållaren. 

Apparatens skotsel inskranker sig hufvudsak-
ligen till påfyllande af olja. De flesta af appara-
tens rorliga delar arbeta i olja, hvarfor endast 
sparrhjulet behofver smorjas vid i med tunn-
fly tande olja. 

Efter langre stillastående, sarskildt vid stark 
kyla , bor handtaget G vridas 9-10 gånger, for 
att på en gång tillfora forbrukningsstallena en 
något storre oljemangd. 

Handtaget G skall under gången vrid a sig 
ryckvis. Ar detta ej fallet, måste bromsmuttern 
T åtdragas. 

Mede1st de vid forbrukningsstallena anbrin-
gade sparrventilernas kontrollskrufvar kan under-
sokas,om oljeledningen ar fylld och om mat-
ning ager rum. Sparrventilerna forhindra tom-
ning af oljeledningen. 

Kalla oljeledningar visa. att apparaten arbe-
tar riktigt . Ar en smorjledning mycket varm, 

. så visar detta, att den till ledningen horande 
pumpkolfven har for litet slag. Kolfslaget bor 
då medelst vridning af nyckeln Rokas. 

Då smorjpumpen forsta gången skall arbeta, 
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eller då densamma efter en maskinrevision åter 
skall tjanstgora, måste oljeledningarna fyllas . 
Vid en inre rordiameter af 5 mm. erfordras har-
for c :a 50 hvarf af handtaget G per lopmeter ror. 

Sparrventil med kontrollskruf. 
Då oljan ej namn-

yard t kan samman -
tryckas, så kan ej 
heller den i rorled-
ningen inneslutna 
oljan utvidgas, nar 
ångtrycket, under 
hvilket ledningen 
står , plotsligt upp-
hor vid regulatorns 

stangning. Vid smorjpressar, dal' såval oljebehål-
lare som drifverk stå under tryck, har alltid utvidg-
ningen af behållare och drifverk en viss bet ydelse 
och fororsaka vid hvarje tryckminskning en del-
vis tomning af ledningen vid forbrukningsstallet. 

Då endast smorjledningen st år under ångtryck, 
ager en sådan tomning ej rum. Icke desto mindre 
kan under vissa omstandigheter afven vid smorj-
pump ar en delvis tomning vid forbrukningsstal-
lena aga rum, och detta under fOljande forut-
sattningar: 

1. Nar i ledningen utom olja finnes något 
elastiskt medium såsom luft eller ånga och 

2. Nar oljeledningen i narheten af forbruk-
ningsstallet blifvit starkt upphettad , så att den 
inneslutna oljan bringas i kolming och uttranger 
vid forbrukningsstallet, då sugning dar uppstår . 
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Båda dessa fel kunna under pumpens arbete 
uppkomma . Nar sparrventilen af en eller annan 
orsak blifvit otat, så inkomma mindre mangder 
ånga i olj eledningen. Såval detta som det andra 
felet , namligen upphettning af oljan vid forbruk-
ningsstallet , reduceras till ett minimum genom 
att gora sparrventilens kanaler af så liten volym 
som mojligt . 

Med sparrventilen enligt vidstående bild ar 
denna betingelse uppfylld och en tomning af 
ledningen ar darfor vid denna konstruktion ej 
att befara, afven om ventilen ej skulle vara full-
komligt tat. 
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FORESKRIFTER 
rorande skotseln af Wakefields smorjpump. 

Pumpkolfvarne E och H erhålla en fram- och 
å tergående rorelse från axeln L , hvillwn i sin 
t ur el'håller sin rorelse från hafstången N med 
sparrhjul och excenter. Vid den ihåliga pump-
kolfvens E rorelse från hoger till venster insuges 
oljan genom ventilen C, for att vid nasta slag 
pressas genom ventilen D in till den mindre pum-
pen H. Som denna mindre pump endast kan 
mottaga halften så mycket olja som den stolTe, 
kommer ofverskottet att inpressas i rorledningen 
genom den ihåliga kolfven, och den olja, som 
kvarstår i lilla p umpen , inpressas i rorledningen 
i nasta slag, då den stora kolfven ar på å tergång 
for in sugning af olja. Harigenom åstadkommes 
en jamn och standig strom af olj a från pumpen 
till cylindrar och slidskåp. 

