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vågen prov på verkligt goda egenskaper: lugn gång, rnjuk fjådring och tystgående motor. På kvållen fortsattes fården till Nykøbing på Falster.
Andra dagens studier gållde Grossenbrodefårjan. Gedser, den gamla vålkånda utfartsporten mot kontinenten, syntes ha fått nytt liv genom den nya
fdrbindelsen. Av sårskilt intresse var att se de nybyggda anordningarna fiir
omhåndertagande av bilturisterna i funktion.
Under dverfarten till Tyskland fortsatte, som ovan sagts, sammantrådet.
I Grossenbrode mdtte Eisenbahnpråsident Dr Schelp med flera tyska jårnvågsmån, som ålskvårt nog rest dit från Hamburg fdr att demonstrera fårjelåget och de 8vriga anordningarna f8r den nya lånken i trafiken mellan Norden och Europas fastland. Tyskarna ha på en fdrvånansvårt kort tid byggt
om den tidigare militåra hamnen fdr fredlig fårjetrafik, dragit fram jårnvågsspår och omdanat de tidigare flygkasernerna till en utmårkt hotell- och
restauranganlåggning. Det stora antal bilar — bland dem åtskilliga med fråmmande landsbokståver — och passagerare, som medfdljde på fården var ett
synligt bevis på turistemas uppskattning av den nya genvågen.
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Lokångpannor
621.133

Maskiningenjdr G. Lundberg, Nora
Dessutom skulle hedersomnåmnande ges till motto "Kvartett".
Vid namnsedlarnas dppnande konstaterades, att de prisbeldnade fårslagen voro inlåmnade av fdljande personer:
1:a pris, E. F. Hansen och 0. R. Nielsen, Overarkitektens kontor, Generaldirektoratet, København.
2:a „ , H. Strdmberg och S. Båck, Billnås, Finland.
3:e „ , A. A. Steffensen, Moss, Norge.
Hedersomnåmnandet tillfdll P. Sundberg, Reklamavdelningen, Kungl.
Jårnvågsstyrelsen, Stockholm.
Det beskits, att titelsidan skulle utfdras på grundval av det med f8rsta
pris bel8nade fbrslaget med vissa justeringar.
Slutligen beståmdes att nåsta au-sammantråde skulle åga rum i Stockholm under fdrsta hålften av maj månad 1952.
Den danska styrelseavdelningen hade i fdrbindelse med sammantrådet
anordnat en synnerligen intressant studieutflykt, under vilken man presenterade årets båda fdrnåma danska nyheter. Efter fdrhandlingarna i Kdpenhamn miitte en splitterny "Europabus", i vanliga fall insatt på rutten K8penhamn—Hamburg, som fdrde deltagarna genom Syd-Sjållands leende ångar
och lundar fdrbi gamla ståtliga slott och herresåten, dyer Mön till det lilla
idylliska Stubbekøbing, dår uppehåll gjordes fdr middag. Bussen visade under

Bergslags Jdrnvtig, Nora, hdll vid Sveriges Enskilda Jiirnviigars Ingenjdrsfdrbunds m5te den 31 mars 1951 tvenne
uppmårksammade fdredrag om ett par
nyheter på ångpannekonstruktionens
område, vi/ka med framgång prdvats
vid NBJ. Fdredragen å terges hår.

1. Helsvetsade lokångpannor
Ar 1937 levererade Motala Verkstad nya lok till Nora Bergslags Jåmvåg, 6-kopplade tanklok med 67 tons tjånstevikt och en stiirsta dragkraft av
c:a 10 ton, fig. 1. Pannorna till dessa lok med en total eldyta av 88 m2, voro
utf8rda på vanligt sått med nitade fdrbindningar och nitade kopparfyrboxar.
Arbetstrycket var 14 kg/cm2. Kopparplåtarna voro 15 m/m tjocka, varfdr de
nitade våxlarna fingo 30 m/m:s gods.
Loken voro bra och pannans effekt tillfredsstållande. Det visade sig emellertid relativt snart, att kopparplåten i våxlarna var utsatt får stark avbrånning i eldzonen p. gr. a. mindre god kylning av det tjocka godset. Stagbultsbrott uppkommo också snart sårskilt på sidorna i fråmre &re delen av fyrboxen. Efter några år måste våxlarna repareras med lappar eller pålåggssvetsning och ett st6rre antal stagbultar utbytas. Aven i tubplåtarna uppkommo sprickor mellan tuberna i yttre sidoraderna.
Man fick sålunda en påminnelse om, vad man visserligen visste fdrut,
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att så snart man kommer dyer det måttliga panntrycket av 12 kg/cm 2 så stiger
underhållet på en nitad kopparbox rått avsevårt.
Det var i fdrsta hand godsanhopningen i de nitade våxlarna i fyrboxen
som borde undvikas. Når dårf6r en reservpanna år 1945 skulle bestållas önskade jag framfdr allt att kopparboxen skulle helsvetsas, men fdreslog i samband dårmed att man borde svetsa hela pannan. Helsvetsade kopparfyrboxar
var ju ingen nyhet. Sådana hade tillverkats och med gott resultat vant i bruk
sedan mer ån 20 år tillbaka, fdrst uteslutande gassvetsade, men sedermera
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långning på utfdrda prov voro tillfredsstållande trots en del porer så besldts
att utf8ra svetsskarvarna uppbyggda med två lager och med eftersvetsad rotsida.
Hittills gjorda erfarenheter visa att resultatet av svetsningen blivit utmårkt bra.
Svetsning av rundpanna och yttre fyrbox vid nytillverkning av lokångpannor hade icke heller vid denna tid kommit till anvåndning hår i landet
trots svetsningsteknikens stora utveckling under de senaste åren och dess
tillåmpning inom så gott som alla tekniska områden. Motala Verkstad hade
emellertid verkligt goda erfarenheter från svetsade stationåra ångpannor, dår
detaljernas konstruktion endast ovåsentligt avviker från en lokpannas. Man
var dårf dr beråttigad anse att svetsmetoden var tillråckligt pr8vad fdr att åven
kunna anvåndas vid tillverkningen av en så utsatt konstruktion som en lokpanna. Fdrutom en framstående svetsningsexpert, ingenj8r Per Norlin, hade
verkstaden erfarna och kunniga licenssvetsare, varfbr ett f8rstklassigt arbete
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åven elektriskt svetsade enligt kolflussmetoden. Ett omfattande och framgångsrikt arbete hade som bekant hår i Sverige nedlagts bl. a. vid flera enskilda jårnvågars verkståder på att 8vervinna svårigheterna vid elektrisk
svetsning av grov kopparplåt och lyckade resultat hade under de nårmast
fdregående åren erhållits.
Vid lokverkståderna hade dock vid denna tid, alltså år 1945, elektrisk
svetsning av koppar endast i ringa omfattning anvånts vid reparation av fyrboxar. Någon helsvetsad kopparfyrbox hade icke utfdrts. Motala Verkstad
var emellertid intresserad f8r saken och med ledning av de erfarenheter som
gjorts vid jårnvågarnas reparationsverkståder utfdrdes ett antal provsvetsningar och undersdkningar av svetsskarvar.
Det var nu fråga om att svetsa så grov kopparplåt som 16 m/m, vilket
egentligen ansågs vara fdr mycket f6r att svetsas med kolbåge och tillsatstråd, dårfdr att skarven måste byggas upp med flere strångar, varvid ett 8kat
antal porer uppkommer i svetsen. Men då såvål brotthållfasthet som fdr-

