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DET HOFFENSBERGSKE ET ABL. KBH YN 

FORORD 

N ærværende L ærebog for Kedelpassere skal benyttes ved For-
beredelsen til den i Lov af 4de Oktober 1919 om Tilsyn 111ed 
Dampkedler paa Landjorden paubudte K edelpasserprøve og slcal 
erstatte den tidligere benyttede Bog, F. Wagner: Vejled11ing (01· 
K edelpassere.. Telesten er i Ifovedsagen tilpasset efter de K rav, 
der stilles til denne Prave, men vi har bestræbt os f'or de1;uden at 
give saadanne Oplysninge1·, som kan i:ære K eclelpasse1·en til Ifjælp 
ved en økonomisk Udnyttelse af' Brændslet og Dampen. Af Tek:;ten 
er cle forste to Afsnit slrret•et af Da111plredelinspeldør P. R ønne og 
de sidste to .Afsnit af Overlærer P. Schrøder. lt'or at holde Prisen 
saa lav som mulig har vi maatlet anvende en Del B illeder f'ra 
" Yejledning for Kedelpassere", som vi kunde have ønsket erstattet 
af andre. 
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ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER 

K apitel 1. 
Materialerne. 

Oversigt. I Kedlen og Maskinen er Hovedmængden af de 
anvendte Materialer Metaller . De enkelte Dele af Maskinen 
fremstilles af Metaller og samles ved Sammenskruning og Nit-
ning. Ved Frem stillingen benyltes Metallet Jern til a lle s tørre 
Dele, medens de mindre Dele, hvor særlige Forhold med Hen-
syn til Sl id o. I. gør s ig gældende, fremstilles af Kobber med 
Tilblanding af Zink og Tin. 

Hror der fi ndes Dele, der skal omslutte Vædsker eller Luft-
arter, maa der ska ffes Tæthed Lil Veje, og dette naas ved , at 
der anbringes sammenlrykkel ige Placler eller R inge imellem de 
Flader, hvorimellem Vædsken eller Luflar len kan undvige. Et 
saadan t Materia le kaldes en Pakning. Den skal have en vis 
Styrke og skal ofte kunne taale at være udsal for en ret høj 
Varmegrad i længere Tid uden a t forandres væsentl igt, og dens 
Materiale maa derfor vælges saaledes, at det lilfredssli ller de Krav, 
der i hvert enkelt T ilfælde s tilles li! det. 

Naar Maskinen saa endel ig er kommen i Drift, gælder det 
om a l bringe Sliddet paa de bevægelige Dele saa langt ned som 
muligt, og derfor benyller man forskellige Stoffer , navnlig 
Fedls loJTer, til Smøring, idet de bringes ind mellem de Flader, 
der bevæger sig paa hinanden. Herved naas samtidig, a t Ma-
skinen løber lettere og ikke bruger saa meget Arbejde til s in 
egen Bevægelse. 

Til Overførelse af Arbejdet fra den ene Maskine til den anden 
bruger man R emme og Snore som Mellemled ; disse fremsti lles 
a f Læder og Trævlstoffer og undertiden af Jern. 

En Maskindel, der omsluller en V ædske eller en Luftart, hvis 
J..iærebog for Ke delpassere. 1 
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Varmegrad er høiere end Rummets udenfor, vil lade Varmen passere 
igennem sig Lil Omverdenen, og denne Varm e er labt. Man omgiver 
den derfor med Stoffer, der beskylter mod Varmelab, fordi Varmen 
vanskeligt passerer igennem dem, - de saakaldte Isoleringsstoffer. 

Je rn. Jernet er del Melal, der anvendes mesl i Kedelsmedje 
og Maskinværksted, og Grundene hertil er i det væsenlligsle 
følgende to: 

a) Man kan ved Opvarmning a f Jernet bringe det i en saadan 
Tilsland, at det er let at forarbejde. Ved Opvarmning Lil Glød-
ning bliver det blødt og strækkeligt, saa a t det kan bearbejdes 
af Smeden under Hammeren og derved faa den Form , han 
ønsker at give det. Ved Opvarmning til Smellning kan det ud-
støbes og antage den Form, som den anvendte Støbeform tillader. 

b) Man kan ved Tilblanding af forskellige Sto ffer under 
Fabrikationen af Jernet give det mange forskellige Egenskaber 
f. Eks. faa det til at smelte ved forholdsvis lav Varmegrad, gøre 
det haardt eller blødl, gøre det hærdeligt eller uhærdigt o. s. v. 

Del fremstilles af forskellige Mineralicr, de saakaldle Jern-
malme, der indeholder tilstrækkeligt Jern til, at deres Oparbejd-
ning kan betale sig; de opvarmes med Cinders eller Trækul i 
store Ovne (Højovne), og herved udvindes Jernet, idet dels For· 
bindelse med andre Stoffer bæves ved Indvirkningen af Kullet 
og den høje Varmegrad ; samtidig optager det nogel Kul, synker 
ti l Bunds i Ovnen og kan i smeltet Tilsland udlappes forneden. 
Dette Jern kaldes R aajern, og det er i denne Form, det danner 
Grundlaget for Fabrikationen af de finere Jernsorter. 

Jernets Egenskaber er jo meget forskellige, men i Hoved-
sagen afhængige af, hvor meget Kul det indeholder. S tøbe-
jernet er den Jernsort, der indeholder mesl Kul ; det faas ved 
simpel Omsmellning af Raajern, saa al dels Kulindhold er det 
samme som Raajernels 2L/2 a 6 ¼, oflest omt.i:ent 4 ¼- Det ud-
vider sig stærkt, idet det størkner, hvorfor det fylder Støbe-
formene godt ud og giver et skarpkantet og kønl Støbegods, dels 
Udvidelse i lørkningsøjeblikket er foraarsaget ved, at en Del 
af Kullet udskiller sig som smaa Blade af rent Kulstof. 

Støbejernet er skørt og gaar ved c. 1200°, pludselig over fra 
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fast til flydende Tilstand ; det kan ikke smedes og skal ved 
løbningen have Sin endelige Form, men denne kan ogsaa være 

indviklet, saa a t enhver l<'orm kan fremstilles færdig. Skal en-
kellc Flader af det bearbejdes, lader dette sig dog gøre i Ma-
skinværksledel ved de der forekommende Værktøjer. 

Skal man bruge Jern, der skal kunne bearbejdes i Smedjen, 
- det saakaldte smedelige Jern -, maa man behandle Raajernet 
saaledes, al noget a f Kulstoffet fjernes, da det smedelige Jern 
har mindre Kulindbold end Støbejernet. Delle sker ved, at R aa-
jernet i smeltet Tilstand bringes i Berøring med almindelig a l-. 
mosfærisk Luft. Den Del af denne - llten - , der nærer For-
brændingen, bortbrænder da Kuls toffet, og man faar Jernet Lil 
at indeholde mere eller mindre Kul, eftersom man lader Luftens 
Indvirkning paa det være kortere eller læn!rere. Smedeligt Jern 
kan fremstilles paa to forskellige Maader. 

Man opvarmer Raajernet t il Smeltning i Forbindelse med 
loffer, der indeholder meget Ill. Under Indvirkning a f den høje 

Varmegrad afgiver de Ilt, som bortbrænder noget af det i Raa-
jcrncl værende Kul. Herved forhøjes Jernels Smeltepunkt, da 
delle er· afhængigt af K11lindholdcl, og det størkner derfor Lil 
dejgagtige J Jumper, der dcrpaa behandle:; under en Damphammer 
for at udpresse de Urenheder - Slaggerne -, som del har inde-
sluttet i sig. Disse Klumper udvalses og skæres i Stykker, som 
derpaa sammensvejses ; jo tiere denne Proces gentages, jo bedre 
bliver Jernet. Jern, som er fremstillet paa denne Maade, kaldes 
Svejsejern. Processen foregaar lemmeligt hurtigt, saa a t det er 
vanskeligt at skaffe sig Jern af bcsleml Kulstofholdighed, men 
ved Tilsætning af visse Stoffer kan den sinkes, hvorved man 
bedre er Herre over den, og saa kan man afbryde den saa 
tidligt, at man faar det saakaldle Svejsestaal; denne Jernsort er 
allsaa kun forskellig fra Svejsejernet ved Kulindholdet men 

. . ' bliver kaldt Staal, fordi den kan hærdes d. v. s. blive ha.ard 
naar den efler Opvarmning til Rødglødhede pludseligt afkøle~ 
f. Eks. ved a t dyppes i koldt Vand. For a t det skal være 
hærdeligt, skal det mindst indeholde c. t/2 ¾ Kul. 

Man kan ogsaa hælde det smellede Raajern i slore Be-
holdere, hvorigennem der blæses almindelig Lufl; jdet denne 

1* 
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passerer igennem det smeltede Jern, bortbrænder den Jernets 
Kulstof. Herved forhøjes, som før sagt, Jernets Smeltepunkt, og 
delle skulde derfor s tørkne, h vis der ikke skele andet, men sam-
lidia med Bortbrænding af Kullet brænder der ogsaa andre af 
de 

0

i Jernet opløste Stoffer, og ved denne Forbrænding s tiger 
Varmegraden, saa at Massen kan blive ved al være flydende. 

ogle Aar efter at ovenstaaende Fremgangsmaade var op-
fundet, konstruerede man en Ovn, hvor man kunde skaffe sig 
saa høj Varmegrad, at Jernet ogsaa under Borlbrændingen a'. 
~Kul kunde holde sig flydende, saaledes at man kunde faa det 1 

Jer~et værende Kul bortbrændt, ved at lade en luftholdig Flamme 
stryge hen over den smeltede Masse. Ogsaå. her kan ma~ 
skaffe sig Jern med passende Kulindbold, ved a t lade Luften 1 

Flammen virke, indtil det overflødige Kul er bortbrændt. Det 
efter de sids te Met9der fremstillede Jern, som jo er flydende, 
aftappes og støbes i store F orme t il Blokke, der behandles· 
under Smedepresse eller i Valseværk for at sammenlrykke de 
Blærer, som danner sig under Støbningen; det kan ogsaa ud-
s tøbes i Forme til Facongods - del saakaldte Staals tøbegods. 

Alt Jern, der fremstilles i flydende Tilstand, kaldes Staal, 
selv om det ikke er hærdel igt; denne Egenskab har kun de 
Staalsorter der indeholder over ½ °lo Kul. 

Foruden Kul indeholder Jernet ogsaa andre Slofier , baade 
Forureninger som Svovl og Fosfor og flere sjældne Melaller, 
som er tilsat for at skaffe Jernet forskellige Egenskaber, der er 
af Betydning ved dels senere Benyttelse. Indeholder Jernet for 
meget Svovl og Fosfor, bliver det daarligt og uanvendeligt, og 
man søger derfor a t fremstille Jernet med saa ringe et Indhold 
af dem som muligt ; dette kan naas dels ved at Y~lge Malm, 
der kun indeholder dem i ringe Mængde, og dels, lwor fosfor-
og svovlholdige Malme er forhaanden, ved at lede Fremstillingen 
saaledes, at disse Urenheder forsvinder. 

Nedenslaaende Tabel angiver Kulindholdet af de forskellige 
Jernsorter 
Støbejern .......................... • . ... . 
Hærdeligt Staal og Svejsestaal ....... ... .. . 
Uhærdeligt Staal og Svejsejern ............ . 

2,5-6 °lo Kul 
0,5- 1,6 °lo Kul 

0 ,0i> - 0 ,5 °lo Kul 
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Jern, <ler indeholder mellem 1,6 og 2,5 °lo Kul, anvendes 
ikke i Industrien . 

Støbejern (Raajern) faas i Handelen i Blokke eller Barrer, 
clet saakaldle Pigjern, og som færdige Varer f. Eks. Rør. 

Smedeligt Jern faas som 
Slangjern udvalset i simple Tværsnitformer - Rundjern, fir-

kantet, fladt, sekskantet og halvrundl Jern. 
Profiljern udvalset som Vinkeljern, T -Jern, Z-Jern, U-Jern, 

I-Jern og flere andre specielle T værsnitsformer. 
Plader i forskellige Tykkelser og Forarbejdningsform som 

Bølgeblik, Dørkplacler samt som Beholder- og Kedelplade. 
Rør som sluksvejste (de saakaldle trukne Rør) , lapsvejsle 

Rør og sømløse Rør. Kedelrør er Rør af særlig godt Materiale. 
Endelig i færdige Fabrikata som 

Trnad, Kæder, Søm Bolle o. I. 

Andre Metaller. Foruden Jern anvendes ogsaa en Del 
andre Metaller, hvoraf Kobberet og dels Blandinger (Legeringer) 
med andre Metaller er de vigtigste. 

Del rene l obber anvendes foruden til eleklriske Ledninger 
og Ma,:kindele i det v::csentligsle kun til Rørledninger og visse 
Kar og Kogeindretninger, hvor Jern ikke kan anvendes, fordi 
del angribes af Indholdet; det lader sig ikke støbe, men sætter 
man li! Kobberet under Smeltningen andre Metaller, f. Eks. Zink 
og Tin, bliver det støbeligt, og disse Blandingers Egenskaber 
forandrer s ig endda s tærkt, efter som man tilsætter mere eller· 
mindre af det andet Metal. De er derfor overordentl igt an-
Ycndle i Maskin industrien. 

Tombak indeholder 1/ 10 til 1/ 5 a f sin Vægt i Zink og anvendes 
111 esl Lil Galanterivarer, men tilsættes lidt Tin, faar man det saa-
kn !elle Rødgods, som anvendes Lil mindre støbte .Maskindele 
~om Haner, Ventiler Lejepander o. I. 

Messing indeholder mellem 1/ 8 og ½ af s in Vægt i Zink og 
hrngcs Lil mindre Maskindele, der ikke behøver slor Styrke som 
I !aner og Ventiler Lil Vandrør. 

I Tinhronzer er det lilsatle Metal Tin; der sættes nu dog 
nlfr tillige noget Zink li!; den vigtigs te er Maskinbronze, <ler 
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indeholder c. n- t il fis Tin og lidt Zink. Skal man b enylle e t 
særligt godt Metal, forhøjes Tinlilsælningen noget, medens der 
tages t ilsvarende mindre Zink. Legeringen gaar under Navnet 
"Metal ", men kaldes ogsaa ofte Rød gods, som den lidligere om-
talle Legering. 

Farven ar Kobberlegeringerne er gul t il gul rød. 
Til Slidmelal i Lejer anvendes ofte del saakaldte Hvidmetal, 

som er Legeringer af Stolfel Antimon og Tin, ofte med en Til-
blanding af Kobber . De haarde Antimonkorn tjener til Under-
s tøtning for Akslen i Lejet, hvorved Sliddet formindskes væsentlig t. 

Nedenslaaende Tabel 1 giver en Oversigt over de vigligsle i 
Maskinindus trien benyttede Metallers Smeltepunkter. Tillige findes 
opført Væ gten af en Kubikmeter af Metal. 

Tabel J. 

JI Smeltepunkt I Væg~r. m" 

Slaal .. .. .. .. .. . . . .. .. . 14- 1600 7850 
Løbejern .............. . 1200 7250 

Kobber .... ... ... .. . . . 1000 900 
Messing ... . . . ......... . c. 900 C. 8500 
Bronze ..... . ........ . . c. 900 c. 8000 
Zink .......• . ...... . • .. 420 7100 
Bly . . ............. .... . 330 11300 
Tin 230 7200 

Remme og Snore . Læderremme fremslilles næsten altid 
af garvede Oksehuder. Da Huden er lykkes!, fastest og s tærkest 
langs Ryggen, udskæres <le bedste R emme af R yghuden, de 
mindre gode a f Bughuden. Udskæ res en Rem af Sidehuden, vil 
den være tilbøjelig til at løbe skævt paa Hemskiveri, fordi den 
er tykkere i den ene Kanl end i den anden. Denne Del af Huden 
bør derfor kun benyttes til smaa R emme. 

It.emme kan ogsaa fremstilles af Bomuld ved Vævning, rrien 
disse er ikke saa holdbare som Læderremme. 

I Kamelhaarsremme er Kamelhaar og Ha mp benyttet som 
Materiale. 

I Balala og Gummiremme er Hovedmassen forskellige kaul-
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schukarlige Sloffer, der sammenholdes ved vævede Lag af Hamp, 
Bomuld eller L æned. 

I den nyere Tid er man b egyndt al bruge tynde Staalbaand 
som R emme. 

Til Snor- eller Tovtræk anvendes Tove af Hamp eller Bomuld 
af rundt eller firkantet Tværsn it eller Tove af Slaaltraad med 
indlagle Hampekærner. 

Paknings- og Tætningsmaterialier. Naar Maskindele skal 
samles saaledes, at de er bevægelige i 1',orhold Lil hinanden, men 
dog sa aledes, al der imellem dem skal skaffes Tæthed ti l Veje, 
saa a t indespærred e Vædsker eller Dampe ikke kan undvige, 
a nbringer man Pakninger imeilem dem i et Rum, Pakdaasen, 
som dannes af Delen e. Man ha r bløde, selvsmørende og me-
lalliske Pakninger . 

Af bløde Pakninger skal nævnes. 
I-lampe- og Hørgarnspakninger, der faas ved at dyppe en 

Jiampe- eller Hørgarnsfletning i Olie eller smeltet T ælle. 
F edls lenspakninger er· forfærdigede af en Bomuldsvæge m ed 

indlag t pulveri seret Fedts ten (T a lkum). 
J\sheslpakningcr laves ar a lmindelig snoede Asbestsnore eller 

a r sammenflellet Asbcslsnor ; undertiden er der indlagt en Gummi-
kærne. Blokasbes lpakningen er firkantet og indeholder en Gummi-
s lrimmel. 

Tuchs Pakning er samrn enviklede Lærredslag, der kan inde-
holde en Gummikærne. 

De bløde Pakninger udvider s ig under Brugen, og Pakdaasen 
maa ikke sp æ ndes for s tærkt. De slides m eget og maa ofte 
skifles, og de kan ikke bruges lil højt Tryk eller høj Temperalm. 

Af selvsmørende Pakninger nævnes. 
Garlochs Pakning, som beslaar af Gummi, Asbest og Grafil; 

den er flad. 
Palmellopakningen er rund og bruges ved høj T emperatur, 
Iluhns Pakning er dannet af Blyringe m ed indlagt Grafit, 

:-om mører den bevægelige Maskindel. 
Metalpa kninger beslaar af ops lidsede Ringe af afvekslende 

baardt og blødt Metal. Ved Trykket lader de sig trykke ud m od 
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Pakdaasen og ind mod Slangen og bringer derved T ælhed Lil 
Veje. 

Naar to Maskindele skal samles, saa at de er i fas t F or-
bindelse med hinanden, og saa ledes a l der imellem dem skal 
skaITes Tæ thed Lil Veje, saa al indesluttede Vædsker eller Dampe 
ikke kan undvige, anbringer man forskellige T æ tningsmidler 
imellem dem, førend de sammenspændes. 

Disse Tælningsmidler skal være s tæ rke, saa al de ikke søn-
derrives og presses ud imellem Pakfladerne af de t indesluttede 
Slofs Tryk , og de ska l være saa bløde, a l de kan presses ind i 
Ujævnhederne i Fladerne og fylde alle Hulheder ud . Jo bedre 
lildannede og jo s tivere forbindelsesfladem e er, jo tyndere kan 
T ætningsma lerialet være. 

Til mindre Muffesamlinger kan a nvendes I-lampe- eller Hør-
garn, som vikles om Gevinnel og indsmøres med Mønjeki l eller 
Talg, det s ids te dog kun, hvor den indeslutlede Væds ke er kold . 

Til s tørre Mu ffesamlinger drives der en Hampefl elning ind 
mellem Røret og Muffen, hvorefter Resten af Hulrummet ud-
s løbes med Bly, der s temmes tæ l. 

Til Flangesamlinger maa T æ tningsmidle l have Form som en 
Plade, h vori der udskæres Huller Lil Flangeboltene, og R ørhullet. 

Hvor den indesluttede Vædske er kold , ka n der anrendes 
KautschulqJlade, som ka n fors tærkes ved paaklæb el Lærred eller 
indlagt Melallraadsvæ v. Kautsch uk opløses af Olie og ka n der-
for ikke bruges, hvor Olie kommer i Berøring med P akningen . 

Hvor den indesluttede Vædske er va rm , kan der an vendes 
Asb eslplader eller de i Handelen gaaende Pa tentpakninger som 
f. Eks. Klingerit. De bestaar i Hovedsagen af Asbest under tiden 
med Gummiindlæg, og de fans lildannede som Pap. De indlægges 
ofte indsmurte i O tie. De er s tærke, og de gode K våliteler kan 
brnges til højsp ændt Da mp. 

Der b enylles ogsaa Melaltraadsvæv eller tynde bølgede 
Kobberplader , der indlægges mellem Fladerne, efter a t d isse er 
indsmurt i et tykt Lag Mønjekil. 

Smø remidler. Naar man b evæger lo Legemer i Forhold 
til hinanden, saa ledes at del ene trykkes mod det andet, vil 

!) 

man mærke en l\Iodsla nd mod Bevægelsen. Denne Morlsta nd 
kaldes Gnidningsmodstanden. Man maa der for udrette c l Ar-
bejde for at udføre Bevægelsen. I enhver ,'1askine findes der saa-
danne bevægelige Dele, og der vil derfor a ltid i .\faskinen 
findes et Arbejds tab. Samtidig slides de to Legemer. 

Arbejds la bet skal gøres saa lille som muligt, fordi det kos ter 
P enge at frembringe del Arbejde, der gaar tabt. og for di det 
ved Gnidningen omdannes Lil Varme, der kan gøre Maskineriet 

kade. Sliddet skal gøres saa lille som muligt, fordi det kos ter 
P enge al erstatte det borls lid te. 

A rbejdstab el og dermed Varmeudviklingen og Sliddet er af-
hængige af, h vor s tærkt de lo Flader trykkes mod hinanden, 
a f deres Beska ffenhed og af, hvor hurtigt den ene bevæger s ig 
i Forhold Lil den anden. For en given Maskine er Trykket 
mellem de b evægelige Dele og Bevægelsens Hurtighed paa For-
haand bestemt, og man maa derfor, for at formi ndske Arbejds-
lab og lid, vælge F laderne.;; Beska ffenhed saa fo rdelagtig t som 
muligt. Delte gør man dels ved al fabrikere den af b estemte 
i\Ta lerialer , som man ved a rbejder godl sam men og dels ved 
al s møre. 

Ved Smrn"ingcn bringes der et ' lof, som Regel e l Fedlslof, i 
en lyn d Hinde ind im ellem cle lo Flader, saa a t disse ikke 
glider umiddelbart paa hina nden. Ma n faar derved .Gnidnings-
modstanden mellem Fladerne forandret ti l Gnidn ingsmodsta nden 
m ellem F lader og Smøremidlet, og delle væ lges eta saadan , a t 
denne Mods tand bliver saa lil le som mulig t. 

S møremidlet maa desuden vælges saaledes, at del ikke lader 
s ig lrykke ud imellem F laderne af disses Tryk m od hinanden ; 
de t ska l .kunne laa le den Varmegrad , der ventes mellem Fla-
derne, og det maa ikke indeholde Urenheder , der kan volde 
Slid, eller selv ødelægge.;; ved Lu ftens Indvirkning - tørre ind 
eller bli\-e syreholdigt. 

Smøremidlerne er dels StofTer der udvindes af P la nter eller 
Dyr , og dels to fTer (Mineralolierne), der u dvindes af Raaolien 
fra P etroleumskilderne. Desuden findes der enkelle andre. 

Dyriske Smøreolier b eny ttes kun lid t i Maskinindus trien ; 
næ vnes kan Tælle, der først smelter ved c. 40 °, og derfor ikke 
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kan bruges ved lavere Varmegrader. Ved højerer Va rmegrader 
forandrer det sig og angr iber Metallet; det maa ikke lugte ube-
hageligt og ikke indeholde Syre fra R ensningen. Endelig kan 
Spermacetolie nævnes; det benylles til Smøring af fine Maskin-
dele, holder sig flydende til omlrent --,- 180; det tørrer ikke ind 
og forandrer s ig ikke ved Luftens Indvirkning. 

Af Smøremidler, der stammer fra Planteriget kan nævnes 
Rapsolie, der s tørkner ved Frysepunktet. Bomolie (Olivenolie), 
som er et godt Smøremiddel, der størkner lidl over Fryse-
punktet, og Bomuldsfrøolie, der er stærkt tørrende og derfor 
ikke anvendes ret meget Lil Maskindele. De udvindes ved Pres-
n ing af olieholdige F rø. 

Mineralolierne staar som , mørem idler ikke t ilbage for de 
tidligere nævnte; de tørrer ikke, de forandre sig ikke paa anden 
:Maade ved Luftens Indvirkning, saa a t de er syrefri , men de 
kan fordampe, og man maa derfor a nvende Olier, som ikke 
fordampe ved den Varmegrad , ved hvilken de benyttes. 

i\llan har dem fra ganske tyndtflydende Olier Lil ganske 
tykflydende ja h elt salveaglige Olier. Ved h øje Varmegrader 
f. Eks. i Dampcylindrer anvendes de mest tykflydende, som uden 
.at tage Skade af den høje Va rmegrad nelop bliver tyndt-
flydende, og derfor er et godt Smøremiddel. Ved meget høje Varme-
grader lilsætles lidt Dyrefedt, hvorved Smøreevnen forbedres. 

Af andre Smøremidler skal nævnes Grafit, som oftest an-
vendes som T ilblanding til Olie, men som ogsaa anvendes 
alene. Dets Smøreevne beror paa, at det fy lder alle Smaa-
ujæ1nh eder ud, saa at de lo Maskindele, der gUder paa hin-
anden, bliver ganske glaLle, som om de var p olerede. 

Endelig kan nævnes konsis ten t Fedt; der har en salveagtig 
Karakter og gerne indeholder en Del Olie foruden andre lo[er. 
Det smører førsl, naar Fladerne er blevet saa s lærkt opvarmede, 
.at det smelter ; del giver derfor et Arbejdstab. 

Isole ringsstoffer. Ved Dampanlæg kommer i Hovedsagen 
kun Kieselguhr og Asbest i Betragtning. 

Ki eselguhr er et fint, hvidt Pulver, der udrøres i Vand t il 
()l1 grødagtig Masse og lægges paa den Flade, der s kal isoleres, 
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i Lag paa 2 :i 5 mm. Fladen skal være varm, saa at Vandet i 
Kieselguhrgrøden fordamper. Efler al et Lilstrækkeligt tykl 
Lag - 20 :, 50 mm - er anbragt, beskyttes delle ved Om-
vikling eller Paaklæbning af Lærred, der bør males. 

Asbest anvendes ofte som den indersle Isolering, fordi det 
ikke paavirkes af høje Varmegrader. Det lægges paa Fladen dels 
som iøs t Asbest dels som Asbestpap. 

Undertiden anbr inges uden paa KieselguhreL eller Asbesten et 
Lag af E'ilt, der isolerer udmærket, eller en Korkmasse, men 
de t inders te Lag maa være saa tykt, a t Filten eller Korken ikke 
kan blive udsat for saadanne Varmegrader, at de ødelægges. 
Til Isoler ing a f de øvers te Dele af indmurede Kedler anvendes 
ofle Aske, Slagger o. 1., eller der mmes et Skifte Mursten om-
kring dem. 

Kapitel 2. 
Forbrænding og Brædselsmaterialer. 

Luften. I Dampkedlen forbrænder Brændslet ved Hjælp af 
Luft under Udvikling af Varme, som gennem Kedelvæggene 
overføres til Vandet ; dette opvarmes der ved Lil Kogning og 
fordamper. 

Luften omgiver Jorden i el tykt Lag, som ka ldes Atmos-
færen, og h ver lille Del af JordoverOaden maa bære den Luft-
søjle, der h viler paa den; derved udøves et Tryk paa den, og 
delle T ryk ka n vi nu finde paa følgende Maade. 

Fyldes der Kviksølv i et bøjet Glasrør (Fig. 1), vil ma n se, 
al KviksølvoverOaderne i de to Grene ligger i samme vandrette 
Linie ; paa begge Flader virker nemlig Luftens Tryk, og del er 
lige s tort i b egge Grene; men hælder man nu R øret, saa at den 
ene Gren fyldes heil med Kviksølv, og sætter man en Prop i 
denne Grens Aabning, saa vil man se, al Kviksølvoverfladerne 
ikke staar i samme Højde i beggP Grene, eller a l Røret aller 
er rejst op. 

P aa Kviksølvoverfladen ved A h viler Luftens Tryk; paa 
Kviksølvover0aden ved B hvi ler intet Tryk, fordi Rummel til 
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Proppen er loml; det va r før helt fyldt med Kviksølv, og der· 
er ikke kommet noget derop. Paa en Kviksølvoverflade ved C. 
i samme vandrette Linie som A virker Trykkel af Kviksølv-
søjlen BC. Da der maa være samme Tryk i den samme vand-
rette Linie i Kviksølvet, maa den Kviksølvsøjle, der hviler paa hver 
Del af Fladen ved C, veje lige saa meget som den Luftsøjle, der 
hviler paa lige s lore Dele af Fladen A. Det viser sig, at Søjlen 
BC ved Mirlddellufltryk bliver 760 mm h øj. Er Røret 1 ].). vadrat-
centirneter i Tværmaal, kan vi finde Luftsøjlens Tryk ved al 

veje Kviksølvsøjlen BC; den vejer om-
trent 1,03 kg. Luftens Tryk paa Kvik-

B_ sølvoverfladen kaldes en Atmosfære, og 
den trykker allsaa med en Kraft paa 
1,03 kg paa h ver Kvadratcentimeter. 

Den atmosfæriske Luft er ikke en 
enkell Luftarl, men en Blanding a f Oere 
forskellige. Omtrent !- af den er Ilt og 
t Kvælstof; desuden findes der smaa 
Mængder af andre Luftarter f. Eks. Kul-
syre. 

Luftens llL har s tor Tilbøjeliglied til 
--~-- at gaa i Forbindelse med and re Sloffer, 

og delle sker oflest under s tærk Varme-
udvikling. Allerede ved almindelig T em-
peratur sker denne Forening, men ofle.l 
kun i ringe Grad. Naar Metallerne an-

løber, og naa r Jernet rus ter, er del fordi Ilten i Luften gaar i, 
F orbindelse med Melallet, hvorved delle overtrækkes med en 
tynd Hinde af det af Ilten og Metallet dannede Slof. Havde man 
ren lit, vilde denne Forbindelse ske langt lettere og for mange· 
fl ere Stoffers Vedkommende, end del nu sker ; men Kvælstoffet 
i Luflen forhind rer en alt fo r voldsom Virkning af Ilten, idel 
det ligesom forlynder den. Forbindelsen sker ogsaa lettere ved. 
]1øjere Varmegrader end ved lavere ; et blankt Stykke Jern kan 
ligge forholdsvis længe i Luften uden at rus te, men opvarmes. 
det, overtrækkes det hastigt med en farvet Hinde, som ikke er 
andel end Forbindelsen af Ilt og Jern. 
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Forbrændingen. Naar Brændslet forener s ig med Luftens 
lit, sker der d et, man kalder en lt~orbrænding; for at faa denne 
til a t begynde, maa Bræ ndselet opvarmes Lil s in Antændelses-
temperatur, 1) som er forskellig for de forskellige Brændseler. Et 
Stof, der bryder i Brand under eller ved a lmindelig T empera-
tur, kaldes selvanlændeligt ; Benzinen bryder i Brand, naar det 
!kommer i llerøring med et varmt Strygejern. Da Kullets An-
tændelsestemperatur er ret høj, maa man førs t tænde op med 
-et leltere antændeligt Brændsel, f. Eks. Træ. Ved Træets For-
b rænding faar man da en T emperatur, der er højere end Kullets 
Antændelsestemperatur, og der ved indledes Kullets Forbrænding. 

For at faa en Forbrænding i Stand maa man 1) have et 
Stof der kan brænde, 2) have dette opvarmet lil de ts Antændel-
sestemperatur og 3) tilføre det Ilt, og Forbrændingen ophører 
igen, naar en a f disse 3 Dele mangler. I Gasapparatet er det 
brændbare Stof Gas, som opvarmes til sin Antændelsestempera-
t ur af T ændstikken, og hvortil der kommer Ilt fra Luften. 

Ved en Forbrænding udvikles der Varme, og det er a ltid 
Formaalel med Forbrændingen at faa denne Varme udviklet paa 
<• I led. hvor d r r Brug for den. Det viser s ig, at der ved 
Forbrænding af ligesLore M. ngder af el Slof udvikles samme 
Varme, naa r Forbrændingen forcgaar som den skal , og den 
Varmemængde, der udvikles ved Forbrænding af 1 ka af Stolfel 

" ' e r netop et Maa l for Brændselets Godhed og kaldes Stoffets 
Brændværdi. 

En Forbrænding kan foregaa ved Flamme eller ved Glødning. 
Betingelsen for, al der kan komme Flamme, er, at Brændselet 
udvikler brændbare Luflarter. P etroleum fordamper, i det den 
forlader Vægen_, og den brændbare Luftart • Petroleumsdampen" 
brænder som Flamme. Stenkul brænder med Flamme, ford i de 
under Forbrændingen afgiver Gassen. Behandles Stenkul først i 

' ) Til Maaling a f Temperaturer eller Varmegrad«>r anvendes el Termometer, 
der angiver Varmegraden ved del øverste Punkt af en Kviksølvslang 
der er indesluttet i el Glasrør. Ved Celsius termometret staar Stra,ngen~ 
øverste Punkt ved 0, naar Temperaturen er ved Frysepunklel, og ved 
100 °, naar Temperaturen er ve<l Vandets Kogepunkt. 
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Gasværket, hvorved Gasarterne fjernes, vil det lilbageblevne, 
som vi jo kalder Kokes, brænde uden Flamme kun ved Glødning. 

Ved Kullels Forbrænding gaar de lle i Forbindelse med Luf-
lens Ilt og danner en Luftart, som kaldes Kulsyr e; denne inde-
holder 12 Vægldele Kul og 32 Vægtdele lit. Hvis man tilfører 
saa lidt Luft, a t der ikke er 32 Vægtdele Ilt til bv~r 12 Vægt-
dele Kul, saa kan der ikke danne sig Kulsyre, men der danner 
sig en anden Forbindelse af Kul og Ilt - ogsaa en LuftarL ; 
denne kaldes Kulilte (Kulos) og indeholder kun 16 Vægtdele Ilt 
for hver 12 Vægtdele Kul. Det viser s ig nu, a t Kullene ikke 
udvikler saa meget Varme, naar de brænder Lil Kulilte, som 
naar de brænder ti l Kulsyre; og at man kan faa Kulilten Lil a t 
brænde til Kulsyre ved at sætte mere Luft Lil. Brænder al Kul-
ilten til Kulsyre, faar vi i al t udviklet saa meget Varme som 
ved Kullets direkte Forbrænding til Kulsyre, men forbrændes 
Kullet kun til Kulil te, og gaar denne uforbrændt bort gennem 
Skorstenen, labes % af den Varmemængde, som Kullene kunde 
have udviklet. Derfor er det af s tørste Vigtighed at sørge for, 
at Forbrændingen sker til Kulsyre (d. v. s. at den bliver fuld-
stændig), og at undgaa for lille Luftti lførsel, hvorved der dannes 
Kulilte (Forbrændingen bliver ufuldstændig). Man maa dog heller 
ikke føre for megen Luft til Brændslet. De ved Forbrænd ingen 
dannede Lullarter , som man i Alm indelighed kalder Røgen, føres 
fra Ildsledet gennem Trækkene Lil Skorstenen og skulde helst 
a fgive saa meget som muligt af deres Varme til Kedlen. De har 
dog nu altid en ret høj Varmegrad, naar de kommer til Skorstenen 
c. 300 °, og den Varme, de af den Grund indeholder, gaar tabt. 
Jo mindre R øg, der dannes, jo mindre Varme gaar der tabl 
gennem Skorstenen , men jo mere Luft man leder Lil Brændslet, 
for a t faa delte forbrændt, jo mere R øg dannes der, og jo 
s tørre bliver Varmetabet. Forbrændingen skal derfor foregaa 
med t ilstrækkeligt meget Luft, men heller ikke med for meget, 
og del • er den dygtige Kedelpasser, der regulerer sin Lufttilførsel 
saaledes, at netop den nødvendige Luftmængde føres Lil Brænd-
selel. Ved at maale den Mængde Kulsyre, der findes i Røgen , 
kan man se, om Forbrændingen foregaar r igtigt ; denne Maaling 
foregaar nu automatisk i Kulsyremaaleren, der angiver, hvor 
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mange Hundrededele ar R øgen, der er Kulsyre. Indeholdt 
Luften ikke andet end Ill, skulde a l Røgen bestaa af Kulsyre, 
men da kun 1/ 0 af Luften er Ilt, kan kun 1/ 5 af R øgen være 
Kulsyre, allsaa c. 20(i 00 • Delle kan nu ikke naas, lhi vilde man 
kun tilføre den netop derlil nødvendige Luft, vi lde del være 
vanskeligt al faa den fordelt ligeligt lil al Brændslet. T il nogle 
Steder af Fyret vilde der sikkert komme for lidt Luft," og her 
vilde der dannes Kulilte, som vilde gaa uforbrændt bort; for al 
undgåa dette, tilfører man en større Luftmængde, som R egel 
mellem I l/2 Gang og 2 Gange den nødvendige. Herved kommer 
"Kulsyreprocenlen " i R øgen til al blive mellem 14 ¾ og 10 ¾. 
Hosstaaende Tabel 2 angiver de Lil de forskellige Kulsyreprocenter 
sva rende Luftmængder og Tabet i Kul i Procent af del forbrugte. 

Tabel 2. 

Kulsyre i llun- Luftover- Kultabet i 
urededele af skudet er Hundrededele 
Røgmængde af forbrændt 

Kul 
---

19 I 0 
15 1,3 12 -
13 1,5 14 
12 1,6 15 
10 1,9 18 -
8 2,4 23 
G 3,2 30 -
4 4,7 45 

9," !JO 
Gange saa 
stort som 

nødvendigt 

Brændslet. 1 alle vore Brændselssorter forefindes toffel 
Kul. Det forekommer i Kul og Træ, i Gas og Petroleum, og 
det s tammer allid oprindelig fra Plante eller Dyreverdenen. 
Træet er det yngste Brændstof; der dannes daglig i Planterne, 
som opbygges af Kulstoffet fra Kulsyren i Luften. T ørven dan-
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nes under Vand i Moserne af R ester a f Plantevæksten i Mosen; 
disse Plantedele s ynker lil Bunds og omdannes paa Grund af 
Trykket fra de overliggende Lag, som bliver tykkere og tykkere, 
og fordi den n ødvendige Luft li l Forraadnelse ikke kan komme 
t il dem. Jo tykkere T ørvelagene bliver, jo større bliver Trykket 
paa de underste Lag, og jo længere skrider Omdannelsen af 
Plantedelene frem; Tørven bliver lil Brunkul og disse omdannes 
a ller i Tidernes Løb til S tenkul, som endelig efter Aa rlusinders 
Forløb, naar tykke Jordlag har dannet s ig over dem, omdannes 
li! del s idste og bedste af de faste Brændsler - Anlracil. 

P etroleum er en Olie, der er dannet af For tidens Dyrerester, 
vis tnok af Havdyr. 

T ræet benyttes under alm indelige F orhold kun lidt som 
Brændsel her i Danmark, og som Regel kun hvor det er til 
S tede som Affald!oprodukt fra Fabrikationen, Spaaner og 
Smaastykker fra Snedkerier og T ændslikfabrikker ; det efterlader 
kun lidt Aske, men indeholder nogen Fugtighed. - Frisk fældet 
Træ 2/o af sin Vægt, lufttørret Træ 1/ 5 af s in Vægt. F yrer man 
pludseligt med s tore Mængder af smaat, tørt T ræ, Spaaner 
fra Afrettere og Save, bliver Forbrændingen let ufuldstændig, 
saa a l der kommer Kulilte i R øgen. Foruden al der herved 
tabes Varme, ris ikerer man, at Kuli lten, som bliver stærkt 
blandet med Luft, men ikke kan brænde, ford i Antændelses-
temperaluren ikke er Lil Stede, pludselig - af en eller anden 
Aarsag, en Gnist eller en enkelt Flamme - antændes, og for-
binder s ig med Luftens Ilt. Antændelsen sker eksplosionsagtigt, 
og man taler om en Gaseksplosion i Træk eller Skorsten; som 
Regel indskrænker det sig lil et Knald og en R ystelse af Murværket, 
men ofte er Eksplosionen saa stært, at Murværket bliver ødelagl. 

Tørven benyttes ikke i Almindelighed til Brændsel, undtagen 
<len fremstilles nær ved det Sted, hvor den skal benyttes, da 
Transportomkostningerne let bliver s tore. Den almindelige luft-
tørrede Tørv indeholder 1/ 5 Lil 1/.1 af s in Vægt i Vand. Aske-
•indholdet er m eget forskelligt, ved gode T ørv omtrent 1/ 10 af 
Tørvens V ægt. 

Brunkul, som er Tørvens næste Omdannelsesprodukt , findes 
,enkelte Steder her i L andet, men kun som daarlige Sorter. De 
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indenlandske i::ideholder meget Vand og Aske, ofle over rh af 
dels Vægt, og vil derfor i Almindelighed ikke b live benyttet 
som Brændsel, til med da de daarlig taaler Transport; a f den 
sidste Grund vil udenlandske Brunkul heller ikke bli ve benyttet. 
Derimod ,·il Briketter, sammenpressede af Affaldet fra Udlandets 
Brunkulgruber, ofte med Fordel kunne indføres, da Vandindholdet 
næsten fulds tændig forsvinder under Fabrikationen. 

, tenkul og Antracit er det s ids te Omdannelsesprodukt, de 
deles i magre, sintrende og bagende Kul. De magre Kul, hvor-
til Antracit og Waleskul hører, springer itu, naar de brændes 
i s tore Stykker , de brænder næsten røgfrit, da de ikke inde-
holder re t megen Gas og derfor ogsaa uden Flamme. De har en 
høj Antændelsestemperatur, kræver s tærkt Træk og er et ud-
mærket men dyrt Brændsel, der derfor som Regel bruges, hvor 
Kullene ikke maa tage for s tor P lads op, i Skibe og lignende 
Steder . 

De sintrende Ku l brænder uden at springe itu og danner en 
af mindre Stykker bestaaende .Masse. De egner s ig godt til An-
vendelse i Dampkedler. 

De bagende Kul danner ved Ophedningen større Klumper, 
idet de sintrer og bager samm en . De egner sig ikke godt Lil 
Anvendelse i Dampkedler, thi de giver her Anledning til Stik-
flammer. der ved kunstig Træk kan blive farl ige for Kedelpladerne 
De er ofte stærkt gasholdige, t ilbøjelige til al give Røg, og man 
plejer derfor a l blande den med andre Kulsorler foral faa op-
hævet nogle af deres daarl igc Egenskaber. Smedekul er stærkt 
bagende Kul. 

Gode S tenkul indeholder kun lirll Vand og Aske. De inde-
holder under tiden S vovl, som ved sin l•'orbr:r-nding danner Syre, 
der kan ødelægge Kedelpladerne. 

Kokes og Trækul anvendes næsten ikke som Brændsel ved 
Dampanlæg. De er dannede ved Ophedning af h'.ul og Træ, uden 
at Luften har faaet Adgang; derved er Gasarter og Fugtighed 
uddrevne. 

l den senere Tid er man begyndt al benytte flydende Brændsler 
som Tjære og Olie l il Dampkedelanlæg paa Landjorden. Naar 

I ,ære bog for Kedel passere 2 
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Fyrel passes, giver de en god Forbrænding; Transporlen e, 
billigt, og Fyrpladsen let at holde ren. 

Kapitel 3. 
Vandet og Fo rda mpningen. 

Vandet. Vandel forekommer i Naturen i lre Former, luft-
formig som Vanddamp, flydende som Vand og fast som Js. 
Desuden forekommer del som en Bestanddel i Dyr og P lanter 
og mange Mineralier. 

R ent, destilleret, Vand er en omtrent farveløs Vædske, som 
kan opløse mange toffer ; del forekommer derfor a ldrig i ' a-
luren. Del reneste naturlige Vand er R egnvand, som i R eglen 
kun indeholder lidt af de Luflarler, der findes i Atmosfæren. 
nemlig lit, Kvælstof og Kulsyre. 

Brønd- og Kildevand er opslaael ved, al R egnvand er si vel gen-
nem Jordlagene og har opløs t nogle af de Sloffer, del paa sin 
Vej har mødl. Vandets Evne Lil al opløse forøges i høj Grad, 
naar del indeholdet· J ulsyre, og derfor er den l ulsyre, det op-
log i Luften, af s tor Belydning for den Mængde laffer der 
findes opløsl. Desuden optager Vandel ved sin Passage gennem 
de øverste Lag en stor Mængde Kulsyre, hvorved dels Opløsnings-
evne yderligere forhøjes. Saanart Kildevandel har forladt Kilden, 
a fgiver del noget af Kulsyren , hvorfor del udskiller nogle af de · 
opløste Sloffer i Nærheden af den ; har del i nogen Tid løbet hen 
ad Jordens Overflade i et Vandløb, eller har det samlet sig i en 

ø, vil del indeholde lanl!'l færre fasle Sloffer end Kildevandel. 
Vand, der indeholder over 115000 af sin Vægt fas te Stoffer opløst, 
kaldes haardl Vand; ellers kaldes det blødt. R egnvand og Vand 
i Vandløb og Søer er som R egel blødt, medens Brøndvandel og 
Kildevandet er haardt Vand. Da Jordbunden her i Danmark 
indeholder megel Kalk, vil mange af de Stoffer, der findes opløst 
i Vandel, indeholde dette Mineral. 

Vandets Haardhecl kan til Dels hæves ved Opvarmning Lil 
Kogning ; de kalkholdige Stoffer udskiller sig herved delvis og 
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sætter sig paa Kogekarrels Vægge som en Skal, den saakaldlc 
Kedelsten. 

Ved 4° Celcius vejer I Liter Vand 1 kg. Opvarmes 1 Liter 
Vand ved 4° Celcius, udvider Vandel sig, del vil sige, det 
fylder mere end 1 Liler ; del samme sker, naar del afkøles. 
Vandets Vægt pr. Li ler er slørsl ved 4°. Afkøles Vandel til O °, 
begynder det al størkne, det bliver Lil Is; man kan derfor have 
baade Is og Vand ved o0• Ved fodsal Afkøling falder Varme-
graden ikke, førend a ll Vandel er blevet Lil )s. Vejer man 
1 Liter Is ved 0 0, fi nder man, at dens Vægt er 9/ 10 kg a llsaa 
~/ 10 af Vægten af 1 Liter Vand ved 4 °; vejer man 1 Liler Vand 
ved 0 0, fi nder man, a t den vejet· mindre end 1 kg. men kun 
ganske lidt mindre, d. v. s., at 1 Li ler Is ved O O vejer mindre 
end 1 Liter Vand ved samme Varmegrad. Vandet udvider sig 
altsaa , idel det bliver til Is. Man maa løm me Va ndledninger og 
lukkede Beholdere, hvis man kan vente Frostvejr, thi ellers vil 
Vandel, naar del fryser, sprænge Vandledningen eller Beholderen, 
fordi del skal ska[e sig P lads Lil sin Udvidelse. Isen svømmer 
paa Vand, da den vejer mindre end del samme Rumfang Vand. 

Fordampningen. Allerede ved lav Temperatur gaar Vandel 
over i. sin tredje Form - Dampformen - ; frossent T øj b liver 
lørl, naar del hænger lilstrækkelig længe, fordi Vandet fordamper. 
selv om det er til S tede som Is : ju varmere Vandet er, jo 
hurtigere fordamper del, Tøjel tørrer hurtigere en varm Sommerdag. 

Vanddamp er usynlig; den . Damp", man ser strømme ud 
af Tuden paa en Kedel, er ikke Vanddamp, men smaa Vand-
draaber; Vanddampen, der er dannet ved Kogningen, omdannes 
Lil Vand og bliver derfor synlig, idel den kommer i det koldere 
Yderrum. 

Opvarmes Van<lel i et aabenl Kar, ser man, al Dampen fra 
Overfladen bliver tællere og tættere, samlidig med at der 
danner sig smaa Bobler i Vandel ; disse stiger Lil Vejrs og brisler, 
ide t de naar Overfladen ; man ser da, at de ind holder Damp. 
Opvarmes Vandet yderligere, ser man, a l det pludseligt be-
gynder at boble s tærkt, og al meget tælle Dampe undslipper ; 
man siger, at Vandel koger. Anbringer man et Termometer 

2• 
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Vandel, vil man se, al Kogningen indtræffer ved 100 ° C. 
Fortsælter man Opvarmningen, opdager man, at Varmegraden 
holder sig ved 100 °, og at Vandel i Karret efterhaanden for-
svinder, - det omdannes til Damp og optages af Luften. Varme-
graden bliver under Kogningen den samme, endskønt vi t ilfører 
Vandet Varme fra Brændslet, denne Varme er brugt til at fordampe 
Vandel. Det viser s ig, al man bruger lige saa meget Varme til 
at fordampe 1 kg Vand ved 100 ° som li! al opvarme 540 kg Vand 
1 ° Celcius. Da man kalder den Var rnemænde, der skal til fo r al 
opvarme 1 kg Vand 1 °, for en Varmeenhed, behøver man allsaa 
540 Varmeenheder t il at fordampe 1 kg Vand ved 100 °. 

Nu forsyner man Karret med et tæ tsluttende Laag og sætter 
det i Forbindelse med den ene Gren af det tidligere (Fig. 1) 
omtalte bøjede Glasrør , hvori der findes Kviksølv. Fortsættes 
Opvarmningen, vil man se, at Kogningen ikke begynder ved I 00 °, 
men at Varmegraden stiger mere og mere. Samtidig ser man, 
at Kviksølvoverfladen i de to Grene ikke længere staar lige højl, 
og at den slaar lavest i den Gren, der er i Forbindelse med 
Karret. Ved 121 ° er Højdeforskellen mellem de lo Overflaqer 
760 mm. Spændingen af Dampen i Karret holder da netop Lige-
vægt med Atmosfærens Tryk og Trykket af en Kviksølvsøj le paa 
7 60 mm ; dette sidste Tryk er netop lige saa stort som Trykket 
af Atmosfæren, hvorfor Spændingen af Dampen ved 12 1 er 
2 Atm. Ved Dampkedler plejer man at regne i Overtryk over 
Atmosfæren ; man siger at Dampen ved 121 ° har el Overtryk, 
(over Atmosfæren) paa 1 Atm. Forlsælles Opvarmningen, og 
tænker man sig, at Glasrøret kunde gøres lilslrækkeligl højl, vil 
man finde, at Forskellen i Kviksølvoverfladernes Højde ved 134,0 

blive 1520 mm d. v. s. 2 Gange 760 mm. Overtrykket er der-
for ved 134° 2 -A-ffni:- F ortsættes paa denne Maade, faas de i 
hosstaaende Tabel angivne Tal. I Almirrdelighed regner man 
ikke i Atm. men i Kilogram pr. Kvadralcenlimeter , og vi har før 
vist, at• en Atmosfære er 1,03 kg pr. cm~- De lo sids te Rækker 
Tabellen angiver de T empera lurer, der svarer li! T rykkene i 
Kilogram pr. Kvadratcentimeter. 

