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FORESKRIFTER

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

Sarskiida apparafer å ofverheffnings:s
lokomofiiv.
1. Ojverhettaren ar utford i enlighet med pI. 2.
Angan inkommer från regulatorn i en behållare
i rokskåpets ofre del, från hvilken ett antal
ofverhettareror, instuekna i de ofre tu braderna,
utgå. Behållaren ar afdelad mede1st en langsgående vagg i tvenne rum. Den våta ångan inkommer i ena afdelningen af behållaren, genomIoper ofverhettareroren oeh återkommer ofverhettad till behållarens andra afdelning for att
darifrån stromma till eylindrarne. En del af
forbranningsgaserna ledas genom de stora tuberna
omkring ofverhettareroren oeh afgifva harunder
sitt varme såval till dessa som till vattnet i pannan. Den andra delen af forbranningsgaserna går
på vanligt satt genom de nedre tubraderna.
2. Ett med sotaren kombineradt spjiill reglerar den mangd af forbranningsgaser som beror ofverhettaren. Rorelsen till spjallet ar så
anordnad, att sotareventilen endast kan oppnas
då spjallet till ofverhettaren ar stangdt.
3. En anordning jor rengoring aj ojverheltw·en
genom inblåsning af luft eller ånga i de stora
tuberna. For detta andamål finnes å ventilstallet i forarehytten en ångventil, hvarjamte medfol-
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jer å lokomotivet ett med ventil och handtag forsedt ror, som infores ituberna från eldstads. andan och forbindes med ångventilen medelst
en bojlig metallsiang.
4. KoZfslt'der med inre instromning och fjadrande ringar.
5. Sdkerhetsventiler å cylinderlocken .
6. Garbes kran, som oppnas så snart ångan afstanges. Densamma oppnar en forbindelse melIan bagge cylinderandarne, hvarigenom lattare
och jamnare gång å lokomotivet erhålles.
7. En smorjpump i stallet for centralsmorjapparat med 4 af hvarandra oberoende smorjledningar, daraf en till hvardera cylinderns midt
en till hvardera ångroret.
8. En distanspyrometer for matande af den
ofverhettade ångans temperatur i ångbehållaren
i rokskåpet. For kontrollering och justering af
distanspyrometern tjanar en kvicksilfvertermometer, som forvara s å lokomotivet. For smarre
lokomotiv utelamna s pyrometern, och mates endast tidtals den ofverhettade ångans temperatur
med termometern, enar en standig kontroll harofver ej ar nodvandig. For handhafvande af
pyrometern galla, sarskiida bestammelser.