kunde påråknas. Dessutom hade man mbjlighet att riintgenunders ■ika svetsskarvarna.
Sedan ritningarna till helsvetsad panna godkånts av jårnvågsinspektdren, igångsattes arbetet och i november 1946 blev pannan fårdig. Vid provningen utf8110 samtliga prov till full belåtenhet.
Pannan torde vara den fdrsta helsvetsade lokpannan i Sverige, miijiligen
i Europa.
Pannans konstruktion, se fig. 2, utformades så att den kom att bestå av
tre helsvetsade delar, nåmligen rundpannan, yttre eldstaden och fyrboxen.
Dessa delar behandlades var f6r sig och sammanfogades med nitade fdrband.
Hårigenom underlåttades avspånningsgl8dgningen och erfordrades ej så stor
ugn att hela pannan samtidigt kunde gliklgas. Rundpannans och yttre eldstadens svetsade skarvar rdntgades sedan de fdrst riktats och putsats. Alla
långdskarvar undersdktes i full utstråckning, de mindre påkånda rundskarvarna endast stickprovsvis. Resultatet av denna undersdkning visade att

256

NORDISK JARNBANETIDSKRIPT

Se ki %OP, R-R
och efiersvelsas
•
.0-70'

Fig. 3

Fig. 4

NORDISK JARNBANETIDSKRIFT

257

samtliga svetsskarvar voro fullt tillfredsstållande utf6rda och av god kvalitet.
F6re hopsåttningen avspånningsgl6dgades dårefter rundpannan och yttre eldstadsdelen vid 600° C.
Fyrboxens konstruktion framgår av fig. 3, och fig. 4 visar den fårdigsvetsade boxen.
På fig. 5 år yttre eldstadens svetsskarvar markerade och fig. 6 visar den
fårdiga ångpannan.
Jag skall inte nårmare redogiira för pannans konstruktion och svetsningsarbetets utf6rande då detta utf6rligt beskrivits av ingenjiir Norlin
I en artikel i Teknisk Tidskrift den 20 september 1947. Jag vill endast
sårskilt framhålla att tillverkningen givetvis kråver prima material, stor noggrannhet, kunniga svetsare, betryggande avspånningsgl6dgning efter svetsningen och tillf6rlitlig kontroll f6r att ett gott arbete skall erhållas.
De erfarenheter som hittills vunnits visa att svetsade lokpannor relativt
enkelt kunna tillverkas. Den detalj som erbjuder den st6rsta svårigheten är
svetsningen av kopparboxen. Denna svetsning erfordrar stor erfarenhet innan fullt tillfredsstållande svetsar kunna g6ras i den tjocka plåten. Ingenj6r
Norlin anser emellertid att kolflussvetsningen av koppar nu år så tillfredsstållande 16st att sådana skarvar åro fullt ut jåmstållda med nitade når det
gåller hållfastheten och båttre når det gåller att motstå korrosioner.
En helsvetsad panna år så att såga renare ån en nitad, då nitvåxlar, skarvstrimlor och nitskallar f6rsvinna. Hårigenom 6kas också pannans vattenrum,
vattencirkulationen underlåttas och effekten blir h6gre. Det år också låttare
att hålla en sådan panna ren. Underhållskostnaden år lågre ån f6r en nitad
panna, alldeles sårskilt får fyrboxen, men åven f6r pannan i 6vrigt, i synnerhet om man har dåligt matarvatten.
Tillverkningstiden f6r denna f6rsta svetsade panna var 3-4 % långre ån
f6r en nitad, exakt lika stor panna. Verkstaden anser emellertid, att efter
hand som stiirre vana erhålles kommer tiden att minskas tju samma som f6r
nitad konstruktion, sannolikt bliva något lågre.
Viktbesparingen (materialbesparingen) utgjorde c:a 500 kg eller ungefår 5 %. Materialet har emellertid icke helt utnyttjats i hållfasthetshånseende.
Sålunda har svetsens relativa styrka satts till 0,8 mot tillåtet 0,9 och såkerhetsfaktorn år som bekant 4,5 f6r svetsad skarv mot 4,25 fik- nitad. Når tillråcklig erfarenhet erhållits från tillverkning, drift och underhåll av svetsade
lokpannor, torde materialet båttre kunna utnyttjas och dårmed en sthrre
vikt- och materialbesparing kunna erhållas.
Den f6rsta helsvetsade pannan har nu med 14 kg:s tryck vant i drift c:a
4 år. De skador, som efter denna tid redan i stor utstråckning uppkommit på
våxlarna i en nitad kopparbox år man nu helt fri från. Stagbultsbrott har också intråffat i långt mindre grad ån tidigare. Och jag kan nåmna att vid nu f6retagen revision av pannan har endast 6 stagbultar beh6vt utbytas. Dårvid år
att mårka att pannan hela tiden gått med oljeeldning, vilket ju sårskilt anstrånger fyrboxen.
F6r nårvarande har jag tre helsvetsade pannor i drift och erfarenheterna
med dem åro endast goda. Inga skador har f6rekommit. På dessa pannor har
en del nitf6rband bibehållits, såsom domens anslutning till rundpannan, eldstadsplåtarnas anslutning till bottenringen m. m. Givetvis kan man med anvåndande av svetsning tånka sig annat utf6rande av dessa och andra detaljer
för att undgå nitning om så visar sig Unskligt och lårnpligt.
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Fig. 6