Aabner vi en lille Hane i Karrets Damprum, naar T empera-
t uren er 119,6 ° og Trykket 2 kg pr. cm 2, begynder Kogningen. 
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Tabel 3. 

ca. 7G0 mm. Varme(!rad i Overtryk i 
OverlrvkiAtm T ilsvarende li 

Kviksølv- Celcius kE;/cm' 
højden (Kogepunklel),1_ -7 100 li 0 

121 I 134-

I 
2 

144 3 
152 I i 

5 159 5 
6 165 6 
s 176 8 
10 18 4, 10 
14 199 14, 

1 THsm, "d' Varme(.lrad i 
Celcius. 

(Kogepunktet) 

99. 1 
I 19,6 
l oi,8 l ?J'V 
14-2,8 
15 1,0 
157,9 
164-,0 
174-,4 
183,1 
197,2 

Tryk og Temperatur bli\·er under Kogningen s tadig de samme, 
d. v. s. al 11 9,6 ° C. er Kogepunktet, naar Trykket er 2 kg pr. cm 2. 

De i Tabellen opførte Temperalurer er netop Kogepunkterne 
ved de dertil svarende Tryk. 

, I et lukket Rum, hvor der s tadig er Vand og Damp tilstede, 
vil der altid være saa m egen Damp, som der overhovedet kan 
være; vi kalder Dampen rnæ llel, og vi kan fors laa, at Dam-
pen i Dampkedlen er mættet. Opvarmer vi nu Rummet saa 
meget, a f alt Vandet netop er fordampet, vil vi s tadig have 
mættet Damp ; men fortsætter vi Opvar mningen nogen Tid 
derefter, og bringer vi derpaa lidt Vand ind i R ummet, vil dette 
Vand slraks fordampe; Rummel kan altsaa op lage mere Damp 
nu, ford i Temperaluren er blevet højere, og nu laler vi om 
umællet Damp. Afkøles Rummel igen, ser man, al der paa et 
ganske bestem l Tidspunkt, f. Eks. ved et Tryk i Rummet paa 
5 Atm. Overtryk og en Temperalur paa Hi9 ° (se Tabellen) be-
gynder al danne sig Vand. Her er Dampen igen mælle l. T a-
bellen angiver fo ruden Kogepunkterne den mællede Damps 
Temperaturer ved de tilsvarende Tryk. Kogningen indtræder, 
naar Trykket af Dampen i de smaa Bobler nede i Vandel 
ne top er saa s lorl., at a e kan undvige. 

Naar del drejer s ig om Damp ved højere Tryk, kaldes umæt~ 
let Damp i T eknikken for overhedet Damp. Opvarmningen sker 
i el Apparat, som kaldes en Overheder. 



DAMPKED LEN 

Kapitel 1. 
Ildsted, Rist og Fyring. 

Varmens Udnytte lse. Røgen ledes fra Ildstedet gennem 
Kedlens Træk til Skorstenen; idet den varme Røg passerer 
langs Kedlens Flader, afgiver den sin Varme til Pladerne, som 
indvendigt berøres af Vandet ; dette oplager derfor den Varme-
mængde, som Pladerne bar modtaget af Røgen, hvorved del op-
varmes, kommer i Kog og udvikler den Damp, som Kedlen af-
giver. Røgen er derfor varmest i Ildstedet og bliver koldere og 
koldere, jo flere af Kedlens Flåder, den har bestrøget. 

Jo større Forskel der er mellem Røgens og Vandets Varme-
grad, jo mere Varme vil Røgen kunne afgive tiJ Vandet, og 
derfor er de første Dele at' Kedlens Flader, der bestryges af den 
varmeste Røg, mere virkningsfulde end de sidste Dele; jo mere 
Vand , der kommer i Berøring med den af Røgen opvarmede 
Plade, jo lettere vil Varmen fra Pladen b live optaget af Vandet, 
og derfor vil de Dele af Kedlens Flader , der ligger saaledes, at 
Vandet hurtigt strømmer forbi dem, være mere virkningsfulde end 
Dele, hvor Vandet er i Ro. Derfor er det en Fordel ved en 
Kedel, a t Vandet i den kommer i kraflig Bevægelse. Den Røg, 
der forlader Ked len, skal være afkølet saa meget som muligl, 
thi den Varme, den fører med sig, er tabt. 

Foruden ved Berøring mellem Røgen. og P laderne kan 
Brændselets Varme ogsaa overføres Lil Pladerne og dermed til 
Vandet • ved Slraaling fra del glødende Brændselslag eller fra 
Murflader, der er opvarmede ved Berøring med lid eller Røg. 
Ved Kedler med indvendigt Ildsted er det betydelige Varme-
mængder, der overføres paa denne Maade. 

Den Del af Kedlen, der bliver berørt af Røgen, kaldes Hede-
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lfladen. Det ,1 il af ovenslaaende forstaas, a t de Dele af Hedefla-
den, der ligger tidligt i Trækkene, vil frembringe den største 
Dampmængde pr. Kvadratmeter, og da især de Dele, der ligger 
s aadan, al Vandstrømninger i Kedlen fører Vandet hurligt forbi 
dem, navnlig naar de bliver udsat for direkte Beslraaling af 
Brændselslaget eller glødende Murdele, medens de s idste Kvadrat-
meter af Hedefladen kun vil frembringe en mindre Dampmængde. 

Jo større man gør Hedefladen af en Kedel, jo mere vil 
Røgen blive afkølet, men denne Afkøling kan ikke drives a lt 
for vidt, thi da vil Skorstenen ikke trække. Denne er helt fyldt 
med varm Røg, som vil søge at slige Lil Vejrs, fordi den er 
lettere end Luften uden for; jo varmere den er, jo lettere vil 
den Yære i Forhold til Yderluften, og jo hurtigere vil den søge 
a t komme opad til Skorstensmundingen; derved vil den give 
Plads til mere Røg under sig. Røgen vil derfor have en stadig 
Bevægelse opad i Skorstenen og dermed ogsaa igennem Træk-
kene, og denne Bevægelse vil blive stærkere, jo varmere R øgen 
er. Den fremkommer paa Grung af den Varme, Røgen inde-
holder, og den Varme frembringer ingen Damp i Kedlen; derfor 
er den labl, men dette Varmetab er nødvendigt for at faa Træk 
i Skorstenen og kan derfor ikke undgaas; Tabel maa ikke blive 
større end netop nødvencligl Lil al frembringe den fornødne Træk. 

Sligcr Dampforbruget, maa Kedlen anslrænges mere, men 
herved bliver Røgens Varmegrad højere paa ethvert Punkt af 
Trækkene og ogsaa i Skorstenen. Til Forbrænding af den slørre 
Kulmængde maa der tilføres mere Luft, og Røgmængden bliver 
ogsaa slørre ; der kommer mere og varmere Røg i Skorslenen, 
Tabel bliver s tørre, Fyringen mindre økonomisk og Dampen 
dyrere. Man bør derfor tænke paa at faa en større Kedel, 
naar Skorstensrøgen bliver for varm. 

Ildstedet skal være saa rummeligt, å t Flammen frit kan 
{aa Lov lil at danne sig; dets-Højde maa indrettes ell er Højden 
af Kullaget og efler Kulsorten. Langflammede Kul kræver e t 
højere Ildsted. Det bør ogsaa være højere, hvis dets Loft dan-
nes af Kedlens Plader, end hvis det dannes af Murværk. Kedel-
pladerne vil allid være forholdsvis kolde, og naar en Flamme 
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rammer en kold Flade, vil F orbrændingen i den ikke blive fuld-
slændig, fordi den Varmegrad , de kolde Plader tillader Flammen 
al have, let bliver lavere end Antændelseslemperaturen for Gas-
arterne i Flammen. Er Loflet i Ildstedet derimod af .Murværk, 
vil det være glødende, naar Kedlen er i regelmæssig Drift, og 
nelop hjælpe med Lil at holde Varmegraden af Flammen høj. 
Ildstedet bør være rummeligere, jo daarligere Brændsel der be-
nytles, thi jo mere Brændsel skal der brændes, og det bør ligge 
saaledes, at Brændslet bekvemt kan kastes derind, og at Aske 
og Slagger let kan rages ud. 

Efter som Ildstedet er anlagt inden i, foran eller under Ked-
len, taler man om lndfyringskedler, Forfyringskedler eller Under-
fyringskedler. 

Ved lndfyringskedler er Ildstedet anbragt inden i Kedlen og 
helt omgivet af kolde Plader ; derfo r vi l det ofte blive vanskeligt 
al faa det tilslrækkeligL rummeligt og at skaffe tilstrækkel ig 
Plads Lil, at F lammen kan udvikle sig og faa den høje Varme-
grad, der er nødvendig til dens fu ldstændige Forbrænding, og 
der vil derfor ofte navnlig ved langflammede Kul finde en 
ufuldstændig Forbrænding Sled. Paa den anden Side ligger Ild-
stedet helt omgivet a f Vægge, der kan modtage Varmen, og 
intel af S traalevarmen gaar labt. 

Ved Forfyringskedlen kan man faa udmærkede Forbrændings-
forhold. Ildstedet ligger omgivet af glødende Murværk, saa al 
Flammetemperaluren bliver høj, og Forbrændingen let bliver 
fuldstændig, men der overføres saa godt som ingen Varme ved 
Slraaling. De store Murflader afgiver store Varmemængder ti l 
Omgivelserne, og Opfyringen er besværlig, ford i Forbrændingen 
først bliver goa, naar :Muren er varmet op. De vil derfor kun 
kunne anvendes med Fordel ved specielle Brændselssorler, navn-
lig saadanne, hvor der skal forbrændes s tore Brændselsmængder, 
der lager megen Plads op i Forhold til° deres Varmeindhold, 
ford i F'orfyrel jo kan bygges saa rummeligt, man vil. 

Forfyringskedler er sjældent anvendte her i Landet og bygges 
sædvanlig kun, hvor man ønsker at brænde Affald fra Fabrika-
tioner, f. Eks. i Garverier, hvor Barkaffaldet brændes, i Snedkerier, 
hvor Træaffald brændes og nu i de senere Aar til Tørve- og 
Brunkulsfyring. 
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Ved U nderfyringskedler ligger Ildsledet i el af glødende Mure 
omgivet Rum under Kedlen, men denne selv danner Loftet i 
Rummet. Derfor vi l Forholdet her komme ti l at ligge imellem 
Forholdene ved lndfyringskedlcr og Forfyr ingskedler. Underfyring 
bruges her i Landet overordentligt meget ved store Kedler, - Vand-
rørskcdler har al lid Underfyring -, men sjældent ved smaa Kedler. 

Hvad enten man nu anvender den ene eller den anden An-
bringelse af Ildstedet i Kedlen, maa der findes en Bærer for 
Brændslet, og hert il anvendes Risten. F oruden at danne Under-
støtning for Brænclselcl skal denne ogsaa ljene til at fordele For-
brændingsluften paa rigtig Maade og lede den til Brændselet. 

Planristen. Den almindeligt anvendte Risl er Planristen. 
Den dannes af et s tørre eller mindre Antal Risteslænger eller 

Risteplader, lagt ved Siden af hinanden, saa a t de danner en 
plan Flade, i ):ivilken der findes Revner eller IIuller, hvorigen-
nem Forbrændingsluften kan passere. For al Slaggerne letlere 
kan fjernes, bør Ristefladen være haard, hvorfor man ofte frem-
stiller Stæ ngerne saaledes, al deres Overkant er haardsløbt. 
Risteslængerne skal være saa høje, al de kan bære Brændslet; 
saafreml de er høje, naas der desuden del, a.l Forbrændings-
luften kan optage Varme fra dem, idel den passerer forbi dem, 
og man faar derved baade Luften forvarmet og Stængerne af-
kølede. De bør omtrent være lige høje i hele deres Længde, 
hvorved man opnaar, at faa mere ensartet Træk gennem a lle 
Punkter af Ri slefladen. De skal være tyndere i Underkant end 
i Overkant; for al Askedelene let kan falde igennem og ikke 
klemmer sig fast. Paa Siden forsynes de med Knaster, der be-
rører hinanden, naar Stængerne lægges paa Plads, og hvorved 
Bredden af Spalterne er bestemt; ~ samtidig kommt::r Slængerne 
Lil a t støtte h inanden, saa. at de ligger paa relle Maade i R islen. 
Jo større Brændselsstykkerne er, jo større kan Spallebredden 
g~res. Slængerne skal kunne forandre deres Længde fr it, idet de 
udvider sig, saa al de ikke kommer til at klemme og derved 
krummer sig. Deres ene Ende er derfor glat eller afskraaet og 
skyder sig ved Udvidelsen af Stangen hen ad Rislebæreren her. 
medens den anden Ende er forsynet med et Hak, hvorved den 
fas tholdes Lil sin R istebærer. Den almindeligst anvendte R isle-
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s lang er den almindelige Fladstang Fig. 2 fog g, men man har søgt 
at faa Lufttilførslen til Brændselet mere ensartet ved at give 
S tængerne mere indviklede Former, f. Eks. Polygonrislestangen 
Fig. 2 b og Slangeristestangen Fig. 2 c. Fig. 2 a d og e viser desuden 
-et Pa r aridre Ristestangsformer. Da saadanne Former vanske-
liggør Ristens Rensning for lagger, bør de ikke anvendes ved 
Brændsel, der danner megen og flydende Slagge. 

Saa længe F orbrændingen forega:u krafligl, kan den store 
Lullmængde, der passerer Risten, holde Stængerne afkølede; 

a b C d 
Fig. 2. 

e f g 

m en danner der sig for megen Slagge, vil Varmen fra Brænd-
selslaget forplante sig ned i Ristestængerne, fordi der nu ikke kom-
mer saa megel Luft ti l dem, at de holder sig afkølede; de op-
var;nes derfor stærkt og vil krumme sig baade i Side- og i 
Højderetningen; Rislespallerne faar dels ikke den rette Størrelse 
overall,• og dels bliver de ikke lige vide alle sammen, saa a t 
Luftfordelingen gennem Brændselet bliver uensar te t, og delte 
lettere falder igennem. Del samme sker, h vis der brændes s lørre 
,, Huller" i Brændselslaget eller ved Fyrbroer med Lufttilførsel, 
naar disse lader for megen Luft passere, thi da vil der paa 
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andre Steder af Risten passere for lidt Luft, og den uheldige 
Opvarming af Ristestængerne bliver F ølgen. Ristestængerne 
hvi ler, som Fig. 3 viser for til paa den bageste Del af Fyrkarmen, 
den saakaldte Dødplade og bagtil paa Fyrbroen. Skal Risten 
være lang, maa den dannes af flere Rækker Ristestænger Fig. 3, 
der foruden paa Fyrbro og Dødplade hvilet· paa indskudte 
Understøtninger - Ristebærerne. 

Ildstedet begrænses bagtil af Fyrbroen, som er opbygget af 
ildfaste Sten, og som hviler paa et Jernunderlag, paa hvis For-

.Fig. 3. 

kant Ristestængerne hviler. Fyrbroen skal være noget højere end 
Brændselslaget. 

Rummet under Risten kaldes Askefaldet; det tjener dels til 
a t opfange de gennem R islen faldende Askedele og dels til For-
delingsrum for Forbrændingsluften; del afslulles baglil af Fyr.:. 
broens Jern\mderlag, saa a t Luften for at komme ind i Ild-
kana len maa passere R ist og Brændselslag. Røgen, der forlader 
Brændselet, slaar nu tilbage over Fyrbroen og tvinges noget op 
ad af denne, som jo er højere end Brændselslaget. Derved blandes 
Røgen fra forskellige Steder af Fyret godt; hvis der nogle Steder 
er dannet brændbare Luftarler, vil disse komme i Berøring med 
Røg, der indeholder Ilt, og bryde i Brand, idet de pass.erer den 
glødende Fyrbro. 
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Fortil begrændscs lldsledel af F yrkarmen, der forfærdiges af 
medejern eller S tøbejern og bolles lil Murværket eller Kedlens 

Forside. Den er forsynel med lo Aabninger ; den ene, Fyraab-
ni ngen, hvorigennem Brændslet kastes ind paa R islen, kan 
lukkes med Fyrdøren, som bør slutte læl lil Fyrkarmcn og kan 
fas tholdes ved en Klinke. Dens Hængsler er anbragt saa ledes. 
al den af sig selv falder ind mod Fyrkarmen. Fyrdøren er ind 
imod Ildsledet forsynet med en Brændp lade, der beskyller den 
mod Varmen fra Fyret. Der er ofle i Fyrdørcn anbragt Smaa-
huller eller Spalter , som kan lukkes med en Klap eller cl Skod; 
herved kan der indledes Luft i lldsledel over Brændselet, Jw ilkel 
ofte er nødvendigt for al faa R øgen fuldstændigt forbrændt. 
Klappen eller Skoddet (Regislercl) . maa indstilles, saa al den 
riglige Luftmængde indledes; denne Luft afkøler samtid ig Brænd-
pladen, saa al Fyrdøren yderl igere beskylles mod Va rmens Ind-
virkning. Sluller Fyrdøren læl, er man i Sland lil al regulere 
den Luftmængde, der ad denne Vej ledes t il Brændselet. 

Den anden Aabning i Fyrkarm en er anbragt ud for Aske-
faldet og kan lukkes med en indstillelig P lade, Dæmperen, hvor-
ved Lufllilførslcn kan reguleres. 

Den almindelige Planrisl har en svag Hældning baglil, hvor-
ved Kedelpasseren har hedre Oversigt over Fyrel og derfor 
lctlere opdager de Punkler , hvor F orbrændingen ikke foregaar 
rigtigt og faar Lejlighed lil al relle Fejlene. 

Fyringen paa Planris ten. F yringen bør foregaa økonomisk 
og saaledes, al der ikke kommer synlig Røg op af Skorstenen. 

aar en Skorsten ryger, del vil s ige udstøder sor l R øg, er del. 
ford i der i Forbrændingsproduklerne findes findelt Kul - Sod. 
Denne od vil dels sælle sig paa Kedelfladerne og gøre del 
vanskeligt for Røgen . al afgive s in Varme li l P laderne, men 
dcsnden vil den være generende for de omboende, hvis Skor-
s tenen ' ikke er meget høj, ford i der lægger sig løv over a lting 
i Omegnen. I og fo r s ig spiller delle Kulindhold i Røgen kun en 
mindre Rolle for Økonomien, lhi det er knn saa lidl i Forhold 
lil den Kulmængde, der brændes, men del betyder altid, al For-
brændingen ikke er økonomisk. Der kommer nemlig ikke synlig 

Røg, undtagen der er Kulilte eller andre forbrændelige Luflarler 
i Røgen, og det Tab, der lides herved, er, som før fork laret, 
meget s tort. Del kan kun undgaas ved, al der tilføres Brænd-
slet mere Lufl. Foruden del ubehagelige tøv, der falder, naar 
Skors tenen ryger, vil den Kulilte, Røgen indeholder, være skade-
lig for Mennesker, Dyr og Plan ter i Omegnen, og man bør der-
for under Fyringen holde Øje med korslenen og lede sin Fy-
ring saalcdcs, at R øgen undgaas eller bliver saa svag som mu-
lig. Den gamle R egel: Jo mindre Røg, jo bedre Kedelpasser. 
slaar ofle Lil. Man maa dog ikke ti lføre Brændslet mere Luft 
end nødvendigt, lhi saa bliver Fyringen uøkonomisk, fordi der . 
som tidligere forklaret, gaar for megen Varme bort med For-
brændingsproduklerne. Del gælder her om al lede sin Lufttil-
førsel og Forbrænding paa relte Maade, og derved vil naas, 
baade at Røgen generer saa lidt som muligt, og a t Brændselet 
bliver godl udnyllel. 

Fyringen paa P lanrist kan ske paa forskell ige l\raader, og 
-ved riglig Frecngangsmaade blive lilfredsslillende; i al Al-
mindelighed kan der ikke siges nogcl om, hvorledes den skal 
forcga.a. K delpasseren maa i hvert enkelt Tilfælde prøve sig 
frem og vælge den Fremgangsmaadc, der er den fordelagligsle 
for del Brændsel, han har li l llaadighcd, og det Fyranlæg, han 
arbejder ved. 

Der kan dog opsli lles 3 Hovedmeloder: 
1) Ensformig Dækning af hele GlødelageJ med fr isk Brændsel. 
2) Dækning af den første Del af Glødelagel med frisk Bræ nd-

sel, efter al det øversle Lag (underliden alle Gløder) er skudt 
tilbage mod Fyrbroen. 

3) Afrek'slende Dækning af enkelte Dele af Glødelagel. 
Ensformig Dækning af hele Glødelaget anvendes, hrnr man 

har Kedlen s tærkt belastet, men giver ved anstræ!lgl Fyring 
megen Røg. kal R øg undgaas, maa man fyre lidt og kun 
sprede el tyndt Lag ud over Gløderne. Herved holder Ildsledet 
s ig s tadigt varml, der dannes kun lidt Gas, idel Brændslet 
kommer pa.a, og denne Gas forbrænder let, fordi Varmegraden 
er høj, og Kuliaget tyndt, saa at Luften !el kan komme igen-
nem de t. 
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Spreder man et tykt Lag ud over Gløderne, især naar disse 
er godt udbrændte, bliver Ildsledet stærkt afkølet , og der danner 
sig pludseligt slore Gasmængder , som ikke kan forbrænde paa 
Grund af den lave Temperatur, og fordi der ikke kan komme 
Luft nok igennem det tykke Brændselslag. 

Ved den anden Metode skyder Kedelpasseren det paa den 
forreste Del af Ris ten liggende øverste Lag Gløder tilbage mod 
Fyrbroen og dækker derpaa den samme Del af Risten med 
friske Kul, alt efterat Brændslet er passende udbrændt, men inden 
der er brændt Huller i Lagel. Det friske Brændsel begynder da 
al afgive Gas, men der kommer ikke pludseligt større Mængder ; 
førend Gasarterne naar hen til Fyrbroen, maa de stryge hen 
over de glødende Kul, hvor der baade er Luft nok til deres 
Forbrænding og en Varmegrad, der er høj nok til al anlænde 
dem. Man kan ogsaa skyde alle Gløderne fra den forreste Del 
af Risten tilbage og kaste de friske Kul paa den bare Rist, idet 
man dog lader en smal Stribe af Gløder ligge paa hver Side ar 
den. Herved bliver de friske Kul afgassede, men det varer nogel 
længere, førend detle sker, end ved den anden Fremgangsmaade, 
fordi Opvarmningen fra neden mangler. Forbrændingen af Gas-
arterne sker som fø r, idel de slryger hen over de glødende Kul 
henne ved Fyrbroen. 

Ved denne Metode faar man en god Forbrænding, men den 
lader sig ikke anvende, naar Fyringen skal forceres, ford i den 
forreste Del a f Risten med de friske Kul er omlrent virkningsløs. 
Kedelpasseren maa nøje passe paa, at han netop kaster saa 
mange Kul ind, al de er fuldstændig afgassede i det Øjeblik, 
da Gløderne bagtil er udbrændt. 

Skal Metoden anvendes ved anstrængt Drift, maa R isten for-
øges, saafremt man ønsker at producere lige saa meget Damp 
som i første Tilfælde. 

Ved. den tredje Metode kaster man de friske Kul paa en-
kelte Steder ef Risten f. Eks. i en bred Stribe midt paa Risten 
og lader Gløderne i en Stribe ved hver R istekant blive ubedækkede, 
eller man dækker, navnlig ved brede R istflader , afvekslende den, 
ene eller den anden Halvdel af Risten ; man naar ganske det 
samme som før ; de dannede Gasarter kommer Lil at stryge over 
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glødende Kul, h vorigennem der kommer rigelig Luft, hvorfor~ 
Forbrændingen af dem indtræffer. 

Ved a lle Fyringsmetoder maa Kedelpasseren passe p aa, at 
liden ved Fyrbroen brænder klart, og at der ikke er Huller i-
Brændselslagel h er. 

Som før sagt maa Kedelpasseren prøve sig frem og vælge 
den Metode, der er mest økonomisk; han kan blive nødt ti l paa 
Tider, hvor Dampforbruget er mindre, at gaa over fra den ene 
Metode Lil den anden, og han maa stadig erindre, at a lle de 
Kul, han uden Nytte brænder i Fyret, ikke alene koster Kedlens 
Ejer mange P enge, men ogsaa betyder et P engetab for det 
Samfund, hvis Borger han er, og dermed for ham selv. 

Naar Forbrændingen har varel nogen Tid, viser det sig, at 
der paa Rislen har dannet sig et fast, underliden halvsmellet 
Lag af Askedele . Asken falder kun delvis gennem R isten, og 
R esten af den smelter paa Grund af den høje Varmegrad, der 
hersker, sammen lil ,Slagger"; disse maa fjernes for at faa 
~ uflen Lil a l passere Risten, og delle maa ske hyppigere eller-
SJældnere, eftersom der bruges mere eller mindre Brændsel 
eller eftersom Brændslet er tilbøjeligt Ul at danne Slagger elle; 
ikke. Tilstedeværelsen af Slagger kan opdages ved at se ind i 
Askefaldet; viser del sig da, a t der paa Dele af Risten u nder 
Ristestængerne findes mørke Steder, saa et· delle Slagger, som 
rnaa fjernes. Ved Afslagn ingen bliver· Fyret stærkt afkølet, da 
man lader det brænde stærkt ud, for at formindske det uund-
gaaelige Kullab, der lidC's, idet Slaggerne rages ud, og man 
maa derfor afslagge paa Tidspunkter, hvor DampforbrugeL er-
mindst. Efier Udbrændingen skyder J edelpasseren de paa 
Slaggelaget liggende Gløder bagtil eller Lil Siden, hvorefter 
Slaggerne rages ud med Askerageren ; nu trækkes Gløderne hen 
paa den rensede Del af Risten, og Slaggerne fjernes fra den 
øvrige Del. Efter al de Gløder, der er tilbage, er sprcdl ud over 
Risten, kan endelig Fyringen genoptages. 

Har man flere Ildsteder som f. Eks. i Lancashire-Kedlen, 
renses det ene Ildsted først, og man venter med Rensningen af 
det andet, indtil liden i det fø rste brænder godt. Efter Rens-
ningen bør Fyringen forelages i lynde Lag, indtil der har dannet 
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s ig et passende .::i ~ndi Lag Gløder paa Ris ten. Med gode Kul 
bør der ikke renses Fyr mere end to Gange daglig. 

Det følger af s ig selv, at R ensningen af Fyret bør foregaa 
saa hurtigt som m uligt og dog omhyggeligt. Ved Udbrændingen , 
Aabningen a f F yrdøren og Behandlingen af Ris len føres der en 
s tor Mængde kold Lufl ind i Trækkene; herved formindskes 
Dampudviklingen; men desuden frembringes der ved Afkølingen 
af Kedlen Sammentrækninger af Pladerne, som ødelægger Kedlen. 
Kedelpasseren bør derfor formindske Trækket og have s it Fyr-
værktøj p arat, før R ensningen begynder, for ikke at spilde Tiden 
ved at henle det. Han maa dog være fors igtig ved Aabningen 
a f Fyrdøren, naar Trækket er formindsket, lhi det kan · ske, al 
der derved pludselig antændes Gas, som har dannet s ig. Flam-
m en herfra kan s laa ud af Fyrdøren og forbræ nde ham. 

Der findes Apparater, hvorved Trækket af sig selv formind-
skes, idet Fyrdøren aabnes. 

Plamislen anvendes i lndfyringskedlen - den komiske -
(med en Ildkanal) og Lancashire-Kedlen (med to Ildkanaler) 
samt i Lokomobiler og Lokomotiver og i den opretslaaende 
cylindriske h:edel. Endelig benytles den i den almindelige Skibs-
kedel. 

Ved Forfyringskedler anvendes den kun sjældent, og da som 
Regel saa meget skraat s tillet, at Brændslet af s ig selv kan glide 
ned af R isten ; i saa T ilfælde kaldes den en Skraarist. 

Ved Underfyringskedler a nvendes den overordentligt meget 
ved Vandrørsketlierne, saml ved den almindelige cylindriske 
Underfyringskedel og den liggende Trækrørskedel, men disse lo 
anvendes sjældent h er i Landet. 

Ved nogle Brændselssorter kan man ikke faa ledel Luft nok 
li! Ilds ledet gennem Rist og R egister, og Gasarterne vil da ikke 
blive fulds tændig forbrændt, man fører da mere Luft til henne 
ved F yrbroen ; dette kan ske ved, a l man gennem Fyrbroen 
fører• Kanaler , som man helt eller delvis kan lukke, og h vorigen-
nem noget af den Luft, der kommer ind i Askefaldet, ledes ind 
bagved eller over Fyrbroen, h vor den blandes med Røgen. F or at 
faa Blandingen udført fulds tændigt, giver man Kanalerne Mund-
s tykker af fo rskellig Form. Man ka n ogsaa give de bageste 

Ri!clslænger en særlig F orm , ide t man lader dem krumme 
opad , saa at de ikke er dæ kkede af Brændselslagel. Luften ha r 
da let ved a l komm e igennem her og b landes godt med Røgen; 
man maa passe godt paa, at der ikke kommer for megen Lull 
igennem, men kun den Luftmængde, der er ti ls træ kkelig, til a l 
forbrænde Gassen. Foruden at man som før sagt (Side 26) kan 
forbrænde Risten, faar man let for s tort Luftoverskud i Røgen 
og dermed e n daarlig Udnyttelse af Bræ ndselet. 

Kastefyringsapparat. Fig.· 4 viser et Apparnt, hvorved 
Haandfyringen paa Pla nris ten er ers ta ltel med en mekanisk Ind-
kaslning af Brændslet. Delle opbe-
vares i en lragtformig Kasse, fra 
hvis Bund det falder ned paa en 
Ledeplade, der føret· det ned paa 
en buet Plade foran en Rasleskovl. 
Denne bevæges frem og lilbage. 
Idel den ad mekanisk Vej føres Lil 
højre, s trammes en Fjeder , som 
s træber al trække den i modsal 
R elning. Naar Fjederslramningen 
et· ti lstrække]ig, frigøres Pladen, idet 
en Knast paa Bevægeakslen glipper 
l'orbi en Knast paa Pladens Aksel, 
og Fjederen trækker med s tor Krafl 
Pladen fremad. Det Bræ ndsel, der 

Fi~. 4,. 

imidlertid har samleL sig paa den buede Plade, kas ter den 
da som Pilen viser ind paa Ris ten. J Virkeligheden findes der 
tre eller fire Knas tet· af forskellig []øjde, som afvekslende virket· 
paa Kas teskov Jens Knasl; der ved faas forskellig Fjederspændincr 
i Frigørelsesøjeblikket, og derved kastes Brændslet læ nger e elle; 
k_orlere ind, hvorved det fordeles jævnt over h ele Ris len. Fy-
nngen kommer derved Lil a l svare Lil Fyringsmetoden 1 - en 

. ensformig Dækning af Glødelaget paa Risten . 
Reguleringen af Brændselsl ilføt·slen sker dels 

Kastene blive hyppigere (Bevægeakslen omdrejes 
Lierebog for Kedclpassore. 

ved al lade 
hurtigere) og 
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dels ved at ind~lille paa de visle vandrelle og lodrette Placter i 
Fyldelraglens Bund. 

li'yrrensningen foretages gennem en Dør under Fyrapparalel. 

Vandre- eller Kæderisten. Skal Ris lefladen være megel 
stor, bliver det vanskeligt at fordele Brændslet paa riglig Maade 
over den, og man er derfor gaaet over til de saakaldle Vandre-
eller Kæder isle, h vorpaa Brændslet af sig selv falder ned og 
fordeles. 

Fig. 5 \'iser en Kæderis l af Fabrikat Babcock & Wilcox, saa-
ledcs som den an\'endes lil mange Vandrørskedler her i Dan-

Fig. 5. 

mark. Selve Ristefladen er plan og dannes af en hel Mængde 
ved Siden af og i Forlængelse af hinanden liggende ganske korle 
R isteslænger , som indbyrdes er forbundn e ved Bolle i Hængsels-
led. Tilsammen danner alle disse Rislestænger en bred endeløs 
Kæde, s'om bevæges over to Valser ved et Kædetræk. Brænd-
slet falder af s ig selv ned paa Forsiden af Ris ten fra en bred 
Tragt, og en Afslrygerplade sørger for, al Brændselslagel har 
en passende Tykkelse. Over den forreste Del af Rislen er op-
murel en H vælving af ildfasle Sten, og denne holdes stadig 

g lødende af liden. Under den forreste Del af HvælYingen er der 
ikke Ild i Brændselet, men Varm en fra Murværket faar Gasari erne 
ti l at udvikle sig, og disse søger tilbage i samme Retning som 
<len, hvori Risl en bevæger sig. Længere henne bagtil er der Ild 
i Brændselet, og Gasarterne blandes her med Lufl og bryder i 
Brand; paa ·Midlen af Ris ten er der Gløder, alle Gasa1·lcr bræn-
<ler, ford i T emperaturen er høj nok, og der gaar tils trækkelig 
Luft igennem Brændselslage t. Jo længere Gløderne bevæger sig 
tilbage med Rislen, jo mere udbrændle er de, og naar de kom-
mer Lil del Punkl, hvor Ris len vender, idet den bevæger sig 
over den bageste Valse, skal de være helt udbræncltc. Asken og 
Slaggerne, der dækker Rislen, forhindrer dog Lullen i al passere 
gcr,ncm Rislen i alt for s lor .\længde. For yderligere a l for-
mindske Lufllilførs len her, findes der baglil un<ler Rislen Klap-
per, som kan aabncs ellC'r lukkes, efter som Brændselet er 
b rændt ud paa. et tidligere eller senere Tidspunkt; Kedelpasseren 
rnaa. være i høj Grad omhyggelig med Lufllil førs lcn, da der 
netop ved Kæderislen kan kom me slore unyll ige og derfor 
~ka.delige Luftmængder op i Ildstedet. Ved clen bageste Valse 
fjernes ·1aggcrne fra Ris len ved en Afslrygcr, og man kan ind-
relle del s:1aledes, at de kan falde ned igennem Aabninger i 
Kedelfundam cnlel og fjernes uden Vanskelighed, hver Gang man 
Yipper en Klap bag Afslrygeren . Afslrygercn danner desuden en 
Barriere, h vorfor der foran den ophober s ig en Vold af Slagger, 

-<ler paa delle Sted yder en Modstand mod LuflgC'nnemgangcn, 
som ellers vi lde blive s tor. 

Hele Rislen kan køres ud ar lldsledcl I il Eftersyn, naar del 
e r nødvendigt. Reguleringen af Fyret bør ske ved Forandring af 
Ristens Hastighed og ikke ved at forandre Brændselslagets Højde; 
thi denne Iløjde er bestemt af Kulsorlen og maa kun forandres, 
naar nian ski fter Brændsel, eller naar man faar en virkelig 
Forandring i Dampforbruget, som si rækker s ig O\'Cr længere 
Tid. Kæderis lrm giver en god Udnyllclse af Brændslet, men den 
egner s ig fortrinsvis for Steder med cl jævnl Dampforbrug. 
Forøges delle nemlig pludsel igt , kan man ikke lige saa hurligt 
forrøge Kul mæ ngden paa Rislen ; delte Lør jo kun ske \'Cd a l forøge 
Histcns Bevæge! eshastighecl, men denne er jo kun lille, og det 
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varer derfor nogen Tid, førend der er kommet stærkere Fyr ; 
omvendl kan man ikke ved en pludselig Formindskelse i Damp-
forbrugel hurtigt dæmpe Fyret; del varer nogen Tid, førend 
Fyrel bliver mindre, og imedens begynder Sikkerhedsvenlilen a l 
blæse, fordi Kedlen ud vikler mere Damp, end der forbruges. 

amtidig med Forandring af R islehasligheden maa Kedeltrækkel 
selvfølgelig forandres, saa al Lufltilførslen Lil Brændsle l bliver 
passende. 

Kulslykkernes ' lørrelse bør ikke være fo1· slor (ikke over 
-iO mm) og helsl ikke al t for uregelmæssig. Det kan ikke undgaas. 
a t ganske smaa Kulslykker falder gennem Rislen; disse bør op-
samles og kas les op i Fyldetraglen. • 

Forbrændingen paa Kæderi len foregaar nærmest efler Fy-
ringsmelode 2. / 

Underblæst. Skal man i en Kedel forbrænde sværl an-
tændelige Brændselssorler eller megel fintkornet Brændsel 
lader delle sig vanskeligt gøre paa den almindelige Planrist: 
da der paa denne i aa Fald ikke kan forbrændes saa meget 
Brændsel, a l Kedlen kan udvikle den Damp, der skal bruges. 
Man maa da sørge for, a l Brændslel brændes liurligere ud, og 
delle kan man gøre ved a l forøge den Luftmængde, der tilføres 
Udstedet. Med en Blæser trykkes der Luft ind i Askefaldet, som 
da maa være lufllæt lukket ud imod Fyrpladsen ; derved vil 
den Luflmængdc, der passerer Rislen, blive forøget. Ved For-
brænding af del fine Brændsel maa R islestængerne ligge læl 
ved Siden af hinanden, for a l Brændselsstumperne ikke s kal 
falde igennem ; ofle erslal ler man Risteslængerne med Sløbejern -
plader, hvori der findes Huller, hvis Tværmaal foroven er 3 a 
7 mm , medens del forneden er 15 a 20 mm. Igennem di · e Huller 
tvinges Luften Lil a l blæse op i Brændslet, og hvert Hul 
danner derfor Udgangspunklel for en kraflig Forbrænding. 
llulleme er olle ordnede i Grupper, hvorved Forholdene forbedres 

ligP.r Dampforbruget, maa Luflmængden forøges, og delle sker 
ved al regulere paa el Spjæld i Blæseledningen. Lufl.Lrykkel i 
lid ledel skal have en saadan Størrelse. al hverken Flammen 
har Tilbøjelighed til al slaa ud igennem Fyrdøren, eller Luften 
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udefra nogen Tilbøjelighed lil a l slaa ind i Ildstedet, del vil 
s ige, at Lufttrykke t i Ildstedet skal være det samme som paa 
Fyrpladsen. Paa Grnnd af den kraflige Lufls lrøm gennem 
Hullerne, falder der næsten ingen Aske ned i Askefaldel, al Asken 
maa rages ud igennem Fyrdøren. I Lukkel fo r Askefaldet fortil 
anbringes' en lille Dør, hvorigennem den mule Aske, der falder 
igennem R islen, kan rages ud. 

Trapperisten. [ Stedet for Planristen anvender man under-
t iden en anden Risleform nemlig Trapperislen. om ravnel 
a ntyder, ligner Rislefladen en Trappe, dennes Trin , der oftesl 

fig 6. 

<!I' vandrette, dannes af Rislestængerne, som er flade og i hver 
Ende bæres af Støbejernsvanger. De ligger læ t ved hinanden , 
og hver lang springer el lille Slykke frem foran den over-
liggende, saaledes al Rislen kommer Lil a l danne en skraatslillel 
flade. Foroven findes anbragt en lraglformig Kasse, hvori 
Brændsle t hældes, og hvorfra det falder ned paa Risten ; paa 
denne bevæger det sig fra Trin Lil Trin ved sin egen Vægt, og 
derfor maa dens Hældning have en saadan tørrelse, at Be-
vægelsen af Brændslet nedad ikke ophører. forneden anbringes 
en lille P lanrist, der enten kan kippes ned saaledes som vist paa 
Fig. 6 eller trækkes ud som el Skod. 
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Forbrændingen paa T rapperislen foregaar omlrenl som paa 
Kæderislen, paa den forrcsle og øverste Del ligger del friske Brænd-
sel, som afgiver s in Gas paa Grund af Varmen fra den glødende 
Hvælving. Eflerhaanden som Brændslet glider længere ned ad 
Ris len, bliver del mere og rnere afgasset, og del skal være rene 
Gløder, naar del naar den neders te Tredjedel. Slagger og muligt 
uforbrændl Kul samler s ig paa rlen korle Planris t forneden, 
hvor den sidste Forbrænding foregaar. 

Ved Fyrrensningen kippes denne Risl, saa at Asken falder 
ned, hvorpaa den rages frem og fj ernes. Der kan tilføres Luft 
over Bræ ndselslaget gennem de paa Figuren viste Aabni_nger og 
Kanaler. Hældningen af Ris len er a f yderste Viglighed og for-

skellig for de forskellige Brænd-
sler. Brændslet skal jo glide 
ned ad Rislen og nelop være 
helt udbrændt, naar Plamislen 
naas . Derfor indrelier man 
underliden Risten saaledes, at 
dens Hældning kan forandres og . 
indstilles, som den skal Lil det 
Brændsel, der haves lil Raadig-
hed. Den egner sig særlig lit 
Anvendelse ved finl fordelt 

Fig. 7. Brændsel og kan med riglig 
Hældning give en økonomisk og 

røgfri Forbrænding. Den bør ikk.e anvendes ved bagende eller 
slaggedannende Brændsel. Den viste Rist er bestemt til Fyring 
med Brunkul , 'l'ræaffåld o. I. Trapperis ten er visl indbygget i et 
Forfyr, men den er Ol-{Saa underliden indbyggel i en Indfyringskede!. 

Fyrapparater med Kultilførsel fra Bunden af Bræ nd-
selsla_get (Essefyr. Underfeed Stoker). Som Eksempel paa 
disse Apparater skal omlales den saakaldle Erilhs Sloker. Fig. 7 
Yiser el Tværsni t i en Ildkanal med indbygget Fyrapparat. 
Brændslet trykkes ved Hjælp af el Stempel ind i den cylindriske 
Hende i Kanalens Længderetning og føres frem i denne R etning 
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dels ved Trykkel af den efterfølgende Kulslræng og dels v·ecl 
nogle Slænger med Transportknasler, der ligger i Bunden ar 
Renden. Knasteme er afskraaede paa den mod Fyrdøren vendende 
. ·ide men lige afskaarne paa modsat Side. Idet de bevæges frem 
og tilbage i Renden, glider Brændslet over de afskraaedc F'lader 
idel Stængerne bevæger s ig mod Fyrkarmen, men tvinges fremad 
af Knasternes lodrelle Forfiader, idel Stængerne bevæger· sig 
mod Fyrbrocn. Hele Truget er i Bunden fyldt med fr iske Kul, 
som løftes lil Vejrs og skydes fremad af Stængerne og S templet. 
Apparatet arbejder med Blæst, som føres Lil cl uden om Truget 
liggende Rum undertiden selve Askefaldet, hvorfra den ledes lil 

Fig. 

Brændslet gennem Kanaler i de saakald te Blæseklodser, som Lil-
sammen danner Trugels Kant.er. Afgasningen af Kullene begynder 
nede i Truget; de udviklede Gasarter blander ig med Blæseluften, 
eflerhaanden som de s tiger Lil Vej rs og naar Blæseklodsernes 
Mundstykker; derpaa opvarmes de og forbrænder, idet de passe-
rer de l øverste glødende Brændselslag. Frem- og Tilbagebevægel-
sen af S tempel og Føreslangen kan ske enten ved Dampkraft, 
elektrisk Kraft eller Remdrirt, men delle har ingen Indflydelse 
paa F orbrændingsmaaden. Brændslet fyldes i en Tragt, hvorfra 
del aJ s ig selv løber ned i det Rum, der bl iver tomt, idet Slemplet 
bevæger sig tilbage. Fig. ' viser et Længdesnit gennem en damp-
dreven Sloker. 



Fig. 9 og IO viser en ' loker, hvor Forbrændingen foregaar 
eflcr el lignende Princip, men hvor Kullilførslen sker ved en 

negl, der drejes rundt ved mekanisk Drivkrafl. 

F'i~. !I 

bagtil afslulles af en 
S lags Fyrbrn. Del glø-
dende Murværk, der 

omgiver Flammen, 
kaffer saa høj Var-

megrad, al Forbræn-
dingen s tadig er i 
Gang. Hvis Flammen 
slukkes, maa Olielil-
før len s tandses, for 
at der ikke i Træk-
kene skal samle s ig 
Olie, der ved sin An-
tændelse senere kan 
eksplodere. 

Oliefyring. Har man Olie 
eller Tjære som Fyrmaleriale. 
saaledes som man i de senere 
Aar har fanet del, bl iver Fy-
ringsanordningen en helt anden . 
Der findes ingen Ris t, men 
Brændslel li Iføres gennem en .Tud 
i passende flydende Tils tand og 
blæses ind i Ilds tedel ved en 
L uflstrøm eller en Dampslrøm: 
herved forsløves det, og idel 
der samlidig suges Lufl ind, 
faas der en Blanding af Oliesløv 
og Luft, der antændes og bræn-
der med lemmelig høj Varme-
gl'ad. Ved fndfyringskedler be-
klædes lldsledel indvendig med 
ildfasl Mmværk, so111 i Bunden 

Fi~. I ll. 
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Trækkene. Fra Ildsledel føres Røgen gennem Kedlens 
Trækkanaler til Skor. lenen; Trækkanalerne kan være helt om-
givne afKedelvæi gene (Trækket igennem lldkanalerne), eller de kan 
være begrænsede baade af Dele a f l(edlen og a f andel Materiale, 
Murværk elle1· Plader. De bør indrette saaledes, al Røgen har 
saa lel som muligt ved at a fgive s in Varme, hvorfor man søger 
a t skaffe saa inderlig Berøring som muligt mellem Plader og 
Røg; Galloveysrørene i Kanalen tvinger Røgen til al hvi i;vle rundl , 
saa a t alle Dele deraf kommer i Berøring med Hedefladen; i 
Vandrørskedlen føres R øgen ofle paa lværs af R ørene , for a l el 
lignende Formaal kan naas. De bør lægges saa lede ·, at Vand-
omløbet i Kedlen fremmes saa megel som muligt; i den komiske 
Kedel lægges lldkanalen i den ene ide og del varmeste idetræ k 
lægges langs samme Side, h vorfo1· Vandel mellem Kana l og 

idevæg hurligl vil blive varml, slige Li l Vejrs og derved frem-
bringe Vandomløbel i Kedlen . I Vandrørskedlen lægges Røl'ene 
skraat, saa al Vandel. idel del opvarmes af Røgen, vil bevæge 
sig i en besleml Retning, nemlig opad. Træklabel i Kanalerne 
bør være aa lille som muligl, hvorfor skal'pc Bøjninger a f 
Røgen bør undgaas. R øgen bø1· berøre Kedelfladerne paa saa 
lang en Vej om muligl. Trækkene 111aa bekvemt kunne renses 
og helst kunne be(ares, saa al udvendigt Eftersyn af Kedlen 
kan forelage . R øgen bør berøre saa lidt. Murværk som muligl 
for al unødig Afkøling af den ikke skal ske. Murværket skal være 
holdbart; del skal beklædes med ildfast Murværk, saa længe 
Røgen er saa va rm , a l den kan skade a lmindelige i\ lurslen, og 
del skal være læ t, saa at der ikke kan lrænge Lufl gennem 
Murværket ind i Trrokkel. 

Spjældet. aasnarl Røgen har forladt den sidste Del a f Træk-
kene, møder den pjæ ldel, der bestaa r a f en som Regel firkantet 
Plade, hvormed man kan formindske Gennemgangsaabningen i 
Røgkanalen. Det kan enten bevæges op og ned i en Ramme af 
~løbejern eller drejes ved Hjælp af en Aksel, saaledes a l det kan 
komme til al slulte læl mod Hammen. Bevægelsen a f pjældel bør 
ske fra Fyrpladsen, og del bør være lel bevægeligt ; el Skydespjæld 
bør være afbalanceret med en Kontravægt. 
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Naar der ikke er F yr paa Kedlen, bør Spjældet være heil 
lukket, især hvis andre i Brug værende Kedler afgiver deres 
Røg til samme korsten, fordi Træk.kel i denne vi l formindskes, 
hvis den kolde Lufl fra den ikke henyltede Kedel ledes ud i 
Skorstenen. Idel Kedlen sælles fra, skal Spjældet lukkes, for al 
Afkølingen af Kedlen kan ske saa langsomt som muligt, men 
naar der er Ild paa Rislen, maa Spjældet aldrig lukkes heil. Gør 
man delte, risikerer man, at der i Trækkanalerne samler sig 
brændbar~ Gasarter. Da det ikke kan for hindres, at der kan komme 
Lu(l derind, vil disse altid være blandede med Luft, og antændes 
en saadan Blanding, sker der en Eksplosion, som kan ødelægge 
Kedlen og dens Murværk, vælte korstenen og foraarsage Tab 
af Menneskeliv og Penge. Ilvis der er Ild paa Rislen, maa der 
derfor al lid være saa s tor en Aabning ved Spjældet, al saadanne 
Blandinger kan trække bort. . 

Før Opfyring af en Kedel bør pjæld og Fyrdør aabnes for 
at faa en kraftig Luftstrøm igennem Kanalerne, saa a l en for-
svarlig Udskylning finder ted. 

Jaat· Kedlen er i Drift, maa pjæ ld e l s t a dig b 'enylles. 
Ved Haandfyring maa Spjældet s traks efter Fyringen aabnes • 
noget for al skaffe saa stærkt Træk lilveje, at der kan komme 
Lufl nok op igennem Risten til at forbrænde de udviklede Gas-
arter, men eflerhaanden som Gasudviklingen aftager, skal der 
mindre Luft til Brændslet, og pjældet maa derfor slikkes, og 
dette rnaa gøres lidt efter lidt, indtil det naar sin la veste Stil-
ling lige før næste Fyring; del maa, som før sagt, aldrig lukkes 
helt. Reguleringen af Lufllilførslen skal ske med Spjældet og 
ikke med Dæmperen ; denne bør kun bruges under R ensning af' 
Fyret, eller naar andet Arbejde skal udføres med Fyret, da her-
ved Faren for al Flammen slaar ud gennem Fyrdøren b liver 
meget formindsket. Lige saa vigtig som den rigtige Kulfordeling 
paa Rislen er for Økonomien af Forbrændingen , lige saa vigtig 
er de"n rigtige pjældstilling, og derfor bør Kedelpasseren ikke 
- for at spare Ulejlighed - lade være med at benytte 
Spjældet. 