Skotsel af ofverhettningslokomotiv
i tja n sf.
Vid igångsattni og oppnas regulatorn forsiktigt
och cylinderfyllnin gen minskas så snart lokomotivet kommit i gång, enar slirning eljest latt intrader p å grund af de stora cylindrarne. Den
latthet, med hvilk en de fullt balanserade kolf-
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slidernas rorelse kan manovreras, tillåter foraren
att vid igångsattningen i hvarje ogonblick installa på den cylinderfyllning som medgifves utan
att slirning intrader och på å satt fortast mojligt ernå normal hastighet. Under gången tilIses att regulatorn ej haftigt, ej heller fullt oppnas, hvarigenom vatten hindras medfolja ångan
till ofverhettaren . Cylinderfyllningen bor aldrig
understiga 20 % och då denna fyllning ar den
vid ofverhettningslokomotiv ekonomiskt fordelaktigaste, bor densamma hållas konstant så mycket som majligt. Vid mindre kraftbehof strypes
regulatorn och vid behof af mera dragkraft oppnas densamma till den grans som ofvan ar angifven.
Erfordras storre dragkraft 6kas fyllningen.
Om vid litet kraftbehof regulatorn strypes och
lokomotivets gång blifver ojamn, bor afven cylinderfyllningen något okas.
Vid ingången till stationerna och vaxlingar
anvandes maximifyllningen.
Eldningen regleras så att i medeltal 300 o ångtemperatur erhålles. Detta sker bast genom att
p å en jamn, val tackande och genombrand fyr
blott några få skyfflar kol isander val spridas, sålunda genom tata påeldningar och vattentagning
daremellan, hvarjamte noga tilIses att kall luft
ej inkommer genom utbranda flackar å rosten.
Om under gången pyrometervisaren plotsligt
nedgår, bora cylinderkranarna oppnas, enar detta
tyder på att vatten inkommit i ofverhettaren .
Smorjpumpens arbete iakttages noga. For densamma anvandes sarskild olja med hog flampunkt.
Ofverhettarens spjall hålles standigt oppet un-
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der gången utom då sotareventilen anvandes .
. Under kortare uppehåll å stationer behofver ej
heller spjallet stangas annat an for det fall att
sotareventilen skall anvandas.
Då lokomotivet ar stillastående under ånga i
stallet eller ute å banan under någon langre tid,
kan tryck uppstå i ofverhettaren och lokomotivet satta sig i gång, hvarfor under sådana forhållanden cylinderkranarne skola hållas oppna,
slidrorelsen upplagges på centrum och bromsen
åtskrufvas . Vid sådana tillfallen bor afven spjallet
till ofverhettaren stangas.
Vid skada å ena maskinsidan i tjanst kan
kolfsliden stallas i medellaget och båda ångkanalerna stangas på foljande satt:
Slidrorelsen stalles på centrum, lanken mellan
tvarhufvudet och slidvefstaken afvensom excenterstången nedkoppIas. Slidvefstaken stalles noga
vinkelratt mot cylinderns medellinje.
Darvid står kolfsliden i sitt medellage och
fastlåses slidstången i detta lage mede1st harfor
iordningstallda skrufvar.
Cylinderutblåsningen frånkopplas denna sida
och ventilerna fastlås as i oppen stallning.
N edkoppling af vefstake och fastsattande af
tvarhufvud ar endast for det fall nodvandigt, nar
någon af dessa delar ara skadade eller lång vag
skall tillryggalaggas.
Fore utgången ur stallet iakttages att smorj pumpen ar fylld med olja, hvarjamte pumpen
for hand profvas i afseende på dess tjanstbarhet.
Spjallet till ofverhettaren, som på grund af sotbildningen under uppeldningen hålles stangdt,
oppnas omedelbart fore utgången ur stallet for
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uppvarmning af ofverhettaren . Vid utgångsstationen forvarmes cylindrarne och oppnas cylinderkranarne.
Nar sedermera, efter uppvarming af cylindrarne, pyrometern visar 250 0 och darofver, behofva cylinderkranarne ej oppnas vid igångsattningarne.
Fjadrarne till cylindrarnes sakerhetsventiler hållas rena från smuts så att ventilerna ara lattrorliga.
Muttrarne till slidstangernas tvarhufvud undersokas att de sitta fast.
Sedan lokomotivet inkommd i stallet, aflagsnas
sot och aska ur rokskåpet samt foretages vid
oppet spjall den forutnamnda rengorningen af ofverhettaren, hvilken rengoring dock endast på
vissa mellantider behofver iiga rum, beroende
på den anvanda kolsorten, dragets styrk a m. m.
Spjallet stanges omedelbart efter rengoringen.
Rosten och asklådan rensas från slagg och aska.
Vid lokomotivets tvattning tillses att sot och
oljerester, som samlat sig i blastermynningen
och hindra draget, aflagsnas utan att delar daraf nedfalIa i utstromningsroret. Aro afsattningarne ovanligt stora, bor smorjningen af cylindrar
och slider minskas.

Underhållet af ofverhettnings#
lokomoti'v.
Vid de foreskrifna periodiska maskinrevisionerna skola de stora tuberna, uti hvilka ofverhettareroren ara anbragta, noga undersokas och
mellan ofverhettareroren fastsittande slagg och
sot aflagsnas.