vid verkstaden nytillverkade lokpannor. Svetsade kopparboxar har insatts i
alla pannor, åven de nitade. Ovriga lokverkståder utf8ra nu också helsvetsada lokpannor och svetsade kopparboxar.
Den kirsta helsvetsade lokpannan i Amerika tillverkades år 1943 av
American Loko. Comp., Schenectady, för Hudson and Delaware Railway och
år 1946, alltså samma år som i Sverige, gjorde verkstaden två lok med helsvetsade pannor får Canadian Pacific Railway. I en artikel i Railway Gazette
kir år 1947 uttalades hårom: "it is hoped that these two engines may pioneer
the way for a new technique in boiler construction". Jag tror att denna fiirhoppning kommer att gå i uppfyllelse och att den nitade lokpannan snart år
ett passerat skede.

2. Dubbel korrugerade stålfyrboxar i lokångpannor
-

Fig. 5

Intresset f8r helsvetsade lokpannor blev genast mycket stort hår i landet. Sålunda har Motala Verkstad sedan år 1946 hittills tillverkat 15 st. sådana
pannor, alla bestållda av E. J., vilket år 60 % av samtliga under denna tid

Fyrboxar av stålplåt i lokpannor har bland oss lokmån inget gott anseende. Såvål i Sverige som i alla europeiska lånder har man sedan gammalt
f8redragit kopparplåt till fyrboxar och detta nog med råtta. Jdrnet år såmre
vårmeledande ån kopparn varf8r en stålbox bUr vara st8rre ån en kopparbox
om den skall avgiva samma vårmemångd till vattnet. Stålplåten år styv och
stel och har lågt skrotvårde. Kopparn dåremot år seg, lått att bocka och lått
att dikta och har ett hiigt skrotvårde. Vid ej fdr hdga ångtryck år koppar dår-
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fdr utan gensågelse det båsta materialet fdr denna mycket anstrångda del av
pannan. Fijrsdk med fyrboxar av stålplåt gjordes emellertid redan i slutet
av 1800-talet såvål i Tyskland som i Frankrike, men med dåligt resultat. Durf8r har senare sådana boxar endast sporadiskt och under tvång kommit till
anvåndning i Europa då brist på koppar ej låmnat något val. Sålunda kommo
under fdrsta vårldskriget en hel del stålboxar i bruk, men f8rsvunno
snart når koppar åter kunde erhållas. Under och efter andra vårldskriget har
detta i stort sett upprepats hår i Sverige ehuru en del stålboxar ånnu finnas
i bruk. I andra lander dåremot, som vant direkt inblandade i kriget, år det
nu annorlunda bl. a. på grund av hdgt pris och brist på koppar p. gr. a. den
våldiga fdrstdrelsen av lok, som i stor utstråckning ersattes av tyska krigslok, vilka alla hade fyrboxar av stål. Sålunda har i vårt grannland Norge ung.
80 % av lokpannorna f. n. stålboxar och man lår dår icke ha får avsikt att
byta ut dem mot koppar och såtter f. 8. ej in kopparboxar ens i nya pannor.
I Danmark dåremot anvånder man åter koppar och byter efter hand ut
stålboxarna, beroende bland annat på att Danmark har mycket hårt matarvatten och att pannstensavsåttningen år stdrre på en stålfyrbox av hittills
brukligt utf8rande ån på kopparbox. I Holland har man haft besvårligt sårskilt med de från Sverige levererade lokens stålfyrboxar och avser att gdra
utbyte mot koppar.
I stort sett år det emellertid nog så att stålfyrboxar nu Uro i långt stdrre
utstråckning i bruk i Europa ån tidigare vant fallet.
Brist på koppar uppstår så snart det år fråga om dkade militåra behov.
Fdr rustningsindustrien år kopparn en synnerligen viktig vara, och då denna
industri alltjåmt och i stigande grad har hdgkonjunktur, så har situationen
på kopparmarknaden blivit allt såmre. F8r Sveriges del år f8rsdrjningen med
koppar under nuvarande fdrhållanden ett mycket allvarligt problem. Vår
inhemska kopparproduktion utgdr endast c:a 20.000 ton pr år och då det
absolut nddvåndiga årsbehovet av koppar beråknas till c:a 50.000 ton så fdrefinnes ett nddvåndigt importbehov av minst 30.000 ton. Det planeras nu, som
man kunnat låsa i tidningarna, att fdrdela vårldens tillgångar på viktigare
metaller, dåribland koppar, genom internationella kommissioner. Som exempel på hur det ligger till fdr kopparn kan nåmnas att i Amerika har redan
f6rbud utfårdats fdr anvåndning av koppar i flera hundra varor, i vilka koppar i någon form ingått, men dår man ansett den kunna ersåttas med annat
material eller ock får tillverkningen av varan upphdra.
Fdrbrukningen av koppar till fyrboxar och stagbult fdr lokpannor år visserligen numera ej så stor hos oss, det rdr sig vål endast om några hundra ton
pr år, men man får nog råkna med att tilldelningen hårf8r kan komma att betydligt inskrånkas eller anvåndningen helt fdrbjudas om situationen i vårlden
ej fdrbåttras. Detta betyder alltså att stålfyrboxen åter år på anmarsch.
Det kan då vara av intresse att medan tid år nårmare gå genom och
granska de besyårligheter och skador, som man haft och har med stålfyrboxar och sdka finna orsakerna hårtill och event. fdrebyggande åtgårder.
Skador på stålfyrboxar åro i regel i den ordning de bruka upptråda:
1) stagbultslåckor och tublåckor,
2) stagbultsbrott,
3) sprickor i plåten, sårskilt vid stagbultshålen,
4) korrosion.
Stålplåten år långt motståndskraftigare fdr avbrånning ån vad koppar-
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plåten år, men livslå.ngden hos en stålfyrbox är åndock avsevårt kortare ån
hos en kopparbox p. gr. a. det samlade upptrådandet i stor utstråckning av
ovan angivna skador.
Om man nu fdrst ser efter huru stålfyrboxar hos oss och dvriga europeiska lånder hittills brukat utfdras och insåttas i pannan, så finner man, att
såvål pannan som stålfyrboxen tillverkas och boxen insåttes på exakt samma
sått, som man år van att gdra pannor med kopparboxar. Någon hånsyn tju de
båda materialens olika egenskaper har ej tagits i annan mån ån att i vissa fall
har stålplåten genom sin hdgre hållfasthet blivit några mm tunnare Un kopparplåten. Men då de vanligast f8rekommande ångtrycken vant 10-12
kg/cm, och då man med anvåndning av gångade stagbultar ej kan gå under
10 m/m tjocklek på stålplåten fdr att få tillråckligt med gångor fdr stagbult,
så har dimensionen på stålplåten oftast blivit densamma som fdr den tidigare anvånda kopparplåten. Vårmeledningsfdrmågan hos jårnet år emellertid endast 1/6 av kopparns, varfdr det blir såmre Vårmegenomgång i stålplåten och, vad vårre 'år, stor temperaturskillnad i jårnplåten mellan den eldber8rda och vattenberdrda sidan, vilket medfdr stora inre påkånningar i plåten. Hårtill kommer att jårnet saknar kopparns elasticitet och eftergivenhet,
varfdr ytterligare påkånningar uppkomma i plåt och stagbultar genom inre
och yttre fyrboxarnas olika vårmeutvidgningar. Genom allt detta bli påkånningarna sårskilt stora i stagbultsinfåstningarna och i stagbultarna sjålva, och
