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FORORD 

Pt grund av det sedan en längre tid fortgående och alltmera ökade utnyttjandet av 
landets naturliga krafttillgångar även för tågdriften genom en växande elektrifiering av 
järnvägslinjerna skulle man möjligen kunna förmoda, att ångloken gjort sin tjänst och 
endast nödtorftigt borde underhållas, till dess elektrifieringen vore fullt genomförd. Så är 
dock icke fallet, bl.a. emedan det knappast lönar sig att elektrifiera svagt trafikerade lin4er.  
Dessutom är ångkraften behövlig såsom reservkraft. På det i vårt land rätt utbredda 
smalspårsnätet är et ngdriften ännu förhärskande. Det har också på senare tid visat sig 
nödvändigt att anskafia nya ånglok för såväl normal- som' sinalspår. Den fortgående in-
korporeringen av f .d. enskilda järnvägar har dessutom tillfört SJ ett större antal ånglok 
av många skiftande typer. 

En lärobok sådan som denna är alltså fortfarande högst behövlig såväl för undervisning 
av linjepersonalen som för övriga intresserade inom SJ :5 tjänst, vilka önska få kännedom 
om ånglokens konstruktion och arbetssätt. 

Redan år .1902 utarbetades av dåvarande maskininspektor Axel Lundberg en första 
upplaga, benämnd "Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt". Åren närmast 
därefter kännetecknades av en kraftig utveckling och modernisering av ångloken, speciellt 
genom användandet av överhettad ånga. Behovet av en ny lärobok blev snart kännbart, 
och den utkom 1910 i en av maskiningenjören Elis B. Höjer utarbetad upplaga, 
betydligt utvidgad och rik på detaljbeskrivningar samt med ett omfattande bud-
material över lokets detaljkonstruktioner m.m. Upplagan blev snabbt konsumerad och 
måste tryckas om redan år 1912. En tredje upplaga blev sedermera erforderlig, och den 
utkom 1921 i bearbetning och komplettering med nytillkomna anordningar och loktyper 
av dåvarande konstruktören Gabriel Granér. 

Då även denna tredje upplaga nu sedan flera år varit utgången från förlaget, har 
under senare år en omredigering av den förutvarande läroboken verkställts, varvid 
stoftet i vissa delar koncentrerats samt beskrivningar av numera föråldrade anord-
ningar, särskilt i fråga om bromsar, uteslutits. I bildmaterialet har huvudvikten lagts 
på svenskbyggda lok. En del nytillkomna detaljanordningar och ändringar av äldre 
konstruktioner ha upptagits. Avdelningen "Bromsar" tir helt moderniserad av byrå-
ingenjören Malte Beijer och upptager de bromssystem, som numera användas i tågdrift. 
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VIII 

Angloicens ekonomiska utbyte eller verkningsgrad hair i allmänhet— och ofta med rätta 

— ansetts skäligen dålig. Orsaken torde vara dels olämpligt avvägda dimensionsförhål-
landen, dels att beräkningen av effekt och dragkraft skett efter föråldrade formler och pd 

grundval av äldre primärförsök. Omfattande och vederhäftiga undersökningar av ett antal 

nyare lok vid fd. tyska statsbanorna genom H. Nordmann ha emellertid visat, att 
ångloken i många fall äro bättre än sitt rykte, dock under förutsättning av en lämplig 
dimensionering, så att ångöverhettningens värde tillgodogöres. 

I sista kapitlet samt et plansch XII i föreliggande bok uppställes, efter en fram-
Ställning av teigmotsrcinit, vissa enkla samband Mellan ångproduktionen, cylindrarnas 
fyllning och medeltryck sand lokets hastighet till ledning för dragkraftsberäkningen. I 

tillhörande diagram lean under givna förutsättningar avkisas ångtemperaturen, pannan' 
ångalstring, ångförbriikning per effektenhet m.m. Ur den s.k. effektkurvan härledes pd 
enklaste sätt lokets dragkraft och effekt, sedan den för loket "gynnsammaste" hastigheten 
blivit besteim,c1. 

Utom från Nordmanns förutnämnda undersökningar, publicerade i "Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahnwesens" 1930, har teoretiskt underlag beträffande den över-
hettade ångans egenskaper m.m. bl.a. hämtats ur det klassiska verket "Eisenbahntechnik 
der Gegenwart", 3:e uppl. 1920, bearbetad av Briickmann. 

Stockholm i april 1949. 

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN 
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A. NATURLÄRA 

I. Kroppar och på dem verkande krafter 

1. Allmänna egenskaper hos kroppar 

1. Materien uppträder i form av kroppar, vilka kunna vara fasta, flytande eller 
gasformiga. Med kropp menas allt, som intager ett rum. 

2. Storlek och tyngd. Kropparna ha viss storlek eller utsträckning i rummet, 
vilken benämnes rymd, volym eller kubikinnehåll och kan angivas i kubikmeter 
(kbm, m3), kubikdecimeter (kbdm, dm3) = liter eller annat rymdmått Kropparna 
ha även en viss vikt eller tyngd, som kan mätas i ton, kilogram (kg) eller annat vikt-
mått. Tyngden är beroende på jordens dragningskraft eller attraktion, vilken kraft 
alltid verkar lodrätt i riktning mot jordens medelpunkt. Vågrät är den riktning, t. ex. 
hos en stillastående vattenyta, som är vinkelrät mot lodlinjen. 1 kg är vikten av 
1 liter vatten vid 4° temperatur, då vattnet har sin största täthet. Kropparnas tat-
het beror av tyngden per volymsenhet, den är stor hos järn, bly m. m. och liten 
hos trä, kork etc. 

3. Molekyler och molekylarkrafter. Varje kropp är sammansatt av en oändlig 
mängd smådelar: molekyler. Dessa äro så små, att t. ex. 1 kubikmillimeter (mm') 
gas vid vanligt atmosfärtryck innehåller tiotusen biljoner (10 000 000000 000000) 
molekyler. Ana finns det alltid ett visst mellanrum mellan molekylerna, som 
är desto större, ju rörligare kroppen är till sin konsistens. Då den fasta kroppen 
ändå inte faller sönder, beror det därpå att mellan molekylerna verka krafter, som 
sträva att närma dessa smådelar till varandra. Samtidigt sträva emellertid andra 
krafter att avlägsna molekylerna från varandra. Kroppens tillstånd: fast, flytande 
eller gasformig, är beroende av huruvida de tilldragande, attraherande krafterna 
äro starkare än de frånstötande, repellerande krafterna eller tvärtom. De attra-
herande molekylarkrafterna göra motstånd vid en kropps sönderdelning; de äro 
starkare hos stål än hos trä och starkare hos is än hos vatten. 

4. Atomer. En molekyl är i sin ordning uppbyggd av ännu mindre partiklar, 
s. k. atomer, vilka var för sig icke existera i fri form utan endast kemiskt samman-
bundna till molekyler. En atom är en enhetlig substans och såsom sådan en materias 
minsta del. En molekyl kan vara bildad av atomer av ett och samma eller av olika 
slag. 

5. Grundämne. Ett ämne, bestående av molekyler bildade av samma slags ato-
mer, kallas grundämne. Ett nittiotal sådana grundämnen äro kända. De kunna vara 
gasformiga, t. ex. väte, syre, kväve, eller flytande, såsom kvicksilver, eller fasta, t. ex. 
svavel, kol, järn och andra metaller ra. fl. Grundämnena kunna förena sig med var-
andra kemiskt enligt bestämda lagar under bildande av helt nya ämnen med nya 
egenskaper. 
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6. Molekylarvikt och atomvikt. Ett ämnes molekylarvikt är summan av atom-
vikterna hos de i molekylen ingående atomerna. Ett grundämnes atomvikt är det 
tal, som angiver huru många ganger en atom av ämnet ifråga är tyngre än en atom 
väte. Att vätets atomvikt tages till enhet, beror därpå att vätets atom är lättare 
än alla andra grundämnens. 

Atomvikten för väte, kemisk beteckning H, är = 1 
„ kol, 	 C, „ = 12 

57 	
„ syre, 	7) 	 33 	 0, „ = 16 

7) 	 „ svavel, 	„ 	31 	 S, „ = 32 

7. Kohesion och adhesion. Sammanhållningen mellan kroppars smådelar 
kallas kohesion, då den verkar mellan smådelarna inom en och samma kropp, men 
däremot adhesion, då den verkar mellan skilda ämnen, t. ex. film  på trä, regndroppar 
på en fönsterruta eller smörjolja på en smord yta. Den friktion, som hos räls-
gående fordon förefinn  es mellan hjul och skena, kallas också adhesion (stycket 34). 

8. Fast kropp. Hos en sådan är kohesionen så stark, att det fordras en viss kraft 
för att rubba smådelarna ur deras inbördes lägen eller sönderdela kroppen. Den 
fasta kroppen bibehåller därför sin yttre form och ändrar blott obetydligt sin rymd 
vid sammantryckning, uppvärmning eller avkylning. 

En fast kropp kan vara hård eller mjuk; den är böjlig eller tänjbar, om den till-
låter en väsentlig formförändring utan att brista. I motsatt fall är den spröd. Samma 
kropp kan under olika omständigheter ha alla dessa egenskaper, t. ex. kallt och 
glödande, ohärdat och härdat stål. 

Då kroppen efter en måttlig formförändring återtager sin ursprungliga form, 
kallas den fjädrande eller elastisk. 

9. Flytande kropp. I en dylik är kohesionen så ringa, att smådelarna lätt kunna 
glida om varandra. Kroppens yttre form är därför beroende av det kärl, i vilket 
den förvaras. Den låter dock ej nämnvärt sammantrycka sig och bibehåller sin 
volym nästan oförändrad vid olika temperaturer. 

Flytande kroppar kallas med ett gemensamt namn vätskor. 
10. Gasformig kropp. Hos denna är kohesionen helt upphävd, och dess små-

delar sträva på grund av repulsionen att avlägsna sig från varandra. En gasformig 
kropp har därför varken bestämd form eller bestämd rymd, den uppfyller alltid 
det slutna kärl, vari den befinner sig, hur stort detta än är. 

I olikhet med fasta och flytande kroppar kunna gaserna sammantryckas högst 
betydligt, och de återtaga efter tryckets upphörande sin ursprungliga volym. De 
äro alltså fullkomligt elastiska. Vid uppvärmning utvidga sig gaserna betydligt. 

11. Många kroppar kunna förekomma både i fast, flytande och gasformigt till-
stånd. Vatten t. ex. är fast i form av is, i regel flytande vid vanlig temperatur och 
förekommer i gasform såsom vattenånga. 

2. Hållfasthet 

12. Hållfasthet kallas den styrka, varmed en kropp gör motstånd, då någon kraft 
söker skilja dess delar från varandra eller söker formförändra kroppen. Detta kan 
ske genom dragning eller sträckning, då krafterna söka slita kroppen i två delar, 
genom böjning, vridning, sammantryckning eller avknäckning. Avknäckning uppstår, 
då kraften verkar saramantryckande på en stavformig kropp av sådan längd, att 
den fjädrar ut och böjes, innan den krossas. 

13. Elasticitetsgräns. Då en kropp belastas t. ex. genom tryck eller dragning, 
strävar kraften att närma eller avlägsna molekylerna i förhållande till varandra, 
vilket betyder att kroppen i detta fall förkortas eller förlänges. Genom molekylar-
krafternas strävan att återställa smådelarnas ursprungliga lägen uppkommer 
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en spanning i kroppen, vilken spänning även kallas påkänning och uttryckes i kg 
per mm2  av kroppens genomskärningsyta. Liksom formförändringen tillväxer, 
så ökas även påkänningen i samma mån som kraften ökas. Upphör kraften, Ater-
går kroppen till sin ursprungliga form, om belastningen ej varit för stor. Den gräns, 
till vilken belastningen kan ökas utan att kvarblivande formförändring uppkommer, 
kallas elasticitetsgräns. Vid dragprov benämnes denna gräns sträckgräns. 

14. Brottgräns. Ökas belastningen över elasticitetsgränsen, återtager ej kroppen 
sin ursprungliga form utan en kvarblivande formförändring uppstår. Vid ytterligare 
ökning av belastningen når man slutligen den kraft, vid vilken kroppen brister. 
Påkänningen vid den högsta belastningen i kg pr kvmra av kroppens ursprungliga 
genomskärningsyta kallas materialets brottgräns eller brotaa'llfasthet. 

15. Tillåten påkänning. Det är fullt tydligt att påkänningen i t. ex. en maskin- 
del icke får överskrida materialets elasticitetsgräns, ty då skulle ju maskindelen 
ändra sina mått. Man dimensionerar därför maskindelen för en viss tillåten på- 
känning, vilken i allmänhet utgör endast en bråkdel av brotthållfastheten, 1/4, 
1/5, 1/6 etc. beroende på hur krafterna verka. Vid jämn vilande belastning kan 
betydligt större påkänning tillåtas, än då belastningen ofta ändras eller växlar 
riktning. Den lägre tillåtna påkänningen innebär även, att maskindelen tål oberäk- 
nade ansträngningar eller överbelastningar t. ex. genom stötar. Förhållandet mellan 
materialets brottgräns och tillåtna påkänning benämnes säkerhetsgrad, man talar 
t. ex. om 5-faldig säkerhet mot brott. 

16. Olika slag av påkänning. Man skiljer mellan hållfasthet mot sträckning 
eller tryck, mot böjning, vridning och avknäckning. 

Vid sträckning eller sammantryckning av prismatiska kroppar, d. v. s. med samma 
genomskärning utefter kroppens hela längd, antages i allmänhet spänningen bliva 
jämnt fördelad över tvärsnittet. Påkänningen erhålles om kraften i kg divideras 
med genomskärningsytan i ram2. 

Vid böjning uppkomma olika påkännixtgar i olika delar av tvärsnittet. Om en 
balk är upplagd vid sina båda ändar och belastas mellan dessa, böjer den sig något 
nedåt. De i tvärsnittet uppåt liggande fibrerna utsättas därvid för sammantLyck-
fling och de nedåt befintliga för dragning. Mellan dessa fibrer finnes ett skikt genom 
tvärsnittets tyngdpunkt, där påkänningen är = 0 och växlar riktning och som 
kallas det neutrala lagret. En balk får större bärighet vid samma vikt, om huvud- 
parten av godset lägges på visst avstånd från det neutrala lagret, som fallet är 
vid I- eller [-balkar. 

17. Då en kropp utsättes för vridning, är det de yttersta fibrerna, som bli mest 
ansträngda. I tvärsnittens tyngdpunkt är spänningen = O. Axlar lida därför endast 
obetydlig försvagning, om de genomborras med hål i centrum, såsom ofta sker 
för att spara vikt eller för kontroll av materialet. 

Som exempel på delar utsatta för avknäckning kan nämnas kolvstänger samt 
vevstakar och koppelstänger, vilka beräknas med en viss säkerhet mot avknäck-
ning  d. v. s. utbeljning under sammanttyckning. De äro samtidigt utsatta för böj- 
ning,  kolvstängerna genom kolvens tyngd, vev- och koppelstänger genom centri-
fugalkraften av deras egen tyngd, då loket är i rörelse. Behandlingen av dylika be-
lastningsfall benämnes sammansatt hållfasthet, och hit kan t. ex. även hänföras 
beräkning av lokens kopplade axlar, vilka samtidigt utsättas för böjning och vrid- 
ning. 

18. Materialprovning. Vid tillverkning av maskindelar ra. m., som skola ut- 
sättas för påkänningar, är det viktigt, att materialet uppfyller de fordringar i håll-
fasthetshänseende, som i varje särskilt fall måste uppställas. Kontrollen härav 
sker i allmänhet medelst dragprov. 

Vid dragprov uttages ett provstycke ur materialet, vilket stycke sedan bear- 
betas till en provstång med rund eller fyrkantig genomskärning. I en provnings- 
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maskin utsättes stången för dragning med jämnt stigande belastning, varvid stången 
alltmera förlänges. Belastningen vid sträckgränsen antecknas, varpå dragningen 
fortsättes till dess stången brister. Den största uppnådda belastningen i kg di-
viderad med provstångens ursprungliga tvärsnitt i Dam,  ger materialets brottgräns 
i kg pr ram2  (stycket 14). 

Under dragningen förlänger sig stången rätt avsevärt, och samtidigt bildas en 
insnörning (kontraktion) omkring brottstället. Förlängningen på en viss, i förväg 
med körnslag markerad mätliingd uppmätes och angives i % av den ursprungliga 
längden. Likaså uppmätes tvärsnittets sammansnörning eller kontraktionen vid 
brottstället i % av det fulla tvärsnittet. Ett stort värde på förlängning och kon-
traktion utvisar ett segt och för stötar motståndskraftigt material. 

3. Krafter 

19. Kraft kallas varje orsak, som förändrar eller söker att förändra en kropps 
tillstånd av vila eller rörelse. En kraft är bestämd, om man känner dess angrepps-
punkt, riktning och storlek. 

1. Kraftens grafiska beteckning. 

Grafiskt d. v. s. i bild brukar en kraft betecknas med en rät linje, bild 1. A är 
angreppspunkten, AB angiver kraftens storlek och pilspetsen B kraftens riktning. 

20. Varje kraft måste utgå från en viss kropp och verka på en annan kropp. Då 
t. ex. en kropp vilar på ett underlag, trycker den med sin tyngd mot underlaget. 
Men från underlaget verkar samtidigt en lika stor kraft mot kroppen. Krafterna 
uppträda alltid parvis såsom verkan och motverkan (aktion och reaktion). 

21. Järnvikt. Om krafter verka på en kropp utan att förändra dess tillstånd 
av rörelse och vila, sägas krafterna hålla varandra i jämvikt. I annat fall sättes 
kroppen i rörelse eller ändras dess hastighet, om den redan befinner sig i rörelse. 

Då ett tåg sättes i gång genom långsamt pådrag av ångan, är lokets dragkraft 
de första ögonblicken otillräcklig. Dragkraften hålles i jämvikt av motståndet i 
vagnarnas axellager och mot skenorna. När ångtrycket i cylindrarna emellertid 
stigit så mycket att dragkraften är lika med tågmotståndet, börjar tåget röra sig 
och ökar sin hastighet, allteftersom dragkraften ökas. En sådan hastighetsökning 
kallas acceleration, och under denna period är jämvikten mellan dragkraft och tåg-
motstånd upphävd. Allteftersom hastigheten ökas, minskar föraren lokets drag-
kraft genom att "lägga upp" slidstyrningen, och då den önskade hastigheten är 
uppnådd, är dragkraften åter lika med tågmotståndet. Jämvikt råder mellan dessa 
krafter, och tåget fortsätter med oförändrad hastighet, såvida ej ändringar i ba-
nans lutningsförhållanden eller kurvor öka eller minska tågmotståndet och för-
anleda ändring av dragkraften. 

22. Mätning av krafter. Dragkraften hos ett lok eller annan godtycklig kraft 
skulle kunna mätas medelst en i dragkroken anbringad lina, som går över en bryt-
rulle och uppbär en mot kraften svarande vikt V, bild 2. Kraften kunde då erhållas 
direkt i kg. 

Denna anordning är dock mindre lämplig av praktiska skäl. I stället använder 
man sig av spännkraften hos en fjäder, vilken insättes i stället för kopplet mellan 
tendern och första vagnen i tåget. Fjädern står i förbindelse med en visare, som på 
en graderad skala angiver kraftens storlek i kg. En dylik apparat benämnes kraft-
mätare eller dynamometer. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



7 

o 	 IZTO—U 0  

r c2f ; 
L 	J 

2. Tänkt sätt for uppmätning av loks dragkraft. 

Vid viktigare provningar av ett loks dragkraft och arbetsförmåga (effekt) användes vanligen 
en särskilt konstruerad s. k. dynamometervagn eller mätvagn, vilken inkopplas i tåget närmast 
efter loket. Genom sinnrikt uttänkta anordningar registreras i denna vagn medelst på ett löpande 
pappersband automatiskt uppritade kurvor i varje ögonblick lokets dragkraft, hastighet, effekt, 
m. m., vilket sedan kan studeras på pappersremsan. 

23. Sammansättning och upplösning av krafter. Om två eller flera krafter 
verka på samma kropp och efter samma riktningslinje, linnna de ersättas av en 
enda kraft, som är lika med summan av de enskilda krafterna, om dessa verka i 
samma riktning. I motsatt fall summeras de åt ena hållet riktade krafterna för sig 
och de åt motsatt håll riktade för sig. Skillnaden mellan summorna blir den ersät-
tande kraften, som skall verka i samma riktning som den större kraftsumman. 
En kraft, som på detta sätt ersätter två eller flera krafter, kallas för de senare kraf-
ternas resultant. De krafter, som bilda resultanten, kallas i sin tur komposanter. 

Om krafterna A och B, bild 3, verka åt samma håll på kroppen K är deras re-
sultant R = A±B. Verka krafterna däremot åt olika håll, bild 4, och A är större 
an B, blir resultanten R = A —B och riktad åt samma håll som A. 

	 R 	 
>1 	>, 

i , 

	

B - - - -10 	 :4-- 
 B iii. 	 A ---.1 

3 och 4. Sammansättning au likriktade resp. motriktade krafter. 

24. Bild 5 visar sammansättningen av krafter, som verka i olika riktningar på 
en kropp. Den ersättande kraften eller resultanten representeras här till storlek 
och riktning av diagonalen i en parallelogram, där de båda krafterna bilda när-
liggande sidor. En sådan parallellogram kallas kraftparallellogram. 

A 	 A 
5. Sammansättning av olikriktade krafter. 

25. Då två eller flera krafter kunna ersättas av en enda, måste också omvänt 
en kraft kunna upplösas i flera komposanter, vilka gemensamt utöva samma in-
verkan på en kropp som den givna kraften. Skola dessa komposanter bilda vinkel 
mot varandra, måste den kraft, som skall upplösas, bilda diagonal i en parallello-
gram med de sökta komposanterna som sidor, och man måste då veta antingen kom-
posanternas riktning eller deras storlek eller också den enas riktning och storlek. 
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26. Krafters moment. Med en krafts moment menas dess vridningsverkan kring 
en given punkt, momentpunkten eller vridningspunkten, vilken är medelpunkt i den 
tänkta eller verkliga axel kring vilken kroppen vrider sig. Momentets vridningsstyrka 
beror dels på kraftens storlek och dels på dess avstånd från vridningsaxeln, den 
s. k. hävstångsarmen. Vridningsmomentets storlek erhålles genom att multiplicera 
kraften med hävstångsarmen. I bild 6 är K kraften, 0 momentpunkten eller vrid-
ningsaxeln och i hävstångsarmen. Momentets storlek blir då Vm = K • /.Varje 
moment är alltså produkten av en kraft och ett avstånd och uttryckes ofta i kilo-
grammeter (kgm). 

Exempel på vridmoment å lok är vevstakskraftens verkan på veven för att vrida 
drivaxeln runt, då loket är i rörelse. Momentet har dock sitt fulla värde, endast 
då veven står uppåt eller nedåt. Då veven står framåt eller bakåt, är momentet 
lika med noll, emedan hävstångsarmen då är noll och vevens riktning samman-
faller med kraftens. 

K 

8 och 9. Två slag av enarmad hävstång. 

27. Hävstången. I sin enklaste form, bild 7, 8 och 9, är hävstången en stavfor-
mig kropp eller balk ab, som i en punkt vilar mot ett stöd c och belastas med en 
kraft K och en mot kraften balanserande last L. Kraften och lasten kunna vara 
anbringade på var sin sida om stödet, bild 7, såsom vid ett betsman eller en 
gungbräda, eller på samma sida om stödet med lasten närmast stödet såsom en 
skottkärra, bild 8, eller Slued kraften närmast stödet, bild 9. I första fallet är häv-
stången tvåarmad, i de senare fallen enarmad. 

En hävstång är i jämvikt, då kraftens och lastens moment med avseende på 
stödet äro lika stora. Med beteckningarna i bilderna 7-9 är således villkoret för 
jämvikt att K • m L • n. 

28. På ett lok användas hävstänger i form av fjäderbalanser (stycket 283) för att 
riktigt fördela belastningen på de olika axlarna samt för att utjämna de belast-
ningsändringar, som uppkomma på grund av banans ojämnheter. 

6.Kraftens vridningsverkan. 	 7. Tvåarmad hävstång. 
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4. Tyn9 dpunk t 

29. En kropps tyngdpunkt utgör medelpiinkten för alla dess smådelars tyngder. 
Om kroppen delas med ett godtyckligt plan genom tyngdpunkten, skola momenten 
av vardera halvans tyngdkraft med avseende på detta plan vara lika. I praktiken 
kan detta tillämpas på det sättet, att kroppen upplägges på en egg, så att den "väger 
jämnt"; tyngdpunkten skall då befinna sig mitt över eggen. Ett plan genom krop-
pens tyngdpunkt benämnes tyngdplan och en linje genom samma punkt tyngdlinje. 
För: symmetriska kroppar, d. v. s. sådana som genom ett plan kunna delas i två 
fullt lika- och motsvariga hälfter, blir detta plan ett tyngdplan. Finnas tre dylika 
symmetriplan, utgör deras skärningspunkt kroppens tyngdpunkt. Hos klot, kuber 
och andra regelbundna kroppar är tyngdpunkten densamma som kroppens geo-
metriska medelpunkt, och i en cylinder ligger den mitt på cylinderns axel. 

30. Tyngdpunktens läge är av betydelse för kroppens stabilitet, d. v. s. den större 
eller mindre säkerhet mot rubbning ur sitt läge, som en i jämvikt varande kropp 
erbjuder. 

Stabil eller säker jämvikt förefinnes, då kroppen understödes på tre eller flera 
punkter och en lodlinje genom tyngdpunkten faller inom stödplanet, d. v. s. inom 
den yta, som uppkommer, då stödpunkterna sammanbindas. Härvid återtager 
kroppen sitt jämviktsläge, om den rubbas något ur detsamma. Vid stabil jäm-
vikt kan man också säga, att tyngdpunkten höjer sig, då man söker välta kroppen, 
vilken alltså med sin tyngd motverkar en sådan rörelse. 

Labil eller osäker jämvikt föreligger, då kroppen understödes i endast en eller 
två punkter. Härvid måste givetvis kroppens tyngdpunkt ligga mitt över stöd-
punkten eller mitt över sammanbindningslinj en mellan stödpunkterna. Kroppen 
förlorar då sitt jämnviktsläge vid minsta rubbning av densamma, eftersom tyngd-
punkten härvid sänker sig. Ex.: en stång, som med stöd står rätt upp, faller omkull, 
då stödet borttages. 

Indifferent eller obestämd jämvikt inträffar, då kroppen befinner sig i jämvikt 
i vilket läge som helst. I detta fall bibehåller tyngdpunkten sitt höjdläge, om krop-
pen rubbas från sin plats. Ex.: ett klot, som rullar på ett vågrätt plan. 

31. Ett lok med tyngdpunktsläget 0, bild 10, be-
finner sig i stabil jämvikt, då det rör sig på ett rakt 
spår. Vid gång i kurva uppkommer emellertid en cen-
trifugalkraft C (stycket 44), som verkar i riktning utåt 
från kurvans medelpunkt och söker stjälpa loket över 
högra skenan med ett kraftmoment, som är lika med 
C • a, då a är tyngdpunktens höjd över skenan. Stjälp-
ningen motverkas av tyngdkraften T, vars moment 
med avseende på skenan A är T • b, då b är halva 
avståndet mellan hjulens löpcirklar. (Härvid bortses 
från ytterskenans förhöjning i kurvor, varigenom lokets 
stabilitet ökas.) Så länge momentet T • b är större än 
C • a, är lokets gång säker. Skulle emellertid hastig-
heten ökas i otillåtlig grad, och kurvans radie är liten, 
kan det tänkas, att centrifugalkraften ökas så mycket, 
att dess moment blir lika med tyngdkraftens. Loket 
börjar då stjälpa kring skenan A, och eftersom tyngd-
kraftens hävarm b härvid minskas, under det att 
armen a ökas, fortsätter stjälpningen, så att loket välter 
av spåret. Genom den nyssnämnda förhöjningen av .10. Loks påverkan av 
ytterskenan i kurvor motverkas risken för stjälpnigg. centrifugalkraften. 
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11. Förflyttning av en kropp vid frik-
tion på horisontalt plan. 

.4D 
12. Krafter, a'verkande en kropp på lutande plan 

utan friktion. 
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5. Friktion 

32. Friktion (= rivning eller gnidning) kallas det motstånd, som uppstår i be-
röringsytorna, då en kropp släpar mot en annan, eller då den ena kroppen åverkas 
av krafter, som sträva att genom släpning förflytta densamma i förhållande till 
den andra kroppen, även om ingen rörelse härvid uppstår. I förra fallet benämnes 
friktionen släpfriktion, i senare fallet vilofriktion. Friktionen är alltid riktad rakt 
motsatt den kraft, som framkallar densamma. Man talar även om rullningsfrik-
tion, som uppkommer i löpytan, då ett hjul rullar på skenan. Friktionskraftens 
storlek är beroende av trycket mellan de berörande ytorna samt av ytornas be- 
skaffenhet. 

33. Släpfriktion uppkommer således då den ena kroppen rör sig i förhållandet 
till den andra och samtidigt med en viss kraft tryckes mot denna senare kropp. 
Exempel härpå är friktionskraften mellan bromsblock och hjulring vid bromsning, 
då hjulet rullar, eller mellan hjulring och skena vid fastbromsat hjul, eller då de 
kopplade hjulen slira. Den släpfriktion, som uppkommer då en tapp eller lager-
gang vrider sig i ett lager, kallas med en annan benämning tappfriktion. 

34. Vilofriktion eller adhesion förefinnes, då ingen rörelse uppstår mellan de be-
rörande ytorna. T. ex. då en kropp ligger stilla på ett lutande plan, bild 12, eller 
då ett lok drager tåget genom friktionen mellan de kopplade hjulen och skenan 
och hjulen icke slira, eller mellan hjul och skena vid bromsning. I senare fallet är det 
vilofriktionen mellan hjul och skena, som vrider hjulet runt och därvid övervinner 
den släpfriktion, som finnes mellan bromsblocket och hjulringen, då hjulet bromsas. 
Skulle hjulet bromsas fast, övergår släpfriktionen mellan bromsblock och hjul 
till vilofriktion, varvid friktionskraften här ökas, samtidigt som det blir släpfrik-
tion mellan hjul och skena. Då friktionskraften i senare fallet endast är en bråk-
del av friktionen då hjulet rullar, inses lätt, vilken betydande nedsättning i broms-
verkan som hjulets fastbromsning innebär. Därtill kommer obehaget och faran 
genom att bromsplattor slitas upp på hjulringarna (stycket 348). 

35. Friktionskoefficient. Då friktionskraften ökas i samma mån som trycket 
mellan de berörande ytorna, måste storleken av denna kraft kunna erhållas genom 
att multiplicera trycket med ett tal eller s. k. koefficient, vars storlek är beroende 
av ytornas beskaffenhet. Bild 11 visar en kropp, som åverkar underlaget med tryc-
ket T. För att förflytta kroppen erfordras en viss kraft K, som blir dubbelt eller tio 
gånger så stor, om trycket T ökas till det dubbla eller det tiofaldiga. Friktions- 
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kraften F, som i detta fall är lika stor och motsatt den aktiva kraften K, står alltså 
i ett bestämt förhållande till trycket T, vilket kan uttryckas genom likheten 

F = f • T 
Talet f,  som växlar för olika ämnen och beskaffenheten hos beröringsytorna, 

kallas friktionskoefficient. 
36. Vid framförandet av tåg är det friktionskraften mellan lokets kopplade hjul 

och skenan, som drar tåget framåt. Hjulen kringvridas av maskinkraften och ut-
öva genom axellagren ett tryck mot lagrens styrningar i ramverket, motsvarande 
nämnda friktionskraft. Dragkraften eller friktionen är beroende på dels de kopplade 
hjulens tryck mot skenorna eller aclhesionsvikten, dels friktionskoefficienten d. v. s. 
skenornas beskaffenhet. Produkten av adhesionsvikten och friktionskoefficienten an-
giver den gräns, till vilken man kan öka lokets maskinella dragkraft utan att loket 
slirar. Vid inträffande slirning minskas plötsligt fiktionen mellan hjul och skena, som 
förut är sagt, och maskineriet kommer lätt i "rusning", om ej ångan omedelbart 
strypes medelst regulatorn. Då friktionskoefficienten växlar avsevärt, beroende på 
vädret och skenornas beskaffenhet, söker man vid slippriga skenor öka densamma 
genom sandning (stycket 348). 

37. Verkningsgrad. I regel har dock friktionen en ofördelaktig inverkan, i det 
att den genom motstånd i lager och glidytor minskar det nyttiga arbete, som en 
maskin skulle kunna utföra, om ingen friktion funnes. Här vill man därför hålla 
friktionskoefficienten så liten som möjligt, vilket åstadkommes dels genom att 
ytorna göras släta och glatta t. ex. genom polering av axeltappar el. dyl. och dels 
genom att ytorna smörjas. Förhållandet mellan det nyttiga arbete, som kan ut-
vinnas ur maskinen, och det arbete den skulle lämna om ingen friktion funnes, 
kallas maskinens mekaniska verkningsgrad. 

6. Lutande plan 
38. Varje plan yta, som bildar vinkel med det vågräta planet, utgör ett lutande 

plan. Om vi först antaga att ingen friktion finnes, måste en på det lutande planet 
befintlig kropp glida utför planet. För att kvarhålla kroppen eller draga den upp-
för planet erfordras då en kraft, vars storlek är beroende på kroppens tyngd och på 
planets lutning. 

I bild 12 föreställer linjen AB ett lutande plan, där AB är planets längd, BC 
dess höjd och AC dess bas. I kroppens tyngdpunkt 0 verkar dess vikt W rakt nedåt. 

För att finna den kraft K, som erfordras för att hålla kroppen i jämvikt på planet, 
upplöses kroppens vikt W i två komposanter, en K, parallell med och en T, vinkel-
rätt mot planet. Det inses då lätt, att kraften K måste vara lika,med K, samt att 
planet trycker mot kroppen med en kraft T, som är lika med den andra kompo-
santen T,. 