Ved Fyring med Underblæst og lokere skal SpjældsUllingen 
derimod ikke forandres saa tidl. I\lappen i Blæserørel og Spjæl-
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det i Skorstenen skal st illes saaledes, al man har samme Luft-
tryk i llclsled som paa Fyrplacls; derfor vil en Forandring af 
Lufllilførslen kræve en Forandring af Spjældet, og dette maa 
ogsaa trækkes, eft erhaanden som Modstanden i Rislen forøges, 
idet Ristcspalterne dækkes med Slagger, eller naar man forøger 
Brændselslagef for al forcere Fyringen. 

Skorstenen. Foruden, som lidligere omtalt, at give Træk, 
skal Skorstenen bortføre den generende Røg; den er ved faste 
Anlæg næs ten altid muret eller støbt af Beton med Jernindlæg; 
den bør kunne befares ved indvendig fastgjorte Trin, og den 
bør ikke foro,·en ved Mundingen have Ges imser eller Forsiringer, 
der formindsker Trækket. Dens Højde og indvendige Tværmaal 
er· afhængig af den Mængde Brændsel, der brændes under 
Kedlen. Undertiden bygger man i den nederste Del af Skor-
lenen en Kappe af ildfast Materiale, som ikke bør være sam men-
bygget med Skorstenen, men tværtimod være bygget et Stykke 
inden for Skorslensmurværket; derved isoleres Skorstenen, saa 
a t Trækket forbedres, og den vil være mindre tilbøjelig til al 
r evne. 

Ved bevægelige Kedler benylles en Jernskorslen, som dog af 
praktiske Grunde ikke kan g~res for høj; Trækket bliver derfor 
for svagt, og man fors lærker del ved at lade Spi ldedamprøret fra 
:Maskinen udmunde forneden i korslenen med Mundingen opad; 
idel Spi ldedampen stødes ud, suger den Røgen fra Ildstede t 
igennem Trækkene og s tøder den op igennem Skorstenen. kor-
slenen skal være forsynet med en Gnistfanget· a f godkendt Kon-
struktion, naar der brændes andel end Kokes og Kul, og naar 
Vinden bærer imod brandfarligt Nabolag. 

Kåpitel 5. 
Dampkedlens Konstruktion og Beskrivelsen af dens 

almindelige Former. 

De Fordringer, der maa stilles Lil en Dampkedel, skal gen-
nemgaas i det F ølgende, men del vil fremgaa, a t de Krav, der 
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kan s lilles og opfyldes, o{le er afhængige af I lads- og Drifts for-
hold, og man m.ia derfor i hverl enkelt Tilfælde overveje, hvilke 
a f dem man under de g ivne Forhold maa slappe. 

Kedlen skal være bygget saaledes, at den med fornøden 
ikkerhed kan modslaa det Tryk, h vormed Dampen virker. 

Dette Krav maa a lli d opfyldes. 
Kedlen skal være bygget saaledes, at liden paavirker den 

saa gunstigt som muligt, og saaledes, a t Kullene udnyttes paa 
den mest økonomiske Maade. 

Kedlen skal være saa s tor, at den uden Overbelastning kan 
udvikle den nødvendige Dampmængde. 

Den skal lage saa lidt Plads op som mu ligt. 
Delte Krav er del selvfølgelig især vigtigt al faa opfyldt. 

hvor Pladsen er dyr. 
Kedlen skal være let lilgængelig. 
Dette gælder baade indvendigt, h vor Kedels tenen skal k unne 

fjernes, og udvendigt i Trækkene, hvor Sod og Aske ska l kunne 
fjernes ; dens Armatur, Ventile1· og Haner skal man bekvem L 
kunne komme Lil at haandtere, og F yringen ska l kunne forcgaa 
paa saa bekvem Maade som muligt. 

Kravet om Tilgængelighed, navnlig indvendig, lader s ig ikke 
opfylde for alle Kedelkonstruktioner ; i saa Fa ld maa man for-
mindske Mæ ngden af det i Kedlen udskilte Kedels ten f. Eks. ved 
a t rense Vandet, førend det indpumpes i den. 

Dampsp ændingen ska l lcl kunne holdes paa den relte Højde. 
Selv om en Dampkedel er s tor nok Lil Døgnets Forbrug, ka n 
der komme Tidspunkter , hvor Dampforbruget er meget stort. I 
visse Tilfælde kender Kedelpasseren paa Forhaand, na:u· dette 
s tore Forbrug kommer, men i andre Tilfælde kommer de t noget 
m egelmæssigt , og han faar saa ikke Tid Lil al forcere Fyringen. 
P.r delle Tilfældet, maa Kedlen konstrurres saaledes, a t den 
indeholder saa megen R eserve som mulig l, og delle gøres verl 
at lade den indeholde et stort Vandrumfang. 

Eks. Af lo Dampkedler indeholder den ene 10 m5 Vand. 
men den anden kun 5 m3• Da mptrykket er 7 kg/cnG 

Ved dette Tryk er T empera turen af Da mpen 169½ 0. Falder 
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Trykket W (j k g/cm 2, sa a falder samtidig T emperaturen t il 164 ° 
(Tabel 3). T emperalurfalde t er 5L/2 °. 

Vandet i Kedlen med 10 m 3 vejer 10000 Kg, og Varmeind-
holdet af Vandet ved 6 kr,;/ cm 2 er da 5½ · J 0000 = 55000 Va rme-
enheder mindre end Varmeindholdet af Vandet ved 7 kg/cm• I den 
a nden Kedel vejer Vandel 5000 kg, og Varmeindholdet er 27500 
Varmeenheder mindr e ved 6 kg/cm 2 end ved 7 kg/ cm • Der behøves 
omtrent 490 V. E. til Udvikling af 1 Kg Damp. 

Ved Trykfalclel fra 7 Lil 6 kg/ cm' udvikler den ene Kedel 
"HS !!. = 11 2 Kg Damp, medens den anden ud vikler .2_ g 8-ll = 56 Kg 
Damp. R eserven er a ltsaa dobbell saa s tor i den første som i 
den s idste Kedel. 

Ved Kedler, der ska l kunne flyttes fra el S led til et andel, 
maa ma n sørge for a t have saa lille et Vandrum som muligt, 
f'or at Vægten ikke skal blive for s tor , og ved Ked ler, der skal 
kunne fyres hur tigt op, som f. Eks. Dampsprøjter , e1· det ogsaa 
nødvendigt at indskrænk'c Vandrummet til del mindst mulige. 

Kedlen skal kunne levere tør Damp. 
Hertil kræves, al Damprummel er saa s lorl som m uligt; delte 

tjener ikke a lene som en Beholder for Dam pen , men jo læ ngere 
Dampen faar Lov til a t v::cre i Da mprummel, jo mere Vand 
faar den Tid til a t a fgive. Desuden maa Vandspejle t ikke være 
for lille, lhi jo mindre del 'er, jo mere Vand vi l Dampen ri ve 
med sig, idet den udskiller s ig ved Kogningen , og j o vaadere vil 
den blive. Underliden indbygger ma n P lader og R ør i KP.ellens 
Damprum , saaledes at Da mpen skal passere dem, førend den 
forlader Kedlen; ved at g ive disse Dele den rigtige Form, kan 
,nan faa Da mpen til al afgive mt'gc t af sil Vandindhold. 
Se Fig. 24. 

I Indenrigsminis teriets Bekendtgørelse af 15. Dec. 1919 an-
gaaende· Tilsynel med Dampkedler paa Landjorden tindes angivet 
de R egler fo r Dampkedlers· Forfæ rdigelse, Indre tning, Udstyr, 
Opstilling og Pasning, som gælder her i Lande t, og som danner 
Grundlaget for de Krav, Kedeltilsynet skal s tille og maa kræve 
opfyldt; hvor der i det E fterfølgende er omta lt en Bestemmelse 
i denne Bekendtgørelse findes der en H envisning til vedkommende 
P a ragraf f. Eks § 7 4, som b etyde1· § Nr. 7 fjerde Stykke. 



46 

Materiale og Bygning i Almindelighed. Blødt Staal C'l' 
Uovedmaler ialel til Da mpkedler . F or a l det maa a nvendes, skal 
del have visse Egenskaber, som findes omlalt i de forskell ige 
Landes Ma terialforskrifler, og den Fabrikant, der bygger en ny 
Dampkedel, skal ved A l tester, udstedt af Prøvea nstalterne under 
passende Kon trol, overfor Kedel tilsynel godtgøre, al de anvendte 
Plader lilfredssl i lier disse Forskri fter. De kræver bl. a., al Pladen 
kan taale en lils træ kkelig stor Trækkra ft uden a l gaa i S tykker , 
og at den er t ilstrækkelig sejg, saa at den kan taale a l forar-
bejdes. 

Kobber anvendes nu kun til F.yrboks i L okomotiver , ja\ man 
er i de senere Aar endda undertiden gaaet over Lil ogsaa her 
a l anvende det bløde Staal. 

S tøbejern maa ikke anvendes Li l Dele af Kedlens H edeflade, 
OD' a nvendes nu kun til forskell ige Amalurdele, li! Ventiler, 
" Stutser o. I. § 7 4 • 

:\1ess ing maa heller ikke anvendes til Dele a f Hedefladen ; 
herfra un<llages dog Rør, hvis indvendige Tværmaal ikke er 
over 100 mm. § 7 4 , 

l{ cd len skal bygges saaledcs, al de højes te Dele af Hede-
fladen mi ndsl ligger 100 mm under den la ves t Lilladle Van d-
s tand; mindre Dele af Hedefl aden , der b estryges af saa kold 
R øg, al Fa re for Glødning er udelukket, O,·crhedere og ildpaa-
vir kede R ør , hvis indvendige T værmaal ikke er over 100 mm, 
QO' h vor Cirkulationen i Kedlen et· saa. kra ftig , al Faren for Glød-
ning er udelukket, kan dog ligge over den lavesl tillacllc Vand-
stand. § 7 5• 

Efler al P laderne er lildannedc ved Valsning eller P resning, 
samles de ved Nitning eller Svejsning Lil hina nden. 

F'alsning maa ikke a nvendes li! Samling ar Dampkedler. § 8 1
• 

vejsning i Ilden m aa deri n1od a nvendes, men herlil kræves 
sær lige Apparater og Maskiner, saaledes a t clen kun kan udføre':i 
i s tore pecia lfabriker . · . 

Svejsning ved lll-Acelylen og elektrisk Lysbue (AulogensveJS-
ning) maa kun anvendes i visse T ill'ælde og skal a nmel9es for 
Fabrikinspekløren , som ka n forbyde .Anvendelse dera f og kan 
forlange a t blive t ilkald t, naar Svejsningen foretages. § 2 

47 

Der blive1· for Industrien her hjemme i H ovedsagen kun a m-
ling ved Nitning tilbage. 

l 'orb indelsen udføres jo ved, at der bores Huller i de Plade-
dele, der skal samles, h els t efter al de er lagl oven paa hinanden, 
for at Hullerne skal flugle ; en glødende Nagle s likkes gennem 
Hullerne, og ved Hamring eller Presning lildannes der da el Ho-
vede paa Nilleskartet. He,vcd presses de to Pladedele sammen. 
saa a t de ikke ka n forskydes i Forhold til hinanden ved den 
Kraft, der under Kedlens Brug kommer li l at virke. Samlingen 
~kal være læt, for at den indes luttede Vædske eller Da mpen 
ikke kan presses ud imellem P laderne ; m en delle bl iver en 
Nillesamling ikke, førend den er s temmet. Ved Slemningen 
drives Materiale t fra Pladekanten indad mod den underliggende 
P lade, saa al det kommer til at slulle tæt imod den og trykke 
saa s læ rkl imod den, a l det ikke kan tøfles fra . At fremsli lle 
Ilnllerne ved Lokning, h vorved en Brik med cl S lempel trykkes 
ud a f Pladen, ødelæggct· denne og kan ikke an vendes, saafrem l 
man skal fremstille førs te Klasses Kedelsmedea rbejde. Baade ved 
Boring, Ni tning og tcmning maa Arbejdet u dføres omhyggeligt 
og godl, fot· a l P laden ikke skal sn ' kkC's n1C're end s lrrongl 
nøclvcncligl, og lier man 111 tu1 hu!{kC' paa, a l 'ømmcn er del 
. VtlH('Slr S it•<! paa " c•cllcn. 

f~n Nillesamlings Styrke e r imellem ~, 10 og s,'io a f tyrken 
a r Sl' lvc Pladen, all efter Nitningens Ari. • 

En godt udført Svejsning h a r en S tyrke, der omtrent er % 
af fuld Plades Styrke. 

En a utogens vejset Søms Slyrke kan være mege t ringe og er 
a ldrig over % af fuld P lades Styrke. 

Delle maa der lages Hensyn Lil, naar P ladelykkelsen fas l-
sælles, og den maa f. Eks. for en ildsvejset Samling være 1 ½ 
Gang saa s lor , som den behøver at være, hvis Kedeldelene b lev 
frcmsli llet uden Samling. 

Forbindelsen mellem R ør og P lader kan ske, enten ved al 
Hørel forsynes med GeYin og skrues ind i et gevinskaarel H ul 
i P laden, eller ved at dets E nde trykkes ind i el glat Bul i 
P laden _og derpaa udvides med en R ørvalse, saa al dels Væg 
presses imod P laden. Under tiden skrues R øret førs t ind i Pladen 
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og valses derpaa; herved frembringes en baade meget stærk og 
læl F'orbindelse. I de efterfølgende Billeder af Kedler er vist 
forskellige KonstruklionsenkelU1eder, som vil blive omtalt der. 

Der findes Byggeforskrifter, som indeholder de Regler, der 
skal benyttes ved Beslemmelsen af Tykkelsen af de forskellige 
Dele af Kedlen, og som Kedlens Fabrikant er nødl Lil al relle 
. ig efler , hvis 1 edellilsynel skal godkende Kedlen. 

Kedelformer. Den simplesle Kedelform er den cy lind1·iske 
med Underfyring; den beslaar af en cylindrisk kal , hvormed 
der ved ilning er forbundet lo Endebunde, som kan være 
plane eller hvælvede; anvendes plane Bunde, rnaa de· afslives, 
da de ellers skal være meget tykke for at modslaa Damplrykkel. 
Røgen føres som Regel fra Ildsledet .under Kedleu lilbage mod 
Kedlens Bagende, hvot·fra den gennem 'idelræk føres fremad 
langs Kedlens ene Side og tilbage langs den anden Lil kor-
slenen. Her i Landet anvendes denne Form kun for smaa 
Kedler; den lager slor Plads op i Forhold Lil sin Ydeevne; den 
egner sig paa Grund af sil store Vandrum for s lærkl s vingende 
Dampforbrug; den giver lør Damp, da den har e t slorL Damp-
rum og e l storl Vandspej l. Den udnyller kun Varmen godl ved 
c l lille Dampforbrug, fordi Røgens Vej kun bliver kort. Desuden 
er Bunden af Kedlen meget udsat for al faa Udbulinger, Ridser 
og TæFinger, fordi lam og Kedelsten samler sig paa de Steder, 
hvor Varmen fra Fyrel er s tærkest. 

Nogle af Manglerne ved denne Kedel formindskes eller op-
hæves, naar man ikke lader Røgen fra Bagbunden af Kedlen 
passere fremefter langs Kedlens ene ide, men lader den passere 
fremefter igennem R ør, der med den ene Ende er indvalsede i 
Bagbunden og med den anden Ende i Forbunden. Disse Rør -
Trækrørene, - bliver da udvendigt berørt af Vandet, men ind-
vendigt af Røgen; de er som R egel ordnede i to Grupper, saa 
at de1- findes el Mellemrum i Midten, hvorved Kedelbunden bliver 
ti lgængelig fo r R ensning. Røgen fø res fra det Kammer ved For-
enden, hvori R ørene udmunder, tilbage langs Kedlen i de to Side-
lræk; Rørene maa ofle s tødes igennem med en R ørbørsle, for a l 
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fjerne Sod og Aske, der forhindrer Røgens Passage og for-
mindsker Rørvæggens Evne Lil al lade Varmen passere. 

Kedlen, som kaldes en Trækrørs-Undr.rfyringskedel, leverer 
ikke saa lør Damp som den cylindriske Underfyringskedel, men 
kan yde langt mere i Forhold Lil den Plads, den indlager; den 
er dog heller ikke meget anvendt her i Landet. 

F'ig. 11. Fig. 12. 

Den almindelig t anvendle Kedelform er den cylindriske 
lndrrfyringskcdel. Den beslaat· af en cylindrisk kal, forsynet 
111C•cl Io 8ndcbund<'. r Endebundene 
findes cl eller lo l lullt• r, hvorigennem 
der gaar cl eller lo Hot·, lldkanalcrnc, 
der er saa store, a l llds ledel kan 
anbringes inden i dem. Hat· Kedlen 
een Ildkanal, kaldes den en kom isk 
Kedel. Fig. 11 viser en ældre kor-
nisk Kedel i Tværsnit. lldkanalen er 
anbragt saaledes, a t den lodrr lle 
Midlerplan gaar midl igennem baade 

kal og Kanal. Fig. 12 viser Tvær-
snillel i en moderne komisk Kedel; 

Fig. 13. 

Kanalen er ogsaa her lejret i den ene Side af Skallen, men saa-
ledes at Kanalens Midterplan ligger lil Siden for Skallens Midler-
plan. Ved den sidste Ordning vi l Cirkulationen i Kedlen blive 
bedre, fordi Vande t i det smalle Rum mellem Kanal og Skal 
vil søge opefler, da de l opvarmes slærkt, og give Plads for 
koldere Vand fra Bunden af Kedlen. 

l,mrouog ror Kedelpassere. 
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Har Kedlen lo Ildkanaler, kaldes den en Lancasbire-Kedel, 
sel i Tværsnit i Fig. 13; denne er gerne fo rsynet med el R ense-
hul i Forbunden under de to Kanaler , for at man kan faa fjer-
net Slammet i Bunden af Kedlen, og komme ind under Kanalerne. 

Ildkanalerne skal kunne laale Damptrykket fra Ydersiden , 
men hertil kræves meget betydelig Pladetykkelse, som det baade 
koster Penge at fremstille, og som under Brugen bliver Anled-
ning t il Kedelskader og daarlig Varmegennemgang; det viser sig, 
at man kan nøjes med tyndere Plader , naar man med Mellem-
rum forsyner Røret med lt'orstærkninger, de saakaldte Afstiv-
ninger. I Fig. 14 og 15 er vist forskellige Afstivningsmaarler. 
Fig. 14 viser en Afstivning, frembragt af et T Jern, der er bøjet 
sammen i en Ring og skudt ind over Kanalen. Ringens inq-
vendige Tværmaal er s tørre end Kanalens udvendige. Ved Skiver, 
indskudt. paa de Steder, hvor F orbindelsesnaglerne find es, holdes 

Fig. 14. Fig. 15. 

Ringen paa Plads, saaledes a t den ogsaa paa Undersiden er af-
kølet af Vandet. 

Fig. 15 viser en Afstivning ved en særlig formel Ring, der 
danner Forbindelsen mellem de to Ildkanaldele. Kanalen i F ig. 1 
fremstilles af R ørslykker med optagne Kanter, saaledes a t Sam-
mennilningen er foretag.et ved vandrette Nagler. Kanterne dan-
ner Afstivning for Kanalen og afkøles godt af Vandet. 

Nu om Stunder dannes Kanalerne ofte af bølgeformede Rør 
- Bølgekanaler, - hvor· hver enkell Bølge danner en Afstivning. 
Bølgekanaler og Kanaler afstivede efter Fig. 15 er noget elastiske 
i deres Længderetning, Bølgekanaler mest, saa a t der ti llades en 
vis Be'vægelighed af Kanalen i Længderetningen, hvorved Paa-
virkningen af Bunden ikke b liver for s tor. Bølgekanaler er allid 
sammensvejsede i Længdesømmen, medens de andre Kanalkon-
struktioner undertiden er nittede sammen. 

Sømmene i lldkanalen bør ikke ligge i Ildstedet. Længde-
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sømmene lægges derfor nedadtil (i Askefaldet), og det første 
Kanalslykke gøres saa langt, al førs te T værsøm ligger et S tykke 
bagved Fyr-broen; denne Samling bør heller ikke lægges saaledes, 
al Røgen støder mod Pladekanten. Undertiden anbringer man 
Tværrør fra . den ene Side af Kanalen Lil den anden i dennes 
bageste Del (se Fig. 18), de saakaldle Gallowaysrør; de er som 
Regel koniske og forsynes med Kraver i hver Ende, den mindste 
nilles Lil Kanalens Underside og ligger inde i denne, den størs te 

Fig. 16. 

til Oversiden og ligger uden paa Kanalen ; Konstruktionen ses 
lydeligt i Fig. 18 og 26. De giver nogen Afstivning, men deres 
\'igligsle F ormaal er dels a t fremme Cirkula lionen af Vandel i 
Kedlen og dels at l'aa Røgen Lil a l hvirvle rundt i Kanalen, for 
al den skal komme i inderlig Berøring med Pladerne. 

Kedlerne forsynes ofte med en Damphat, hvorfra Damprøret 
fører; den skal dels forøge Damprummet og dels skaffe mere- tør 
Damp ved at forlænge Dampens Vej Lil Damprøret. 

Bundene kan gøres plane som i Fig. 1 , der viser lo Forbin-
clelsesmaader mellem Skal og Bund, eller hvælvede, se F ig. 16 og 19, 
de t· viser, hvorledes Forbindelsen mellem Kanal og Bund kan 

4* 
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udføres. De plane Bunde maa afst ives, for al de ikke skal blive for 
lykke; delte sker ved Vinkler eller Plader, n illede til Bund og Skal. 

Fig. 16 viser en moderne komisk Kedel med Dampha t, fabri-
keret af A/ Frichs, Aarhus. Endebundene er fremslillede ved, 
a l en plan Plade i en Form er presset op, saa at den danner 
en Del ;'tf en Kugleflade. I Kanlen gaar Kugleformen ved en 
jævn Runding ·over i et kort cylindri sk Stykke, h vorved der 
dannes en Kant, h vortil ammenni tningen med .Skallen kan 

· Fig. 17 a. Fi;.:. 17 b. 

} 'iH. i S 

ske. Forbindelsen mellem Bund og Kanal er forelagel ved 
en Sammennitning, idet der ved Presningen er dannel en 
indadvendende Kanl paa Hul!et for Ka nalen, hvori denne nøj-
agligt passer . Kanalen er bølgeformig. P aa Ska llen find es en 
Damp11at, der er en lodre t Cylinder med udtaget Krave forne-
den, som passer paa Skallens -Runding og fas tnilles ti l denne. 
Bunden i Damphallen dannes af en kugleformig Del, der som 
Kedlens For- og Bagbund er presset a f el Slykke. 

~, ig. J 8 viser en lignende Kedel af ældre Konslruklion med 
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plane Endebunde, glat Kanal og Gallowaysrør ; for a t faa el 
s tørre Ilds ted har den fo rresle Del af Kanalen s tørre T værmaal 
end den s idste Del, der indeholder Rørene. 

Fig. 19 viser en moderne Lancashire Kedel, fabrikeret af 
A/s Frichs, Aarhus , og konstrueret som den korniske i Fig. '1.6. 

L disse Kedler føres R øgen fra l ldsledct tilbage gennem Ka-
nalen Li l et Kammer ved Kedlens Bagende Fig. 18, og derfra kan den 
cnlen føres i en enkel t Kanal fremad langs den ene S ide af 
Kedlen og tilbage langs den anden Side (Fig.17 a), eller i lo Kanaler, 
e n paa hver Side af Krdlen fremad mod Forbnnden, hvor den 
samles i en enkelt Kanal , der føres under Kedlen og ud lil 
S korstenen (Fig. 1.7 b ). 

Den komiske Kedel kan ikke udføres udover en Størrelse a f 
ca. 0 m 2 Hedeflade og Lancashire-Kedlen vanskeligt udover 
ca. 100 m 2, da Diameter og Længde ellers bliver m eget slor. 
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De tager megen Plads op i Forhold til den Dampmængde, de 
kan ycie, men de giver - og delle gælder navnlig den korniske 
Kedel - en god Uclnyllelse af Brændslet. De indeholdet· mindre 
Vand end den cylindriske Underfyringskedel og giver ganske god, 
tør Damp. 

Skal man paa samme Gulvareal have P lads til en større 
Kedel, benytter man den kombinerede Kedel. Fig. 20 viser en 
saadan Kedel, som i Virkeligheden er lo fo rskellige Kedler , der 

Fig. 20. 

er anbragt over hinanden og indmurede sammen, men hvis 
Damp- og Vandrum indbyrdes s taar i Forbindelse m ed hin-
anden. 

Underkedlen er en Lancashire-Kedel, Overkedlen en cylin-
drisk Trækrørskedel. Forbrændings produkterne føres fra Under-
kedlens Kanaler gennem Bagkammeret og Overkedlens Trækrør 
uden om Over- og Underkedel og ti lbage under Bagkammerel 
Lil Skors tene!), Damprummet i Underkedlen er sat i Forbindelse 
med Overkedlens Damprum ved det viste Stigrør, og det s tore 
Forbindelsesrør, saaledes at Dampen fra begge Kedler tages fra 
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Overkedlens Damphal. Vandet løher af s ig selv fra Overkedlen 
ned i Underkedlen gennem det viste mindre Rør, hvis Overkant 
ligger i samme Højde som Overkedlens Vandspejl. Man plejer 
kun al føde paa Overkedlen, h vis Vandspejl af sig selv holdes 
paa relte Højde, og Kedelpasseren har alene at .passe paa Under-
kedlens Vandsland. Underkedlen skal ogsaa være forsynet med 
Tilslutning Lil Fødeappara terne, saa at man kan føde den uaf-
hængig af Overkedlen. § 12 5• 

Undertiden benyttes ogsaa Lancashire-Kcdlen som Overkedel, 
saa at Røgen fra Bagkamret gaar igennem Ildkanaler i Stedet 
for som vist gennem Trækrør. 

Ogsaa den kombinerede Kedel giver en god Udnyttelse a f 
Brændslet, m en Dampen bl iver næppe saa tør som ved de tid-
ligere næ vnte Kedler ; den konstrueres med Hedeflader paa ind-
Lil ~00 å 250 m 2• 

De tidligere nævnte Kedler rummer en betydelig Vandmængde, 
og de egner s ig derfor især fo1· Fabriker , hvor der paa ubestemte 
Tider kommer et meget s tort Dampforbrug. Saafremt Kedel og 
\1 111·v11•rk PI' i Ordrn , kan cle henstaa om Nallen, uden at Tryk-
k1•I f'nldPr ri'! 1111•~<'1 , HHI L al man slraks efler F'yrlændingen om 
111rw•111•11 kun s11•ll<' l•'nhrikcn i Gang, men cle kræver nalur-

lig, is ogs:m ll'111n1clig lung Tid Lil Opfyringen, naa.r de endelig 
l'I' kølede af. 

'kal man benytte Kedler med endnu slørre Hedeflade, navn-
lig naa.r man skal benylte Damp med højt Arbejdstryk, bl iver 
det uheldigt og bekosteligt a l konstruere Kedler a f saa s tore 
Cylindre, som de tidligere nævnte Kedelformer giver ; man inde-
slutter da Vandet i mange mindre Rør med megel mindre Tvær-
maal og kommer derved til Vandrørskedlerne. 

Disse bestaar af et Rørsystem, hvori Vandet opvarmes af 
Ild og Røg, og hvorfra den udviklede Damp ledes op i en Be-
holder, hvorpaa Hovedstopventil og Armaturen findes. 

Her skal omtales de tre her i Landet a lmindeligst anvehdte 
Vandrørskedler. Fig. 21, 22 og 23 viser el Hovedbi llede samt 
nogle Detailbilleder af en Babcock & Wilcox-Kedel. Kogerørene 
ligger skraat med Stigning henimod Udstedet og er i [begge 
Ender indvalsede i s langeformede Kamre, hvis Udseende_frem-
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gaa(af Fig. 22 og Fig. 23. Fora n for hvert Rør find es i Kamrets 
modsalle Væg el R ensehul, som Lillader R ensn ing af R øret. 

Fig. ~ I. 

Fig.2'.l. Fig 23. 
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R ørsystemet kommer Lil a l bestaa af enkelle af hinanden ua f-
hængige Afdelinger, som h ver er fo rbundet med Beholderen for-
til med et kort R ørs tykke, Optagerøret , og bagtil med et langt 
Rørs tykke, Nedtagerøret ; da Beholderen ligger vandret , vil 
Kogerørene d erfor bli ve s tigende fremad imod Ilds ledet. Kedlens 

tørrelse bestemmes dels ved AnLalleL a f R ør i h ver Afdeling 
og dels ved Anla llet a f Afdelinger, hvoraf Rørsystemet er sam-
mensat. Ved større Kedler anvendes der lo Beholdere. Røgen fra 
Ildsledet s tiger Lil Vejrs og bevæger s ig i en S langelin ie paa 
tværs a f R øren e, ledet af Tværvægge af ildfas t Ma teriale. Den 
forlader Kecl len mellem Nedtagerørene, idet Afgangen ti l S kor-
s tenen findes i et muret Kam-
mer bagtil. 

Ved sin Passage mellem Koge-
rørene opvarmer Røgen Vandet i 
d isse, og der udvikles store Mæng-
clt•r nf Damp i dem, saa at de er 
f'yldl 1H<•d c 11 13landing af Damp 
ov 1111d ; dt1 1111t' lll1111di11~ vil so~c 
Id V1 •,ir , 0 1,1 IH1 Vll'l, t' I" si~ d1•rf'or 
lr1•11111d Ol{ opad i lt ort'11<', id l' l 
dc•r s lauil{ hlivt•r Jlcrc og flere 
Dampbobler i Vandel, cllerhaanden Fi". ~4. 
som del kommer længere fremad 
i R ørene. T il sidst naar Blandingen Forkammeret og s tiger 
gennem delte og Optagerøret li! Vejrs op i Beholderen , hvor 
Da mpen udskiller s ig, medens nyt Vand gennem Nedtagerøret 
naar ned i Kogerørene, saaledes at der stadig gaar en Strøm a f 
Damp og Va nd op gennem Optagerørene. H ele Kedlen hæ nger 
frit i to svære Bøjler , der omslutter Beholderen foran og bagtil , 
hvorfor den frit kan udvide sig. Fødeva ndet føres t il Beh olderens 
Forende. 

Principel i den anden i Fig. 24 vis te Vandrørskedel med 
skraalliggende Kogerør er det samme som i Babcock & W i1cox-
Kedlen , men h er er a lle Kogerørene før l til et fæ lles Kammer 
fortil og et fælles Ka mmer bagtil. Fig. 24 fremstiller en S lein-
muller Kedel ; R øgføringen er en at1den end Lidligere vis t o·g er 



58 

anlydet ved de vis te Pile. Fra Ildstedet slaar Røgen tilbage mod 
en Skillevæg, der er dannet af Formsten, . indlagt imellem Rørene, 
men tvinges derpaa af de to indlagte Plader til at slaa frem 
imod Forkamme.ret og derfra tilbage langs de øvers te Rør og 
ned imellem de bages te Dele af Rørerne ført af den før omtalte 
Skillevæg og Forkanten af bageste Kammer. Selve Beholderen er 
ikke ildpaavirket. I Fig. 24 ses desuden, hvorledes Blandingen 

Fig. 25. 

af Damp og Vand, efter at den er steget op fra forreste Vand-
kammer, af en Pladejernskasse tvinges til a t løbe tilbage imod 
Beholderens Bagende, h vorved Vandet faar Tid ti l a l skille s ig 
fra Dåmpen og løbe bort igennem Huller i Kassens Bund, me-
dens Dampen efter at have forladt Kassens· Bagende slipper op 
i Damprummet og forlader dette efter a t have passeret endnu en 
Kasse, der kun er forsynet med Huller i . sin øvers te Del , saaledes 
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at saavidt muligt Lør Damp forlader Kedlen gennem Damp-
venlilen. 

Begge Kedler er Underfyringskedler . 
Fig. 25 viser den tredje Form af en Vandrørskedel med stej le 

Kogerør, den saakaldte Stirling Kedel. 
Den Kedel, der er fremstillet paa Figuren, beslaar af 3 O ver-

og 1. Underbeholder, som indbyrdes er fo rbundne ved de stej lt 
s ligende noget krumme Kogerør. 

Ledet af de tre i Figuren vis te Vægge af ildfast Materiale 
føres R øgen fra Ilds tedet i en Zigzaglinie langs R ørerne i de 3 
R ørbundler, der forbinder Underbeholderen med de 3 Overbehol-
dere, og forlader Kedlen gennem Skorstenstrækket bagved Under-
beholderen. Saavel mellem første og anden Overbeholder som 
mellem anden og tredje Overbeholder findes der R ør, der for-
binder Beholdernes Da mprum, saa a l Dam pvenlilen, der s idder 
paa anden Beholder , modlagcr Damp fra a lle tre Beholdere. 

DC' r fødes paa den s ids te Overbeholder, og det kolde F øde-
vu nd synker gennem Ir dje R ørbundt ned i Underbeholderen. 
I l'on,11' llorh11 11dl, l1vor V:mclet opvarmes stærk t af den varm este 
Hoi,r, ll11ilP"I d!'r 1'11 lll1u1di111.f af Dnrnp og Va 11 cl , som er i hastig 
lk111·g-l'ls<• o pnd 1110d ()vpdwl1olclcrrn; h r udskiller Dampen 
sig, og Vandel bt•vægl' r sig igt'1 111 c111 f orbindelsesrørerne mellem 
l"rJrs le og anden Overbeholder Lil denne s ids le og derfra igen~ 
nem det andet R ørbundt a ller ned Lil Underbeholderen. Man 
er, at Vandet bevæger s ig ·igennem de lre R ørbundler , saa-

ledes a t det koldeste gaar gennem tredje Bundt og det varmeste 
gennem første, medens R øgen b evæger sig uden om de lre Rør-
bundter, den varmeste om det første og den koldeste om del 
tredje Bundt, saa at det koldesle Vand bliver opvarmet ar den 
mest afkølede R øg, og Kedlen formaar derfor a t a fkøle R øgen 
ret stærkt og gi ver en god UdnytLeise a f Kullenes Varme. 

Stirling Kedlen kan bygges Lil meget højt Tryk med meget s tor 
Hedeflade og lager kun ringe Plads op. Den egner sig derfor især 
for store Kedela nlæg. Kedlen maa nærmest kaldes en Underfy1·ings-
kedel. R ensningen af de noget krumme Rør er vanskeligere end 
ved Vandrørskedlerne med skraat liggende lige Rør, og kræver 



60 

ærligt Værktøj. Beholderne er Lil-
gængelige gennem Mandehuller i 
Endebundene og lader s ig lel rense. 

Til mindre Dampanlæg, hvor 
Pladsen er indskrænket, anvender 
man s taaende Dampkedler med 
indvendig F'yrboks. 

Som Regel er baade "bilen og 

Fig. 2G. 

Fig. 27. 
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Fyrboksen cirkulær cylindriske og Fyrboksens Tværmaal kun lidl 
mindre end Skallens. Rislen ligger forneden i Fyrboksen og er 
allid en Planrist, og Røgen slaa r op igennem Fyrboksen. 

I Fig. 26 passerer den paa sin Vej 3 Kogerør, der l igger 
paa tværs i Fyrboksen, og som virker paa samme Maade som 
de tidligere omtalte Gallowaysrør, idel de fremmer Røgens 
Hvirvlen rundt i Fyrboksen og Vandets Cirkulation i Kedlen. Gen-
nem et lodret Trækrør forlader Røgen derpaa Fyrboksen og føres 
Li l Skorstenen. Den afbildede Kedel er fabrikeret af M. C. Oreyers 
Maskinfabrik, København. 

I Fig. 2si er Fyrboksen lavere og ha r ikke Kogerør, men 
Høgen føres borl fra Fyrboksen ved mange snæ vre rfrækrør 
gennem Kedlens øverste Del Lil et af Plader fremstillet Røg-
kammer , hvorfra den ledes til Skorstenen. 

Fig. 28 er den af Fabrikant C. Drost udførte Kedel af 
Baxler Typen. Bag ved Rislen er der i Fyrboksen anbragt en 
høj Væg af ildfas t Materiale, der tvinger Røgen Lil at vc-ncle 
foroven i Fyrboksen. Fra el Fordelingsrum forneden føres den 
gennem Bullerne c ud i en Pladejernskappe, der omgiver Kedlen, 
saa al den kommer Lil al heslryge Kedlens kal paa den ud-
vendige ide. Fra denne Kappe fø res den ved en Tud ud i 
Skorstenen. 'elve Kedlen danner Fundamentet for Dampmaskinen, 
der er anbragt ovenpaa Kedlen, saa at dens Cylinder opvarmes 
a f selve Kedeldampen. 

Ved disse Kedler er R ensningen for Kedels ten meget vanskelig, 
og delte gælder navnlig om Rensningen af Rummel mellem 
Skal og Ildkanal og mellem de lodrelle snevre Trækrør Fig. 91,7. 
De bør derfor forsynes med mange Rensehuller, beliggende paa 
rette Maade i Forhold Li l Kogerør og Trækrør, og man bør forsøge 
a l forhindre Dannelsen af Kedelsten i Kedlerne. Del er en Betin-
gelse, at alle disse Dæksler holdes omhyggeligt tæ lle, da en Utæthed 
ved e t Dæksel hurtigt vil ødelægge Pladen i Dækselhullcls Kant. 

Endelig skal Lokomolivkedlen omtales; Formaalcl med denne 
Konstruktion er paa en ringe Plads at faa en Kedel med s tor 
Hedeflade, samtidig med at Kedelvæglen bliver saa lille som 
mulig t, og de benylles næsten al lid som bevægelige Kedler: 
Vandrummel er indskrænket til del mindst mulige. 
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Skematisk er Kedlen vis t i Fig. 29. Den forreste Del A er 
en firkantet Kasse, hvori der befinder sig en firkantet Fyrboks 
med Planrist forneden. Til denne Kasse slutter sig et cirkulært , 
cylindrisk Stykke B, der indeholder Trækrørene C., som er ind-
valsede Fyrbokscns bageste Plade og i den cylindriske Dels 

l>. 

A 

u 

Fig. 2!!. 

Fig. 30. 

Endebund. Røgen føres fra Fyrboksen igennem Trækrørene til 
Røgka~1ret D, som den forlader gennem Skorstenen E. Brænds-
el kastes ind paa R slen a Fyrboksen gennem Fyrdøren b. 
Da den firkantede Kasses Vægge og Fyrboksens Vægge er plane, 
men da en plan Flade har vanskeligt ved at modstaa Tryk, man 
di ·se Vægge afstives, og delle sker ved, a t Kassens og Fyr-
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boksens Vægge forbindes med hinanden ved Bolle, de saakaldte 
Slagbolte. Fig. 30 viser, hvorledes Stagboltene er fordelt over 
F laderne, samt hvorledes Rørpladens Afstiv-
n ing bestaar af selve T rækrørene. Fig. 31 
viser en Detail af en Stagbolt. Den er skruet ,t.J.. ~~W///2 

i begge de Plader, der skal afstives, og »-

nittet udvendig paa begge Plader, saa at 
disse ikke ved et indvend igt Tryk kan presses 
fra hinanden, med mindre Slagboltene knækker Fig. 31. 

eller rives ud af Hullerne. Gevinnet midt paa Slagbolten er 
fJernet. I Stagbolten er der i dens Længeretning boret et lille 
Bul, som naar noget indenfor Pladens indvendige Kant. Hvis 
Bolten knækker, strømmer Va ndet ud igennem Hullet, saa at 
Skaden opdages i relle Tid. 

Som Navnet angiver, benylles Kedlen i Lokomotiver; her 
laves Fyrboksen som R egel af Kobber, for at den bedre skal 
kunne laale de Paavirkninger, der under Brugen kommer paa 

,--"---. 

Fig. 3:2. 

den. Den benyttes ogsaa lil de saakaldte Lokomobiler , hvis 
Hovedanvendelse her i Landet er som Kraftmaskine for Tærske-
værkerne. De har almindelig Jernfyrboks og færre men større 
Trækrør end Lokomotiverne, som kan have op ti l 300 Rør. 

Fig. 32 viser en Lokomobilkedel af en lidt anden Konslruk-
~ion. I ~led~t for i den fi rka ntede Kasse er Fyrboksen anbragt 
1 en cylindrisk Del, hvis Tværmaal er noget større end Tvær-
maale t af det cylindriske Par.ti, der indeh older R ørene. Fyr-
boksen selv er en Cylinder, der forov er har en Afflading, som 
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afstives ved Slagbolte mellem Pladen og nogle svære Bjælker, 
der hviler paa de Kraver, hvormed de to Tldkanalslykker er 
samlede. I Skorstenen er der anbragt et Drejespjæld. 

Da der baade-i Lokomobilerne og Lokomotiverne skal brændes 
en stor Mængde -Brændsel i Forhold lil Rislefladen, er det nød-
vendigt a t frembringe kunstigt Træk; delle sker ved a t Spilde-
damprørel fra Maskinen og el særligt lille Damprør er førl ind 
i R øgkamm eret og munder ud i Skorstenen ved en Tud, der 
vender opad. Idet Dampen stødes ud, river den Røgen i R øg-
kammeret med sig, saa at der bli ver mindre Tryk her end 

Fig. 33. 

Ildsledet oo- derved suges der Røg fra Ildsledet gennem Træk-
' I!:) rørene og ny Luft li:a Omverdenen op igennem Rislen til Forbræn-

ding af Brændslet. 
Lokomotivkedlen er vanskelig at rense; der sam ler sig Sod og 

Aske i Trækr ørene, og dette rnaa en Gang imellem fjernes. Der-
fo r er der i Røgkammervæggen, lige over for Rørpladen an-
bragt en stor Dør , se Fig. 29, hvorigennem man ved Hjælp af 
en R ørbørste kan støde Rørene igennem og faa dem børstet rene. 
Inde i' selve Kedlen udskiller der sig Kedelsten paa Pladerne og 
Rørene, og denne Kedelsten er det meget · vanskeligt at faa 
fjernet, baade fordi d~r ikke er Plads til at komme til med 
Skrabere og Hamre, og fordi Stagbolte~1e i del snævre Rum 
mellem Fyrboks og udvendig Kasse formindsker Tilgængelig-
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heden. Man maa foretage R ensningen saa omhyggeligt og saa 
lidt som muligl igennem de forhaanden værende R ensehuller oo-1!:) 

saa vidt muligt benytte Vand, der kun udskiller lidt Kedelslen 
- Aavand o. I. 

Til sidst skal her den a lminde lige Skibskede! omtales, fordi 
den anvendes i et stort Anlal til Søs, selv om den kun er sjæl-
dent anvendt paa Landjorden. 

Fig. 3~:3viser en saadan Kedel med 3 Hyringer. Selve Kedlen 
er en ret kort Cylinder med stort Tværmaal. Ildstederne er an-
bragt i de tre mindre Cylindre, lldkanalerne F paa almindelig 
Planrist; de udmunder hver i sit Kammer, Forbrændingskamme-
rel K , hvorfra der føres Trækrør igennem Kedlen i dens Længde-
retning frem imod Forpladen, saaledes at R øgen fra Ildsledet 
først føres li lbage gennem Ild kanalerne, passerer Forbrændings-
kamrene og derpaa føres frem gennem Trækrørene til Optræk-
ket 0, h vorfra den føres lil Skorstenen. Da baade Kedlen og 
Forbrændingskamrene har plane Vægge, maa de afstives ind-
byrdes, hvilket sker dels ved Stagbolte, dels ved Trækrørene og 
lange Bolle mellem de to Endebunde, og endelig ved Afstiv-
ningsplader mellem Bund og kal og mellem Forbrændings-
kam r ne og Bunden. 

J Oplrækkels F orvæg maa der anbringes R ensedøre, som i 
Lokomolivkedlens Røgkammervæg, for a t man kan komme Lil 
at rense R ør~ne for Sod og Aske. Selve Kedlen maa paa pas-
sende Steder være forsynet med Rensedøre, saa at indvend ig 
Rensning for Kedelsten kan foretages; denne er dog vanskelig 
paa Grund af de mange Rør og Afstivninger. 

Kedlen har en stor Hedeflade i Forhold til den Plads den ' optager, og kan udvikle megen Damp. 

Economiser. Det blev sagt Side 23, at det var nødvendigt, 
al Røgen havde en betydelig Varmegrad, naar den kom til Skor-
stenen, for at der i denne kunde blive tils trækkeligt Træk, men 
det blev ogsaa sagt, at den ikke burde have højere Varmegrad 
end netop nødvendig dertil. Det viser sig imidlertid, at det ofte 
ikke er muligt at afkøle den saa meget under Passagen langs 
Kedlens Hedeflader, ford i disse er varme, og man har derfor 

Lærebog for Kedelpassere 5 
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søgt at drage Fordel af den Varmemængde, den indeholder, og 
som ellers vilde gaa labt. Da det desuden er uheldigt, al det 
Vand, der pumpes ind i Kedlen er for koldt, baade fordi man 
saa skal opvarme det i Kedlen, og fordi Kedlens Plader ikke 
har godl af at blive a fkølede pludseligt, idet de l kolde Vand 
sprøjter ind paa dem, har man søgl at undgaa begge disse 

., .... --=='-
,- - ... ... -

Fig. 34. 

F ejl ved al opvarme Fødevandet med den Va rme, der ellers vilde 
gaa tabl med Røgen Lil Skorstenen. 

De(le foregaar i de saakaldle Economisere, a f hvilke der findes 
lo Systemer. 

Den ene Slags er vis l i Fig. 34; den bestaar a f en Samling lod-
r elte Rør, der er anbragt i et muret Kammer mellem Kedel og Skor-
s ten, saaledes at Røgen efter at have forladt J{edlen kommer Lil 
al bes tryge dem, forinden den naar Skorstenen. Idet Fødevandet 
pumpes igennem delle Rørsystem, bliver det opvarmet af den 
endnu ret varme Røg, og kan optage ikke saa lidt af dennes 
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Varme, fordi det er forh oldsvis koldt ; det pumpes ind i den 
Ende af Economiseren , hvor Røgen er koldes t, allsaa i den Ende, 
der er nærmest ved Skorstenen, og bevæger s ig igennem Rørene paa 
forskellig Maade, efler som de forskellige E conomiserfabrikanter 
finder det fordelagligst, indtil de t forlader Economiseren i den 
Ende, der er nærmest Kedlen, saaledes a t del koldeste Vand gaar 
gennem de Rør, hvor R øgen er mest afkø let. Paa R ørenes ud-
vendige S ide vil der gerne sælle s ig Sod, som fjernes af nogle 
Skrabere, der bevæges op og ned langs Rørene, saa at Soden 
rives af og fald er ned i Bunden a f Kammeret. Indvendig i 
Rørene vil der gerne samle sig Kedels ten, h vorfor Econom iseren 
en Gang ime llem maa ren?es; den er derfor forsynet med et 
Rensedæksel ud fo r h vert Rør, der da kan renses paa samme 
~laade som R ørene i Vandrørskedlerne. Disse Economisere er 
næsten altid forfærdiget helt af Støbejern , som bedre m odstaar 
Ind virkningen af Røgen paa den udvendige S ide, endskønt det 
ellers er forbudt at anvende Støbejern i Hedefladen, men de 
gn.•ldende Bestemmelser har tilladt denne Anvendelse af Sløbe-
jPl'l l. § 2:J 1• 

l>!'l n11d1•l Syi; t1 •111 (Syslcm \\Trn . Schmicll) vi rker paa en helt 
1111d1 •11 fl lnndP, ~11:tl Pd1•!. i,om dl'! f°r(' lllgaar af Fig. 35, der viser 
1"11 I1:1•rn10111iser, so111 d(•ll frc1nslilles af A/s . Alias" . 

I cl Ka mmer bag ved Ked! n e r der anbragt el af flere 
Sml'drjem s R ørslanger beslaaende R ørsystem. Slangerne er ind-
byrdes forbundne foroven og forneden ved Samlekasser af Støbe-
jr rn. Vandel, der opvarmes i Slangerne, føres t il den nederste 
·.un lekasse og møder i de underste Rørdele den koldeste R øg; 

eflerhaanden som det kommer op i højer e liggende Dele af 
Slangerne, bliver det varmere og varmer e, og det forlader R ør--
systemet gennem den øversle Samlekasse. 

Herfra ledes det gennem R øret d ind i Rummet i f, hvorved 
det kommer Li l at afgive s in Varme lit Fødevandet, der ledes gen-
nem Rummet ved et Rørsystem. Gennem Rørel b ledes det af-
kølede Vand ned lil den underste Samlekasse for aller a t blive 
opvarmet i Slangerne. Opvarmningen kan holde Bevægelsen i 
Rørsystemet i Gang. Fødevandet føres ved Røret ,q lil For-
varmeren forneden, passerer Rummet i f igennem del ovenfor 

5• 
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omtalte Rørsystem, der bestaar af lodrette R ør, og forlader ende-
lig Forva rmeren foroven gennem Røret h, der ved Konlraventil 
og Fødehane er i F orbindelse med Kedlen. Selve F ødevandel 
kommer altsaa ikke ned i Economiseren , der holdes fyldt med 
Vand, ved a t den er i Forbindelse med Kedlens Damprum ved 
Røret a; Vandet i den er derfor forlættet Damp og afsæt.ler 
ingen Kedelsten. Er det nødvendigt, kan Rørene udvendigt renses 
for Sod ved en Dampstraale. 

Fig. 35. 