- BDarjamte tillses att ofverhettarespjallet sluter
. tatt och ar lattrorligt.
Vid hvarje pannrevision uttagas samtliga ofverhettare-element jamte ångbehållaren i rokskåpet
och rengoras noggrant.
Darefter sammansattes ofverhettaren och profvas med for pannan foreskrifvet vattentryck.
Innan ofverhettaren åt er insattes, strykas roren
tunnt med varm stenkolstjara.
. Kolfsliderna undersokas vid hvarj e maskinr evision . Darvid iakttages noga medels stickmått
eller på annat satt, att slidstångens langd bibehålles oforandrad vid insattningen af sliden.
Slidvefstaken loses från tvarhufvudet och fores
fram och åter for att undersoka slidens lattrorlighet. Sliden uttages forsiktigt och upplagges
på tvenne stod for undersokning i afse ende på den
nodvandiga rorligheten af slidringarne i stångens
tvarriktning. Slidens och slidfodrens ångkanaler
rengoras.
Daremot bor det på 1'ingames slityta belintliga
lasta olverdraget al oljecement noga bevams, enar
detsamma vasentligt bidrager till tatningen.
Sitta slidringarne fast, måste sliden isartagas och
l'engoras i spåren samt hopspannas så att ringarne
ej ara glappa men kunna for hand roras. Slidkroppen justeras i svarf.
Slidhoppen lår ald1'ig hvila på 1'ingarne 'Utan
biims al glander och bussningar, hvad an dessa,
så snart de ara slitna Yz mm. ur centrum, b,ora
justeras. Vattenafloppsroren från slidskåpet rensas och cylindrarne genombiåsas med ånga.
Smorjpressen sattes i verksamhet for hand tills
olja framtranger ur smorjhålen till slider och
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cylindrar. Sliden profvas å ter i afseende på
lattrorlighet efter insattningen.
Slidfoder, hvilka i foljd af fastsittande slidringal' blifvit slitna, justeras i svarf och slipmaskin
efter kaliber dorn till narmast storre diameter, for
hvilken matverktyg finnas tillgangliga.
Slitna smorjrander fordj upas .
Sedan slidringar, slipade efter motsvarande kaliberring,
iordningstallts, inslipas fodret ångtatt mot tatningsytorna i slidsk åpet, rengoras och insattas.
Efter profkorning af lokomotivet uttagas sliderna ånyo och afslipas latt på de stallen som
legat hårdare an. Skarpa kanter i ångkanalerna
bora undvikas. Desamma afrundas efter en radie af l mm.
Vid maskinrevision skola af ven pistonkannorna
uttagas och undersokas. I likhet med slidkroppame lå dessa ej hvila på ringarne, utan bora de
senare vara installbara i tvarriktningen mot cylinderns medellinje. Kannan bares af gejden i
ena och af lagret i andra anden. Packdosorna
skola endast tata och få ej bara, enar lackor och
varmgång eljest intrada. Kannan s diameter bor
vara l Y2 till 2 mm. mindre an cylinderdiametern.
Kanten å pistonringarnes slitytor afrundas. Kannan
centreras mede1st pålagg på tvarhufvud eller gejd.
Barlagret for pistonstången framtill justeras.
Pistonstangernas packdosor skola, så ofta tillfalle dartill gifves, undersokas och rengoras samt
forslitna tatningsringar utbytas. D en harfor anvanda hvitmetallen består af:
15 delar antimon
65
»
bly
20
»
tenn.
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Cylindrarnes bekHidnadsplåtar bora noga tatas i skarfvarne så att olja och vatten ej in"tranga och skada isoleringen. Sakerhetsventilerna rengoras och profvas med vattentryck,
otata sakerhets- och luftventiler inslipas. AlIa
ångror, flan sar, skrufvar och muttrar som komma
i beroring med den ofverhettade ångan få ej
utforas af koppar, rod- eller hvitmetall utan måste
tillverkas af mjukt och utglodgadt smidesjarn.
Cylindrar och ror isoleras noga med asbest eller
magnesia-massa.
En mojligast hårdt åtdragen koppling mellan
lokomotiv och tender år af sarskild vikt. Smorjrander anbringas i planen for stOtbuffrarne. Planen såval som buffershufvudena satshardas. Tvarfjadern i tenderns draglåda måste i foljd af ofverhettningslokomotivens storre dragkraft fQrstarkas med ett eller två blad mera an fjadern for
ett motsvarande lokomotiv for våt ånga och
bor hårdt spannas.
Standigt måste ofvervakas, att axelboxarnes stallkilar samt kilarne i vefstaks- och koppelstångslager sakkunnigt och regelbundet ansattas, hvarjamte en styf forbindning i lokomotivets langdriktning mellan lokomotiv och tender ar af StOT
bet ydelse for lokomotivets lugna och jamna gång.