39. För det lutande planet gäller regeln, att kraften K förhåller sig till lasten W 
som planets höjd till dess längd samt kroppens tryck mot planet till lasten som 
planets bas till dess längd. Om l, b och h äro planets resp. längd, bas och höjd, så 
kunna dess förhållanden uttryckas sålunda: 

K h T b = 7  och Tv  = 7; 

Exempel på lutande plan inom järnvägsdriften utgöra banans stigningar och lut-
ningar. Om banan höjer sig 16 m på 1 000 m längd, säges stigningen vara 16 på 
1 000, vilket tecknas 16: 1 000 eller 16 °A. (uttalas: 16 pro mille). Varje 1 000 m 
av stigningen utgör ett lutande plan med längden l = 1 000 m och höjden h = 16 
m. Är tågets vikt W ton, så erhålles den erforderliga dragkraften K uppför stig-
ningen, om vi bortse från övriga motstånd, ur likheten 
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K h 16  
W 	/ 	1000' Kim ger  

16 
K =1 000 W ton 

= 16 W kg 

Stigningsmotståndet är således 16 kg för varje ton av tågets vikt, och man får 
alltså den enkla regeln: 

För vm'e ton av tetacts vikt utgör stigningsmotstandet lika många kilogram som 
det antal meter, banan stiger på 1 000 meters längd. 

För att erhålla den i verkligheten erforderliga dragkraften uppför stigningen 
måste härtill läggas tågmotståndet på motsvarande sträcka, om stigningen icke 
funnes. Vid gång utför en lutning minskas vid samma hastighet dragkraften på 
horisontal bana med tyngdkraftens komposant K,. Är denna komposant större än 
tågmotståndet på horisontal -Lana, måste dragkraften ytterligare minskas eller 
tåget bromsas, om hastigheten i lutningen icke skall ökas. 

7. Kroppars rörelse ()eh massa 

40. Hastighet. Med en i rörelse varande kropps hastighet menas det vägstycke, 
kroppen tillryggalägger på tidsenheten. I allmänhet användes som tidsenhet en, 
sekund, men vid angivande av tågs och andra fordons hastighet i regel km som väg-
mått och timme som tidsmått. Med 90 km hastighet menas alltså, att tåget till-
ryggalägger 90 km på en timme, vilket gör 1.5 km i minuten eller 25 m i sekunden. 

41. Då ett fordon framföres på väg eller bana, utföra axlarna och hjulen en ro-
terande rörelse. Rotationshastigheten mätes i antalet varv per tidsenhet, vanligen 
minut, och varvantalet blir större ju mindre hjuldiametern. är. Snabbgående lok 
ha därför stora hjul, under det att godstågs- och växlingslok ha mindre. Delar av 
hjulen t. ex. vevtapparna röra sig i cirkelformiga banor i förhållande till axlarna, 
och deras hastighet, som benämnes omkrets- eller periferihastighet, mätes i längden 
av den cirkelbåge, som delen genomlöper på tidsenheten. 

42. Likformig och föränderlig rörelse. Om en kropp ständigt tillryggalägger 
lika långa vägstycken på lika långa tider, säges dess rörelse vara likformig. Ar has-
tigheten h, vägen y och tiden t, gäller sambandet 

v = h • t 
d. v. s. vägen är lika med hastigheten gånger tiden. 

Vid föränderlig rörelse ändrar kroppen ständigt sin hastighet. Om hastigheten 
ökas eller minskas lika mycket under lika tider, kallas rörelsen likformigt föränderlig. 
'Ras hastigheten, är rörelsen accelererad och, om hastigheten minskas, retarderad. 
Hastighetsändringen på tidsenheten (en sekund) benämnes acceleration eller re- 
tardation. 

Vid varje igångsättning av ett järnvägståg måste detsamma accelereras, tills det 
uppnår avsedd hastighet. På samma sätt retarderas tåget, då det bromsas före 
uppehåll eller vid hastighetssänkningar. 

Den väg, tåget går under accelerationen eller retardationen från hastigheten h 
till h„ erhålles genom att multiplicera hastighetens medelvärde med tiden 

h h, 
v   • t. 2 

43. Massa. En kropps massa i dynamiskt hänseende, cl. v. s. då kroppen be-
finner sig i rörelse under påverkan av krafter, utgör ett mått på kroppens tröghet. 
Som exempel härpå tänka vi oss en grövre stock och en tunn bräda, som båda 
flyta i vatten, varigenom vi kan bortse från friktionen. Brädan sättes lätt i rörelse 
av en liten stöt, under det att stocken fordrar en betydligt större kraft för att lika 
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hastigt rubbas ur sitt läge. Har den däremot väl kommit i gång, behöves för dess 
framförande med oförändrad hastighet en ganska liten kraft, motsvarande flyt-
motståndet för den i vatten nedsänkta delen. Stocken och brädan ha olika massa, 
och denna är, som vi strax skola se, beroende av kropparnas tyngd. 

I styckena 19 och 21 omtalas, huru kroppar ändra sitt tillstånd av vila eller rö-
relse, då de åverkas av krafter. En alltid verksam kraft är som bekant tyngdkraften. 
Om man låter en kropp falla fritt, så att den endast påverkas av sin tyngd, och 
bortser från luftmotståndet, ökar den sin hastighet med 9.81 m för varje sekund. 
Denna siffra 9.81 brukar betecknas med bokstaven g och kallas för tyngdkraftens 
acceleration,. 

Varje kraft, som verkar på en i rörelse befintlig kropp, framkallar en hastighets-
ökning, acceleration, eller hastighetsminskning, retardation, som står i direkt för-
hållande till kraftens storlek. En dubbelt så stor kraft åstadkommer alltså en dubbelt 
så stor acceleration. Divideras kraften med den motsvarande accelerationen, erhålles 
ett värde som kallas för kroppens massa. Enklast erhålles alltså en kropps massa, om 
kroppens tyngd i kg divideras med tyngdkraftens acceleration, som är 9.81. 

Betecknas kraften med K, accelerationen med a, kroppens vikt med W och dess 
massa med M, gäller alltså följande samband 

K W 
a 	9.81•' eller K 	M • a. 

44. Centrifugalkraft. Då en kropp rör sig i cirkelformig bana kring en fast axel, 
d. v. s. roterar, strävar den på grund av sin tröghet att lämna denna cirkelformiga 
bana och övergå till rätlinig rörelse. Det fordras därför en större eller mindre kraft, 
som ständigt accelererar kroppen in mot rörelsens medelpnnkt. Om man, i bild 13, 
har en sten inlagd i en slunga A och låter den svänga runt, känner man hur stenen 
drar i slungans snöre. Samtidigt utövar slungan ett lika stort tryck på stenen, var-
igenom denna hålles i sin bana. Släppes slungan eller avskäres snöret, slungas ej 
stenen utåt i snörets riktning, utan den fortsätter med rätlinig rörelse utefter tan-
genten AB. 

C R 	F 

13. Rörelse i cirkelbana (slunga). 	 14. Olika lermometersysiem (stycket 54-55). 

Den kraft, varmed den roterande kroppen söker avlägsna sig från sin cirkel-
formiga bana, kallas centrifugalkraft och den kraft, varmed denna strävan hindras, 
centripetalkraft. 

45. Centrifugalkraftens storlek kan beräknas ur uttrycket 
• 

C = M v v 
 • 	 kg, 
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där C är centrifugalkraften i kg, M kroppens massa, y periferihastigheten i meter 
per sekund och r avståndet från axeln till kroppens tyngdpunkt i meter. Insättes 
i stället för M kroppens vikt W dividerad med 9.81, så erhålles 

W • y • v 
C 	 kg. 9.81 • r 

Ex. Om en kropp av 10 kg vikt löper med en hastighet av 50 m i sekunden i en 
bana med 2 m radie, så är W -= 10, y = 50, r = 2 och således centrifugalkraften 

C -= 
10 • 50 • 50 = 1 253 kg. 9.81 • 2 

Detta exempel visar, vilken betydande kraft centrifugalkraften är. 

8. Mekaniskt arbete 

46. Arbete. Då en kraft verkar på en kropp, så att denna förflyttas i kraftens 
riktning, utför kraften ett arbete, som till sin storlek utgör produkten av kraften 
och den väglängd, under vilken kraften verkat. Arbetet kan alltså bli detsamma, 
då en stor kraft verkar under en kort väg som då en liten kraft verkar under en 
längre väg. Om K är den kraft, som under vägen V utför arbetet A, så är A = K - V. 

Räknas kraften i kilogram och väglängden i meter, blir enheten för arbetet kilo-
grammeter (kgm). En kilogrammeter är alltså det arbete, som erfordras för att 
lyfta 1 kg 1 meter högt. 

47. Effekt. Storleken av ett visst arbete, som är kraften gånger vägen, är alldeles 
oberoende av den tid, arbetet varar. Det blir samma slutresultat, vare sig den av 
kraften åverkade kroppen rör sig hastigt eller långsamt. Men i regel fordras där-
jämte, att arbetet skall vara färdigt på en viss tid. Då måste alltså en viss arbets-
mängd utföras på tidsenheten, och denna arbetsmängd kallas kraftens eller ma-
skinens eflekt. 

Om arbetet A K • V utföres på tiden t, så är effekten 
A 	K • V E = 	— 	• 

Angives arbetet i kilogrammeter och tiden i sekunder, så blir enheten för effekten 
kilogrammeter per sekund. 1 kgm/sek är alltså effekten hos en kraft, som på en se-
kund lyfter ett kilogram en meter högt. 

48. Hästkraft ()eh kilowatt. Effektenheten kilogrammeter per sekund är oftast 
väl liten för att uttrycka effekten hos maskiner i allmänhet. Man har därför be-
stämt sig för en enhet av 75 kilogrammeter per sekund och kallat denna enhet häst-
kraft (hkr). Således är 

1 hkr = 75 kgm/sek. 
Om effekten E är angiven i kgm/sek och effekten i hästkrafter kallas N, är alltså 

N 	hkr 75 
49. En annan effektenhet, som tillhör det elektriska området, är kilowatt (KW). 

Denna enhet är något större än enheten hästkraft, och man kan räkna 
1 kilowatt = 102 kgm/sek. 

Om effekten E även i detta fall är angiven i kgm/sek. och effekten i kilowatt kallas 
KW, är alltså 

E K W 	— kilowatt. 102 
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Vid omvandling av kilowatt till hästkrafter har man alltså att multiplicera an-
talet kilowatt med 102 och dividera produkten med 75 för att erhålla motsvarande 
antal hästkrafter. 

50. Uttrycken hästkraft och kilowatt kunna emellertid ej användas som beteck-
ningar för arbetsmängd. En lämplig enhet för arbete erhålles emellertid i det ar-
bete, som en hästkraft eller en kilowatt uträttar under en timmes tid. Enheten 
kallas i förra fallet hästkrafttimme, i senare fallet kilowattimme. En hästkrafttimme 
är alltså 75 kgm i sekunden under 3 600 sekunder eller ett arbete på 270 000 kilo-
grammeter och en kilowattimme 102 x 3 600 = 367 200 kilogrammeter. 

51. Levande kraft. För att sätta en kropp, t. ex. ett tåg, i rörelse från stilla-
stående eller öka dess hastighet måste en kraft, i detta fall lokets dragkraft, som 
överstiger tågets motstånd, verka på tåget under en viss väglängd eller tid. Kraft-
överskottet uträttar därvid ett arbete, som är lika med den fria kraften gånger 
vägen, och detta arbete uppsuges eller magasiteras i kroppen eller tåget. Arbetet 
kan sedan uttagas genom att tåget t. ex. får rulla med ångan avstängd på loket 
eller då tåget på grund av farten går uppför en stigning. I båda fallen måste dock 
tågets hastighet minskas för att arbetet skall kunna återvinnas. Den på grund av 
hastigheten hos en kropp inneboende arbetsmängden kallas kroppens levande kraft 
eller rörelseenergi. Då ett tåg bromsas, minskas dess levande kraft till ingen nytta 
och övergår till värme och arbete genom uppvärmning och avnötning av broms-
block, hjulxingar m. m. Det är därför av vikt, att tågets levande kraft så långt möj-
ligt utnyttjas för dess framförande och ej går förlorad genom onödiga inbroms- 
ningar el. dyl. 

52. Levande kraften L hos en kropp är beroende av kroppens massa M och has- 
tighet y enligt likheten 

M•v•v W•v•v 
L = 	 2 	9.81 • 2 kgm, 

om W är kroppens vikt i kg och y dess hastighet i meter per sekund. Av formeln 
framgår, att vid dubbelt så stor hastighet levande kraften blir fyra gånger så stor. 

II. Värmet och dess verkningar 

1. Värmets egenskaper 

53. En kropps värmegrad eller temperatur är beroende på svängningarna 
(vibrationerna) hos dess minsta smådelar, molekylerna (stycket 3). Då kroppen 
uppvärmes, ökas dessa svängningar, och hos vissa ämnen t. ex. vatten kunna de 
bli så stora, att kroppen övergår från fast form (is) till vätska (vatten) och slut-
ligen till gas (ånga). Vid avkylning minskas svängningarna, tills de alldeles upp-
höra vid en temperatur, som har beräknats till — 273° C, den s. k. absoluta 
nollpunkten. 

54. Termometern. Genom smådelarnas ökade resp. minskade svängningar 
utvidgar sig kroppen vid uppvärmning och sammandrager sig vid avkylning. Härpå 
grundar sig den vanliga termometern, som består av ett fint glasrör, nedtill utvidgat 
till en behållare med kvicksilver eller annan vätska. Vid den i Sverige och inom den 
vetenskapliga världen använda efter svensken Celsius uppkallade graderingen är 
skalans nollpunkt kvicksilvrets läge, då termometern sättes i smältande snö eller 
is, och 100° kvicksilvrets höjd, då termometern sättes i kokande vatten. Tempera-
turer över 0° betecknas med -1- och under 0° med —. Då kvicksilver fryser vid 
— 39°, måste lägre temperaturer mätas med sprittermometer. Kvicksilvertermometern 
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kan användas upp till -I- 3600, som är kvicksilvrets kokpunkt. Mycket höga tem-
peraturer mätas med s. k. pyrometer, som kan vara konstruerad på olika sätt. 

55. I vissa andra länder, t. ex. Danmark och Tyskland, användes en termometer, 
där avståndet mellan vattnets frys- och kokpunkt är indelat i 80 lika delar. Den 
är uppkallad efter fransmannen Reaumur (uttalas Reåmyr). I England och Ame-
rika användes en från Celsius ännu mera avvikande typ, som utförts av tysken 
Fahrenheit. Han bestämde nollpunkten med en köldblandning av en del koksalt 
och tre delar is och 1000  som den mänskliga kroppstemperaturen. Vattnets frys-
punkt kom då på -+ 32° och dess kokpunkt vid 212°. Bild 14 visar förhållandet 
mellan de tre termometrarnas skalor. 

56. Värmets överföring inom en kropp eller från en kropp till en annan kan ske 
genom ledning, beröring, strålning eller strömning (i vätska eller gas). 

Inom en kropp ledes värmen fortare eller långsammare, beroende på om kroppen 
är en god eller dålig värmeledare. Metallerna äro goda värmeledare, kol, trä, halm, 
asbest, magnesiumoxid, glas eller stenull däremot dåliga värmeledare. De sist-
nämnda ämnena användas därför som isoleringsmedel, och deras isolerande egen-
skaper beror oftast därpå att de äro porösa och innehålla luft, som är en dålig 
värmeledare. Om silvrets förmåga att leda värme betecknas med 100, så är koppars 
73.6, järns 11.9 och tegels endast 0.6. 

Vätskor äro dåliga värmeledare och uppvärmas bäst underifrån, varvid vätskan 
kommer i strömning, så att de uppvärmda delarna flyta upp till ytan och de kallare 
sjunka ned mot värmekällan. 

Gaserna ha ytterst ringa värmeledningsförmåga men uppvärmas ändå snabbt 
på grund av sin rörlighet. 

57. En kropp med högre temperatur än omgivningen utstrålar värme till denna. 
Värmestrålningen ökar med kroppens temperatur och om dess yta är mörk, skrovlig 
eller matt. En slät eller blank yta minskar värmeutstrålningen. Blank plåtklädsel 
på en ångpanna är således förmånlig i detta avseende. 

Liksom ljusstrålarna gå värmestrålarna i räta banor och kunna återkastas (re-
flekteras), upptagas (absorberas) eller genomsläppas av mellankommande kroppar. 

58. Värmeenhet. Som enhet vid uppmätning av värmemängder har antagits 
den värmemängd, som erfordras för att uppvärma 1 kg vatten från 0° till + 1°. 
Denna värmemängd kallas värmeenhet eller kalori. 

59. Värmerymlighet. Om Ra värmemängder få övergå till lika viktsdelar 
av olika kroppar, så blir temperaturhöjningen icke densamma för dessa. Detta 
beror på krupparnas olika värmerynilighet, som t. ex. är nära 8 gånger så stor hos 
vatten som hos järn. 

2. Kroppars förändring genom värme 

60. Kropparnas utvidgning genom värme är i hög grad beroende på deras till-
stånd såsom fasta, flytande eller gasformiga. Vid temperaturförhöjning från 0° 
till 100° utvidga sig 

1 000 cm3  järn till 1 003.3 cm' 
1 000 „ vatten „ 1 043 	„ 
1 000 „ luft 	„ 1 366.5 „ 

61. Fasta kroppars förändring. En fast kropps längdutvidgningskoefficient 
är den förlängning resp. sammandragning, som längdenheten av kroppen under-
går vid en grads temperaturändring. Då kroppen förlänger resp. sammandrager 
sig i alla riktningar, måste även dess rymd ökas resp. minskas med ett mått, som 
för rymdenheten är 3 gånger så stort som för längdenheten och kallas rymdutvidg-
ningskoefficient. 
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Sammanställning I 
Längdutvidgningskoefficienter för fasta kroppar 

Stål, mjukt, smitt eller valsat 	 0.0000122 
Stål, hårdare, härdat 	  0.0000124 
Stål, hårdare, ()härdat 	  0.0000110 
Gjutjärn 	  0.0000107 

För praktiskt bruk kan längdutvidgningen hos järn eller stål antagas till 1 mm 
på metern för 1000  temperaturhöjning. Det är en enkel och bra siffra att lägga på 
minnet. 

62. Vid beräkning av fasta kroppars längdförändring på grund av värme utgör 
produkten av temperaturändringen, kroppens längd före temperaturändringen 
l samt längdutvidgningskoefficienten k det mått, varmed kroppens längd förändras. 

Kroppens längd L efter uppvärmning erhålles genom att till längden l före upp-
värmningen addera längdförändringen. 

L = l +k • l • t = (1 +k • t) 
Vid temperatursänkning subtraheras längdförändringen från längden l före av-

kylningen. 
L = l—lc • l • t --= (1—k • t) 

63. Vid beräkning av fasta kroppars rymdförändring har man endast att i stället 
för längdutvidgningskoefficienten använda rymdutvidgningskoeffteienten, vilken 
senare är 3 gånger så stor som den förra. Om den förra för järn t. ex. är 0.0000122, 
så är den senare 3 • 0.0000122 = 0.0000366. 

Om kroppens volym före temperaturändringen betecknas med y och volymen 
efter temperaturändringen med V, så är 

vid uppvärmning V = v +k • 3 v•t=v(1+3k•t) 
vid avkylning 	V = v—k • 3 y • t = (1-3 k • t) 

64. Praktisk betydelse. Även om längdutvidgningen genom värme förefaller 
rätt oväsentlig, har den i många fall en ofantlig betydelse. Som exempel kan näm-
nas utläggning av järnvägsskenor, varvid spelrummen i skarvarna måste göras 
så stora, att plats finnes även vid den högsta solvärme, som skenorna utsättas för. 
I annat fall skulle skenorna kröka sig och s. k. solkurvor uppkomma. Av samma skäl 
fästes en lokpanna endast i framänden vid ramverket, under det att bakänden kan 
glida på lister, allteftersom pannan uppvärmes eller avkyles. 

Ex. 1. Om järnvägsskenor av 10 m längd utläggas vid H- 8° temperatur, blir deras 
förlängning vid ± 48°, då temperaturhöjningen är 40°, 

10 • 40 • 0.0000110 = 0.0044 ra eller 4.4 ram. 

	

Ex. 2. A en lokpanna, bild 15, 	 
uppmättes längden l vid + 10° till 
6.206 m. Då under uppeldning tryc-
ket började stiga, d. v. s. vid om-
kring 100°  temperatur, hade pannan 
förlängt sig med 7 mm. När trycket 

	

stigit till 14 kg pr cm.2  motsvarande 	15. Förenklad bild au en lokpanna. 

197° vattentemperatur, hade längden 
ökats med ytterligare 7.5 ram eller tillsammans 14.5 mm. Genom räkning erhålles 
förlängningen för 187° temperaturstegring 

187 • 0.0000122 • 6 206 = 14.2 mm. 
alltså i närmaste överensstämmelse med verkligheten. 

65. Vätskors rymdförändring är i allmänhet mindre regelbunden än fasta 
kroppars. Man kan därför ej beräkna deras rymdförändring med samma säkerhet 
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som för fasta kroppar. Som exempel anföres här totala ut vidningen mellan 00  och 
1000, som utgör 

för vatten 	  0.042 
„ alkohol 	  0.110 
„ bomolja 	  0.077 
„ kvicksilver 	  0.018 

Vatten bildar ett egendomligt undantag från den allmänna regeln. Dess samman-
dragning vid avkfting upphör vid + 4°, och om det ytterligare avkyles utvidgar 
det sig. Om så ej vore fallet, skulle sjöarna bottenfrysa om vintern, under det att 
i verkligheten ytvattnet sjunker till bottnen, då dess temperatur nedgått till + 4°. 
Vattnet har alltså sin största täthet vid 4- 4°, och man har därför bestämt vikts-
enheten 1 kg att vara lika med vikten av 1 kubikdecimeter (1 liter) vatten vid en 
temperatur av + 4° Celsius. 

66. Gasers rymdförändring följer mycket enkla lagar. Genom försök har 
visats, att utvidgningen sker likformigt i direkt förhållande till den absoluta tem-
peraturen (stycket 53) d. v. s. temperaturen i grader Celsius ökad med 273. Detta 
dock under förutsättning att gasens tryck icke ändras. Utvidgningen för varje 
grads temperaturförhöjning är alltså —1 gånger volymen före utvidgningen, om T är 
gasens absoluta temperatur. En gas med temperaturen ± 273° C intager t. ex. en 
rymd, som är dubbelt så stor som rymden vid 0° C. 

67. Smältning oeh stelning. Många fasta kroppar smälta eller övergå till fly-
tande form, om de uppvärmas tillräckligt. Den för varje kropp oföränderliga tem-
peratur då detta sker kallas kroppens smältpunkt. 

En vätska som avkyles stelnar slutligen eller fryser och övergår till fast form 
vid en temperatur, som benämnes vätskans fryspunkt. Om den frusna vätskan 
åter uppvärmes, återgår den vid samma temperatur till flytande form. 

68. Vissa vätskor utvidga sig i själva stelningsögonblicket. Isen har t. ex. 1/14 
större rymd än motsvarande vattenmängd, därför flyter den på vattnet.Utvidg-
ningen sker med stor kraft och kan spränga de starkaste kärl. Därför bör vattnet 
vintertiden uttappas ur rörledningar eller kärl, som ej för tillfället användas. 

Metaller, som skola användas för gjutning, måste förhålla sig på samma sätt 
för att formen skall bli väl utfylld i stelningsögonblicket. Gjutjärn, gjutstål och 
gjutmetall uppfylla dessa fordringar. 

69. Smältpunkten för olika ämnen återgives i nedanstående sammanställning. 
Sammanställning II 

Smältpunkten för en del ämnen 

Ämne Grader C 

Platina 
Smidesjärn 	 
Stål 	  
Tackjärn 	  
Glas 	  
Koppar 	  
Guld 	  
Mässing 	  
Silver 	  
Brons 	  
Aluminium 	 
Antimon 	  
Zink 	  
Bly 	  

1 750 
1 400-1 500 
1 300-1 400 
1 050-1 200 
1 000-1 200 

1 084 
1 064 

950-1 000 
961 
900 

600— 700 
430 
419 
327 

Tenn 	  
Svavel 	  
Vax 	  
Stearin 	  
Talg 	  
Rent vatten 	 
Saltsjövatten 	 
Rovolja 	  
Terpentin 	  
Kvicksilver 	  
Åmmoniak 	  
Flytande kolsyra 	 
Alkohol 	  

232 
113 

64 
50 
33 

+0 
0 till — 2.5 

— 3.5 
— 10 
— 39 
— 78 
— 79 
—100 
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Zink 	  
Svavel 	  
Kvicksilver 	  
Fett 	  
Feta oljor 	  

915 
445 
357 

300-325 
310-320 

Mättad koksaltlösning 
Saltsjövatten 	 
Rent vatten 	  
Alkohol 	  
Ammoniak 	  

108 
193 
100 

78 
—33 
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70. Smältningsvärme. För att smälta fasta kroppar t. ex. is åtgår en betydande 
värmemängd. Blandas 1 kg vatten av 0° med 1 kg av 79° erhålles 2 kg vatten av 
39.5° temperatur. Om däremot 1 kg is av 0° blandas med 1 kg vatten av 790  er-
hålles, när isen smält, 2 kg vatten av 0° temperatur. Värmemängden hos det 79-
gradiga vattnet utöver 0-gradigt har alltså helt förbrukats för att smälta isen. 
Den värmemängd, som erfordras för att smälta viktsenheten av en kropp, är olika 
för olika kroppar och kallas kroppens smeiltningsvärme. Då kroppen stelnar från 
flytande tillstånd, måste samma värmemängd borttagas eller frigöras från 
kroppen. 

71. Fasta kroppars upplösning. Flera fasta kroppar t. ex. socker kunna 
lösas i vätskor. Aven härvid förbrukas värme, och man kan åstadkomma "konst-
gjord" köld medelst s. k. köldblandning. Om exempelvis 3 delar snö eller is blandas 
med 1 del koksalt, upptages vid smältningen så mycket värme, att temperaturen 
sjunker till — 17.8° C, vilken temperatur utgör nollpunkten för Fahrenheits ter-
mometer (stycket 55). 

72. Vätskors övergång till gasform. Vätskor kunna i alhnänhet mer eller 
mindre hastigt övergå till ånga eller gas antingen genom avdunstning eller genom 
kokning. Benämningarna gas och ånga uttrycka egentligen samma sak, men man 
brukar använda benämningen ånga, då vätskan är flytande vid, vanlig temperatur. 
I dagligt tal och som fackterm i samband med ångdrift menas med ånga förgasat 
vatten. 

73. Avdunstning betyder att ångbildningen endast sker från vätskans fria yta. 
Avdunstningen är i hög grad beroende av den fria ytans storlek och påskyndas 
genom ökad värme samt i blåst t. ex. vid torkning av tvätt. I vissa fall kan av-
dunstning Aven äga rum från en fast kropp, t. ex. från snö och is. 

71. Kokning. Vid kokning försiggår ångbildningen inom alla delar av vätskan och 
mest vid de ställen, som direkt träffas av elden eller det uppvärmande mediet. 

Då en vätska upphettas i ett öppet kärl, stiger temperaturen och ånga avgår 
till en början endast från vätskans yta. Så småningom bildas emellertid ångblåsor 
även vid kärlets botten och väggar, vilka dock till en början icke äga kraft att stiga 
upp till ytan utan brista och återgå till vatten; ljudet härvid kallas sjudning. Trycket 

ångblåsorna ökas emellertid allteftersom temperaturen stiger, och vid kokpunkten 
är den bildade ångans tryck detsamma som luftens tryck på vätskans fria yta. Om detta 
tryck icke Andras, stiger ej heller temperaturen under kokningen, och det tillförda 
värmet ökar endast ångbildningens livlighet. Vid kokning i öppet kärl och i fria 
luften är således ångtrycket lika med den yttre luftens tryck. 

75. Kokpunkten är mycket växlande för olika ämnen, och den är även beroende 
på om vätskan innehåller upplösta ämnen. Salt vatten kokar sålunda vid högre 
temperatur än vanligt vatten. Här nedan angives kokpunkten för en del ämnen 
vid normalt (760 ram) lufttryck. 

Sammanställning III 
Kokpunkten för en del ämnen 
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III. Förbränning och ångbildning 

76. I ångpannan alstras värme genom förbränning av det i eldstaden införda 
bränslet. Av värmet överföres vattnet i pannan till ångform, och ångan omsättes 
i mekaniskt arbete genom sin inverkan på kolvarna i cylindrarna. Frånsett ångans 
beskaffenhet (våt eller överhettad) är det uträttade arbetet beroende av den al-
strade eingmängden, således av den på rosten förbrända bränslemängden, d. v. s. 
av eldningen och draget, samt av bränslets beskaffenhet. På ångbildningen inverka 
vidare matarvattnets beskaffenhet samt pannans renhet, invändigt från pannsten 
och i tuberna från sot. 

1. Bränslen 

77. Det för lokeldning använda bränslet utgöres i vårt land huvudsakligen av 
stenkol, men även koks, ved, torv och olja komma stundom till användning. Torv av 
god kvalitet är ett användbart lokbränsle vid ej alltför hård ansträngning; detsamma 
gäller om veden, som måst tillgripas, då kolimporten varit avstängd genom krig. 

78. Stenkol. Stenkolen utgöra lämningar av äldre geologiska tiders vegetation. 
Dessa tiders fuktiga, frostfria och tropiska klimat möjliggjorde en synnerligen 
frodig växtlighet av till större delen numera utdöda, jättelika träd-, ormbunks-
och andra växtarter. Generation efter generation avlöste varandra i de stora sump-
trakterna, varvid de efter växternas död uppkomna resterna samlade sig i mäktiga 
lager ovanpå varandra tillsammans med liknande rester av animaliskt ursprung. 
Genom geologiska processer, såsom vulkaniska utbrott, förskjutningar av jordytan 
rn. m. kommo dessa lager att antaga karaktären av skikt, sammanpressade och 
åtskilda av mineraliska slam- och bergartsmassor. Under de stora tidsrymder det 
här är fråga om, hundratusentals till miljoner år, försiggick sönderdelning av de 
organiska beståndsdelarna, befrämjad och påskyndad av rådande tryck- och tem-
peraturförhållanden, varvid gaser avgingo och resten alltmer berikades på kolsubstans 
under bildning av vad vi kalla stenkol. Dessa, på olika djup förekommande kolskikt 
kallas flötser, som äro brytbara vid 1-5 meters och undantagsvis kunna nå ända 
till 100 meters tjocklek. Stenkolens vikt i löst mått är omkring 75 kg per hl. • 

Stenkolsfyndigheter finnas över så gott som hela jordklotet, även i södra delen 
av vårt land. De bästa europeiska stenkolen erhållas från England, men även i 
Westfalen och Galizien finnas goda fyndigheter. 

I allmänhet äro stenkolen bättre ur värmeavgivande synpunkt, ju äldre den 
geologiska formationen är, från vilken de härstamma. De alstrade stenkolen ha 
erhållit olika sammansättning och karaktär, beroende på hur lång tid och under 
vilka förhållanden den naturliga förkolningsprocessen kunnat fortgå och även på 
ursprungsmaterialets art och beskaffenhet. Man skiljer mellan gasrika och gas-
fattiga kol (ofta benämnas de förstnämnda "feta" och de sistnämnda "magra") 
och mellan hophakande och icke hophakande kol. En kolsorts egenskaper i dessa 
hänseenden äro avgörande för dess lämplighet för det ena eller andra användnings-
ändamålet. För ångpanneeldning användes vanligen feta, långflammiga kol (s. k. 
ångkol) och helst sådana som icke eller blott obetydligt baka ihop sig på rosten. 

Av betydelse för en kolsorts praktiska värde är askhalten, som kan variera från 
en eller annan upp till 20 à 30 procent. Vid högre askhalt får kolet mer eller mindre 
karaktär av kolskiffer. Askan härleder sig från de ler- och bergartsbeståndsdelar, 
varmed kolsubstansen är bemängd. Askans smältpunkt har vidare betydelse, enär 
lättsmält aska sintrar ihop på rosten och försvårar lufttillträdet samt är svår att 
avlägsna. 

79. Med antracit menas gasfattiga, hårda, glänsande stenkol med hög värmeeffekt, 
särskilt lämpliga för kaminer och dylika värmekällor. 
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80. Rökfria stenkol (s. k. Wales-kol) äro en mellanprodukt mellan egentliga sten-
kol och antracit och användas huvudsakligen för marina ändamål. 

81. Svenska stenkol tillhöra en relativt ung geologisk bildningstid och ha 
därför lägre värmevärde än förstklassiga ångkol. Askhalten är även ganska hög, 
däremot är askan icke sintrande. 

82. Brunkol, som tillhör de yngsta stenkolsbildningarna och har ofullständig 
förkolningsgrad, kan anses vara ett mellanting mellan stenkol och torv. 

83. Koks. Om stenkol upphettas utan lufttillträde, tills huvudmassan gaser 
bortgått, återstår koks. Nämnda upphettning kan antingen avse framställning 
av koks såsom huvudprodukt, då de bildade gaserna äro biprodukter, t. ex. vid 
framställning av masugnskoks eller gjuterikoks, som användes vid smältning av 
järnmalm, tackjärn och andra metaller, eller avse framställning av lysgas, då 
koksen blir biprodukt. 

Koks har i stora mängder med fördel kommit till användning vid s. k. central-
uppvärmning av fastigheter. Som lokbränsle användes den mera sällan. 

84. Torv. Torv har uppkommit under tidernas lopp genom förmultning under 
vatten av växtdelar. Därför finnes också torven endast å marker, som stå under 
vatten. Lager efter lager av växtligheten har småningom förmultnat. Man kan i 
en torvmosse urskilja huvudsakligen tre olika lager torv. Dytorven, som ligger 
underst, utgör de förmultnade delarna av mossens första växtlighet, uppblandad 
med ämnen av mer eller mindre obestämdbart ursprung. Närmast över liggande 
lager är vanligen bildat av starrgräs och kallas då starrtorv. Efter gräset följde 
vitmossan, varför det översta lagret i torvmossen benämnes vitmossetorv. 

Fuktigheten, som hos torvmassan i mossen utgör omkring 90-95 %, växlar 
efter torkningsförhållandena hos färdig vara mellan 20-40 %. 

Torv har länge använts till hushållbränsle i synnerhet i vedfattiga trakter. 
Blom industrien, där lämpliga eldstäder kunna anordnas, har torven även i viss 
utsträckning funnit användning. Som lokbränsle är torven visserligen mindre lamp-
lig, men kan dock, om den är av god kvalitet, användas vid mindre ansträngd trafik 
t. ex. i godståg. 

85. Briketter. Vissa mindre goda bränslen såsom torv, brunkol, sämre stenkol 
och stenkolsstybb kunna genom brikettering bättre tillgodogöras. 

Torvbriketter erhållas genom torvens förkoksning. De hava som lokbränsle ej 
funnit någon praktisk användning. 