Overhedere. Man faar en mere økonomisk Udnyttelse a r 
Dampen i Dampmaskinen naar man overheder den, d . v. s. op-
varmer den, efter at den har forladt Dampkedlen; her har den 
en T ~mperatur, der netop svarer Lil det Damptryk, der hersker 
i Kedlen og er mere eller mindre vaad, alt efter den Kedel-
form, hvori den er fremstillet. Overhedningen skal baade for-
dampe alle de smaa Vandpa rlikler , som Dampen har revet 
med sig, og opvarme dem til en saa liøj T empera tur, a t den 

69 

ikke atter bliver vaad ved Afkølingen i Dampledningen , m en 
komme ind i Cylinderen i en saa varm Tilstand, som denne og 
Pakningerne kan taale. 
. Overhedningen foregaar i Overhederen, som enten kan op-

varmes ved et særligt Ildsted - direkte fyret Overheder -
eller være anbragt i et af selve Kedlens T ræk; dette sidste er det 
almindeligste. Overhederen er da altid anbragt i det andet Træk, 
fo r at Røgens Varmegrad kan blive høj nok til a t overhede 
Dampen tilstrækkeligt. Overhederen kan fremstilles af Støbejern, 
naar Overhedningen ikke skal være ret høj, men den fremstilles 
som Regel paa lignende Maade som den i Fig. 35 viste Economiser, 
idet den bestaar af flere Rørslanger, der forbinder to Samlekas-
ser; Lil den ene af disse føres Kedeldampen , som efter at have 
passeret Slangerne samles i den sidste, hvorfra den føres til 
Dampmaskinen; denne s idste Kasse og Ledningerne, der fører 
overhedet Damp, maa ikke være af Støbejern eller Kobber, hvis 
VnrmC'grndcn er over 250 °. § 24 3 og 4 . 

l•'iv. I Si d<' f>(i viser en Babcock & Wilcox-Kedel, i hvis 
'l'l'I, k tl1•1· f111d1 •H " '' Ov1•rltr der, som er anbragl i Rummet under 
111 li11ltl1·11•11, 11,111 l loK"" l11lr 1u1s:-c•rel Hørenc cen Gang. Dampen 
I 111,, I 111 11111, q 111•1 il cl1'11 111 Pli 111m llcl 1t> ldcrcn igennem del viste 
l11il11 •1111 l\or I il dc •11 1u•d1•rs lc Sanllcknssc og forlader den øversle 
Strnilckasse, det· er forl ud gennem Kedelindmuringen paa den 
11 1och-:1Llc Side; fra nedersle Samlekasse føres der gennem Ind-
111uringcns Bagvæg cl Rør, hvorigennem Overhederen kan tømmes. 

Indretningen af Kedelrummet. Kedelrummet bør bygges 
saa s tort, al der bliver Plads til fornøden Udvidelse af Anlæget. 
Over Kedlerne bør der være saa slor Højde, at en Mand kan 
ga:1 oprejst, for at man !e l kan komme til at tilse Ventiler og 
Dæksler. Gulvet i Rummel bør ikke ligge under Terrænhøjde; 
del bør være beklædt med et fas t, for Fugtighed uigennem-
trængeligt Gulvmå.teriale, som ikke kan b rænde. Fordybninger 
o. I. til Rør bør dækkes med riflede Dørkplader. Der bør findes 
Afløb, saa at ordenllig Skylning kan finde Sted. Fyrpladsens 
Bredde maa være rigelig, mindst lige saa bred, som Rislen er 
lang, og helst 3 å 4 m. Der bør findes r igeligt og helst naturligt 
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Lys, ogsaa ovenpaa Kedlerne, og navnlig bør Trykmaaler og 
Vandstandsarmatur være godt belyste, § 11 7• Ventila tionen bør 
kunne ske enten ved Hjælp af mekanisk Kraft eller ved T ag-
ryttere ; Døren i Kedelrumm et bør kunne aabnes udad. Taget 
bør være let, saa at et større Tryk i Kedelrummet kan bryde 
det i Stykker. 

Kedler med højt Tryk og saadanne Kedler, ved hvilken P ro-
duktet af Hedefladen i m 2 og Kedeltrykket i kg pr. cm 2 urlgør 
over 30 maa ikke opstilles i, under eller over Rum , hvori, ud-
over Kedelbetjeningen, Mennesker regelmæssigt opholder s ig. 8 21. 

Kedelpasseren bør fra Pladsen foran Kedlen kunne iagttage 
Skorslensmundingen for at se, om Skorstenen ryger, og han bør 
kunne se ind i Maskinstuen for at overbevise s ig om, hvorledes 
Maskinen gaar. Vandforsyningsapparaterne bør anbringes i selve 
Kedelrummet, og a l R egulering (af Spjæld, Blæseluft m. m.) bør 
foregaa paa eet Sted foran Kedlen, hvor ogsaa alle Kontrol-
apparater bør være anbragt. 

Foruden hvad der tidl igere er sagt om Kedlernes Indmuring 
skal her tilføjes : Kedelmurværkel maa ikke være sammenbygget 
med Husets Mure, men der bør være et Mellemrum, som qog 
kan udfyldes med Slagger eller andet isolerende brandfrit Ma-
teriale. Ved komiske Kedler og Lancashi re-Kedler bør Murvær-
kets Frontmur ikke føres længere frem, end al forreste Nagle-
række ligger blottet, og t il T ætning mellem Murværk og Kedel 
maa der indlægges en Asbestsnor. For neden ved Udblæsnings-
hanen trækkes Frontmuren saa meget lilbage, at Hanen bliver 
tilgængelig, maaske blot skjult af et Pladejernsdæksel ; Murvær-
ket bør ingen Steder trykke mod Kedlen, hvorfor Sidetrækkene 
ikke maa overhvælves ; Overdækningen maa udføres som en Ud-
kragning fra Trækkets Sidevæg. 

Det er af s tørste Vigtighed, at Murværket og Trækkene ikke 
bliver vaade, da derved baade Murværk og Kedel ødelægges, og 
Skorslenslrækket væsenlligt forringes; Kedel trækkene maa derfor 
ligge saa højt, at Grundvandet ikke kan opsuges af Murværket; 
om fornødent maa Grunden dræn es. 

Findes der Armaturdele, der ikke kan naas fra Gulvet, maa 
der anbringes fornødne faststaaende Stiger og Løbebroer , der 
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letter Adgangen. Af økonomiske Grunde maa Ledninger for 
Damp og varmt Vand være isolerede, men delle bør navnlig 
være Tilfældet med Ledninger , der ligger saaledes, at de kan 
naas fra Stiger og Løbebroer. Ved store Kedelanlæg bør der 
findes passende Badeindretninger til Brug for Kedelpersonalet. 

Der bør endelig ikke i selve Kedelrummel være s tørre Oplag 
af Brændsel, navnlig ikke naar delle er let an1ændeligt som Træ-
eller Papiraffald. 

Kapitel 6. 
Dampkedlens Armatur og Tilbe hør. 

Naar Kedlen er indmuret, forsynes den med den manglende 
J\rmntur, som man plejer at dele i grovere og finere Armatur. 

Til d(•ll ~rovere Armalur hører Rist, Fyrkarm med Fyrdør og 
l ln•111 p1•r, 1111.cspjn·ld, Hrnsrdørc for Trækkene samt Mandehuls-
L ·11111 " K i>,, k11PI li«• di"s<' Ih-Ir 111Hltagen J'll a ndehulskarm og 
li, I, 1 I l 'I 11111l1111 l11lii j,(l'l'I', 

\1 11 1ul1•l11dl111 1•r d111 1\11l111111g, dl'J' Hi ver Adgang lil Kedlen, og 
d1•I 1111111 111•1p 111111 "lort, ni t'll Mand kan passere derigennem; 
rl1 •I ,;kul v11 1re ovalt , af' Slørrclse mindst 300 X 400 mm, dels 
l\ 11111 i-kul have en Fors tærkningsring af Smedejern eller Slaal, 
Ol{ dl'r skal være saa mange, a t indvendig Undersøgelse kan 
linde Sted. S 10. 

Mandedøre og lignende Døre af s tørre Tværmaal end 250 mm 
ved Kedler hvis Arbejclstryk er over 8 kg - alle Døre maa 

ikke være af Støbejern. § 19 2• 

Tillader Kedlens Bygning eller Størrelse ikke Adgang Lil dens 
Indre, skal den være forsynet med saa mange Rensehuller o. 1. 
al et indvendigt Eftersyn kan foretages udvendig fra. § 19 4• 

Større Huller i tynde Plader skal være omgivne af Forslærk-
ningsringe § 1 7• 

En Udskæring i en Kedels Skal svækker denne mere, jo s tørre 
Ilullets Tværmaal er ; derfor bør Mandehullet lægges med sin 
mindste Udstrækning i Kedlens Længderetning, da Materialets An-
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strengelse her er s tørst. Forstærkningsringen skal vælges saaledes, 
at den ophæver den Svækkelse, Hullet foraarsager. Den simpleste 
Form for Ring og Dæksel er vis t i Fig. 36. Ringen er nillet paa 
Skallen saaledes, at dens indvend ige Kant er over et med Hullets 
Kant; den bør fastnitles med 2 R ækker Nagler. Dækslet er frem-
stillet af to sammenniltede Plader , hvoraf den ene har en saadan 
Størrelse, at den passer i Mandehullet, medens den anden er saa 
meget større end den første, al der dannes en Fals. Dækslet læg-
ges inden i Kedlen, saa at Falsen trykker mod Kedelskallens 
Inderside, hvorved det trykkes paa Plads af Damptrykket. Til 
Frembringelse af T æthed indlægges i Falsen en Pakning. I 
Dækslet er anbragt to Bolte, der er skruede i del, saa langt 

® 
Fig. 3G. 

J 
) Fig. 37. 

som et Bryst tillader, og nittes paa modsat Side; det fastspæn-
des ved to T erser, der anbringes udvendig paa Skallen og 
spændes mod denne ved Mølriker paa de lo Bolle. Ved særlig 
tynde Plader kan disse Terser ved deres Tryk mod Pladen 
trykke Buler i denne, hvorfor der da er krævet anbragt For-
stærkningsringe. 

En mere moderne Form er vist i Fig. 37. Her er Forslærk-
ningsr ingen en vinkelbøjet Ring, og selve Dækslet er presset i 
eet St,ykke af Plade. Pakfladen er plan, ide t Ringen er afdrejet 
i Kanten, førend den. nittes paa, og Pakningen indlægges i en 
ved Presningen af Dækslet dannet Fals. Bolte og Terser er ind-
rettede som i Fig. 36. Paa Fig. 19 Side 53 ses et Mandehul under 
de lo Kanaler, dannet i selve Endebunden ved Ind presning a f Plade-
kanten. Mandehullet anbringes ofte i T oppladen a f Damphatten . 

73 

Til den finere Armatur hører Vandstandsmærke, Vandstands-
visere, S ikkerhedsventiler, T rykmaalere, Dampfløjte, Ven tiler og 
Haner. 

Vandstandsmærket angiver den l a vest tilladte Vandstand, 
de l skal være anbragt direkte paa Kedlen, være tydeligt og syn-
1 igt selv om Kedlen er beklædt. § 10. 

Vandstandsviserne skal beslaa enten af et Vandstandsgla::; 
og lo Prøvehaner eller af to Vandstandsglas. Faststaaende 
Kedler , der a rbejder med kuns tig Træk, skal have lo Prøve-
haner og t o Vandsta ndsglas § 111• 

Vands tandsglasset viser Vandstanden i Kedlen ; det er baade 
foroven og forneden i Forbindelse med den henholdsvis m ed 
Damp- og Vandrum, og derfor maa Glasset være fyld t med 
Vand i samme Højde som Vandstanden i Kedlen. Det skal være 
l'ol'synct med Afspærrings- og Gennemblæsningshaner af Mela l 
Of: vn' rC i;aalecles ndført, at P akningen ikke kan presses ind i 
c:l11 '!1•wl. VP<l lfrtll1•r , hvis Arbejdslryk er over kg, skal Glassene 
1111\ t' III' l.yllt•l>1t• 1Mka•n1w. I 12. 

\ 11 11d 1111111 i' l;11ow111• ~knl vn•n• 8:\IIIPdPs anbragt, al Vandet 
1 11d1111 1•1· '4) 111,i'I ?t, 111111 ovt•r OH 1111dcl' den Lilladle Vand-

111111I. 11 11• 

Il!' to l'rovchanc,· skal anbringes 75 mm og 25 mm under 
d<'ll 1:wcsl Li ll adle Vandstand . § 1 l6. 

(:las- og Prøvehaner skal have mindst G mm Lysning og 
være saaledes indrettede, at man paa let og betryggende .Ylaade 
kan fjerne Kedelsten og andre Urenheder i dem, medens Kedlen 
er under Damp. § 11 6• 

Forsaaviclt de ikke hver for sig er anbragte umiddelbart paa 
Kedlen (men paa en fælles Beholder), skal den fælles Forbindelse 
mellem dem og Kedlens Damp- og Vandrum tilvejebringes ved 
stærke Rør af mindst 75 mm Lysning. § 116• 

Vands tandsglas og Prøvehaner skal være saaledes anbragt og 
belyste, at den, der passer Vandstanden, let kan iagttage og 
be~ene dem.§ 11 ~ 

Glas og Prøvehane skal bekvemt kunne lukkes fra Fyr-
plads eller P latform. § 11 8• 
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Fig. 38 viser et Vandstandsglas, der er saaledes indretlet, at 
det lilfredssliller de ovenfor angivne Krav. 

Man ser, at man ved at fjerne de lre Skruepropper kan støde 
igennem alle Gennemgange med et Slk. Rundjern. (Hanerne 
er visl aabne). Den·i Sniltet vis le sorle Ring er Gummi; Tæthed 
mellem Glas og Armaturdel frembringes ved, al den om Glasset 
slultende Metalbøsning ved Tilspænding af Omløberen trykker 
Gummiringen flad, saa at den dels kan trykke mod Arma tur-

Fig. 3 . Fig. 39. Fig. 40. 

delen og dels mod Glasset; da den ligger i Bunden a f Armatur-
delens Hul kan den ikke trykkes ind om Glassets Ende og 
lukke dettes Aabning. Skal Glasset anbringes paa Plads, an-
bringes Omløbere, Bøsninger og P akninger uden om GI asset, 
og dettes ene Ende føres op i Hulheden i øverste Armaturdel, 
indlil dels nederste Ende kan komme ned i Hullet i underste 
Armalurdel, derpaa bringes Pakninger og Bøsninger paa Plads, og 
Omløberen tilspændes forsigtigt. Fig. 39 viser et Vandstandsglas 
fabrikeret af Firmaet Weilbach & Cohn, København med asbest-
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pakkede Haner . Fig. 40 viser et Vandslandsglas med Beskyttelses-
skærm, saaledes som der kræYes ved Kedler, hvis Tryk er over kg. 

Prøvehanen viser om Vandslanden i Kedlen staar højere eller 
lavere end det Sted, hvor Prøvehanen udmunder. E r Vandstanden 

Fig. 41 a. Fii;. 11 b. 

højere kommer der Vand, er den lavere kommer der Darnp, naar 
Hanen aabnes. Fig. 41 a og Fig. 4-1 b viser Prøvehaner og 
Fig. 42 en lignende gennemskaar-en fm at vise, hvorledes Tætnings-
ringen ved at blive skruet mod Sædet lukker for Gennemgangen, 
saml hvorledes det er 
muligt a t s løde Hanen 
igennem, naa r Skrue-
proppen er fj ernel. Naar 
der efter Gennemslød-
ningen er kommet Luft, 
saa at Da mpen slrøm-
mer ud dels igennem 
det lille Skruehul og 
dels igennem Tuden, 
lukkes Hanen, og nu 
kan Skruepropen skrues 
for at skolde Haanden. 

1,'ig. 42. 

i, uden al man behøver, al være bange 

En Sikkerhedsventil er en Ventil , der aabner sig ::rnlomatisk, 
naar Trykket, som virker paa den, har naaet en vis lørrelse. 

For Sikkerheds venliler gælder nedenslaaende R C'gler: 
Enhver faststaaende Dampkedel skal have mindst een eller, 

naar Kedlens Hedeflade er s tørre end 30 m2, mindsl to Sikker-
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h edsventiler; alle bevægelige Kedler skal have minds t to Sikker-
hedsventiler § 13 1• Belastningen paa Ventilen skal tilveje-
bringes ved Vægte eller Fjedre, som trykker paa Ventilen 
umiddelbart eller ved Hjælp af Vægtstænger. Fjederbelas tningen 
er dog kun tilladt paa bevægelige Kedler og andre Kedler , som 
er udsalte for stærke Rystelser samt paa Kedler med højt 
Kedeltryk (over 8 kg pr. cm 2) . § 13 2• 

Belas tningen maa ikke være s tørre, end at Dampen begynder 
at aabne Ventilerne, naar dens Tryk har naaet Kedeltrykket, 
ligesom Belastningen ikke yderlige~e maa forøges, f. Eks. ved 
Paalægning eller Forskydning af Vægte eller ved Spænding af 
Fjederen. H vis Belastningen er tilvejebragt ved Vægte paa 
Vægts tæ nger, maa disse derfor ikke have Overlængde, og hvor 
Belas tningen er tilvejeb ragt ved Fjedt:e, maa der være anbragt 
en Stopper, som hindrer, at Fjederen spændes yderligere. § 13 3• 

Ventilhusene, der ligesom Venti lerne, disses Sæder og Spindler 
ska l være forfærdigede af el i Forhold til Kedellrykket og Stør-
relsen stærkt Materiale, skal anbringes umiddelbart paa Kedlen 
paa et let t ilgængeligt S ted saa højt paa Damprumm et som 
muligl; Halsen mellem Hus og Flange skal være saa kort som 
muligt; lukkede Ventilhuse skal væ re forsynede med Aflednings-
rør for Fortæ tningsvandel; disse R ør maa ik.ke have Afspænings-
midler. § 13 4 • 

S ikkerhedsventilerne skal iøvrig t være saaledes indrettede, at 
Dampen i intet Tilfælde kan afkasle Venlilerne, selv om de 
Midler , med h vilke Ventilerne belastes, skulde ophøre at virke. 
Ventilerne skal være godt s lyrede. § 13 5• 

S ikkerhedsventiler med direkle Belaslning skal ved faststaaende 
Kedler være forsynede med Lelteapparnt. § 13 6• 

Sikkerhedsventilernes samlede Lysaabningsareal skal være saa 
s tort, at Trykket i Kedlen ikke s tiger mere end højst 1 O pCl. 
over Kedellrykket under 20 Minutters Fyring med fuld Benyttelse 
af de• til Raadighed værende Trækmidler samt med øvrige Af-
gange for Dampen lukkede og under Vedligeholdelse af normal 
Vands tand. § 13 8• 

For Kedler , som arbejder med kunstig. Træk, og hvis Hede-
flade er over 30 m 2, kan del a f Direktoratet for Arbejds- og Fabrik-
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tilsynet bes temmes, at Opfyldelsen a f fornævnte Krav til Sikker-
ventilernes Størrelse godtgøres ved en Dampprøve. § 13 9• 

Herihører flere Kedler Lil samme Kedelanlæg, saaledes at deres 
Vand- eller Damprum slaar i indbyrdes F orbindelse, skal alle 
Sikkerhed ven tilerne aabn e ved det laveste Kedelstryk i n ogen 
a f Ke~lerne og det samlede Lysaabningsareal af a lle Sikkerheds-
ventilerne b eregnes efter det laveste Kedeltryk og den samlede 
Hedeflade af alle samarbejdende Kedler . F ra denne Bestemmelse 
ka n dog Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet tilstede 
Undtagelser , naar der er lruffet saadanne F orholdsregler ved 
Anlæget, a t Trykket ikke nogen a f Kedlerne kan st ige over det 

tilladte Kedeltryk, 
samt a t Fødevands-
forsyningen til hver 
enkelt Kedel foregaar 

ubetinget s ikkert. 
§ 13ll. 

ingen Sikkcrhccls-
\'Plll il 111rw l1 :wc: 
111i11drP fri Lysnnh-
ning end :3,6 cm2 , . ~1g. 43. 
eller v:nre mindre 
end 25 mm eller større encl 100 mm i Diameter, og ved direkte 
Væglbelaslning maa det samlede Damptryk paa en enkelt Ventil 
ikke overskride 600 kg. § 13L2• 

Vejene for Dampen fra Kedlen Lil Sikkerhedsvenlilerne og fra 
d isse Li l den fri Luft udenfor Kedelrummet maa paa intet S led 
have mindre Tværsnilsarealer end S ikkerheds venti lernes samlede 
Lysaabning. § 131s. 

Fig. 43 viser en med en Vægt paa Vægtsta ng belas tet 
S ikkerhedsventil med lukket Hus, saaledes at Dampen fra Ven-
t ilen ikke s trømmer ud i Kedelhuset men ved et Rør kan ledes 
Li l det Frie. Selve Ventillegemet s tyres af 3 Vinger, der glider 
i den øverst e cylindriske Del af Huset; Gennemgangsarealet for 
Dampen formindskes derfor ikke. Venlillegemet hviler m ed en 
ringformig plan Flade paa et i Hullet fæs tnet Sæde. Vægtsla ngen 
drejer s ig om en Knivsæg i Øskenen ti l venstre, og Venlil-
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legemel trykkes mod Slangen ved et Mellemstykke, der foroven 
er tildannet Lil en Æg og forn eden ved Ventilen Lil en Spids, 
saaledes at det af s ig selv s tiller sig paa Plads. F oroven er det 

ved en Bøjle forbunden 
med Slangen og forneden 
ved en Stift med Ventil -
legemet; begge Forbin -
delser er løse, saa a t 
}lellemstykkel ikke af disse 
lvinges Li l at indtage no-
gen b estemt S tilling. Hul-
let i Dækslet skal være Fi1,. 4-4-. 
r igeligt s lort, saa at 

Mellemstykke t ikke kan sælle sig fast. Den i Dæksle t t il højre 
anbragte Bøjle forhindrer S langen i a l løfte sig saa højt, a t Ven-
t ilen kan kas tes af. Vægt-
loddet hænger ved en 
Kniv i dels Øsken paa 
den ydersle Ende af 
Sla ngen, og den viste 
SI ift forhindrer det i a t 
falde af. P aa Grund af 
den \øse F orbindelse mel-
lem S lang og Venlil ka n 
denne løfles ved a t !elle 
i Vægslangen. 

Fig. 44 viser en a nden 
med Vægt og Vægts tang 
belas tet Sikkerhedsvenlil. 
Belastningen er indreltel 
omtrent som paa Fig. 43 
men Ventilen er aaben, 

Fig. 4-5. 

saa •at man h ar let ved a t iagttage, naai: den løfter eller er 
utæ t. Venlillegemels Styring beslaar a f 4 Vinger, der s lyres i 
selve den Bøsning, der danner Sædet. 

Fig. 45 viser en med Fjeder paa Vægts tang belas tet Sikker-
heds ventil. Medens der ikke er noget nyt at s ige om selve Ven-
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lilen og Vægts langen, skal det forklares, hvorledes Fjederen 
v irker paa denne s ids te. Fjederen er a nbragt inde i del cylin-
driske Fjederhus og trykker m od delles nederste Bund med s in 
ene Ende; med den anden Ende trykker den mod en Ski ve an-
bragt paa E nden af den S la ng, der forneden gaar ud igennem 
Fjederhusets Bund. Fje·derhuset er foroven forsynet med en 
Skrue, der gaar igennem et Hul i Vægtslangen, og h vorpaa der 
bevæger sig en Møtrik med riflet Ka nt. 
Mellem Yægtstangen og Møtriken er 
indlagt en Underlagsskive, der med 
en Kan t lrykkc r mod en Fordybning 
i Vægts tangens Overs ide. Spændes Møt-
lriken til , vil Fjederhuset blive løftet ; 
men delte modsæller Fjederen sig, og 
Løftningen ka n kun ske ved, at Fjederen 
trykkes sammen og derved gennem 
Fjederhusel l rækkerVæglstangen nedad. 
Nan.r Fjederspæ ndingen er saada n, a t 
'ikkerlicdsvenlilcn netop aabner s ig 

ved I edlc•ns J\rhC'jdsl ryk, lilpac;s<'S der 
l'l 11 nr i 1111'111'11 1 11',iPdl•rl I w, l'I 'i 01•1•rs l l' 
11111 1kt OK VH'Kli; l11 1t l-(l' t1s IJ11dP1·k:u1l, 
OK 1111t11 vil IL'l l'ors laa, al l•'jcdcrcn 
ikk1• k1111 s trammes mere, naar delle 
I {or l' r bragl paa Plads, lhi da er r · 46 1g. . 
1111sels Løftning fo rhindr et. R ørlængden 
maales af Kedellilsynet og s temples i selve Røret, saa al man 
allid kan undersøge, om nogen har forandrel den for alforøge 
Fjederspændingen og dermed det Tryk, h vorved Sikkerheds ventilen 
løfter. Røre l e r den Lidligere omlalle Stopper. 

Fig. 46 viser en dob belt Sikkerhedsvenlil belas tet med en 
Fjeder , der virker umiddelbart paa Ventilen. I fast Forbindelse 
med den foroven viste ·Aksel findes en kort Arm, der ved el Bryst 
virker paa den i Snillet gennemskaarne Kile, som løfter Ventilen , 
naar Akslen drejes. Fjederspændingen indslilles ved Drejning 
a f den foroven vist e udvendigt skrueskaarne Bøsn ing, og Stoppe-
ren ses indlagt mellem Bøsningens sekskantede Hovede og de t i 
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Hylsteret fastskruede Mellemstykke. I Stedet for at frembrin ge 
Trykket med en Fjeder, kan det frembringes ved, at der umid-
delbart ovenpaa Ventillegemet anbringes et stort Vægtlod, men 
denne Belastningsmaade anvendes kun sjældent her i Landet. 

Ved den umiddelbart belastede Sikkerhedsventil skal Vægt-
loddets Vægt eller Fjederen trykke nedad paa Ventilen med 
samme Tryk, som det, hvorm ed denne trykkes opad af Dampen. 
Er Damptrykket f. Eks. 12 kg pr. cm 2, og er Ventilens Tværmaal 
50 mm - dens Areal altsaa 19,6 cm! -, vil Dampens Tryk 
mod Ventilen være 12-19,G kg =ca . 235 kg. Vægtloddet skal da 
trykke nedad med c. 235 kg og maa derfor veje c. 235 kg. 

Ved den ved Vægt med Vægtstang belastede Ventil, skal 
Vægtstangens Tryk nedad mod Ventilen naturl igvis ogsaa være 
liere saa stor som Dampens Tryk opad .mod Slangen. Med 
s:mme Ventil tværmaal og Tryk som ovenfor, hvor Ventilens 
Tryk er 235 kg, maa Vægtloddet faa Slangen til a t trykke nedad 
paa Ventilen med en Kraft, der er lige saa mange Gange større 
end Vægtloddets Vægt, som den lange Arm er længere end den 
korte Arm, f. Eks . med 10 Gange saa s tor en Kraft, hvis den 
lange Arm er 500 mm og den korte 50 mm; Væglloddels Vægt 

maa derfor være 1 · 235 kg = 23½ kg. 10 
Hvis Vægtloddets Vægt er 17,6 kg, vil Ventilen løfte, naar 

Damptrykkets Størrelse er 9 kg, thi Vægtloddets Tryk paa Ven-

tilen er nu 17 •6 · 500 , og delte Tryk skal være lig Damptryk-
50 

kel X Arealet af Ventilen, allsaa 

' 

Damptrykket X 19,6 17,6 -500 
50 

17 ,6 · 600 9 kg/ 2 Damptrykket= 1916 . 50 = cm • 

Trykmaateren er el Apparat, der angiver , hvor højt Over-
trykket i Kedlen er, idet en Viser peger paa en inddelt Skive 
med paaskrevne Tal. · 

Enhver Kedel skal være forsynet med en efter Tilsynets Skøn 

8 1 

forsvarlig, i kg pr. cm2 inddelt Trykmaaler, som kan iagllages 
fra Fyrpladsen. Paa Trykmaaleren, hvis Forbindelse med Kedlen 
skal kunnne afspærres ved en Hane, skal der findes et ufor" 
anderl igt og iøjnefaldende Mærke for Kedeltrykket ; Trykmaale-
rens Inddeling skal række ti l det ved Trykprøven anvendte 
Prøvetryk. 

Trykmaalerrøret skal være forsynet med Vandsæk og Vand-
aftapning. § 14. 

Fig. 4-7 og 4 viser de lo anvendte Trykmaalere. I Fig. 47 
fo t·bindes Stutsen forneden med Ked len, saaledes a t Damptrykket 

Fig. 47. 

kommer ind i det viste buede Rør, der har ovalt Tvær~nit med 
det m indste Tværmaal i Papirets Plan. Det er fastgjor t forneden 
i Kapslen og vi l paa Grund af Trykket re tle sig lidl, hvorfor den 
fr ie Ende bevæger sig nogel udad. Ved Hjælp af Tandbuen og el 
li lle Tandhjul paa Viserens Aksel drejer Viseren s ig. ln<ldelingen 
paa Skiven indretles efter Viserens Stilling ved de forskellige Tryk. 

I Fig. 48 virker Trykket under den bølgeformede P lade, der 
derved bøjes lidt opad. Gennem Slangen, Tandbuen og det lille 
Tandhjul paa Viserens Aksel overføres denne Bevægelse saaledes, 
at Viseren drejer sig som en Uhrviser, og Trykket kan a flæses 
paa Skiven ved det Tal, hvorved Viseren staar. 

Den ovenfor omta lte Vandsæk skal forhindre, at Dampen selv 
kommer til at virke i Røret eller paa Pladen, da disse ødelæg-

Lærebog for Kedelpa••cre. 6 
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ges ved den høje Var megrad, Dampen har. I Vandsækken for-
tæller der s ig Damp, saa a t det bliver det derved dannede Vand, 
der berører de ømfindtlige Dele. 

Da Trykmaalerne ogsaa bliver ødelagte, hvis de udsælles for 
F rost, naa r de er fyldte med Vand, skal der anbringes en Af-
tapningshane, hvormed de kan tømmes. 

Kontrolflangen m. m. Paa enh ver Kedel ska l der li! Anbrin-
gelse af Tilsyne ts Kontrol-Tr31kmaaler findes en Hane med en lod-
re t Metalflange af 5 mm Tykkelse og 40 mm T værmaa l. Flanger af 

Fig. 49. 

de angivne Dimensioner kan an-
bringes paa den ene Prøvehane 
Fig. 41 a eller Afspærringshanen Lil 
Kedlens Trykrnaaler. 

Til Tilvejebringelse af Forbin-
delsen med Tilsynets Trykpumpe 
skal der paa et passende S ted paa 
Kedlen enten være et med Melal-
prop lukket Hul med ½ Tomme 
R ørsnit eller forefindes en 13 111m 

M ufTehane med samme Rørsnit. 
Paa T oppen af Kedlen, eller, 

naar der er Dampbeholder e. 1., 
da ,paa J ennes øverste Del, skal 
der find es en Hane til Luftens 
Udblæsning ved Trykprøven . § 15. 

Udblæsningsha nen bruges 
baade til T ømning af Kedlen og til en m ed Mellemrum forelagen 
Udblæsning a f noget Vand for at befri Kedlen for lam eller 
forny Kedelvandet. 

Enhver Kedel skal, saavidt gørlig paa det laveste Sled, have 
en lfdblæsn ingshane ; Afløbsrøret skal - i ethvert Tilfælde under 
Udblæsningen - være solidt befæslet Lil Hanen. § 1 G. 

Udblæsniogshanen skal være saaledes indrettet, at T olden 
ikke kan presses ud ved Kedlen s indvendige Tryk, selv om S top-
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bøsningens Skrulappe eller T oldens Spændemøtrik e. I. skulde-
springe eller e r fjernet. § 18 8• 

Fig. 49 viser en af W eilbach & Cohn leveret Udblæsningshane. 
T olden holdes· paa Plads af den neders te ovale F lange og kan 
ikke presses u d, selv om Stoppebøsningens Skruelapper skulde 
springe eller S loppebøsninge~ være fjernet. 

For Stopventiler gælder følgende R egler. 
Enh\'er Kedel skal være · forsynet med en umiddelbart ved 

sa111me anbragt Stopventil til Afspærring a f Dampafgangen . T il 

li'ig. 50. Fig. 5 1. Fig. 52. 

Kedler med Tryk paa over 8 kg/cm 2 skal ' lopven lilen være af sær-
lig s tærkt Mater iale og hurtigt kunne lukkes fra et efler Til-
synets Skøn let tilgængeligt Sted . § 17. 

I Stopventilen er selve Ventillegemet indreltel paå lignende 
~laade som Venlillegemet i Sikkerhedsvenlilen , men det S lykke, 

pindelen, der bærer det, føres damplæt op igennem Dækslel i 
Veni ilhuset og kan bevæges op og n ed og dermed løfle eller 
sænke Venlillegemet, der er forbundet med Spindelen paa en 
saadan Maade, at det maa følge m ed, men kan bevæge s ig lidt 
i alle Retninger, saa at del kan sætte s ig lige paa s it Sæde, 
selv om der s kulde være en mindre Skævhed i Spindelen . Ven-

6" 
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tilen aabnes ved at Spindelen drejes ved Hjælp af et paa denne an-
bragt Haandhjul, idet den er forsynet med Gevin udvendigt og be-
væger sig i en Møtrik, der er i f'as t Forbindelse med Venlilhuset. 

Fig. 50 og 51 viser to Stopventiler; den ene F ig. 50 er en 
Vinkelventil, saaledes at der gennem den skaffes Forbindelse 
mellem en lodret Afgang paa Kedlen og et vandret Damprør. 
Fig. 51 er en Ligeløbsventil. 

En anden Konstruktion , Fig. 52, som navnl ig bruges ·ved store 

Fig. 53. 

Ventiler, er den saakaldte Skyde-
ventil, der lukkes ved, a t et lidt 
kileformig Stykke skydes ind paa 
tværs af Dampledningen. 

En hurtig lukkende Stop-
ventil er vis t i ~'ig. 53. Venti-
len er indreltet ganske som 
Fig. 51, men Spindelen er delt 
i to tykker ; ved at dreje Styk-
ket A ind om det viste Bryst, 
forbindes de to Spindelstykker, 
saa at Ventilen kan benyttes 
som almindelig Stopventil, idet 
A glider op ad Bollen; naar 
Ventilen er aaben, drej es Styk-
ket A til S iden , og sker der 

nu et Uheld, f. Eks. el Damprørsbrud, kan Ventilen hurtigt luk-
kes ved at løfte Vægtstangen op; ved e t Snortræk kan denne 
Løftning ske fra et passende Sled, f. Eks. foran Kedlen. 

Mærkepladen. Paa enh ver Kedel skal endelig Fabrikkens 
Mærke og Kedlens Løbenummer eller andet Mærke, hvorved 
Kedlens Identitet a ldeles utvivlsomt kan godtgøres, samt det Aar, 
i h vilket Kecilen er forfærdiget, være angivet paa en paa selve 
Kedlen med Kobbernagler befæstet Metalplade, som stedse skal 
være synlig. § 20. 

Da Tilsynet ved første I-~ovedsyn stempler Kobbernaglerne paa 
Mærkepladen, kan denne ikke anbringes paa nogen anden Kedel, 
uden at det opdages, og Misbrug skulde derfor være udelukket. 
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Til Armaluren maa ogsaa Sikkerhedsprop, Dampfløjte og 
lignende Apparater henregnes; de er ikke paabudte, men skal 
a lligevel kort omtales her. 

Sikkerhedsproppen skal forhindre Ødelæggelse af Kedlen 
ved for lav Vandstand, og den anvendes paa to forskellige Maader. 

Ved den ene Maade indskrues en Bøsning Fig. 54 i den direkte 
ildpaavirkede Plade i Kedlen, f. Eks. Toppladen i 
Lokomotivets Fyrboks ; i Bøsningen er indskruel et 
Stykke, fremstillet af en let s meltelig Legering af for-
skellige Metaller. Synker Vandstanden i Kedlen saa 
meget, al Pladen ikke bliver berørt af Vandet, vil Prop-
pen blive varllt og ti lsidst saa varm, al Legeringen "" 
smelter. Dampen s traaler da ned i Fyret, og man op- ..._ __ __Jw 
dager, at der er noget gal t førenlPladen er ødelagt. Fig. 64· 

Den anden Maade ses paa Fig. 55 (Blachs F øderaaber). Røre t 
D er ført igennem Kedelskallen og har sin Munding lidt under 

,, 

Fig. 55. 

Vandlinien, men ikke mere, end at der 
er c. 50 mm fra Mundingen til den 
højsl liggende Del af Iledefladen; det 
vil derfor være fyldt med Vand, der er 
trykkel derop af Damptrykket, men 
holdes afkølet af Luften i Kedelrummet 
til c. 40 a 50 °. A er Sikkerhedsproppen. 
Synker Vandstanden i Kedlen under Rør-
mundingen, vil Vandet løbe ud af Røret, 
og Dampen vil fylde hele Apparatet. 
Naa1· nu Proppen er lavet saaledes, at 
den smelter ved Dampens Temperatur, 
saa vil Dampen strømme ud gennem E, 
som Pilen viser, og den anbragte Fløjte 
vil træde i Virksomhed , idel Proppen 
smelter. Nu maa Kedelpasseren skynde 

sig a t sætte Vand paa Kedlen, og saa kan han, ved at trykke 
Ventilen .F op med Slangen H , bringe Fløj tningen til Ophør og 
derpaa indsætte en ny Prop. 
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Dampfløjten benylles til at give Signal for Arbejdets Be-
gyndelse og Ophør. En almindelig anvendt Konstruktion er vist 
i F ig. 56; idet Hanen aabnes, s trømmer Dampen ud igennem 
de smaa Aabninger · c, op under Klokken a og bort igennem 
den viste smalle Aabning ; herved frembri nges der en Tone, som 
kan høres langt omkring. 

Om Anbringelsen m. m. af al den tid ligere omtalte Arma-
tur gælder følgende almindelige Regler. 

Ethvert fra en Kedel udgaaende R ør af over 10 mm Lysning 

Fig. 56. 

skal um iddelbart ved Kedlen være forsynet med 
el Afspærringsmiddel. 

Rør, der direkte paavirkes af Ilden eller 
, 11 gaar genr.iem Murværk, der paavirkes af Ilden, 

skal paa de paagældende Dele være omgivne 
af Beskytlelsesrør e. I. 

Udblæsningshanen saa \·el som andre Haner 
paa Kedlen med mere end 25 mm Lysning skal 
være saaledes indrettede, at Tolden ikke kan 
presses ud ved Kedlens indvendige Tryk, selv om 
Stopbøsningens Skruetappe eller Toldens Spæn-
demølrik o. l. skulde springe eller er fjernet. 

Ha ner kan erstalles af Ventiler. 
Studser (o: med r•'langer forsynede R ørslykker, hvis Længde 

ikke er sløn e end 3 Gange Rørets Lysning) og Karme paa Kedler 
med højt Tryk maa ikke være af Støbejern og skal være paa-
nittede Kedlen eller paa anden forsvarlig Maade være fast an-
bragt paa denne, f. Eks. ved Indskruning og paafølgende Valsning. 

Svarer Kedelbeslagene til Rør af 25 mm Lysning og derover, 
skal de ved solide og i eel Stykke med Beslaget støbte Flanger 
være befæstede til Kedlen. § 18. 

aar Da mpen har passeret Stopventilen er den ude i Dampled-
ningen, der fører den fra Kedlen til Maskine eller· Kogeindretning. 

Dampledninger skal være saaledes indrettede og anbragte, 
a t de kan udvide sig og trække sig sammen uden væsenllige 
Paavirkninger. 
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Ved Tryk paa over 8 kg/cm 2 maa Dampledningen ikke være 
af Støbejern, idet dog ti llades Anvendelsen af karle T-Slykker 
o. I. af Støbejern paa Damprør af ikke over 125 mm Diameter. 

Ved overhedet Damp af 250 ° og derover er Anvendelse af 
Støbejern ikke tilladt. 

Kobber-Dampledninger af over 100 mm Diameter og til højt 
Tryk skal være beviklede med Slaalbaand e. I. Ved overhedet 
Damp af 250° og derover er Kobberdamprør ikke tilladte. 

Der skal drages Omsorg for, at større Vandmasser ikke kan 
samle sig i Dampledningerne, og at disse bar A0edning for 
Forlælningsvandel. 

Har et Kedelanlæg med høj t Tryk en Hede0ade a f 30 m 2 

eller derover) kan Direktoralet for Arbejds- og Fabriktilsynet 
paabyde, at der paa Dampledningen ved Kedlerne skal an-
bringes en selvl ukkende e ller hurtiglukkende Stopvenlil. Er 
Dampledningen 100 mm eller derover i udvendigt T værmaal, 
skal en saada n Venlil altid forefindes. § 24. 

Dampledninger maa anbringes saaledes paa Kedlen, a t Dampen 
bli,1 er saa tør . som mulig. For a l de kan ud vide sig og trække 
sig sammen n ogenlunde fril , indskydes der f. Eks. store Bøj-
ninger o. I. , som kan fjedre sig; de føres helst med Fald i den 
Retning, Dampen bevæger sig, for a t Vandel kan løbe med 
Dampen, og der anbringes paa passende Steder Allapninger for 
Fortæ lningsvandet. Undertiden sker denne Aftapning af sig selv, 
idet Hanen eller Ventilen aabner sig, naar der har samlet sig 
Vand. Det simpleste Middel herlil er en Svømmer, der løfter sig, 
efterhaanden som der samler sig Vand, og aabner for Vandet 
paa et vis t Punkt, men a ller lukker for det, naar Vandet i Appa-
ra tet igen er sunket. 

I Fig. 53 er vist en hurliglukkende Slopvenlil, der kan luk-
kes Yed et Træk i en Snor, naar der er skel el Uheld, men 
man har ogsaa Ventiler, der af sig selv lukker for Ledningen, 
naar denne er gaael i S tykker. Fig. 57 viser den almindeligst 
anvendte. I Ventilhuset ligger der ganske frit en Kugle, som 
bliver liggende, naar Dampen bevæger sig med den a lminde-
lige Fart gennem Ledningen. Sker der derimod Brud paa 
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denne, stiger Damphasligheden pludseligt s tærkt, og derved rives 
Kuglen med og farer op og lægger sig i Rørmundingen, hvor 

den holdes paa Plads af Dampens 
Tryk, saaledes a t Udstrømningen op-
hører. 

Ofte ønsker man paa en Fabrik 
at benytte Damp af forskelligt Tryk, 
f. Eks. Damp med højt Tryk til Ma-
sk iner og Damp med !avl Tryk til 
Kogning; man lader da Dampled-
n ingen dele sig og indskyder en Re-
duklionsvenlil i den Ledning, der skal 
føre Damp med lavt Tryk. 

Fig. 57. 
Fig. 58 viser en almindelig anvendt 

R eduktionsven til. Dampen føres ind i 
Ventilen som Pilen viser og virker i Indgangsrummel paa de to paa 
Spindelen siddende Ventillegemer, som har forskelligt T værmaal, 
idet den øverste Ventil ha r et lidt s tørre Tværmaal end den 
underste. Ved en i den nederste 
Del af Ventilhuset liggend e Fje-
der , der trykker det lille Stem-
pel opad, holdes Ventilen aaben 
indtil Dampen kommer, men 
er Trykket steget noget i Rum-
met efter Ventilerne, vil den deri 
værende Damp trykke nedad 
paa det hule Stempels Overside 
og søge at lukke Ventilerne, idet 
Fjedren trykkes sammen. Ved at 
indstille paa Fjedrens Spænding, 
hvilket sker ved en Skruning paa 
Hylsteret forneden, kan man ind-
rette -del saaledes, at man i det 
s idste Rum faar Damp af det 
Tryk, man ønsker. Saa snart 
Trykket paa Afgangssiden s tiger 
yderligere, vil det virke nedad Fig. 58. 
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paa Stemplet og derfor sammentrykke Fjedren og begynde Luk-
ningen af Dobbellventilen foroven, indti l der er saa lille Gennem-
gangsaabning, at der netop kan passere saa meget Damp, som 
der forbruges i Ledningen. Trykmaaleren foroven angiver det 
Tryk, som faas i Afgangsledningen; denne bør være forsynet 
med en Sikkerhedsventil, som løfler ved samme T ryk. 

Føderøre t forbinder Fødeapparatet med Kedlen. 
Til hver Kedel skal der fra Fødeapparaterne føre Føderør til 

en umiddelbart paa Ked-
anbragt Kontraventil , som 
hindrer Vandet i al strøm-
me ud af Kedlen gennem 
Føderørene; dog skal der 
mellem Kontraventil og 
Kedel indskydes et Af-
spærringsmiddel; saa vel 
dette som Kontravenlilen 
skal være af særlig s tærkt 
Materiale og s aaledes an-
bragte, al de er let til-
gængelige. Paa Afspær-
r ingsmidlet skal findes en 
Afledningshane til Under-
søgelse af de ts T æthed. 

F ig. 59. 

-<--

F øderøret rnaa indmunde paa et saadant Sled i Kedlen, at Føde-
vandet ikke direkte kan beslraale ildpaavirkede Kedelvægge. 

Er en faststaaende Kedels ene Fødeapparat en af en Maskine 
trukken Fødepumpe, skal de~ paa dennes Trykside findes en 
Sikkerheds ven til. § 12 2• 

Fig. 59 viser Tilslutningen af el Føderør til en Dampkedel. 
Vandet bevæger sig som Pilene viser; del møder først Kont ra-
venlilen, der aabner sig af sig selv, naar Trykkel i Fødeledningen 
sliger, fordi den aabner sig i samme R etning som den, hvori 
Vandet bevæger sig. Ophører Fødningen, vil Trykket fra Damp-
kedlen virke ovenpaa Konlravenlilens Ventillegeme og lukke denne; 
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derpaa møder Vandet Afspærringsmidlet, som paa F iguren er en 
Vinkelventil. Mellem Kontraventil og denne Venti l skal der findes 
en Aftapning, som ikke ses paa Figuren. Fig.61 viser, hvorledes den 
paa Pumpens Trykside anbragte Sikkerhedsventil kan være anbragt. 

Fødeapparate t er det Appara t, hvormed Fødevandet tryk-
kes ind i Kedlen. 

Enhver Kedel skal være forbunden med mindst lo af hinanden 
uafhængige Fødeapparaler, som hvert for sig ved normal Ydelse 

er i S tand til under fuld Kedeltryk 
0 og størst mulig Dampudvikling a l 

Fig. 60. 

rør skal saavel Over- som 
Fødeapparaterne. 

hæ ve Vandstanden i Kedlen. 
Saafremt Produktet a f Kedlens 

Hedeflade i m2 og Kedcllrykket i 
kg pr. cm 2 ikke overs tiger 120, kan 
det tillades, a t del ene Fødeappa-
r a t dr-ives med Haandkraft eller 
erstattes af Fødevandsforsyning fra 
en Van_dledning, i hvilken Trykket 
ved Kedlen er mindst 2 kg pr. cm2 

større end Kedeltrykket. 
Ved kombinerede Kedler med 

forskellig Vandstand og Overløbs-
•Underkedlen være forbunden med 

Flere Kedler med samme Kedeltryk og henhørende li! samme 
Kedelanlæg kan have fælles Fødeapparaler, naa r disse er i Stand 
til at fo rsyne saavel hver enkelt Kedel som alle Kedlerne til-
sammen med det fornødne Fødevand. Det samme kan af Direk-
lora tel for Arbejds- og F abriktilsyne t tillades for Kedler med fo r-
skelligt Kedeltryk, naa r der ved Anlægget er truffet betryggende 
Forholdsregler for at hindre, a t der med de fælles Fødeappara ter 
kan føtles sa mtidigt paa Kedler med forskelligt Kedeltryk. § 12. 

Da Fødeapparatet er en af de vigtigste Dele ved et Kedel-
anlæg, skal de her omtales ret udførligt og forskellige Konst.ruk-
t ioner gennemgaas. 

Fig. 60 viser en P umpe, som kan drives ved Haandkrafl , 
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naar Stemplets Øje foroven forbindes med en Vægtstang, der 
kan b evæges op og ned, eller ved Maskinkraft, naar Øjet sælles 
i Forbindelse med en Stang, der bevæges op og ned, f. Eks. af 
en Aksel med Krumtap eller Ekscenlrik. Hæves Slemplet, bliver 
der et tomt Rum i Pumpecylinderen, som derfor vil søge at 
fylde sig, og delte kan den, hvis Sugerummet gennem Sugevenlilcn 

MONTERINGS· 

PL" DE 

SIKKE. At1EOS 
VE N TIL 

STOPHAN E. . 

S UGEAØRSTl l.SLUTN I NG 

~- OAM P R4>A TIL F ORVA R MNING 

OVER lG>BSRGAETS TILSLUTN I NG. 

Fig. Gl. 

A er i Forb indelse med et Kar med Vand. Delle K::i r maa dog 
højst staa 10 m lavere end P umpen, thi ellers kan Y derluflens 
Tryk ikke drive Vandel op , saa a t det kan komme ind i ugc-
rummel. Idet S templet bevæger sig ned igen, vil det skafTe sig 
Plads ved a t fortrænge noget Vand, men delle kan ikke løbe 
gennem Sugeventilen , som kun kan løfte sig opad, da detle Tryk 
kommer til a t virke nedad paa den og derfor lukker den; derimod 



92 

kan det komme op igennem Trykvenlilen B, der kun løfter sig 
i samme Relning, som Vandtrykket virker, og det vil derfor 
trykkes op i Trykrummel. Idet Slemplet aller gaar opad, holder 
Trykventilen sig lukket, fordi den trykkes paa Plads af Vandet 

Fig. G2. 

i Trykrøret, men Sugevenl_ilen 
aabner sig, og saaledes videre. 
Pumpen flytter Vandet fra 
Karret op i Trykrummet og 
derfra ind i Kedlen. Fig. 61 
viser en af en Maskine (Damp-
lokomobil) dreven Pumpe. 
Pumpestemplet bevæges af en 
paa Hovedakslen anbragt Eks-
centrik. Paa Trykledningen er 
der anbragt en lille fj ederbe-
las tet Sikkerheds,,entil. 

Fig. 62 viser en Damp-
pumpe. Selve Pumpen er ind-
re ttet som Pumpen i Fig. 60. 
Sugeventilen er den neders te 
og Trykvenlilen den øvers te 
af de to Ventiler forneden. 
Stemplels Bevægelse opad og 
nedad sker ved Dampcylinder , 
Stempel og Glider foroven. 
Som Slemplet staar i Figuren , 
s trømmer Dampen ind i Rum-
met over Dampslemplet og 
trykker delle S tempel og der-
med Pumpestemplet nedad -
Pumpen trykker - ; Forbin-
delsesstangen mellem Sving-
hjulet og Kulissestykket, der 
er i fast Forbindelse med 

Pumpestemplet,. trækkes samtidig nedad af dette, og derved 
drejes Svinghjulet og Akslen foroven rundt. Glideren bevæges af 
en lille Krumtap paa Enden af Akslen og gaar opad, lukker for 
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Damplilgangen foroven og aabner for Da mptilgangen fo rneden , 
h vorved Dampstemplet og dermed Pumpeslemple t bevæges opad 
- Pumpen suger - . 