....\

FORESKRIFTER
rorande skotseln af Friedmallns smorjpump typ
N. S.
Denna apparat, som forenar i sig flera oljepumpar, af hvilka hval' och en for sig ar reglerbar,
tillfor forbrukningsstallet oafbrutet den oljemangd, for hvilken densamma ar instalId, ob eroende af det i smorjledningen uppkommande
mottrycket.
Oljetillforseln t ill hvarje utlopp sker mede1st
tvenne kolfvar p och q, som erhålla sin ror else
från dubbelexcenteraxeln E mede1st styrstycket
e, e, hvarvid kolfvarnes rorelse i forhållande till
hvarandra ar så anordnad, att tryckledningen
aldrig kommer i direkt forbindelse med oljebehållaren.
Oljan fores på den å teckningen mede1st pil
betecknade vagen genom filtret r och kranen a
till de bagge kolfvarne, hvilka genom tryckrummet k fora oljan t ill forbrukningsstallet .
Tatningen af kolfvarne p och q ar så hållbar,
att efter 10 till 15-årig t janst, afven vid mottryck
af ofver 50 atmosfarer, intet aftagande af verkningsgraden agt rum.
Den af hela pumpen lamnade oljemangden ar
beroende afaxelns E hvarfantal och genom forandring af stångens L utslagsvinkel kan totaIa
oljemangden okas eller minskas.

r
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D en till hvarj e utlopp lamnade oljemangden
kan darjamte r eglet'as utifrån mede1st vTidning
af nycklarn e R , IlVarvid kolfvens p slag forandras.
Då kolfven s diameter ar 8 mm . och maximislaget ar 10 mm. , så ar den liin1l1 ade olj emangden

for hvarj e kolfslag och utlopp cirka 0,44 gram.
D enna oljemangd k an genom VTidning af nyckeln R forminskas t ill 1/10 eller till cirka 0,04
gram. Vid nyclmln ar anbl'ingad en skala, grader ad från l till 10, hvarå sålunda den lamnade
olj emangden kan aflasas.