Olj etillforseln regleras dels genom andring af 
hafstångens N utslag, dels genom att mede1st 
skrufvarne G olm eller minsIm det effektiva sla-
get af kolfvarne E. Då skrufven G ar inskruf-
vad så långt den går, ar effektiva pumpslaget 
9 mm. och pumpen arbetar med full kapacitet . 
Onskas des s effekt for ett ror nedsatt med t. ex. 
1/3, utskrufvas G två hvarf. 

Olj an får aldrig sjunka under sugventilernas 
C nivå. 

K 
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Vid behof kan oljan uppvarmas medelst ånga, 
som ledes från en ventil i forarehytten genom 

. roret K i oljebehållaren. 
Smorjroren skola, under det apparaten arbe-

tal' , hålla sig kalla. Vid utby te af smorjror eller 
vid reparation iakttages, att roren åter pumpas 
fulla med olja, innan apparaten tages i tj anst. 
Fyllandet sker genom kringvridning af hand-
taget O. Att roren aro fyllda med olja kan obser-
veras genom de å rorledningarne befintliga sparr-
ventilerna. Genom dessa ventiler kan afven 
olj etillforseln till de olib forbrukningsstallena 
iakttagas. 

BESKRIF1\JING 
å Steinle &.. Hartungs tensionspyrometer. 

Under det att de tidigare anvanda pyromet-
rarne vor o grundade på matning af utvidgningen 
hos en i pyrometern innesluten kvicksilfverpe-
lare, tillampas vid tensionspyrometern den prin-
cipen, att mattad ångas tryck i slutet karl och i 
beroring med den vatska, af hvilken densamma 
bildats, endast ar beroende af vatskans t empera-
tur. I foljd haraf blifver ledningen oberoende 
af y ttre luftens temperatur . Mataren i fOrare-
hytten ar konstruerad som en vanlig manome-
ter, men graderad for tempera turer mellan 150-
400 0 Celsius. 

Pyrometern består af dyk aren T, som utsat-
t es for den ofverhettade ångan, kapillarlednin-
gen C och den bojliga ledningen L samt mano-
metern M. 

T ar till ungefar halften fylld med en vatska 
af hog ångbildningstemperatur. Vid ofverskri-
dande af denna temperatur står vatskan under 
tryck, hvilJwt, som forut ar namndt, uteslutande 
ar beroende af vatsl,ans temperatur. Då tem-
peraturen utanfor ledningen ar lagre. lwnden-
seras ångan och fyller såval ledningen som kapil-
larledningen C med vatska. Kapillarledningen 
hindrar vatskans återflytande till dykaren , i 
foljd hvaraf hela ledningen jamte manometer-
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ror bestandigt hålles fyUd med vat slm under 
tryck . Sålunda uppkomm er en hydraulisk t ryck-
ofverforing af det i dykaren varan de mat tnings-
trycket till manometern ; och noggrannheten af 
tryckofverforingen ar oberoende såval af led-
ningens langd som af den y ttre t emperaturen . 

Den vertikala hojdskillnaden mellan dyk are 
och manometer inverkar daremot i någon mån 
på resultatet , dock ej mel' an att densamma for 
det vanliga monteringssattet kan lamnas u tan 
afseende. 

InstalIning af manometervisaren kan ske ge-
nom vridning af densamma under fasthållande 
af den skifva, som ar anbringad å visareaxeln . 
F or detta andamål skrufvar man loss den mes-
singsring, som håller glasskifvan , och aflagsnar 
denn a jamte tillhorande gummiring. Vid påsat t-
ningen af glas et bor noga tillses, att gummiringen 
ligger ratt, enar elj est damm och fuld kan intdinga 
och skada mataren. 

Lednin gen består af kopparror af 4 mm . yttre 
diameter , som bor inneslutas i ett jarnror till 
skydd fOI" åverkan. Apparaten levereras jam-
val med en boj lig metaJlslang som skydd for led-
ningen . 

vVnl a . Zn.c]uisS()!1S H ok t l'yC' l.::el'i A. -ll ., <liJtehol'g 1912. 
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