Brunkols- eller stenkolsbriketter tillverkas av mindervärdiga kol eller av stenkols-
stybb. Sedan kolen krossats, bindas de sönderkrossade styckena med varandra 
genom en tillsats av 7-8 % beck. Sedan denna massa undergått uppvärmning 
och en noggrann omröring, pressas briketterna ur densamma under högt tryck. 

86. Ved utgöres av växtdelar i deras naturliga tillstånd och erhålles av stam 
och grenar av allmänna trädslag. I vårt land användes ved till största delen som 
hushållsbränsle och utgöres av tall, gran eller björkved samt al, i södra Sverige även 
bok och ek. Under kristider har veden i stor utsträckning kommit till användning 
som lokbränsle. 

Ur värmesynpunkt beräknas 6 m3 barrved motsvara 1 ton utländska stenkol. 
Lufttorr ved innehåller omkring 25 % fuktighet. 

87. Träkol erhålles genom s. k. kolning av veden. Kolningen är en långsam, 
ofullständig förbränning av trä vid otillräckligt lufttillträde och äger rum antingen 
i s. k. kolmilor i kolugn eller i retort. 

88. Flytande bränslen. •De viktigaste hithörande bränslesorterna äro de, som 
framställas ur bergolja. Bergolja (petroleum eller nafta) utgöres av en blandning 
av mer eller mindre lättflyktiga beståndsdelar, som till största delen bestå av 
brännbara, flytande kolväteföreningar. Den naturliga råa bergoljan användes för 
en mängd olika ändamål, bland annat för framställning av lysgas (olj e g a s) samt 
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,smörjoljor, men .har därjämte vidsträckt användning såsom bränsle, även för lok. 
I Sydryssland, Osterrike, Rumänien och i Nord-Amerika eldas ett stort antal lok 
med eldningsolja och även i andra länder, t. ex. på senare tid i Sverige, finnas  lok 
med oljeeldning. Eldningsoljan utgöres huvudsakligen av s. k. masut, d. v. s. resterna 
efter bergoljans rening. Renad bergolja benämnes fotogen och användes till belysning. 

Sammanställning IV 
Värmevärden 

Bränsle Måttenhet Fuktighets-
halt % ca  

Effektivt Värme-
värde i värme- 

enheter ca 	; 

Engelska angstenskol  	1 kg 	5 	6 500-7 500 Svenska angstenskol  	1 kg 	10 	4 500-5 500 Koks  	1 kg 	5 	6 500 Torv  	1 kg 	25 	3 500 Ved  	1 kg 	25 	3 300 
I Eldningsolja  	1 liter 	— 	9 500-10 000 

89. Såsom redan i stycket 58 framhållits, är det nödvändigt att äga en viss 
måttenhet för att jämföra olika bränslesorter med varandra. Denna måttenhet 
är en värmeenhet eller kalori. Med ett ämnes vtiffmevtirde menas det antal värme-enheter, som uppkommer då en vikts- eller rymdenhet av ämnet förbrinner. Vid 
vanlig förbränning åtgår emellertid en del av förbränningsvärmet till förgasning av såväl den vattenmängd, som finns i bränslets fuktighetshalt, som av den, vilken bildas vid förbränningen. Man uttrycker därför rättast ett bränsles värmeeffekt med det s. k. effektiva värmevärdet, varmed menas det antal värmeenheter, som alstras då 1 kg bränsle med den vid förbränningen befintliga fuktighetshalten förbrinner, och 
härvid allt i bränslet befintligt eller vid förbränningen bildat vatten övergått till äng/orm. 

2. Matarvatten 
a. Vatten i allmänhet 

90. Vattnets förekomst. Det på jorden befintliga vattnet är underkastat 
ett ständigt kretslopp. Till följd av det till jorden från solen strömmande värmet avdunstar vattnet från jordytan, särskilt från haven och sjöarna. Det förtätar sig i högre, kallare lager av atmosfären och återkommer till jorden i form av regn, hagel, snö eller dagg med ett gemensamt namn benämnt regnvatten. Frånsett den jämförelsevis ringa del, som genast åter avdunstar, och den större, som omedelbart övergår i bäckar, floder, sjöar och hav, upptages regnvattnet av 
den porösa jordytan. Vattnet intränger i jordskorpan, tills det träffar mindre ge-nomträngliga lager. Här samlar sig vattnet som grundvatten och flyter i den riktning lagren luta. På därför lämpliga ställen kommer det i digen som källor eller käll-
språng för att fortsätta sitt vidare lopp som ytvatten, bäckarnas, flodernas, sjöarnas och havens vatten. Det är dessa ytvatten, som i första hand äro underkastade av- dunstning. 

Vattnet uppträder således på tre sätt: som regnvatten, grundvatten och ytvatten. 91. Regnvatten. Emedan regnvattnet uppstått genom avdunstning och av-
kylning (destillation), är det minst förorenat. Det innehåller därför blott ringa 
mängder främmande beståndsdelar. Dessa härleda sig från stoftpartiklar i luften, 
vilka upptagas av det nedfallande regnvattnet och delvis förbli olösta i detsamma. 
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Dessutom upptager regnvattnet vissa mängder av i luften befintliga gaser, särskilt 
syre, kväve och kolsyra. 

92. Grundvatten. En del av det nedfallande regnvattnet upptages av växt-
ligheten och de översta jordlagren; en annan del tränger djupare ned. På sin väg 
undergår detta vatten därvid förändringar, i det att det allt efter jordens beskaffenhet 
upptager eller avgiver olika beståndsdelar. Det så under jordytan komna rinnande 
vattnet förvandlas härigenom till grundvatten. Då marken för det genomsilande 
vattnet tillika verkar som filter, kvarbli de med vattnet följande olösta bestånds-
delarna i jorden. Mängden av de i vattnet upplösta beståndsdelarna åter växlar 
med sammansättningen av den jord, vattnet passerar, och med tiden härför. 

93. I och för sig lösliga ämnen, såsom gips ( k 	um - sulf at ), koksalt (klornatrium), 
bittersalt (magnesiumsulfat) lösas och upptagas såsom sådana av vattnet, varemot andra 
svårlösliga eller olösliga föreningar under medverkan av de i vattnet lösta gaserna framför allt 
kolsyran överföres i uti vatten lösliga föreningar. Så förvandlas mineralierna kalkspat (kristalli-
serad kolsyrad kalk eller kalciumkarbonat), dolomit (en kolsyrad kalcium-magne-
siumförening), Firnspat (en järnkolsyreförening) i andra lösliga kolsyreföreningar. 
Till och med urbergens motståndskraftiga bergarter porfyr, gnejs, granit m. fl. sönderdelas av 
det kolsyrehaltiga vattnet och upptagas av detta. 

94. En särskild ställning intaga de grundvatten, som benämnas kärr- eller 
myrvatten,, vilka jämte ammoniak och ofta även svavelväte (vätesvavla) 
hålla lösta en mängd organiska ämnen, varigenom vattnet även antager en mer 
eller mindre gul eller till och med brun färg. 

95. Grundvattnet utmärker sig således genom sin halt av växlande mängder 
mineraliska ämnen, huvudsakligen kalk, magnesia-talk och järnsalter. Organiska 
beståndsdelar förefinnas i allmänhet endast i ringa mängd med undantag för myr- 
vatten. 

96. Grundvattenströmmar. Det vore oriktigt att antaga, att grundvattnet 
befinner sig i vila i jorden och att det är tillfinnandes på ett bestämt, begränsat 
område. Det befinner sig fastmer i en jämn strömning och bildar vattenlopp av 
bestämd styrka och hastighet alldeles som jordytans vatten. Dessa grundvatten-
strömmar äro merendels bredare och vattenrikare än floderna på jordytan, ehuru 
de flyta långsammare på grund av det motstånd, de ha att övervinna i jordens inre. 

Dylika grundvattenströmmar finnas överallt. Icke sällan befinna sig flera sådana 
strömmar i närheten av varandra, skilda blott genom mer eller mindre ogenomträng-
liga jordlager (leror). Under torra årstider äro grundvattenströmmar ofta de enda 
tillflödena till jordytans vattendrag. 

Förutom i naturliga källor kommer grundvattnet även i dagen i borrade eller 
grävda brunnar, och 'ofta pressas vattnet upp i brunnen genom sitt eget tryck. 

97. Ytvatten. Då vattnet från källor eller på annat sätt kommit fram i dagen, 
kallas det ytvatten och kan under de på jordytan rådande förhållandena undergå 
de mest olikartade förändringar. I grundvattnet lösta salter förvandlas genom 
luftens inverkan till olösliga o. s. v. 

Ytvattnet, antingen i floder eller sjöar, upptager i sig från omgivningarna en 
mängd föroreningar, såsom djur- och växtlämningar, vilka småningom undergå 
förruttnelse, avloppsvatten från städer och fabriksanläggningar m. ra. Men vattnet 
är samtidigt utsatt för en självrening. Dels sjunka föroreningarna till bottnen och 
bli kvarliggande där, växtligheten i vattnet upptager en del, kemiska föreningar 
och sönderdelningar förinta andra, och till icke ringa del bidrager solljuset till vatt- 
nets rening. 

Av det sagda framgår, att mängden av de i ytvattnet lösta och olösta uppslammade 
beståndsdelarna är mycket olika och är beroende av tillflödet från jordytan eller 
underifrån samt på förloppet av självreningen. 

98. Bland ytvattnen intager havsvattnet så tillvida en särställning, att det 
innehåller en mängd lösta ämnen, huvudsakligen koksalt. 
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b. Matarvattens egenskaper 
Av förste byråingenjör E. Molin.1  

99. Den större eller mindre mängd främmande ämnen, som ingår i ett vatten, är bestämmande för det ändamål, vartill detta kan användas. Ett av dessa ända-mål av särskild betydelse är som matarvatten i ångpannor. 
Det härför tjänliga vattnet skall besitta vissa egenskaper för att pannan skall skonas och utbytet av bränslet bli det bästa. Vattnet får icke innehålla några ämnen, som angripa pannan, varjämte det skall vara möjligast fritt från pannstensbildande ämnen, d. v. s. sådana i vattnet upplösta ämnen, som vid indunstningen utfalla och avsätta sig på pann- eller tubväggarna i form av fasta stenskorpor eller slam-artade massor. Sådana ämnen äro särskilt salterna av kalcium (kalk) och mag- nesium (talk). Slutligen bör vattnet naturligtvis vara i möjligaste mån fritt från uppslammade sand- och jordartade substanser. 
100. Olägenheterna vid användande av ett mindre ändamålsenligt matarvatten 

äro mångahanda. Pannstens- och slamavlagringarna ha till följd dryga kostnader, därigenom att materialet i pannan fortare förstöres; värmeutbytet blir mindre på grund av pannstenens ringa värmeledande förmåga och kolåtgången därigenom ökad. 
Vidare bliva upprepade rengöringar av pannan nödvändiga, störningar i driften uppträda. Rent av farlig blir pannstenen därigenom att på de delar av eldytan, som på inre sidan äro klädda med pannsten, ställvisa överhettningar kunna uppstå (jämför stycket 425). Explosioner hava bevisligen på detta sätt uppstått, därigenom att platen överhettats och brustit. 

101. Såsom nyss nämndes få frätande ämnen ej finnas i vattnet. Bland sådana märkas, förutom mineralsyror från t. ex. fabriksavlopp o. d., kolsyra i fri form, vidare syre eller t. o. m. luft. Syret i luften ger nämligen upphov till rostbildningar, vilket ju är en förstörelse av järnplåten. De frätor, som ofta visa sig i vattenlinjen inuti en panna eller å tuberna i form av punkteringar, ha oftast närvaro av större mängder upplöst kolsyra eller syre att tacka för sin tillkomst. En del mineralsalter kunna även under vissa omständigheter giva upphov till frätningar. Likaså fett, som vid det i pannan rådande höga trycket och temperaturen sönderdelas under bildning av organiska syror, s. k. fettsyror, vilka ha samma frätande egenskaper, om än i mindre grad, som de vanliga oorganiska syrorna. 
Nyssnämnda gaser, särskilt kolsyra, vare sig den förekommer i fri form eller som kolsyrade salter, kunna även giva upphov till obehagliga skumnings- eller jäsnings- företeelser i pannan. Liknande egenskaper kunna även tillkomma vatten med stor halt alkalisalter. 
102. I allmänhet äro organiska ämnen i större mängd att anse som skadliga, emedan de lätt sönderdelas och giva upphov till frätande ämnen. 
Rörande kärr- och myrvatten, vartill även kan räknas vattnet i de flesta skogs-sjöar och i insjöar, belägna i mossrika trakter, kan man säga, att det såtillvida är gott som det innehåller endast obetydliga mängder salter och följaktligen giver föga pannsten. Men är halten organiska ämnen avsevärd, vilket vanligen framgår av vattnets mer eller mindre starkt brungula färg, så kunna de frätande egen-skaperna hos de bildade sura ämnena göra sig gällande. Vid matning av lokpannor, då ej detta vatten uteslutande användes, torde dock faran vara tämligen ringa, särskilt om kalkhaltigare vatten omväxlande inmatas. På färdigbildad pannsten utöva dylika vatten ofta en lösande inverkan. 
103. Hårt och mjukt vatten. Man brukar benämna ett vatten, som innehåller väsentliga mängder lösta kalk- och magnesiasalter, för hårt till skillnad från mjukt vatten, varmed man sålunda menar vatten, fritt från eller endast i ringa mängd innehållande nämnda pannstensbildande änmen. 
Vid Statens järnvågars laboratorium. 
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För att vara lämpligt till matarvatten bör sålunda vattnet vara mjukt, och för 
bedömande av dess lämplighet härtill utgår man från dess hårdhet. 

104. Hårdheten är ett mått på mängden lösta kalk- och magnesiasalter och kan 
erhållas på kemisk väg. Den uttryckes vanligen i s. k. hårdhetsgrader, varmed menas 
delar dylika salter, beräknade som kalciumoxid, på 100 000 delar vatten. 

I regel kan man säga, att ett vatten med intill 5 hårdhetsgrader är ett mjukt och 
lämpligt loknaatarvatten, mellan 5 och 8 hårdhetsgrader någorlunda användbart, 
men över 8 grader mindre lämpligt. Det är dock icke enbart hårdhetens storlek 
utan även dess karaktär, som är avgörande. Man skiljer nämligen på s. k. bikar-
bonathårdhet och mineralsyrehårdhet. 

105. Med bikarbonathårdhet menar man halten kalk och magnesia, bunden vid 
kolsyra till lösliga föreningar (kemiskt: bik a rb onater). När en lösning av dylika 
salter uppvärmes till kokning, utfaller större delen av kalken och magnesian i form 
av olösliga föreningar. Denna fällning är flockig, omfångsrik och häftar ej eller i 
endast ringa grad fast vid pannplåten, varför den är lätt att avlägsna och sålunda 
jämförelsevis ofarlig. 

Bikarbonathårdheten benämnes ofta övergående hårdhet av den nyss nämnda 
anledningen att denna hårdhet försvinner, sedan vattnet en gång uppvärmts till 
kokning. Ett vatten, innehållande hårdhet enbart i denna form, kan sålunda göras 
mjukt genom att uppkokas före användandet, varefter de utfällda salterna av-
lägsnas genom någon lämplig sil- eller filtreringsanordning. 

106. Med mineralsyrehårdhet menar man däremot halten kalk och magnesia, 
bunden vid andra syror än kolsyra (särskilt svavelsyra, salpetersyra och 
saltsyra). Dessa föreningar utfalla icke vid vattnets uppkokning, varför man även 
sedan gammalt givit denna form av hårdheten benämningen kvarblivande eller 
permanent hårdhet. Huvudsakligen är det gips (svavelsyrad kalk), som här 
kommer ifråga. 

107. Pannsten. Gipsen är den fa rli gast e pannstensbildaren. Som ovan nämnts; 
utfaller den ej, då vattnet kokar, men vid allt längre fortskridande indunstning 
nås slutligen en punkt, där halten gips blir så stor, d. v. s. lösningen så mättad, 
att gipsen börjar utkristallisera. Denna kristallisering sker så småningom på pannans 
väggar och på tuberna, där slutligen ett skal av stenhårda massor bildas. 

108. Finnes bikarbonathårdhet samtidigt närvarande, så innesluter gipsen de 
flockiga och slamartade massorna, så att pannstensmängden ytterligare förökas. 
Vid samtidig förekomst av bikarbonathårdhet och mineralsyrehårdhet är sålunda 
den förra mycket farligare, än om den enbart förekommer. 

Är -Vattnet ej befriat från uppslaminade jord- eller lerbeståndsdelar, bidraga 
dessa naturligtvis likaledes till ökande av pannstensmängden. 

Även sådana ämnen som koksalt eller andra lättlösliga ämnen kunna bidraga 
till pannstensbildningen, om indunstningen drives så långt, att mättningsgraden 
överskrides och utkristallisering sker tillsammans med kalk- och magnesiasaltema. 
Användningen av havsvatten som matarvatten är såväl på grund härav som ock 
på grund av havsvattnets i och för sig stora hårdhet mindre lämplig; åtminstone 
måste pannans fullständiga tömning ske mycket ofta. 

109. Rening av matarvatten. Av stor betydelse är således, att vatten till matarändamål 
är möjligast fritt från skadliga ämnen. Men da de till buds stående vattnen blott sällan upp-
fylla denna fordran, måste man stundom tillgripa rening av desamma. 

Mekaniska föroreningar, såsom slam, lera o. s. v. avlägsnas lått genom lämplig filtreringsan-
ordning. Men, som förut omtalats, kvarbliva de egentliga pannstensbildande ämnena i lösning 
och kunna ej avlägsnas på mekanisk väg. Bikarbonatshårdheten kan man visserligen till större 
delen befria sig från genom att före vattnets inledande i pannan upphetta detsamma och av-
lågsna det då utfallande slammet. Men ett sådant tillvägagångssätt medför endast verklig nytta 
i de undantagsfall, då mineralsyrehårdhet ej samtidigt förefinnes, och är f. 15. dyrbart och i 
praktiken oftast icke genomförbart. 
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110. Rening av matarvatten har sålunda i främsta hand till ändamål att överföra gipsen 
till andra föreningar, och detta kan endast ske genom användande av lämpliga kemikalier, vilka 
då anpassas så, att samtidigt bikarbonathårdheten avlägnas. 

Man har i allmänhet två sätt att gå tillväga vid vattenrening. Antingen underkastar man 
vattnet en kemisk behandling före dess inmatning, eller också tillsätter man kemikalierna direkt 
i pannan. Det förra sättet är det enda fullt rationella, och därigenom kan man erhålla ett vatten 
praktiskt taget fritt från skadliga ämnen. 

Själva reningsförloppet försiggår i en särskild apparat, vanligen i form av ett högt torn, vari 
vattnet blandas med lösningar av lämpliga kemikalier. Dessas mängd och art rättas efter vatt- 
nets kemiska sammansättning, ty överskott eller olämpligt val av desamma skulle verka i hög 
grad skadligt. Vanligen använder man kalkmjölk (eller kalkvatten) och soda, vilka ämnen ha 
egenskapen att överföra de lösta kolsyrade och svavelsyrade salterna till olösliga sådana, 
vilka avfiltreras genom ett i apparaten befintligt sand- eller träullsfilter. Sådana vattenrenare 
finnas av flera olika konstruktioner och äro mycket ändamålsenliga, skötta med omsorg, vilket 
är en oeftergivlig fordran. 

Tillsättandet av kemikalier direkt i pannan är ett enklare och mindre dyrbart förfaringssätt, 
men är dels aldrig lika effektivt som egentlig vattenrening och medför dels en massa olägenheter. 
Den största är, att de genom den kemiska omsättningen utfällda ämnena komma att kvarbliva 
i pannan som ett slam. Vidare kommer antingen omvandlingen, särskilt av gipsen, att bliva 
ofullständig därför att den passande kemikaliemängden ej så noga kan fastställas, eller ock 
kommer ett överskott av reningsmedel att kvarbliva, vilket kan vara till större olägenhet och 
skada, än om inga reningsmedel alls hade använts. 

111. I handeln föras en mängd s. k. pannstensmedel, avsedda att tillsättas vattnet i pannan 
för att kemiskt omvandla de skadliga föreningarna, i synnerhet gipsen, till ofarligare sådana 
resp. förhindra pannstenens fastbränning vid platen. Man kan dock utan tvekan säga, att de 
allra fiesta dylika preparat med olika benämning och hemlighållen sammansättning äro rena 
humbugsartiklar, ty, som vattnets sammansättning är högst olika på olika trakter och t. o. m. 
växlar på samma plats vid olika tider, är det tydligt att reningsmedlet måste rättas därefter. 
Pannstensmedlen kunna stundom vid provning visa ett skenbart tillfredsställande resultat, 
men antingen är effekten jämförelsevis ringa och övergående eller ock bliva de direkt skadliga 
verkningarna med tiden skönjbara. Man kan med fog betrakta användandet av s. k. pannstens-
medel, som förkastligt. Tillsats av en smula soda direkt till vattnet är i varje fall ett billigare 
och fullt lika effektivt medel att söka motverka den fasta stenbildningen som tillgripandet av 
dylika vanligen dyra preparat, för den händelse man av omständigheterna anser sig förhindrad 
använda verklig kemisk rening av vattnet före matningen. 

112. Enklaste sättet att undvika pannstensbildning, när man är nödsakad använda 
dåligt vatten, är att så ofta som möjligt fullständigt tömma pannan och spola den-
samma (stycket 614) för att därigenom förhindra, att vattnet i pannan blir mättat 
med pannstensbildande ämnen, vilka utfalla och bilda pannsten. 

Man söker ibland genom att insmörja pannans inre med tjära, grafit eller fernissa o. d. under-
lätta pannstenens avlägsnande, men sådana tillvägagångsätt medföra blott ringa nytta. 

Särskilt förr tillgreps stundom utvägen att inspruta något fotogen med matarvattnet i pannan. 
Fotogenen häftar då vid utfällningarna och ingår med dem i pannstenen samt nedtränger mellan 
sprickor i denna. Vid den starka upphettningen övergår fotogenen i gasform och spränger loss 
pannstenen. Detta sätt är emellertid förkastligt och borde vara förbjudet, emedan det lätt kan 
inträffa, att de i pannan bildade fotogenångorna antändas, då en arbetare t. ex. för pannans 
inre undersökning måste använda ljus. 

113. Slamavskiljare. Den i stycket 436 omnämnda slamavskiljaren har till ändamål att ur 
matarvattnet avskilja dels uppslammade föroreningar, dels också bikarbonathårdheten. Ty då 
vattnet från injektorröret inkommer i slamavskiljaren, minskas dess hastighet på samma sätt 
som hastigheten hos en flod, som plötsligt breder ut sig. Då vattnet samtidigt i slamavskiljaren 
blir uppvärmt över kokpunkten, avskiljes bikarbonathårdheten och avsätter sig tillsammans 
med de uppslammade föroreningarna i slamavskiljarens botten istället för i pannan. 

3. Förbränning i allmänhet 
114. Förbränning är en under utveckling av värme försiggående kemisk för-

eningsprocess mellan å ena sidan ett bränsles brännbara beståndsdelar och å andra 
sidan luftens syre. För att inleda förbränning erfordras vanligen en första tillförsel 
av värme: tändning eller upphettning till antändningstemperatur. 

Med förbränningsluft menas den luft, som vid eldning inströmmar i eldstaden 
för att underhålla förbränningen. 
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Luft är en mekanisk blandning av i runt tal 1 volymdel syre och 4 volymdelar 
kväve. 

När kol förbrinner, kan det förena sig med syret på två olika sätt. Man skiljer 
mellan ofullständig och fullständig förbränning. Förloppet vid kolets och syrets 
förening i de olika fallen framgår av följande: 
fast kropp 	gas 	 gas 

kol (C) 	+ syre (0) = koloxid (CO) 	  
vikt = 12 	vikt -= 16 	vikt = 28 
fast kropp 	gas 	 gas 

kol (C) 	+ syre (0) = kolsyra (CO2) 	  II 
vikt = 12 	vikt = 32 	vikt -- 44 

Koloxid är en brännbar, färg- och luktlös, ytterst giftig gas, som förbrinner enligt 
likheten: 

gas 	 gas 	 gas 
koloxid (CO) + syre (0) = kolsyra (CO2) 	  III 

vikt ---- 28 	vikt = 16 	vikt = 44 
Kolsyra däremot är en icke brännbar, färg- och luktlös gas, som icke kan förena 

sig med syre; den ärikolets högsta syreförening och därför slutprodukten vid kolets 
förbränning. 

Då 1 kg kol förbrinner till CO2  utvecklas 8 080 värmeenheter (stycket 58). 
Då 1 kg kol förbrinner till CO utvecklas 2 480 värmeenheter. 
Vid ofullständig förbränning, då koloxid bildas, tillgodogöres således endast 

30 °/„ av kolets värmevärde. Därför är det av så stor vikt, att tillräcklig mängd 
syre tillföres vid förbränningen. 

Då väte förbrinner, förena sig två atomer väte med en atom syre och bilda vatten 
i ångform enligt likheten: 

gas 	 gas 	vätska (i gasform) 
väte (H) 	syre (0) = 	vatten (11,0)   IV 
vikt =--- 2 	vikt 16 	vikt -= 18 

Vid förbränning av 1 kg väte till vatten utvecklas omkring 29 000 värmeenheter. 

4. Förbränning av stenkol i en lokpanna 

115. Eldningsproeessen. Vanliga engelska stenkol innehålla omkring 80 % kol, 
5 % väte och 15 % andra ämnen, vilka anses som föroreningar. 

Vid påeldning med stenkol i en eldstad sjunker temperaturen där tillfälligt, sam- 
tidigt som de inkastade kolen uppvärmas. Härvid inträffar till en början en s. k. 
torrdestillation, varvid kolen avgiva en mörkgul eller brunfärgad gas, som dock 
icke är vanlig rök utan s. k. kolväten. Så snart temperaturen åter stigit tillräckligt, 
antändas dessa kolväten och brinna med lysande låga, på grund av att fina kol-
partiklar eller sot avskiljas vid kolvätets förbränning och samtidigt komma i glöd-
ning. Det är då av vikt, att fyren ej är för tjock utan tillräckligt med luft kan komma 
upp genom rosten, eljest avgår en större del av de värdefulla kolvätena oförlorända, 
vilket ger sig tillkänna genom den gulbruna rök, som ofta stiger ur skorstenen efter 
påeldningar. Efter hand som kolen komma i glödning, blir förbränningen fullstän-
digare, och när gaserna slutligen utdrivits ur kolen, återstår i fyren så gott som 
enbart koks, vilken i sin tur förbrinner. Vid varje ny påeldning upprepas samma 
förlopp. För upphettning till antändningstemperaturen vid eldningens början an-
vändes vanligen ved, stundom med tillhjälp av oljig trassel eller fotogen, om tillgång 
finnes. 

116. Kemiska förloppet vid förbränning. Kolväte (CH,) är en kemisk förening 
av i stenkolen befintligt kol och väte enligt likheten: 
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fast kropp 	gas 	 gas 
kol (C) 	+ väte (H) = kolväte (CHO 	  V 

vikt = 12 	vikt =4 	vikt = 16 
När kolvätegasen förbrinner, bildas kolsyra och vatten i ångform enligt likheten: 

gas 	 gas 	 gas 	vätska (i gasform) 
kolväte (CHO + syre (0) =- kolsyra (CO,) + 	vatten 2 HaO 	.. VI vikt = 16 	vikt =- 64 	vikt = 44 	 vikt 36 

Härvid är det vätet som först förbrinner enligt likheten IV, stycket 114. Kolet frigöres i form av sot, vilket i sin tur förenas med syre till kolsyra. 
Den övriga delen av de i stenkolen ingående 80 % kol förbrinner till koloxid eller 

kolyra, beroende på hur riklig syrsättningen är, stycket 114, likheten I och II. Ar kollagret i fyren för tjockt, bildas i den undre delen kolsyra CO,, som under passerande av de övre glödande kollagren lämnar ifrån sig en syreatom och bildar 
koloxid enligt likheten: 
fast kropp 	gas 	 gas 	 gas 

kol (C) 	+ kolsyra (CO,) = koloxid (CO) + koloxid (CO) 
vikt -= 12 	vikt = 44 	vikt 28 	vikt = 28 

Detta är den process, som försiggår i de särskilt vid brist på flytande bränsle använda gasgeneratorerna. Vid tillräcklig lufttillförsel förbrinner den bildade gene- ratorgasen (CO) till kolsyra (CO,) enligt likheten III, stycket 114. 

5. Erforderlig luftmängd 
117. Lufttillförsel och luftöverskott. Av det förut sagda framgår, hur viktigt 

det är att tillräckligt mycket luft intages genom rosten. Vid otillräcklig lufttillgång 
bortgå en mängd kolväten oförbrända, eller också räcker luften endast till att bilda 
koloxid, vilken, om den bortgår i denna form, förorsakar betydande värmeförluster: 
Då luften emellertid omöjligt kan tillföras på alla punkter av eldstaden precis i den 
mängd som erfordras, är det alltid nödvändigt att tillföra ett visst luftöverskott, som i regel måste vara ungefär lika stort som den teoretiskt erforderliga luftmängden, 
Ett alltför stort luftöverskott är emellertid också skadligt, emedan denna luft i eldstaden blir uppvärmd och vid sin avgång genom skorstenen bortför värme. 
Det är dock bättre att luftöverskottet är något för stort än för. litet. 

118. Teoretisk luftmängd. Enligt stycket 115 innehåller 1 kgstenkol 800 g kol (C), 50 g väte (H) och 150 g föroreningar. Varje atom kol förenar sig vid fullständig 
förbränning med två atomer syre till kolsyra (CO,), och två atomer väte (H) med en atom syre till vatten (HA i ångform. 

Vid beräkning, av luftmängden kan man utgå ifrån, att kolets atomvikt 12 för-håller sig till syrets atomvikt 32 i en molekyl kolsyra som kolets vikt 800 g till det sökta syrets vikt. Likaså förhåller sig vätets atomvikt 2 till syrets 16 i en molekyl vatten som vätets totalvikt 50 g till det sökta syrets vikt. Om syrets vikt i första fallet är a kg och vikten i senare fallet b kg, så kan vikten av det erforderliga syret 
beräknas enligt nedamstb,ende: 
12 	800 	800 • 32 — = —; a = 

 12 = 2 130 g syre till förbränning av kolet och 32 a  
50

. 	50• 16 = 	b =  2 400 g syre till förbränning av vätet. 16 b 
eller sammanlagt 2 530 g, 2.53 kg syre. 

Då luften innehåller 23 vikts-% syre och 77 vikts-% kväve, utgör hela luft- 
mängden —23 syremängden, alltså blir i detta fall vikten av den erforderliga luft- 

mängden -= —23 2.53 = 11 kg. 
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Luftmängden räknas vanligen i m3  och då 1 m3  luft väger 1.3 kg blir slutligen: 
teoretisk luftmängd vid förbränning av 1 kg stenkol---- 11 : 1.3 = 8.45 m.3 

Som förut är nämnt måste man emellertid i praktiken räkna med ett betydande 
luftöverskott, varför luftförbrukningen i regel uppgår till 15 A, 20 m3  luft per kg 
stenkol. 

6. Förluster vid förbränning 
119. Förlusterna uppkomma genom: oförbrända gaser i rökgaserna, uppvärmd 

överskottsluft i rökgaserna, medryckta kolpartiklar (stybb och sot), oförbrända 
kolstycken i aska och slagg, rökgasernas avsevärt höga avgångstemperatur samt 
ledning och straining av värme från panna och eldstad. Svart rök ur skorstenen 
tyder på oförbränt kol och smutsgulbrun rök på oförbrända kolväten. 

Av dessa förluster äro de båda förstnämnda beroende av varandra på så sätt, 
att de oförbrända gaserna öka som luftöverskottet minskas och tvärtom. Förlus-
terna genom medryckt stybb och rökgasernas värmeinnehåll vid avgången ökas 
i samma mån som pannans ansträngning, emedan gaserna då få större hastighet 
och högre avgångstemperatur. En rätt skött eldning kan dock nedbringa förlusterna, 
liksom bristande kunnighet eller slarv hos eldaren betydligt ökar desamma. 

7. Ånga och ångbildning 
120. Mättad ånga. Då vatten kokar i öppet kärl, stiger temperaturen icke 

över kokpunkten, som är 100° C vid vanligt lufttryck. Om vattnet däremot 
uppvärmes i ett slutet kärl t. ex. en ångpanna, visar det sig att ju mera värme 
som tillföres utifrån, desto högre stiger vattnets och den bildade ångans temperatur. 
Om ingen ånga uttages ur pannan, kan vattnet dock ej koka, emedan den bildade 
ångan endast stegrar trycket i kärlet och därmed även kokpunkten. Detta fort-
går så länge värme tillföres eller till dess ånga bortledes. Varje tryck hos ångan 
motsvaras av en bestämd temperatur av ångan och vattnet i pannan. 

Om värmetillförseln avbrytes och trycket alltså upphör att stiga, upphör även 
ångbildningen. Angromm  et över vattnet kan endast upptaga en viss mängd ånga 
vid det rådande trycket. Man säger därför att ångan är mättad. Skulle ångrummet 
minskas genom ångans sammantryckning, kan trycket ändock icke ökas, utan 
följden blir att en del ånga återgår till vatten. Ökas återigen ångrummet, övergår 
ytterligare en del vatten till ånga, så att ångtrycket bibehålles så länge tempera-
turen är oförändrad. 

Hos den mättade ångan svarar alltså alltid ett bestämt ångtryck mot en bestämd 
temperatur. Sammanhanget mellan den mättade ångans tryck och temperaturen 
angives i sammanställning V. 

Sammanställning V 
Samband mellan tryck och temperatur hos mättad vattenånga 

Absolut tryck 
i kg pr cm2  

Absolut tryck 
i kg pr cm2  

Åbsolut tryck 
i kg pr cm 2  Temperatur C Temperatur C Temperatur C 

186.9 
190.5 
194.0 
197.2 
200.3 
203.2 
206.1 
208.7 
211.3 
223.0 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
25 

119.6 
132.8 
142.8 
151.0 
157.9 
169.0 
169.5 
174,4 
178.9 
183.1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

45.6 
59.8 
68.7 
75.5 
89.9 
85.5 
89.5 
93.0 
96.2 
99.1 

0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
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121. Utmärkande för mättad ånga är också, att den alltid innehåller en viss mängd 
vatten, oftast flera procent. Detta beror på att ångblåsorna vid uppstigandet rycka 
med sig något vatten. Vattenhalten i ångan ökas ju häftigare kokningen försiggår, 
d. v. s. ju mera ånga som uttages från pannan. Mättad ånga kallas därför ofta för 
fuktig ånga eller våtånga. På grund av sin vattenhalt är våtångan en god värme- 
ledare och avgiver sitt värme till cylinderväggar och ångkanaler, varvid ytterli-
gare en del ånga övergår till vattenform. Man kan räkna med en effektförlust av 

medeltal 30 % genom dylik ångkondensering hos ett tvillinglok. Vid kompound-
ink blir förlusten något mindre. 