ju tjockare plåten år desto stdrre bli påkånningarna. Gångorna i stagbultsinfåstningarna skadas lått vid bultarnas dvernitning, vilket bidrager till de
snart uppkommande stagbultslåckorna, som åro svåra att dikta tåta. Det år
också troligt, att det uttackande vattnet på den starkt upphettade plåtsidan
åstadkommer vissa f8råndringar i materialet, som gdr detta skiirt, vilket år orsaken till de sprickbildningar, som ofta uppkomma i plåten
från stagbultshålen. Vatten och pannsten, som inkommer i de otåta gångorna
fdrstiir dessa, och stagbulten blir mer eller mindre lbs genorn den våxlande
fdrskjutningen av plåten vid uppvårmning och avsvalning. Dessa skador upptråda givetvis fdrst och huvudsakligen dår plåten år utsatt fdr den stdrsta
upphettningen. Platsen hårf8r år olika beroende på fyrboxens form, men ofta
år det dur lågorna svepa omkring valvet eller således ungefår mitt på sidoplåtarna. Dessutom år det de yttre stagbultsraderna, som'åro sårskilt anstrångda och dårfdr lått springa låck eller brista.
Man kommer till den slutsatsen, att det år låckor vid stagbultarna, som
vålla de st8rsta svårigheterna, och att det år dessa låckor, som år grundorsaken till andra uppkommande skador, och ån vidare, att det år omdjligt att
kunna få en varaktig tåthet med anvåndande av gångade och dvernitade stagbultar i så stela och styva fyrboxar, som det blir med anvåndande av stålplåt
och den hittills brukliga konstruktionen.
I Amerika, dur man sedan mer ån 50 år anvånder uteslutande stålfyrboxar, av orsaker, som jag inte kan hår nårmare gå in på, gdr man hela
pannorna mera elastiska genom att anvånda så tunn plåt som mdjligt både i
yttre och inre eldstaden samt har bl. a. i stor utstrUckning b8jliga, flexible,
stagbultar, som dock ål.' en dyrbar och omståndig konstruktion. Man har dårfdr fdrsdkt att ersåtta dem med Monel-metall, en legering av c:a 70 % nickel
och c:a 30 % koppar, som åven i England, Belgien och Frankrike anvåndes
i fyrboxar med gott resultat. Man har emellertid, trots allt, också i Amerika
svårigheter med stagbultslåckor, men att dessa svårigheter dår uro mindre
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ån i Europa anses bl. a. bero på, f6rutom skillnaden i pannkonstruktionen,
att driftsf6rhållandena kir loken, åro annorlunda. Man håller nåmligen i Amerika loken långre tid i stråck under fullt ångtryck, och då stålfyrboxarna åro
i h6g grad kånsliga f6r upprepade, stora temperaturvåxlingar som sårskilt
uppkomma vid utslaggning av fyren och lokens avstållning och
' efter några
timmar återigen hastig uppeldning, så skadas fyrboxarna mera vid korta lokturer ån vid långa. Man g6r i Amerika t. o. m. så, att under lokens uppehåll
i stall inkopplas lokpannan till en stationår ånganlåggning, med vilken man
håller ångtrycket i lokpannan nåra arbetstrycket under uppehållet.
Genom svetsningen har man emellertid fått ett hjålpmedel, som avsevårt
underlåttar, ,anvåndningen av stålfyrboxar, och en stor f6rdel år, att det år
relativt lg:tt att svetsa detta material, såvål uppkomna skador som vid nytillverkningen. Med svetsning har man också i viss mån kunnat bemåstra stagbultslåckorna och andra skador genom att tåtsvetsa stagbultarna istållet f6r
6vernita dem.
Intresset f6r stålfyrboxar och avhjålpande av uppkomna skador har hos
våra lokverkståder blivit sårskilt aktuellt under senare år, dels genom den
stora leveransen av lok till Holland, och dels genom de reparationer av ett
stort antal lok, som verkståderna fått utf6ra f6r Norska Statsbanorna. Pannorna i alla dessa lok ha stålfyrboxar utf6rda på det i Europa vanliga såttet av 10 m/m:s plåt och med gångade och 6vernitade stagbultar. Av de
norska pannorna, i de s. k. tyska krigsloken, hade en del stagbultar av amerikansk flexible-typ, men dessa borttagas nu och ersåttas med bultar av
Stone's metall. Man har också gått in f6r tåtsvetsning av stålbultarna istållet
f6r nitning. Arbetstrycket f6r dessa pannor år 13-16 kg/cm 2 .
Driftstdrningar på grund av stagbultslåckor och andra skador på fyrboxarna hava vant betydande med samtliga dessa lok. Att skadorna voro
beroende på fyrboxarnas styvhet var man nog på det klara med. Frågan var
bara huru denna styvhet skulle kunna elimineras. F6r detta problem intresserade sig också verkmåstare Gustaf Hedlund, som vid Motala Verkstad har
hand om tillverkning och reparation av ångpannor. Hedlunds f6rslag gick
ut på att man genom viss dubbelkorrugering av inre fyrboxens plåtar mellan
stagbultsinfåstningarna borde kunna anvånda tunnare plåt och dårigenom få
fyrboxen mera elastisk så att påkånningarna i stagbultsinfåstningar och i
sjålva stagbultarna bleve mindre. Utf•randet av plåtarnas korrugering 16stes
av Hedlund elegant och enkelt hdsten 1948. Då det vid denna tid var fråga
om insåttning av ny fyrbox i en av Nora Bergslags Jårnvågs pannor f6r 14
kg:s tryck, och då jag fann Hedlunds f6rslag till stålfyrbox av stort intresse,
dverenskoms med verkstaden att under f6rutsåttning av myndigheternas godkånnande insåtta en sådan fyrbox i pannan f6r provning.
Såvål jårnvågsinspektdren som Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen stållde sig
vålvilliga till det f6reslagna utf6randet, men f6reskrevo att spånningsmåtningar med tensometrar samt utmattningsprov med pulserande inre 6vertryck f6rst
skulle utf6ras på låmpliga provlådor fdr bed6mande av huruvida godstjockleken hos innervågg av korrugerat utf6rande kunde g6ras mindre, ån vad
formel (4) i ångpannenormerna anger som erforderlig f6r plana plåtar.
Med anledning hårav utf6rdes två provlådor i dimension 500X 500 m/m,
den ena med plana.våggar av 8 m/m plåt och den andra lådan med ena våggen av 8 m/m dubbelkorrugerad plåt enl. Hedlunds f6rslag och den motstående våggen plan av 16 m/m plåt, fig. 1. Båda lådorna f6rsågos med stagbultar
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med lika dimensioner, delning och infåstning, som man avsåg att anvånda i
den f6reslagna fyrboxen.
Provningarna utf6rdes vid Statens Provningsanstalt i Stockholm på f61jande sått:
På lådornas sidor anbringades på ett stort antal stållen elektriska trådthjningsmåtare, s. k. "Strain gages", med 15 m/m måtlångd, med vilka formf6råndringarna hos plåtarna uppmåttes för att utr6na var de st6rsta spånningarna upptrådde och f6r beråkning av påkånningarna på lådorna vid olika
inre tryck.
Lådorna fylldes med olja och anskitos till en cylinder med kolv fdr åstadkommande av inre tryck. Måtningar utf6rdes vid olika inre 6vertryck och
6kades detta tilis grånsen f6r proportionalitet uppnåddes.
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Fig. 1