Fi~. 63 viser den saakaldte Worthington Pumpe i Snil. Idel 
Dampstemplet J)evæger s ig til høj re, bliver Vandet fra del højre 

~'ilf. 63. 

Pumperum gennem de to bageste Trykventiler foroven lrykkel 
op i Rummet D, medens der bliver suget Vand ind i det vens tre 
Pumpernm gennem Sugevenlilerne forneden; 
idet templet bevæger sig til vens tre trykkes 
Va ndet fra det venstre Pumperum op i Rum-
met D gennem de to andre Trykventiler, og 
der suges nu Va nd ind i det højre Pumpe-
rum. Pumpen er bygget dobbelt, saa at den 
ene Stempelstang ved Hjælp af den viste 
Arm F flytter Glideren for den anden Cylinder. 

I den nyere Tid har man b egyndt at be-
nyllc Centrifugalpumper som Fødepumper; 
de a nvendes dog foreløbig kun lidt og som 
Regel til meget s tore Anlæg, saa a t de kun 
lige skal nævnes. F'. G' 

1g. "· Derimod anvendes de saaka ldte Injektorer 
i ret udstrakt Grad. Fig. 64 viser en saadan, der dog ikke kan 
suge Vandet op. Virkningen er følgende: Da mpen s trømmer ti l 
Injektoren gennem det1øverste Rør og møder her Vandet, der 
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kommer gennem Røret til venstre; paa Grund af s in slor Hastig-
hed, river den Vandel med sig, idel den fortætter s ig, og fører 
det gennem det tragtformede Rør ind paa Kedlen. Damplilførsels-
rørets Sti lling i Forhold Lil Tragten kan indsti lles ved a t skrue 
paa den foroven visle Omløber, og denne Indstilling maa ske, 
indt il Injektoren fød er. 

Fig. 65 viser en Injektor, som kan føde med ret varmt Vand 
og enddasuge Vandet op; den beslaar i Virkeligheden af lo In-

jektorer, der er anbragte ved Siden af 
hinanden. Injekloren Lil venstre suger 
Vandet op, medens den anden Injek-
tor trykker _- delte Vand ind i Kedlen. 
Igangsætningen sker ved, at man ved 
en Drejning paa Haandlaget faar det 
første Injektor Lil a l suge Vandet op 
og aller b læse det ud i del Fri; 
naat· Sugningen er i Gang, føres 
Haandtagel videre, hvorved der aab-
ncs en Forbindelse:mcllem den førsle 
og anden l njeklor; det opsugede 
Vand naar herved hen til denne 
sidsle, som nu kan tage det og 
lrykke del ind paa:Kedlen. 

Fødningen bør foregaa saa jævnt 
Fig. 65 som muligt, ved jævnt Dampforbrug 

helsl uden Afbrydelse, idet Kedel-
passeren indstiller Fødevenlilen saaledes, a t der netop paa Kedlen 
gaar den Vandmængde, der fordampes. Man maa erindre, al en 
Fødning paa Kedlen sætler Vandets Varmegrad ned, og a t der-
for en kraflig Fødning samtidig med et stærkt Dampforbrug 
let kan foraarsage et s tort generende Fald i Damptrykket. 

Fyrvæ rktøjet maa ogsaa siges a t høre Lil Kedlens Tilbehør. 
Der bør findes en Kulhammer til Sønderdeling af s tørre Kul-

slykker. 
Fyrspaden maa indrelles efter Forholdene. Den maa have 

en saadan Størrelse, al Bladet kan gaa ind igennem Fyrdøren, 

95 

og at man bekvemt kan løfte den. Ved Brændsel, der vejer lidt, 
f. Eks. Spaaner, er det nødvendigt at gøre den meget lang fo r 
at faa ~en Lil a t indeholde tils trækkeligt meget Brændsel. 

Syvtallet er en Jærnslang, der i Enden er bøjet i Vinkel, og 
den bøjede Del er skærpet ud, saa a t man med den kan frigøre 
Aske- eller Slaggedele, der har sat sig fast imellem Risteslængerne. 

Askerageren er en Jernstang, som er forsynet med en Plade 
for Enden ; den benyttes Lil at jævne Fyret og Li l a l udrage Aske 
af Askefald et og Slagger af Fyret. 

Bræks langen eller Spiddet benylles til a l løsne Slaggerne fra 
Rislen ; den er i Enden forsyne t med en flad skarp For·lykkelse, 
der kan skydes ind under Slaggerne og løsne dem. 

Kapitel 7. 
Kedle ns daglige Drift. 

Opfyringen. F orinden Fyrlænding skal Kedelpasseren paase, 
at Vandet i Kedlen ikke slaar lavere end den lavest tilladte 
Vands land; delte sker ved at aabne Prøvehanerne, som skal 
give Vand , og neders te Vandstandsglashane saml Glassets Ud-
blæsningshane; her skal der ogsaa komme Vand. Er Vandstanden 
lavere end den p lejer at være, saa al der kan være Fa re for, 
at der er løbet noget Vand ud af Kedlen, maa det undersøges, 
om den er tæt overalt ellet· om muligt Udblæsningshanen eller 
en anden Hane under Vandlinien ikke er helt lukket. Mangler 
der Vand i Kedlen, maa Fyrlænding ikke fi nde tcd, førend man 
har faaet Vand paa Kedlen ; hvis Fødeapparaterne ikke kan be-
nyttes, maa det ske ved !hældning gennem f. Eks. Mandehul_.eller 
Sikkerhedsvenlil. Derpaa aabnes Spjældet til Skorstenen og Fyr-
dørrn, og man undersøger, om Rislen er i Orden, samt om Træk-
r ørene er r ene. Kan der være Fare fo r at n ogle Rør1_f. Eks. 
Trykmaalerrøret eller F øderøret er frosne, undersøger man delle, 
og om fornødent finder Optøning Sled; Trykmaalerhanen aabnes. 
Danner der sig Slam i Kedlen, udblæses delle gennem BuITTlhane1i'. 
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idet man lader saa meget Vand løbe bort, at Vandstanden synker 
c. 25 mm. Viser Trykmaaleren ikke Tryk, aabnes Lufthanen. 

Derpaa dækkes R is ten med et Kullag og Oplændingsmaterialel, 
Spaaner , fedtet Tvisl og Brænde e. 1. anbringes henne ved Fyr-
døren, saaledes a t Flammen derfra efler Antændelsen slaar hen 
over Kuliaget og antænder dette. 

Opfyringen skal forega::i. langsomt, saa al hurt ige Varme-
gradssligninger undgaas. aar der begynder at komme Damp, 
lukkes Luflhanen, Prø vehanerne gennemblæses og Vandstands-
glasset prøves, ved al lukke øvers te Hane og aabne dets Ud-
blæsningshane, hvorved Vandet skal s trømme ud gennem neders te 
Hane ; derpaa lukkes denne, og al Udstrøm ning skal ophøre, 
saafremt Hanerne er tælle. Nu aabnes øvers te Hane forsigligt, 
hvorved der skal komme Damp ud af Udblæsningshanen og 
endelig lukkes denne. Aabnes derpaa unders te Vandstandsglas-
hane hurligt, skal Vandet stige op i Glasset med et Sæt, for at 
delte skal være heil i Orden. Endelig undersøges, om alle Haner 
og Pakninger er tælle, s~mt om Sikkerhedsventilen er i Orden; 
ved at løfte lidt paa dens Vægtsta ng, skal der s trømme Damp 
ud, og Ventilen skal lukke tæ t, idet Vægslangen atter slippes . 

Endelig p røves alle Fødeapparaterne ved a l sætte dem i Gang 
og undersøge, om der virkeligt gaar Vand paa Kedlen. 

Naar Damptrykket i Kedlen er steget til normal Højde, d. v. s. 
naar Viseren paa Trykmaaleren s taar ved det røde Mærke 
(Mærket ved Kedeltrykket), aabnes Dampvenlilen · navnlig naar 
flere Kedler arbejder sammen, maa man være forsigtig ved Aab-
ningen af denne, saaledes a t Trykket i Kedlen saa vidt muligt 
er det samme som T rykket i Dampledningen . 

Under Drift. Aabningen a f alle Ventiler til Dampledninger 
skal foregaa forsigligt og lidt efter lid t. Idet der aabnes, skal 
sam tidig alle Vandaflapningsmidlerne paa Ledningen holdes aabne, • og den fuldstændige Aabning af Ventilerne maa først ske, naar 
Ledningen er godt gennemvarmet. 

Mindst en Gang hver Time skal Vandsl andsglasset prøves 
som ovenfor angivet, medens Prøvehanerne skal prøves flere 
Gange om Dagen; springer der et Glas, skal dette straks erstat-
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les med et nyt, hvorfor man maa sørge for at have R eserveglas 
ved Haanden. Sikkerhedsventilerne skal prøves daglig ved at løfle 
dem ;. det er s lrængt f~rbudt a t forøge deres Belastning eller paa 
anden Maade forhindre dem i al løfte rettidigt. - Saafrernt de 
løfter for tidl igt eller for sent, maa man undersøge, om der ikke 
skulde være noget i Vejen med dem , f. Eks. om de klemmer s ig 
fasl, om de er utætte, eller om der er kommet Snavs imellem 
Ventillegeme og Sæde. Findes de a l være i Orden, maa Kedel-
tilsynet gøres opmærksom paa Fejlen , thi kun dette maa for-
andre Belas tningen af dem. 

Trykmaaleren skal kontrolleres ved a t undersøge om dens 
Viser s taar ved den .røde Streg", Mærket ved Kedellrykket, sam-
t idig med at S ikkerhedsventilen løfter ; ved Kedelrensning under-
søges, om Viseren gaar tilbage til Nul. Stiger Damptrykket højere 
end angivet ved Mærket paa T rykmaaleren, maa Trækket for-
mindskes og .Fødningen fors tærkes; saafr emt S ikkerhedsventilerne 
ikke samtidig tøfler, maa de straks undersøges. Bliver Trykket 
ved med at stige, maa Fyringen formindskes. Under Kedlens 
Drift maa Kedelpasseren s ladig iagtlage Trykmaaleren ; thi denne 
giver ham jo ogsaa Oplysning om1 h vor meget Damp, der for-
bruges, a llsaa om, h vorledes han skal lede sin Fyring. 

lndtræfl'er der Overkogning, ska l Fyringen formindskes og 
Fødningen fors tærkes; om fornødent maa Dampafgangen for-
mindskes. Kedl en koger over, naar der sker en saa voldsom 
Kogning, at s tørre Mængder Vand med Dampen r ives over i 
Dampledningen ; del viser s ig ved, at Vandstanden i Vandslands-
glasset hurligt hæver og sænker sig paa uregelmæssig Maade. 
Det forhindres ved at holde Fyringen og Fødningen jævn og 
ved at sørge for, a t Kedelvandet ikke forurenes, samt endelig 
ved ikke at holde for h øj Vandstand og aabne Dampventilen 
fors igtigt. 

Vandstanden maa u nder ingen Omstændigheder synke under 
Mærket for den lavest tillad le Vandstand; der bør paa Kedlen 
findes anbragt et Mærke, der angiver den normale Vandstand 

' som man bør bestræbe s ig for at holde , og hvorunder Vand-
s tanden kun under sær lige Forhold maa synke. 

Er Vandstanden af en eller anden Aarsag, f. Eks. ved For-
L:-erebog for Kedel passere. 7 
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sømmelse fra Kedelpasserens Side eller ved pludselig opstaael 
Læk paa Kedlen sunken saa dybt, at den ikke kan ses i Vand-
s tandsglasset eller angives af Prøvebaneme, saaledes al der kan 
være Fare for, al nogen Del af Hedefladen er blottet for Vand , 
sættes Fødeapparaterne i Virksomhed. Fyret dækkes med vaad 
Aske eller Sand, Dæmpere og Fyrdøre lukkes, Stopventilen luk-
kes ganske langsoml, og man lader Kedlen henstaa urørt. 
Sikkerhedsventilen maa ikke røres. 

Da disse Bestemmelser er meget vigtige, og da en Fejl-
lagelse her kan have forfærdelige Følger, skal Aarsagerne til, al 
de er opstillede, nærmere omtales. 

Er der Fare for, at Oele af Hedefladen er blottede, skal der 
sættes Vand paa Kedlen. Herved har man villet afkøle den rnu-. 
lig glødende Del saa hurtigt som muligt, thi Faren er særlig 
stor, saa længe en Del af Kedlen ved Glødningen har mistet sin 
Styrke; det har ved Forsøg, afholdt i andre Lande, vist sig, al 
selv en Oversprøjtning af glødende Kedeldele med Vand ikke 
foraarsager noget Brud. Naar der fødes paa Kedlen, formindsker 
man allsaa Faren uden at tilføre nogen ny Fare; desuden maa 
det erindres, at Føderøret (Side 89) ikke maa indmunde saale-
des, al Fødevandet direkte kan bestraale ildpaa virkede Kedel-
vægge. 

Fyret skal dækkes med vaad Aske eller Sand. Herved for-
mindsker man den Varmemængde, der netop i det farlige Øje-
blik overføres til Kedelvæggen. Straalingen holder op, Høgen 
afkøles, og Pladen opvarmes ikke yderligere. Giver man sig 
til at trække Fyret, vil der straks danne sig kraftige Flammer, 
og Varmegraden i Ildstedet vil stige netop i det Øjeblik, da man 
skal have Pladen afkølet; Dæmper og Fyrdør skal lukkes, thi 
ogsaa herved formindskes Forbrændingen af Brændslet. 

Stopventilen skal lukkes, thi det gælder om at holde Kedlen 
saa rolig som muligt og sørge for, at Vandet i den kommer i 
saa lole Bevægelse som muligt; netop af samme Grund maa 
Sikkerhedsventilen ikke røres, thi dette vil jo bare føre til en 
Dampudvikling, der sætter Vandet i Kedlen i Bevægelse. 

Har nogen Del af Hedefladen været glødende, eller viser 
Kedlen kendelige Formforandringer, skal dette uopholdeligt an-

99 

meldes Li l Kedeltilsynet, og Kedle:1 maa ikke bcnylles, fo rinden 
delte har givet Tilladelse derlil. 

Vandmangel kan skyldes og skyldes s:l!dvænligt utilstrækkelig 
Fødning; men den kan ogsaa være foraar.:;avL ved, a t Kedlen er 
saa utæt, at Vandel løber hort lige saa hu rtigt, som det pumpes 
ind. Vandslandsglassene og Prøvehanerne er netop anbragte paa 
Kedlen, for at Kedelpasseren i hvert enkelt Øjeblik skal kunne 
konlrollere Vand;; tanden i den. Derfor skal han sikre s ig, al 
Vandstandsglassene er i Orden. Hm skal prøve Fødeapp1ratel 
fo r at undersøge, om det virkeligt pumper, hvilket i Almindelig-
hed kan høres ved al Pumpernes Ventiler og Kontra ventilen klaprer. 

Kan han ikke faa Fødeapparatet Lil al virke, 'maa han sland;;e 
Fyringen og lukke Dampvenlilen, saasnart Vandstanden er sunket 
til den lavest tilladte. Synker Vandet all igevel, maa han rage 
Fyret ud. Dampafgivni ngen maa ikke begynde igen, før Pumpen 
kan føde. Er Vandstandens Fald foraarsagel ved en Ulælhed 
paa Kedlen, maa denne selvfølgelig straks sættes fra til Raparation . 

l•~n Skade, foraarsagel ved Vandmangel, skyldes al tid en 
Ma11~PI pa:i J\ gi pnagivenhcd hos Kedelpasseren . 

VPd plt 11liwli l{I' Drif"l slandsningcr mindskes Trækket, Vand 
f11dt•!-l pn tt l<1•dl<'11 oi l•'yrC'L dm111pc~. 

Kan cl ' l vent 'S, a l Drifl slandsningen kommer ti l a t vare 
fl ere Timer, maa Fyrel bakkes, del vi l sige Brændselslagel 
tlmkkes med vaade Kul, og Dæmper og Hegister lukkes, sam-
tidig med al Trækket formindskes ; saa meget som muligt. 
Spjældet maa dog ikke lukkes helt, saalænge der er Ild i Ildsledet. 

Ved de regulære Standsninger i Kedlens Drift ved Hvile-
pauser og Fyraften maa Kedelpasseren allerede i Forvejen for-
berede sig paa Standsningen ved at formindske Fyringen og 
Trækket samt forøge Fødningen, saa al Damptrykket begynder 
at falde. 

Ved Standsningen lukkes Dampventilen, men selv ved en 
vel forberedt Afbrydelse kan del ske, al ikkerhedsvenlilen be-
gynder at blæse, thi Kedlen ligger omgivet af varmt Mur-
værk, dPr overfører Varmen Lil Kedlen. Ved Fyraften bør all e 
Kul paa Rislen være udbrændt; de tilbageværende skal trækkes 
ud og slukkes, hvis Kedlen skal lades uden Tilsyn, og der skal 

7• 
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indpumpes saa meget Vand, at der er en passende Vandstand 
ved næste Opfyring; skal Sla mudblæsning find e Sted næste 
Morgen, maa man pumpe saa meget Vand ind ekstra, som der 
gaar tabt ved Udblæsningen. Fyrdøren, Dæ_mperen og Spjældet 
lukkes; delte sidste kan lukkes helt, saafremt man er sikker paa, 
a t al lid er slukket; i modsat Fald skal det slaa en lille Smule 
aabent, ror at der s tadig kan være lidt Træk i Skorstenen, saa at 
brændbare Luftarler kan trække bort. Endelig skal Rislen renses for 
Slagger og Aske, og der skal sørges for, at der er tilstrækkeligt 
Brændsel til Opfyringen næste Morgen; alt s tilles paa Plads, og 
Fyrpladsen fejes. 

Ved Vagtskifte skal Afløseren straks overbevise sig om, a t 
alt Kedlens Drift vedrørende er i Orden; dette maa han gøre 
for sin egen Skyld , thi det er den, der i Øjeblikket har Vagt, 
der har det fulde Ansvar for sin Kedel, og det kan selvfølgelig 
ikke gælde som Undskyldning for ham, a t det er hans Formand, 
der har gjort noget forkert ; han selv skal vide, a t der ikke er 
noget i Vejen. 

Desuden maa det bemærkes, a t der skal være ryddeligt, rent 
og ordentligt paa og omkring Kedlen. Brændslet i Kedelrummet 
skal være beskyttet mod Antændelse. Fedtet Pudseaffa ld skal 
opbevares i en Jernbeholder . Uvedkommende maa ikke opholde 
s ig i Kedelrummet. Alle væsentlige Mangler ved Dampkedlen og 
dens Dampledninger og øvrige Tilbehør skal uopholdelig af 
Kedelpasseren anmeldes for Kedlens Ejer eller Bruger, der er 
pligtig lil snarest muligt at lade dem afhjælpe. Saafreml der 
indtræffer en alvorlig Skade paa Dampkedlen, dens Dampled-
ninger eller øvrige Tilbehør, saasom Sprængning af en Dampbe-
holder eller af et s tort Damprør, eller der indtræffer en Gas-
e~splosion, skal dette uopholdelig anmeldes Lil Kedeltilsynet,· og 
der maa saavidt muligt ikke forinden dettes Ankomsl foretages 
nogen F orandring ved det beskadigede og dets Omgivelser, med 
mindre det er fornødent til R edning af Menneskeliv eller til 
Forebyggelse af Ulykker eller be tydeligt Tab eller Skade. 

Her skal ogsaa gives nogle Regler for, hvorledes man skal 
forholde sig, naar en Kedel i længere T id ad Gangen skal sættes 
ud af Brug. 
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De1· maa her tages Hensyn til, hvorledes Kedlen ligger. Ligger 
den saaledes, at det er udelukket., at den kan blive udsat fo r 
Frostvejr, kan man fylde den helt med Vand. Derpaa op-
varmes Kedlen gansk~ lidt, saa at Vandet bliver lunkent, og 
herved uddrives Luften af Vandet; dette vil synke lidt, og en 
Efterfyldning maa finde Sted. Først naar man er sikker paa, al 
Kedlen er helt fyldt med luftfrit Vand, lukkes den sidste Aab-
ning helt tæt til. For at denne Maade skal være helt tilfreds-
stillende, ska l alle Haner og Ventiler være absolut tætte, og man 
ser derfor som R egel en anden Maade anvendt. Ved denne 
tømmes Kedlen helt og tørres omhyggeligt, saa at der intet Vand 
er i den; derpaa indsættes der i Kedlen et Kar, hvori der er 
ulæsket Kalk, og Kedlen lukkes tæt til. Den ulæskede Kalk ind-
suger Fugtigheden fra Luften i Kedlen, saa at denne efter kort 
Tid er h elt tø r. En Gang imellem maa Kalken skiftes, da der 
lcl trænger lidt Fugtighed ind gennem Utætheder , og Kalken 
derfor tilsidst laber sin Evne til a t opsuge. Fugligheden. Karret 
mua nldl'ig ve r mere end halvt fuldt, da Kalken ellers vil løbe 
ov<•1· I n1·rPIR I anl OK ind paa I cclclnnderne, og delte har disse 
ikk1• l(lld l ur. 

/t(l11il1•/ H. 
Fødevandet og dets Behandling. Kedelrensning. 

aar en Dampkedel er i Drift, vil der udskille sig Kedelsten 
paa de F lader, der er i Berøring med Vandel, og Sod paa de 
Flader , der er i Berøring med Røgen. Soden forhindrer Røgen 
i at afgive Varme li! Kedelpladerne, og Kedelstenen forminds ker 
Pladens Evne Lil at lade Varmen fra R øgen passere, men des-
uden virker den i høj Grad skadeligt for Kedlen. Den danner 
nemlig først en Hindring for Varmeoverføreisen paa Kedelpladens 
Inderside, og derfor vil en Plade med en Kedelstensbelægning 
have en væsentligt højere Varmegrad end en ren P lade, der er 
i Berøring med Vand, som kan afkøle den; men findes der høje 
Pla<letemperaturer paa nogle Dele af Kedlen og lavere Tempera-
turer paa andre Dele, saa kan Pladerne ikke frit udvide sig oo-, 0 
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man f'aar Ut æ theder i Samlingerne, na vnlig paa de Steder, bvor 
Pladerne er s tærkt opvarmede, - i Ilds lede t. Blirer Kedelslens-
lagcl mege t tykt; kan Pladetemperaluren slige saa højt, al Pla-
den bliver glødende, der danner sig Buler , Kedels tenen springer 
af, og de t forh oldsvis kolde Vand s trømmer ind paa den s tærkt 
ophedede Plade, som derved a fkøles og trækker sig volclsornl 
sammen. Dett e kan gire Anledning til alrnrlige Kedelskader og 
maa derfor undgaas. Kedels tenen sætter sig ikke paa Kedel-
lladerne i el lige Lykl Lag overa lt , men enkellc S teder, f. Eks. 
ved F øderørels Indmunding eller paa Plader, der fordamper 
meget Vand, sæller der sig ofte et lykl Lag. Ked len maa under-
tiden renses, ikke a lene for a l fjerne Soden fra P laderne og 
Asken fra Trækkene, men ogsaa for at fjerne Kedels tenen. Del 
er nu denne sids te, der især kræ ver Ulejlighed og Udgifter , og 
de t er derfor især vigligl a l undgaa denne ; den bringes ind i 
Kedlen med F ødevandet. 

l Kapitel 3 "Vandel" b lev der sagt, a t al t naturligt Vand 
indeholder fremmede S loffer , dels Luftarter , som del har oplaget 
l'ra Atmosfæren og de øvers te Jordlag, og dels fas te toffer , som 
er oplaget fra de Jordlag, det ha r passerr.l paa sin Vej . Den 
Luft art, der havd_e mesl Betydning l'or Vandets Evne til a~ op-
løse fas te S loll'er var Kulsyren , og denne Luftar t indeholder 
Vandel altid. Her i Landet findes der i næsten alle Jordlag 
Kalk, og derfor vil det Vand, der benyllcs her i Danmark til 
Fødning, a llid incleholde Kalk. Pumpes kalkholdigt Vand ind i 
en Kedel, udskillcs Kalken, der sætter sig paa Kedlens Vægge 
som Kedels ten; Kalken findes i Vandet som det saakaldle tvc-
kulsure Kalk, en F orbindelse af Kulsyre og Kalk, og som Gibs, 
en Forbindelse af Svovlsyr e og Kalk. Desuden kan Vandet inde-
holde lidt Jern , Kogsalt og opslemmede UrenhedPr som Sand og 
Plantedele. B enyller man foruden naturligt Vand Forlætningsvand 
fra en Dampmaskine, kan der heri være Stoffer, som det har op-
laget.; Maskinen eller For tælleren, og af disse er det især Fedl-
s loffer , som man skal lægge Mærke til. Arlen a f den Kedelsten , det· 
a fsæller s ig i Kedlen, vil selvfø lgelig være afhængig af det Vand, 
man pumper ind i Kedlen, men den vil ogsaa være afhængig 
af, hvilken Behandling Vandel har faael, førend det naar derind, 
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og del vil forslaas, at denne Behandling bør gaa ud paa al faa 
fj ernet de kedels tensdannendc S loffer førend de kommer ind i 
Kedlen, saa a t der ikke i denne udskilles noget. Da delle ikke 
i alle Tilfælde ka n naas, har man forsøgt andre Veje li! at 
uskadeliggøre Kedels ten. 

Man har forsøgt at bestryge Kedlens Indre med Sloffer, der 
forhindrer Kedelsten i at fæslne sig paa P laderne. Et saadant 
Slof, som vistnok er uskadeligt, og som vist ogsaa hjælper noget, 
er en Blanding af Grafit og Mælk, som børstes paa Kedelpladerne 
paa samme M~ade, som ma n· børster en Kakkelovn. 

Man har forsøgt at faa Stenen Lil al udfælde sig paa be-
s temte Sleder, saa a t man let kunde fjerne den, og saa a l den 
ikke sæller sig paa Væggene. Del første Forsøg var ved al fy lde 
skarpkantede Srnaaslykker som Glasskaar og Blikaffald i Kedle11 ; 
idet Va ndel hvirvledes rund t inden i den, skulde disse S tykker slibe 
og skrabe Kedelstenen af Væggen ; men delle skele ikke, fordi de 
snart omhylledes med Kedelsten og mistede deres skarpe Kanter. 

En anden Maade, hvorved man skulde undgaa a l faa Kedel-
sten udsk ilt paa Pladerne, er at lade Fødevandet i Damprummel i 
lyn de S lraaler risle over el System af Render eller Jalusier; her-
ved opvarmes det af Dampen, saa at del faar samme T empera-
tur som Kedelvandet. Kedels tenen skulde nu udsk ille sig paa 
R enderne og ikke komme paa Pladerne. Her i Landet er denne 
Fremgangsmaade lide t anvendt. 

aa har man endelig ved a t sælt'rl forskell ige StoITer ti l Føde-
vandel sogl a l faa Kedelstenen udskilt ikke som en haard Masse, 
der s idder fasL paa I cel lens Vægge, men som Pulver, der holder 
sig svævende i Vandel, eller i hver! Tilfrclde som en blød, 
svampet Masse, der let lader s ig skrabe af Væggene. E l saadant 
Middel vil altid kræve en hyppig Ski tlen af Va ndel eller en med 
korle Mellemrum foretagen Udblæsning af Bunclvanclcl, efter at 
der er kommet R o i Kedlen, thi ellers vil man ris ik re, a l S lam-
met bundfældes og sætter s ig fast i Bunden af Kedlen. Som 
saadanne Stoffer kan nævnes Soda i forbind else med et eller 
andet S lof, der som R egel s tammer fra Planterigel, f. Eks. 
Kateku, Slivelse, Kartofler eller lignende Sloffer. elv om man 
maaske i enkelte Tilfælde v il spore en Virkning af dem, vil 
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dette være sjældent, ofte forbundet med andre uheldige Virk-
ninger, og man kan i hvert Tilfælde være sikker paa , at man 
køber de_ Stoffer, der fyldes i Kedlen, til en Pris, der er over-
ordentlig høj. Man maa selvfølgelig i hvert Tilfælde faa udfældet 
samme Kedelslensmængde og som Regel noget mere, fordi der 
bringes fremmede Stoffer ind, og disse Midler bør kun anvendes 
under meget skarp Kontrol og paa saadanne Steder, hvor anden 
Fremgangsmaade er udelukket. 

Den eneste Maade, hvorpaa Kedelstensdannelse i Kedlen ka n 
undgaas, e r ved al faa de kedelstendannende Stoffer udskill , 
førend Vandet bliver sat paa Kedlen; dette kan lade sig gøre, 
men det koster selvfølgelig baade P enge og Tid. 

De. Hovedbestanddele, der danner Kedelstenen her i Landet 
er den tvekulsure Kalle og Gibsen. Kemien lærer os, a t man kan 
faa den tvekulsure Kalk omdannet til kulsur Kalk ved a t sælle 
Kalkvand Lil. Kalkvand faas ved at udrøre læsket Kalk i Vand. Den 
kulsure Kalk kan ikke holde sig opløst og udskiller sig. Ved Opvarm-
ning af Vandet fremskyndes og fuldstændiggøres Udski llelsen , idel 
man de1:ved uddriver den i Vandet opløste Kulsyre, som forøger 
Vandets Opløsningsevne. Ved Tilsætning af Soda kan man ogsaa 
faa den tvekulsure Kalk omdannet ti l kulsur Kalk og derved ud-
skilt, men desuden kan Soda omdanne Gibsen (svovlsur Kalk) 
til kulsur Kalk og dermed ogsaa udskille den. Ved Tilsætning 
af Kalkvand og Soda og Opvarmning af Vandet faar man de 
opløste S toffer udskilt som Bundfald, og de kan nu fjernes ved 
en Filtrering af Vandet. Den Behandling sker nu i Fødevands-
renseren ; Fig. 66 viser en af Firmaet Bruun-Kruger fremslillel 
Renser. 

Kemikalierne skal tilsættes Fødevandet netop i den Mængde 
som skal benyttes, og dette sker ved Hjælp af den_ saakaldte 
Vippeskaal, som bestaar af to Rum, og so m kan vippe fra den 
ene Side til den anden. ' 

Vmidet føres til Skaalen c gennem Røret k og løber ned i 
Skaalens ene Rum. Naar delte er fyldt, faar den ene Side af 
Skaalen Overvægt, og Skaalen vipper, hvorpaa Vandet løber ud 
af Rummet; imidlertid fylder det an'det Rum sig fra Røret og 
faar OvervæglE>n, naar det første Rum er tømt. Skaalene vipper 
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saaledes s tadig op og ned, og hver Gang løber der en ganske 
bestemt Mængde Vand ned i Karret. Vippeakslen er ført ud 
igennem Væggen paa Karret e og er fast forbundet med en 
Vinge, som bevæger sig i det halvrunde Kar d, hvori Kemi-
kalierne findes. Vingen holder Kemikalierne godt blandede. I 
Bunden af Skaalen d findes en lille Ventil, hvis Spindel er ført 
op og ender i Kuglen n; hver Gang Vingen bevæger sig, løftes 

• denne lille Ventil a.f en Knast paa Vingens Aksel, og derved 

Fig. 6Ci. 

øber en ga nske bestemt Mængde af Kemikalie.vællingen ned i 
Rummet b, hvor den blander sig med Vandet. Den Mængde 
Kemikalier, der løber ned, reguleres af selve Skaalen, idet et 
lille Anslag paa Vingens Aksel holder Ventilen aaben i længere 
eller kortere Tid, eftersom man ønsker mere eller mindre tilsat. 
Det vil nu forstaas, a t der, hver Gang Skaalen vipper, vil løbe 
en bestemt afmaall Mængde Vand og en bestemt afmaall Mængde 
Kemikalier ned i Rummel b, hvori Vandet bør opvarmes til 
60 å. 70°, enten ved at der tilsættes varmt Vand fra Fortætter 
eller Kogeapparater, eller ved a l der tilføres frisk Damp eller 
Spildedamp gennem et særligt Damprør. · I Rummet b udskiller 
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den ku lsure Kalk sig, og Blandingen løber, som Pilen viser, under 
Skillevæggen ind i Rummet a, hvor det bevæger sig opad; en 
slor Del afUt·enhederne og de stendannende Stoffer bundfælder s ig 
her, medens Vandet samt de sidslc Urenheder bevæger sig herfra 
igennem Filteret. Bunden_ i delle er en Rist, der lader Vandet 
passere, og hvorpaa der ligger et Lag af Træuld, der holdes 
presset sammen af den viste Tremme; Vandel skal passere igen-
nem de smaa Mellemrum i Træulden, og derved tilbageholdes 
de sidsle R ester af Urenheder, saa al kun rent og renset Vand 
kommer op Lil Fillerets Overflade. Herfra løber det over 
Væggene ned i Fødebeholderen o, hvorfra det gennem Røret l 
løber Lil Fødeapparaterne. Kuglen P er hul og saa let, al den 
svømmer paa Vandel; stiger delle, hvilket sker naar Pumperne 
ikke a rbejder, løfter Svømmeren sig og lukker for en Hane paa 
Vandlilførselsrørct k, h vorved Vippeskaalen standser, og Rens-
1ungen ophører. Synker Svømmeren igen, fordi Pumperne sættes 

Gang, aahner den fo r Vandhanen og sæller alter R enseapparatet 
i Virksomh ed. 

Opvarmningen af Fødevandet kan underliden ogsaa ske ved 
at benytte den Varmemængde, der findes i pildedamp fra 
Maskinen eller Kogeapparatet, hvor F orholdene ikke tillader 
aller at lade delle Vand blive pumpet ind paa Ked len. Man 
kan hertil benytte el Apparat, der ganske ligner Forvarmeren i 
Econom iserne af System Wm. Schmidt. Fig. 35. Fødevandet pas-
serer den paa samme M:lade som i Figuren, men i Stedet for 
al lade Vandet fra Economiseren passere igennem Rummet if, 
ledes Spildedampen herigennem og a fg iver s in Varme Lil F øde-
vandet ; de t saaledes for varmede Vand føres derpaa Lil R øret k 

F ødevandsrenseren. 
Del blev sagl, a t der undertiden· kunde komme Fedtst.offcr 

i Kedlen, naar man brugte Forlætningsvand fra Dampmaskinen 
som Fødevand; saadan fedtholdigt Vand er ovcrordenlligl far-
ligt for. Dampkedlen. Dels kan Fedtstofferne under langvarig 
Indvirkning af den høje Temperatur sønderdele sig, saa at der 
danner sig StolTer , som angriber Kedelpladem e, men dels kan 
Fedstofferne i Forbindelse med Kedels tenen paa Pladerne danne 
en Masse, som er aldeles uigennemtrængelig for Vand og derfor 
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fo raarsager en overordentlig høj Pladelemperalur, der som al-
mindelig Kedels ten, men endogsaa i ganske lyndl Lag foraar-
sager Utælheder i Samlingerne og Buledannelser i Pladerne. 
Det er overordent ligl vanskeligl al fjerne Olie fra Vandet; den 
s implesle Maade er at filtrere Vandel gennem cl Filter, der be-
slaar af mnakokes; men dette Filter maa hyppig l renses og en 
hyppig Undersøgelse af Kedlens Indre maa find e Sted. 

Kedlen maa. undertiden renses, og delte skal ske min dst en 
Gang aarlig. 1aar der vises grov Forsø11 1111eliglied ved deus 
Rensning, kan Tilsynet paabydc, at Kedlen skal renses med visse 
bcslemle Mellemrum, der dog ikke maa være kortere end 3 Uger, 
naar Kedlen b enyttes 12 Timer i hvert Døgn, og i Forhold her-
til , naar den bruges mere eller mindre. § 36 25• 

Forud fo r Kedelrensni ngen gaar en fuldstænd ig Udblæsning 
af Kedlen. Forinden denne sælles Kedlen fra som ovenfor be-
skrevet S ide 99, og derpaa bør den henstaa i R o, til Trykket er 
faldet, og Temperaluren ha r udlignet sig ; kun hvis det haster 
·stærkt kan F yrdør og T rækkenes Rensedæksler aabnes, for at 
faa Murværke t afkølet. Saafrcm t Kedlen kun kan tømmes, naar 
cle1· er Dn.mplryk i <.l en, bør Udblæsningen Lidligsl ske, naar 
Trykkcl er unkcl Lil ta. t kg/ n11 2 • Canske nforsvarl igl er del, 
s traks efter Udblæsningen al fy lde 1 cdlcn med koldl Vand for 
at afkøle den, medens Murv,crkcl endnu er ,·at·m l ; delle kan 
give Anledning til alvorlige Kedelskader, hvis Reparation kosler 
mange P enge, og som maaske ikke bliver opdaget i relte Tid. 
Førend Mandedækslet løsnes, maa der aaones en Prøvebane 
eller en Lufthane, som giver den ydre Luft Adgang til Kedlens 
Indre; det kan nemlig ske, at der danner sig Undertryk i den, 
hvis Udblæsningshanen lukkes fo r Lidligl, førdi Dampen i Kedlen 
kan forlætle sig, efterhaanden som Kedlen afkøles, uden at 
Luften kan slippe ind i den. Løsnes Dækslet med Undertryk 
inde i Kedlen, rives det med Voldsomhed ind i den af den ydre 
Lufls Tryk, og Ulykker kan blive Følgen. 

raar Kedlen er aabcn, bør den udluftes, førend noget Men-· 
neske gaar ind i den ; delle kan ske ved en lille elektrisk Suger, 
hvor der findes flere Rensedøre, bør de aabnes a lle sammen, 
saa at der stadig kan komme frisk Lufl ind i den. Er Kedlen i 
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Forbindelse med andre Kedler, som er under Tryk, bør disses 
Forbindelse med den fjernes, eller der bør indskydes Blind-
flanger i Dampledningen , og Bundbanen og Fødehanen bør 
holdes lukkede. 

Der maa sørges for l ilslrækkelig Belysning i Kedlen; benyttes 
der elektrisk Lys, maa der udvises slor Forsigtighed; Ledningen 
fra Slikkonlakt ti l Lampe bør være i et Stykke, Lampehaand-
lagel bør være af isolerende Materiale, Beskyttelsesnet og Lampe-
fatning bør være anbragt paa isolerende Mater ialer, og Led-
ningen bør omhyggeligt undersøges i F orvejen navnlig enhver 
Del, der kan komme i Berøring med selve Kedlen, og delle bør 
ske hver Gang Lampen benyttes. Acelylenlamper og Lamper, 
hvori benyttes ]elantændelige og giftige Vædsker Ul Brændsel, 
bør slet ikke benyltes i Kedlen eller dens Træk. 

Trækkene, der skal befares af Kedelrenseren, bør være vel 
udluftede, og der skal vises Forsigtighed, naar der samler sig 
større Askemængder i dem; der kan godt under den lilsyne: 
ladende kolde Aske findes glødende Masser, som kan give An-
ledning til Brandsaar og Forgiftning (Kulosforgiflning). 

R ensningen af Kedlen beslaar dels i en R ensning af Trækkene 
og Kedelfladerne udvendig for Sod og Aske, dels i en R ensning 
indvendig for Kedelsten og Slam og endelig i en omhyggelig 
Undersøgelse af Kedlen for al opdage mulige lilsledeværende 
F ejl ved den. . 

R ensningen for Sod og Aske beslaar i en omhyggelig Af-
skrabning og Affejning af alle de Plader, der berøres af Røgen, 
og en Fjernelse af a ll i Trækkene liggende Aske. Del er navn-
lig vigtigt, at al Sod fj ernes fra Kedelfladerne, da el Sodlag 
uden paa de111 i høj Grad formindsker deres Evne Li l al modtage 
Varmen fra Røgen; findes der Trækrør maa disse naturligvis 
gennemstødes med Rørbørste. 

R ensningen for Kedelsten og Slam er langl besværligere; 
først maa al løstsiddende Kedelsten afskrabes og fj ernes sammen 
med del Slam, der efter Udblæsningen endnu er t ilbage i Kedlen, 
og derpaa begynder selve Rensningen. Denne kan foregaa med 
Haanden ved Hjælp af en Pikhammer og Skraber eller ved me-
kanisk Krafl. Pikhammeren bør være forsyn et med lo Ægge, 
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som sidder i Vinkel i Forhold Lil hinanden, for a l man bedre 
kan komme ind i alle Kroge, men disse Ægge maa ikke være 
skarpe, da de Mærker, Pikhammeren sæller i Kedelpladen, ofte 
giver Anledning lit Rustdannelse. Skraberen bør være en Flad-
skraber i den ene Ende og en Vinkelskraber i den anden Ende. 
Under R ensningen gennemgaas Kedlen fra Plade lil Plade, al 
faslsiddende Slen, som ikke kan fjernes med Skraberen, bankes 
løs med Pikhammeren, saa al den rene Kedelflade overalt kommer 
frnm; særl igt omhyggeligt renses Kroge og Vinkler samt Nille-
sømmene, da kader ofl.e findes her. Gallowaysrør og andre 
vanskeligl lilgængelige Steder renses med Hammer og passende 
lange lidt krummede Mejsler. Det er dog ikke muligt med 
Hammer e al fj erne den Slen, der sidder fast, hvor lo Vægge er 
saa læ t ved hinanden, a l der ikke bliver Plads til a l bevæge 
Hammeren, og delle er en af Grundene til , a t man er gaaet 
over til at anvende mekanisk drevet Keclelrensningsværktøj. P aa 
en bøjelig Aksel, befinder sig et Flovede, hvori der sidder flere 
Smaahamre, som svinger ud, idel Akslen løber rundt, og rammer 
Kedelstenslaget, som derved løsner sig og falder af. Drivkraften 
kan være Eleklricilel. Underliden og navnlig ved R ensning :ar 
Kogerør, drives Hovedel rundt af en li lle Vand lurbine; del fra 
Turbinen kommende Vand skyller den løsnede Kedelsten med 
sig og fjerner den. 

Efter at Kedelslenen paa Pladerne er banket løs og fjernet, 
maa alle R ørmundinger omhyggelig renses, saa at der ikke er 
nogen Forstoppelse, alle Ventiler og Haner efterses og slibes, 
og ulæ lte Pakninger skiftes. 

Endelig skylles Kedlen ren helst ved Hjælp af en Slange, 
det sidsle Slam og 'kaller fjernes, og nu fo relages en om-
hyggelig Undersøgelse af Kedelfladerne og Nillesømmene for at 
opdage mulig tilstedeværende Tæringer og R evner samt efterse, 
om alle Nillehoveder findes. Gamle Tæringer undersøges for al 
se, om de er skredet frem siden sidste R ensning, og fundne li'ej l 
meddeles Kedlens Ejer. Risl og Fyrbro saml Murværket under-
søges ved en Befaring af Trækkene, og fornødne R eparationer 
forelages. 

Del Anlal T imer, Kedlen har værel benyllet siden sidste 
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Rensning, og de Bemærkninger, som Eflersynet iøvrigl har givet 
Anledning til, indføres i Tilsynsbogen, og først saa kan Kedlen 
lukkes og gøres klar Lil aller al Lages i Brug. 

Imellem de rigtige Kedelrensninger foretages der ofle Rens-
ning af Ildkanal og Tr::ek for Sod og Aske som ovenfor be-
skrevel, ved mindre Kedler kan man underliden nøjes med en 
A[ej ning udefra med Koste paa lange Slænger. Ved Vandrørs-
kedler, hvor det er umuligl al affeje Rørene, l'enses disse fol' 
Sod ved en Dampslraa le, som enten kommer fra fast anbragte 
Appara ter, eller fra et b evægeligl Rør, som R enseren fører 
med Haanden. 

Om det Timetal, der bør forløbe mellem hver R ensnin·g, kan 
der ikke siges noget bestemt; delle er afhængigt af Kedlens 
Art, men endnu mere af den Mnadc F ødevandet er behandlet 
paa, og det m aa i h vert enkelt Tilfælde afgøres ud fra de Er-
faringer, som R ensningP.rne giver. 

Kapitel 9. 
Dampkedelskader og Farerne ved Dampkedlens Brug. 

Paa en Dampkedel optræder der i Tidens Løb Skader af 
meget forskellig Art; nogle opslaar pludseligt, uden al man paa 
Forhaand har Grund Lil a t venle dem, men andre udvikle r s ig 
lidt e fter lidt; disse s idste er naturl igvis ikke saa farlige som de 
første, fordi man s tadig kan holde Øje med dem ved R ens-
ningen og sørge for R eparation af Kedlen i rette Tid. 

De oplrædende Skader kan inddeles i : 
1.) T æringer 
2) R evner og Brud 
3) Formforandringer. 
Inden for disse tre Grupper fi nder man Fejl, som skyldes 

de forhold, hvorunder Kedlen benyttes, og som ikke er foraar-
saget ved mangelfuld Pasning eller daarlig Vedligeholdelse, og 
F ejl, som skyldes de sidsle to Ting, og som derfor kan undgaas 
ved Omhyggelighed og Aglpaagivenhed. Her ska l gives en ganske 
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korl Oversigt over de alm indeligst fo rekommende Skader og en 
F orklaring af deres Aa rsag, hvor dette er muligt. 

1) Tæringer. Disse optræder baade udvendigt og indven-
digt i Kedlen ; de viser s ig som Fordybninger i Jernpladen og er 
ofle i Bunden fyldt med et sort Pulver ; fjernes delte ved en Ud-
skrabning, ser man tils idst det rene 
Jern. 

De udvendige T æringer optræder 
ofte over s tørre Flader og er i saa 
F':.ild sjældent af særlig Dybde. Pla-
den viser s ig ujævn, idel Tæringer-
nes Dybde er forskellig; disse er al-
tid foraarsaget ved, al det Murværk 
eller Isoler ingsmateriale, der s løder 
op Lil Pladen , ha r være t fugligt i 

: 

r ig. h7. 

længere Tid. Fugtigheden kan s tamme fra ulælle Vinduer men 
skyldes som R egel Utætheder ved Sømmene paa Kedle~ eller 
Flanger og Ventiler paa Dampledningen. 

Fig. G7 viser en saaclan Tær ing, der e r foraarsagel ved, al 
lso lalionsmaleriale t s tadig er blevet holdt fugtigt. 

Undertiden optræder de som tydelig t skarpt begrænsede For-
dybninger i Pladen og er da foraarsagede ved, at Kedlen paa 
delte Sled s tadigt er holdt fu gtig af Vand, som gennem en Utæ t-
hed ved en Søm eller Iagle er kommet ud af Kedlen og s tadig 
ha r kunnet holde sig her. Ofte vil en saadan Tæring optræde i 
Trækkene og skride1' da hurt igt frem, fordi Fugligheden optager 
Syre fra R øgen, og denne Syres Indvirkning paa Jernet frem-
s~ynder dettes Ødelæggelse. Fig. 68 viser en saadan Tæring, som 
hidrører fra Utæ thed ved en Titlesøm, og Fig. G9 viser en anden 
lignende Tæring, der s ta mmer fra en utæ l Nagle. Saafremt Keclcl-
rummels Grund ikke er drænet ti lstrækkeligt, saa a t Grundvandet 
suges op i Murværket, vil de Plader under Kedlen som berøres 
af det fugtige Murværk, være udsat for Tærincr 00

1 

delle er især 
farligt, fordi det drejer s ig om Steder , der e;• d; kkede af Mur-
værk, saa at Tæringen ofte ikke en Gang opdages, selv ved et 
o mhyggeligt Eftersyn. Til udvendige Tæringer man ogsaa hen-
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regnes de Tæringer, der opstaar ved Rensedækslerne, naar disse 
ikke pakkes om, saasnart de er utætte; de optræder især hyp-
pigt ved de :nederste Dæksler ved oprelstaaende Kedler og da 
navnlig, hvor disse er vanskeligt lilgængelige, saa at man ikke 
opdager Utætheden, førend det er for senl. 

Selv om man ikke kender saa meget til Jernets Rusten, al 
man med Sikkerhed kan afgøre, hvad Grunden er til , at denne 
indtræffer, og hvorfo r den optræder, som den gør det inde i en 
Kedel, er det dog muligt at give en Oversigt over, hvor Tæ-
ringerne i Almindelighed optræder og dermed frem.bæve nogle 
Forhold, som begunstiger deres Dannelse. I Almindelighed kan 
del siges,~ at de har Tilbøjelighed til at danne sig paa Plade-

" ···: ····-.•• I 
I • 

I,_ 

Fig. 6 . Fig. 69. 

dele, som holder sig særlig varme eller særlig kolde, saml p::ia 
Pladedele, der er udsat for stærke Kraftpaavirkninger og Be-
vægelser. Man vil ofte finde Kedler tærede paa Bagbunden lige 
over Vandlinien, og man vil altid ved en saadan tæret Kedel 
finde, al Murbuen bagtil enten er faldet ned eller har været 
faldet ned. Den varme Røg fra Kanalen har opvarmet Pladen 
stærkt og har gjort Jernet tilbøjeligt li! a t rnste. Ved en slet 
renset Ildkanal finder man ofle Tæringer paa den øverste og 
forreste Del, som ligger over Ilden, hvor den varmeste R øg kom-
·mer i Berøring med Pladen; den høje Pladetemperatur er vist-
nok Skyld i Tæringen. J Bunden af Kedlen vil man ofle finde 
Tæringer omkring Bundhanen og i Forbundens Runding forneden; 
her er Murværket trukket tilbage, saa at P ladens Temperatur 
holdes forholdsvis lav ved Afkøling udefra ; samtidig er Vandet 
paa dette Sted ofte koldere end paa andre Steder, navnlig ved 
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Lancashire Kedlen, ogsaa derfor er Pladen koldere her, og detle 
er sikkert Aarsag til Tær ingsdannelsen, dog maaske i Forbin-
delse med, at Slammet i Driftspauserne samler sig her og danner 
en Masse, der holder paa Luften i Kedelvandel. Hvor lid-
kanalen støder sammen med Endebunden, fi nder man ofte 
Tæringer, som Lidt faar Karakter af en Fure. Her er det de Be-
vægelser, som Pladen udsættes for ved Ildkanalens Udvidelse1: og 
Sammentrækninger, der er Aarsag til Tæringen. Endeligt finder 
man Tæringer omkring Indmundingen af F øderørel ; disse skyldes 
saa godt som allid, a t Vandet, der indpumpes i Kedlen, inde~ 
holder Luft, som del afgiver, idet det bliver opvarmet af Kedel-
vandet , og som derfor sætter sig paa Kedelvæggene i Nærheden. 