-
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Vanligen installer man smorjningen å kompoundlokomotiv sålunda, att oljemangden for
·hogtrycksslid, resp. hogtryckscylinder, lågtrycks
slid resp. lågtryckscylinder forhåller sig som
40 : 25 : 20 : 15. Vid tvillinglokomotiv med ofverhettning forhåller sig slidsmorjning till cylindersmorjning som 4: 3.
Galler det att med bibehållande af den gifna
proportionen for de olika smorjstallena oka eller
minska den totaia oljemangden, så kan detta
ske genom flyttning af bulten i stången L.
Oljan renas vid passerande af silarne V och r.
D en sistnamnda silen bOr mede1st losande af
tillhorande forskrufning uttagas och rengoras
minst en gång i månaden.
Mede1st aftappningskranen M kan undersokas,
om vat ten forefinnes i apparaten, afvensom
om oljan ar tillrackligt tunnflytande.
I kold kan oljan uppvarmas mede1st tilledning
af ånga vid U . En for hag uppvarmning af
. oljan ar emellertid onodig..,.o,c h olamplig. Vid
30 a 40° C ar oljan tillrackligt tunnflytande.
Synglaset S visar oljans hojd i behållaren.
Dessutom kan den till hvarje utlopp lamnade
oljemangden kontrolleras mede1st detta synglas .
For detta andamål vrides handtaget H tills detsamma kommer att stå midtfor det utlopp, som
skall undersokas, hvarvid den med handtaget H
forbundna kranen a in tager en sådan stallning,
att den ifrågavarande pumpen kommer i forbindelse med synglaset och darifrån tager sin
olja.
Samtidigt afsparras forbindelsen mellan
synglaset och oljebehållaren . (De ofriga pumparna matas såsom forut från oljebehållaren).
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Det ryckvisa sjunkandet af oljan i synglaset S
visar då, huru mycket olja det ifrågavarande
smorjstaUet erhåller. Efter foretagen kontroll
återfores handtaget H i )>llormalstallning », så
att synglaset endast visar oljeståndet i behållaren, från hvilken nu alla pumparne taga sin
olja.
Brister synglaset S, bor handtaget H vridas, så
att detsamma kommer midtfor S, hvarigenom
S afsparras från oljebehållaren. Pumparne erhålla fortfarande sin olja från behållaren.
Apparatens skotsel inskranker sig hufvudsakligen till påfyllande af olja. De flesta af apparatens rorliga delar arbeta i olja, hvarfor endast
sparrhjulet behofver smorjas vid i med tunnfly tande olja.
Efter langre stillastående, sarskildt vid stark
kyla , bor handtaget G vridas 9-10 gånger, for
att på en gång tillfora forbrukningsstallena en
något storre oljemangd.
Handtaget G skall under gången vrid a sig
ryckvis. Ar detta ej fallet, måste bromsmuttern
T åtdragas.
Mede1st de vid forbrukningsstallena anbringade sparrventilernas kontrollskrufvar kan undersokas,om oljeledningen ar fylld och om matning ager rum. Sparrventilerna forhindra tomning af oljeledningen.
Kalla oljeledningar visa. att apparaten arbetar riktigt. Ar en smorjledning mycket varm,
.så visar detta, att den till ledningen horande
pumpkolfven har for litet slag. Kolfslaget bor
då medelst vridning af nyckeln Rokas.
Då smorjpumpen forsta gången skall arbeta,
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eller då densamma efter en maskinrevision åter
skall tjanstgora, måste oljeledningarna fyllas .
Vid en inre rordiameter af 5 mm . erfordras harfor c :a 50 hvarf af handtaget G p er lopmeter ror.

Sparrventil med kontrollskruf.
D å oljan ej namnyard t kan samman tryckas, så kan ej
heller den i rorledningen inneslutna
oljan utvidgas, nar
ångtrycket, under
hvilket ledningen
står , plotsligt upphor vid regulatorns
stangning. Vid smorjpressar, dal' såval oljebehållare som drifverk stå under tryck, har alltid utvidgningen af behållare och drifverk en viss betydelse
och fororsaka vid hvarj e tryckminskning en delvis tomning af ledningen vid forbrukningsstallet.
D å endast smorjledningen st år under ångtryck,
ager en sådan tomning ej rum. Icke desto mindre
kan under vissa omstandigheter afven vid smorjpump ar en delvis tomning vid forbrukningsstallena aga rum, och detta under fOljande forutsattningar:
1. Nar i ledningen utom olja finnes n ågot
elastiskt medium såsom luft eller ånga och
2. Nar oljeledningen i narheten af forbrukningsstallet blifvit starkt upphettad , så att den
inneslutna oljan bringas i kolming och uttranger
vid forbrukningsstallet, då sugning dar uppstår .

-
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Båda dessa fel kunna under pumpens arbete
uppkomma . Nar sparrventilen af en eller annan
orsak blifvit otat, så inkomma mindre mangder
ånga i olj eledningen. Såval detta som d et andra
felet , namligen upphettning af oljan vid forbrukningsstallet , r educer as till ett minimum genom
att gora sparrventilens kanaler af så liten volym
som mojligt.
Med sparrventilen enligt vidstående bild ar
denna betingelse uppfylld och en tomning af
ledningen ar darfor vid denna konstruktion ej
att befara, afven om ventilen ej skulle vara fullkomligt tat.

r

FORESKRIFTER
rorande skotseln af Wakefields smorjpump.