122. Den förödande verkan, som en pannexplosion utövar, inses lätt då man känner 
den mättade ångans egenskaper. Om den vattenfyllda pannan brister, nedgår 
trycket i densamma plötsligt till den yttre luftens tryck. All värmen i vattnet ut-
över 1000  frigöres då och åstadkommer en explosionsartad ångbildning, som kan 
ha kraft att slunga en ångpanna på flera 10-tal ton 100-tals meter från dess plats 
och i övrigt förorsaka en våldsam förödelse. Rymden av vattenånga vid 1000  är 
omkring 1 700 ganger så stor som samma vikt vatten. 

123. överhettad ånga. De i stycket 121 anförda olägenheterna och avkylningsför-
lusterna vid användning av mättad ånga ha föranlett, att man numera nästan ute-
slutande använder överhettad ånga vid ångmaskixtsdrift och å lok. Överhettad ånga 
erhålles, då den våta eller mättade ångan ledes genom ett rörsystem och där till-
föres värme. Härvid avdunstar till en början det i ångan befintliga vattnet, så att 
ångan blir torr. Genom ytterligare värmetillförsel uppvärmes den torkade ångan 
till en temperatur av 1000  eller mera utöver den våta ångans och kallas då över-
hettad. 

Den överhettade ångan skiljer sig i många avseenden från våtångan. Den saknar 
fuktighet och är därför en dålig värmeledare, som ej så lätt avger värme till ång-
rör och cylindrar. På grund av sin höga temperatur kan den avkylas rätt långt 
utan att kondenseras till vatten, den är vidare mera "lättfluten" och förlorar ej 
så mycket i tryck vid sin strömning från pannan till cylindrarna. Den är mera fri 
från föroreningar, eftersom inget vatten med åtföljande slam eller salter rycks 
med från pannan. Genom överhettningen har därjämte ångans rymd ökats högst 
betydligt. Vid t. ex. 1000  överhettning eller omkring 300' ångtemperatur blir ångans 
rymd omkring 25 c/c„ större än i mättat tillstånd, och den blir alltså väsentligt dry-
gore. Då härtill kommer, att ångförlusterna genom avkylning i cylindrarna så gott 
som bortfalla, förstår man vilken revolutionerande betydelse användningen av 
överhettad ånga innebär ej minst för ånglokens drift. 

124. Angbildningsvärme. Liksom värme förbrukas eller bindes, då en fast 
kropp övergår till vätska eller smälter, så förbrukas värme i ännu högre grad, då 
en vätska övergår i gasform. Om en panna skall alstra ånga av ett visst tryck, har 
man att först uppvärma vattnet i pannan till den mot detta tryck svarande tem-
peraturen. Det värme, som för varje kg vatten åtgår härtill, kallas vattnets vätske-
värme och utgör i det närmaste en värmeenhet per kg vatten för varje grads tem-
peraturökning. För att av 1 kg dylikt vatten erhålla torr mättad ånga fordras 
emellertid ytterligare en betydande värmemängd, vilken benämnes ångbildnings-
värmet. 

Man skiljer mellan det inre och det yttre ångbildningsvärmet. Det förra är vad 
som egentligen åtgår för ångbildningen, det senare motsvarar det arbete, som under 
det rådande trycket uträttas genom rymdökningen från vattnets till motsvarande 
ångmängds volym. Det inre ångbildningsvärmet sjunker vid stigande tryck, det 
yttre däremot stiger något med trycket, såsom framgår av tabellen i samman-
ställning VI. 

125. Angans totalvärme. Harmed förstås den värmemängd, som måste till-
föras 1 kg vatten av 00 temperatur för att vid oförändrat tryck överföra det till 
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545.5 
539.1 
532.5 
498.7 
491.6 
484.4 
477.0 
469.4 
461.6 
453.7 
445.5 
437.2 
428.7 
424.4 
420.0 

0.030 
0.051 
0.083 
0.599 
0.828 
1.124 
1.500 
1.972 
2.553 
3.262 
4.117 
5.140 
6.348 
7.028 
7.763 

5 
5 
4.3 
2.66 
2.44 
2.24 
2.06 
1.89 
1.75 
1.61 
1.49 
1.38 
1.29 
1.24 
1.20 

210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 

1.11 
1.04 
0.97 
0.91 
0.85 
0.79 
0.75 
0.70 
0.66 
0.62 
0.58 
0.55 i 
0.52 1 
0.49 
0.46 

0.0429 
0.0747 
0.125 
1.033 
1.462 
2.027 
2.760 
3.695 
4.868 
6.323 
8.104 

10.258 
12.835 
14.300 
15.890 

30 
40 
50 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
195 
200 

Tempe-
ratur °C 

Absolut 
tryck i 

kg pr cilia 

Vätske-
värme 

Inre 
ångbild-
nings-
värme 

Vikt av 
1 ma torr 
mättad 
ånga kg 

Värde 
av K 

(stycket 
125) 

Värde 
av K 

(stycket 
125) 

Ang- 
bild-

nings-
värme 

Total-
värme Tempe-

ratur ° C 

Värmeenheter 

30.03 
40.05 
50.09 

100.5 
110.7 
120.9 
131.1 
141.3 
151.6 
161.9 
172.2 
182.6 
193.1 
198.3 
203.6 

578.8 
573.4 
567.9 
539.1 
532.9 
526.6 
520.0 
513.2 
506.2 
498.9 
491.4 
483.7 
475.7 
471.7 
467.5 

608.8 
613.5 
618.0 
639.7 
643.7 
647.4 
651.0 
654.5 
657.8 
660.8 
663.7 
666.3 
668.8 
670.9 
671.1 
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torr, mättad vattenånga eller till överhettad ånga av viss temperatur. Totalvärmet 
är således lika med summan av vätskevärmet, ångbildningsvärmet och överhettnings- 
värmet. 

Ur tabellen i sammanställning VI erhålles direkt den torra, mättade ångans to- 
talvärme. För överhettad ånga erfordras en viss räkneoperation för att finna to- 

Sammanställning VI 
Sambandet mellan mättad vattenångas temperatur, tryck, värmemängd och vikt 

talvärmet. Om totalvärmet kallas V, ångans temperatur t och dess absoluta tryck 
p kg pr cm° samt K är ett tal, som erhålles ur sammanställning VI, så erhålles 
V ur nedanstående likhet 

V = 594.7+0.477 •t-K•p värmeenheter. 
För överhettad ånga av 3000  och 12 kg övertryck (= 13 kg absolut tryck) är t. ex. 
V = 594.7+0.477 • 300° - 0.62 • 13 = 729,7. 

För att enbart överhetta ånga av för lokpannor vanligt tryck åtgår inom tempe- 
raturgränserna 2000-3000  i medeltal omkring 0.55 värmeenheter för varje kg ånga 
och för varje grads överhettning. 

8. Värme och arbete 

126. Då ånga alstras i en ångpanna medelst det i bränslet inneboende värmet 
och ångan sedan driver en ångmaskin, är det tydligt, att värme kan omsättas i ar-
bete. Kunde detta ske utan några som helst förluster, skulle Man för varje värme-
enhet erhålla ett arbete av 427 kilogrammeter. Arbete kan också omsättas i värme, 
t. ex. vid sammantryckning av luft i en tryckluftbehållare, varvid luften upp-
värmes. Härvid erfordras 427 kgm arbete för att alstra en värmeenhet. En kilo-
grammeters arbete motsvarar alltså en värmemängd av 1/427 värmeenhet. 

127. Överföringen av värme till arbete måste förmedlas av en lämplig kropp. 
Vid ångmaskinen är ångan denna förmedlare, vid förbränningsmotorer explosiva 
gasblandningar. 

Det är icke möjligt att på långt när tillvarataga och till nyttigt arbete omsätta 
allt det värme, som förbrukas av en maskin. Vid ångmaskinen dr först och främst 
ångalstringen i pannan förenad med förluster i det att 25-30 % av kolens värme 
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bortgår i rökgaserna, i aska och slagg och i avkylning. Den största förlusten upp-
kommer dock i ångmaskinen genom att ångan utsläppes, visserligen med nedsatt 
tryck, men dock med hela ångbildningsvärmet samt vätskevärmet (stycket 124) i 
behåll. Ånga av 12 kg tryck och 300° temperatur har t. ex. en totalvärme av 729.7 
värmeenheter per kg (stycket 125). Om denna ånga utsläppes från ångmaskinen med 
ett absolut tryck av 1.25 kg, har den kvar ett totalvärme av 641.7 värmeenheter 
per kg. Vi ha alltså endast kunnat nyttiggöra 729.7 — 641.7 = 88 v.e. av ursprung-
liga 729.7 v.e. d. v. s. omkring 12 %. Då pannans verkningsgrad är ungefär 70 °A, 
blir alltså sammanlagt 0.7 • 0.12 = 0.084 eller 8.4 % tillvarataget såsom i arbete 
omsatt värme. Den nyttiga effekten blir ännu mindre, då en viss del bortgår som 
friktionsarbete. 

I en vanlig ångmaskin, där ångan kondenseras, kan man tillgodogöra 12-14 °A 
av det tillförda värmet och vid särskilt goda anläggningar 16-18 %, men vid ång-
lok av vanlig typ högst 8-10 %. 

IV. Metaller ()eh metallblandningar 

128. Med metaller förstås enkla kroppar eller grundämnen, som utmärkas av en 
viss glans, hårdhet, oftast även seghet och ogenomskinlighet samt förmåga att 
leda värme och elektricitet. De för loktillverkning huvdsakligen använda metallerna 
äro järn i dess olika former, koppan-, tenn, zink, bly och antimon samt deras bland-
ningar (legeringar). Då koppar utgör huvudbeståndsdelen, kallas blandningen efter 
färgtonen rödmetall eller brons (koppar och tem, stundom även zink) samt vid något 
lägre kopparhalt gulmetall eller mässing (koppar och zink). Utgöres -vid tillsats av 
antimon, ofta även något koppar, legeringens huvudpart av teau eller bly, undan-
tagsvis zink, benämnes densamma vitmetall (babbits) eller efter användningssättet 
lagermetall. I verkstäderna utgör "metall" den vanliga benämningen på legeringarna 
brons och mässing, -då de användas för gjutning. 

1. Järn 
129. Järnet är på grund av sin styrka och prisbillighet den för människans behov 

ojämförligt viktigaste bland alla metaller. Det förekommer i naturen i förening med 
andra ämnen uti järnmalm med syre, ur vilken det framställes genom nedsmältning 
med kol. 

Det tekniskt användbara järnet innehåller alltid en viss mängd kol, vilket ämne har ett stort inflytande på järnets egenskaper. Dessutom finnes i järnet regelbundet 
något kisel, mangan, svavel och fosfor, av vilka de två senare oftast betraktas som 
föroreningar. 

Järnet indelas efter sin kolhalt uti icke smidbart och smidbart järn. Det smidbara 
järnet indelas efter framställningssättet uti välljärn, götjärn och aducerat järn, 
allteftersom det framställes i degigt, flytande eller fast tillstånd. Det icke smidbara 
järnet kallas tackjärn eller gjutjärn. 

130. Tackjärn. Tackjärnet utgör den vid järnframställningen först erhållna 
produkten och bildas vid järnmalmens nedsmältning i masugn tillsammans med 
lämpliga tillsatser. Den erhållna råvaran kallas vitt eller great tackjärn, allteftersom 
det ingående kolet (2-6 %) är i kemisk förening med järnet eller huvudsakligen 
mekaniskt inblandat. Det vita tackjärnet är mycket hårt och sprött och lämpar 
sig icke för gjutning. Ej heller det råa, grå tackjärnet är i regel lämpligt för direkt 
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användning (endast för vissa slag av grövre gjutgods). Oftast måste detsamma 
genom sammansmältning av olika tackjärnssorter jämte lämpliga tillsatser förädlas 
och benämnes då vanligen gjutjärn, vilket liksom tackjärnet varken kan smidas 
eller svetsas. Gjutjärnet utgöres följaktligen av grått tackjärn. Vid gjutning i järnform, 
s. k. kokill, kan det på ytan överföras till vitt, så att ett hårt ytlager erhålles, 
s. Z. kokillhärdat gjutjärn. Av betydelse för loktillverkningen är s. k. cylindertackjärn, 
som genom inblandning av stålskrot vid smältningen erhåller en hög grad av hårdhet 
och styrka. Utom till ångcylindrar användes cylindertackjärn å lok för slitskenor 
vid hornblock, regulatorstorame, ra. ra. I övrigt användes gjutjärn till roster (kokill-
gjutna, stycket 389), ånglåda eller grenrör i rökskåpet, ångavloppsrör, rökskåps-
lucka, skorsten, cylinderlock, slider, excenterskivor jämte andra mindre delar samt 
mera sällan till lagerboxar för axlar med lagren utanför hjulen. 

Tackjärnets smältpunkt ligger vid 1 050-1 200° Celsius. Dess vikt i för-
hållande till en lika stor volym vatten (specifik vikt) är 6.7-7.8 (vanligt gjutjärn 
omkring 7.25). 

131. Smidbart järn. Järnets smidbarhet bestämmes av kolhalten, som här 
utgör 1.60-0.05 %. Det sraidbara järnet är tänjbart, så att det kan böjas utan 
att brista samt svetsas och smidas. Dess smältpunkt ligger vid 1 300-1 500° 
C., och dess specifika vikt är omkring 7.8. Inblandning av svavel gör smidbart järn 
och stål rödskört, så att det lätt brister under bearbetning vid rödvärme, under 
det att även en ringa mängd fosfor förorsakar kallbräcka, d. v. s. gör järnet skört 
vid vanlig temperatur. 

Sedan gammalt brukar det smidbara järnet indelas i smidesjärn med en kolhalt 
av 0.05-0.45 % och stål med en kolhalt av 0.45-1.60 %, varvid med stål menas 
smidbart järn som kan härdas, d. v. s. som vid uppvärmning till rödglödning och 
hastig avkylning i vatten, olja eller kall luftbläster blir väsentligt hårdare än förut, 
under det att mjukare järn, som icke kan härdas, benämnes smidesjärn. Någon 
skarp gräns mellan stål och smidesjärn kan ej uppdragas, enär dessa järnsorter 
så småningom övergå i varandra. Allt mera insteg vinner benämningen stål för allt 
götjärn (se nedan) även om dess kolhalt är lägre än 0.45 % (t. ex. mjukt stålgjutgods, 
eldstadsplåtar, tuber, ångrör, m. m.). Härdat stål användes å lok huvudsakligen 
endast till fjädrar och vissa bussningar. Det ohärdade stålet har större hårdhet 
och styrka men något mindre seghet än smidesjärnet och användes till delar, som 
äro utsatta för nötning och för stötar, t. ex. hjulringar och gejder. Något mjukare 
stål användes till de flesta delar av maskineriet såsom kolvstänger, vevstakar, 
koppelstänger, slidrörelse m. m. Genom att ersätta en del av kolet med vissa metaller, 
erhållas olika slag av s. k. specialstål med för särskilda ändamål lämpliga egenskaper. 
Så erhålles exempelvis genom tillsättning av 1-3.5 % nickel, ensamt eller till-
sammans med en obetydlig mängd krom, nickelstål med på samma gång betydande 
styrka och stor seghet. På grund av dess höga pris användes det endast till delar, 
som äro utsatta för synnerligen stor påkänning, t. ex. vevaxlar, i vissa fall även 
raka drivaxlar och drivhjulstappar. En ersättning för det dyrbara nickelstålet 
utgör s. k. seghärdad martin, som användes särskilt för vevaxlar. Seghärdningen 
är en värmebehandling, som även användes för nickelstål och som gör materialet 
mera likformigt och motståndskraftigt mot stötar och slag. 

132. Framställning av tackjärn. Järnmalmen nedsmältes tillsammans med 
koks eller träkol under tillsättning av slaggbildande ämnen, vanligen kalksten, 
i masugnar, vid vilkas nedre del järnet avtappas. Det så erhållna järnet, vilket 
kallas tackjärn, är förorenat av diverse ämnen, bland vilka särskilt svavel och fosfor 
äro av skadlig art, och kan endast användas till gjutgods av simplaste slag samt 
som råmaterial för stål- och sraidesjärnstillverkning. För att erhålla ett för gjutning 
i allmänhet mera användbart järn omsmältes tackjärnet i smärre ugnar, s. k. kupol-
ugnar. Det på detta sätt renade järnet bildar vanligt gjutjärn. Genom att blanda 
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olika tackjärnsslag eller genom tillsättning av särskilda ämnen erhålles gjutjärn 
av olika slag (t. ex. cylindertackjärn, stycket 130). Om tackjärn med stor fosforhalt 
tillsättes, erhålles ett mycket lättflytande gjutjärn, som användes till tunna föremål, 
vilka ej erfordra någon större hållfasthet. 

133. Framställning av smidbart järn. Grundprincipen för framställning av 
stål och smidesjärn är att avlägsna en del av det i tackjärnet befintliga kolet. 
De härvid använda förfaringssätten benämnas med ett gemensamt namn färskning, 
vilken utföres enligt puddelmetoden, laneashiremetoden, martinmetoden, bessemer-
metoden eller elektrostålmetoden samt i mindre skala genom aducering. Vid puddel-
och lancashiremetoderna benämnes produkten vältjärn, vid martin-, bessemer- och 
elektrostålmetoderna däremot götjärn. Aducergods erhålles genom färskning av 
färdiga gjutjärnsföremål (torrfärskning). 

134. Vid puddelmetoden nedsmältes järnet i slutna ugnar, flamugnar, i vilka det 
endast kommer i beröring med förbränningsgaserna. Metoden avser att kunn a 
använda det svavelhaltiga stenkolsbränslet, utan att järnet allt för mycket förorenas 
därav. Sedan tackjärnet och de slaggbildande tillsatserna blivit smälta, omröres 
(puddlas) den smälta massan med långa i änden böjda järnstänger. Härvid förenas 
en del av kolet i tackjärnet med slaggens syre, och ju längre detta fortgår, desto 
segare och mera trögflytande blir massan, till dess densamma slutligen i form av 
sammanhängande klumpar kan tagas ur ugnen och bearbetas under ånghammare. 
Någon tillverkning av puddeljärn förekommer ej längre i Sverige. 

135. Laneashiremetoden, som i vårt land användes för framställning av välljärn, 
skiljer sig från puddelmetoden bl. a. därigenom, att järnet uti en härd är i beröring 
med det fasta bränslet (härdfärskning). Efter tackjärnets nedsmältning måste 
det å hardens botten samlade järnet (smältan) "uppbrytas" eller omröras med ett 
långt järnspett, varvid kolet jämte andra inblandningar i järnet efter hand upp-
brännas av slaggens och blästerluftens syre. Då avkolningen drivits tillräckligt 
långt, uttages smältan och utsmides under en ånghammare för att befrias från 
åtföljande slagg. 

Enär vid detta framställningssätt endast träkol användes som brännmaterial, 
undvikas de föroreningar av järnet, som t. ex. vid puddelmetoden förorsakas av 
stenkolens skadliga beståndsdelar, och man erhåller den överlägsna produkt, som 
sedan långt tillbaka gjort det svenska järnet världsberyktat för sin renhet och 
styrka. Aven lancashiremetoden har alltmera trängts tillbaka och förekommer 
numera endast i obetydlig utsträckning vid några få svenska järnverk. 

136. Vid martinmetoden, varigenom den övervägande delen av smidbart järn 
framställes, nedsmältes tackjärnet med smidesjärnskrot uti gaseldade flamugnar, 
i vilka genom gasens och förbränningsluftens förvärmning en mycket hög temperatur 
kan erhållas. Därvid förbrännas efterhand såväl större delen av föroreningarna som 
kolet i järnet, varigenom detta övergår först till stål och därefter, om färskningen 
ytterligare fortsättes, till smidesjärn. Föroreningarna samla sig i form av slagg på 
ytan av den flytande massan, vilken avtappas genom en öppning vid ugnens botten 
i stående, något koniska järnformar (kokiller) till s. k. göt, vilka sedan bearbetas 
genom smidning eller valsning, eller gjutes direkt i formar till maskindelar m. m. 
av olika slag, stålgjutgods. Martinmetoden möjliggör en lämplig användning av allt 
slags smidesjärnskrot samt lämpar sig för framställning i stor skala av smidesjärn 
och stål av olika kvalitet. Den erhållna produkten, martinstål eller martinjärn, 
utgör huvudmaterialet för loktillverkningen och användes bl. a. valsat till hjul-
ringar och fjädrar, som plåt till ångpanna och ramverk, i utsmidd form till axlar 
och maskineriets flesta delar, vidare draget eller valsat till tuber i ångpannan och 
flertalet förekommande ledningsrör samt slutligen gjutet som stålgjutgods till 
ramar jämte stag, hjulcentra, lagerboxar, hornblock och en mängd andra detaljer, 
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som t ex. på grund av sin form ej lämpligen kunna smidas och för vilka gjutjärnet 
har för liten styrka. 

137. Järn- och ståltillverkning enligt bessemermetoden tillgår så, att det i mas-
ugnen smälta tackjärnet direkt inledes i en kring två tappar vridbar, päronformad 
ugn (konverter), genom vars med en mängd mindre hål försedda botten en luft-
ström inpressas i den smälta järnmassan. En del av det i järnet bundna kolet för-
brännes av den tillförda luften. Allteftersom man inpressar luft i ugnen längre eller 
kortare tid, blir järnet mer eller mindre befriat från kol, och man erhåller bessemer-
järn eller bessemerstål. Den, färdiga metallen uttappas till s. k. bessemergöt, vilka 
sedan bearbetas i likhet med martingöten. 

138. Vid elektrostålmetoden sker smältningen medelst på elektrisk väg tillförd 
värme, antingen genom en mellan kraftiga kolelektroder alstrad ljusbåge, ljusbdgs-
ugnar, eller genom att i metallbadet inducerade elektriska strömmar, induktionsugnar. 
I övrigt skiljer sig förfaringssättet i princip icke från martinmetoden. Stundom 
kombineras olika metoder på så sätt, att i bessemerkonverter förblåst järn överföres 
till martin- eller elektrostålugnar och färdigställes där, s. k. duplexmetod. 

139. Adueerat järn. En övergångsform mellan tackjärn och sraidbart järn 
utgöres av adueergodset, vilket erhålles därigenom att färdiga gjutjärnsföremål 
inbäddas tillsammans med ett syrerikt pulver (hammarslagg eller järnmalm) uti 
lufttätt tillslutna kistor, vilka i särskilda ugnar utsättas för stark upphettning under 
en längre tid. En del av kolet i tackjärnet förenar sig därvid med det omgivande 
syret, så att järnet blir mindre kolhaltigt och, om upphettningen varar tillräckligt 
länge, smidbart. Förfaringssättet användes för mindre detaljer, som endast med 
svårighet kunna gjutas av martin på grund av dennas trögfiutenhet och som ej 
bliva tillräckligt hållbara av gjutjärn utan aducering. 

140. Degelstål. Detta stål erhålles genom omsmältning av annat stål uti 
deglar av grafit eller eldfast lera. Degelstålet är mycket dyrare än martin- eller besse-
merstål, men användes på grund av sin likformiga sammansättning och övriga 
utmärkta egenskaper till eggverktyg m. m. Det har dock på senare år i stor utsträck-
ping ersatts av elektrostål. 

141. Sätthärdning (cementering) är ett förfaringssätt, som avser att bibringa 
föremål av mjukt järn en hård och mot avnötning motståndskraftig yta, under det 
att de i sitt inre äro oförändrade och därigenom bibehålla smidesjär.nets seghet. 
Vid sätthärdning eller cementering, som är motsatsen till aducering, inbäddas före-
målen vid de ytor, som skola stålas, uti pulver av träkol med tillsats av benmjöl, 
läderavfall eller blodlutsalt och upphettas till hög temperatur i slutna kistor av 
eldfast lera. Det kolfattiga smidesjärnet upptager då kol från pulvret först på ytan 
och sedan allt djupare, ju längre upphettningen varar. För sätthärdning till 1-2 
ram djup åtgår en tid av 3-8 timmar. Sätthärdning användes i stor utsträckning 
vid loktillverkningen för delar, som äro utsatta för nötning, t. ex. koppeltappar, 
bultar, klykor och ögon till fjäderupphängning och bromsrörelse samt detaljer till 
slidrörelsen. 

2. Koppar, tenn, zink, bly ()eh antimon 

142. Koppar. Kopparns spec. vikt är 8.8-9.0 och smältpunkt 1 084° C. Den 
förekommer i naturen någon gång ren men i allmänhet i olika kopparmalmer, 
ur vilka den rena kopparn framställes enligt ett mycket omständligt förfaringssätt. 
Kopparn har en glänsande, rödaktig färg, är mycket tänjbar samt lätt att löda, 
men kan icke svetsas eller härdas. Den är en synnerligen god ledare för värme och 
elektricitet samt ganska motståndskraftig mot inverkan av luft och vatten. På 
grand av sin tänjbarhet är kopparn synnerligen lämplig för inre eldstäder och stag-
bultar, som vid ofta återkommande uppvärmning och avkylning undergå stora 
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formförändringar. Förr utfördes alla rör å lok samt även ångpannans tuber av 
koppar. Metallen ingår som huvudbeståndsdel i legeringarna massing och brons. 

143. Tenn. Tennet är en vitglänsande, mjuk och tänjbar metall, som ej angripes 
av vatten eller luft. Dess spec. vikt är 7.2-7.5 och dess smältpunkt 232° C. Tennet 
utgör den huvudsakliga och värdefullaste beståndsdelen i olika lagermetaller (vit-
metall) och användes i legering med koppar uti brons eller rödmetall samt enbart 
till förtenning och lödning. Dessutom användes tenn i form av mycket tunna 
blad (stanniol) till omslag ra. m. 

144. Zink. Metallens spec. vikt är 6.9-7.2 och smältpunkt 419° C. Färgen blå-
aktigt vit. Zinken är synnerligen motståndskraftig mot inverkan av luft och vatten 
och användes därför i stor utsträckning till förzinkning (galvanisering) av järnplåt, 
järntråd, vattenledningsrör m. m. A lok förekommer zink huvudsakligen i legering 
med koppar (massing). 

145. Bly. Spec. vikt 11.3-11.5. Smältpunkt 327° C. Blyet är mjukt och tänjbart 
samt mycket moståndskraftigt mot inverkan av en del syror, t. ex. svavelsyra, 
saltsyra, urinsyra. Användes bl. a. i legering till tätningsringar för kolvstångs-
packningar, enbart som tätning vid flänsar o. dyl. samt stundom på grund av sin 
tyngd till ingjutning i motvikter å lokhjul. 

146. Antimon. Spec. vikt 6.6-6.7. Smältpunkt 430° C. Antimon är en glänsande, 
blåvit metall. Den är mycket spröd och användes endast i legeringar, särskilt lager-
metaller, vilka den förlänar erforderlig hårdhet för att motstå tryck samt en låg 
smältpunkt. 

3. Metallblandningar (legeringar) 

147. En legering bildas genom sammansmältning av två eller flera metaller. 
Dessas egenskaper bliva i legeringen i allmänhet förändrade. Detta gäller särskilt 
i fråga om smältpunkten, vilken för legeringen i regel blir betydligt lägre än smält-
punkten för var och en av de i densamma ingående metallerna. 

Bland de till järnvägsmateriel använda legeringarna märkas mässing (gulmetall 
eller flänsmetall), brons (rödmetall eller armaturmetall), fosforbrons, vitmetall (babbits), 
vanlig lödmetall och slaglod. Av dessa användas de olika slagen av gulmetall eller 
brons på sådana ställen, där järn på grund av rostning vore olämpligt, eller för att 
minska motståndet mellan rörliga maskindelar och möjliggöra ett lätt utbyte vid 
slitning (bussningar, foder och lagerskålar), utan att större partier behöva förnyas. 
Genom att den mjukare gulmetallen fortare avnötes, skyddas dessutom dyrbarare 
maskindelar t. ex. axlar och kolvstänger mot allt för hastig utslitning. 

148. Mässing eller gulmetall, även kallad flänsmetall, består av en blandning 
av koppar och zink. Den sistnämnda metallen ingår med 18-50, vanligen 25-45 %. 
Vid användning till gjutna delar å lok är sammansättningen 70-75 % koppar 
och 30-35 % zink. Då zinkhalten är mindre än 35 % kan gulmetallen smidas i 
kallt tillstånd och vid 35-40 % zinkhalt i rödvärme. Den är hårdare än koppar, 
men mycket tänjbar och kan vid en zinkhalt under 35 % valsas till plåt samt dragas 
till tråd och rör. Smältpunkten är 950-1 000° C. 

Gjuten gulmetall användes till vissa kranar, smörjkoppar, fönsterramar, slit-
plåtar, bussningar, foder och glander vid packdosor, mindre skyltar, flänsar och 
rörförskruvningar. Dragen massing brukas bl. a. till tuber i matarvattenförvärmare 
och till smörjrör. 

149. Brons- eller rödmetall. Legeringen lämpar sig väl för gjutning och an-
vändes å lok med sammansättningen 90 % koppar, 9 % tenn och 1 cYc, fosfortenn 
(av 5 % fosforhalt) till ångpannans armatur såsom kranar, ångventiler och injek-
torer (härav benämningen armaturmetall). Metallens smältpunkt ligger vid omkring 
900° C., den är hårdare än koppar men besitter likväl en rätt stor tänjbarhet. 
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Genom tillsats av något mera fosfor erhålles fosforbrons, som vid användning för 
lok består av 85-87 % koppar och 15-13 % fosfortenn (av 5 % fosforhalt). Fosfor-
bronsen utmärker sig genom synnerligen stor hårdhet och styrka och utgör ett van-
ligt material för olika lagerskålar och axellagerboxar. 

150. Vitmetall (babbits) kallas med ett gemensamt namn de olika legeringar, 
som användas till ingjutning såsom tunna foder i lagerskålar och axellagerboxar 
(lagermetall) samt till tätningsringar för kolvstångspackningar m. ra. Vitmetallen 
avser att i största möjliga grad motverka friktionen mellan axeln och lagret och 
kan genom utsmältning och nyingjutning lätt ersättas. Legeringen får ej vara för 
mjuk; den föranleder då lätt varmgång genom uppvärmning till följd av stor av-
slitning, men den får ej heller vara för hård, ty då erhålles vanligen anliggning 
endast på några få punkter, varigenom trycket på dessa blir så stort, att varmgång 
likaledes kan uppstå. Enligt nyare undersökningar bör den bästa lagermetallen vara 
så beskaffad, att dess huvudmassa är mjuk oöh plastisk, så att den även i slitet 
tillstånd väl sluter efter axeln, men innehåller ett antal hårdare korn, som kunna 
emotstå nötning och tryck. Dylika hårda korn bildas genom tillsättning av metallen 
antimon (stycket 146), vilken ingår som en viktig beståndsdel i de flesta vitmetall-
legeringar. Antimonhalten brukar uppgå till omkring 15 %. Ju mera av denna metall, 
desto hårdare blir legeringen, och vid över 30 % antimonhalt förlorar den helt sin 
plastiska egenskap. 

Den vitmetall, som användes för ingjutning i loklager, består i regel av 80% 
tenn, 13 % antimon och 7 % koppar (s. k. S-babbits). För lagerskålar å vagnar 
användes i allmänhet numera samma legering. Tätningsringar till kolvstångspack-
ningar hålla vanligen följande sammansättning: å lok för våtånga 75 % bly och 
25 % lokbabbits samt å lok för överhettad ånga 65 % bly, 20 ()/0  tenn och 15 cYc, 
antimon. 

151. På grund av den under krigsåren uppkomna bristen på råvaror har i avsikt att spara 
tenn följande sammansättningar av vitmetall använts vid statens järnvägar. 

För vevstaks- och vevaxellager till lok med invändiga cylindrar: 81 % tenn, 14 % antimon 
och 5 % koppar (lokbabbits, även kallad A-babbits). 

För övriga lager till driv- och kopparaxlar: 75 % zink, 12 % bly, 10 % tenn och 3 % koppar 
(s. k. B-babbits). 

För alla övriga lager 8. lok och tendrar samt för malmvagnar och boggier av 1917 Ars modell: 
77.3 % bly, 14.7 % antimon (92 % vagnsbabbits), 4 % tenn och 4 % koppar (s. k. C-babbits). 

För kolvstångspackningar A lok samt för alla övriga vagnar: 84 % bly och 16 % antimon 
(vagnsbabbits, även kallad D-babbits). 

DA emellertid sistnämnda legeringar i många fall förorsakat varmgång och driftstörningar, 
övergick statens järnvägar vid krigets slut till de förut använda, i föregående stycke omtalade 
sammansättningarna av vitmetall. 

152. Lödmetall. Vanlig lödmetall är en blandning av tenn och bly, stundom 
tillsatt med något vismut. Som namnet antyder, användes denna legering till löd-
ning (av bleckplåt m. m.). Före lödningen måste lödytorna vara metallblanka samt 
bestrykas med en särskild lödningsvätska (zink, upplöst i saltsyra) eller med salmiak 
eller kolofonium. Den erhållna fogen är ej särdeles stark och smälter redan vid 
jämförelsevis låg temperatur. 

Onskas en starkare förbindning mellan mässing och koppar eller järn, som kan 
uthärda en någorlunda hög temperatur, lödes med slaglod, som utgör en legering 
av term, zink och koppar. Före lödningen filas eller etsas lödytorna fullt rena, var-
efter de bestrykas med borax. Lödning med slaglod kallas ofta med ett förkortat 
namn slaglödning. 
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16. Murdocks ångvagn, 1784. 

B. AN GLOKLÄRA 

I. Historik 

153. Redan år 1759 framkastade en engelsman vid namn Robinson den tanken, att ånga 
kunde användas för framdrivande av landsvägsfordon. Men först 25 år senare (1784) uttog ång- 
maskinens uppfinnare, engelsmannen James Watt, ett patent på en ångvagn med en ångpanna 
av trä förstärkt med järnband eller utförd av tunnare järnplåt. Någon sådan ångvagn blev dock 
ej utförd. En fransk militäringenjör Cugnot lyckades 1769 att framställa ett trehjuligt fordon for 
ångdrift, vilket uppnådde en hastighet av 31/2  km i timmen. En annan av Cugnot utförd större 
ångvagn var avsedd att framföra tunga kanoner, men sedan vagnen efter några färder på Paris-
gator sammanstött med en mur, användes den ej mera. 