Fig. 70 viser en saadan Tæring. De omtalte Tæringer er mange 
Aar om at danne s ig og naa en saadan 
Størrelse, at de r ummer en Fare for 
Kedlen, men delte for andrer sig helt, 
aasnart man føder med daarligt, syre-

holdigt Vand eller med Vand, som 
indeholder Stoffer, der ved Opvarm-
ningen i Kedlen danner Syrer, thi da 
skrider <le overordentligt hurligl frem 
og kan i Løbet af faa Aat· ødelægge 
Kedlen. Endelig skal det omtales, at 
der i Kedler, der i længere Tid ad 

0 

Fig. 70. 

Gangen er ude af Brug, kan oplræde Tæringer navnlig i Vand-
linjen, hvor Luften i Kedlen og Vandet har T id til a t virke sam-
tidig. Ved Kedler , der henligger hel t tømte, kommer der el Rust-
angreb over det hele, fordi der i Kedlen findes en Blanding af 
Vanddamp og Luft ofte med en saadan Varmegrad fra Nabo-
kedler , at T æringsangreb begunstiges. 

Udvendige Tæringer kan man efter det ovenstaaende undgaa, 
hvis Kedlen er læt, og enhver utæthed straks tælles, og saa-
fremt man sørger fo r a t Murværket holdes absolu t Lørt. Ind-

. ventlige Tæringer er meget vanskeligere at faa Bugt med. Det 
første, man maa henvende sin Opmærksomhed paa, er F øde-
vandet, og her kan vistnok i Almindelighed siges, a t delte inde-
holder Luft, hvis Tæringerne danner sig paa kolde Dele af 

Lærebog for Kodclpnss,•re. 8 
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Kedlen; en slærk Forvarmning vi l ofle hjælpe. Er flere Kedler 
i Forbindelse med samme Fødeledning, vil ofte en af Kedlerne 
være særlig udsat for Tæring paa Grund af Luft i Fødevandet. 
L igger Fødeledningen over Fødeindmundingerne i Kedlen, er det 
den sidste Kedel, ligger det under Fødeindmundingerne, er del 
den førs te Kedel, der er mest udsat. Man bør indrelle del 
saaledes, at Vandel af sig selv løber li! Pumpen, saa at denne 
ikke behøver at · suge, thi derved r isikerer man a t faa indsuget 
Luft gennem Pumpens Pakdaase, Det vil ogsaa være rigtigst al 
rense Kedlen hyppigt, for al faa det løslliggende Slam fjernet, 
men er dette ikke mul igt maa man forsøge blot a t skifle Vandet. 
Danner Tæringerne sig paa varme Dele af Kedlen, og er Mur-
værket i Orden, er der en Mulighed for, at Vandet indeholder 
Syre eller StoITer, der danner fr i Syre; delte maa straks under-
søges, og viser det s ig rigtigt, maa det lilraades at skaffe andel 
Fødevand. Selv om man lilsætler Kemikalier, der ad kemisk 
Vej binder Syren, vil delte som R egel ikke hjælpe, thi i Damp-
kedlen kan der indtræde Forhold, hvorved Bindingen s tedvis 
ophæves. Kan der ikke skaffes andet Vand, maa man forsøg 
i Kedlen at anbringe saadanne Sloffer, som lellere end Jernet 
træder i Forbindelse med Syren, og her er Metallet Zink saa 
godt som del eneste, der virkeligt kan hjælpe; delte ophænges 
i Kedlen, saa at det er helt dækket af Vand og i en god me-
tall isk Forb indelse med Kedelpladen; idet de t træder i For-
bindelse med Syren, opløses Zinken i Vandet , saa at Zinkklodsen 
bliver mindre og mindre og derfor ofte maa fornyes. Dernæst 
maa man sørge for en omhyggelig R ensning og R enholdelse ar 
Kedlen, saa al der ikke samler sig Kedelsten eller Slam nogel 
Sted , og sørge for en forsvarl ig Vedligeholdelse af Kedlens Mur-
værk, saa at den varme Røg ikke kan komme i Berøring med 
Plader, der ikke beskylles af Vand. 

Endelig maa man behandle de a llerede opstaaede Tæringer, 
og der kan efterfølgende Behandlingsmaade anl.Jefales. Hver 
enkelt Tæring udkradses omhyggeligt, saa at alt det sorte Pulver 
i Bunden fjernes, og det rene Jern træder frem; intet Smuds 
maa blive ti lbage. Derpaa indpensles Tæringen med et Lyndl 
Lag af en Blanding af Grafit udrørl i Mæ l_k eller Vand og 
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børstes med en Børste, som man pudser en Kakkelovn, Lil den 
bliver blank; fo r de s tørre Tæringers Vedkommende tager man 
e t Gibsaflryk. Derpaa lukkes Kedlen og tages i Brug igen. Ved 
næste R ensnin g gentages den samme Behandling; viser del sig, 
a t Grafillaget s idder fas t og vanskeligt lader sig kradse borl, 
saa skrider Tæringen ikke m ere frem; men er del forsvundet, 
og er der alter sort Pulver i Bunden a f Tæringen, er den ikke 
s tandset endnu , og en fornyet og omhyggeligere Behandling maa 
fore tages. I den førs te Tid tages s tadig nye Gibsafstøbninger af 
T æringerne, og disse samm enlignes med de tidligere tagne for 
a t faa et Skøn over, hvor hurtig Fremadskridningen er. At 
Kedlen ogsaa nu skal undersøges over det hele følger af sig 
selv, og mulige nye T æringer eller Tæringer, som ikke er op-
dagede tidl igere, Lages s traks under Behandling. Det vil vise 
sig, at mange af T æringerne kan sta ndses; man bør dog stadig 
holde Øje med dem ved Rensningerne, og underliden tages nye 
Gibsafslryk. En Udfyldning af en Tæregrnbe med Autogensvejs-
ning kan ikke lilraades. lhi dels kan man gøre F ortræd ved den 
s tærke s tedvise Opvarmning af Pladen, dels ved man ikke, om der 
har dannet s ig en meta llisk Forbindelse mellem Pladen og det nye 
Metal eller , om Tæringen kan skride frem under det paasvejsedc 
Materiale, og dels kan netop de lle nye .Me tal , som er ander-
ledes beskaffent end det gamle, give Anledning Lil et fornyet 
Tæringsangreb; nogen Forøgelse a f Styrken ved A ulogensvejsning 
paa det ved Tæringen svækkede Sted kan man l1eller ikke 
regne nied. 

Revner og Brud. Disse Skader optræder, hvor Pladen er 
udsat for s tore og især skiftende Paavirkningcr r. Eks. veu 
Sammenstødet imellem Forbund og Jldkanal, og lier er del 
ogsaa en mangelfuld R ensnino-, der ofte er Anledningen, thi 
Forureningerne forøger Pladelemperaluren og dermed Plader-
nes Bevægelser i Forhold Lil hinanden. Disse Skader er ofte 
meget vanskelige al opdage, lhi de viser s ig som en ganske 
fin Ridse i Pladen. Fig. 71 viser en Plade med en saadan 
Revne ; de t ses, at selv en betydel ig Svækkelse af Pladen ikke 
giver sig til Kende udvendigt og vanskeligt opdages. F øder 

• 
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man paa en Kedel med koldt Fødevand, saadan at del le 
strømmer ind paa en varm Plade, sker der herved stadig Op-
varmning og Afkøling af denne og dermed følgende Udvidelser 
og Sammentrækninger , som ofte giver Anledning lit Revne-
dannelse. I lldkanalen fa at· man ofte Revnedannelse i Ristehøjde, 

F'ig. 71• 

navnlig naar man anvender bagende 
eller slaggedannende Kul, fordi Luften 
fra Askefaldet strømmer op mellem 
Risl og Plade. og foraarsager en 
stærk Forbrænding her, hvorved en 
stedvis Opvarmning af Pladen ka n 
finde Sted. 

Ved for hurtig Afkøling af en 
Kedel, f. Eks. ved a t fylde den med 
koldt Vand, medens Murværket er 
glødende, faar man dannet Revner lige 
under Murværket paa Grund af den 

store T emperaturforskel mellem Pladen ved Murværket og Pladen 
under dette. Endelig kan en R evne skyldes daarl igt Materia le 
eller forkert Behandling af P laden under Kedlens Fabrikation. 
Undertiden opdages en saadan Skade først længe e{ler, at Kedlen 
er taget i Brug, og Skader af denne Art bar i mange Tilfælde 
givet Anledning til Eksplosion. 

Formforandringer optræder som Regel i stærkt ildpaa-
virkede Dele af Kedlen og skyldes enten utilstrækkelig Rensning, 
som Regel i Forbindelse med Forcering af Kedlen eller slet Pas-
ning - for lav Vandsland. 

Skallen i cylindriske Underfyringskedler og Trækrørskedler er 
i Bunden udsat for at faa Buler ; her samler der sig Kedelsten 
og Slam, som isolerer Pladen, hvorfor den bliver varmere og 
trykk~s udad af Trykket indvendig fra. 

Ildkanaler i korniske og Lancashire Kedler faar ofte Formforan-
dringer paa Grund af Kedelstens- eller Oliebelægning; de dan-
ner sig da som Regel ikke paa Kanalens øverste Del, men lidl 
nede paa Siden af Kanalen; her er denne varmest, og en Be-
lægning vil derfor være farlig; Buledannelsen gaar altid indad 
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i Kanalen - med Damptrykket. Noget lignende sker paa Kanal-
pladen paa oprelstaaende Kedler og Lokomobilkedler, naar del 
smalle Rum mellem lldkanal og Skal er ti lstoppet med Kedel-
s ten. Ved stærk Forcering af en Kanalkedel kan Kanalen under-
tiden helt forandre s in Form, saa at den bliver oval. 

Benyttes der Underblæst paa en Kedel, kan der o fte komme 
Stikflammer , hvis Temperatur bliver saa høj, a t Pladen kan blive 
glødende, selv om den ikke er særlig belagt med Kedelsten. 
Dette sker især ved bagende Kul; disse danner nemlig et lemme-
lig fast Lag, idet de smelter sammen; gaar der Hul i delte Lag, 
vil Gas og Luft søge ud gennem delte Hul og danne en under-
tiden lang og meget hed F lamme, som man kalder en Stik-
flamme, og som kan opvarme Pladen li l Glødning i en lang Ud-
stræ kning. Naar Pladen er blevet blød, kan Damptrykket ind-
vendig fra trykke den ned i en P ose. 

Akkurat det samme sker, hvis Vandstanden i Kedlen er 
sunken saa dybt, at en Del af Hedefladen er blottet, thi da bli ver 
Pladen ikke paa dette Sled afkølet af Va ndet indvendig i Kedlen ; 
den bliver glødende og derfor blød og trykkes af Damptrykket 
ned i en dyb Pose, som bliver større og større, jo længere Vand-
mangelen varer. 

Formforandringer optræder ogsaa, naar en fyld L Kedel hen-
ligger i Frostvejr, saa at Vandet fryser. Her ved udvider del sia "'' (Side 19), og for a t ska(fe Plads til denne Udvidelse, trykker det paa 
Kedelvæggen. F ormforandringer ved Frost,·ejr viser sig som Regel 
ved Renseaabningerne, idet Pladen her er svagest og trykkes udad, 
saa at der kommer en Formforandring af Kanten af Pladen. 

Naar ålle Lande nu har indrettet et Tilsyn med Dampkedler 
og krævet en vis Uddannelse af den, der passer en Dampkedel, 
saa er det, fordi det har visl sig, at Dampkr.deldriften rummer 
mange Farer for dem, der er i Nærheden af Dampkedlen, og 
a t de Ulykker, der kan ske, ofte faar en stor Udstrækning og 
betyder en Ødelæggelse af store Værdier·. 

Den største og alvorligste Fare er Faren for en Kedeleksplo-
s ion ; denne indtræffer, naar der i en Dampkedels Vægge frem-
kommer saa stor en Aabning, al Trykket inde i Kedlen pludse-
Jigt udl igner sig. Man vil derfor forslaa, at el mindre Hul ikke 
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kan give en Eksplosion; en .Hanetold, der ryger ud, eller et 
Brud paa en Dampledning, vi l kun foraarsage, al Kedlen tøm-
mer sig for Vand eller Damp, og vil ikke være farlig, med mindre 
den foraarsager, at der el andel Sled danner sig en større Aab-
ning. Derimod vil en Revne i Ringsømmen af en Ildkanal s ikkert 
frembringe en Eksplosion, naar dens S tyrke formindskes, saa at 
en Del af Kanalen trykkes ned og danner et s tort Hul. 

Den første Aarsag lil , a t Eksplosionen kommer , er allsaa den , 
at Kedlen gaar i Stykker, og del er derfor, det er af s lørs te 
Vigtighed, al man nøje følger Kedlens Vedligeholdelseslilsland, 
saa at den ikke paa noget Sled svækkes saa s tærkt, at Aab-
ninger dannes, men at Svækkelsen opdages i relle Tid, og R e-
paration forelages. 

Vandmangel er farlig, fordi Jernel mister s in Slyrke og rives 
ilu, naar det bliver glødende og formforandres. 

Den indre Aarsag til, at Kedlen kan eksplodere, idet der kom-
mer en Aabning, er, al der i den er opsparet en s tor Arbejds-
mængde paa samme Maade, som der i Krudtet er gem t en 
Arbejdsmængde, og en Kedeleksplosion og en Krudleksplosion 
ligner i meget hinanden. Idet Krudtet tændes, vil de Stoffer, 
hvoraf Krudtet bestaar, forbind e sig med hinanden; ved denne 
Forbindelse danner der sig Luftmængder, der har et Rum-
fang, der er mange tusind Gange s tørre end Krudtets Rumfang, 
og som derfor vil frembringe et uhyre Tryk i det Rum, hvori 
de er indesluttede, og derfor skaITe sig Plads f. Eks. ved at drive 
Kuglen ud igennem Kanonløbet. 

I Dampkedlen er Vandel indeslullet med en Temperatur, der 
s varer til det Tryk, del har, og som findes angive t i Tabel 3, 
f'. Eks. til 10 k'6/cm2 Overtryk, 183,1 ° C. Danner der s ig nu en 
s tor Aabning i Kedlen, vil Dampen s trømme ud a f Aabningen, 
og Trykket vil falde ganske overordentligt hurtigt, Ligevægten 
bliver ophævet , idel Trykket nu ikke længere svarer til den 
Temperatur, Vandet har, og der sker en s tor og meget pludse-
lig Dampudvikling, der ganske kommer Lil al svare til Luftudvik-
lingen ved Krudteksplosionen; denne Dampmængde vil skafl'e s ig 
Plåds ligesom Krudlluflen bag ved Kuglen, og den ri ver de 

119 

sv;geste Dele af Kedlen i Stykker, vælter Muren og kan endog 
kaste selve Kedlen eller Dele af den langt bort. 

Lad os undersøge, hvor s tore Dampmængder, der dannes. I 
en Kedel m ed Vandindhold paa 8 m8 = 8000 kg og et Tryk paa 
10 kg/ cm2 Overtryk er Vandets T emperatur 183,1 ° ; idel Aabningen 
danner sig, falder T emperaturen pludseligt l i! 100 0, og der fri-
gøres derved saa megen Damp, som der kan udvikles ved Hjælp 
af de Varmeenheder, der· er opsparede i Vandel. Idet 8000 kg 
Vand afkøles 83,1 °, frigøres der 83,1 · 8000 = 654,800 Varme-
enheder, og Lil Dannelse af 1 kg Damp behøves der mellem 480 
og 540 Varmeenheder, all efler den Temperatur, hvorved Dam-
pen dannes. Lad os i Gennemsnit regne 500 Varmeenheder; man 
vil derfor se, at der dannes 6.J>i~ = c. 13 IO kg Damp; ved 
100 ° fylder 1 kg Damp 1,7 m 8, medens 1 kg Vand fylder om-
trent 1 Liter, altsaa Ti-rr1r m s. Dampens Rumfang bliver derfor 
1700 Gange saa stor som Vandets, og de 1310 kg Damp vil 
fylde et Rumfang paa 2200 'ms, medens de før kun fyldte 
1,310 m 8• Det er denne s tore Rumfangsforøgelse, der skal have 
Plads Lil at ske, og som formaar at vælte Huse og Mure og an-
relle Ødelæggelser, som om et Jordskælv var gaaet hen over 
Stedet. 

Naar en Kedel eksploderer paa Grund af Vandmangel, er del 
kun , ford i Pladen revner, og ikke fordi den glødende Plade for-
maar at udvikle den Dampmængde, der ametler Ødelæggelsen. 
1 kg Jern, der er opvarmet til 00 °, hvilket svarer til en god 
Rødglødhede, indeholder en Varmemængde, der kun er 92 Varme-
enheder, og der skal altsaa for blot at udvikle 1 kg Damp være 
omtrent 5 kg Jern, der er glødende; en Kvadratmeter af en 10 mm 
Plade indeholder 78 kg Jern, og kan kun udvikle 7200 Varme-
enheder eller omtrent 16 kg Damp, altsaa ganske betydningsløst. 

Foruden de Farer, der opstaar ved en Eksplosion, rummer 
Dampkedeldriften ogsaa andre Farer ; de vigtigste af disse skal 
lige nævnes her, skønt de i de t foregaaende er berørte. 

Ved ufulds tændig F orbrænding i Ilds tedet kan der danne sig 
brændbare Gasarter, som endda kan blive blandede med Luft. 
Antændes en saadan Blanding af Gas og Luft, sker der en Gas-
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eksplosion, som kan være meget voldsom, selv om den i Al-
mindelighed indskrænker sig til en mindre Rystelse af l\forvær-
ket. I et enkelt Tilfælde her i Landet har en saadan Eksplosion 
væltet en Dampskorsten. Den kan være Aarsag til alvorlige For-
brændinger, hvis den antændes, idet Fyrdøren lukkes op, thi da 
kan der slaa en lang Flamme ud gennem denne. Dette undgaas 
ved al sørge for en god Forbrænding og ved at sørge for, al 
Kedlen udlu!les forsvarligt i Trækkene før Opfyring. Der maa 
ikke være helt lukkel Spjæld, saa længe der endnu er Ild paa 
Risten. 

Desuden er der en Fare for Skoldning; danner der sig en 
mindre Aabning paa Kedellegemet, vil Damp eller Vand strømme 
ud igennem denne og muligvis ramm e et Menneske; danner 
Utætheden sig i Ildsledel, er der Fare for at liden fra Ildstedet 
gennem Fyrdøren kastes ud og forbrænder en foran slaaende; 
derfor bør Fyrdøren altid være lukket med en god Klinke. 

Endelig maa Farerne ved Kedelrensning ikke glemmes, men 
disse er allerede omtalt under Kedelrensningen, samtidig med al 
de Foranstaltninger, hvorved de forhindres, er omtalt. 

For saa vidl muligt al forhindre disse Farer for Mennesker 
og formindske de Tab af Værdier, som saadanne Uheld fører med 
sig, har ethvert Land ops tillet visse R egler, som skal overholdes, 
og ansat teknisk uddannede Embedsmænd, som skal kontrollere, 
om Reglerne overholdes og sikre sig, a l Kedlerne virkelig kan 
laale det Tryk, hvOl"med de arbejder. Her i Landet er det Fabrik-
t ilsynet og dettes Fabrikinspektører, der foretager denne Kontrol 
og de nødvendige Eftersyn, og Reglerne herfor er angivne i den 
tidligere omtalte Bekendtgørelse a f l 5de Dec. 1919. 

Enhver under offentligt Tilsyn henhørende Dampkedel skal 
af Tilsynet underkastes Hovedsyn : 

1) forinden den tages i Brug som ny eller efter forelagen 
Hovedreparation eller, saafreml den er faslstaaende, efter 
~ edfunden Flytning, samt 

2) i det fjerde Kalenderaar efter sidsle Hovedsyn. 
Endvidere skal enhver af de nævnte Dampkedler ti l ubeslemle 

Tider af Tilsynet underkastes et Eftersyn. § 4-5. 
I-Iovedsynet bestaar i. en Trykprøve og en Undersøgelse, 0 111 
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de givne Forskrifter vedrørende F orfærdigelse, lndretning, Op-
stilling og Uds tyr af Dampkedlen med Dampledninger og øvrige 
Tilbehør er fyldestgjorte, samt, om de givne Bestemmelser om 
Dampkedlens Pasning og Besiglelse er overholdte. § 46. 

Ved de til ubestemte Tider foretagne Eftersyn skal Tilsynet 
paase, al Dampkedlen med Tilbehør fremdeles er indrettet, ud-
slyrel og passet i Overensstemmelse med de i Bekendtgørelsen 
indeholdte Beslemmelser, at den har været underkastet den paa-
gældende Besiglelse, sam t at den forøvrigt er i forsvarlig Sland. 

Faststaaende Dampkedler i regelmæssig Brug bør underkastes 
l~fle.rsyn minds t een Gang hverl Aar, dog at Eftersynet kan bort-
falde i de Aar, i hvilke Dampkedlen underkastes Hovedsyn. § 51. 

I de Kalenderaar, hvor Hovedsyn ikke finder Sted, skal en-
hver det offenlliges Tilsyn underkastet Dampkedel efter sted-
funden Kedelrensning besigles ind- og udvendig af Fab rik-
inspektøren eller den, som af Arbejds- og Fabriktilsynet maalle 
blive antaget dertil i Inspektørens Sled. 

Det paahviler Kedlens Ejer eller Bruger a t sørge for, al 
Kedlens Rensning foretages umiddelbart forinden Besiglelsen, 
og at de øvrige til dennes Udføre! e forn ødne Forberedelser er 
truffet rett idig. § 52. 

Ved Udførelsen af de paabudte Besigtelser skal følgende 
iagttages : 

1. Naar der formodes al være Beskadigelser paa Kedlen, 
skal Besigtelsesmanden kræve Kedlens Beklædning aftaget og 
Murværk fjernet i den Udstrækning, som er fornøden til en Be-
siglelse af Kedlen paa de paagældende Steder. Ligeledes kan 
Besigtelsesmanden forlange udlagel Rør m. v., som hindrer Ad-
gang Lil Kedlens Indre. 

2. Den Dag, Besiglelsen fi nder Sled, bør Kedlen være 
passende afkølet; staar den i Forbindelse med andre Kedler, 
som er under Tryk, skal forinden Besigtelsen disses Forbindelse 
med den fjærnes ; om fornødent paasæltes Blindflanger. 

3. Ved den ind- og udvendige Besigteh e, skal Besiglelses-
manden u ndersøge : 

a) om Kedlen er omhyggelig renset, indvendig for Kedelsten, 
Fedtstoffer , Slam m. m. og udvendig for Aske, Rust m. m. ; 
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b) om der findes Lækager ved Samlingerne rn. m. ; 
c) om der noget Sted kan spores kendelige Formforandringer; 

særl ig underkastes Fyrkanaler og Plader i Kedlens lldrurn en 
omhyggelig Undersøgelse herfor; 

d) om P lader, Vinkler, Kanaler, Afstivninger m. 111. er tærede. 
Er Tæringen saa vidt fremskreden, at Kedlens Styrke derved 
er væsentl ig forringet, maa Undersøgelsen foretages med særlig 
Omhu; er der Tvivl om Godstykkelsens Tilstrækkelighed, fore-
tages en Prøveboring, eller den undersøges paa anden hensigts-
mæssig Maade ; mis lænkelige Steder prøves ved Hammerslag ; 

e) om _alle indvendige Mundinger i Kedlens Indre Lil Ventiler 
Ha ner og R ør er rensede ; 

l) om Kedelbeslagene er i forsvarl ig Stand. 
4. Er en Dampkedel utilgæ ngelig for indvendig Besiglelse, 

undersøges dens Indre saa omhyggeligt som muligt udvendig fra 
gennem Mande- og R ensehuller m. m. 

5. Efter endl Besigtelse indfører Besigtelsesmanden Hoved-
l'esultatet af Besigtelsen i Tilsynsbo_gen . 

6. Findes Kedlen ved Besigtelsen at være i en saadan Til-
stand, at den fortsatte Brug skønnes at være forbunden med 
Fare, skal Besiglelsesmanden s traks underrette Fabrikinspekløren 
og Kedlens Ejer eller Bruger derom. Kedlen maa da ikke lages 

• i Brug, før Tilsynet giver T illadelse derlil. § 53. 
Saafremt Dampkedlen eller dens Tilbehør ved et Syn eller 

en Besigtelse viser sig a t være i en saadan Tilstand, at den forl-
sa tte Brug skønnes al være forbunden med Fare, kan Tilsynet 
nedlægge Forbud imod dens Brng, indtil det ved et a f Tilsynet 
foretaget overordentligt Hovedsyn, hvis Omkostninger afholdes 
af Dampkedlens Ejer eller Bruger, er godtirjort, a l Kedlen er i 
forsvarl ig S tand. Forbudet kan nedlægges mund tligt af Tilsynet, 
men skal inden 3 Dage skriftl igt s tadfæs tes af Direktoratet for 
Arbejds- og Fabriktilsynet ved en af Grunde ledsaget Kendelse. 

Ved' ethvert overordentligt Hovedsyn er Tilsynet berettiget 
til at foretage en indvendig Undersøgelse af Kedlen. 

Saafremt nogen Mangel eller Fejl ved Dampkedlen eller dens 
T ilbehør er bekendt for Kedelpasseren, er denne forpligtet til 
s traks at meddele delle til Kedelejeren eller dennes Stedfortræder 
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og under Synsforretningen, om Mangelen eller Fejlen ikke er 
rellet, forpligtet t il at gøre Tilsynet opmærksom derpaa. § 54. 

Ved enhver Ilds tedkedel, der er undergiven offentligt Tilsyn, 
skal forefindes en af Indenrigsministeren godkendt Tilsynsbog, i 
hvilken den, der passer Kedlen, skal anføre, hvor mange Timer 
Kedlen benylles, og endvidere skal gøre Optegne!se, naar Kedlen 
renses, efterses eller istandsæltes, naar der viser sig væsentl ige 
Mangler eller Uregelmæssigheder under dens Benyltelse, saml 
naar den i længere Tid har været ude af Drirl. 

Tilsynsbogen skal ved e thvert yn forelægges Tilsynet , der 
indfører i den Hovedresullalet af Synet, undersøger, om der i 
Bogen er indført R esultatet af den paabudte Besigtelse, saml, 
for saa vidt der er forefundet væsentlige Mangler ved Damp-
kedlen, anfører de Tidspunkter, inden hvilke Manglerne skal 
være afhjulpne. 

Rigtigheden af enhver Indførsel i Bogen vedrørende Kedlens 
Rensning, Syn, Besigtelse, Reparat ion og Mangler attesteres ved 
Underskrift af den paagældende. § 5U. 

Enhver , som har med Pasningen af en Dampkedel at gøre, 
maa være sig sit Ansvar bevidst ; han maa vide, a t Overholdelsen 
af a lle disse R egler er nødvendig for at forebygge de Farer, som 
Dampkedeldriften foraarsager, og han maa ikke alene erindre, at 
han selv er den, del førs t gaar ud over, h vis der sker en Ulykke, 
men ogsaa, at han ved mangelfuld Pasning og ligegyldig Betje-
ning af Dampkedlen udsælter andres Liv for Fare og bliver kræ-
,,et til Ansvar for de Li v, han forøder, og de Ulykker, hans 
Ligegyldighed fører med sig. 



DAMPMASKINEN 

Kapitel 10. 
Maskinens Indretning. 

Den almindelige Form af en mindre Dampmaskine, saaledes som 
den anvendes ved faststaaende Anlæg, viser Fig. 76 og 77. I Fig. 76 

t\ 

Fig. 76. 

ses Maskinen fra Siden, i Fig. 77 fra oven. A er Cyl indre n, 
hvori et Stempel kan vandre frem og lilbage, som det senere 
vil blive forklaret. Ved Hjælp ar S t e mpelslangen B, som gaar 
damptæt ud gennem Cylindrens ene Endebund, forbindes Stemplet 
med Kryds h ovedet C. Delte rnaa da komme til at bevæge 
sig frenl og tilbage sammen med Stemplet, og for al Bevægelsen 
kan foregaa nøjagtig efter en ret Linje, nemlig Forlængelsen af' 
Cylindrens MidWnje, er Krydshovedet forsynet med Glide s ko, 
som glider paa afrettede Flader indve~dig i det Rund styr, der 
omgiver Krydshovedet. 

125 

Dettes frem- og tilbagegaaende Bevægelse omsættes nu til en 
omdrejende Bevægelse ved Hjælp ar en Krumtapm ekanism e, 
som bestaar af en paa Hov e dakslen fastkilet Krumtaparm 
F, i hvis yderste Ende de1· er a nbragt en Tap, Krum tapp en 
(Krumtappinden), og af en lignende Tap, Kryd shovedlappen, 
der sidder fast i Krydshovedet, samt endelig af en Stang E, Plej I-
s tangen, som forbinder de to T appe. Naar Plejlstang og 
Krumtaparm ligger i Flugt med hinanden, hvilket vil ske 2 Gange 
under en Omdrejning, kan selv det s tørste Damptryk paa Stemplet 
ik.ke drive Akslen nrndt. Disse Stillinger kaldes Maskinens D ød-

,- -- -o- ---
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Fig. 77. 

punkter. Under Gang hjælpes Maskinen ove1· disse af Sv in g-
hj u I e t G, der er f'asl kilet paa Hovedakslen og har en tung 
Krans, som bevirker, at del ik.ke er tilbøjeligt Lil at standse, naar 
det først er kommen i Bevægelse. 

Hovedakslen hviler i 2 Lejer, Ho vedl ejet D lige op ad 
Krumtaparmen og Bagiejet D I ved Akslens anden Ende. 
Lejerne skal opslilles saalcdes, at Akslens Midtlinje bliver n øj-
agtig vandret og vinkelret paa Cylindrens Midllinje. Dette opnaas 
bl. a. ved en solid Forbindelse mellem Hovedlejet og Cylindren 
gennem Maski nstativel. Dette bestaar af det Før omtalte 
Rundstyr, som bolles samm en med Cylindren ved den ene Ende, 
og som ved den anden Ende har en Forlængelse 0, der kaldes 
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Baj onet t e n. Den yderste Ende af Bajonetten danner Underdel 
for Hovedlejet D. R undstyr, Bajonet og Hovedleje er desuden 

I. Cylinder 
2. tempel 
3. Stempelr inge 
4. Opskæring i Stempelring 
5. Cylinderdæksel 

G/7 . Dampkanaler 
. Dampporte 

9. Afstrømningsaabning 
10. Al'st rømningsrum 
11 . Spilddamprør 
12. D:.,nprør 
13. l·l ovedglidcr 
14. Eksp:rnsionsglider 
15. Hovedgliderens Hulrum 

16/ 17. Kanaler i Hovedglider 
I / t 9. Gliderstænger 
20/ 21. E kscentriker 

2'2/ 23. Åpparal Lil Inds tilling af' 8ks-
pansionen 

24. Stempelslang 
25. Krydshoved 

26/27. Pakdaasc 
2 . Knast til Indikator 

Fig. 78. 

29. Aflapn ingshane 
30. Rundstyr 
3 1 Bajonetstativ meJ Hoved le_jc 
3'2. Hovedahel 
33. Cyl indrens Fod 
34. Bagleje 
35. Svinghjul 
36. Kn nntapann 
37. Krumtappi nd 
38. K rydshondtap 
39. P lejlstang 
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støbt i eet Stykke med en stærk F o dplad e , som bolles Lil el 
svært , muret eller betonsløbt F undam en t P. Bagiejet bæres 
ogsaa af el Funda ment, og det samme et· T ilfældet med Cy-
lind ren, naar Maskinen ikke er meget li lle. 

Dampen føres Lil Maskinen gennem D a m p r ø r e t med S top-
v en til en K. Den brugte Damp føres bort fra Maskinen gen-
nem Spild da mprø r et. Dampens Bevægelse inde i Maskinen 
styres, saaledes som det senere vil b live nærmere fo rklaret, af 
2 Grider e, der trækkes ved Hjælp af 2 Ekscenlrike r M1 og M11

. 

En tredje Ekscenlrik Mm ses i Fig. 77. Den trækker Fød e-
pumpe n N Endelig viser de to Figurer R eg ul a tore n .L og 
en S t æ n ks k æ rm X . 

F ig. 78 viser forskellige Billeder af en anden lignende Damp-
maskine, men her er Cylindren og flere andre Dele a f Maskinen 
gennemskaaret , saaledes a l man ser mange flere Enkeltheder. 
Disse vil blive nærmere beskrevet senere, men Benævnelserne 
paa· de enkel le Dele er allerede her angivet ved Hjælp af Numrene 
med tilhørende Forklar ing under Figuren. 

Kapitel 11. 
Kraft og Arbejde. 

Kraft. Ved Ud trykket Kraft betegner man Aarsagen til, a t 
e l Legeme, d. v. s. en Samling af Stof, forandrer sin Bevægelse 
enten i R e tning eller i Hastighed (herunder indbefat tet, at del 
gaar fra Hvile Lil Bevægelse eller omvendt). 

Alle Legemer er paavirket af Jordens T iltrækningskraft (Tyngde-
kra ften), som drager dem mod Jordens Centrum. Er Legemet 
ophæn gt i en Snor, vil der komme et Træk i denne, men er 
Snoren stærk nok til a t kunne taale delle T ræk, forbliver Lege-
met i Ro. Det vil da være paavirket af 2 Kræ fter, neml ig Tyngde-
kraften, der virker lodre t nedad, og Trækket i Snoren, der vir-
ker lodret opad . Da de lo Kræfter er lige store og modsat retlede, 
ophæver de hinandens Virkning; man siger, at de holder hin-
a nden i Ligevægt. Klippes Snoren over, ophører Trækket i den 
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at virke ; Legemet er nu kun paavirket af 1 Kraft og vil da be-
væge sig i dennes Retning, a llsaa lodret nedad, med stadig 
voksende Hastighed, indtil det træffer paa et andet Legeme 
(f. Eks. Jordens Overflade), som har tilstrækkelig Fasthed Lil at 
kunne øve el lige saa stort Modt.ryk som det Tryk, del faar fra 
det faldende Legeme. Delle vil da blive liggende. 

En Krafls Størrelse maales i Kilogram (kg). Størrelsen af 
den Tyngdekraft, der paavirker e t Legeme, angives ligefrem af 
Legemets Vægt, som kan faas ved Afvejning paa en Vægtskaal. 
l andre Tilfæld e kan en Kraft maales ved Hjælp af Instrumen-
ter , som ofte er indrellet i Lighed med en Fjedervægt. Ind-
skydes en saadan i en Snor, hvori der virker et Træk, vi l den 
netop angive Trækkraftens Størrelse. 

Arbejde. Naar en Kraft bevæger et Legeme, siger man, a l 
den udfører et Arbejde, og Størrelsen af dette Arbejde angives 
ved Produktet af Kraften og den Vej, gennem h vilken Legemet 
er blevet flyttet i Kraftens R etning, altsaa · 

Arbej d e = Kraft X Vej. 

Vejen maales i Meter (m), og Arbejdet faas da i Kilogram-
mete r (kgm). Løftes f. Eks . en Byrde paa 10 kg fra Gulvet 
lodret op paa et 0,75 m højt Bord, saa er den anvendte Kraft 
10 kg og den gennemløbne Vej 0 ,75 m; der er a ltsaa udført et 
Arbejde paa 10 -0,75 = 7,5 kgm. 

Hestekraft. Ved Bedømmelsen af en Maskines Brugbarhed 
i et givet Tilfælde maa der ogsaa lages Hensyn til, hvor lang 
Tid den e r om at udføre e t Arbejde af en vis Størrelse. Man 
taler derfor ogsaa om en Maskines A rb ejdsyd e ls e, og denne 
maales i Hes tekraft (HK). Ved en Hestekraft forst.aar man cl 
Arbejd.e paa 75 kgm udført i Løbet af 1 Sekund (sek). Man be-
regner altsaa Hestekraften ved først at fi nde, hvor stort e t Ar-
bejde (udtrykt i kgm), der er udført i Løbet af 1 sek, og der-
eller udregne, hvor mange Gange 75 .gaar op" deri. Hvor 
mange Hestekraft der f. Eks. er blevet udviklet ved den før om-
talte Løftning af 10 kg gennem 0, 75 m Højde, kommer an paa, 
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hvor lang Tid der er brugt til Løflningen. Er Arbejdet udført 
Løbet af 1 sek1 bliver Arbejdsydelsen 

10
//

5 
0,1 HK. 

En middels tærk Hest, som skal a rbejde i en Hestegang 8 
Timer om Dagen, kan regnes at udøve et Træk paa 45 kg i 
Bommen. Bevæger den sig med en Hastighed af 0,9 m pr. sek, 
bliver det i Løbet af 1 Sekund udførte Arbejde 45 • 0,!) = 40,5 kgm, 
og Arbejdsydelsen er følgelig 

40•5 = 0 54 HK 
75 ' ' 

allsaa kun lidl over ½ HK. 

Energi. Ved Energi forstaar man i Teknik en den Arbejds-
ev n e, et Legeme sidder inde med. Energien kan optræde i for-
skellige Former. Ethvert Legem<~ er a lene paa Grund af sin Vægl 
i Besiddelse af en v is Energi ; ved a l falde, d. v. s. nærme sig 
Jordens Centru m, er del i Sland Lil a t udføre et Arbejde. Naar 
jeg f. Eks. øndag Morgen lrækker min gamle . Bomholmer " o p, 
saa vil det sige, at jeg hæver '!l Lodder, h ver paa 5 kg fra Kas-
sens Bund Lil en Højde af 1,3 m over samme. Denne Løftning 
kræver for hvert Lods Vedkommende et Arbejde paa• 
5 · 1,3 = 6,5 kgm, og del le Arbejde maa jeg udføre ved Oplræk-
ningcn og saa endda lidt mere paa Grund af Gnidningsmodstand 
i Hejseværket. Loddets Indhold af Energi forøges derved med 
6,5 kgm, og Loddet er nu i Stand til at udføre et Arbejde af 
denne Størrelse ved i Løbet af den følgende Uge al synke ned 
Lil Kassens Bund igen, idet Arbejdet medgaar ti l a t drive Ur-
værket. 

Som ovenfor nævnt, maalle jeg ved Urets Optrækning ud-
føre et lille ekstra Arbejde ved a t overvinde Gn idnings m od-
s land i fiejseværket, og den Energi, der er medgaaet hertil , er 
Loddet ikke kommet i Besiddelse af; den er allsaa tilsyneladende 
gaaet labl. Delle er dog ikke Tilfældet i den Forstand, al denne 
Energimængde er sporløst forsvundet. Del kan paavises, at ved 

Lærebog fM Kedel) asse,·e. 9 
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enhver Lejlighed, hvor der overvindes Gnidningsmodstand mellem 
to Legemer, foregaar der en Opvarmning. Enhver ved jo, hvor-
ledes man kan varme Hænderne ved at gnide dem mod hin-
anden, hvorledes man kan faa Satsen paa en Tændslik opvarmet 
til Antændelse ved at gnide den mod en Slrygeflade o. s . v. I 
alle saadanne T il fælde foregaar der i Virkeligheden dette, at en 
Del Arbe jd senergi om sæ lles Lil Varm ee n e r g i. 

Energi kan med andre Ord oplræde i forskell ige Former, og 
den samme Mængde Energi kan optræde snart i en og snart i en 
a nden Form. Man laler bl. a . om Arpejdsenergi , Varmeenergi, 
Spændingsenergi, elektrisk Energi, kem isk Energi o. s. v. Medens 
Arbejclsmængder som ovenfor nævnt maales i kgm, maales Varme -
mængder i Kalori e r (Kai.), idel man ved 1 Kalorie fors taar den 
Mængde Varme, der medgaar til at opvarme 1 kg Vand 1 ° Celsius. 
Man har nu ved Forsøg godlgjorl, at naar en vis Mæ ngde Ar-
bejde omsættes til Varme, saa kommer der altid en bestemt Varme-
mængde ud af det, og omvendt. Det har vis t sig, at der maa 
udføres et Arbejde paa 427 kgm for a l frembringe 1 Kalor ie. 

Den vigtigste Energikilde, vi har, er 'olen. Del er dog endnu 
yders t sjældent, a l dens Varme direkte omsællcs Li l Arbejde. Af 
den Energi, Solen sender os i Form af Lys og Varme, opsam-
les imidlertid en s tor Del i Plantevæksten som kemisk Energi, 
og det er saadan for mange Aartusinder siden opsamlel olenergi, 

,vi benyller, naar vi brænder Kul paa vore Tidsleder. Forbræn-
dino-en er en kemisk Proces, ved hvilken de kemiske ForbindcJ-o 
ser, som findes i Brændslet, spaltes, medens andre dannes. R e-
sultalel bliver en Varmeudvikling, og den er man i Sland til at 
omsælle til Arbejde i Dampmaskinen, idet man benytter Vand 
som Mellemled. 

Kraftmaskiner og Arbejdsmaskiner. Dampmask inen kom-
mer derved til al høre til den Gruppe Mask iner, der kaldes 
KrafCm as kin e r. Af andre Kraflmaskiner kan nævnes \'andhjul, 
Vandturbiner, Vindmolorer, Gasmotorer, Oljemolorer , ja , ogsaa 
Mennesker og Dyr maa henregnes hertil, idet disse jo er i Stand 
t il at udvikle Arbejde og navnlig i ældre Tid benyttedes meget 
der lil (Gangspil, Trædehjul, Heslegange o. s. v.). 
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En anden Gruppe af Maskiner er Arb ejds m ask in e rn e, der 
er Mellemleddet, Værktøjet, ved Hjælp af hvil ket man faar ud-
reltet det Arbejde, man ønsker. Dersom f. Eks. en Snedker an-
vender Dampkraft i s in Bed ri ft, er det jo ikke saaledes a t for-
slaa, a t Træet behandles i selve Da mpmaskinen. Det maa saves 
i Stykker paa en Rundsav eller en Baandsav, det maa høvles 
af en Høvlemaskine o. s. v. Men naar Høvlen skal skrælle en 
Spaan af, møder den en Modstand, som der skal en Krafl li! 
a t overvinde, og jo længer e F lade der skal afhøvles, desto længere 

lrækning maa Høvlen - al tsaa ogsaa Kraflen - gennemløbe. 
Den udfø rer derved et vis t Arbejde, som siges a l være forbrugt 
af Arbejdsmaskinen. 

Hele det Arbejde, som forbruges af a lle Arbejdsmaskinerne 
i en saadan Virksomhed, maa Kraftmaskinen udvikle i Løbet af 
samme Tid, og saa endda n oget mere, fordi der altid labes en 
Del Arbejde ved Gnidningsmodsland og andre skadelige Mod-
s lande dels i Maskinerne selv, dels i Aksellejer, Remtræk, Tand-
hjul eller hvilke Mellemled der nu ellers anvendes for a l fa a Ar-
bejdet overført fra K raflmaskine til Arbejclsmaskiner. om al-
mindelig R egel gælder del allsaa, al der skal være Ligevægt 
mellem Kraftmaskinens Arbejdsudvi kling paa den ene Side og 
Arbejdsmaskinernes og Overfør ingsmidlernes Arbejdsforbrug paa 
<len anden Side. Er Arbejdsudviklingen stad ig for slor, løber 
Maskin erne lø]Jsk ; er den s tadig for lille, gaar de i Slaa. Hvor-
ledes delte Forhold reguleres, vil senere ·blive omtalt. 

Kapitel 12. 
Dampens V irkemaade. 

Dampdiagrammet. I Dampkedlen overføres en Del af den 
Varme, der udvikles ved Brændslets Forbrænding, til Kedelvandet, 
som derved eflerhaanden omdannes Lil Damp med en vis pæn-
ding. Brændslets Indhold af kemisk Energi er altsaa b levet om-
formet til Spændingsenergi i Da mpen, og del er den, det nu 
gælder om at omsælle Lil Arbejde i Dam pmaskinen. 

Til Forslaaelse af del, der foregaar inde i en Dampmaskine, 
9* 
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naar den er i Gang, har man el udmærket Hjælpemiddel i det 
saakaldle Dampdiagra m, en lukket Kurve, som viser, hvorledes 
Trykket inde i Cylindren forandrer sig, medens Stemplet gen-
nemløber et Slag rrem og tilbage. Et saadant Diagram kan man 
faa optegnet af el Instrument, som kaldes en Indikato r. 

Indikatoren e1· opfundet af JJ alt og af ham benyllel i den i 
Fig. 79 skitserede Form. Den bestaa r af en Cylinder A,. hvori 
el tempel passer damplre t. Tndikatorcyl indren er med sm ene 
Ende fastskruet til en luds B paa Dampmaskinens :ylinder 
med en Hane C som Mellemled. Hanetolden har en lige Gen-

nemboring, og gennem 
tudsen fører en Kanal 

ind i Dampcylindren. Ved 
passende Indstilling af 
llanen kan man allsaa 
enten a fspærre de lo Cy-
lindre fra h inanden eller 
sælle dem i F orbindelse 
med h inanden, saaledes 
a l der kommer samme 
Damptryk paa Undersiden 
af Indika torstemplet som 
i den paagældende Ende 

af Dampcylindren. Naar Indika torhanen er lukket, vil Indikalor~ns 
neders te E nde genne111 en Vinkelboring i Hanclolden og et lille 
Hul i Hanehusel (ses i Fig. 81) komme i ~·orbindelse med den ydre 
Luft medens den øverste E nde af Indikalorcylindren a ltid er i For-
bind1elsc med den ydre Luft gennem nogle Huller i Cylindervæggen. 

aar Indikatorhanen er lukket, vil der a llsaa: være samme 
Tryk, nemlig Atmosfærens Tryk, paa begge Sider af lndika lor-
s templet, og den skrucvundne Fj ede r, som er indskudt mel!em 

lempJet og Cylindrens Laag, vil være heil uden 'pændmg. 
Slemplel slaar da paa et ganske bestemt led i Cylindr_en, og 
den Skri ves li ft, som er anbragt paa den forlængede Jnd1ka lor-
slempelstang, vil ogsaa slaa i en bestemt Højde. Føres der nu 
forbi krivesliflen et Stykke Papir anbragt paa et Brædt, der 
trækkes frem og tilbage i en Ramme i Tak t med Dampmaskinens 
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S tempel, saa vil Stiften skrive en r el Linje D paa Papiret. Denne 
Linje kaldes' d e n atmo sfæri s k e Linj e. 

Aabnes Jndika lorhanen, m edens Maskinen er i Gang, vil det 
skiftende Tryk paa Undersiden af lndikalor templet faa delle til 
at bevæge sig op og ned, idet Fjedren til enhver Tid vil være 
sammentrykket (el ler strakt) saa meget, a t Spændingen i den holder 
Ligevægt mod Overtrykket (eller Underlrykkel) paa Slemplels Un-
derside. Skrivestiflen vil udføre den samme Bevægelse op og ned, 
og føres nu Papiret forbi i vandre t R etning og i Takt med Damp-
maskinens Stempel, vil der blive tegnet en Figur derpaa. Del er 
Dampdiagrammet for den paagældende Cylinderende. 

Af dette Diagram kan man da se, hvor stort Trykket har været 
i denne Cylinderende ved en hvilkensomhelsl Stempelslirnng, naar 
blol man kender F jed r e n s Maa lestok, hvorved forslaas del 
Antal Mi llimeter, som krivesliften løfter sig, naar Trykket paa 

templet forøges med 1 Atmosfære. 
. Udmåales Ordina len li t cl Punkt af Diagrammet ud fra den 

atmosfæriske Linje, faas Ove rtrykket. D e t abso lule T r yk 
kan da faas ved herlil at lægge Luftens Tryk. Man kan ogsaa 
puu selve Diagrammel indtegne en Linje para llel med den atmos-
færiske og i en Afstand under den lig med Luften Tryk, afsat 
efter Fjedr ns Ma~tle lok. Denne Linje kaldes den ab so l u l e 
ru 11 i nj e, og naar Ordinaterne udmaales herfra, faas s traks det 

absolule T ryk. 

Glide ren. Vi vil nu undersøge, hvorledes Dampdiagrammet 
kan faa den i Fig. 79 viste Form. 

T Fig. O er vist skematisk en Dampcylinder med Stempel 
og Dampkanaler. Disse udmunder i Gliderkassen i en p lansleben 
Flade A, som kaldes Cylind e r s p ej le t. Mod delle ligger den 
ligeledes planslebne Glider B an med ~it Gliderspejl ; den har 
F orm som en firkantet Kasse, der mangler del meste af den 
Sideflade, der vender ind mod Cylinderspejlet. Glideren bevæges 
frem og t ilbage af en pan Hovedakslen anbragt [k!;:ccnlrik og 
slyrer derved Dampens Bevægelse paa følgende Maade. 

I F iguren er afmærket G for kell ige lempelslillinger 1 .. . 6. 
Naar Slemplel slaar i Slillingen 1, er del paa V ej lilvenslre og 
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mangler kun el lille Stykke i at være i Dødpunktet. Glideren staar da 
saaledes, som Figuren viser, og bevæger sig tilhøjre. Den lukker da 
endnu paa del betragtede Tidspunkt for Dampporten t il vens tre, men 
i næste Øjeblik vil den lukke op, og Kedeldampen vil kunne s trømme 
fra Gliderkassen gennem Dampkanalen ind i Cylindrens venstre Ende. 