Med ledning av de uppmåtta spånningarna beståmdes de tryck och de
variationer i trycket, som skulle vara låmpliga fdr det pulserande utmattningsprovet. Detta utfårdes i anstaltens Losenhausenmaskin, som år f6rsedd
med pulsator, med c:a 270 belastningsvåxlingar pr minut. Tryckgrånserna
valdes så att en 6kning av medeltrycket gjordes efter c:a 300.000 belastningsvåxlingar och så att brott inte skulle uppkomma fdrrån efter minst 1.000.000
belastningsvåxlingar. Sedan detta antal belastningsvåxlingar uppnåtts dkades trycket ytterligare med fortsatta belastningsvåxlingar tilis brott intråffade
så, att kånnedom om konstruktionens svagaste punkt erh611s.
Av spånningsmåtningarna framgick f6ljande:
F6r lådan med plan plåt: God proportionalitet rådde mellan spånning
och inre dvertryck upp til' 33 kg/cm 2 . <iver detta tryck intråffade de permanenta deformationerna i stagbulten eller i stagbultsinfåstningen och icke
den plana plåten. Den st6rsta uppmåtta spånningen f6rekom mitt emellan två
stagbultar i en stagbultsrad och uppgick till 17,5 kg/mm 2 vid ett inre hver-
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tryck av 33 kg/cm 2 , den lågsta c:a 8,7 kg/mm 2 f6rekom på diagonalen mellan två stagbultar.
För lådan med dubbelkorrugerad p/åt voro de uppmåtta spånningarna
våsentligt lågre eller c:a 1/4 av motsvarande f8r lådan med plan Plåt. Proportionalitet mellan inre 6vertryck och spånning rådde upp till c:a 56 kg/cm 2
inre tryck. De permanenta deformationerna intråffade åven hår huvudsakligen i stagbulten eller stagbultsinfåstningen. Den sthrsta uppmåtta spånningen f6rekom på diagonalen mellan två stagbultar och uppgick till c:a 8,8
kg/mm2 vid ett inre 6vertryck av 56 kg/cm 2 , den lågsta c:a 5,3 kg/mm 2 uppmåttes mellan stagbultsraderna.
Fig. 2 visar en grafisk sammanstållning av en del av de uppmåtta spånningarna, varav framgår den avsevårda skillnaden mellan spånningarna i den
plana och den dubbelkorrugerade plåten.
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Fig. 2