154. År 1784 förfärdigade Mur-
dock, medhjälpare hos Watt, en 
modell till en ångvagn, med vilken 
små provfärder företogos. Åv bild 
16 får man en föreställning om den 
lilla modellvagnen. Från en upp-
rättstående ångpanna utgick upp-
till ångcylindern, vars kolvstång 
verkade på en lång hävarm, vilken 
5. sin sida genom en länkstång vred 
drivaxeln runt. 

155. Sedan amerikanaren Oliver 
Evans år 1784 uppfunnit hög-
trycksångmaskinen med högspänd 
ånga av 10 atm. tryck, var grun-
den lagd för en verklig utveckling 
av ångvagnen. Den Wattska kon-
denseringsångmaskinen med tryck 
knappast högre än luftens ägnade 
sig ej härför. Evans maskin var 
därför ett stort framsteg, och 1787 
erhöll han patent på ett landsvägs-
lok, som dock aldrig blev utfört. 

156. I England hade emellertid 
Richard Trevethick i förening med 
sin kusin Vivian år 1802 uttagit 
patent på en högtrycksmaskin och 
dess användning för ångvagnar, 
och från denna tid kan man räkna 
upprinnelsen till våra dagars ånglok. Sedan Trevethick med mindre lycka prövat sin ma--
skin på en droska, utförde han ovannämnda år ett försökslok, som återgives i bild 17, men 
först sedan han 1804 utfört ännu ett, för spårväg avsett, lyckades han i sina strävanden. 
Huru detta lok, det äldsta för järnvägar avsedda, såg ut, framgår av bild 18. Rörelsen överfördes 
till hjulaxlarna genom kugghjul, och för att utjämna oregelbundenheterna under gången på grund 
av förekomsten av endast en cylinder var loket försett med svänghjul. I främre pannänden 
bredvid skorstenen låg ångcylindern med 102 mm diam. och 1 770 mm slag, och där befann sig.-
även eldöppningen. Eldstaden utgjordes av ett = -format rör. Avloppsångan utleddes genom 
ett rör i skorstenen, och här finner man således upprinnelsen till det för lok så nödvändiga konst-
gjorda draget. Ångtrycket i Trevethicks lok utgjorde ungefär tre atmosfärer, ett för den tiden. 
högt tryck. Loket tjänstgjorde en kort tid A en bruksbana i Sydwales och kunde draga flera med. 
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17. Trevelhicks försökslok, 1802. 
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sammanlagt 10 000 kg lastade vagnar med en 
hastighet av omkring 8 km i timmen. Det fann 
massor av beundrare, men vann ingen vidare 
efterföljd. Dess huvudfel, utom kuggväxlarna, 
var att det blott hade en cylinder, varför elda-
ren i regel vid igångsättningar måste hjälpa till 
genom att vrida svänghjulet. För att loket ej 
skulle "slira", voro hjulen bredvid löpbanan för-
sedda med små upphöjningar (nithuvuden), vil-
ka grepo in i en bredvid skenorna lagd träbana 
och varigenom således friktionen mellan hjul 
och bana på konstgjord väg ökades. Trevethick är 
emellertid den förste som framhåller, att i vissa 
fall den naturliga friktionen är tillräcklig för fram-
drivande av tåg. Från detta äldsta lok stammade 
dock för längre tid framåt den falska åsikten, 
att mellan glatta hjul och skenor ej finnes till-
räcklig friktion för framförande av ett tåg. Därför 
använde sig också den närmaste tidens lokbyg-
gare av medel, som på konstlat sätt förökade 
friktionen. 

157. Engelsmannen Blenkinsop lät 1811 byg-
ga ett lok, bild 19, vilket framdrevs på så sätt, 
att ett kugghjul ingrep i en bredvid den ena ske-
nan utlagd kuggstång. Cylindrarna voro två, 
varför detta lok således torde vara den för-
sta tvillingångmaskinen. Redan A detta lok 
voro vevarna ställda i 90° vinkel i förhållande 
till varandra. Denna typ, av vilken flera lok utför-
des, användes /Or koltransporter vid gruvorna, 
och ett av dessa lok var i bruk ända till år 1839. 

År 1812 försökte bröderna Milian och Edward Chapman att lösa uppgiften på så sätt, att 
kuggstången ersattes med en i båda ändarna fast förankrad kedja, som löpte kring en rulle A 
loket. När rullen av maskinen vreds runt, förflyttade sig loket. Denna anordning övergavs snart, 
men en annan av dessa bröders uppfinningar har fått vidsträckt användning, nämligen boggin, 
ehuru sådana först tjugu år senare kommo till heders och detta i Amerika. 

18. Trevelhicks lok, 1804. 
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19. Blenkinsops lok, 1811. 

20. Brunlons lok, 1813. 
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158. En annan engelsman vid namn Brunton kom 1813 på den underliga tanken att göra ett 
lok, som så att säga sparkade sig fram. Huru detta försiggick framgår av bild 20. Loket kunde 
fortskaffa sig med en hastighet av omkring 4 km i timmen och utvecklade därvid omkring 5 
hkr. Men detta liksom övriga sällsamma lok, som uppstodo under denna tid, fick ett snart slut. 

Alla dessa lok, vid vilka man på konstlad väg sökte ersätta den som obefintlig eller otillräck-
lig ansedda friktionen mellan hjul och skena, motsvarade ej de redan uppställda fordringarna 
på ett för varaktig drift brukbart lok. 

159. Först då engelsmännen Christ-
opher Blackelt och William Hedley genom 
försök utrönt, att vid behörig belastning 
friktionen mellan glatta järnhjul och ske-
nor är tillräcklig för erhållande av erfor-
derlig dragkraft, var även den grund lagd, 
på vilken ett livskraftigt lok kunde byg-
gas. Hedley utförde 1813 det första bruk-
bara loket och tillika det första, som för-
sågs med panna av smitt järn, bild 21. 
På vardera sidan om den främre pannga-
veln befann sig i en nitad mantel av järn-
plåt en 1 m lång ångcylinder med 230 
mm inre diameter och 914 mm slag. Var-
dera kolvstången verkade på en lång, över 
pannan befintlig hävarm, som var fäst 
baktill vid skorstenen. Från var och en 
av dessa hävarmar överfördes de upp- och 
nedgående rörelserna genom länkstänger 
och vevar till en under pannan uppsatt 
blindaxel, som därigenom kringvreds. 
Dess vridningsrörelse överfördes genom 
kuggväxlar till de båda hjulaxlarna. Lo-
ket var således ett tvillinglok och kunde 
betraktas som fyrkopplat. Eldröret var 
böjt 	-formigt, och eldöppningen låg 
vid sidan av skorstenen. Förbrännings- 	NrnYrv 
gaserna måste således gå två gånger 
genom pannan och kunde därigenom 
bättre avgiva sitt värme.Detta var en 
för den tiden betydelsefull anordning. Ett 
av Hedleys lok kallat "Puffing Billy" 
("pustande Ville") inköptes efter nära 
50-årig användning för Kensington mu-
seet, där det nu intager en hedersplats 
bredvid Stephensons segerrika lok "Roc-
ket". Bilden visar även, att den förbru-
kade ångan leddes ut i skorstenen. Om 
denna anordning är gjord av Hedley, 
känner man ej. Hans patentbrev av år 
1813 innehåller intet därom. Hedley 
byggde 1815 ett liknande lok med fyra 
axlar, alla drivna genom kuggutväxling 
från en blindaxel. 

160. År 1814 ingrep George Stephen-
son i lokets utveckling. Denne mark-
lige man föddes den 9 juni 1781 i 
Wylam vid Newcastle-on-Tyne och 
dog den 12 augusti 1848 i Tapton House vid Chesterfield. Han hade arbetat sig upp 
från hästdrivare vid en kolgruva till maskinskötare vid gruvans uppfordringsverk. Ge-
nom sin duglighet gick han vidare framåt och blev uppsyningsman för gruvmaskine-
rierna, ständigt arbetande på förbättringar. Särskilt ivrigt arbetade han på förbätt-
ringar av loket och utbildade det med säker och praktisk blick samt gav det, biträdd 
av andra erfarna män, den konstruktionsform, som satte det i stånd att bliva det 
främsta redskapet för nittonde århundradets kulturutveckling. Den 25 juli 1814 togs 
Stephensons första lok i bruk på Killingworthgruvans järnväg. Typen var en förening 
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21. Hedleys lok, 1813. 

22. G. Stephensons drivanordning, 1814. 

23. G. Stephensons lok, 1815. 
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av Hedleys och Blenkinsops och drivanordningen framgår av bild 22. Loket utveck-
lade omkring 6-7 hkr. och förmådde draga en vagnslast på 30.5 ton uppför en stigning 
1: 450 med en hastighet av högst 6 lam i timmen. Men efter det första driftåret visade 
det sig ej medföra någon fördel framför den hittillsvarande hästdriften, varför det 
ansågs förfelat. År 1815 byggde Stephenson sitt andra lok. På detta voro alla kugg-
hjul borttagna och vevarna fästa direkt på hjulen, bild 23. Kopplingen mellan 
axlarna skedde genom en kedja, som var lagd över ett på vardera axeln fäst tandhjul. 
Han hade tänkt sig en invändig mellan hjulen anbragt koppelstång, men med smi-
deshantverkets ståndpunkt på den tiden kunde vevaxlar med tillräcklig styrka ej 
,erhållas. 

En brist på alla hittills utförda lok var den fullständiga frånvaron av bärfjädrar. För att råda 
bot härför sökte Stephenson använda sig av, vad han kallade, ångfjädrar. På lagerboxarna voro 
lästa uppåt riktade kolvstänger, vilkas kolvar befunno sig i cylindrar, som stodo i förening med 
pannans vattenrum, och det var således ångtrycket, som skulle verka fjädrande. Denna anordning 
var dock mindre lyckad, och inom kort började bärfjädrar av stål att användas. 

24. G. Stephensons lok, 1825. 

Under de följande åren byggde Stephenson lok för olika kolbanor i England. 
Sedan han år 1823 blivit ledande byggnadsingenjör för den för hästdrift avsedda 
järnvägen Stockton—Darlington, lyckades han förmå denna järnvägs förvaltning 
att beställa tre lok. Dessa byggdes vid den av honom år 1823 grundlagda, sedermera 
världsbekanta lokverkstaden i Newcastle-on-Tyne, och i september 1825 levererades 
det första av de tre loken. A detta var kopplingen mellan axlarna ej utförd med 
kedja, utan genom på hjulens utsidor fästa koppelstänger. Bild 24 angiver lokets 
yttre utseende. Dess hastighet var ej stor, varför å Stockton—Darlington-järnvägen 
ända till år 1830 blott godstågen framfördes med lok. Persontågen, som fordrade en 
större hastighet, framfördes däremot med hästar! 

161. Vid denna tid började även Thimoty Hackworth att bygga lok. 1r 1829 byggde 
han om ett till nyssnämnda järnväg året förut levererat lok. Han gick ifrån den 
hittills brukliga cylinderanordningen ovanpå pannan och placerade en cylinder 
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på vardera sidan om pannan, bild 25, på så sätt, att cylinderkraften verkade på 
en och samma axel och vevarna voro ställda i 900  vinkel. Detta var ett viktigt 
framsteg, ty denna drivanordning, frånsett cylindrarnas lodräta läge, kom därefter 
allmänt i bruk och har bibehållit sig intill våra dagar. På detta lok användes även 

för första gånget det för för- 
 	bränningen så viktiga koniskt 

förminskade blästerröret, in- 
riktat i skorstenens mitt. 

162. Ar 1828 överlämnade George 
Stephenson ledningen av sin verk-
stad åt sonen Robert Stephenson. 
Denne upptog Hackworths cylin-
deranordning, men lade cylindrar-
na därjämte något lutande, bild 26_ 
Hjulen voro av trä med järnbe-
slag. Eljest götos hjulen i ett stycke 
av tackjärn, tills Wood 1827 införde 
särskilt för sig utförda hjulringar 
av smidesjärn, vilka fästes på hjul-
stommen. 

163. I Frankrike började ingen-
jören Marc Séguin år 1829 att 
bygga lok. Han ersatte det hittills 
använda stora eldröret med ett 
antal tuber och försåg pannan med 
en särskild av vatten omgiven eld-
stad. För att erhålla det för för-
bränningen erforderliga draget för-
såg Séguin loken med en på ten-
dern anbringad fläkt, driven från 
bakre tenderaxeln, bild 27. Denna 
fläkt utbyttes dock snart mot ett 
blästerrör. Men så god Séguins 
panna än var, så föga dugligt var 
hans maskineri. Hans lok hade 
dock visat, att tubpanna och bläs-
terrör äro två för ett lok ound-
gängliga beståndsdelar, vilka i för-
ening med ett enkelt utfört maski-
neri kunna göra loket livskraftigt. 
Detta fingo även de båda Stephen-
sönerna tillfälle att visa vid öpp-
nandet av Liverpool—Manchester-
banan. 

164. G. Stephenson utsågs 
1826 till överingenjör vid byg-
gandet av den 48 km långa 
banan mellan Liverpool och 
Manchester. Avsikten var från 
början, att tågen å densamma 
skulle framföras medelst lina 
genom 21 på olika ställen av 
banan uppställda fasta ång-
maskiner, men genom Stephen- saw.' 	Olt& 	 sons bemödanden övergavs - 

cif 	 TP.: y 	 denna tanke, och en pristav- 
lan utlystes för det bästa 
ket. Därvid föreskrevs att lo-
ken ej finge väga mera än 6 

25. Hackurfhs lolc, 1 S27.. 

26. R. Stephensons lok, 1828. 

27. Séguins lok, 1829. 
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ton, att de skulle kunna framföra tre gånger sin egen vikt med 16 km hastighet 
i timmen samt vila på fjädrar och hava ett panntryck av högst 3% atm. Till-
verkningskostnaderna skulle ej överstiga 10 000 kronor. För det bästa loket utsat-
tes ett pris på omkring 9 000 kronor. 

Till tävlingen i oktober 1829 vid Rainhill å ifrågavarande bana anmäldes fem lok, 
av vilka tre tillätos tävla. Dessa voro "Rocket" (Raketen) av R. Stephenson i New-
castle, "Sanspareil" (Utan like) av Hackworth i Darlington samt "Novelty" (Nyheten) 
av John, Ericsson och Braithwaite i London. Lokens yttre utseende och anordning 
framgå av bilderna 28-30 samt de till loken hörande pannornas av bilderna 31-33. 
"Rocket" och "Sanspareil" voro försedda med särskilda tendrar för medförande av 

28. R. Stephensons lok "Rocket", 1829. 

koks och vatten. "Novelty" var däremot utan tender och hade koksen förvarad i 
korgar framför pannan samt medförde vattnet i en mellan ramarna belägen behållare. 
Det var således ett tanklok. "Rocket" var försett med tubpanna med bakom liggande 
dubbelväggig eldstad, bild 31, vilken panna alltså redan utgjorde grundformen 
till våra dagars lokpannor. Tuberna voro 25 st. av koppar med 70 ram diam. samt 
1.8 m långa. 

Av de tävlande loken var det endast "Rocket", som uppfyllde alla fordringarna. 
Båda de andra måste avbryta tävlingen på grund av inträffade skador å matar-
pumparna, men så länge de gingo uppfyllde de bestämmelserna. "Novelty-  vann på 
grund av sitt nätta utseende de flesta beundrarna. Efter dessa tävlingar ersatte 
Stephenson de båda ångavloppen, se bild 28, med ett enda blästerrör i likhet med 
det å "Sanspareil", varigenom dess arbetsförmåga tredubblades. Även de båda andra 
loken förbättrades. 

165. På de av Stephenson senare byggda loken lades cylindrarna allt närmare 
vågrätt läge, men först på ett av Hackworth 1830 byggt lok, bild 34, voro cylindrarna 
lagda fullt vågrätt samt dessutom belägna under pannan mellan hjulen. Detta lok 
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29. Hackworths lok "Sanspareil", 1829. 

30. John Ericssons lok "Novelty", 1829. 

var även det första, vars panna var försedd med ångdom. Sedan Stephenson byggt 
ytterligare några lok, av vilka det sista kallades "Planét", liknande bild 35, och som 
var försett med alla då uppfunna förbättringar, kan man säga, att lokens första 
utvecklingsskede slutat. Vad som härefter kommer är endast ett vidareutbildande 
och förbättrande på grundvalen av småningom vunna erfarenheter. Loket är således 
icke en mans uppfinning, utan mångas. 

England försåg under de närmast följande årtiondena de järnvägsbyggande 
länderna med största delen av de behövliga loken. 

166. I Amerika tyckes tanken på att använda lok ha uppstått först år 1825. Och när så 
småningom ryktet om lokens framgång i England nådde Åmerika, sände ett kanalbolag år 1828 
-sin ingenjör H. Allan till England för att studera därvarande järnvägsförhållanden. Han in-
köpte fyra lok; ett av dem var det i bild 26 visade. De andra liknade de av Hedley utförda, 
bild 21, men de båda drivaxlarna voro ej kopplade genom kuggväxlar, utan med koppel- 
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31. Pannan till "Rocket". 

177000 

33. Pannan till "Novelty". 

j1111111111111111i 

34. Hackworths lok, 1830. 

35. Lok av Planélklassen, byggt av Fenton 1834. 

4 

32. Pannan till "Sanspareil". 
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36. Jervis lok, 1832. 

37. Baldwins lok "Old Ironsides", 1832. 

38. Baldwins lok, 1833. 

stänger. Men de fyra loken 
kunde ej användas. På det 
första, levererat av Stephen-
son, kunde man ej "hålla 
ånga", och de tre andra 
voro för tunga. 

167. I Amerika byggdes 
de första banorna så billigt. 
som möjligt med svag över-
byggnad och synnerligen 
skarpa kurvor, och man var 
därför tvungen att från bör-
jan tillgripa boggier, vilka 
därefter blevo en nödvän-
dig betingelse för den ame-
rikanska järnvägsdriften. 
Likaledes voro de första i 
Amerika byggda loken myc-
ket lätta. Ar 1832 bygg-
des av John Jervis det 
första amerikanska boggi-
loket, bild 36. Efter Jervis 
ritningar byggde sedermera 
Stephenson 1833 flera lok 
med boggi för en amerikansk 
bana, och även andra engel-
ska lokfirmor levererade dy-
lika lok till Amerika. Dessa 
lok tjänade i mer eller min-
dre grad till förebild för 
den uppblomstrande ameri-
kanska loktillverkningen. 
Men de 1831 anlagda Bald-
win verkstäderna i Filadelfia 
gingo efter kort tid sina 
egna vägar och utbildade 
en inhemsk lokbyggnads-
konst. Det första här år 
1832 byggda loket visas i 
bild 37. Det har ingen boggi, 
vilket dock är fallet med 
de fr. o. m. 1833 byggda 
loken, bild 38. 

168. Baldwin använde re-
dan tidigt ett 2-3 gånger 
så högt ångtryck som i Eng-
land (3-3 Y2  atm.) var bruk-
ligt samt gjorde en del för-
bättringar å loken. I före-
ning med andra senare 
grundade lokverkstäder har 
Baldwins fabrik småningom 
bragt det amerikanska loket 
till dess nuvarande stånd-
punkt och förlänat det dess 
egendomliga prägel, som 
skiljer det från alla andra 
länders. Väldiga lok hava 
uppstått, och godstågslok 
med 8, ja upp till 10 och 12 
axlar förekomma ofta. Dessa 
stora lok väga utan tender 
200 till 310 ton med axel-
tryck på ända till 28.5 ton! 
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169. De första loken i Tysk-
land byggdes redan åren 1815-18 
på kungliga gjuteriet i Berlin efter 
ritningar från England och under 
ledning av tvenne hyttingenjörer 
Kriegar och Schmahel. Loken voro 
avsedda för en koljärnväg och lik-
nade det i bild 19 visade. När se-
dan det tyska banbyggandet efter 
engelsk förebild år 1835 började 
med anläggning av banan Nürn-
berg—Fürth, försågos de första 
järnvägarna med engelska, seder-
mera Aven med amerikanska lok. 
Det första för nyss nämnda bana 
anskaffade loket, bild 39, byggdes 
av R. Stephenson 1835, och i den 
till detsamma hörande tendern, 
bild 40, igenkännes den ännu i 
dag brukliga grundformen.  41. Loket Saxonia för Leipzig—Dresdenbanan, 1838. 
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44. Henschels första lok, 1848. 

42. Borsigs första lok, 1841. 

43. Egestorffs första lok, 1846. 

170. Ar 1838 byggdes i Ubigau vid 
Dresden for Leipzig—Dresdenbanan 
det första användbara tyska loket, bild 
41, och under de därpå följande år-
tiondena tog det tyska lokbyggandet 
ett kraftigt uppsving och inslog snart 
på en självständig riktning. Män så-
dana som Borsig och Schwartzkopf i 
Berlin, Kessler i Karlsruhe, Maffei i 
Munchen, Henschel i Kassel, Egestorfl 
i Linden vid Hannover likasom Hart-
mann i Chemnitz grundade verkstäder, 
som försågo de tyska banorna med de-
ras behov av lok. 

Borsig byggde 1841 sitt första lok, 
bild 42, vilket på ett glänsande sätt 
bestod provet, och under de två föl-
jande åren byggde han sedan 22 st. 

På de närmast följande loken vidtogos en del förändringar. Så blev t. ex. boggin övergiven och 
efter engelskt mönster ersatt med t en löpaxel, Stephensons slidstyrning infördes m. m. 

Egestorff byggde 1846 sitt första lok, bild 43, oeh Henschel levererade sitt första år 1848, bild 
44: Detta hade två kopplade axlar samt en tvåaxlig boggi. 

Si fortgick lnkbyggandet i Tyskland med allt större och större framsteg och man kan utan 
Overdrift säga, att de viktigaste insatserna på lokbyggandets område under senare tid gjorts 
Av tyska oeh amerikanska lokbyggare. 
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171. De mest betydelsefulla framstegen på lokbyggandets område äro först kom-
pounds ystemet och senare framför allt användningen av överhettad ånga. 

Redan år 1834 uttog holländaren Röntgen patent på kompoundmaskiner och 
omnämnde samtidigt att de kunde användas för lok, vilket inträffade åren 1848 
—50 då John Nicholson i England byggde om två lok till kompound. Det var dock 
först år 1876, som det lyckades schweizaren Mallet att framställa en fullt användbar 
anordning för kompoundlok, och efter honom följde en mängd uppfinnare på detta 
område såsom tyskarna von Bornes och Lindner, engelsmannen Worsdell, österrikaren 
Gölsdorf, svensken Mellin m. fl., vilka dels förbättrade förutbefintliga system, dels 
framträdde med nya. För några av dessa system redogöres i styckena 845-868. 
Med införandet av fyrcylinderloket år 1885 genom fransmannen de Glehn inbröt ett 
nytt betydelsefullt skede i utvecklingen och användningen av kompoundlok.I 

Amu större betydelse än kompoundsystemet .har användningen av överhettad 
ånga haft. Redan 1863 finner man försök att använda överhettad ånga, och 1870 
prövades i Amerika dess användning för lok, men först år 1898 lyckades det tysken 
Wilhelm Schmidt att framställa en för lok passande överhettare. Vid hans system 
framträdde först de stora fördelarna hos överhettad ånga, och nu uppstodo i rask 
följd ett flertal anordningar (styckena 580-586). Förvärmning av matarvattnet 
(styckena 592-595) är också ett steg fram emot bränslebesparing och ökad effekt 
hos loken, dock har klimatet i Sverige hindrat dess mera allmänna utnyttjande. 

172. Järnvägsbyggandet i Sverige. Några år innan frågan om anläggandet av 
statsbanor i Sverige kommit i ett avgörande skede, började ett för sin tid inga-
lunda oansenligt nät av s. k. bruksbanor anläggas inom Värmland. För ändamålet 
grundades en del bolag, och det första av dem var Fryksta järnvägsaktiebolag. 
Detta bolags bana, vars hela längd var 8 km, gick mellan Fryksta lastplats vid 
Frykensj öns södra ände till Klarälven. Spårvidden var 3 fot 81/2  tum gammalt 
svenskt mått = 1.099 m, största lutningen 1: 40. Vagnarna drogos uppför stig-
ningen av hästar. Första spadtaget på denna Sveriges första järnväg togs den 5 maj 
1849, och redan samma år blev banan färdig. 

Året efter Frykstabanans fullbordande och sedan ständerna vid 1847-48 års 
riksdag anvisat statsbidrag, anlades mellan Kristinehamn och södra änden av sjön 
Ullvättern vid Sjöändan, den 17.7 km långa Kristinehamn—Sjöändans järnväg 
jämväl avsedd för hästdrift, som emellertid 1858 utbyttes mot ångdrift. Sparvidden 
var även här 1.099 m. 

I början av 1850-talet anlades även i Värmland en förenad sjö- och järnvägs-
förbindelse för ett enskilt bolags räkning. Mellan sjöarna Öjevättern och Mögsjön 
byggdes nämligen billfors—Storforsbanan och mellan Yngen och Östersjön Kroppa 

järnväg. Från Ullvättern, till vars södra ände den nyssnämnda banan från Kristine-
hamn ledde, fanns genom Norsbäckens kanal förbindelse till öj evättern, och även 
mellan Mögsjön och Östersjön fanns trafikbar vattenled. Över sjöarna och genom 
övriga vattenleder befordrades vagnarna på pramar. På järnvägarna skedde trafiken 
till en början med hästar. A Kroppabanan utbyttes emellertid hästarna snart mot lok. 

En ännu vidsträcktare förbindelse erhöll denna förening av banor och sjötrafik-
leder med de banor, som vid denna tid från Yngen utlades åt olika håll. Västerut 
sträcktes Yrigs—Daglöse järnväg, även den avsedd för hästdrift. För trafikens 
besörjande över den 90 m höga lanthöjden mellan de båda sjöarna anlades å den 

brantaste delen därav ett lutande plan i lutning 1: 3.75 av 135 m längd, på vilket de 

nedgående lastade vagnarna drogo upp de uppåtgående tomma eller delvis lastade 
vagnarna medelst en ståltrådslina, en anordning, som utan avbrott tjänstgjorde i 

25 år. Norrut från sjön Yngen anlades den s. k. Lerviks järnväg till sjön Långban, 
och österut byggdes Saxå hästbana till sjön Saxen. Samtliga dessa små bergbanor 

utfördes med 0.54 m spårvidd. 
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Genom att ytterligare ett med det nyssnämnda sammanhängande system av 
vattenvägar och hästbanor blev anordnat vanns en för bruksdriften inom Värmland 
på sin tid mycket betydelsefull förbindelse ända från Vänern upp till gränsen mot 
Dalarna. 

År 1857 anlades en bruksbana för ångdrift vid Åtvidabergs kopparverk i Oster- 
götland och samma år Vessman 	Barkens järnväg i Dalarna samt i slutet på 1850- 
talet Norrköping—Fiskeby, Hudiksvall--Forsa och Söderhamn—Bergvikens järn-
vägar, vilka båda sistnämnda fullbordades 1860-61. 

173. Första gången anläggandet av järnvägar på allvar kom på tal i landet var 
i en motion, som den 30 mars 1829 framlades på riddarhuset av Gustaf af Uhr. 
Han föreslog anläggandet av en "järnrailväg" mellan ett par hamnplatser vid Vattern 
och Hjälmaren. Hans förslag hade ingen påföljd och ansågs outförbart, emedan 
Sverige med dess is och snö vintertiden ej hade några behov av järnvägar och en så 
lång järnväg omöjligen skulle kunna aktas för åverkan och förstörelse av kring-
boende, som "icke lära uraktlåta tillfället att där hämta sitt järnbehov". 

Det nya uppslaget hade kommit för tidigt — ett halvt år tidigare till och med än 
den betydelsefulla tävlingen vid Rainhill och året före öppnandet av Liverpool—Man-
chesterbanan. 

I samband härmed må nämnas, att i den engelska tidskriften Engineering för den 25 december 
1891 finns en uppsats med överskriften "A Swedish railway project one hundred years ago" 
(Svenskt förslag till järnväg för 100 år sedan) av följande innehåll: "Nära 40 år innan Stehpenson 
vann sin stora seger, uttänkte en svensk ingenjör vid namn Karl Hagström ett lok efter samma 
grunddrag som Trevethicks och Vivians lok. Han utvecklade även planen för en verklig järnväg. 
Hans första förslag var, att hans lok skulle användas på vanliga vägar, men han fann snart, att 
oöverstigliga svårigheter vidlådde detta slags förflyttning, och han framlade därför år 1791 en 
järnvägsplan. Skenorna skulle vara av gjutjärn med slät översida, och hjulen skulle hava en 
utstående fläns för att förekomma ursparning. Som han ansåg att friktionen mellan släta hjul 
och släta skenor skulle vara otillräcklig för framdragande av tunga tag, föreslog han, att ett 
tandhjul å loket skulle drivas mot en kuggstång, lagd mitt emellan skenorna, en anordning som 
ju i en snar tid kom till användning på många ställen. 

Högström framlade sin plan för åtskilliga vetenskapsmän, som alla voro ense om att förklara 
det hela som ren galenskap, eftersom det var omöjligt att en vagn skulle kunna drivas enbart 
med ånga. Förslaget blev lagt till sidan och Högström begav sig till utlandet. Hans vidare öden 
äro okända." 

Att döma av det riktiga sätt, på vilket namnet Karl Högström är återgivet, kan man med 
säkerhet antaga, att författaren av den återgivna uppsatsen var svensk, och att hans mening 
varit att säga, att det var i Sverige, som Högström framlade sina planer för de lärda och därifrån 
begav sig utomlands. Är det såled es en svensk, som först framkommit med förslaget om järn-
vägsdrift med ånglok? 

174. Vid 1840-41 års riksdag förekom en ny motion om järnvägsanläggningar, 
men den ledde inte till något resultat. Det var först genom greve Adolf Bugen von 
Rosens målmedvetna arbete, som frågan om järnvägsbyggandet här i landet drevs 
framåt. I tal och skrift sökte han röja mark för sina planer och utrota de fördomar, 
som likgiltighet och okunnighet alstrat. 

Efter många svårigheter fick Rosen, såsom företrädare för ett bolag, i december 
1848 tillstånd att anlägga en järnväg mellan Orebro hamn Skebäck vid Hjälmaren 
och Hults lastplats vid Vänern. Nödigt kapital kunde dock ej uppdrivas inom landet. 
Det utländska kapitalet måste därför inbjudas, och för att göra företaget mera be-
gärligt ville man utsträcka banan från Orebro till Köping, varigenom en hamn 
vid Mälaren kom att beröras av järnvägen. Staten skulle även deltaga i kostnaden, 
och sedan frågan varit före vid 1850-51 års riksdag beslöts, att järnvägen skulle 
byggas mellan Köping och Hult, att den skulle vara färdig till 1855 års slut 

- samt att staten skulle garantera bolaget en årlig inkomst av 5 procent å den beräk-
nade anläggningskostnaden. Men först år 1857 öppnades sträckan Örebro—Arboga 
och tio år senare sträckan Arboga—Köping. Bansträckan Örebro—Hult blev aldrig 
utförd; Örebro—Svartabanan ligger dock i dess riktning. 
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Vid 1850-51 års riksdag beviljades därjämte ett mindre bidrag till en bana mel-
lan Nora och Orebro. Ändpunkten blev sedermera ändrad till Ervalla station å 
Köping—Hultbanan, och 1856 öppnades den 18 km långa sträckan mellan Nora och 
.Ervalla. Denna bana utgör Sveriges första normalspåriga järnväg för drift med ånglok. 

Den 13 juli 1859 öppnades Gävle—Dala järnväg mellan Gävle och Falun för 
allmän trafik och i slutet av 1850-talet den 11 km långa Marma—Sandarne järn-
väg mellan sjön Marma och Sandarne hamnplats vid Bottniska viken, även dessa 
båda banor normalspåriga. 

175. En för järnvägsbyggandet i Sverige betydelsefull riksdag var riksdagen 
1853-54. Då beslöts på regeringens förslag, att genom statens försorg anlägga 
stambanor, förbindande i främsta rummet Stockholm med Göteborg och Malmö. 
Den man, som fick sig detta värv anförtrott, var överste Nils Ericson, broder till 
John Ericsson. Den 22 januari 1855 uppdrog konung Oscar I åt Ericson att leda 
utförandet av statens järnvägsbyggnader med full makt och myndighet att efter 
eget beprövande och på eget ansvar ordna alla hithörande arbeten. 

Arbetet på statens järnvägsbyggnader började den 30 april 1855, då första spad-
taget togs vid Skaveryd i närheten av Alingsås, och den 1 december 1856 öppnades 
för allmän samfärdsel den 15 km långa bansträckan Göteborg—Jonsered samt den 
16 km långa bansträckan Malmö—Lund, där arbetet börjat den 1 maj 1855. Västra 
stambanan, Stockholm—Göteborg, öppnades i sin helhet den 8 november 1862 
och Södra stambanan, Malmö—Nässjö—Falköping den 1 december 1864. Den 
19 juni 1871 öppnades Nordvästra stambanan, Laxå—Charlottenberg (riksgrän-
sen mot Norge), för allmän samfärdsel, och Östra stambanan, Katrineholm—Nässjö, 
öppnades den 23 november 1874. Byggandet av Norra stambanan, Stockholm—
norrut, med bibanor till de viktigaste platserna vid kusten började den 1 dec. 1863 
och har sedan oavbrutet fortgått i olika skeden, nådde riksgränsen mellan Jämtland 
och Norge 1882, riksgränsen mellan Norrbotten och Norge 1902 samt öppnades'till 
Övertorneå i december 1914 och till Haparanda i december 1918. 

År 1896 inköpte staten en följd av fem mellan Göteborg och Malmö byggda en-
skilda järnvägar, vilka utgöra den s. k. Västkustbanan, och år 1907 öppnades stats-
banan genom Bohuslän mellan Strömstad och Göteborg. Från Krylbo till Mjölby 
sträcker sig statsbanan Krylbo—Mjölby, bestående utav av staten dels inköpta, 
dels byggda bandelar. Bandelen Mjölby—Hallsberg inköptes 1879 och delen Orebro 
—Frövi 1899. Bandelarna Hallsberg—Örebro och Frövi—Krylbo äro byggda av 
staten, den förra öppnad 1862, den senare år 1900. 