Pumpkolfvarne E och H erhålla en fram- och
å tergående rorelse från axeln L , hvillwn i sin
t ur el'håller sin rorelse från hafstången N med
sparrhjul och excenter. Vid den ihåliga pumpkolfvens E rorelse från hoger till venster insuges
oljan genom ventilen C, for att vid nasta slag
pressas genom ventilen D in till den mindre pumpen H. Som denna mindre pump endast kan
mottaga halften så mycket olja som den stolTe,
komm er ofverskottet att inpressas i rorledningen
genom den ihåli ga kolfven, och den olj a, som
kvarstår i lilla p umpen , inpressas i rorledningen
i nasta slag, då den stora kolfven ar p å å tergång
for in sugning af olj a. Harigenom åstadkommes
en jamn och standig strom af olj a från pumpen
till cylindrar och slidskåp.
Olj etillforseln regleras dels genom andring af
hafstångens N utslag, dels genom att mede1st
skrufvarne G olm eller min sIm det effektiva slaget af kolfvarne E. Då skrufven G ar inskrufvad så långt den går, ar effektiva pumpslaget
9 mm. och pumpen arbetar med full kapacitet .
Onskas des s effekt for ett ror nedsatt med t. ex.
1/3, utskrufvas G två hvarf.
Olj an får aldrig sjunka under sugventilernas
C nivå.

K
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Vid behof kan oljan uppvarmas medelst ånga,
som ledes från en ventil i forarehytten genom
. roret K i oljebehållaren.
Smorjroren skola, under det apparaten arbetal', h ålla sig kalla. Vid utby te af smorjror eller
vid r eparation iakttages, att roren åter pumpas
fulla med olja, innan apparaten tages i tj anst.
Fyllandet sker genom kringvridning af handtaget O. Att r oren ar o fyllda med olja kan observeras genom de å rorledningarne befintliga sparrventilerna. Genom dessa ventiler kan afven
olj etillforseln till de olib forbrukningsstallena
iakttagas.

BESKRIF1\JING

å Steinle &.. Hartungs tensionspyrometer.

Under det att de tidigare anvanda pyrometrarne vor o grundade på matning af utvidgningen
hos en i pyrometern innesluten kvicksilfverpelare, tillampas vid tensionspyrometern den principen , att mattad ånga s tryck i slutet karl och i
beroring med den vatska, af hvilken densamma
bildats, endast ar beroende af vatskans t emperatur. I foljd haraf blifver ledningen oberoende
af y ttre luftens temperatur . Mataren i fOrarehytten ar kon struerad som en vanlig manometer, men graderad for tempera turer mellan 150400 0 Celsius.
Pyrometern består af dyk aren T, som utsatt es for den ofverhettade ångan, kapillarledningen C och den bojliga ledningen L samt manometern M.
T ar till ungefar halften fylld med en vatska
af hog ångbildningstemperatur. Vid ofverskridande af denna temperatur står vatskan under
tryck, hvilJwt, som forut ar namndt, uteslutande
ar beroende af vatsl,ans temperatur. Då temp eraturen utanfor lednin gen ar lagre. lwndenseras ångan och fyller såval lednin gen som kapillarledningen C med vatska. Kapillarledningen
hindrar vatskans återflytande till dykaren , i
foljd hvaraf hela ledningen jamte manometer-

r
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ror bestandigt hålles fyUd med vat slm under
tryck . Sålunda uppkomm er en hydraulisk t ryckofverforin g af det i dykaren varan de mat t nin gstryck et till manometern ; och n oggrannheten af
tryckofverforingen ar oberoende såval af ledningens langd som af den y ttre t emper aturen .
D en vertikala hojdskillnaden mellan dyk ar e
och manometer inverkar dar emo t i n ågon mån
på r esultatet , dock ej mel' an att densamm a for
det vanliga monterin gssattet kan lamn as u tan
afseende.
In stalInin g af manometervisaren kan ske gen om vridning af densamma under fasthållande
af den skifva, som ar anbringad å visareaxeln .
F or detta andamål skrufvar man loss den messingsring, som håller glasskifvan , och aflagsnar
denn a jamte tillhorande gummiring. Vid p åsat tningen af glas et bor noga tillses, att gummiringen
li gger ratt, enar elj est damm och fuld kan intdinga
och skada mataren.
Lednin gen består af k opparror af 4 mm . yttr e
diameter , som bor inneslutas i ett jarnror till
skydd fOI" åverk an. Apparaten leverer as jamval med en bojlig metaJlslang som skydd for ledningen .
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PI. 2. Schmidts ofverhettare , anbringad

tuberna