Vid det pulserande utmattningsprovet utsattes lådorna fiir våxlande inre
tryck sålunda:
Låda med planet våggar
Min.
tryck
kg/cm'

5
11

17

Max.
tryck
kg/cm'

20
28
36

Medeltryck
kg/cm'

12,5
19,5
26,5

Variation
+ kg/cm'

7,5
8,5
9,5

Efter lagning av den låckande svetsen
23
44
33,5
10,5

Antal belastningsvåxlingar

382000
407000
236000

20000

An m.
utan brott
låckning vid bulten
mellan
miitstållen
med nr 13, 15 och
16.
. låckning vid bulten
mellan
måtstållen
3, 7 och 13.
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Vid det sista provet uppstod sannolikt brott på bulten mellan måtstållen med nr 13, 15 och 16, då vid fbrnyad igångsåttning stora fjådringar uppstod
vid detta stålle på lådan.
Provningen avbriits.
Totala antalet belastningsvåxlingar 1.045.000 st.
Lådan med ena våggen av dub b elkorrug erad p/åt

Min.
tryck
kg/cm'

10
16
22
28
34
40
46
52
65

Max.
tryck
kg/cm"

30
36
42
48
54
60
66
72
85

Medel- tryck
kg/cm' '

20
26
32
38
44
50
56
62
75

Variation
+ kg/cm'

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Antal belastningsvåxlingar

376000
293000
402000
407000
384000
356000
415000
345000
370000

An m.

utan brott

Provningen avbriits.
Totala antalet belastningsvåxlingar = 3.348.000 st.
Utmattningsproven visade alltså betråffande lådan med plana våggar att
brott uppstod vid infåstningen av stagbulten efter 1.025.000 belastningsvåxlingar vid tryckgrånserna 17-36 kg/cm 2 . Då osåkerhet rådde huruvida brottet uppstått på grund av materialfel eller av mindre vål utf6rt arbete, lagades
otåtheten medelst svets, varefter provningen fortsattes. Tryckgrånserna 6kades til! 23-44 kg/cm 2 och intråffade ånyo brott efter endast 20.000 belastningsvåxlingar. Hårav kan man draga slutsatsen att utmattningsgrånsen var
uppnådd redan når f6rsta brottet intråffade och att den svagaste punkten
ligger vid stagbultsinfåstningen.
Lådan med dubbelkorrugerad vågg utsattes f6r betydligt h6gre tryck och
fler belastningsvåxlingar utan att brott intråffade. Når dårf6r lådan utsatts
fik. 3.348.000 belastningsvåxlingar och tryckgrånserna uppnått vårdena 65—
85 kg/cm2 avbriits provningen. De uppmåtta spånningarna vid den hyre
tryckgrånsen, 85 kg/cm 2 , visade att deformationerna 6kade avsevårt trots
att den korrugerade plåtens stråckgråns icke uppnåtts. Detta tyder på att
stagbulten och infåstningen av denna har b8rjat flyta.
F6r att ytterligare konstatera var brott skulle intråffa vid stigande inre
tryck utf6rdes dårefter vattentrycksprov på denna låda.
Trådt6jningsmåtarna borttogos varefter på lådans sidor och gavlar påsmåltes ett tunt hartsskikt. Lådan vattenfylldes och utsattes fbr ett sakta
stigande inre vattentryck. Vid ett tryck av 85 kg/cm 2 uppstodo sprickor i hartsskiktet på en av de fyra mittersta bultarna och samtidigt b6rjade det låcka
svetsen vid bredvidstående bult. Låckningen 6kades starkt då trycket ökades till 90 kg/cm2.
Inga andra formf8råndringar eller låckor kunde iakttagas.
Med all sannolikhet hade sprickan i svetsen vid stagbulten uppkommit
vid det sista utmattningsprovet mellan 65 och 85 kg/cm 2, varf6r utmattningsgrånsen kan anges vid detta vårde. Den svagaste punkten ligger alltså åven
vid detta utf6rande vid stagbultsinfåstningen.
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Resultatet av de utf6rda proven blev alltså i korthet att spånningarna
i den korrugerade plåten voro betydligt lågre ån motsvarande i den plana
lådan. Spånningsf6rdelningen var båttre och jåmnare i den korrugerade plåten ån i den plana och om de maximala spånningarna reduceras till samma
inre 6vertryck var vårdet f6r spånningen i den korrugerade plåten ungefår
1/3 av spånningen i den plana. Samma var f6rhållandet med utmattningshållfastheten. F6r båda lådtyperna var stagbultsinfåstningen den svagaste
delen. Men genom den gynnsammare spånningsf6rdelningen i den korrugerade plåten hade utmattningshållfastheten för stagbultsinfåstningen i denna
låda, som utf6rts lika som i den plana, dock 8kats omkring 3 gånger.
Det skulle f6ra f6r långt att nårmare ingå på de teoretiska beråkningar,
som utf6rts f6r att nå fram till en generell formel fiir beråkning av denna typ

jåmf6relse med en fyrbox av koppar 6kas med c:a 5 Vo. Vikten på stålfyrboxen med stagbultar loeråknades bliva c:a 1000 kg lågre ån motsvarande
fyrbox och stagbult av koppar.
Man ansåg åven att vattencirkulationen i pannan skulle bliva livligare
och att pannstensbildningen på fyrboxplåten dårigenom skall bli mindre ån
i en panna med plan stålfyrbox.
F6r att få en någorlunda god jåmf6relse under drift mellan en panna
med kopparfyrbox och den med korrugerad stålfyrbox vidtogos f6ljande anordningar:
Under 3 dagar utf6rdes i vissa tåg prov med ett lok, som var i gott stånd
och hade en felfri panna med god effekt med kopparbox, varvid noggranna
måtningar av kol- och vattenf6rbrukning, ång- och sotskåpstemperatur gjor-