Järna station å linjen Stockholm—Gnesta och Åby station närmast norr om Norr-
köping ha över Nyköping förbundits med varandra genom den under namn av 
statsbanan Järna—Norrköping kända bandelen. Sträckan Järna—Nyköping öpp-
nades för trafik i december 1913 och delen Nyköping—Åby i oktober 1915. I okto-
ber samma år öppnades likaledes för trafik den nybyggda statsbanedelen Alvsby—
Pita och i september 1916 sträckan Dagarn—Hultebo, utgående från Dagarns 
station å statsbanan Krylbo—Orebro. 

Genom det inre Norrland går den stora stambana, som ursprungligen under namn 

av Inlandsbanan var planlagd från Bohusläns kust genom Dalsland, Värmland, 
Dalarna, Härjedalen och Jämtland samt Vaster- och Norrbotten upp till stambanan 
Luleä—Riksgrä,nsen. Emellertid fullföljdes ej den ursprungliga planen. Banan bör-
jade byggas från Östersund norrut och linjen Östersund—Ulriksfors öppnades un-
der år 1912. Samtidigt pågick byggandet från Gällivare söderut av linjen Gälli-
vare—Forjus, vilken bandel öppnades för provisorisk trafik i juni 1915. Från Ul-

riksfors har sedermera byggandet fortsatt norrut; linjen upp till Vilhelmina öpp-
nades 1918 samt mellan Vilhelmina och Porjus år 1937. Tre tvärbanor ansluta In-
landsbanan till Norra stambanan nämligen sträckorna Jörn—Arvidsjaur, Hällnäs—
Storuman och Forsmo—Hoting, vilka öppnades för trafik åren 1928, 1930 och 
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1925. Från Brunflo station strax söder om Östersund fortsätter Inlandsbanan söderut 
till Sveg station i Härjedalen, vilken sträcka färdigställdes år 1924. Sveg station 
utgör ändpunkten för en följd av f. d. enskilda järnvägar, som från Kristinehamn 
vid Vänern sträcka sig över Mora till Sveg och vilka järnvägar inköpts av staten. 
Dessa järnvägar äro Mora—Vänerns järnväg, som övergick i statens ägo den 1 
januari 1917, Mora—Orsa järnväg, som från 1 januari 1918 är statens egendom 
och linjen Orsa—Sveg, som den 1 januari 1919 övergått i statens Ago. Banan söderut 
från Brunflo öppnades i sin helhet för trafik i september 1922. Från Sveg går dess-
utom en statsbanelinje upp till Hede. 

Efter införlivandet av ytterligare några mindre f. d. enskilda järnvägar kunde 
statens järnvägar år 1920 deklarera en sammanlagd banlängd av 5 630 km. 

Fördelarna av mera enhetlig järnvägsdrift i större sammanhang har föranlett 
statsmakterna att på senare tid söka med statens järnvägar införliva allt flera förut 
i enskild regi drivna järnvägar, i första hand sådana, som stå i närmaste kontakt 
med SJ förutvarande linjer. Härigenom har SJ även begåvats med smalspåriga 
bandelar i större utsträckning, såsom det utgrenade 891 mm spårsystemet i östra 
Småland och Västergötland samt 1 067-mm-banorna i Blekinge. 

Överförandet i statens ägo av de enskilda järnvägarna är ännu (1948) icke av-
slutat och följaktligen icke heller tillväxten härigenom av statens järnvägars tra-
fiknät. Den sammanlagda längden av SJ:s ursprungliga och från EJ övertagna 
banor utgjorde vid slutet av år 1948 14 574 km, därav 5 518 km elektrifierad ban-
längd. 

En betydelsefull utökning av kapaciteten hos järnvägslinjerna utgör anläggande av 
dubbelspeir å de mest trafikerade sträckorna. Vid dubbelspår kunna tågen mötas 
yar som helst på linjen, och försening av ett tåg behöver icke inverka hindrande på 
de mötande tågen. Tågen kunna avsändas med korta tidsmellanrum, och antalet 
tåg alltså ökas i hög grad. I allmänhet ha de olika sträckorna färdigställts i etapper. 
Sålunda färdigställdes i sin helhet sträckan Malmö—Hässleholm 1904, Stockholm 
—Uppsala 1911, Stockholm—Järna 1915, Alingsås—Göteborg 1916, Örebro—Halls-
berg 1921, Åby—Mjölby 1922, Hallsberg—Laxå 1930, Tranås—Sävsjö 1932, 
Skebokvarn—Katrineholm och Laxå—Gårdsjö 1943, Skövde—Falköping 1944, 
Pålsboda—Hallsberg 1945 samt Järna—Mölnbo och Gårdsjö—Älgarås 1946. 

Betydande arbeten ha även utförts och pågå ständigt för ökande av trafikkapa-
citeten och tågens hastighet genom förstärkning av banan, uträtandet av kurvor, in-
läggandet av kraftigare räls m. m. 

För att erhålla direkt förbindelse med utlandet driver statens järnvägar även 
tagfärjetrafik med fem angfelrjor, två för förbindelsen Malmö—Köpenhamn och 
tre för Trelleborg—Sassnitz. Genom tågfärjorna kunna hela tågsätt av järnvägs-
vagnar direkt överföras till det främmande landets spårsystem och omvänt utan 
omlastning av godset. Den första tågfärjeleden från Sverige inrättades 1892 av 
danska statsbanorna mellan Hälsingborg och Helsingör, och 1895 öppnades tåg-
färjeförbindelsen mellan Malmö och Köpenharan. Slutligen öppnades år 1909 Europas 
längsta tågfärjeled, den mellan Trelleborg och Sassnitz. 

176. Vid den märkliga järnvägsriksdagen 1862-63 uppkom en strid om bred-
eller smalspåriga järnvägars inbördes företräden. Förespråkarna för smalspår-
banor yrkade till och med på, att de redan färdiga stambanorna borde ändras 
till smalspåriga. Slutligen enades man om, att stam- och huvudbanorna även-
som sammanbindningsbanorna mellan dem borde såsom pulsådror för hela landets 
samfärdsel fortfarande utföras med normal spårvidd, varemot bibanor och lokal-
banor borde utföras efter de fordringar och förhållanden, för vilka de voro avsedda, 
således smalspåriga, om därmed bättre ekonomiskt utbyte vannes. Någon bestäm-
melse om spårvidden utfärdades ej, vilket hade till följd, att det smalspåriga 
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nätet vid en viss tidpunkt kunde förete en uppsättning av ej mindre än 13 olika 
spårvidder. 

Vid nyssnämnda riksdag stod även strid om, huruvida eller på vad sätt enskilda 
järnvägsföretag borde understödjas av staten eller ej. Redan 1859 hade framkastats, 
att det enskilda järnvägsbyggandet borde upphöra, tills statsjärnvägarna fullbordats, 
men det oaktat beviljade nämnda riksdag nära 10 miljoner kronor till lån för under-
stödjande av enskilda järnvägsanläggningar. Det var uppslaget till utvecklingen av 
vårt omfattande enskilda järnvägsnät, och innan nämnda riksdag ännu avslutats, 
bildades flera bolag för byggandet av enskilda banor. 

L"' 	3. 

.12ffral 
[ 	I 

45. "Förstlingen", del första svenskbyggda loket, Munktells mek. verkstad 1847. 

Som förut omnämnts, öppnades Nora—Er valla järnväg, landets första normal-
spåriga järnväg för ångdrift, år 1856. Ännu år 1870 funnos ej mera än 539 km enskilda. 
järnvägar, men under följande tioårsskede bedrevs järnvägsbyggandet så, att vid 
början av år 1880 det enskilda järnvägsnätets sammanlagda längd utgjorde 4 375 
km. Vid början av år 1890 hade samma nät en utsträckning av 5 528 km, vid 1900 
års början 7 535 km, vid 1910 års början 9 273 km och vid ingången av år 1920 
9 371 km. Genom det förut omnämnda förstatligandet av landets enskilda järn-
vägar ha de i enskild regi kvarvarande efterhand minskat och utgjorde i slutet av 
år 1947 en banlängd av 4 034 km, varav 1021 km då hade elektrifierats. 

177. Lokbyggandet i Sverige. Det är icke utländska ånglok, som först kommit. 
till användning i vårt land, ty redan innan det första engelska loket infördes, hade 
en svensk verkstad försökt sig på att bygga lok. Det är Munktells mekaniska verk-
stad i Eskilstuna, som har äran att i detta fall vara banbrytare. För en gruvbana. 
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vid Norberg började derma verkstad år 1847 att bygga det i bild 45 återgivna loket, 
kallat "Förstlingen", vilket levererades 1848 och då sändes till Norberg, där det 
dock antagligen aldrig begagnades. 

Man sökte undvika koppelstänger genom att anbringa cylindrarna mellan de båda hjulaxlarna 
och använda vevstakar åt båda hållen, varvid kolvstången genomgick båda cylinderlocken. Men 

olyckligtvis visade sig maskineriet ej 
vilja "gå runt" på grund av den bänd-
ning, som vid kolvens mittställning 
uppstod mellan vevarna. Loket stod 
avställt till år 1852 eller 1853, då det 
inköptes av Nora—Ervallabanans 
byggare, vilken lät nedföra det till 
Munktells verkstad oeh bygga om det 
från 891 mm till normal spårvidd. Det 
försågs dessutom med koppelstänger. 
För att koppeltapparna ej skulle bli 
för långa men koppelstängerna det 
oaktat kunna gå förbi cylindrarna, 
voro stängerna krökta in mot tapparna. 

Hjulen voro helgjutna av tackjärn 
och hade en diameter av 645 mm. 
Någon säkerhetsventil fanns ej, utan 
endast en utblåsningskran, som använ-
des om trycket blev för högt. Tryck-
mätare (manometer) i den bemärkelse 
man nu menar saknades, men ersat- 

46. Hjul, cylinder med kolv och slång samt veystake frön tes genom ett en fot långt 1 ye rör, 
i vilket fanns en spiralfjäder, i nedre 

"Förstlingen", Jarnveigsmuseum. 	 änden försedd med en kolv. När ångan 
tryckte på denna, tillkännagavs genom 

någon anordning på en skala, graderad till 100, huru högt trycket var. Vanligen användes ej 
högre tryck än till 50. Tender saknades till en början, och under loket var en plåtlåda fast-
satt till förvaring av vatten. Denna togs snart bort som olämplig och ersattes med en vanlig 
öppen godsvagn, som anordnades till tender. Loket var försett med skruvbroms och lär ha vägt 
80 skeppund bergsvikt = 17 680 kg. Det eldades med ved under de första åren, senare delvis 
med koks. Med 8 gruslastade vagnar uppgick hastigheten vanligen till en mil i timmen, 
men loket var så "starkt", att det kunde draga Anda till 10 vagnar lastade med grus. Första 
trafiksändning, som "Förstlingen" drog, utgjordes av 75 skeppund = 16 570 kg tackjärn från 
Hammarby bruk till Axbergshammars bruk.' 

47. Ramplal med bärfjädrar, cylinder, vevstake, m. m. från "Förstlingen", Järnvägsmuseum. 

Under flera år uppehöll loket trafiken på Nora—Ervalla järnväg, tills det slutligen såldes som 
skrot till Halldins mek. verkstad i Orebro. Genom lyckliga omständigheter finnas ännu delar 
av detsamma i behåll. Så förvaras på Järnvägsmuseum i Stockholm de i bild 46 visade delarna, 
nämligen ett hjul, en cylinder med kolv och kolvstång samt en vevstake, och i samma museums 
ägo finnas även de i bild 47 återgivna delarna, utgörande lokets vänstra ram jämte cylinder, 
kolv, kolvstång, slid och slidstång med vickaxel samt bärfjädrar. "Förstlingens" panna såldes 
år 1882 av Halldins verkstad till Sandviks benmjölsfabrik vid Ulvsundasjön intill Stockholm, 
där den lämnade ånga till kokapparaterna för ben och -mjöl. Sedan fabriken år 1885 nedlagts, 
såldes pannan året därpå till Mosebacke vanté i Stockholm för att därefter, då den befanns 
omodern, säljas som skrot. 

1  Se Järnbanebladet 1897, sid. 69. 
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48. "Fryckstad", det andra svenskbyggda loket. Munktells rnek. verkstad 1855. 

Sitt andra lok levererade Munktells verkstad år 1855 till Fryksta järnväg, då 
hästdriften på denna järnväg utbyttes mot ångdrift. Huru loket, som kallades 
"Fryekstad", var utfört, angiver bild 48. Från Fryksta järnväg kom loket till Karls-
krona, där det användes vid befästningsarbetena för att omkring år 1880 inköpas 
för Karlsborgs fästning. Inköpspriset var 6 400 kronor. I Karlsborg har det däremot 
aldrig kommit till användning. År 1906 togs det i förvar av statens järnvägar och 
tillhör nu Järnvägsmuseum i Stockholm. Bild 49 visar lokets nuvarande utseende, 
vilket i vissa delar skiljer sig från det ursprungliga. 

År 1857 levererade verkstaden två lok till Åtvidabergs kopparverk och ett till 
Vessman—Barkens järnväg samt vid Kristinehamn—Sjöändans järnvägs över-
gång till ångdrift till denna bana samma år loket "Sjöändan" och följande år loket 
"Kristinehamn". År 1891 levererade verkstaden till Kdsta—Lessebo järnväg det 
första inom landet byggda Mallet-loket (stycket 342), tillika landets första kom-
poundlok. 

Med sitt trettionde lok, som levererades 1893 till Smedjebackens järnväg, upp-
hörde Munktells mekaniska verkstad att vidare tillverka lok. 
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49. Loket "Fryckstad", 1855. 

50. Loket "Stockholm", Beyer, Peacock & C:o, 1856.. 

51. SJ lok lilt. B, äldre typen, försett med hytt och turbinskorsten. 
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52. "Carlsund", Motala verkstads första lok, 1861. 

43. Motala verkstads första kompoundlok, första lok i Sverige med kolvslider, 1897. Uppsala—Gävle 

järnväg. 

178. Vid de första statsbanornas anläggande användes gamla från England in-

köpta lok, vilka efter det första byggnadsskedet såldes. För trafikens skötande 
beställdes i England hos firman Beyer, Peacock & C :o särskilda lok. De första, 

som levererades 1856, voro utförda som bild 50 visar. Denna typ levererades även 
av Nyköpings mekaniska verkstad, som 1860 började tillverka lok. Loken hade 

då fått tak på hytten samt sidoskärmar, bild 51. Redan 1863 upphörde loktillverk- 
ningen därigenom att verkstaden nedlades. 

179. Ungefär samtidigt med Nyköpings verkstad hade Motala mekaniska verk-

stad, numera Aktiebolaget Motala Verkstad, börjat tillverka lok. Verkstadens första 

lok, en sexkopplad tankmaskin bild 52, byggdes 1861 och fick sitt namn "Carlsund" 

efter verkstadens dåvarande chef. Loket förvaras nu hos Järnvägsmuseum i Stock-

holm efter att ända till år 1929 ha tjänstgjort hos beställaren, gruvbolaget Veille 

Montagne, Åmmeberg. Såsom något anmärkningsvärt må nämnas, att "Carlsund" 

försågs med avlastade slider, saknar flänsar å mellersta hjulparet samt bromsas 

med klots mot skenorna (skenbroms). 
Sitt andra lok levererade verkstaden 1862 till statens järnvägar. Det var av 

samma slag som det i bild 51 återgivna. Ar 1864 nedlade emellertid verkstaden 
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54. "Trollhättan", Ngdgvist & Holm A.-B:s första lok, 1865. 

55. Ngdgvist & Holm A.-B:s första kompoundlok, 1895. Köping—Hults järnväg. 

loktillverkningen för att först år 1876 åter upptaga densamma, och har verkstaden 
t. o. m. år 1947 byggt 732 st. ånglok. 

På världsutställningen i Paris 1878 utställde verkstaden ett för statens järnvägar 
tillverkat fyrkopplat lok. Även å 1897 års utställning i Stockholm hade verkstaden 
ett lok utställt. 

Verkstadens första kompoundlok, bild 53, utgick år 1897. Det utfördes för Upp-
sala—Gävle järnväg, och är det första lok i vårt land, på vilket kolvslicler blivit 
använda. 

Sedan verkstaden år 1903 erhållit rätten att i Sverige utföra ångöverhettare 
enligt W. Schmidts system (stycket 581), uppsatte verkstaden sin första överhettare 
år 1906 på ett statens järnvägars lok litt. E. 

Verkstaden har även levererat lok till Norge och Ryssland. 
180. Nydqvist & Holm A.-B., Trollhättan, eller "NOHAB" i förkortning, som 

grundades år 1847 under namnet Trollhätte mekaniska verkstad av herrar Lid-
ström, Nydqvist och Holm, upptog år 1865 tillverkning av lok på uppmaning av då-
varande arbetschefen vid Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnväg, major 
Adelsköld. 

Det första loket levererades nämnda år till Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga 
järnväg. Dess utseende framgår av bild 54. Loket var i oavbruten tjänst till år1897, 
då detsamma vid banans ombyggnad till normalspårig av verkstaden återköptes, 
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57. Slatens järnvägars sniilltågslok lilt. Cc, Nydqvist & Holm A.-B., 1886. 
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varefter det år 1918 skänktes till Järnvägsmuseum. Under årens lopp ha från verk-
staden utgått lok till såväl statens järnvägar som enskilda järnvägar, och dessutom 
har betydande lokleveranser fullgjorts till Danmark, Finland och Norge, till Holland 
och Ryssland, till Turkiet, Persien (Iran), Brasilien och Argentina. Leveransen till 
Ryssland åren 1922-1924 omfattade det för svenska förhållande imponerande 
antalet av 500 stora lok. T. o. m. år 1947 har verkstaden byggt inalles 1 959 ånglok. 

De i statens järnvägars historia anmärkningsvärda, nu utgångna loktyperna litt. 
Cc och Ma, bild 57 och 58, ha först tillverkats hos NOHAB. 

181. Verkstadens första kompoundlok levererades år 1895 till dåvarande Köping 
—Hults järnväg. Dess utseende framgår av bild 55. 

Sedan verkstaden år 1903 förvärvat tillverkningsrätten i Sverige av W. Schmidts 
överhettare för lok (stycket 581), byggdes för Bergslagernas järnvägar år 1905 
Sveriges första överhettningslok, bild 56, varefter året därpå följde statens iäxnvägars 
första överhettningslok litt. A, bild 62. 

I samarbete med A. B. Ljungströms Ångturbin har NOHAB även tillverkat 
ångturbinlok för svenska och utländska järnvägar. 

182. År 1899 började anläggandet av dåvarande Vagn- och maskinfabriksaktie-
bolagets i Falun verkstäder, och 1901 utgick därifrån det första loket, SJ litt. Kd, 
bild 59. 

Denna verkstad hade å sina överhettningslok på sin tid utfört en konstruktion, 
som i viss mån avvek från Schmidts. Sedan patentet gått ut, tillverkas emellertid 
Schmidts överhettare även här. Verkstaden bygger dessutom s. k. eldlösa lok, 
bild 60. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



58. Statens järnvägars malmtågslok litt. Ma, Nydgvist & Holm A.-B., 1902. 

59. Vagn- och maskinfabrikens, Falun, första lok, SJ litt. Kd, 1901. 
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Pannan å dessa lok, som har stort vattenrum och måste vara särdeles väl isolerad, utgöres 
helt enkelt av en cylindrisk behållare, till större delen fylld med vatten, och "laddas" med 
ånga av högt tryck från en fast ångpanna. Vid laddningen upphettas vattnet i lokpannan till den 
temperatur, som svarar mot mättad ånga av laddningsångans tryck (stycket 120). Allt eftersom 
trycket sjunker under tjänstetiden bildas ny ånga under samtidig sänkning av vattnets tempera-
tur, till dess trycket nedgått till c :a 2 kg pr cm', då pannan på nytt måste laddas. Eldlösa lok 
användas huvudsakligen i växlingstjänst och på platser, där ett vanligt lok lätt kunde vålla 
antändning genom gnistor el. dyl. 

Vagn- och maskinfabriken i Falun äges numera av Aktiebolaget Svenska järn-
vägsverkstäderna. Här har t. o. m. år 1947 tillverkats 277 st. ånglok, därav 3 st. 
ångackumulatorlok (s. k. eldlösa lok). 

183. Kristinehamns mekaniska verkstad, numera Aktiebolaget Karlstads Meka-
niska Werkstads filial, började att tillverka lok år 1867. Dess första lok "Van-
lunder", som var sexkopplat, levererades nämnda år till Kristinehamn—Sjöändans 
järnväg, vilken då ägde nämnda verkstad som reparationsverkstad. Sedan loket 
senast gått på Köping—Uttersberg—Riddarhyttans järnväg, togs det 1901 ur trafik 

_ och såldes följande år för att nedskrotas. Sitt andra lok levererade verkstaden år 
1869 till Krop pa järnväg. Verkstaden fortsatte sedermera att bygga huvudsakligen 
smalspåriga lok, men har även byggt några normalspåriga. 

Intill år 1902, då loktillverkningen upphörde, hade från verkstaden utgått 78 
lok, därav ett för statens järnvägar. 
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60. Lok ulan eldstad. Vagn- och maskin- 	61. Lok med stående panna, f. d. Atlas, 
fabriken, Falun. 	 Stockholm. 

184. Åren 1880-81 började - Aktiebolaget Atlas, sedermera Nya aktiebolaget 
Atlas i Stockholm, bygga lok. Nämnda år byggdes tvenne tanklok, det ena med 
stående ångpanna för Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnväg, snarlikt det 
i bild 61 visade, det andra för Hälsingborg—Hässleholms järnväg. Under de följande 
fem åren tillverkades intet lok, men år 1886 började verkstaden åter bygga lok samt 
dessutom under åren 1887-88 och 1890 ångvagnar för Stockholms södra spårvägar. 

År 1892 började verkstaden tillverka lok med s. k. Lentz' ångpanna. På dessa 
pannor är yttereldstaden en delvis cylindrisk, vidgad fortsättning av rundpannan 
och innereldstaden ett veckat (korrugerat) plåtrör. 

Sitt första lok med överhettare byggde verkstaden år 1908 för Halmstad—Nässjö 
järnväg. överhettaren var en från Schmidts något avvikande typ, vilken sedermera 
ersatts med Schmidts. 

Vid verkstadens övergång till Aktiebolaget Atlas-Diesel år 1917 upphörde lok-
tillverkningen. Inalles hade då byggts 174 lok och ångvagnar, därav 100 lok för 
statens järnvägar. 

185. Hälsingborgs mekaniska 'verkstad, numera Svenska Elektromekaniska Indu-
striaktiebolaget, upptog år 1889 tillverkning av lok, och hade till slutet av år 1919 
levererat 59 lok, av vilka de flesta gått till enskilda järnvägar i Skåne. Till statens 
järnvägar har verkstaden levererat sju lok litt. Ke, numera litt. K3. 

186. F. d. Ljunggrens verkstadsaktiebolag i Kristianstad började år 1898 bygga 
lok med ett för Sölvesborg—Kristianstads järnvägar och hade intill 1919 års slut 
byggt 38 stycken, därav 15 för statens järnvägar. 

187. År 1886 byggde Lidköpings verkstad två tanklok för Skara—Kinnekulle--
Vänerns järnväg, och år 1893 levererade Bolinders mek. verkstad i Stockholm tre 
stycken Mallet-lok till Jönköping—Gripenbergs järnväg. 

I bilderna 62 till 121 återgivas några ånglok, som byggts inom landet för såväl 
statens som enskilda järnvägar, samt även lok för utlandet. Uppgifter angående 
lokens dimensioner m. m. återfinnas i sammanställning VII sid. 90-91. 

De större lokverkstäderna i Motala, Trollhättan och Falun ha under de senare 
åren även byggt och levererat ett avsevärt antal elektrolok. 

5 
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Måttuppgifter i tabell A sid. CO—Dl. 
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70. SJ lokaliågslok litt. J au ar 1914. 
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71. SJ persontågstok lilt. S au dr 1908. 

72. SJ persontågslok lilt. S2 av år 1917. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



m
m

,  
hj

  u
ld

ia
m

  
74. SJ växlingslok lilt. K3 och K4 (f. d. lilt. Ke av år 1902).1  

75. SJ växlingslok flit. N av år 1900.1  
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73. SJ godstågslok lilt. GI au dr 1948. Spårvidd 1067 mm.2  

n 
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76. SJ godtågslok lill. G, inköpta från Tyskland 1918. 

77. SJ persontågslok 1111. L au år 1904.1  

78. SJ person- och godstågslok lilt. T2 au år 1906.1  

79. SJ lokaltågslok lilt. W au dr 1914. 

Turbingnistsläckaren A skorstenen är senare borttagen. 
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SO. Persontågslok, Nora-Bergslags ju. Nohab 1914. 

81. Persontågslok, Nora-Bergslags ju. Motala V. 1937. 

82. Godstågslok, Nora-Bergslags ju. Nohab 1928. 
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95. Persontågslok, 2-cyl.-komp. SJ litt. L31, f. d. Gäule—Dala ju. ASJ Falun 1902. 

96. Persontågslok, SJ lift. L5, f. d. Borås-Alvesta ju. Nohab 1931. 

97. Godstågslok, Trafikförvaltn. Grängesberg—Oxelösund. ASJ Falun 1942. 
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99. Växlingslok, SJ lilt. N6, f. d. Bergslagernas ju. Nohab 1916. 

98. Persontågslok, f. d. Lund—Bjerred jo. ASJ Falun 1901. 

100. Godslågslok, 3-egl. Trafikforvalln. Grängesberg—Oxelösund. Nohab 1928. 

fi 
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102. Persontågslok, SJ litt. S2t, span). 1067 mm, f. d. Blek. kustbanor. Nohab 1913.1  

101. Växlingslok, spdrv. 891 mm, Hellekis Cementbruk. Nohab 1909. 

103. Persontågslok, sparv. 891 mm, N. Östergötlands ju. Nohab 1917. 

1. Ombyggt 1923 med ny löpaxel bak och större förråd. 
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105. Personlagslok, spärv. 891 mm, N. Östergötlands jo. Motala V. 1945. 

106. Persontågslok, SJ litt. S14p, spå ru. 891 mm, f. d. Västergötland—Göteborgs ju. Nohab 1930. 

83 

104. Växlingslok, spårv. 891 mm, Sulfit AB Ljusnan. Nohab 1928. 
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b. Utländska lok 

107. Godstågslok för danska statsbanorna. Frichs 1941. 

108. iüxlingslok för danska slaisbanorna. Frichs 1943. 

109. Personlågslok, 	komp. för danska statsbanorna. Linden 1910. 
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• 
112. Snälltdgslok för finska slatsbanorna. Spärv. 1524 mm. Tammerfors lokverkst. 

113. Godstågslok, 3-cyl. för nederländska ju:na. Nohab 1944. 

114. Snälltagslok, 3-cg!. för nederländska ju:na. Nohab 1945. 
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117. Godstågslok för Argentina. Spå ro. 1000 mm. Nohab 1924. 

118. Godstågslok für turkiska statsbanorna. Nona!, 1927. 

119. SnCilltågslok, 4-eyl. med "strömlinje"-omklädnad, benämnt "Coronation" (kröning). London, 
Midland & Scottish Railway, England. Byggt d järnvägens verkstäder, Crewe, 1937.1  

1  Detta lok, vars konstruktion närmare framgår av plansch i slutet av denna bok, med till-
hörande 8 st. specialbyggda vagnar löpte sträckan London—Glasgow, 646 km, på 61/2  timmar. 
Ar 1939 blev hela detta tågsätt överfört med båt till Amerika där det efter en uppvisningsfärd 
genom staterna och besök i 38 städer blev en sevärdhet på världsutställningen i New York 
samma fir. 
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II. Lokens indelning 

188. Man kan indela ångloken efter flera olika grunder. Gemensamt för praktiskt 
taget alla arter är dock deras egenskap av friktions- eller adh,esionslok, d. v. s. att de 
framföras på släta skenor med enbart fiktionen som dragkraftsförmedling. S. k. 
kugghjulslok, som på grund av otillräcklig adhesion för banans stigning äro försedda 
med kugghjul på loket för ingrepp i kuggstång på banan, förekomma egentligen 
endast vid branta bergbanor i utlandet. 

189. Här nedan återgivas de vanligaste indelningsgrunderna för loken. 
A. Efter banornas spårvidd. I Sverige hava huvudbanorna s. k. normal spårvidd 

1 435 mm, stycket 193, men det förekommer även smalspårsbanor med 1 067, 891 
och 600 mm sparvidder. Uppdelningen blir alltså: 

a) Normalspårslok — för 1 435 mm „spårvidd. 
b) Smalspcirslok — för mindre sparvidder. 

B. På grund av sin tjänst eller hastighet och dragkraft indelas loken i: 
a) Snälltå gslok med största hastighet av minst 90 km pr timme. 
b) Persontågslok „ 	 c:a 70-90 km pr timme. 
c) Godstågslok 	„ 	1, 	1) 	c:a 50-70 
d) Växlingslok — i regel tanklok. 

C. I avseende ph sättet för medförande av bränsle- och vattenförråd skiljer 
man på: 

a) Tenderlok, som medföra bränsle och vatten i en särskild till loket kopplad 
vagn: tendern, samt 

b) Tanklok, där bränsle och vatten medföres i behållare direkt på loket. 
Vid norraalspårsbanor användas tanklok huvudsakligen i växlings- och förorts- 

tjänst, vid smalspirsbanor äro de mera allmänt använda för alla tågslag. 

D. Efter det sätt, varpå ångan utnyttjas skiljer man mellan: 
a) Tvilling-, trilling- och fyrlinglok, samtliga med enkel ångutvidgning (expansion), 

samt 
b) Kompoundlok med två, tre eller fyra cylindrar och tvåfaldig ångutvidgning. 

E. Efter ångans beskaffenhet blir uppdelningen: 
a) Våtånglok — fuktig ånga. 
b) Överhettningslok — överhettad ånga. 
Förut befintliga våtånglok försvinna efterhand genom slopning eller ombyggnad 

till överhettare. 
F. Efter bränslets beskaffenhet i: 
a) Lok för stenkolseklning. 
b) „ 	„ ved- eller torveldning. 
c) „ 	„ torv- eller kolpulvereldning. 
d) „ „ oljeeldning. 
Lok, byggda för stenkolseldning, kunna efter vissa förändringar användas för de 

• övriga bränsleslagen. 

G. Byggnadssättet i övrigt kan ge anledning till olika indelningar t. ex.: 
a) Lok med två, tre eller fyra cylindrar. 
b) Lok med yttercylindirar, belägna utanför ramarna, — med innercylindrar mellan 

ramarna, — med ytter- och innercylindrar. 
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c) Lok med turbindrift i stället för kolvmaskineri. 
d) Lok med innerramar, belägna innanför hjulen, — med ytterramar utanför 

hjulen. 
e) Lok med endast en drivaxel, okopplad — med två eller flera kopplade axlar. 
f) Lok med endast fasta axlar eller jämte fasta axlar förskjutbara eller efter kurvor 

inställbara axlar, vilka kunna vara kopplade eller löpaxlar, i senare fallet lagrade i 
lokramarna eller såsom en- eller tvetaxliga boggier. 

190. Loken kunna alltså uppvisa många skilda former, beroende på deras använd-
ning eller andra omständigheter. Man återfinner dock hos alla ånglok vissa huvud-
delar, som i stort sett äro varandra lika, hur mycket de yttre och inre anordningarna 
i övrigt växla. 

Dessa huvuddelar äro: 
A. Ramverket och hjulsatsen, som ha till ändamål att uppbära ångpannan och 

maskineriet och möjliggöra lokets förflyttning. 
B. Ångpannan med ändamål att alstra den kraftkälla: ånga av högt tryck, som 

skall driva fram loket. 
C. Maskineriet med ändamål att omsätta ångans energi i dragkraft och rörelse. 
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Första delen 

Hjulsats och ramverk med tillbehör 

191. Hjulsatsen utgöres av lokets axlar med hjul, som i förening med det på 
axlarna vilande ramverket bilda ett långsträckt vagnliknande fordon, på vilket 
pannan är upplagd och vid vilket cylindrarna samt lager och styrningar för maski- 
neriet äro fästa. 

I. Hjulsats 

192. Hjulpar. En axel med de båda på densamma fästa hjulen utgör ett hjulpar, 
bild 122. Hjulen skola sitta orubbligt fast på axeln, så att de vrida sig gemensamt 
med denna. 

En hjulsats omfattar antingen samtliga hjulpar till ett lok eller en tender (en 
fullständig hjulsats) eller endast samtliga kopplade hjulpar till ett lok (en drivhjul- 
sats). En fullständig hjulsats utgöres således av minst två hjulpar. 

I Sverige är sex hjulpar det största antal som förekommer å lok, tenderhjulparen 
icke inberäknade. 

193. Spårvidd. Avståndet mellan skenornas innerkanter kallas spårvidd. 
Den spårvidd, 1 435 mm (4' 81/2" engl.), som George Stephenson använde vid 

byggandet av lok och järnvägar, hade valts efter de hästbanor vid kolgruvor, varmed 
han sysslat. Hans son Robert förde detta spårmått vidare ej blott i England utan 
även i andra länder. 

Emellertid uppstodo andra järnvägsbyggare och valde spårvidd tämligen godtyckligt, emedan 
man i järnvägarnas barndom ej fäste någon vikt vid, att de i händelse av sammanknytning 
skulle kunna överföra varandras materiel. Sålunda inträffade det, att en spårvidd av 1 525 mm 
(5' engl.) kom till användning i Ryssland och Finland, 1 600 mm (5' 3" engl.) i Irland, 1 676 mm 
(5' 6" engl.) i Spanien och Portugal. I järnvägarnas moderland England anlades ett stort järn-
vägsnät, Great Western Railway, med 2 135 mm (7' engl.) spårvidd, men dessa linjer bleve under 
1890-talet ombyggda till den Stephensonska spårvidden. 

I Frankrike är sparvidden visserligen omkring 1 440 mm, men detta hindrar ej normal-
spåriga banors vagnar att med full säkerhet ingå å de franska banorna. 

Mindre spårvidder förekomma även. De i Sverige förefintliga äro huvudsakligen 1 067 mm, 
891 mm och 600 mm. 

Normal spårvidd. Der'. Stephensonska sparvidden är numera så allmänt använd, 
att den kallas normal spårvidd. Huvudbanorna i Sverige äro byggda med denna 
spårvidd. 

De beskrivningar å lok, som i det följande komma att lämnas, hänföra sig till 
sådana för normal spårvidd, för så vitt ej annat angives. 