Naar Stemplet er kommet i Dødpunkl slillingen 2, vender det 

Fig. 80. 

om, og nu kan der efter-
haanden strømme mere 
og mere Damp ind i Cy-
lindrens venstre Ende, 
medens Trykket holder 
signogenlunde konstan I, 
nemlig lidt lavere end 
Tryk.ke l i Gliderkassen 
(Trykforskell en med-
gaa1· til Overvindelse 
a f Ledningsmodstand i 
Dampkanalen). 

imidlertid naar Gli-
deren ud i s in Yders til-
ling ti lhøjre ; den vender 
om og bevæger sig nu 
til venstre. Den vil efler-
haanden naa den i Fi-
guren viste Stilling 11[ 

(den samme som Stil-
ling I, men med modsat 
Bevægelsesretning). Den 

lukker da paany for Inds trømning a f Damp i venstre Cylinderende; 
den her indespærrede Damp vil nu blive nødt til under Stemplets 
forlsatle Bevægelse tilhøjr~ at fylde et stadig s tørre og større Rum, 
d. v. s., den udvider sig (ekspanderer) og samtidig fal der dens Tryk. 
Trykf~ldet er allerede begyndt noge t tidligere ; thi Inds trømnings-
aabningen lukkes jo ikke pludseLig, men gradvis, og jo mere den 
indsn ævres, desto s tørre bliver Modstanden mod Dampens 
Gennemgang, og desto s lørre Del af Trykket Gliderkassen vil 
der da ogsaa medgaa lil at overvinde den. 
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Del fremgaar af det i Fig. 80 indtegnede Diagram , hvorledes 
Trykket falder, dels før Eks pans ione n begynder i Stil ling 3, 
dels under selve Ekspansionen, som vedvarer fra 3 til 4. Medens 
Stemplet bevæger s ig fra 3 lil 4, er Glideren naaet t il den 
neden under indtegnede Stilling IV. I denne Stilling lukker den 
endnu for vens tre Dampport, men i næste Øjeblik vil den lukke 
op, saaledes at Cylindrens venstre Ende n u gennem Dampkanalen 
kommer i F orbindelse med Gliderens indre Hulrum og derigen-
nem alter med Spildda mprøret, som i det her foreliggende Til-

. fælde antages a t føre Spilddampen ud i Lullen . l 4 begynder 
allsaa. Afs trømningen a f den benyttede Damp fra venstre Cylin-
derende, og T rykket fald er nu hurtigere end før, medens Stemplet 
ga.ar fra. Stilling 4 li! Dødpunkls tillingen 5, og Glideren lukker mere 
og mere op. Saa vender Stemplet, og under Tilbageslaget jager 
det R esten a f Dampen foran s ig u~ a f Cylindren ; Trykket falder 
yderligere, dog ikke mere, end at det s tadig er nogel h øjere end 
Atmosfærens Tryk paa Grund af Modslanden i Dampkanalen og 
Spilddamprøret. Afstrømningslinjen i Diagrammet l igger allsaa over 
den a tmosfæriske Linje, naar S pildda mpen blæses ud i Luften . 

Afstrømningen ved varer, indtil Glideren har værel ude i sin 
Yderslilling lil venstre og e1· naa.cl lilbage igen lil del samme Sled, 
hvor den s lod, da temple t va r i lilling 4, allsaa i den lill ing, 
som er tegne t forneden i Figuren ved VI. Saa luJckes der for 
Afs trømningen, og Kompress ione n begynder , d. v. s., Stemplet 
s taar i Slillingen 6, og naar det herfra bevæger s ig videre Lil 
vens tre, vil den i Cylindrens venslre Ende tilbageblevne Damp-
mængde samm enlrykkes (komprimeres), og Trykkel stiger, som 
Diagramm el viser , indtil Glideren ved S tempels tillingen 1 aller 
aabner for Dampkanalen, og Inds trømningen begynder paa.ny. 

En ganske lignende Virkning foregaa r i Da mpcylindrens højre 
Ende. Den s tyres af den samme Gliders anden Ende, hvoraf 
bl. a . følger, at naar der er Inds trømning i den ene Cylinder-
ende, vil der være Afs trømning fra den anden. 

Indikatoren. Del skal endnu med Hensyn til lndikaloren 
bemærkes, a t d en i Fig. 7fJ vis lc Form ikke er Lilfredsstillende. 
Som Eksempel paa en nyere Form af Indikator kan nævnes 
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Schaeffer et Budenberg's, som er vist i Fig. 81 og 82. I Fig. 81 
forneden ses Indikatorhanen, som skrues paa Dampcylindren ; 
foroven tilvenstre ses en Trom le, hvorpaa iler kan fastgøres 

et Slykke Papir. Om-
kring Tromlens neder-
ste Ende er lagt en 
Snor, som kan for-
bindes med Maskinens 
Krydshoved, f. Eks. 
saaledes som Fig. 3 
viser del. Naar Trom-
len saaledes faar en 
svingende Bevægelse i 
T akt med Maskinens 
Stempel, kan den træde 
i Stedet for Rammen 
i Fig. 79. Skrivestiften 
er anbragt i den yder-
ste Ende af en længere 
Stang (q i Fig. 2), 
som ved Hjælp af andre 
Slænger og et Kugle-
led p er forbundet saa-
ledes med Indikatorens 
Stempelslang h, at 
Skriveslirt en faar sam-
me Bevægelse som In-
dikatorens Stempel d, 

Fig. 1. men i større .Maaleslok 
(4 a 6 Gange saa lang 
Vandring). 

l Fig. 83 kan den samme Indikator sættes i Forbindelse 
sna rt• med den ene og snart med den anden Cylinderende ved 
Hjælp af en Skiflehane, som ses under Indikatorhånen. 

Maskinens Hestekraft. Af det, ·aer nylig er blevet for-
klaret, fremgaar, at Damptrykket i hver af de to Cylinderender 

. ) 
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stadig forandrer sin Størrelse, saaledes som Diagrammet i 
Fig. 80 viser det. Men naar der ikke er samme Tryk paa begge 
Sider af Stemplet, vil delle være tilbøjeligt til al bevæge sig i · 
den Retning, det største 
Tryk har. Gaar Stemplet 
fra venslre Lil højre (Fig. 
84), kaldes Trykket paa 
dels venstre Side Dri v-
trykke t, medens Trykket 
paa dets højre Side kal-
des Mod try kk e t. For-
skellen mellem disse to 
Tryk kaldes Diffe r e n s-
trykket, og saa · længe 
der er Indstrømning eller 
Ekspansion paa venstre 
Side, sam tidig med al der 
er Afstrømning paa højre 
Side, saa vi:! Drivtrykket 
være s tørre end Modtryk-
ket, og Differenstrykket vi l 
altsaa være rettE'l fra ven-
s tre mod højre, d. v. s. Fig. 2. 
fremme Bevægelsen. Hen-
imod Slutningen af S tempelslaget aftager Drivlrykket stærkt, 
samtidig med at Modtrykket vokser, naar Kompressionen først 
er begyndt i den højre Cylinderende. Der plejer da a t være en 

Fig. 83. 
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lille Periode, h vor Differens trykket vi rker imod Bevægelsen, men 
d el formaar dog ikke al standse denne, naar Maskinen og navnlig 
Svinghjulet førs t ha r faael Fart. Det bremser blot Bevæcrelsen 

" noget, saaledes at der ikke saa lel kommer Slød i Maskineriet 
naar S templet vender, hvilket der ellers vi lde være Tilbøjelighed 
Lil at komme, især ved hurtigløbende Maskiner. 

Naar S templet bevæ-
ger s ig et Stykke under 
Paavirkning a f DiITe rens-
lrykket, udfører denne 

F. 8 Kraft e t ArbeJ'de, som •1g. i . 
i Henhold t il det, der 

t idligere er lært (, . 128), maales ved Kraften X den gennemløbne 
Vej. Jo h øj ere Drivlrykslinjen 2-3- 4-5 i Diagrammet (Fig. O) 
ligger, og jo la vere i\'Iodlrykslinjen 5- 6- 1- 2 ligger (Modlryks-
linjen skulde egentlig lages fra Diagrammel fra den anden Cylinder-
ende, men Slulningsresul-
latel bliver det samme), 
d esto s tørre bliver DilTe-
rensl rykkel, og des lo s tørre 
bliver da ogsaa det Ar-
bejde, som denne Kraft ud- . 
fører. Men ser vi paa Dia-
grammet og tænker os 
Drivlry kslinjen rykket op-
cller, Modtrykslinjen ned-
efter, saa bliver ogsaa 
Arealet (Fladeindholdet) 
af Diagrammet s tørre. 

Fig. ii . 

Diagram m e l s Area l e r li gefrem e t Ma a l for d e t Arb ejd e, 
s om Da mpen udfører i den paag::eldende Cylinderende under 
en Omdrejning, og tæller man blot Maskinens Omdrejninger pr. 
Minut, 51lmlidig med al der Lages Diagrammer fra begge Cylinder-
ender, vil man heraf kunne udregne, hvor mange Hestekraft 
Dampen har ydet i Maskinen (indi ce ret Hes t ekraft). Vi vil 
prøve delle paa et Eksempel. 

I Fig. 85 ses foroven en Gengivelse i sand Størrelse af et 
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Diagram fru den ene Ende af en Dampmaskine, h vis Cylinder 
har en indvendig Diameter af 300 mm, og h vis tempel har en 
Slaglæ ngde (d. v. s. Vandringen fra det ene Dødpunkt Lil del 
andel) paa 490 mm. Diagrammet fra den anden Cylinderende 
liar samme S tørrelse, og Omdrejningstallet er, mens Diagrammerne 
blev laget, maall Lil 150 pr. Minut. Hvor mange indicerede 
H eslekraft ha r :Maskinen ydet? Delle kan findes paa følgende 
.Maade. 

I samme Figur er der forneden legnel et R ektangel (en Fir-
kant med rette Vinkler) , der har samme Areal som Diagrammet. 
Højden af delle Rektangel udmaales paa figuren Lil 15 mm, og 
delte er altsaa det virkelige Diagrams Middelhøjde. Men den 
Indika tor fjeder , som blev benytte t, da Diagrammel blev laget, 
liavde en saad:rn Stivhed, a t der til 1 Atmosfæ res Overtryk i Cy-
lindren sva rer en Løftning paa 5 mm af Skrivesliften. De 15 mm, 
som Diagrammets Middelhøjde beløber s ig Lil, svarer allsaa Lil 
15 : 5 = 3 Atmosfærers Tryk, cl. v. s., Maskinens Stempel har 
i Gennemsnit være l paa virket a f el DiITercnslryk af 3 kg paa 
h ver Kvadrat centimeter (cm 2) af den Flade, Trykket virker paa. 
Denne Flade er en Cirkelnade med Diameler 300 mm eller 30 cm, 
og denne Flades Areal er 22/ 7 • 15 • 15 = 707 crn 2• Hele Differens-
trykkel bl iver eta gennemsnitlig 3 -707 = 2 121 kg. Under et Slag 
gennemløber St emplet Vejlængden 490 mm eller 0,49 m, og 
Dampen udfø rer a ltsaa pr. S lag el Arbejde paa 2121 · 0,49 = 
1040 kgm. Men naar .\faskinen løber 150 Omdr. pr. Minul, bl ir er 
de t 300 Slag pr. Minut eller 5 Slag pr. Sekund. I Løbet a f 1 sek 
udfør er Dampen allsaa cl .Arbejde paa 5 · 1040 5200 kgm, og 
naar delle Tal deles med 75, faas Hestekraften (se S. 128), 
allsaa Maskinen har indiceret 5200 : 75 = ca . 7 HK. 

Af Maskinens indicerede Arbejdsydelse medgaar en Del Lil at 
overvinde de skadelige Modstand e i .\faskinen selv, f'. Eks. Gnid-
ningsm odstand ved Stempel og Glidere, i Lejer og Pakdaaser 
rn. m. R esten , som er tilovers Lil Ud førelse af nyttigt Arbejde, 
er det, der kaldes :Maskinens e ffektive H es tekra ft. 

Dobbelte Glidere . Vil man opnaa en rolig Gang a f Ma-
s kinen og en økonomisk Udny ltelse a f Dampen, maa de S tempel-
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stillinger 1, 4 og 6, ved hvilke Indstrømning, Afstrømning og 
Kompression begynder, ligge omtrent, som vis t i Fig. 0. Det 
gælder altsaa om at faa Maskinen selv til at give Glideren en 
saadan Bevægelse frem og tilbage, a t den aabner for Indstrøm-
ning i rette Tid, og at den ligeledes aabner og lukker for Af-
s trømning i relle T id (naar Afstrømningen slutter, begynder 
Kompressionen). De t kan opnaas ved at trække Glideren fra en 
Ekscentrik, der a nb ringes paa Hovedakslen. Dens Indretning vi l 
senere blive beskrevet ( . 151) ; den frem- og tilbagegaaende Be-
vægelse af Glideren, som den fremkalder, er ganske den samme, 
som om Glideren gennem en Slang GB havde været forbundet 

med en paa Akslen A 
fastgjort Krumtap B, 
saaledes som det er 
antydet skematisk 
Fig. 86. 

Fig Su. 
I Fig. 0 er vist 6 

sammenhørende S lil-
linger af Hovedkrum-

tappen K og Gliderens Krumtap l!,. Akslen drejer sig i Pilens 
R etning. I Stillingen I er Glideren allsaa paa Vej tilhøjre; den 
skal netop til a l lukke op for Indstrømning af" Damp gennem 
Dampporten tilvenstre. Hovedkrumtappen (og a ltsaa ogsaa 
S lemplel) s taar omtrent i Dødpunktet lilvenslre. Glideren slaar 
ikke i s in Midlslilling, m~n el Stykke længere fremme, og Vinklen 
mellem de Lo Krumtaparme er derfor heller ikke ret (90 °), men 
noget s tørre. For Gliders tillingerne II- VI kan de tilsvarende 
S ti llinger af Hovedkrumtappen og af Gliderens Krumtap ses af 
de 5 andre Smaafigurer i Fig. 80. Foroven i samme F igur ses, 
at naar Glideren lukker for Indstrømningen i Stilling 3, har 

templet gennemløbet ca. 60 ¾ af hele Slaglængden, og saa stor 
en Brøkdel af Cylindrens Rumfang er altsaa bleven fyldt med 
Damp af omtrent samme Tryk som del, der er i Kedlen. Man 
siger da , at Maskinen arbejder med ca. 60 ¾ Fyldning. Det 
vil indses, at naar lndstrømningslrykket og Afstrømningstrykke t 
ikke forandres, vil en større Fyldning give el s tørre Areal a f 
Diagrammet, hvilket betyder, a l der udføres mere Arbejde 
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{Maskinen bruger samtidig mere Damp). Ved at forandre en 
Dampmaskines Fyldning kan man altsaa afpasse dens Arbejds-
ud vikling efter Arbejdsforbruget. 

Skal Maskinens Fyldning forand res, kræver det en Forandring 
i Gliderens Bevægelse; men derved forandres samtidig lnds t.røm-
ningens, Afstrømningens og Kompressionens Begyndelse, og det 
tør kun ske i ringe Grad, hvis ikke Maskinens Gang og Damp-
forbrug skal bli ve uheldig paavirket deraf. Del viser s ig især 
vanskeligt a t komme ned Lil smaa Fyldninger, men saadanne 
foretrækker man netop al arbejde med, fordi det viser s ig mere 

økonomisk (dampbesparende) a t a rbejde med en lille Fyldning i 
en Cylinder med slor Diameter (Tværmaal) end med s tor Fyld-
ning i en Cyl inder med lille Diameter og samme laglængcle og 
Omdrejn ingsla l. 

Ved saadanne Dampmaskiner, hvor det eL· af Betydning, at 
Dampforbrugel ikke bliver for s tor t, erstaller man derfor i R eglen 
den ovenfor behandlede enk e l le Glider , som forøvrigt ogsaa 
kaldes en Skuffeg lide r eller Kasseg li d e r, med en dobbe l t 
Glider, f. Eks. med den i Fig. 87 vis te Meye1·'s Glider. Denne 
bestaar af en Hovedglider (eller F ordelingsglider), som ligger 
a n mod Cylinderspejlet, og som ligner en Kasseglider, der er 
fo rlænget, saaledes al der ved hver Ende bliver en gennemgaaende 
Kanal (a og b i Figuren). Paa Ryggen af Hovedglideren, som 
ogsaa er plant afrettet, kan Eks pans ionsg l ideren, som be-
s taar af de to Klodser c og d, vandre frem og tilbage. Hver af 
de lo Glidere trækkes af sin Ekscentrik (se Fig. 78) . 

Her arbejder nu Hovedglideren, ganske som før forklaret for 
den enkelle Gliclers Vedkommende. Naar den aabner for Ind-
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strømning i venslre Cylinderende, s trømmer Dampen fra Glider-
kassen gennem Kanalen a. og videre gennem Dampporlen i Cy-
linderspejlet. Men inden Hovedglideren naar a t faa lukket Damp-
porten igen, har Ekspansionsgliderens Klods d lukket Kanalen a, 
og saa hører Indslrømningen venstre Cylinderende op, allsaa 

Fig. 

Fig.. 89. 

Ekspansionen begynder. Vil 
man have en anden Fyldning, 
drejer man Gliderslangen 
ved Hjælp af Haandhjulet e. 
Stangen er skrueskaare t paa 
de Sleder, hvor den ha r fa t 
i Klodserne, men med højre 
Gevind del ene og venslre 
Gevind de t andet Sled. En 
Drejning af Slangen vil all-
saa bev irke, a t Klodserne 
nærmer sig Lil hinanden eller 

!Jerner sig fra hinanden, 
eftersom der drejes den 
ene eller den anden Vej 
rundt. Men nærmes Klod-
serne li! hinanden, vil de 
lukke senere af for Dam-
pens Indstrømning; Ma-
skinen faar allsaa s tørre 
Fyldning og udvikler mere 
Arbejde ; omvendt, hvis 
Klodserne fjernes fra hin-
anden. 

Ved Hjælp af Meyers Glider kan Maskinens Fyldning uden 
Vanskelighed varieres lige fra O og op til f. Eks. 70 ¾, men her-
til kræ.ves da ogsaa et større Anlal Omdrejninger af Glider-
s tangen. Omstillingen maa derfor besørges a f Maskinpasseren ved 
Hjælp af del før omlalle Haandhjul. Bedre vilde del selvfølgelig 
være, om man kunde faa Maskinen selv til al forandre sin Fyld-
ning, naar del tiltrængles, og de t kan ogsaa opnaas ved Hjælp 
af en R egulator, . hvis Virkemaade senere (S. 154) vil blive om-
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talt. Der maa da anvendes en lidl anden Form af dobbelt 
'Glider, f. Eks. Rider's Glider. 

Denne kan være indrettet , som vis t i Fig. 88 og 9. Fig. 8 ' 
viser Hovedglideren alene. Den Side af den , der vender bort fra 
os i Figuren, skal ligge an mod Cylinderspejlet, og den har 
ganske samme Udseende som ved Meyers Glider . Men de lo 
Kanaler, som i Fig. 7 er mærket rned a og b, er ved Riders 
Glider vredet paa Vejen gennem Hovedglideren, saalcdes at de 
paa dennes krumme Bagside, som vender frem imod os i Fig. 88, 
viser s ig som to skraa lliggende P orte. Eks pansionsglideren be-
slaa r a f en enkelt Plade, h vis Kanter er Lils varende skraat af-
skaarne. Den ligger i Fig. 9 saaledes, al den dækker begge de 
skraa P orl-e; men naar den bevæger s ig frem og tilbage i Slan-
gens R etni ng, vil den lukke op og i snart for den ene og snart 
fo'.· den anden af dem. Al den lukker op, be tyder dog ikke noget, 
lh1 paa det Tidspunkt vil Dampporten i Cylinderspejlet altid være 
lukkel af Hovedglideren, og først naar denne lukker op, vil Jnd-
slrømningen i den paagældende Cylinderende b egynde. Derimod 
vil det s tadig være Ekspansionsg/iderens Lukning af den skraa 
Port, der a fbryder lndslrømningen og altsaa bestemmer Fyld-
ningens Størrelse. Men drejes nu Ekspansionsgliderens S tang lidt 
(og d~lte kan under Maskinens Gang besørges af R egula toren), 
saa vd Pladen ogsaa drejes, og Lukningen a f de skraa Porte 
vil da falde enlen tidligere eller senere end før, eftersom Drej-
ningen er foretaget Lil den ene eller Lil den anden Side. Fyld-
ningen bliver a llsaa enten mindre eller s tørre. 

Ventilstyring. Dampens Bevægelse ind i og ud af Cylindren 
kan ogsaa s tyres ved Hjælp af Venti ler i S tedet for Glidere 
(Fig. 90). De t anvendes især, naar Maskinen arbejder med over-
hedet Damp. Ved Gliders lyring er det nemlig nødvendigt for a t 
skaITe Tæ thed mellem de glidende Flader, at disse trykkes rel 
kra fLi gl mod hinanden , hvilket i Reglen sker paa den Maade, at 
Damptrykket ganske naturlig bliver slørre paa Gliderens Bagside 
end paa dens Fors ide. Men der opstaar da ogsaa mellem de 
paagældende Flader en belydelig Gnidningsmodstand og et ikke 
ringe Slid, som søges formindsket ved Smøring. Smøreoljen Lil-
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Fig 90. 
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føres i R eglen paa den Maade, at man f. Eks. ved Hjælp af et 
Mollerup's Smøreapparat (vil senere blive nærmere omtalt) tryk-
ker Olje ind i Damprør el; Dampen river saa Oljen med sig og 
fører den frem baade til Gliderne og li! Cylindren. Naar Maskinen 
a rbejder med mællet Damp, som a llid indeholder lidt Vandstænk 
i s ig, vil denne Fugtighed bidrage til, at Oljen bedre hefler sig ved 
<le gl idende Flader, so m Dampen bestryger. Arbejdes der derimod 
med overhedet Damp, vil ikke a lene denne Fuglighed mangle, 
men Temperatureo . af Dampen og allsaa ogsaa af de glidende 
Dele bliver betydelig højere, hvilket yderligere vanskeliggør Smø-
ringen. 

Ved Ventils lyring findes der i R eglen ved hver Cylinderende 
to Ventiler, nemlig en Indstrømningsvenlil foroven og en Af-
strømningsventil forneden. Naar disse Ventiler er lukkede, slulter 
de tæt til afretlede Sæder, og naar de aabnes, løfles de fra 
Sæderne, uden a t der foregaar nogen Glidning. Her er derfor 
ingen Brug for Smøring, og Anvendelsen af overbedel Damp 
volder ingen Vanskelighed paa delle Punkt. 

Ventilernes Bevægelse foregaar i Reglen ved Hjælp af Eks-
eentriker, der sidder paa en Slyreaksel, som ligger langs med 
Cylindren og trækkes fra Hovedakslen gennem et Par Tand-
hjul (ses i Fig. 103). Ekscenlrikstængerne har fat i Ventilerne med 
a ndre Slænger og Arme som Mellemled, men del kan forøvrigt 
indrettes paa mange forskellige Maader, som ikke skal omta les 
nærmere her. 

Dampforbruget. Tænker vi paa en Dampmaskine, som 
stad ig arbejder med det samme Indstrøm ningstryk, og hvis Fyld-
ning af Regula toren afpasses efter Maskinens Belastning, saa er 
{let indlysende, a l jo større Fyldning Maskinen arbejder med, 
desto større Vægtmængde Damp bruger den pr. Omdrejning 
alene for at faa det Rum fyldt, som S templet har gennem løbet, 
.inden der af Glideren lukkes af for Damplilførslen. Denne Del 
a f Dampforbruget kaldes Mas kin e n s nyt Li ge Dampforbrug, 
men ved S iden heraf maa der paaregnes et betydeligt Damp-
-forbrug li! Dæ kning af T ab p aa Grund af Afkøling og 
Utælheder. Disse sidste optræder navnlig ved Stemplet, ved 

L<ercbog fo,· Ked ulposs er e. I 0 
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Gliderne og ved Pakdaaserne, men ved vel vedl igeholdle Ma-
skiner skulde de ikke give noget særlig s tort Tab. Afkølingstabet 
kan derimod let b live stort som Følge af de Tempera lurforan-
dringer , der foregaar inde i Cylindren i Løbet af en Omdrejning. 

A llerede uncter Indstrømningen i Cylindren vil Dampen ved 
Berøring med de koldere Vægge i Dampkanal og Cylinder af-
give Varme Li l d isse. Følgen heraf vi l b live, naar der arbejdes 
med mættet Damp, al en Del af denne fortælles, og denne Af-
givelse af Varme til Cylindervæggen med tilhørende Fortætning 
vil i R eglen forlsælles et Stykke hen i Ekspansionsper ioden. 
Der kommer saa el Tidspunkt, hvor Dampen og Væggenes 
inders te Flade har faaet samme Temperatur, dels ford i Væggene 
er blevet opvarmet, dels fordi Dampens Temperatur er aftaget, 
cflerhaanden som Trykket er faldel. J de t Øjeblik ophører 
Varmeudvekslingen, men under den sid le Del af Ekspansions-
perioden og hele Afstrømningsperioden fortsælles den i modsat 
Retning af før, idel Væggene nu afgiver Varme til den koldere 
Damp, samtidig med at de selv afkøles. Under Kompressionen 
s tiger Dampens Tryk og allsaa ogsaa dens Temperatur igen, 
men Væggene naar dog ikke al f:a synderlig Del i denne Op-
varmning, før Indstrømningen paany begynder. 

Den Dampmængde, som for tælles li! Vand i Cylindren , mister 
derved den Spænding, som den var kommen i Besiddelse af i 
Kedlen ; den er da ikke længere i Sland li! al udføre noget Ar-
bejde, men maa betragtes som tabt. Delle Damplab kan for-
mindskes ved al omgive Cylindren med en Dampt r øje, cl. v. s. 
et Hulrum, hvortil der stadig føres frisk Kedeldamp. Cylinder-
væggenes Temperatur falder da ikke saa s tærkt under Afstrøm-
ningen, og Tabr:i ved Fortætning i Cylindren bliver følgelig 
m indre. Naturligvis bruges der Lil Gengæld nogen Damp i T røjen, 
men Erfaringen viser , a t der alligevel opnaas en Besparelse ved 
at bruge Damptrøje, naar Maskinen ikke er ganske lille, og naar 
den årbejder med mættet Damp. Varmeta bel fra Maskinen li! 
den omgivende Luft søger man iøvrigt at formindske ved a t 
beklæde den m ed varmeisolerende S loffer (se S. 10). 

Arbejder Maskinen med overhedet Damp, stiller Forholdet 
sig anderledes. Naar den indstrømmende, overhedede Damp kom-
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mer i Berøring med de koldere Cylindervægge, vil den afkøles, 
men For tætn in g kan ikke fi nde Sted, før hele Overhedningen er 
gaaet tab t, allsaa Temperaturen faldet til den Mætningstempera-
tur, som svarer !il Dampens Tryk ; og det v il i R eglen førs t 
ske et Stykke hen i Ekspansionsperioden. At Dampen afkøles, 
betyder ganske vist ogsaa et Tab, men naar den blot ikke fo1·-
lætles, har den dog stadig en Spænding, som kan udnylles ved 
Stemplets F remdrivning. Damptrøje er ikke til nogen Nytte, 
naar der bruges overhedet Damp. 

Ifopitel 13. 
Maskinens enkelte Dele. 

Cylindren. Denne er af Støbejern, glat afdrejet paa Inder-
siden og forsynet med 2 Endebunde, af hvilke den ene ofte er støbt 
i eel Stykke med Cylind ren (Fig. 91), medens den anden ma::t 

rig. 9 1. 

kunne fjernes, for at Stemplet kan komme paa P lads. Cylinder-
væggen er ofte dobbelt, saaledes at der mellem de to Vægge frem-
kommer et H ulrum , der kan benyttes som Damptrøje. De lo 
Vægge kan være s tøbt sammen i eet S tykke, men hypp igt er 
den inderste en løs For in g; den kan da støbes af en haardere 
og tættere Sort Støbejern og lettere fornyes, n:iar den er uds lidt. 

Cylindrens Længde maa afpasses saaledes, a l der, naar 
S templet er i Død punk let, endnu er et S p i Il e rum paa 5-8 mm 
mellem S tempel og Endebund, dels for a l der ikke skal ske el 

10• 
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Sammenstød mellem disse Dele som Følge af uberegnelige 
Længdeforandringer ved Efterspænding eller Opvarmning, dels 
for at mulig tilstedeværende Fortætningsvand ikke saa let skal 
komme i Klemme, saa at Endebunden slaas ud . raar saadant 
Vand samler sig under Maskinens Gang, høres der s tærke Slag, 
og Vandet man. da snarest fjernes gennem Aftapningshanerne 
(Nr. 29 i Fig. 7 ). 

Gliderkassen. Denne er ved mindre Maskiner oftest sløbl 
i eet Stykke med Cylindren; ved større Maskiner er den bollet 
sammen med denne. Den lukkes med et faslbollet Dæksel paa 
en af Siderne, s~ort nok til at Gliderne kan komme paa Plads. 

Pakdaaser. Paa de Steder, hvor Stempelslangen eller 
Gliderstængerne gaar gennem Bund eller Vægge, maa der skaf-

Fig. 92. 

fes Tælhed ved Hjælp af Pakdaaser (Stoppe-
bøsser). Fig. 92 viser en saadan ; den indeholder 
et Hulrum med en Bundring (af Meta!), der 
sluller omkring Stangen. I Hulrummet fyldes 
Pakningsmalerialel (se S. 7), og det Lilspændes 
af en anden Metalring, idet et Laag skrues paa. 
Ved tykkere Stænger maa Tilspændingen dog 
udføres paa anden Maade, nemlig ved Hjælp 
af en "Brille" og 2 - 4 Skruelappe med Mø-
triker (se Fig. 91). De blødere Pakninger an-
vendes ved mættet Damp, Metalpakni~ger for-

trinsvis ved overhedet Damp. 

Stemplet. Forskelltge F ormer af Stempler er vist i Fig. 7 , 
93, 94 og 95. Mater ialet er i Reglen Støbejern, sjældnere Staal, 
for selve Stempel legemets Vedkommende. Men delle passer 
ikke nøjagligt i Cylindren; Tætheden mellem Stempel og Cylin-
der tilvejebringes ved Hjælp af fjedrende Stempelringe, og 
disse •1aves hyppigst af Støbejern, underliden af Meta!. 1 Fig. 78 
og 93 er Ringene lagt ind i Riller, der er neddrejet i Stempel-
legemets krumme Overflade. De er se lv. pændend e , hvilket 
opnaas paa den Maade, at de afdrejes udvendig til en Diame-
ter, der er lidt st_ørre end Cylindrens ; derefter opskæres de et 

149 

Sled, og der fjernes saa meget af Materialet, al Ringen kan 
klemmes tilstrækkelig sammen, til at den kan presses ind i Cy-
lindren. Den vil saa have en 
Tilbøjelighed til at retle sig ud 
igen og derved sladig holde sig læ l 
imod Cylindervæggen. Ringenes 
Tykkelse maa ikke være større, 
end at de er elastiske nok til at 
kunne laale al s_møges uden om 
Stempellegemet for al komme paa 
Plads i Rillerne. 

I Fig. 94- og 95 er der kun en 
enkelt Ring, som ogsaa er opskaa-
ret. Den er imidlertid ikke selv-
spændende, men presses ud mod 
Cylindervæggen af 6 Fjedre. For 
a t der ikke saa let skal slippe 
Damp igennem Opskæringen, er 
denne lukket af en Laas (Fig. 96), 
som er fastgjort til den ene Ende 
af Ringen, men kan glide frit ind 
i et Hak i den anden. Saadanne 
Laase er overflødige ved de først 
omtalte Stempler med et større 
Anlal Ringe, lhi naar man blot 
her sørger for, at Opskæringerne i 
de forskellige Ringe ikke ligger i 
Flugt, men er forsat saa meget 
som muligt for h inanden, saa vil 
det blive saa besværligt for Dam-
pen at slippe igennem, at Utæt-
heden bliver uden praktisk Betyd-
ning. 0 pskæringen lægges skraa t, 
da der ellers let sl ides Ridser i Cylindren. 

Fig. 93-

:l<'ig. 94. 

Fig. 95. 

Fig. 96. 

Stempelstangen. Denne fastgøres med sin ene Ende i 
Slemplet og med den anden Ende i Krydshovedel. I Fig. 95 er 
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Forbindelsen med Stemplet foretaget ved Hjælp af en Tværkile, 
men i R eglen benyttes en Møtrik (Fig. 78 og 93), som spænder 
S templet op mod el Bryst eller morl en Konus paa Slangen . . 
Møti-iken maa ved en Split eller paa anden Maade sikres mod 
al gaa løs, thi ellers kan den komme i Klemme og bevirke, a l 
Endebunden slaas ud. Ved større Maskiner er Stempelslangen 
ofte forlænget bagud , saaledes a t der bliver Pakdaase, og derved 
Slyr for Slangen i begge Endebunde. Stangen laves af haardt 
Slaal. 

J<.rydshovedet. Forbindelsen mellem Stempelstang og 
Krydshoved ses i Fig. 78 . Her er Slangen skruet ind i Kryqs-
hovedet, og en Kontramøtrik sikrer "den mod al løsne sig. Ved 
større Maskiner foretrækker man a t samle med T værkile. Selve 
Krydshovedet kan laves af S tøbejern heil igennem eller ogsaa a f 
smedet S taal eller Slaalsløbegods med løse Glidesko a f Støbe-
jern, fordi delle Metal slider bedre mod del støbte S tyr. I 
Krydshovedet er fastgjor t Krydshovedlappen (Nr. 38 i Fig. 7 ). 
Den er af haardt Staa l. 

Plejlstangen. Denne er betegnet ved 39 i Fig. 78. Den 
smedes af blødt Slaal. Det midterste S tykke, Skaf t e t, har 
rundt eller firkan tet Tværsnit ; Enderne udsmedes til H o ve d e r, 
som kan gribe om de to Tappe, Krydshovedlappen ved den ene 
og Krumtappen ved den anden Ende. Mellem Stang og Tap 
indlægges der Broncepander (ofte foret med Hvid metal), som kan 
efterspændes eller fornyes, naar S liddet kræver de t. Efterspæn-
ding kan foretages med Kiler eller Skruer, idet der dog ogsaa. 
ofte benyttes Mellemlæg af tyndere eller tykkere Plade, som 
maa fjernes eller affiles, samtidig med at Panderne udskrabes, 
naa r Hullet er slidt ovalt. I Fig. 76 er vist den Form af Hoved, 
som anvendes mest ved Stangens Krumtapende; den kaldes e·l 
Mar i n e hov e d. 

Krumtappen . Krumlappinde n (Vortelappen) laves af 
haardt Slaal og har ved sin ene Ende en konisk Forlæ ngelse, 
som passer ind i et tilsvarende Hul i Krumtaparmen (Nr. 36 
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i Fig. 78). Den befæstes heri ved Inddrivning eller ved Krymp-
ning, og Forbin.delsen sikres ved Tværkile eller Møtrik. Krum-
taparmen kan være af S tøbejern, smedet S taal eller Staalstøbe-
gods og fas tgøres paa Enden af Hovedakslen ved Krympning. 

I S tedet for Krumtaparm med Krum tappind kan ogsaa 
bruges en Krumta pbugt, som fremkommer, idet Akslen smedes 
ud i en Bugt, hvis mid terste Del danner Ta ppen, hvorom Plejl-
slangshovedet griber (ses i Fig. 104). Paa hver S ide af Bugten 
maa der være et_ Leje, og Stali vel faar da ikke Bajonetform , 
men Gaffelform og kaldes derfor ogsaa en Gaffe lramm e. 

Ekscentrikerne. En saadan bestaar for det første af en 
Skive, Ek scen l rik s ki ve n, som er afdrejet cirkulær paa Om-
kresen, men som fastkiles skævt paa Akslen, saaledes at den 
"slaar", naar Akslen drejer sig rundt. Omkring Skiven lægges 
Eksce n t r i k bøj! e n, der beslaar af to Halvdele, som boltes sammen. 
Fra den ene af disse gaar en Slang, Ekscentriksl a nge n, hen 
t il Gliderslangen, med hvilken den er forhundet ved Hjælp af 
en Tap. Som vist i F ig. 78, maa Forbindelsen blive lidt mere 
indviklet for Ekspansionsgliders langens Vedkommende, naar denne 
skal kunne d rejes om sin egen Akse, som f. Eks. ved Meyers 
og ved · Riders Glidere. Ekscentrikskivens Centrum falder a ltsaa 
ikke sammen med Akslens. Afstanden mellem de to Centrer 
kaldes Ek scen t r i c i t e t e n ; den skal være halv saa stor som 
den Vandring, Glideren skal have. 

Lejerne. Det er tidligere omtalt (S. 126), at ved en Bajonet-
ramme er Hovedlejet s tøbt i eet Stykke med Maskinens S tativ, 
og det samme er Tilfældet med Gaffelram men, kun a t der her, 
som ovenfor nævnt, er 9l Hovedlejer, et paa hver S ide af 
Bugten. Disse Lejer er forøvrigt forsynet med Broncepander, 
ofte foret med Hvidmetal, og med el Dæksel, der boltes sammen 
med Underdelen. 

Svinghjulet. Naar en Dampmaskine er i Gang, vil den ud-
føre et Arbejde, som medgaar til at overvinde en vis Modstand, 
hvad enten denne nu skyldes Gnidningsmods tand, Luflmodstand 
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o. I. , eller den tillige hidrører fra, at der udføres et nyltigt 
Arbejde. Dersom del Arbejde, der er blevet udviklet i el vis t 
T idsrum, er større end det, der er blevet forbrugt, vil Maskine-
riets Hastighed være s tørre ved Tidsrummels Slutning end ved dels 
Begyndelse, og Arbejdso ve rskud et kan siges al være opsamlet 
som Bevægelsesen ergi i de hurtigere løbende Maskindele. 
Fortsættes paa denne Maade, vil Maskineriet løbe l øbs k, d. v. s., 
Hastigheden vokser, indt il der sker el Brud et eller andel Sted. 

Er derimod i el visl Tidsrum det udviklede Arbejde mindre 
end det forbrugte, vil Maskineriels Haslighed være mindre ved 
Tidsrpmmels S lutning end ved dels Begyndelse, idet Arbefds-
u n de r s k ud et er blevet dækket ved Forbrug af noget af den 
Bevægelsesenergi, som de bevægede Dele i Forvejen indeholdt. 
For tsættes paa denne Maade, vil Maskineriet tils idsl gaa i Staa. 

I nogle Tilfælde kan Forholdene være saaledes, a l Modslandene 
i Følge deres Natur vokser og aftager ret stærkt samlidig med 
Hastigheden (dette gælder f. Eks. Ledningsmodstanden i Rørene 
ved el Pumpeanlæg), og det er da muligt, at det ikke vil komme 
li! nogen af de nævnte Yderligheder, men at der bliver Ligevægt 
mellem Arbejdsudvikling og Arbejdsforbrug ved Hastigheder, der 
ligger indenfor de Grænser, som i del givne Tilfælde maa an-
ses for tilladelige. Men som oftest kan man ikke regne hermed, 
og Dampmaskinen maa da forsynes med en Regu lator, som, 
saa snart Hastigbedsvariationen overskrider en vis Grænse, griber 
regulerende ind i Arbejdsudviklingen f. Eks. ved _at forandre 
Fyldningen. 

Da der al~id maa ske en Forandring i Hastigheden, inden 
Regulatoren træder i Virksomhed , og der derefter gaar nogen 
Tid, inden Omstillingen af de paagældende Styreorganer er ud-
ført, og Virkningen heraf viser s ig, saa kan R egulatoren ikke 
forhindre, al der indenfor det dertil krævede Tidsrum sker 
Variationer i Hastigheden. Størrelsen af disse Varia tioner vil 
ikke å lene afhænge af Forskellen mellem Arbejdsudvikling og 
Arbejdsforbrug, men ogsaa af Størrelsen af de bevægede Masser. 
Jo s tørre og tungere disse er, desto mindre Hastighedsforandring 
vil et vist Arbejdsoverskud eller -underskud fremkalde. 

Underliden kan Maskineriets egne Masser være tils trækkelige 
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Lil at hindre for stor e Hastighedsforandringer (f. l~ks. naar 
Dampmaskinen·s Hovedaksel er fast sammenkoblel med en 
Dynamomaskines Aksel, hvorpaa der sidder et tungt Anker), men 
ofte er del nødvendigt at forøge dem ved Tilføjelse af el Sving-
h j u I. Svinghjul e t s Opgave bliver da den al hindre fo r store 
Hastighedsvariationer indenfor det T idsrum, som R egula toren 
kræver til Regulering af Forholdet mellem udviklet Arbejde og 
forbrugt Arbejde. Ikke mindst under den enkelle Omdrejning 
bliver der god Brqg for Svinghjulet. Som Diagrammet viser , 
forandrer Di!Terenslrykket paa templet sig meget gennem el 
Slag. Men delle Tryk overføres gennem Plejlstangen Lil Krum-
lappen, og hvor stor dels Tilbøjelighed Lil at dreje Akslen er, 
a fhænger igen af, hvilken Vinkel Plejlslangen danner med Krum-
taparmen. Naar disse s taar vinkelret paa hinanden, er den om-
drejende Tilbøjel ighed slørst; naar de staar i Forlængelse af 
hinanden er den 0, selv om Difl'erenstrykket er nok saa stort. 
I mange Tilfælde. er Arbejdsmaskineriel af en saadan Natur, a t 
den Modstand, Akslen gør mod al blive drejet, er nogenlunde 
konstant. Men naar Maskinens Tilbøjelighed Lil at dreje den 
langt fra kan siges al være det samme, saa vilde der alene 
under en enkelt Omdrejning kunne komme for stor Uregelmæssig-
hed i Hastigheden, hvis der ikke bødedes herpaa ved Hjælp af 
Svinghjulet~ tunge Masse. 

Denne virker desto kraftigere, jo længere Afstand fra Om-
drejningsaksen den befinder s ig i. Derfor samles Svinghjulels 
Vægt saa meget som mulig i en massiv Kran s med slor Radius. 
Til Akslen fastki les Hjulet ved Hjælp af et svært Nav, som er 
forbundet med Kransen ved kraftige Arme. Svinghjulet laves af 
Støbejern. Dels fordi det lel bliver el stort Stykke Gods, og 
dels for lettere at kunne anbringe det paa Akslen, s tøbes det 
ofte i to Halvdele, som samles ved Bolle eller T værkiler. Sving-
hjulet benyttes i mange Tilfælde ogsaa som Remskive eller 
Tovski ve. 

Paa Svinghjulskransens yderste eller inderste krumme Over-
flade anbringes ved s tørre Maskiner T ænder, der skal gøre Nylle, 
naar Maskinen skal drejes (tørnes) med Haandkraft, f. Eks. under 
R engøring eller under den Opvarmning, der gaar forud for 
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Igangsætningen, eller for at faa Krumt~ppen til at staa i en for 
Igangsætningen gunstig Stilling. Paa Gulvet ved Siden af Sving-
hjulskransen fastboltes saa den øvrige Del afTørn eapparate t, 
som bestaar af en lang Slang, hvorpaa der kan virkes med 
Hænderne, og kortere Paler, som kan gribe ind i Tænderne paa 
Kransen. 

Regulatoren. Fig. 97 viser en simpel Watt's R egulator. 
Den bestaar af en lodret Aksel, som hviler i et Bundspor E 

A B 
forneden, og som foroven 
bærer et Tværslykke A B, 
hvortil 2 Arme er ophængt. 
Disse bærer hver en lung 
Kugle (Sv ingvægt). og hver 
af dem er ved en Skraastang 
i leddet Forbindelse med et 
H yl s t er F, som kan glide 
op og ned ad Akslen, saa 
langt som to Stoppere tillader 
det. Den lodrette R egulator-
aksel trækkes rundt ved Snor-

Fr" K,~t '-._..! .,.,,t"J · _ ~• , . "' ne. træk, Remtræk, Tandhjul e. I. 
fra Maskinens Hovedaksel. 

Fig. 9i. Staar Maskinen stille, vil 
Væglen af Kugler, Stænger 

og Hylster bevirke, at Hylstret synker ned mod den nederste 
S topper; det siges saa at staa i Bund. 

Naar R egulatoren løber rundt, vil Kuglerne slynges udefter. 
Man siger, at de er paavirket af en Centrifugalkraft (anlyde 
ved Pilen C i Figuren) foruden af deres Vægt (G). Naar Maskinen 
- og altsaa ogsaa R egulatoren - løber hurtigere, bliver Cen-
trifugalkraften større, og Kuglerne vil slaa længere ud. De vi l 
a ltid ir1dstille sig saaledes, at del samlede Træk (Resultanten) 
af C og G har R etning bagud efter det Punkt A, som Kugle-
a rmen er ophængt i. Den Bevægelse ud og ind, som Kuglerne , 
faar, naar Maskinens Hastighed svinger, vil .bevirke, at Hylstret 
F kommer til at glide op og ned, og i Fig. 97 er nu tillige 
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vist, hvorledes denne Bevægelse gennem nogle Stænger kan 
overføres til et Spjæld (en Drøvlklap), som er anbragt i Hoved-
da mprøret. Man vil se, at naar Hylstret løfter sig, fordi Maski-
nen løber for hurtig, saa vi l Spjældet drejes saaledes, at det 
lukker mere i for Dampens Gennemstrømning. En Del af Damp-
trykket medgaar da 
til at overvinde den 
forøgede Modsland 
mod Gennemstrøm-
ningen, og Dampen 
gaar altsaa ind i 
Maskinen med et 
lavere Tryk end før. 
Men saa kan Dam-
pen heller ikke ud-
føre saa stort el 
Arbejde som før. 
Maskinen vil derfor 
sagtne Farten noget, 
og del var nelop 
det, der ønskedes. 
Omvendt gaar det, 
hvis Maskinen løber 
for langsomt. 

R egula toren ind-
s tillede her paa 
Dampens Indslrøm-
ningslryk, men det 
er en uøkonomisk 
Maade at r egulere F' 9 •1g. . 
paa, fordi en Del af 
Dampens Spænding stad ig gaar Lil Spilde Li l Overvindelse af Mod-
standen ved Spjældet. Langt mere økonomisk er det at r egulere 
paa Fyldningen i Cylindren , og dette kan R egulatoren let besørge, 
naar der anvendes f. Eks. en Riders Glider. Fig. 98 viser en 
Proell's R egulator, hvis Hylster gennem to Stænger er forbundet 
med en Arm, som i den lykke Ende har et firkantet Hul, gen-
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nem hvilket Ekspansionsgliderens Slang kan glide frem og til-
bage. Forandrer Regulatoren sit Udslag, fordi Maskinen forandrer 
sin Fart, saa vil Gliderstangen og den derpaa fas tsiddende tre-
kanlede P lade drejes, og delle betyder, som tidligere forklaret, 
en Forandring af Fyldningen. 

Man har en Mængde forskellige Konstruklioner af C en tr i-
fuga I r eg u I a tore r. Ofte giver man Hylstret en ekstra Vægl-
belaslning (som f. Eks. i Fig. 98), eller man indskyder en eller 
flere Fjedre. Undertiden anbringes R egulatoren paa selve Hoved-
akslen; den kaldes da en Aksel regulator. 

A 

Fig. !J9. 

Kondensation. Naar Spild-
da mpen fra Dampmaskinen 
strømmer ud i Luft en, maa det 
Tryk, h vormed den fo rlader 
.Maskinen, ligge højere end den 
ydre Lufts Tryk, og den inde-
holder altsaa endnu en Del 
Spændingsenergi, som paa denne 
Maaue gaar tabt. En betydelig 
Del af delle Tab kan -undgaas 
ved at lade Spilddampen gaa 
Li l el Rum, hvori der hersker 
el betydelig lavere Tryk end 
Almosfærens, hvori der allsaa 
er U nd ertryk (ogsaa kaldet 

Vakuum). De hertil hørende Apparater kaldes tilsammen el 
Kondensation sanlæg , og Maskinen siges at arbejde med 
Kondensation eller Fortætning. Til et saadanl Anlæg hører sæd-
vanligvis i det mindste en Kondensato r (Fortætter) og en 
Luft pump e, men det kan ellers ordnes paa flere forskellige 
Maader. De hyppigst forekommende er Indsprøjtningskondensation 
og O v~rfladekonclensation. 

Indsprøjtningskondensator. En saadan er vist i F ig. 99, 
hvor selve Konclensaloren er betegnet med K. Til dette Rum 
føres Spilddampen igennem Røret A , og i samme Rum ind-
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sprøj tes kold t Vand gennem Røret V, som foroven ender med 
en Bruse, gennem hvis Huller Kølevandet fordeles i en Mængde 
fine Straaler. Naar Spilddampen møder denne slore afkølende 
Vandoverflade, maa den afgive en stor Del af sit Varmeindhold 
dertil, og som Følge heraf fortælles den selv til Vand. Delte 
Kond e nsa t samler sig forneden i Kondensatorrummet sammen 
med det benyttede Kølevand og vilde snart fylde Rummet op, 
hvis det ikke stadig fjernedes ved Iljælp af Luftpumpen L. Denne 
har en udboret Cylinder, hvori et tempel gaar op og ned. 
Stemplet er gennemhullel, men Hullem e kan paa Oversiden 
lukkes af en eller flere Ventilklappe r (i Reglen Gummiklapper 
som vist i Fig. 100). Naar Stemplet trækkes opefter, lukker 
Stempelklapperne sig paa Grund af deres 
Vægt i Forbindelse med Vægten af de t Vand, 
der ligger oven over Stemplet. Rummet 
under Stemplet bliver da slørre; følgelig rnaa 
Trykket i det aftage, der opstaar Undertryk, 
og naar Trykket er blevet lavere her end i 
Kondensatorrummet JC, vi l Fodve ntilen S 
(ogsaa en Gummiklap) aabne sig, og Vandet 
løber fra Kondensatoren ind i Luftpumpen. 
Naar dennes Stempel derefter trykk es nedad, 
vil F odvenlilen S alter trykkes Lil , og en Del 
af del Vand, som slaar i Luftpumpens nedersle Del, maa nu 
strømme gennem Stemplet om paa deltes Overside. Naar 
Stemplet saa næste Gang gaar opad, og Slempelklapperne 
lukker sig, maa det oven over dem liggende Vand løftes med 
op i Kassen 1'V, hvorfra det løber bort gennem et Rør. For-
oven i Luftpumpens Cylinder s idder endnu el Sæt Ventilklapper, 
(Trykventil e rne), som ganske vist ikke er absolut nødvendige, 
for at Pumpen kan arbejde, men som dog forbedrer Virkningen, 
saaledes at det bliver muligt at vedligeholde et endnu lavere 
Tryk i Kondensatoren end ellers. 

Benævnelsen Luftpumpe hidrører fra, al Pumpen ogsaa for-
uden Vandet maa fjerne den Lu ft fra Kondensaloren, som alt id 
slipper ind dels gennem Utæ theder ved Pakdaaser og Flange-
samlinger, dels i betydelig Mængde med det indsprøj tede Køle-
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vand. Delle lages i Fig. 99 fra en Kasse, Koldtvands kassen, 
som omgiver Kondensator og Luftpumpe helt, og det s lrømmer 
ind alene under Paavirkning af den ydre Lufts Tryk paa Vandets 
Overflade. Ofle u delades Koldtvandskassen, og Kølevandet tages 
fra en lavere liggende Beholder ellP.r Brønd, som dog ikke bør 
ligge lavere, end at den ydre Lufts Tryk s tadig er lilslrækkelig 
Lil , al det kan sprøjte Vandet ind i Kondensatoren med til-
st rækkelig Kraft. Ved Hjælp af en Hane paa Tilførselsrørel 

A 

[ 
reguleres Mængden af 
Kølevand. 