Fig. 3

Fig. 4

korrugerade plåtar. Mycket omfattande utredningar hava gjorts f6r denna
sak, och årendet ligger f. n. hos Tryckkårlskommissionen f6r avg6rande. Tills
vidare får dårf6r godkånnande inhåmtas f6r varje f6rekommande fall.
Det f6rslag till dubbelkorrugerad stålfyrbox, fig. 3, som sålunda med
ledning av provningsresultaten och de utf6rda beråkningarna uppgjordes fbr
Nora Bergslags Jårnvågs ovan omnåmnda panna f6r 14 kg:s arbetstryck god-.
kåndes av jårnvågsinspekt6ren och arbetarskyddsstyrelsen. F6rslaget innebar att fyrboxen skulle utfåras av 7 m/m dubbelkorrugerad stålplåt med som
vanligt 13 m/m plan plåt f6r tubinfåstningarna. Stagbultarna skulle insvetsas
i såvål inre som yttre eldstadsplåtarna utan gångning. Beråkningarna visade
att endast 4,7 m/m plåt erfordrades f8r de korrugerade sidorna. Taket utf6rdes på denna f8rsta panna av 10 m/m plan plåt.
Materialet i fyrboxplåtarna skulle vara martinplåt enligt SJ beståmmelser.
Man beråknade att f6r ifrågavarande panna fyrboxens eldyta med den
utf6rda korrugerade plåten 6kas med c:a 20 % och att vårmebverfbringen i

des och anteckningar om tågvikter m. m. utf6rdes. Dårefter gjordes pannbyte så att samma lok erh611 pannan med stålfyrboxen, varefter sedan den
vant i bruk ett par månader, tidigare utf6rda prov upprepades i samma tåg
och med samma lokpersonal som f8rut.
Når loket med den korrugerade fyrboxen tagits i bruk så blev genast
personalens samståmmiga utlåtanden att "loket var mycket låttare f6r ånga"
ån det vant med den f6rra pannan, på vilken det dock ej var något att anmårka; "ångan kom mycket fortare".
Resultatet av de utf6rda proven blev att kolåtgången i genomsnitt f6r
samtliga kiirda tåg var 17 % st6rre fdr pannan med kopparfyrbox ån f6r pannan med stålfyrbox. Och om man endast jåmf6rde de tåg dår lokets dragkraft
var ordentligt utnyttjad genom tillråcklig tågvikt så var kolåtgången f8r pannan med kopparbox 26 % st8rre ån f6r pannan med korrugerad stålfyrbox.
Aven om de erhållna resultaten icke kunna godtagas som fullt riktiga
på grund av provens kortvarighet så ge de dock vid handen att effekten hos
pannan med stålfyrboxen år påtagligt båttre ån hos pannan med kopparboxen.
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Fig. 6
Fig. 5

Vinsten år sårskilt påtaglig då lokets dragkraft genom tillråcklig tågvikt
ordentligt utnyttjas, vilket år helt naturligt.
Ett andra lok, av mindre typ, år sedan b6rjan av detta år i trafik med
panna som också erhållit dubbelkorrugerad stålfyrbox. På denna fyrbox år
också taket av korrugerad plåt, fig. 2, 4, 5 och 6. A.ven f6r detta lok gåller

att pannans effekt visat sig avsevårt båttre ån f6r 6vriga lok av samma typ
med kopparfyrboxar.
Så långt år alltså allt gott och vål.
Den stora frågan år nu bur underhållet kommer att stålla sig. Hår6ver
kan man givetvis ånnu icke ge något omd8me. Jag kan endast nåmna att
hittills icke f6rekommit någon låcka eller skada på pannan, som nu vant i
bruk ungefår 1 år. Fyrboxen ser lika fin ut som når den sattes in. I regel
råknas livslångden på en stålfyrbox av hittills anvånd konstruktion till 5 å
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7 år. Under denna tid har dock en hel del reparationer måst utf6ras. Stagbultslåckor och stagbultsbrott bruka upptråda redan efter mycket kort tid,
ibland efter några månader.
Det år en allmån uppfattning att vanligt kolstål "åldras", varmed man
betråffande dess anvåndning i fyrboxar menar att materialet genom de upprepade temperaturvåxlingarna f6rlorar sin tånjbarhet och blir spr6tt. Krupp
har dårfiir f6r flera år sedan lancerat Izett-stålet, ett al-legerat stål, såsom
åldringsbeståndigt att anvåndas f6r fyrboxar. Och i Amerika har man av
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Det utf6rande, som anvånts i pannan för infåstning av stagbultar och
tuber år helt nytt, fig. 7 och 8. Med denna konstruktion blir det inga skadliga
materialanhopningar på vissa punkter på plåten såsom det blir då stagbultar
och tuber få skjuta 6ver plåten och sedan 6versvetsas. Inte heller kan vatten
och pannsten inkomma mellan stagbult och plåt och dår befordra korrosion.
Den st6rsta fbrdelen med den dubbelkorrugerade fyrboxen år emellertid
att b6jningspåkånningarna på stagbultarna bliva minimala. Fyrboxens utvidgning och sammandragning vid uppvårmning och avkylning upptages till aura
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Fig. 7

Fig. 8

samma orsak olika nickel-legerade stål. Men i en mycket intressant artikel
Railway Mechanical Engineer f6r april 1948 uppgives, att omfattande prov
utf6rda i Amerika på ett stort antal pannor i drift dår fyrboxarnas ena sida
vant utf6rd av standard kolstålsmaterial och den andra av olika legerat material, hava klart bevisat, att det år stagbultslåckor, som fbrorsaka plåtmaterialets f6rståring och uppkomsten av sprickor. Proven visa nåmligen, att om
det blir stagbultslåckor, så uppkomma sprickor i plåten efter ungefår samma
anvåndningstid såvål i kolstålmaterial som i legerat material. Sedan man 136rjat tåtsvetsa stagbultarna, och på så sått fått bort stagbultslåckorna, har
sprickbildningen upph6rt i allt anvånt material såvål kolstål som legerat stål.
Vad som dårf6r kommer att hånda med den dubbelkorrugerade fyrboxen
inom de nårmaste 2 å 3 åren år av mycket stort intresse.