1. Axlar 

På ett lok förekommer i allmänhet tre slag av hjulpar, vilka i dagligt tal vanligen 
benämnas "axlar". 
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122. Drivaxel och hjul med hjulvevar. 1: 25. 

194. Axlarnas indelning. Man skiljer på löpaxlar, drivaxlar och koppelaxlar. 
En löpaxels ändamål är dels att uppbära en del av lokets vikt, då denna är för 

stor för de kopplade axlarna, dels att giva loket en god styrning i spåret. Löpaxlar 
äro belägna antingen framför eller bakom de kopplade axlarna eller på båda ställena 
samtidigt. A tenderlok hava de bakre löpaxlarna vanligen större hjul än de främre. 

Drivaxeln är en sådan bäraxel, till vilken den i cylindrarna alstrade drivkraften 
först överföres (genom vevstakarna) och omsättes i en kringvridande rörelse, varvid 
loket förflyttas med tillhjälp av övriga kopplade axlar. 

Koppelaxlarna äro bäraxlar, som medelst koppelstänger äro förenade med driv-
axeln, så att maskinkraften överföres även på dem. Benämningen "drivaxel" 
användes därför ofta även för koppelaxlarna, liksom man i uttrycket "de kopplade 
axlarna" även inbegriper drivaxeln. 

Antalet och anordningen av driv-, koppel- och löpaxlar är beroende på lokets 
ändamål och byggnadssätt. (Jämför beteckningar för axelanordningar å sidan 163.) 
Ju större dragkraft loket skall utveckla, desto större är det antal axlar, som behöva 
vara kopplade. 

Drivaxelns form är beroende av cylindrarnas läge utanför eller innanför ramarna. 
I förra fallet är axeln rak med vevtapparna utanför hjulen, i senare fallet krökt, 
varvid vevtapparna bilda en del av axeln. Det senare slaget drivaxel kallas 
vevaxel. 

123. -Rak lokaxel. 1: 20. 

195. Axelns olika delar. Dessa äro axelskaftet 1, bild 123, mellan lagergångarna 
eller stosarna; navsätena 2, där hjulen äro fästa medelst påpressning; lagergetngarna 
eller axeltapparna 3, som omslutas av axellagren, på vilka ramverket i sin tur vilar, 
samt axelstosarna 4, vilka genom anliggning mot lagrens insidor jämte hjuln,aven 
hindra axelns förskjutning. Ofta saknas stosarna 4, varvid hjulnaven ensamt styra 
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124. Helsmidd vevaxel med Fremontska urtag. 1: 20. 

axeln i dess längdriktning. Vid vevaxlar, bild 124, begränsas lagergångarna inåt av 
vevskingarna 5, vilka här äro skivformiga och förena vevtapparna med axeln. 

Mellan stosarna å raka drivaxlar eller vevslängarna å vevaxlar äro i allmänhet 
excenterskivorna anbringade, där sådana användas. 

Om ramarna ligga utanför hjulen såsom å tendrar och ofta å boggier, komma 
lagergångarna utanför navsätena, bild 125, samt stosarna utanför lagren vid 
axelns ändar. 

125. Tenderaxel. 1: 20. 

196. Raka axlar tillverkas av kolstål, som normaliseras eller därjämte seghärdas, d. v. s 
genomgår en värmebehandling, som skall ge materialet bästa möjliga egenskaper, eller också 
av kromnickelstål, som seghärdas. Vevaxlar tillverkas av kromstål eller kromnickelstål, som 
seghärdas. 

Axlarna bearbetas överallt och axeländarna blanksvarvas. Lagergångarna finsvarvas och 
poleras i svarv med härdade ståltrissor för att bliva på samma gång hårda och släta i ytan. 

197. Påldinningar pd axlar. En axel tages i anspråk på många olika sätt. Lokets vikt vilar 
genom lagren på axlarnas lagergångar, och från skenorna verkar trycket mot hjulen i motsatt 
riktning på axeln. PA en driv- eller koppelaxel verkar ångtrycket i cylindrarna genom vevstakar 
och koppelstänger såväl böjande som vridande. En annan vridningspåkänning uppstår vid gång 
i kurva genom att det yttre hjulet därvid har längre väg att rulla än det inre. Då båda hjulen 
sitta orubbligt på axeln, måste alltså det ena samtidigt med rullningen släpa på skenan. Vrid-
ningspåkänningen blir större ju större friktionen är mellan hjul och skena, d. v. s. ju större hjul-
trycket är, och ökas även med hjuldiametern. Åxeln åverkas även av de s. k. fleinsslötarna, som 
uppstå, då loket under gång på rakspår av skilda orsaker slänger mellan skenorna, varvid den 
ledande axelns hjul växelvis stöta med sina flänsar mot skenorna, eller då loket går in i en kurva. 
I ogynnsamma fall kunna dessa stötar mot främre axelns hjul vara så häftiga att loket spårar 
ur. Stötarna överföras genom hjulnavet på axeln, och deras verkan blir farligare, ju större hjul-
diametern är, emedan de då-  verka med en större hävarm. 

Bild 126 visa de krafter, som verka på en drivaxel. V betecknar trycket på lagergången på 
grund av lokets vikt, M mottrycket från skenan, S den friktionskraft från skenan, som drager 
loket framåt, K den till vevtappen överförda cylinderkraften, som vrider hjulet, och F riktningen 
av en flänsstöt. 

Axelns grovlek är betingad av belastningarna på densamma, av vilka de, som komma från 
cylinderkraften äro störst då det gäller driv- eller koppelaxlar. Vertikalbelastningen av lokets 
tyngd såväl som det vridande momentet fordra en överallt lika grov axel, under det att fläns-
stötarna verka starkast närmast navsätet. Axeln göres alltid grövst i navet och i lagergången, 
det senare även med tanke på avnötningen. Mellan lagren göras axlarna något klenare, vilket 
är till fördel för deras elasticitet vid stötar och särskilt framträdande hos tender- och vagnsaxlar, 
bild 125. 
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126. Krafter som verka pd en drivaxel. 

198. Vevaxlarna äro på grund av sin oregelbundna form jämförelsevis mera öm-
tåliga än raka axlar, och britekor, som efterhand kunna föranleda brott, uppstå i 
regel förr eller senare å dylika axlar. De kunna dock gå med dylika bräckor i åra-
tal, innan bräckorna ökats till sådan storlek, att axeln måste kasseras. 

Ett sinnrikt sätt att minska faran för brott å vevaxlar är att förse vevslängarna 
med s. k. Fremontsk urtagning, 6, bild 124. Den stora påkänning, som eljest 
skulle uppträda i hörnet mellan vevskivan och axeln eller vevtappen, blir genom 
urtagningen fördelad åt båda sidor och väsentligt minskad, samtidigt som veven 
blir mera fjädrande mot stötar. 

A-A 	B-B 	C-C 
127. Z-formad vevaxel. 1: 20. 

Då excenterskivor ej behöva anbringas på vevaxelns mellandel, kunna de inre 
vevslängarna och denna mellandel ersättas med en sned förbindning mellan vev-
tapparnas innerändar enligt bild 127. Härigenom vinner axeln i hållbarhet på grund 

7 
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av enklare och mera jämnstark form samt i minskad vikt. Bräckor uppstå mera 
sällan i dylika s. k. Z-formade vevaxlar. 

199. Axlar äro liksom andra maskindelar av stål mycket ömtåliga för skarpa in-
svarvningar eller oförmedlade ändringar av diametern. En dylik hastig ändring i 
axelns styrka ger ofta anledning till bräckor. Därför skola alla övergångar frail en 
grövre till en klenare del av axeln ske antingen så småningom eller med en ordentlig 
rundning s. k. hålkäl. Kilspår i axlar eller tappar skola likaledes vara rundade 
bottenkanterna och i ändarna. 

2. Hjul 
200. Hjulens indelning. Hjulen ha till uppgift att i förening med axlarna 

uppbära loket samt förmedla dess förflyttning och styra loket i spåret. Efter samma 
grund som axlarna indelas hjulen i löphjul, drivhjul och koppelhjul. 

201. Ett hjul, bild 128, består i allmänhet av följande delar: 
Hjulstommen, som utgöres av navet 1, ekrarna 2 och lötrin gen 3 samt 
Hjulringen 4, den yttre delen av hjulet, på vilken detsamma rullar. 

128. Ekerhjul. 1: 20. 

129-130. Skivhjul på tenderaxel för rullager. 1:20. 
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Efter utförandet skiljer man på: 
Skivhjul, bild 129— 130; om navet och lötringen äro förbundna med en i samma 

stycke utförd skiva och hjulringen är i ett stycke för sig. 
Ekerhju/ eller stjärnhjul, bild 128, om navet och lötringen förenas medelst 

från navet strålforraigt utgående armar eller ekrar. 
Genom bromsning och nötning mot skenan utsättas hjulen för stark avnötning 

på löpbanan. Därför utföres hjulringen alltid lös och utbytbar. 

131. Drivhjul till lok lilt. R. 1: 20. 

202. Hjulstomme. Skivhjulen användas i många fall för vagnar samt förekommo 
på sin tid vid smalspå'rlok eller vissa löphjul på större lok. De hava den olägenheten 
att innanför dem liggande lager och maskindelar bliva svåråtkomliga för skötsel 
och eftersyn. Skivhjulen kunna i likhet med helhjulen gjutas av tackjärn, men det 
bästa tillverkningssättet för båda slagen av hjul är då, de i särskilda valsverk valsas 
av stål. Skivhjulen kunna även smidas, varvid navet och skivan först smidas i ett 
stycke och den valsade lötringen därefter svetsas amman med skivan. 

För lok användas numera hjul med ekrar, ekerhjul. 
Till inemot slutet av förra århundradet smiddes ofta hjulstommarna i skilda 

delar, vilka sedan sammansvetsades. Detta framställningssätt gav givetvis en ojämn 
och bristfällig produkt, varför man övergick till att gjuta stommarna av stål, så 
snart stålgjutningen utvecklats tillräckligt. Dylika hjul visas i bild 128 och 131. 
Lötringen har en mer eller mindre trekantig genomskärning, och ekrarnas är i regel 
oval. Hjul av stålgjutgods äro starka och hållbara, dock uppkommer vid hjul med 
vevar stundom bräckor i ekrarna, vilka dock kunna repareras medelst svetsning. 
Vid liten hjuldiameter är det stundom omöjligt att få motvikterna nog tunga av 
enbart stål, och de gjutas då ihåliga samt fyllas med bly, bild 131. 

203. Hjulringar. Med undantag för helhjulen utgöra hjulringarna en del för sig. 
I början framställdes de av valsade stänger av puddeljärn, som böjdes i ring och 
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svetsades, men år 1853 började Krupp i Essen, i Tyskland att tillverka helvalsade 
hjulringar. I Sverige började Sandvikens järnverk att år 1868 valsa hj ulringar av 
bessemerstål och fortsatte därmed till år 1904. Detta material blev dock ojämnt 
och således mindre lämpligt, varför det efter år 1901 allmänt ersatts av martinstål. 
Martinhjulringar tillverkas sedan år 1906 av Surahammars bruk. 

204. Hjulrings form. Eftersom ett av hjulens ändamål är att styra loket i spåret, 
är varje hjulring försedd med fläns på den inåt spåret vända sidan. För att under-
lotto lokets gång i kurvor bruka dock flänsarna på hjul till mittaxlar svarvas tun-
nare än på de övriga hjulen. De skulle t. o. m. kunna uteslutas, men då uppkommer 
svårighet att vid behov rulla hjulparet ensamt för sig på spåret. 

Då hjul med tunnsvarvad fläns slitas på löpbanan, uppkommer en "valk" av gods 
närmast ilänsen, vilken, förorsakar obehag vid gång i kurvor och i växlar. På senare 
tid har man därför försökt svarva bort det överflödiga godset i form av en ränna 
3 närmast hjulflänsen, varigenom nämnda "valkbildning" motverkas, se bild 133. 

För att minska fordonets slingring i spåret svarvas hjulringarnas löpytor koniska 
med den, form, som bild 132 och 134 utvisa. 

Den tunnsvarvade flänsen, bild 133, har en cylindrisk yta 4 på toppen, varigenom 
den bättre kan rulla på sparrännans botten, då loket passerar vissa spårkorsningar, 
som böra skyddas från tryck från lokhjulens löpyta. 

205. Hjulrings fastsättande. Hjulringarna äro på grund av glidningen mot 
och rullningen på skenorna samt vid bromsade axlar på grund av bromsblockens 
friktion utsatta för en betydande avnötning och måste därför tid efter annan om-
svarvas. När tjockleken nedgått till ett visst minsta mått, angivet genom ett å 
ringens utsida insvarvat spår 2, bild 132 och 133, måste de ersättas med nya. De 
skola därför vara så fästa på hjulstommen, att de lätt kunna utbytas. 

132. Skärning au hjulring. 

3 
133. Skärning au hjulring med 

tunnsuarvad fläns. 1.: 3. 

Hjulringen fästes på hjulstommen medelst krympning. Hjulringen svarvas därför 
med en invändig diameter, som är något mindre än lötringens yttre diameter. Skill-
naden mellan dessa diametrar kallas krympmeitt och utgör vanligen en tusendel av 
hjulringens yttre diameter. Vid påkrympningen uppvärmes den invändigt färdig-
svarvade hjulringen något 100-tal grader, varvid den utvidgar sig, så att dess inre 
diameter blir större än lötringens yttre diameter. Hjulstommen nedsänkes där-
efter i ringen, vilken vid svaln.andet sammandrager sig och klämmer sig fast kring 
hjulstommen. 

Det händer någon gång att hjulringen lossnar genom hamrandet mot skenorna, 
särskilt om ringen är tun  nsliten. Man måste därför genom särskilda medel dels 
hindra ringen att vrida sig eller förskjuta sig i sidoled på hjulstommen samt dels 
förebygga att delar av ringen slungas bort vid möjligen inträffande ringbrott, sam-
tidigt som fastsättningen icke får försvaga ringen. 
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206. Hjulringarna fastsättas i regel på följande sätt, se bild 134-135. Sedan 
ringen blivit påkrymt hjulet, inlägges i spåret 1 i hjulringen en avpassad järnring, 
den s. k. sprängringen 2, varefter kanten 3 å hjulringen nedhamras över spräng-
ringen. Hjulringen hindras således från sidoförskjutning och bitar kunna ej bort-
falla, om ringen skulle brista. För att hindra vridning äro urtagningar 5 gjorda i 
lötring och hjulring, i vilka urtagningar sprängringen nedhamras. 

207. Vid ny påkrympning av lossnad hjulring är det stundom behövligt att an-
vända mellanlägg, bestående av 0,50-1,00 mm tjocka stålband, vilka inläggas 
runt om mellan lötring och hjulring. 

134-135. Hjulring, fäst med sprängring. 1: 3, 1: 1. 

208. Hjulens fastsättande på axlarna. Förr fästes hjulen på axlarna endast 
med en eller flera kilar, vilket emellertid var mindre pålitligt. Det bästa sättet är 
att med starkt tryck pressa hjulen på axlarna. Presstrycket kan härvid uppgå till 
130 à 150 ton, och i regel beräknas ett presstryck motsvarande 5 till 6 ton för 
varje cm av navsätets diameter. Sålunda påpressade sitta hjulen säkert utan kil, 
dock användes kil för kopplade axlar, vilka äro utsatta för vridningsåverkan i 
förhållande till axeln. 
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3. Vevar och tappar 
209. Den i ångcylindern utvecklade kraften överföres till drivaxeln och sätter 

denna i vridningsrörelse genom att verka på vevtappar, fästa i drivhjulen eller ut-
bildade i axeln. Vevtapparna äro fastsatta i vevar, och avståndet från tappens mitt 
till axelns kallas vevens längd eller vevradien. Vevcirkelns diameter d. v. s. dubbla 
vevradien benämnes slaglängd. 

137. Toleylinderlok med yllercylindrar. 

138. Trecylinderlok med eylinderkraflerna verkande pd en och samma axel. 

t4A- 
Formen, anordningen och utförandet av vevarna bero på, huru loket är utfört. 
Vid hit cylinderlok äro vardera hjulparets båda vevar ställda i rät vinkel (90°) i 

förhållande till varandra, varvid högra veven vanligen går före den vänstra, då loket 
rör sig framåt, bild 136 och 137. 

Vid treeylinderlok kunna antingen alla cylinderkrafterna verka på en och samma 
drivaxel, bild 138, eller kraften från innercylindern på en axel och från de båda 
yttercylindrarna på en annan. Vevarna äro här ställds i 120° vinkel i förhållande 
till varandra. 
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Vid fyrcylinderlok med två ytter- och två innercylindrar äro antingen alla ve-
varna anbragta på ett och samma hjulpar och bilda rät vinkel med varandra, bild 
139, eller verkar kraften från yttercylindrarna på en axel och från innercylindrarna 
på en annan. 

139. Fyreylinderlok med cylinderkrafterna verkande på en och samma axel. 

if  

140. Vev- och koppel appar med vevlappen innanför koppellapparna. 1 : TO. 

De allmännast förekommande formerna för lokvevar äro följande: 
210. Med hjulet fast förenad vev, hjulvev, bild 122 och 131. Veven utgör 

i detta fall en del av hjulstommen och är utbildad från navet samt förenar även en 
del ekrar med varandra. Hjul med dylika vevar användas i regel för alla kopplade 
axlar. Vevarna äro utförda på samma sätt till såväl driv- som koppelhjul, och det 
är endast tapparna, som skilja sig från varandra. 

Övriga förekommande vevar jämte vevaxlar behandlas efter tapparna. 
211. Vev- cock koppeltappar. Lokets drivaxel är försedd med både vev- och 

koppeltappar, koppelaxlarna däremot endast med koppeltappar. ./ lok med ut-
vändiga cylindrar utgör vevtappen förlängning av drivaxelns koppeltapp. Undan-
tagsvis kan dock vevtappen ligga innanför koppeltappen, bild 140. Lok med invän- 
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142. Koppeltapp för förskjutbart 
koppelstångslager. 1: 10. 

diga cylindrar äro försedda med vevaxel, och såväl vevarna som vevtapparna ut- 
göra i detta fall delar av denna axel. 

Tapparnas dimensioner bestämmas av hållfasthetsskäl, så att de tåla den största 
i vevstakar och koppelstänger förekommande kraften. För att varmgång ej skall 
uppstå, böra lagerytorna dessutom göras tillräckligt långa, enär det genom frik-
tionsarbetet i tappens lager alstrade värmet bättre avledes, ju längre lagergången är. 

I bilderna 140-149 äro olika vev- och koppeltappar framställda. Vevtapparna 
hänföra sig till lok med yttercylindrar. 

Tappen fästes i hjulstommen medelst inpressning. Presstrycket skall utgöra 5 till 
6 ton för varje cm av tappens diameter. A tappen finnes ofta en ansats eller s. k. 
stos 5, som hindrar att tappen pressas in för långt. 

ff  

141. Vev- och koppeltappar vid tre kopplade• axlar. 1: 10. 

143. Kulformig koppeltapp. 

Bild 141 visar en anordning av vev- och koppeltappar för lok med tre kopplade 
axlar och yttercylindrar. Mittaxeln II är drivaxel, 1 är vevtapp samt 2 och 3 koppel-
tappar. Vevtappen måste här ligga utanför koppeltappen, vilket är det vanliga. 
Innanför kan den ligga endast om den första kopplade axeln är drivaxel såsom i 
bild 140. 

212. Det förekommer ofta, att vissa av lokets axlar äro förskjutbara i sidoled 
(stycket 333). För att bändningar därvid ej skola uppstå i koppelstängerna, göras 
koppeltapparna antingen så långa att koppelstångslagret kan förskjuta sig på 
tappen, bild 142 (stycket 725), eller också göres tappen kulformig, bild 143, varvid 
koppelstången måste ha en ledgång med lodrät tapp (stycket 725). 

213. En förenad vev- och koppeltapp II, bild 141, har ofta en stos 7 mellan de 
båda tappytorna. Stundom måste emellertid lagren förlängas för att undvika varm-
gång så att stosen försvinner, bild 148, och således vev- och koppelstångslagren. ligga 
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146. Koppeltapp. 1: 10. 

144. Vevtapp, sammansmidd med motuev för slidrörelsen. 1: 10. 
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mot varandra. Det yttre lagret stödes på utsidan antingen med en på tappen fast 
stos 6, bild 141, eller med en ring 8, bild 140, som med en sprint är fäst vid tappen. 
Tappen i bild 148 avslutas med ea bricka 8, som fasthålles genom muttrarna 9. 
Sprinten 10 hindrar brickans vridning. Vid, koppeltappen å bild 146 är brickan a 
försedd med en bult 11 genom tappen med mutter 9 på hjulets insida. En liten kil 
(knaster) 10 hindrar här brickans vridning. Emedan vevstaken i detta sista fall 
passerar alldeles utanför tappen, är det ej plats där för muttrar. Anordningen med 
lif• ring, bricka eller bult är nödvändig, då koppelstångslagren äro ringformiga och 
inpressade i stängerna. 

145. Ventapp med fastskruvad motoev för slidrörelsen. 1: 10. 

214. Motvev. Ett särskilt slag av vevtapp visas i bild 141 och 145. Det är en vev-
tapp med motvev eller excentervev. Motveven har till ändamål att ge sliden dess rö-
relse vid utvändig slidstyrning. Slidslaget är.  mycket mindre än kolvslaget, därför 
går motveven från vevtappen inåt axeln till en vevcirkel med mindre radie än kolv-
vevens, bild 131. Stundom är motvevens tapp utbytt mot en eller två excenterskivor, 
bild 147. Motvevar användas även för att driva hastighetsmätare och smörjpress. 
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149. Anordning vid ytterramar med på axeländen pdpressad vev. 1:15. 

Motveven smides stundom i ett stycke med vevtappen, bild 141, eller fästes vid 
densamma med skruvar, bild 131 och 145. Den kan också pressas fast på vev-
tappens förlängning, bild 149. 

I änden av vevtappen 1, bild 145, är upptaget ett spår, vari excenterveven 2 
är noggrant inpassad och fasthållen av skruvarna 3. Muttrarna 4 säkras medelst 
plåtbrickan 5, i sin tur fasthållen av skruvarna 6. På tappen 7 är excenterstången 
lagrad och fasthålles av brickan 8, fast med en konisk pinne 9. 

Av bilderna framgår, att den inre tappen är grövre än den yttre vid tapp med 
två lagerytor. Detta beror på att den inre tappen har att motstå ett större böjande 
moment än den yttre. 

215. Vevar för vevaxlar. Fordrar lokets byggnadssätt innercylindrar, blir veven 
och vevtappen en del av axeln, och man erhåller en s. k. vevaxel (stycket 194)._ 

Vevaxlar användas vid tvillinglok med innercylindrar samt vid tre- och-fyr- 
cylinderlok. 

216. PA axeländen påpressad vev. För lok med yttercylindrar och ramarna 
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utanför hjulen, vilket stundom förekommer vid smalspårlok, kunna vanliga hjul-
vevar ej användas. Även axellagren ligga här utanför hjulen, och vevarna anbringas 
därför på den utanför lagergången förlängda axeln medelst krympning eller på-
pressning. 

En särskild form uppvisar veven i bild 149. Det på axeln fastpressade vevnavet 
bildar här lagergång för axellagret. Axeltappen är konisk närmast hjulnavet för att 
öka styrkan, och vevnavet är ytterligare säkrat med indrivna pinnar. Tyngden av 
vevtapp och vev samt del av vevstake och koppelstång utbalanseras genom en vid 
vevskivan fäst motvikt. 

II. Ramverk 
217. Ett loks ramverk utgöres av den fasta stomme, vid vilken lokets alla delar 

äro fast eller rörligt förbundna. Till ramverket räknas ramarna med sina, förbind-
ningar, ramstagen, även axellager och bär/jädrar, bromsanordningen, drag- och stöt-
inrättningar, boggier m. m. 

I. Ramar 
218. Ramarna utgöras av två i lokets längdriktning sträckta balkar, utförda an-

tingen av valsad plåt, plåtramar, eller gjutna av stål i form av ett s. k. fackverk, 
stavramar. 

219. Man kan tala om huvudramar och biramar. De förra uppbära pannan och ut-
göra fästen för cylindrarna samt för drivaxlarnas lager. De senare upptaga en eller 
flera löpaxlar och äro rörliga i förhållande till huvudramarna; de kallas boggiramar. 

220. Ramarna äro belägna antingen innanför hjulen, innerramar, vilket är det van-
liga å lok, eller utanför hjulen, ytterramar, såsom t. ex. å tendrar. 

För lok är innerramar den bästa anordningen, ytterramar förekomma egentligen 
endast å vissa smalspårlok, där det skulle bli för trångt att med innerramar få plats 
med behövliga maskindelar. Lok med ytterramar gå lugnare och med mindre sido-
svängningar än lok med innerramar på grund av det större avståndet mellan bär-
fjädrarna. 

Tidigare ha i Europa plåtramar nästan uteslutande använts, tills i början på 
1900-talet de i Amerika brukliga stavramarna även på sina håll vmm  o insteg. 

221. Plåtramar, bild 150 och 151. Ramplåtarna valsas av stål och bearbetas 
efter ritning till den form, de skola hava. Urtagningar göras för axellagerboxar 
bild 151, för fjäderbalanser 2 eller 3, för viktminskning 4 och för cylindrarnas fäs-
tande 5. Detta sker genom borrning, hyvling och fräsning, ävensom genom utskär-
ning med syrgaslåga. 

Ramplåtens höjd över urtagningarna för lagerboxarna bestämmes med hänsyn 
till på,känningarna av cylinderkraften, fjäderbelastningen och vid lokets lyftning 
och uppgår till 300-550 mm. Urtagningarna för lagerboxarna förstärkas med s. k. 
hornblock, bild 176 och 180. Om ramen av utrymmesskäl ej kan ges tillräcklig höjd 
över urtagen, kan den förstärkas -genom pånitade plåtar eller stagvin.klar. Ram-
plåtarnas tjocklek är vid normalspårslok 20-35 ram och vid smalspårslok 15-20 ram. 

222. Stavramar, bild 152 och 153. I Amerika utföras huvudramarna av fyr-
kantiga, stavformiga delar. De sammanfogades förr genom svetsning, men utföras 
nu gjutna i ett stycke av stålgjutgods. Det finnes där exempel på att båda ramarna 
med samtliga stag och även cylindrarna utformats i ett enda gjutstycke. 

Stavramar ha kommit till användning för flera av SJ:s loktyper, dock ej för 
tanklok, där plåtramar visat sig lämpligast. 

223. Bland stavramarnas fördelar framför plåtramar må framhållas det ringa 
antalet nitar och skruvar för sammansättningen, de noggrant bearbetade ytorna, 
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som möjliggöra utbyte utan efterpassning av, vid ramarna fästa delar, samt att de 
mindre dölja innanför dem liggande delar av maskineriet. 

Om ramarna äro långa, utföras de vanligen i två delar. Främre delen kan då 
utgöras av en smidd eller stålgjuten grövre stav av fyrkantigt tvärsnitt, bild 153, 
vilken på grund av sin ringa styvhet stagas framför cylindrarna genom en mot 
rökskåpet uppgående sträva, bild 78. Stundom utbildas denna del genom gjutning 
till en form, som påminner om en plåtram, bild 152. 

154. Bakre del av ramverk och fjäderupphängning. 1: 35. 

Skarven mellan de båda ramdelarna utföres med kilar, särskilt noga passade mot 
ytorna 1, och drivna, brotschade skruvbultar, bild 156. 

I bild 151 äro plåtramarna 1 baktill skarvade med ramdelar 2 av stålgjutgods. 
Den breda eldstaden hos pannan, som går långt utanför ramarna, medgiver ej den, 
för plåtramar erforderliga höjden. 

224. Snöplogar och gardjärn. De senare användas för att hindra på banan 
möjligen inkomna främmande föremål att komma under hjulen och föranleda ur-
spårning eller annan skada. Gardjärnen bestå av vid ramiens ände fästa plåtar 4, 
bild 155, neddragna så nära skenans överkant som möjligt. Gardjärn anbringas å 
tenderlok vid framänden och vid tenderns bakän,de samt å tanklok vid båda Andarna. 

De vid gardjärnen, och buffertbalken fästa skovlarna 5, bild 155, kallas även 
gardjärnsplogar och ha till uppgift att undanskaffa mindre snösamlingar på banan. 
Tanklok erhålla dylika snöplogar även vid bakänden. 

Gardjärnsplogarna behövas endast under vintern och äro eljest nedtagna. För 
stora snöanhopningar erfordras emellertid större och kraftigare plogar, vilka då för 
tillfället kopplas fast vid lokets framände. 
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2. Ramförbindningar 

225. För att ramarna skola kunna bilda den kraftiga stomme för loket, vartill 
de äro avsedda, måste de på ett säkert sätt förbindas med varandra. De viktigaste 
tvärförbindningarna utgöras av främre buflertbalken (vid tanklok båda buffert-
balkarna), vid innercylindrar de mellan ramarna belägna cylindrarna eller vid ytter-
cylindrar den kraftiga förbindningen dem emellan samt vid tenderlok dragleidan 
baktill. Övriga förbindningar äro belägna mellan de nu nämnda. 

226. Buffertbalk. Buffertbalken utgöres av U-järn eller av med mindre U- eller 
L-järn sammanfogade järnplåtar, bild 165, och är med vinkeljärn och hörnplåtar 
starkt förbunden med ramarna. Å. bild 155 består buffertbalken av en enda plåt 1, 
kraftigt stagad och förenad med ramarna medelst vinkeljärn samt vågräta hörn-
och stagplåtar 2 och 3. Hörnplåtarna äro uppstyvade genom flänsning i ytterkanteni  
Vid buffertbalken äro stöt- och draginrättningarna fästa (stycket 233). 

155. Bufferlbalk vid pledramar, snöplog 
och gardjärn. I: 20. 

156. Skarv för slavramar. 
I: 25, 1: 5. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



-e -e- -e- 4 

158. Ramslag av plåt och vinkeljärn. 1: 20. 

157. Ramstag au stålgjutgods. 1: 20. 

112 

227. Stagning vid cylind-
rarna. Vid cylindrarna måste 
ramarna på ett mycket starkt 
sätt förbindas med varandra, 
ty här äro de utsatta för de 
allra största påkänningarna. 
Givet är att mellan ramarna 
liggande cylindrar utgöra en. 
synnerligen kraftig stagning 
av ramarna. 

Detta är även fallet med den 
utvändiga cylinderanordning, 
som omtalas i stycket 649. 
Vardera cylindergjutstycket 
fortsätter in mellan ramarna 
och bildar här dels en, sadel 
för pannan, dels ett kraftigt 
stag för ramarna. Detta stag 
innehåller tillika ångtillopps- 
och ångavloppsrören för cy- 	-dt  dt  
lindrarn.a. Andra former för 
tvärförbindningar mellan cy-
lindrarna synas i bild 222, där 
lodräta och vågräta plåtstag 
eller stagplåtar av stålgjut-
gods på ett betryggande sätt 
sammanhålla ramplåtarna. 

228. Övrig stagning. Ofta 
tjäna tvärförbindningarna fle-
ra ändamål samtidigt. Ett fyr-
faldigt ändamål tjänar stag-
plåten av stålgjutgods å bild 
157. Den utgör fäste för gej-
derna vid 2, för delar av slid-
rörelsen vid 3 och 4 och för 
fotplåtskonsoler vid 5. Fast-
skruvad vid ramarna sam-
manhåller den dessa och mot- 
verkar sidoböjning genom att den med mellanläggsklotsar i. av metall stöder mot 
pannan. Söker nämligen ramverket att böja sig ut åt ena eller andra sidan, tager 
en av klotsarna t emot pannan, och utböjnirtgen förhindras genom rundpannans 
motstånd. Mellanlägget i skall passas så nätt, att det utan slag kan med handen 
skjutas in på sin plats. 

Ett annat sadelformat stag, som stöder mot pannan och är utfört av plåt och 
vinkeljärn, återgives i bild 158. 

3. Bäranordning för pannan 

229. Bäranordning vid rökskåpet. Vid uppeldning och avkylnun.g undergår 
pannan längdförändringar på 10 mm eller mera. Den, ena av pannans ändar, näm-
ligen den vid eldstaden, måste därför vara upplagd så, att den kan glida i förhål-
lande till ramverket, under det att den andra änden vid rökskåpet är så mycket 
kraftigare fastgjord vid ramarna. Staget mellan ramarna vid cylindrarna utbildas 
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159. Bärjärn för pannan d eldstadens 
sidor. 1: 6. 

7 

160. Bärjärn för pannan â eldstadens bakgavel. 
1:6. 

161. Bäranordning och låsjärn för pannan vid stavramar. 1: 8. 

därför till bäranordning för pannan, bild 150. Vid lok med inneliggande cylindrar 
utbildas dessa till bärsadel för pannan. 

230. Baranordning vid eldstaden. Denna anordning skall vara så, beskaffad, 
att pannans längdförändring vid temperaturväxlingar icke förhindras, men väl 
eldstadens sidoförskjutning samt pannans upplyftande ur ramen vid eventuella 
sammanstötningar eller urspårningar. 

231. Bild 159 visar ett mycket använt bärjärn 5, vilket är nitat på eldstadens 
sidor och stöder mot en slitskena 1 av gulmetall, vilken genom klackarna 2, 3 och 4 
hindras att förskjuta sig i ramplåtens såväl längd- som tvärriktning. Ansatsen 6 
förhindrar bärjärnets sidoförskjutning. För att hindra pannans upplyftande ur 
ramverket anbringas skruvar 2, bild 160, genom det vinkelformade bärjärnet, vilka 
gå fritt i avlånga hål i järnet 1 och äro gängade i järnet 3, vilket vilar på ett tvär-
stag 4 mellan ramarna. 

232. En bäranordning för pannan vid lok med stavramar visas i bild 161. På 
grund av sin bredd ligger eldstaden här över ramarna. Från pannans bottenring 
är en fot 1 nedgjuten, vilken med skoning 2 av metall vilar mot rambalkens över-
sida. Låsjärnet 3 är fastskruvat vid ramen och hindrar ej pannans längdförändring 
vid uppvärmning. 

8 
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4. Stöt- och drag inrättningar 

233. Varje järnvägsfordon skall i båda ändar vara försett med fjädrande stöt-
och draginrättningar. Deras uppgift är att förmildra de stötar och ryckningar, som 
uppstå då fordon t. ex. vid växling skjutas mot varandra, och göra deras samman-
koppling elastisk. Stötinrättningen utgöres antingen av två buffertar, fästa vid 
buffertbalken på visst avstånd från varandra, sidobuffertar (tvåbuffertsystem), 
bild 165, eller av en i vardera buffertbalkens mitt anbringad buffert, centralbullert 
(enbuffertsystem), bilderna 167-169. 