Overfladekonden-
sator. Ved denne, der 
er vis t i Fig. 101, er 

Kondensalorrnmmel 
11 (del heil sorle Midter-

parti i Figuren) gen-
nemtrukket af e l meget 
s tort Anlal snævre 
Rør, som ved Enderne 
er fas tgjort i Rørplader. 
Udenfor disse er der 
ved begge Ender Vand-

Fii. :01. kamre, der lukkes med 
Endebundene G åg Jf. 

Vandkamrene kan ,·ære anbragt killevægge (D og E), som 
l vinger det Kølevand, der føres ind ved C, ti l a t gaa gennem 
Hørene, saaledes som Pilene viser, for endelig at f'o rlade Kon-
densatoren ved F. Spilddampen tilføres Kondensalorrummet ved 
.A, slryger uden om de kolde R ør, afgiver Varme ti l d isse, fo r-
tælles Lil Vand og synker Lil Bunds, hvorefter det fjernes ·af en 
Luftpumpe, som har Tilslutning til Røret B. 

Ove r0adekondensatoren laves hyppigst af Støbejern, dog saa-
ledes at Rørene i R eglen er Messingrør, sjældnere forzinkede 
Slaalrør. R ørenes indvendige Diameter Jigger oftest mellem 15 
og 40 mm; deres Antal kan let blive flere Hundrede og ofte flere 
Tusinde. Alle disse tynde Rør skal slutte vandtæ t til Rør-

159 

pladerne, for ellers vil Kølevandet gaa ind i Kondensatorrummet. 
T æ thed kan tilvejebringes ved indlagte Træringe, som dog er 
tilbøjelige til at falde ud, naar de tørrer ind, hvis Kondensatoren 
er ude af Brug i længere Tid ad Gangen, el ler ved Gummi-
ringe eller endnu bedre ved en særlig lille P a kdaase for h ver 
enkelt Rørende. En saadan Overfladekondensalor bliver natur-
ligvis betydelig dyrere at fremstille end den langt simplere Ind-
sprøjtningskondensalor. Den maa dog foretrækkes i saadanne 
Tilfælde, hvor det er af Vigtighed ikke al faa Kondensatet 
blandet med Kølevandet. Del gælder særlig i Skibe, som benyt-
ter salt Vand Lil Kølevand, men som skal have fersk Va.'ld, ja 
helst endog d estilleret Vand li! Fødevand for al undgaa Kedel-
sten. Naar Kondensatet ikke blandes med Kølevandet, har man 
jo netop her destilleret Vand, som allsaa egner sig godt til al 
blive sat paa J edlen igen, idet det dog forinden i et dertil egnet 
Apparat maa r enses for den Smøreolje, som del er blevet blandet 
med i Maskinen. Ogsaa ved mange store Landanlæg benylles 
Overfladekondensalion. 

Til et Over0adekondensalionsanlæg hører ogsaa en C irkula-
t ion spumpe ellerKølevandspumpe,som kan sende Kølevandet 
igennem Kondensatorens Rørsyslem. En Centrifugalpumpe, som 
giver en jævn Vandstrøm, egner s ig bedst herli l. 

Graderværker. Det er meget store l\længder Kølevand, 
der kræves til el Kondensalionsanlæg, ca. 30 kg ved en Ind-
sprøjlningskondensalor og ca. 40-50 kg ved en Overfladekon-
densator for hvert Kilogram Damp, der skal fortælles. I saa-
danne Tilfælde, hvor der ikke er nem Adgang til T ølevand, kan 
der blive T a le om al anvende det brugte Vand paany, men det 
maa da først paa en eller anden Maade afsvales. Del kan f. E ks . 
ske ved at lade det løbe fra Luftpumpen eller Cirkulationspumpen 
ud i en Kø I e d a m med Li lstræk kel ig s tor O ver0ade, men delle 
benyttes dog sjæ ldnere , da saadanne Damme lager megen 
Plads op. 

Mere beny ttet er aab n e Grader værke r, som f. Eks. kan 
have den i Fig. 102 viste Form. Vandet, der ska l afsvales, pum-
pes op i en Rende over Graderværket og risler her fra ned over 
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dette, som bestaar af Lægter , R isværk, Bølgeblik el. lign. an-
bragt paa en saadan Maade, at Vandet saa meget som mulig 
splilles li! fine Straaler og Draaber, som kan frembyde en stor 
Overflade for Luften, der stryger paa tværs gennem Graderværket. 
En Del af Vandet dunster da bort, og den Varme, der medgaar 
hertil, tages fra Resten, som alLsaa efterhaanden afkøles og 
falder ned i en Brønd under Graderværket, hvorfra del saa igen 
føres Lil Kondensatoren. 

Der bruges ogsaa lukkede Graderværker, hvorigennem 
Vandet risler paa samme Maade som før, medens der sendes en 

r d- ~ 
....• -. ................ .. ···················· . 

Fig. 102. 

Luftstrøm den modsalle Vej enten ved Iljælp af en Vent i lator, 
eller idet Lufttrækket fremkaldes ved naturligt Træk ligesom i 
en Skorsten. Saadanne Apparater kaldes ogsaa Køletaarne 
eller Ka rn in køle r e. 

Kapitel 14. 
Forskellige Former af Dampmaskiner. 

Den Dampmaskinetype, som er mere udførl ig beskrevet i det 
foregaaende, er den l iggende Maskine med 1 Cylinder, som 
a nvendes mest ved mindre fas_t staaende Anlæg. Jo større 
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Anlægene bliver, desto mere ti lbøjelig vil man være til at bruge 
højt Damptryk, thi jo højere Tryk Dampen har, desto mere Ar-
bejde kan den udføre, og Brændselsforbruget under Dampkedlen 
er omtrent det samme, enten Trykket er højt eller lavt. Det er 
ogsaa ved større Anlæg, at man bliver mere tilbøjelig _til al an-
vende Kondensation. Man udnytter da Dampens Spænding bedre, 
og Udgiften Lil det ret kostbare Kondensationsanlæg sp iller i~ke 
den samme Rolle, naar Maskinen er stor, som naar den er lille. 

Men jo højere Indstrømningstryk og jo lavere Afstrømning-s-

Fig. 103. 

tryk Maskinen arbejder med, desto større bliver jo de T empera-
Lurvariationer inde i Cylindren, som blev udførlig omtalt S. 146, 
og som giver Anledning Lil det s tore Tab af Damp ved Fortæt-
ning paa de kolde Vægge, naar der arbejdes med mættet Damp. 
Det har vist sig, al delle Tab kan formindskes, naar man lader 
Dampens Ekspansion foregaa i fl e r e Cy lindre efter hinanden, 
og derved er man kommen ind paa at bygge Flergangsma-
s kin e r. En T ogangs mas kin e f. Eks. har 2 Cylindre. Dampen 
ledes først til den ene af disse, Højtrykcyl i nd r e n, og ekspan-
derer her til el Tryk af et P ar ALmosfærer; men herfra strøm-
mer den saa ikke hverken til Luften eller til Kondensatoren, 
men til en Mellembeholder, R eceiver en, hvorfra den gaar 

L ærebog for Kedelpaøsere. 11 
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videre til den anden Cylinder, Lavlryk cy l indren. Her eks-
panderer den videre for endelig at gaa til Luften eller til Kon-
densatoren som Spilddamp. 

En Togangsmaskines to Cylindre kan enten ligge_ i Forlæn-

Fig. 104. 

i• 1
1 ,: :, 

:i:: :: :: 
,; '• :! li 

gelse af hinanden med fælles Slempefolang, Plejlstang og Krum-
tap, og Maskinen kaldes da en Tand emma skin e : ' elle·r ogsaa 
kan qe ligge ved Siden af hinanden med hl"er sin Plejlstang og 
Krumtap, og Maskinen kaldes da en Kompoundma skine. En 
saadan er afbildet (set ovenfra) i Fig. 103, hvor A er Højtryk-
cylindren, B Receiveren og C Lavtrykcylindren. De lo Cylindre-
kendes fra hinanden derpaa, at Lavlrykcylindren er størst, fordi 
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Dampen her arbejder ved lavere Tryk, og saa fylder den mere. 
Ved Kompoundmaskiner anbringes de to Krumtaparme ikke paa 
Akslen, saaledes at de peger ud i samme Retning, men saaledes, 
al den ene slaar lodret, naar den anden slaar vandret. Dette 
er ogsaa Tilfældet i Fig. 103, og Fordelen her ved er, dels at det 
Arbejde, der overføres til Krumtapakslen, bliver mere jævnt for-
delt over hele Omdrejningen, og dels al Maskinen er lettere at 
sætte i Gang, forbi begge Krumtappe ikke samtidig kan være i 

Fig. 105. 

Dødpunktet. Maskinen i "Fig. 103 har Venlilslyring paa Højtryk-
cylindren og Gliderslyring paa Lavlrykcylindren. Kondensator 
og Luftpumpe er betegnet ved E. Svinghjulet gør Tjeneste som 
Tovskive. 

En liggende Maskine optager en forholdsvis stor Gulvflade. 
Kniber det m ed Plads, benylles hellere en slaaende Maskine 
(Fig. 104). Denne Type finder mest Anvendelse i Skibe eller paa 
Steder, hvor Byggegrnnden er særlig dyr. Ogsaa slaaende Ma-
skiner kan naturligvis bygges som Flergangsmaskiner. Skibs-
mas kin e r er hyppig Tregangs-, undertiden Firegangsmaskiner, 
d. v. s., Dampen arbejder eflerhaanden i 3 eller 4 Cylindre. 

Underliden bygges Dampmaskiner med 2 Cylindre, uden at 
11* 
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de dog derfor er Togangsmaskiner, idet det ikke er den samme 
Da~pmængde, som virker først i den ene og saa i den anden 
Cylinder , men kun Halvdelen af Dampen ledes til hver af de lo 
Cylindre, saaledes a t Virkningen i dem bliver .ganske ens, hvor-
for de ogsaa maa være lige store. En saadan 2-cylindret Ma-

Fig. 106. 

skine kaldes en T vi llingmaskine og fi nder bl. a . Anvendelse 
ved L o ko m ot iver. · 

Foruden ved fas tslaaende Anlæg anvendes Dampmaskiner 
ogsaa ved transpo rtab le Anlæg, f. Eks. Skibe, Lokomotiver 
og Lokomobiler. Skibs- og Lokomolivmaskiner skal ikke omtales 
næn~ere h~r. Derimod viser Fig. 105 et L okom ob il. Damp-
masknaen ligger her ovenpaa Kedlen, hvis Indretning er nærm ere 
omlalt S. 63. P aa Figuren ses Cylindren længst lilvenstre, der-
efter de Ledeskinner, der slyrer Krydshovedets Bevægelse, og 
saa den. skraatsl~aende P lejlstang og Hovedakslen med Lejer, 
Ekscenlnk og Svmghjul. Yderst paa den nærmeste Ende af ~. 
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Akslen sidder en Ekscentrik, der trækker Fødepumpen, som 
sidder længere nede p aa Siden af Kedlen. Delte Lokomobil er 
anbragt paa Hjul og kan allsaa let flyttes fra Sled til Sted. 

Man bruger ogsaa undertiden fa s tstaaend e Lokomob ile r 
(Fig. 106), især ved Anlæg a f en mere midlertidig Karakter, 
hvor man vil spare Indmuring og Dampskorsten. Ogsaa Funda·· 
mentet bliver billigere, naar del er fælles for Kedel og Maskine. 
I F ig. 106 er Kedlen forsynet med en Overheder, bestaaende af 
el Rør, der er vundet i en Mængde Skruevindinger og anbragt 
i en slor cylindrisk Kanal, som Røgen maa igennem paa Vejen 
fra Trækrørene til Skorstenen. Maskinen er en Kompoundmaskine; 
i del nederste Billede ses lydelig de lo ulige store Cylindre og 
de lo tilsvarende Krumtapbugte paa 
Hovedakslen. Fig. 107 viser et Sni t 
tværs igennem Cylindrene. Det ses 
her, a t Dampen fra Kedlen kan komme 
op i et stort Hulr um , en Slags Damp-
hat, der omsluller Cylindrene. Fra 
Toppen af Damphallen udgaar RøretL1, 

som fører Dampen Lil Overhederen, Fil(. 107. 
medens Lz er det Rør, gennem hvil-
ket Dampen vender tilbage fra Overhederen for at gaa til Høj-
lrykcylind rens Gliderkasse. 

I Fig. 108 ses et lignende Lokomobil udvendig fra. Paa den 
Side af Kedlen, der vender frem imod os, ligger to mindre, vand-
rette Cylindre. Den nederste a f disse er Kondensatoren, den 
øverste Forvarmeren. Fra Hovedakslens nærmeste Ende gaar en 
Ekscenlrikstang nedefter ; den trækker baade Luftpumpe og Føde-
pumpe. Fra F ødepumpen gaar Fødevandet gennem et Rør, der 
ses bagved T rappen op Lil Forvarmeren. I denne ligger et Rør-
syslem, som Vandet gaar igennem for derefter a t komme ud 
igen ved den højre Ende, hvorfra det gaar paa Kedlen gennem 
den s~dvanlige Kontraventil. Spilddampen forlader Maskinen 
gennem det svæ re Rør, der ses lige under Firmanavnet, gaar 
først til Forvarmeren, hvor den ledes uden om Rørsystemet og 
derefter vider e lil Luften eller li! Kondensatoren, eftersom den 
Skifteventil er indstillet, der sidder paa Kondensatorens højre 
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Ende. Kondensatoren er en Indsprøjtningskondensator; Vand-
røret med Hane ses foran, og ved venstre Ende ses det Rør, 
der fører Blandingen af Kondensat og Kølevand ned gennem 
Dørkpladen og videre til Luftpumpen. Paa Kedlens højre Ende 
er anbragt en Injektor. Den faar sin Damp gennem et Rør, der 
udgaar fra T oppen af Kedlen, og sender Vandet ind i Kedlen 
paa samme Sted som Fødepumpen. Fra Injektoren gaar der 2 
Rør ned i Vandbeholderen ; det ene er !::i ugerøret , del andet 
Overløbsrøret. 

Kapitel 15. 
Pasning af Dampmaskinen. 

Under Mas kin e n s Gang er det Maskinpasserens vigligsle 
Opgave at paase, at der s tadig føres S møreolje Lil de Steder, 
hvor der foregaar en Bevægelse, og hvor Smøring derfor er 
nødvendig for at form indske Arbejdstabet paa Grund af Gnid-
ningsmodstand, for at formindske Sliddet og for at undgaa 
Varmløben . Han maa derfor stadig holde Øje med Smøreappa-
rater og Smørekopper og hyppig føle med Haanden paa de for-
skellige Steder , hvor Bevægelse foregaar. 

Som tidligere omtalt anvendes bl. a . Mollernp's Smøreappa-
rat til al trykke Olje ind i Damprøret for ad den Vej al faa 
Glidere og Stempel smurt, men ofte fore trækker man ogsaa al 
føre Oljen under Tryk til andre Steder, h vor del ellers kan 
være vanskeligt a t faa den ind. Mollerups Smøreapparat er vist 
i Fig. 109. De t beslaar a f en med Olje fyldt Cylinder B, hvori 
et Stempel A kan p resses ned, naa r der drejes paa Skruen L 
Drejningen kan ske ved Bjælp af Haandtaget L, men under 
Maskinens Gang er det Meningen , at den selv skal besørge det. 
Der sidder de rfor ogsaa paa Skruens Spindel et Snækkehjul G, 
hvori indgriber en Snække F (Skrue med flade Gænger), hvis 
Aksel h viler i. lo Lejer paa Apparatets S tativ. Paa samme Aksel 
er fas tkilet et P a lhjul P, og ved Siden af det sidder løst paa 
Akslen en Arm D, der kan sæ ttes i svingende Bevægelse ved 
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gennem Klodsen N og en 
eller fl ere Stænger at blive 
sat i Forbindelse med f. Eks. 
en Gliderslang eller anden 
Maskindel med en passende 
Vandring. Armen D bærer 
en P al (Klinkhage), som af 
en lille Fjeder holdes tryk-
ket ind mod Palhjulels Tand-
krans. Naar Armen svinger 
den ene V.ej, lager Palen 
Hjulet med sig; naar den 
svinger tilbage, glipper Palen 

~~~~:;=,L hen over Tænderne, og Hjµlet • 
s taar s tille. Stemplet skrues 
allsaa i smaa Ryk ned i Cy-
lindrenB og LrykkerOljen gen-
nem Hanen H og Røret C til 
Smørestederne. Naar JJ skal 

Fig. 109. fyldes med frisk Olje, hældes 
denne i Koppen K ; Hanen lI 

. drejes ¼ Omgang, og Stemplet skrues til Vejrs ved at dreje paa 
Haandtaget L, efler at Forbindelsen med Palhjulet er afbrudt 

Fig. 110. 
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ved Løftning af S tiften M. Ved Flytning af Klodsen N paa Armen 
D kan der indsti lles til m ere eller mindre stærk Smøring. 

Ved lidt større Maskiner anvendes ofte Cen tra lsmør ing, 
d. v . s. , Oljen hæ ldes i en Beholder A (Fig. 110), filtreres gennem 
et Metallraadsnet O og udfylder nogle Udboringer F i en Aksel D, 
som sættes i stødvis omdrejende Bevægelse ved Hjælp af en 
P almekanisme so m den ovenfor beskrevne. Efter en halv Om-
drejning tømmes hver af de srnaa Beholdere ud i s it Rør G, og 
disse Hør fører Oljen Lil Smørestederne. Hver enkelt Beholders 
Størrelse ka n afpasses ved al skrue en Prop mere eller mindre 
langt ind i Udboringen. 

Lejerne kan maaske ogsaa være forsynet med Rings m ørin g 
eller med Smø r e kopper. Disse Smøremetoder vil blive omtalt 
senere (S. 180). Smørekopper kan ogsaa an vendes ved Smøring 
af Krydshovedets Glideflader, Krydshovedtap, Krumtap, Pakdaaser 
o. I. For Krumtap-
pens Vedkommende 
maa der dog gerne 
træffes særli ge For-
anstallninger, f. Eks. 
som vis t i F ig. 111 . 
Her er Smørekoppen 
anbragt paa de t Be-
skyllelsesgelænder, 

som skal findes uden 
om det Sted, hvor 
Krum lappen bevæ-
ger sig. Fra Koppen 
fører et fasts iddende 
R ør Oljen draabevis 
ned ti l en hul Kugle. 
Denne sidder igen 
paa el R ør, der er 
fastskruet ti l Enden 
af Krumtappen. Gen-
nem Kanaler i Tap-
pen føres Oljen en-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 

·n 

Fig 111. 
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delig ud til dennes Overflade under Medvirkning af Centrifuga l-
krarten. 

Fig. 11 2 ·viser en lignende Ordning ved en Krumtapbugt, 

Fig. I 12. 

kun er den hule Kugle her erstallet med 
R ingen R. 

Der anvendes ogsaa ofte Slik smø re-
kopp er tit Krumtap og Krydshoved. 

Fra saadanne Maskindele, der svinger 
eller drejer sig hurtig rundt, vi l Centri-
fugalkraften være t ilbøjelig t il at slynge 
Oljen ud i Maskinrummet. Fot· at hindre 
dette anbringes Stænkeskærme (x i f.ig. 76), 
men desuden hører del li! Maskinpasserens 

P ligter , naar .Maskinen er i Gang, at opsamle eller aflørre Spild-
oljen. Den opsamlede Olje kan bruges igen enten til at smøre 
med paa mindre vigtige Steder (eventuelt efter R ensning) eller 
i Værkstedet ved Gevindskæring, Boring o. I. Til Aftørring af Olje 
benyttes mest Tvist (Affaldsgarn fra Væverier og Spinderier) ; 
men del maa erindres, at den med Olje mættede Tvist er meget 
brandfarlig og derfor maa opbevares paa forsvarlig Maade, ind-
til den kan finde Anvendelse f. Eks. ved Optænding under Kedlen. 

Det ma{l iagttages, at der ikke Lil de vigtigere Smørest~der 
anvendes brugt Olje, som ikke er renset ved Filtrering; thi el 
enkelt lille Sandskorn eller anden fast Urenhed kan b li ve Aarsag 
til, at f. Eks. et Leje eller en Krumtap løber varm og · bliver 
ødelagl. 

Ved Befølingen af de forskellige Maskindele, som er udsat 
for Varmløben, maa Maskinpasseren selvfølgelig anvende ~lor 
Forsigtighed. Han maa bl. a. passe paa, a t fre(!lspringende Dele 
ikke faa r fa t i hans Tøj , og hans Dragt bør derfor være tæt-
sluttende, særlig ved Haandleddene. 

Spories der et eller andet Sted en Tilbøjelighed til Varmløben, 
maa der s traks tilføres ekstra Smøreolje, maaske tilsat Svovl-
blomme eller Grafitpulver, som forøger Smøreevnen, hvorefter 
det undersøges, om der er noget i Vejen med Smøreapparatet, 
eller om Smørehuller eller -kanaler er t ilstoppede. Er delte ikke 
Tilfældet, kan del f. Eks. være et Par Pander eller en Pakdaase, 
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der er spændt for haardt sammen, og maaske kan der saa alle-
rede under Gangen foretages en lille Løsning i Tilspændingen, 
men ellers maa der ved første normale Standsning eller even-
tuelt ved en ekstraordinær Standsning af Maskinen foretages det 
fornødne, f. Eks. Anbringelse af et lidt tykkere Mellemlæg ved 
Panderne, saaledes at Boltene paany kan trækkes haardt an. 
Ved Pakdaaser kan Varmløben let opstaa, naar Brillen spændes 
!skævt til. 

Vanskeligst er det at kontrollere Cylindrens Smøring, men 
Mangler ved denne vil dog ofte give s ig til Kende, ved at der 
høres en brummende Lyd, fremkaldt ved stødvis Bevægelse af 
S tempelringene. 

Høres der under Maskinens Gang uvante Lyde, f. Eks. S tød, 
maa det straks undersøges, hvad Aarsagen el'. 

En lidt knaldende Lyd vi l ofle hidrøre fra, at der har samlet 
sig Fortætningsvand i Cylindren, og delte maa da udblæses 
gennem Aflapningshanerne. 

Ellers kan Slød i Cylindren hidl'øre fra, at Stemplet sidder 
løst paa Stangen, at S tempelringene er for stærkt slidt paa Kan-
terne, eller at de løber for langt udenfor Løbefladeu, d. v. s. den 
Del af Cylindren, som er udboret med samme Diameter overalt 

' og som den ydersle Ring bør gaa et ganske lille Stykke ud 
over for at undgaa Dannelse af Grad (ved Enderne af Løbe-
fladen udvider Cylindren sig lidt med et konisk Stykke som Over-
gang). Saadanne Stød h øres, idet Stemplet skifter Bevægelses-
retning ved Enden af Slaget. 

Høres S tødet midt i Stempelslaget, er de t snarere Hoved-
glideren, der har for meget Slør ved Forbindelsen med Glider-
stangen. 

Ogsaa for s tærkt Slid i Lejerne, ved Tappene og i Kryds-
hovedets Styring giver Anledning til Stød, hver Gang Trykket 
paa den paagældende Maskindel skifter R etning. Herpaa maa 
der bødes ved Efterspænding i Forbindelse med Afretning (f. Eks. 
Udskrabning af Pander), saa snal't LejLighed gives dertil, og der-
efter maa der i Begyndelsen passes særlig godt paa, da sammen-
spændle Dele ofte vil være tilbøjelige til at løbe varme, indtil 
de paany er rigtig sammenslidt. 
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Arbejdet· Maskinen med Kondensation, og Vakuummet bliver 
for !avl, maa det undersøges, om der ikke er Utætheder, hvor-
igennem der stadig suges Luft ind, f. Eks. ved Pakdaaser eller 
Flangesamlinger, eller om en Ventil eller Hane skulde være 
aaben eller utæt. Det kan ogsaa være Indsprøjtningsbrusens 
Huller, der er tilstoppede, eller Luftpumpens Klapper, der er 
utætte. Delte maa forhindres ved et hyppigt Eftersyn af disse 
Dele. 

Forinden Maskinens Igangsæ tning, maa der foretages en 
Opvarmning af den. Det gøres ved at dreje Maskinen , saaledes 
at Stemplet s taar i det ene Dødpunkt, og saa aabne Stopven-
tilen lidl. Dampen vil da kunne fylde Gliderkassen og det skade-
lige Rum i den ene Ende af Cylindren, og de Dele, Dampen er 
i Berøring med, vil langsomt opvarmes, idet der stadig fol'læltes 
noget af Dampen. Fortætningsvandet blæses ud gennem Aftap-
ningshanen. Efter en lille Tids Forløb lukkes Stopventilen, me-
dens Maskinen drejes, saa Stemplet kommer i det andel Død-
punkt, og nu gentages _det samme her. Ved at undlade saadan 
Opvarmning forud for ]gangsætningen udsætter man sig for, a t 
der et eller andet Sled i Godset opstaar Spændinger, som kan 
fremkalde Brud. 

Medens Opvarmningen foregaar, eflerses og fyldes Smøre-
appara ter og -kopper med Olje, Smøringen _paabegyndes, og man 
forvisser sig om, al Kiler og Mølriker er tilspændt, og a t der 
iøvrigt ikke paa Maskinen ligger løse Dele, der kan falde ned og 
komme i Klemme. Idet M~skinen er bleven drejet af Hensyn til 
Opvarmningen , har man ogsaa forvisset sig om, al der intet Sted 
er noget, der stopper. · 

Saa stilles Maskinen med Krumtappen lidt fo rbi et a r" Død-
punkterne, det paabudte Igangsætningssignal giv~s, alle Aftapnings-
haner paa Cylinder og Gliderkasse aabnes, og Stopventilen aabnes 
fo rs igl::ig, saaledes at Igangsætningen kan foregaa langsomt. Først 
lidt efter lidt sættes Hastigheden op til den normale, Aftapnings-
hanerne lukkes, og der aabnes snarest lidt for Indsprøjtning af 
Kølevand, hvis Indsprøjtningskondensator haves (ellers ødelægges 
Ventilklapperne i Luftpumpen), dog aabnes ikke helt, før Ma-
skinens Fart er bleven mere normal (ellers fylder Vandet maaske 
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Kondensatoren og gaar tilsidst ind i Cylindren). Har man Over-
0adekondensalor, trækkes Cirkulationspumpen oftest fra en sær-
lig Motor, som i Forvejen kan være sat i Gang. 

Ved St~ndsning af Maskinen lukkes Stopventilen langsomt, 
og der knibes paa Indsprøjtningshanen ved en Maskine med 
Indsprøjtningskondensator (Hanen lukkes heil, saa snart Maskinen 
er stoppet). Smøringen r,æltes ud af Virksomhed, og Aftapnings-
hanerne aabnes og bliver s taaende aabne til næste Igangsætning. 
Er der Fare for, at Vandrør kan fryse, a ftappes de. Maskinen 
a ftørres, og mulige Fejl og :Mangler afhjælpes. 



DET ØVRIGE MASKINERI. 

Kapitel 1G. 
Trans missioner. 

Aksler. Det Arbejde, der udvikles af Dampen i Maskinens 
Cylinder , overføres som R egel gennem en Krumtapmekanisme til 
Hovedakslen. Dennes omdrejende Bevægelse skal derefter føres 
vid.ere maaske til et s tort Antal forskellige Arbejdsmaskiner, der 
indeholder Aksler, som skal løbe med meget forskellig Fart. De 
Mellemled, der benyttes hertil , kaldes med et fælles Navn Trans-
m ission er. De vigtigste af dem er: Aksler, Koblinger , Lejer, 
Hemm~e og Remskiver (Remtræk), Tove og Tovskiver (Tovtræk) 
og Tandhjul. 

Af Aksler er allerede omtalt Dampmaskinens Hovedaksel, 
men mellem denne og Arbejdsmaskinens Hovedaksel, indskydes 
der ofte_ Mellemaks ler, dels af Hensyn til Afstanden mellem 
Dampmaskinen og Arbejdsmaskinen, dels fordi det kan blive 
nødvendigt at foretage Forandringen i Omdrejningsta l i flere 
T rin. Maa!iike kan ogsaa en særlig Aksel (For lagsa k se l) blive 
nødvendig for at kunne igangsætte eller standse en Arbejds-
maskine uden at gribe forstyrrende ind i de andre Maskiners 
Gang. Skal bampmaskinen drive et s tørre Antal Arbejdsmaski-
ner, som ma~ske er opstillet i forskell ige Bygninger eller Etager, 
lægges lange Akselledninger, D rivaks ler, langs Lofter, Vægge 
eller Søjlerækker. 

En Drivaksel har i R eglen samme Tykkelse overall. Den 
hviler 1 Lejer, det· anbringes med en indbyrdes Afstand af et 
Par Meter og fastgøres t il Loftsbjælker, Vægge eller Søjler. For 
a t Akslen ikke skal fors kyde sig paa langs i Lejerne, forsynes 
den med 2 Stopringe, een paa hver Side af el Leje eller paa 
de modsalle Sider af el Par Nabolejer, men ikke i endnu længere 
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Afstand fra hinanden af Hensyn til Akslens Længdeforandring 
ved Temperatu rvariationer. 

Drivaksler laves af blødt S taal. De har ofte saa stor en 
Længde, a l de ved Hjælp af Kobling e r maa samles af flere 
Stykker, som hver har en Længde af 4- 6 m. Man skelner mel-
lem fas l e Koblinger, som giver en stadig Forbindelse. der enten 
kan være absolut sliv eller tillade en ringe indbyrdes· Bevægelig-
hed af de to Aksler i Forhold ti l hinanden, og udlø seli ge Kob-
linger, ved hvilke Forbindelsen let kan hæves og aller tilvejebringes. 

Faste Ko blinger. Hertil hører Ileiche's Kobling (Fig. 113). 
Denne bestaar af en hul Cylinder af Støbejern, som ved et Snit 
paa langs er delt i to 
Skaale, der kan spæn-
des sammen omkring 

Akselenderne ved 
Hjælp af en Række 
Bolle paa hver Side. 
Ved T ildannelsen af-
høvles denne Kobling 
først paa Skillefla-

Fig. 11 3. 

derne, derefter spændes de to Skaale sammen med et :Mellem læg 
af tykt Papir og udbores efter Akseldiamelren. Naar de saa 
senere efter Fjernelse af Papiret spændes sammen om Akslerne 
vil de kunne komme Lil at klemme tilstrækkelig stærkt om disse'. 
For Sikkerheds Skyld anbringes en Fjeder , d. v. s. en Kile uden 
Stigning, i hver af de to Akselender og en tilsvar ende Not i 
den ene Skaal. 

Meget benyt.let er ogsaa Skivek oblin gen (Fig. ia), som er 

Fig. 114. 



176 

dell ved et Snit vinkelret paa Akslen, saaledes a.t. der paa hver 
Akselende faslk iles et Nav, som bærer en Skive. Ved Hjælp af 
Bolle spændes de to Skiver sammen med saa stor Kraft at ' Gnidningsmodstanden imellem dem bliver t ilstrækkelig til al 
hindre gensidig Bevægelse. 

Seller's Kobling (Fig. 11 5) bestaar 

Fig. 115. 

ar opskaarne Ringe, 
som omsluttes af en 
ydre Muffe, samt 3 
Bolle. Ringene passer 

· paa hver sin Aksel-
ende og er konisk af-
drejede udvendig. Muf-
fen er tilsvarende ko-
nisk udboret. Ved Hjælp 

af Boltene trækkes Ringene ind i Muffen og spændes derved 
fast dels inden i denne, dels uden om Akslen, saaledcs a l Gnid-
ningsmodstanden begge Steder bliver tilstrækkelig til a t hindre 
Glidning. 

Fig. 116 v iser en Ud vid elseskoblin g. Paa hver Akselende 

Fig. 11 6. 

fas tkiles el Nav med 3 Kløer, 
der passer ind i tilsvarende Mel-
lemrum paa den anden Aksels 
Koblingsstykke. Saadanne Kob-
linger finder b l. a. Anvendelse, 
naar en længere Akselstreng 
af særlige Grunde, f. Eks. af 
Hensyn til koniske Tandhjul 
el. lign. maa fastholdes ved 
begge Ender, og Længdefor-
andringerne paa Grund af Temperalurvariatienei, derfot: maa 
kunne foregaa ved et af Samlingsstederne. 

Udløselige Koblinger. Hertil hører Tandkob l ingen 
(Fig. 117), som beslaar af 2 Koblingsdele, af hvilke den ene er 
fastkilet paa den ene Akselende, medens den anden er anbragt 
paa den anden Akselende og i Forbindelse med denne ved 

Fjeder og Not, saa-
ledes at den kan 
forskydes paa langs 
ad Akslen, medens 
den ikke kan dreje 
sig i Forhold til 
denne. Begge Kob-
lingsdelene bærer 
paa de Flader, der 
vender imod hinan-
den, nogle Tænder, 
som kan have den 
i Fig. 117 viste Form, 
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Fig. 11 7. 

hvis Omdrejningsretningen altid er den samme. Ellers maa der 
anvendes den i Fig. 118 viste Form. Saa vil det dog være van-

skeligt a t indrykke Kob-
lingen under Gang, hvis 
Hastigheden ikke er meget 
r inge. Udrykning kan der-
imod i begge Tilfæld~ fore-
tages under Gang. 

Den almindelige Maade 
a l udføre Ind- og Udryk-
ning paa saavel ved denne 
som ved de fleste andre 
Former af udløselige Kob-

Fig. 118 . linger er følgende. Den 
Koblingsdel, der skal for-

skydes i Akslens Længderetning, har i Ia,,et en neddrejet Rille. 
I denne ligger en lodelt Ring (se Fig. 118) med et Par frem-
springende Tappe. Omkring disse griber de lo Grene af en Gaffel 
som Lilhører en Stang, der ved den ene Ende er drejelig omkrin~ 
et fast P unkt. Ved a t paavirke Stangens anden Ende kan man 
udføre Forskydningen. 

I mange Tilfælde vil Indrykning af en Tandkobling ikke kunne 
foretages under Gang uden Fare for, a l der skal gaa noget 

Latrebog for Kedelpassere. 12 



178 

Stykker. Delle kan enten være, fordi Hastigheden er stor, eller 
ford i der er tunge Maskindele i Forbindelsee med den Aksel, 

Fig. 119. 

der skal sælles i Gang, og de kan 
ikke pludselig faa den tilstrække-
lige Fart. Man kan da benytte en 
anden Form for udløselige Kob-
linger, nemlig Fri ktionskob lin-
ger. Af saadanne har man et over-
ordenllig stort Antal forskellige 
Konslruklioner. En af de simpleste 
er Kegl ekoblingen_, som er vist 
i Fig. 119. De 2 Kegleflader tryk-
kes sammen, idet Kraften Q for-
skyder den bevægelige Koblings-
del b tilvenslre, naar Igangsætning 

skal ske. Den Aksel, der bærer den faste Koblingsdel a, faar 
imidlertid paa denne Maade et s tort T ryk i s in Længderetning. 
Det undgaas ved den i Fig. 120 viste Dohmen-Leblanc's Kobling. 
Denne har 4 Klodser n, 
som ved Hjælp af 4 
Fjedre o spændes med 
stor Kraft ud mod inder-
siden af en Skaal c, der 
sidder fastkilet paa den 
anden Aksel a. Rykkes 
den bevægelige Koblings-

del m tilhøjre, slappes "~::;;;:;;:;t~;;JJl~-1+-+...i.;./i--1-
)!"jedrene, og Klodserne 
trækkes lidt bort fra 
Skaalens Inderside, idet 
de styres af Flader paa 
Tallerkenen d, der er 
fas tkilet paa Akslen b. 

Lejer. I fig. 121 
ses et almindeligt Staa-
1 ej e med Broncepander. Fig. 120. 
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Baade Panderne og den støbte Del af Lejet er lodelt, for af 
Akslen leltere kan komme paa Plads, og for at Lejet kan spændes 
efter, naar det slides. 

d' 

Fig. ! ~I. 

Til Drivaksler bruges hellere Lejer med Seller's Pander (Fig. 122). 
Disse er af Støbejern, som er et godt Slidmateriale, naar Tryk-
ket i Lejet blot fordeles over en ti lstrækkelig s tor Flade. Panderne 
maa derfor gøres lange, og sna bli ver det nødvendigt at under-
s tølle dem i Kugleskaale, for a t de 
kan give lidt efter, naar Akslen fjedrer 
sig. Panderne er anbragt i en Hænge-
buk, som kan befæstes li l Loftsbjæl-
kerne. En nyere Form ar H ængeleje 
ses i Fig. J 23; det er udstyret med 
Ringsmøring. 

Fig. 122. Fig. 123. 
12• 



1 0 

P rincipet i Rings mør in g fremgaar af Fig. 124, der viser et 

lodret Snit gennem Panderne. Underpanden indeholder e t sLørre 

Hulrum, hvori der altid sLaar Olje, og lo Smøreringe, som 

Fig. 124-. 

hænger paa Akslen 
(denne er fjernet i 1'"'i-
guren), dypper s tadig 
ned i Oljen. Under 
Aks lens Omdrejning 
følger de løst hæn-
gende Ringe med, og 
den Olje, de trækker 
med s ig op paa Over-
s iden af Akslen, fordeles 

gennem Smøregange over hele Lejets Længde. Ved Enderne skal • 

Panderne slulle s løvLæl Lil Akslen; ofle indlægges her en FilL-

ring. Oljen maa fornyes et Par Gange om Aaret. 
Endnu bed re d' Ku g le le j e r. Fig. 125 viser el nit gennem 

et saactant. Trykket over-
føres her fra Akslen Lil 
den faste Del af Lejet 
gennem en dobbelt Krans 
af hærdede Staalkugler, 
som holdes i Afstand fra 
hinanden ved Hjælp af 
en K ug I e h o Ide r, og 
som løber i Render dels 
i en Ind e rring, dels i 
en Yde rrin g. Den s id-
s te ligger fast i Lejet, 

medens Jnderringen 
spændes fas t Lil Akslen 

i 
·-·--·-·-·--·i-·-·-·-·-·--· 

P ig . 125. 

ved Rjælp afen i den ene Side opskaarel Kl e mbøs n ing. Denne 
passer paa Akslen, er konisk afdrejet udvendig og skrueskaaret 

i den ene Ende. lnderringen er tilsvarende konisk udboret og 

spændes ved Hjælp af en Møtrik fast paa Klembøsningen, som 

saa samtidig klemmer s ig fas t paa Akslen. For hvert Aksel-
slykke maa der være el af Lejerne, der inlel Spillerum har 

- 1 1 

ved et; delte Slyrleje hindrer da Akslens Forskydning i Længde-
. \ 

reLnmgen. 
Fordelene ved Anvendelse af Kuglelejer er navnlig, at Gnid-

ningsmodsLanden er langt mindre end ved Glidelejer, a t de ikke 

kræver megen Pasning, og al Forbruget af Smøreolje kun er 

ringe. Til møringen benylles enten ren, kemisk nevlral Mineral-

olje eller en Blanding a f lige Dele hvid Vaseline og Vaselinolje. 

Inden Akselledningen lages i Brug, paafyldes Smørelse; naa r den 

har været i Drift i ca. 1 Maaned, fyld es ny Smørelse paa. Der-

efter skal Lejerne kun smøres 2 å 3 Gange om Aaret ved ind-
til 250 Omdrejninger pr. Minut ; ved større Hastighed noget oftere. 

Smøring. raar der ikke anvendes Ringsmøring eller Kugle-

lejer, foregaa r S møringen ved Hjælp af Smøre kop p e r, hvorfra 

Smørelsen ledes ned Lil Akslens Overflade, idel Smøre rill e r i 

Pand erne tjener Lil at ford ele den. Den s impleste Smørekop er 

et m ø r ehul , som ved Hjælp af en 
Smørekande fy ldes op med Olje med 
passende Mellemrum; men den ringe 
Oljebeholdning, her kan rummes, vil 
snart være opbrugt, hvis Akslen løber 
hurtig rundt, og det ka n derfor kun 
bruges ved langsomt løbende Maskiner i, 
særlig saadanl, der drives ved Haand-
kraft. 

Beholderen kan udvides ved a t ud-
spare en større Hulhed i Lejets Dæksel 
(Fig. 1 ~7), men hvis man lader Oljen 
løbe lige herfra gennem et Hul i Be-
holderens Bund ned i Lejet, vil der 
ogsaa bruges Smørelse, naar Akslen Fig. 126. 

s laar s tille, idet den Olje, der s taar i 
Smørerillerne, er underkas tet et Tryk fra Oljen oven over, som 

vil faa den Lil al s ive ud ved Enden af Panderne, skønt Ril-

lerne selv naturligvis aldrig maa naa saa langt ud. Man und-

gaar delle ved at bruge Vægesmøring. Hertil kræves, al der 

midt i Beholderen anbringes et Rør som en Forlsællelse af 
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Hullel, der fører ned til Akslen , og ned i delle Rør slikkes en 
Væge (Fig. 12G), som er dannet af Uldgarn eller Bomuldsgarn, 
fas tgjort li l et sammensnoet S lykke Messing- eller Kobbertraad. 
Gennem de Ender, der hænger ned i Smørekoppen, vil Oljen suges 
op og gennemtrænge hele Vægen, fra hvi lken den derefler dryp-
per ned paa Akslen. Jo tykkere Garn der bruges, og jo længere 
Vægen slikkes ned i Røret, deslo livl igere bliver Smøringen ; 
denne s tandses heil ved al trække Vægen op af Røret. 

Fig. 128 viser en Smøre k op m e d Stift. Den bestaar a f en 
Glasbeholder af Form som en Flaske og en Slift af Slaal eller 
Kobber. Beholderen anbringes med Halsen nedefter og fastgøres 
Lil Lejets Dæksel ved Hjælp ar en Træprop. Stiften gaar gennem 

l?ig. 127. Fig. 12 • Fig. !29. 

et Hul i Proppen og hvi ler med sin nedersle Ende paa Akslen. 
H ullet i Proppen skal · være lidt slørre i Diameter end Stiften, 
men ikke mere, end al Oljen ikke løber ned gennem Spillerumm el, 
naar Sliflen slaar sl ille. Er Akslen derimod i Gang, vi l Sliflen 
komme i en rystende Bevægelse, og derved vil Luftbobler kunne 
slippe op mellem S tiften og Hullets Væg, samtidig med at Olje-
draa ber løber ned. Er der en Paafyldningsaabning i Glasflaskens 
opadvendende Bund, maa den kunne lukkes lufl.tæ t, da Oljen 
ellers ; il kunne løbe ud af Smørekoppen ogsaa under Slilsland. 

Fig. 129 viser en Slauffe r S m ø r e k op til Fedtsmørelse (kon-
sis tent Fedt) . Den bestaar af en Plade med en skrueskaaret Tap, 
der skrues paa Smøresledet ; Pladen har selv Gevind paa Kanten, 
saaledes a t et Laag kan skrues ned over den. Mellemrummet 
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fyldes med Fedlsmørelse, og denne klemmes ud, efterhaanden 
som Laaget spændes til. Det er en Ulempe, a t denne Tilspæn-
ding ska l udføres med Haanden; man 
bruger derfor ogsaa lignende Smørekop-
per med e l Stempel, der trykkes Lil ved 
Vægt- eller Fjederbelastning. 

P aa saadanne Steder, hvor der rnaa 
lægges s tørre Vægt paa, at Smøringen 
sker regelmæssig, og at den kan regu-
leres og kontrolleres, benyltes Dr yp-
s mø r e kopper med synlig Oljeli lførsel 
(fig. 130). Ved disse skal Oljen for atfUæi 
komme fra Beholderen ned Lil Smøre-
sledet løbe igennem cl Hul, som delvis 
udfyldes af en konisk Slift, der kan 
indslilles i forskellig Højde ved Hjælp 
af en Knap foroven. Herved kan Olje-
t ilfø rslen reguleres eller helt s tandses. 
Gennem et lille Glasrør forneden kan 
man se Draabem e falde. 

Fig. 130. 

Remtræk. Selve R emmene er om tall . 6 . ... kal to Aksler 

Fig. 13!. 

forbindes med Remtræk, 
fastki les en R emskive paa 
hver af dem, og Remmen 
lægges stramt omkring de 
lo Skiver. Disse kan laves 
af Støbejern, sjældnere af 
Træ, i den nyere T id hyp-
p ig af S taalplade (Fig.131). 
Af Hensyn Lil let Anbrin-
gelse paa Akslen gøres de 
ofte todelle. De to Ender 
af Remmen sys sammen 
med s tærke · Binderemme 
eller fo rbindes ved Hjælp 
a fRemsamlere, afhvilke 



man har mange forskel-
lige Konstruktioner. Fig. 
132 viser Bristol R em-
samleren. 

I Fig. 133 ses en For-
Fig. 132. l~gsak se l med 3 R em-

skiver. Fra Skiven længst lilhøjre skal en B.em føre ned Lil Ar-
bejdsmaskinen. En anden R em sk::i l komme fra en af de stadig 
løben9e Drivaksler og lægge sig· om enten den ene eller den 

Fig. 133. 

and~n af de to Skiver længst t il venstre. Af disse er den ene 
fastkilet paa Akslen, medens den anden sidder løs paa Akslen, 
saaledes a t den kan løbe rundt uden at tage Akslen med. I 
Akslens Længderetning kan den dog ikke forskydes, thi heri 
hindres den af den faste Skive paa den ene Side og af en Slop-
ring paa den anden Side. Et Snit gennem et Par saadanne 
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Skiver ses i Fig. 134, hvor F er den fasle, L den løse. Dennes 
Nav er udfore t med en Metalbøsning og har et Hul, hvori der 
kan skrues en SlauITer Smørekop. Naar Remmen, der kommer 
fra den stadig løbende Drivaksel, ligger paa Forlagsakslens fasle 
Skive, vil denne Aksel og allsaa ogsaa Arbejdsmaskinen løbe 
rundt. Ligger R emmen derimod paa den løse Ski ve, vil Forlags-
akslen og Arbejdsmaskinen staa sti lle. Remmen flyttes fra den 
faste lil den løse Skive og om-
vendt ved Hjælp af en Rem-
fly ll er, som med lo Gaffel-
grene griber om den R empart, 
der løber paa Skiverne. Den 
ses i F ig. 133. 

Skal Arbejdsmaskinens Om-
drejningshastighed let kunne 
forandres, erstattes den R em-
skive, der sidder længst lilhøjre 
i Fig. 133, med en Trappeskive 
(Fig. 135), og Arbejdsmaskinen 
faar en ganske lignende Trappe-
skivP, som anbringes i omvendt 
Stilling, saaledes al den samme 
R em kan passe paa alle Trinene. 

Skal Arbejdsmaskinens Om-
clrejningsretning ogsaa let kunne 
forandres, kan det gøres, som 
Fig. 135 viser, ved fra Driv-
akslen at føre baade en aaben 

I 
I 

I 
J 

Fig. 134:. 

i p i 
I 
i 
I 
I 

Rem og en krydse t Rem hen omkring Skiver paa Forlags-
akslen. Denne faar da en fasl R emskive a og lo løse R emskiver 
bl og b2, som hver for sig et· dobbelt saa b rede som den faste. 
Paa den stadig løbende Drivaksel, sidder saa en enkelt fas t. 
Skive, hvis Bredde er lig med den samlede Bredde af a b oa , 1 ., 

b2 • De to R emme kan her flyttes samtidig af hver sin Gaffel. 
Gaflerne er i Figuren tegnet saaledes, at begge Remmene ligger 
paa hver sin løse Skive. Skydes R emflytleren lilhøjre eller til-
venstre, v il enten den aalme eller den krydsede Rem komme 
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over paa den fasle Skive a, medens den anden bliver paa sin 
løse Skive. Ar·bejdsmaskinen kommer da Lil a t løbe enlen den 
ene eller den anden Vej r undt. 

Tovtræk. Underliden kan man med f ord el beny tte Hampe-
eller Bomuldstove i Stedet for R emme, især ved s lørre Afs tand 
mellem Akslerne, eller hvor Arbejdet fra Dampmaskinens Hoved-
aksel skal fordeles Lil forskellige Lokaler eller Elager. Det s idste 

Fig. 135. 

T ilfælde er fremslillet i F ig. 13G, h vor 1, U og HI er forskellige 
Drivaksler. Den Slramhed, som T ovet maa ha ve for at kunne 
Lrække, tilvejebringes h er a f en Vægl Q, der ophænges i en 

lrn mm erull e S. Del sam me T ov gaar da omkring a lle 
S ki verne, om Strammeru llen og om de lo Led eru ll e r L , som 
er nødvendige, for al Slrammerullen kan komme Lil a t hænge i 
Lo lodrelle T ovparler. T ovski verne ha r i Omkresen een eller 
0cre Riller m ed Kileform , saalcdes a t Tovet kommer Lil al 
klemme lidt deri . Antallet a f R iller reller s ig efter , hvor slort 
cl Arbejde den paagældende Aksel skal afgive eller modlage. 
Man • kan ogsaa forb inde lo Aksler m ed Tovtræk paa en anden 
Maade, idet man paa hver Aksel anbringer en Skive med el pas-
sende Anla l R iller (ens for begge Skiver) og saa bruger lige saa 
mange T o,1e, som der er R iller i en af Ski\'erne. H ver t T ov for s ig 
lægges da s traml om Skiverne, og S lrammerulle med Vægt udelades. 
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Tandhjul. Naar der kun er ringe Afstand mellem de to 
Aksler, der skal sættes i J?orbindelse med h inanden, kan 
hverken R emtræk eller T ovtræk bruges. Derimod kan Tandhjul 
maaske benyttes. Paa hver af Akslerne fastkiles da et Hjul 
med Tænder paa Omkredsen, og disse Tænder skal have en nøj-

j 

Fig. 136. 

aglig tildannet Form, for a l Hjulene kan komme Lil a l gaa 
god t sammen. Har de to Aksler samme Retning, bruges cylin-
d r is k e Hjul. Er de vinkelre tte paa hinanden, bruges k oniske 
Hjul. Tandhjul laves hyppigst a f Støbejern, men undertiden for-
synes det ene af dem med Tænder a f Træ, R aahud eller andet 
blødere Materia le for a t opnaa en mere lydløs Gang. Ofte bruges 
Hjul med raat støbte Tænder, men ved bedre Maskineri og hur-
tigere Gang fræses Tænderne ud, hvorved de kan kom me til a t 
passe bedre sammen. 
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