st6rsta delen av eftergivenhet och fjådring i korrugeringarna. Man råknar
dårf6r med, att det skall dr6ja avsevård tid innan stagbultslåckor eller stagbultsbrott uppkomma, och att sådana skador skola bliva sållsynta.
Det troliga år dårf6r att fyrboxens livslångd kommer att beståmmas av
materialets motstånd mot korrosion. Av betydelse hårf6r 'år åven bl. a. pannstensbildningen på plåten. Av erfarenhet med stålboxar av hittills brukligt utf6rande vet man, att pannsten avsåttes mera på stålplåt ån på koppar. Det år
emellertid m6jligt att den livligare cirkulation och turbulens, som den tunnare
plåten och korrugeringen åstadkommer hos vattnet vid denna fyrboxkonstruktion, kan verka hindrande på pannstensavsåttning på fyrboxplåtarna,
och hittills har det icke blivit någon nåmnvård pannstensavsåttning på plåten.
En plats dår man får anfråtningar på plåten åven med relativt gott matarvat-
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tioner av skador lått kunna utfåras med svetsning med pannan kvarliggande
ramen.
Får dagen anser jag man kan sUga att det redan år klart ådagalagt att
den dubbelkorrugerade stålfyrboxen, såsom den nu blivit utfård, år en stor
fårbåttring av stålfyrboxens konstruktion. Och om, som jag tror, problemet
med stagbultslåckor och stagbultsbrott år låst genom denna konstruktion, så
har man med verkmåstare Hedlunds dubbelkorrugerade stålfyrbox erhållit
ett utfårande, som år Bverlågset det i vårt land hittills brukliga. Det blir mindre skador och långre livstid med denna stålfyrbox, vilken dessutom ger pannan en åkad effekt med mindre kolfbrbrukning ån får samma panna med
kopparbox.
Hårtill kommer en betydlig viktbesparing. Summerar jag vad som i materialbesparing kan ernås genom att helsvetsa en panna med utnyttjande av
materialets hållfasthet, och genom anvåndning av Hedlunds stålfyrbox, så
kommer jag till att får varje sådan medelstor panna sparas ung. 2 ton material i jåmfårelse med en lika stor nitad panna med kopparbox. Ju st6rre pannan år desto stårre blir givetvis materialbesparingen.
Detta bår nog också vara något att tånka på i dessa tider då brist råder på
all slags material.

ten år omedelbart intill bottenringen. De. nitade hårnen bli också ofta låck
och plåten spricker mellan nitarna. Får att komma ifrån dessa skador måste man nog fårshka ett annat utfårande av bottenringen ån man nu har, t. ex.
en svetsad konstruktion enl. fig. 9, så att man dels får fullkomlig tåthet och
dels får tjockare gods i plåtarna ett stycke ovan bottenringen. Man bår eventuellt också bka avståndet något mellan inre och yttre fyrboxplåtarna får att
underlåtta rengbringen.
Avbrånning på stålplåten år hågst obetydlig och avsevårt mindre ån på
kopparn, vad& stålboxens livslångd i detta avseende år långre ån kopparbox-

Restaurangvagnar av stål i 1iittviktsutfi3rande
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ens. Det år ju också så att kopparns hållfasthet hastigt avtager med temperaturen. Når det år fråga om ångtryck 6ver 16 kg/cm 2 kan koppar icke låmpfigen anvåndas och redan vid 15 kg/cm 2 erfordras så tjock plåt i kopparfyrboxen att den blir dyr i anskaffning och underhåll. Vill man dårfår anvånda
mera ekonomiska håga ångtryck kan endast stålplåt ifrågakomma till fyrboxar. Vidare år ju kostnaden får stålfyrboxen avsevårt lågre ån får kopparboxen. F. n. (mars 1951) kosta fyrboxplåtar av koppar c:a 8: — kr. pr kg. till panna av den storlek som nu erhållit korrugerad stålbox, och kopparbult c:a 5,70
kr/kg. medan stålplåten kostar c:a 60 åre pr kg, och stagbultjårn ung. 1,20
kr/kg, varjåmte kopparboxen med stagbultar våger mer ån dubbelt så mycket
som den korrugerade stålboxen med stagbultar.
En stor kæde' med stålfyrboxar år också, som f6rut nåmnts, att repara-

•

SBB har efter kriget insatt 14 restaurangvagnar i låttviktsutfårande i
trafik. Vid en presskonferens nyligen demonstrerades en ny serie om sex sådana vagnar. Den stårsta vinsten med detta byggnadssått 'år, att vikten vid
full utrustning kan nedbringas till 32 ton per vagn i jåmfårelse med 48 ton
hos de senaste i vanligt stålutfårande byggda vagnarna. Den nya restaurangvagnstypen år 2 m långre ån de tidigare och har dårigenom kunnat ge dels
mera plats åt k6ksavdelningen dels stårre utrymme per sittplats och dels
slutligen stårre antal sittplatser, nåmligen 52.
Då det konstaterats, att resande i allmånhet stiga in i och ur restaurangvagnarna genom gaveld6rrarna, har man endast gjort en ingång per vagnssida.
Golvytan har kunnat sånkas så lågt som till 1100 mm åver rålsåverkant, varigenom instigningen blir mycket bekvåm. Vid kåksåndan finns en ingång
får tjånstepersonal på varje sida. En sårskild låsanordning fårhindrar, att
dessa d6rrar 6ppnas av obehdriga.
Den smakfullt dekorerade matsalen omfattar två likadana avdelningar
med sex bord om fyra platser i varje. Dessutom finns ett bord om fyra platser
vid kassan. Sittplatserna år stoppade och den inre sitsen uppfållbar. Borden
kan åven fållas upp får att underlåtta reng6ring. Stolarna och borden år klådda med konstlåder i moderna, kontrastrika fårger. F6r att pryda våggarna
har uppsatts reproduktioner av målningar med landskapsmotiv från olika
delar av Schweiz.