Sidobuffertar användas i Europa å alla normalspåriga fordon, under det att central-
buffert uteslutande användes vid smalspårfordon. I Amerika äro järnvägsfordonen 
utrustade med centralbuffert i förening med självverkande kopplingsanordning. 

Draginrättningen är förlagd i fordonets mittlinje och är, då centralbuffert an-
vändes, förenad med denna. Mellan lok och tender, som gå kopplade parvis, äro 
buffertar och draginrättning utförda på ett särskilt sätt (styckena 243-246). 

234. Buffertar för normalsparlok. Buffertarna, som å de äldsta loken helt 
och hållet saknades, bild 24 och 28, utgjordes sedermera av med hästhår fyllda 
lädersäckar, därefter av järnbuffertar med gumrniringar, för att sedan så småningom 
erhålla den form, de nu ha. En mycket använd buffert visas i bild 162. Den består 
av buffertskivan 1, smidd i ett stycke med buffertspindeln 2, som styres av buffert-
hylsan 3. Fjädringen erhålles genom en i bufferthylsan innesluten snäckfidcler 4, 
vilken. med sin ena ände stöder mot bottenbrickan 5 och med den andra mot fjäder-
brickan 6, som vilar mot en ansats på buffertspindeln. Fjädern hålles spänd genom 
muttern 7 eller genom en saxkil. Vid buffertens hoptryckning skjuter buffertspin-
deln in genom ett i buffertbalken upptaget hål. 

I varje fordons ände är, då man står vänd mot buffertbalken, bufferten till höger 
plan och bufferten till vänster välvd. Härigenom ernäs en bättre samverkan, ty skulle 
två plana buffertar trycka mot varandra, kunde de brytas eller böjas vid gång i 
kurvor, och om två välvda stötte ihop, kunde de möjligen "rida upp" på varandra. 

Bufferthylsorna, -Elora förr voro av gjutjärn, tillverkas nu genom smidning eller 
gjutas av stålgjutgods. De utföras ej längre slutna utan med fyra ben 9, som utgå 

163. Plan och välvd buffert. 1: 15. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



:2\ .1 .1 i  	.... 	  

ia=no 

1..i.• 

hl 

i 

ahl 

l  1 

	 •,.., ..,,„.*0  

ar- 	 ,smi 
gi. 	 =•1.16 a a .,... 

164. Hylsbuffert. 1: 22,5. 

115 
från den cylindriska delen 8, bild 163, och ha rätvinkligt utböjda fötter, fästa vid 
buffertbalken medelst skruvbultar, som även genomgå bottenbrickan. Vid en dylik 
öppen hylsa blir fjädern synlig för undersökning och hylsan lättare. 

Avståndet mellan buffertarna å samma buffertbalk kallas bugertvidden. 
235. Hylsbuffert. Det har visat sig, att buffertspindeln 2, bild 162, icke alltid 

kan motstå påfrestningarna, utan deformeras eller krökes. På grund härav har en 
nyare konstruktion, s. k. hylsbuffert, framkommit, där buffertspindeln är ersatt av 
ett cylindriskt rör, vilket får sin styrning i en vid buffertbalken fastsatt hylsa, 
bild 164. Hylsbuffertar användas såväl på nyare, större lok som på vagnar. 

236. Draginrättning för normalspfirlok, bild 165, omfattar dragkrok 1, drag-
stång 2, skruvkoppel 3 och säkerhetskrok 4. På ett lok kan givetvis ej anordnas s. k. 
genomgående draginrättning. Dragkroken måste där vara fäst vid tillhörande buf-
fertbalk och denna stark nog att motstå den i dragstången verkande kraften. 

237. Dragkroken utföres av seghärdat götjärn eller för sådana krokar, som skola 
svetsas vid dragstången, av normaliserat götjärn. Kroken skall i dragriktningen tåla 
en belastning av 20 ton utan kvarblivande formförändring och får ej brista vid 35 
tons belastning. 

Dragkroken får ej vara fäst direkt i buffertbalken, emedan denna i så fall kunde 
ryckas sönder. Kraften överföres därför genom dragstångsfitidern 6, som medelst 
en bricka trycker mot muttern 7 på dragkrokens skaft. 

238. Skruvkopplet, bild 165, består av en höger- och vänstergängad skruv 8 
med runda gängor och på Andarna försedd med stoppringarna 9, som hindra skruven 
att gänga sig ur tärningarna 10. På skruvens mitt finnes svängeln 11 för skruvens 
kringvridning, varigenom kopplet förkortas eller förlänges. Från den ena tärningen 
utgå länkarna 12, vilka medelst koppelbulten 5 äro fästa i dragkroken. Vid den andra 
tärningen är koppelbygeln 13 fäst, vilken vid koppling hakas på det anstötande 
fordonets dragkrok. 

165. Draginrättning för normalspårlok. 1: 25. 
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166. Säkerhelskedjor. 1: /5. 

167. Enkammarbuffert med ögla for smalspårlok. 1: 10. 

239. Koppelbulten 5 fast-
håller ej endast skruvkopplet 
utan även säkerhetskroken 4, 
vilken utgör en extra dragkrok, 
avsedd att i förening med 
kopplet på närmaste vagn 
bilda ett säkerhetskoppel för 
den händelse huvudkopplet 
skulle brista. I stället för detta 
koppel användes förr och även 
i våra dagar stundom s. k. 
säkerhetskedjer, bild 166, vilka 
dock icke äro så tillförlitliga, 
emedan de i regel brista sam-
tidigt med huvudkopplet. 

240. Buffert och koppel 
för smalspårlok. Eftersom 
dylika lok sakna sidobuffertar, 
äro buffert och koppel förenade 
till den förut nämnda central-
bufierten. Denna kan utföras 
som enkammarbuflert med ögla 
eller självkopplande hake, se 
bild 167 och 168. För kopp-
ling med hake måste emeller-
tid fordonen vara vända så 
att en koppling med hake 
kommer mot en utan hake. 
Numera användes därför sy-
stemet med tvåkammarbuffert, 
bild 169, varvid kopplingen 
blir lika i fordonets båda ändar 

168. Enkammarbuffert med sjdlokopplande hake for 
smalspdrlok. 1 : 10. 

169. Klemmings tvåkammar- 
bufferl med självkopplande 

hake for smalspdrlok. 1: 10. 
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170. Uppsättning av hopskruvbar tuåkammarbuffert. 1: 20. 

samt dessutom extra säkerhet vinnes genom de båda kopplingshakarna. Vid en-
kammarbuffert erfordras däremot särskilda säkerhetskoppel. 

241. Centralbuffertens fastsättning vid buffertbalken måste vara så anordnad, 
att buffertfjädern kan upptaga både dragning och hoptryckning. Huru detta sker 
visas på bild 170. 

Dragstångsfjädern 1 utgöres här av en vanlig buffertfjäder 4, bild 162, som med 
viss förspänning stöder mot tvärstyckena 2 och 3. Dessa styras i sin tur av bultarna 
5, och deras rörelse begränsas av de vid ramverket fastsvetsade styrningarna 6 
samt rörstyckena 7. Dragstången 8 är ledbart förbunden med förlängningsbulten 9, 
vilken går igenom de båda tvärstyckena 2 och 3. Vid en kraftig dragning i kopplet 
sammantryckes fjädern 1 genom att tvärstycket 2 rör sig åt höger. Vid tryck eller 
stöt mot bufferten återigen pressar dragstången tvärstycket 3 åt vänster, så att 
fjädern 1 även då sammantryckes. Rörstyckena 7 hindra att fjädern sammantryckes 
för mycket eller överanstränges. 

Dragstången 8 är kraftigt utformad med I-sektion och styres i höjdled dels vid 
buffertbalken och dels längre in av kraftiga styrningar 15 och 10 med utbytbara 
slitplåtar 11 och 12. 

Krafterna från dragstången upptagas av två E-balkar 13, svetsade mot buff ert-
plåten och mot plåtstaget 14. Balkarnas bortre ändar äro även fästa i ramverket. 
Säkerhetskedjorna 4 äro fästa i skruvöglor med fjädrande infästning i buffertplåten. 
Dessa kedjor anses emellertid obehövliga vid koppel av här beskriven styrka. 

242. En olägenhet med centralbuffert enligt bilderna 167-169 är, att kopp-
lingen ej kan hopdragas såsom vid koppel för normalspårlok. En anordning för att 
avhjälpa denna brist framgår av bild 171. 

Själva kopplingen verkar som en vanlig tvåkammarbuffert med bufferthuvud 
och kopplingskrok 2. Skillnaden är emellertid, att bufferthuvudet här är tvådelat. 
Den yttre delen med buffertstämpeln 1 är utförd i ett stycke med dragstången, 
under det att den inre delen med de båda kamrarna bildar en dragsko 3, som med 
bulten 4 för kopplingskroken styres i en gejdfattning i den yttre delen. Dragskon 3 
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171. Anordning av hopskruvbar todkammarbuffert. 1: 10. 

är försedd med en tapp 5, inpassad i en urborrning 6 i bufferthuvudets förlängning, 
som här bildar en hylsa kring tappen. Genom denna tapp och hylsan är upptaget 
ett ovalt hål i vilket.bulten 7.  är inlagd och fast styrd i tappen 5 men med frigång 
i hylsan. Ändarna av bulten 7 äro försedda med gängskärning, se undre figuren, 
vilken griper in i gängorna i en hylsformad, tvådelad mutter 8 med fyra handtag 9 
för kringvridning. I den på bilden visade ställningen står koppelkroken i sitt längst 
utdragna läge, men om hylsmuttern 8 vrides medsols, drages bulten 7 och därmed 
dragskon 3 med kopplingskroken åt höger och kopplingen hopspännes. Spännmuttern 
8, som måste vara tvådelad för att kunna monteras, smörjes med en liten smörj-
kopp (Sub-nippel) vid U. 

Den övre figuren i bild 171 visar en skärning genom den ena kammaren vid 
hopkopplad koppling. Under visas den högra kopplingsdelen med dragstång, sedd 
från sidan och från änden, samt längst ned en vy sedd uppifrån med skärning genom 
efterställningsanordnMgen och till höger en tvärsektion av densamma. 

Kättingen 12 med sin kula i änden hänges över koppelkrokarna för att de inte 
skola hoppa upp under gången. 

5. Draginrättning mellan lok och tender 
243. Lok och tender skola vara dubbelt sammankopplade på sådant sätt, att, 

om huvudkopplet brister, den andra kopplingsanordningen trader i verksamhet. 
Kopplingen skall vara ledbar och medgiva vissa rörelser både upp och ned och i 
sidoled, så att gången i kurvor icke hindras. Dock får draginrättningen ej medgiva 
att lok och tender avlägsna sig från varandra genom fjädring i kopplingen. Därav 
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172. Äldre draginrättning mellan lok och tender. 1: 25. 

följer, att tendern genast deltager i varje hastighetsökning hos loket och mildrar 
de ryckningar, som uppstå vid plötsliga igångsättningar. 

Kopplingen sker vanligen med en grov huvuddragstång och två mindre dragstänger, 
s. k. säkerhetslänkar. 

244. Aldre draginrättning. En kopplingsanordning av äldre typ visas i bild 
172. Med den kraftiga dragstången 1 samt bultarna 2 och 3 äro lok och tender 
kopplade. Säkerhetslänkarna 4 med avlånga hål för bultarna 6 hindra ej lokets och 
tenderns rörelser i förhållande till varandra. Den s. k. föreningsbuffertfitidern 8 är 
genom klykan 7 fäst vid dragstångsbulten 3 och trycker de båda buffertarna 10 
mot buffertplattorna 9 å loket. Därigenom hålles dragstången 1 sträckt, så att den 
alltid trycker mot bulten 2, utom då loket skjuter tåget back och med sin skjut-
kraft, verkande genom buffertarna 10, övervinner motståndet hos fjädern 8, så att 
bulten 2 rör sig bakåt i dragstångens avlånga hål. Fjädern hindrar härigenom stumma 
stötar mellan lok och tender. Medelst skruven 11 kan fjädern spännas mer eller 
mindre. 

Då loket går i en kurva och tendern alltså intager en sned ställning i förhållande 
till loket, glida styrningarna 12 på buff ertspindlarna 10, varvid fjädern 8 ändrar 
sin ställning i förhållande till tendern genom vridning kring bulten 3 men icke i 
förhållande till loket, ej heller ändras spänningen i fjädern. 

Fjädern 8 påverkar icke tendern i något avseende, den, åstadkommer endast ett 
tryck i buffertarna 10 och en sträckning i stången 1, Om bulten 3 glappar i todern$ 

Mr_ 
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173. Nyare draginrättning mellan lok och lender. 1: 25. 

dragplåtar, uppkommer vid tryckväxling i draginrättningen stumma stötar mellan 
bulten 3 och dess styrningar i tendern, vilka stötar bli desto skadligare ju större 
spel bulten 3 har i sina hål. 

245. Nyare draginrättning. Här undvikes nyss berörda olägenheter av glappet 
i tenderns dragstångsbult genom att fjädern 8 och dragstången 1 äro fästa i var sin 
bult 3 och 13 å tendern, bild 173. Spänningen hos fjädern överföres genom bulten 
13 till tendern, vidare genom buffertarna 10 till loket och bulten 2, från denna till 
dragstången 1 och genom bulten 3 åter till tendern. Bulten 3 trycker alltså på ten-
dun i riktning framåt och bulten 13 i riktning bakåt, varigenom alla glapprum bort-
falla. Igångsättning kan ske utan ryckningar, och stumma stötar mellan lok och 
tender förekomma ej. 

Å vissa lok äro buffertarna 10 försedda med glidskor av fosforbrons eller gjut-
järn mot plattorna 9 för att hindra att gropar uppnötas i dessa plattor. 

246. De snett ställda buffertarna 14 å bild 181 finnas på en del lok och ha till upp-
gift att stadga gången särskilt på rakspår genom att minska storleken av sidorö-
relserna mellan lok och tender, 
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O. Hornblock och axellager 
247. Liksom det stora flertalet andra fordon måste loken vara försedda med bär-

fjädrar, vilka insättas mellan axellagren och ram verket. Eljest skulle tyngden av 
ramverk med panna och maskineri, om den vilade direkt på axlarna, fördela sig 
mycket ojämnt på, dessa, så att ett fåtal lager finge ta upp hela tyngden och andra 
ingenting alls. Dessutom skulle det uppkomma våldsamma och med hastigheten 
snabbt växande stötar mellan axellagren och ramen. Men för att bärfjädrarna 
skola verka förutsättes det, att ramverket kan röra sig i lodrät led i förhållande 
till axlarna. Eftersom hjulen med sina flänsar skola styra loket i spåret, få lager-
boxarna i regel ej vara förskjutbara i vågrät led vare sig i förhållande till ramverket 
eller till axlarna. Ramarna måste därför vara försedda med styrningar, hornblock, 
vilka medgiva en viss lodrät förflyttning av lagerboxarna men förhindra en sådan 
i vågrät led. 

248. Hornblock. Hornblock i egentlig mening användas endast vid plåtramar, 
där de utom att styra lagerboxarna även i regel hava till ändamål att förstärka den 
genom urtagen för axellager försvagade ramplåten. Vid stavramar utgör ramdelen 
själv hornblock, endast försedd med en slitskena. För att motstå nötningen från lager-
boxarna utföras hornblocken av medelhårt stålgjutgods. De fästas kring urtagning-
arna i ramarna, bäst medelst brotschade och hårt indrivna skruvbultar, undantags-
vis medelst nitning. 

174. Urtagning för axellager i en plåtram. 
1: 10. 

175. Urtagning för axellager i en stavram. 
1:10. 

Bild 174 visar urtagning för lagerboxar i en plåtram och bild 175 i en stavram. 
Vid löp- och tenderaxlar göras kanterna 1 och 2 båda lodräta, men för driv- och 
koppelaxlar göres den ena, bakre kanten 2 lutande för att anpassas till den anord-
ning med s. k. lagerboxkil (stycket 250), som erfordras för att borttaga spelrummet 
genom lagerboxarnas och hornblockens avnötning. Hörnen 3 och 4 rundas väl, 
emedan ett skarpt hörn skulle inbjuda till brott i ramen. 

Hornblocken äro någon gång utförda i två delar, fästa på var sin sida om urtag-
ningen i ramplåten, bild 179, men oftast i ett stycke runt om urtagningen, bild 176 
och 180, som förstärkning för ramen. Tvärskärningen mot lagerboxen är mer eller 
mindre T-formad. 

249. Bindjärn. En ytterligare förstärkning av den genom urtagen för axellager 
försvagade ramen erhålles genom bindjärnen. Så benämnas nämligen de stag, som 
uppsättas under urtagningarna mellan hornblockens nedre ändar. Bindjärnen ut-
föras på olika sätt, beroende på om bärfjädern ligger över eller under lagret. I förra 
fallet har biadjärnet formen av ett plattjärn 2, bild 176, i senare fallet måste bind- 
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177. Lagerboxkil med ställskruv för 
hornblock. 1: 10. 

176. Hornblock och bindjärn. 1: 10. 
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järnet vara försett med en öppning för fjäderhänget enligt 1, bild 176 och 179. 
Bindjärnen fästas med skruvbultar vid hornblocken. 

250. Lag erboxkilar. Till följd av banans ojämnheter och skenstötarna uppstår 
fjädring i bärfjädrarna, varvid lagerboxarna erhålla en upp- och nedåtgående rö-
relse gentemot ramverket. Den i vevstakar och koppelstänger utvecklade kraften 
trycker lagerboxarna omväxlande mot det främre eller bakre hornblocket. Genom 
den avnötning, som härvid uppkommer, uppstår så småningom ett allt större glapp-
rum mellan lagerbox och horn,block, vilket förorsakar stötar och t. o. m. kan för-
anleda brott i lagerboxar eller ramar. 

179. Hornblock och bindjärn samt ställkil. 1: 10. 

För att avhjälpa denna olägenhet, utan att loket behöver tagas ur trafik-, användes 
lagerboxkilen 2, bild 179, mellan lagerboxen och bakre hornblocket. Kilens lodräta 
sida utgör styrning för lagerboxen, under det att dess sneda yta ingriper i ett spår 

hornblocket eller omfattar detsamma med på sidorna befintliga kanter. Nedtill 
har kilen, bild 180, en urtagning 3 för huvudet 4 till ställskruven 5, medelst vilken 
kilen kan höjas och det genom slitningen uppkomna glapprummet borttagas. 

251. Bilderna 177, 179 och 180 visa olika anordningar för kilens höjning och 
sänkning. 

I bild 179 är muttern 3 inlagd i bindjärnet och kvarhålles i sitt läge av kanterna 
4 och skruven 5, vars spets skjuter in i spåret 7 i muttern och hindrar denna att 
glida ut. Kilen efterställes genom kringvridning av muttern, vilken sedan fastlåses 
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180. Hornblock och bindjärn samt slällkil. 1: 10. 

med skruven 8. I bild 180 går skruven 5 fri i bindjärnet 1, och kilen höjes genom 
vridning av muttern 6, då muttrarna 7 och 8 äro lossade. Muttern 8 är låsmutter. 
I bild 177 är skruven 1 gängad i bindjärnet 2 och låses av muttern 3. 

Lagerboxkilen smides eller gjutes av mjukt martinstål, maskinarbetas överallt 
och sätthärdas för att erhålla en hård slityta, vilken sedan planslipas i maskin. Vid 
stavramar utföras kilarna och de på motsatt sida befintliga slitskenorna av hårt 
cylindertackjärn. 

252. Lagerboxkilarna måste vid samtliga kopplade axlar vara anordnade på samma 
sida om axeln, vanligen bakom densamma, på det att avstånden mellan axlarna 
från mitt till mitt icke skall ändras, då kilarna ansättas. I annat fall skulle farliga 
påkänningar eller brott uppstå i koppelstänger eller tappar. Man måste därför vara 
synnerliga% noggrann vid kilarnas uppskruvning och bland annat iakttaga, att ki-
larna ej skruvas upp för högt, ty då kunde lagerboxen klämmas fast mellan kil och 
hornblock, så att axeln, som man säger, hänger upp sig. Detta är tydligen skadligt, 
i det att axeln härigenom blir stumt lagrad i ramverket och alla stötar från banan 
direkt överförda på ramverket, utan att förmildras genom fjädrarna. 

Som en bestämd regel gäller, att en omsorgsfull skötsel av lagerboxkilairna är av 
största betydelse för loket, och att ju omsorgsfullare denna skötsel är, desto längre kan 
loket tjänstgöra innan det behöver repareras. 

253. Axellager. Nödvändigheten av oljebesparing, särskilt trängande vid landets 
avspärrning under krigstid, har föranlett betydande ändringar i axellagrens kon- 
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181. Lagerbox för lösa lagerskålar. 1 : 6. 

struktion.. Ändringarna ha haft till syfte dels direkt oljebesparing genom att använda 
enbart undersmörjning, stycket 265, samt tätningsanordningar mellan axel och 
lager, dels underlättad skötsel och övervakning genom att göra underboxen på-
fyllbar och lätt uttagbar. De härvid utförda ändringarna skola beskrivas, sedan det 
hävdvunna utförandet av lokaxellagren härnedan behandlats. 

Axellagren kunna uppdelas i två skiljaktiga huvudgrupper: den ena då lagren 
ligga innanför hjulen såsom vid kopplade axlar och en del löpaxlar samt den andra 
då lagren ligga utanför hjulen såsom vid boggi- och tenderaxlar. De sistnämnda 
lagren ävensom lager för förskjutbara axlar beskrivas i styckena 335-340. 

Ett lokaxellager, bild 178, består i allmänhet av lagerboxen 1, lagerskålen 2, under-
boxen 3 och smörjningsanordningen. 

254. Lagerboxen har för axlar med lagren innanför hjulen vanligen formen av 
ett omvänt U. Den gjutes av rödmetall, s. k. fosforbrons, eller av stålgjutgods. I 
senare fallet är lagerboxen försedd med lös lagerskål av fosforbrons, bild 178, var-
igenom axeln skyddas mot iskärning och ingjutningen av lagerfoder underlättas. 
I allmänhet föredragas lagerboxar, utförda helt av rödmetall, emedan de lösa lager-
skålarna i boxar av stålgjutgods ha benägenhet att nöta sig glappa i anliggningen 
mot boxen. Vid knapphet på koppar, som är en huvudbeståndsdel i fosforbrons, 
komma emellertid boxar av stålgjutgods mest till utförande. En lämplig ersättning 
för fosforbrons utgör s. k. man ganbrons, som består av 52 % koppar, 43 % zink, 
1 % järn, 2 % nickel och 2 % mangan. 

255. Bild 181 visar en lagerbox av stålgjutgods för driv- och koppelaxlar. Urtag- 
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ningarna 1 utgöra den övre smörjkoppen, och styrlisterna 2 styra lagerboxen mellan 
hornblocken samt överföra skenans tryck mot hjulflänsen till ramen. De sneda ytorna 
3 passa mot lagerskålen och förhindra dess vridning med axeln. 

256. En lagerbox av rödmetall visas i bild 182. Denna lagerbox vilar direkt på 
lagergången och saknar lös lagerskål. Slitytan. är försedd med fader 3 av vitmetall, 
vilket minskar friktionsmotståndet. Skänklarna äro förstärkta med ingjutna stål-
plattor 4. Det övre oljerummet har plåtlock 12 med runt om nedvikta kanter. 

182. Lakaxellager med fasta lagerskålar. 1: 6. 

Mot hornblocken har lagerboxen stora slitytor 5, behövliga för att ta upp trycket 
av krafterna i vevstakar och koppelstänger. Då lagren under lokets gång äro i stän-
dig rörelse upp och ned, slitas ytorna avsevärt, och man brukar därför i vissa fall 
förse slitytorna mot hornblocken med foder av gulmetall, vilka kunna utbytas eller 
påläggas med vitmetall. Mot planet 11 stöder fitiderpinnen, om fjädern i olikhet 
med detta lager är belägen ovanför lagerboxen. 

De vackert cirkelformade smörjränderna å slitytan 5 mot hornblocket, bild 181, 
äro ej så lämpliga, emedan de leda bort oljan från den yta, som skall smörjas. 
Bättre då med en tvärgående smörjrand som 8 A, bild 182 och 10, bild 186. 

En nyare anordning av dessa smörjränder visas i bild 183. Överst är en fasning 
för handsmörjning med sprutan och en bågformig smörjrand, som går genom 
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smörjhålet från övre oljerummet såsom i lagret bild 186. Sistnämnda anordning med 
veksmörjning användes dock endast vid trängande behov. I övrigt uppfräsas smörj-
ränder såsom delar av cirkelbågar, vilka framställas genom att lagerboxen vid fräs-
ningen uppspännes i lutande läge med undre änden något högre än den övre. 
Smörjränderna bli då djupast längst ned och försvinna mot cirkelns topp. 

257. Lag erskålar. Förr ansågs det nödvändigt, att lagerskålarna voro omsorgs-
fullt in,passade genom skavning, så att de nästan sugtätt lågo an, mot axeltappen. 
Det var också rätt vanligt, att nyinpassade lagerskålar gingo varmt, innan de 
blevo tillräckligt inslitna. Senare kom man underfund med, att lagerskålen utan 
olägenhet, ja t. o. m. med fördel, kan ha en något större diameter än axelns 
lagergång. Särskilt är detta fallet vid tender- och boggiaxlar, som endast skola 
upptaga vertikal belastning. Det räcker med anliggning på en smal yta i lagergångens 
översta del. Skillnaden i diameter mellan axeltapp och lager underlättar bildandet 
av ett oljeskikt mellan ytorna, vilket i hög grad minskar friktionen, emedan, den 
metalliska beröringen därigenom upphäves. Smörjränder i lagerskålen äro till större 
skada än nytta, då de förorsaka avbrott i det bärande oljeskiktet. 

För undvikande av varmgång är det dessutom av betydelse, att lagergången har 
tillräcklig längd, så att den av friktionen utvecklade värmen bortledes. En ökning 
av tappdiametern har härvid ingen inverkan, emedan friktionsarbetet per ytenhet 
blir detsamma. Man måste även använda lämpligt material för lagerskålarna, som 
vid tillräcklig hållfasthet erbjuder minsta möjliga friktionsmotstånd. 

258. Materialet för lagerskålar utgöres i regel av fosforbrons, fodrad med vit-
metall. Längre tillbaka utfördes lagerskålar helt av rödmetall, men detta material 
gav större friktionsmotstånd. Lagerskålar av stålgjutgods med vitmetallfoder, som 
förr stundom användes, böra sorgfälligt undvikas. Vid varmgång smälter ofta vit-
metallen, och då kommer lagerskålen att vila direkt på tappen, vilket kan vålla 
svår iskärning och axelbrott med urspårning som följd. På äldre bronslagerskålar 
finnes ofta en rygg av rödmetall längs lagrets mitt, 1, bild 184, vilken bildar lager-
yta, om vitmetallen vid varmgång skulle smälta. 

259. Lagerskålen måste vara väl inpassad i lagerboxen, så att den varken. kan 
vrida sig eller förskjutas i axelns riktning. För att hindra vridning har lagerskålens 
ryggsida ofta formen av en halv åttahörning, bild 184, vilken passar till motsvarande 

183. Ngare anordning au 
smörjränder i slityta mot 

hornblock. 
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form i lagerboxen. För att hindra sidoförskjutning är lagerskålen försedd antingen 
med kanter vid ändarna eller flänsar 2, bild 184, vilka få anliggning mot lagerboxens 
sidor, eller på ryggsidan med knastrar 2, bild 185, som gripa in i motsvarande för-
djupningar i lagerboxen. Genom dessa stoppanordningar upptagas de sidotryck, 
som uppstå genom hjulflänsarnas tryck mot skenorna i kurvor eller vid lokets sling-
rande gång å rak bana. 

------- - 

185. Lagerskal för axellager. 1: 6. 

Lagerskålarna, bild 184 och 185, visa även huru smörjränder för översmörjning 
tidigare anordnats i axellager. Smörjränderna ha senare borttagits och undersmörj-
fling införts. 

260. Vid driv- och koppelaxlar omsluta lagerskålarna lagergångens hela övre hälft 
för att upptaga det betydande trycket från cylinderkolvarna. Störst är detta tryck 
i drivaxellagren å lok med invändiga cylindrar. Dessa lager bruka därför ofta förses 
med extra underlagerskålar, se nästa stycke, eller också göras de delade efter ett 
lodrätt snitt genom axeln och sammanskruvas upptill och nedtill så att de helt 
omsluta lagergången. Vid löpaxlar däremot, där trycket huvudsakligen verkar lod-
rätt, omfattar lagerskålen endast en fjärdedel till en tredjedel av tappens omkrets. 
Vid dessa axlar göres lagerskålen dessutom 5 till 7 rara kortare än axelns lagergång, 
för att undvika passning av lagret i längdriktningen. 

261. Lager med ställbara underskålar. Dylika lager användas ofta för vev-
axlar, där trycken från cylinderkrafterna äro särskilt stora. Förutom den vanliga 
lagerskålen 1, bild 186, finnas två mindre lagerskålar 2, vilka genom att de i axel-
höjd befintliga mellanläggen 5 filas av, kunna höjas allteftersom lagret slites, så att 
glapprumm  et i lagret borttages. Ansättningen måste dock göras försiktigt, så att 
axeln ej klämmes och varmgång uppstår. 

262. Underboxen, bild 186 och 187, utföres av stålgjutgods eller gjutjärn. 
Den kan också med fördel utföras av aducergods eller svetsad av plåt, bild 191 
och 192. Underboxens ändamål är att skydda lagergången för damm och smuts 
samt att utgöra behållare för smörjoljan till lagret och upptaga smörjdynan. Under-
boxen enligt bild 187, som är av äldre typ, har spår 1 för tätningsskivor, dylika 
spar 7 finnas  även i underboxen bild 186. En annan anordning av tätningen visar 
bild 232, där tätningsremsan 14 mot axelstosen och mot hjulnavet är fastskruvad 
längs underboxens rundgående kant. 

Vid nyare anordning med enbart undersmörjning av lagret skall underboxen vara 
lätt nedtagbar, för att smörjdynan skall kunna kontrolleras, samt försedd med på-
fyllningstutar för olja. Underboxen i bild 187 uppfyller ej dessa fordringar, emedan 
den hänger på fjäderbulten och ej kan nedtagas, förrän fjädern avlägsnats. Vid 
lagret i bild 186 kan underboxen sänkas, om muttrarna för bultarna 3 bortskruvas. 

263. Smiirjningsanordningen har till uppgift att förse de mot varandra gli-
dande ytorna med smörjmedel, så att varmgång och iskärning förhindras. Man 
brukar skilja mellan översmörjning och undersmörjning. Enbart översmörjning  
förekommer sällan vid axellager men däremot vid vevstaks- och koppelstångslager. 
Enbart undersmörjning har numera i stor utsträckning genomförts och visat sig 
tillförlitlig och oljebesparan.de. 
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Vid översmörjning är lagerboxens överdel utformad till oljebehållare, bild 182, 
vilken täckes av ett plåtlock 7 med påfyllningsventiler 12 för olja. Locket bör vara 
vattentätt med nedfalsade ytterkanter och uppfalsade kanter kring oljeventiler och 
fjäderpinne. Från oljerummet leda smörjrör till lagerytan, där de utmynna i smörj-
ränder 10, vilka böra ligga i omkring 45° vinkel från axelcentrum och vara längs-
gående, dock ej så långa, att de nå fram till hålkälarna. Medelst s. k. vekar av bom-
ulls- eller yllegarn ledes oljan ned genom smörjrören och smörjer lagergången. 

186. Lolcarellager med ställbara undersledlar. 1: 6. 

Axellager med översmörjning smörjas även från underboxen och där befintligt 
oljeförråd medelst en fjädrande smörjdyna, bild 188, 189 och 190. På en ställning 
av plåt eller trä, som vilar på blad- eller spiralfjädrar, är det vävda dynämnet fäst. 
Oljan uppsuges medelst vekar och fördelas över lagergången genom dynvävens ludd. 
Om översmörjning saknas, är det särskilt viktigt att smörjdynan oklanderligt fyller 
sin uppgift. 

9 
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Bild 188 visar en vanlig 
svensk modell av smörjdyna, 
bild 189 en s. k. Armstrongs 
smörjdyna med mjuk fjäder-
anordning och knappar av trä 
i smörjytan för att ludden ej 
skall sammanpressas för hårt. 
Bild 190 är en dyna av nyare 
modell med stomme av plåt och 
spiralfjädrar. Genom sin håll-
barhet äro dessa fjädrar mera 
tillförlitliga än bladfjädrar. Se 
även bild 191 och 192. 

Då översmörj fling användes, 
bruka två smörjrör 6, bild 182, 
finnas  för smörjning av glid-
ytorna mellan lagerboxen och 
hornblocken medelst vekar. 
Har översmörjningen bortta-
gits, kunna dessa ytor smörjas 

r—  	 för hand med sprutan i en 
fasning vid överkanten av glid-
ytan eller, om så anses erfor-
derligt, genom bibehållande av 
veksmörjningen. Se bild 183 
och stycket 256. 

264. Vid samtidig över- och 
undersmörjning skulle man 
tycka, att oljan från den övre 
oljebehållaren borde samlas i 
underboxen och öka oljemäng-
den där. Att så icke blir fallet 
beror på, att oljan på olika sätt 
förloras under lokets gång. En 
del olja ledes ut till hå,llalarna 
och rinner ned på lagerboxens 
utsidor, på hjulnavet eller ut-
efter axeln. Axelstosar innan-
för lagren ha visat sig öka 
denna oljebortledning. Största 
olj eförlusten torde emellertid 

uppkomma i skarven mellan lagret och underboxen då inga särskilda anordningar 
äro vidtagna för att bevara oljan. Mycken olja går också förlorad, om oljeståndet 
hålles för högt i lagrens-  oljerum, så att en del rinner bort och smörjningen blir 
onödigt riklig. Vidare händer ofta, att vatten intränger i oljerummen, varvid mot- 
svarande mängd olja rinner bort och varmgång lätt uppkommer 

265. Nyare anordning av lagerbox med undersmörjning och tätningar 
mot axeln. De lagerboxar som visas i bild 191 och 192 ha ändrats i syfte 
att undgå dessa olägenheter. De äro utförda för enbart undersmörjning och det 
övre oljerummet är därför tomt. I lagerytan finnas inga smörjränder, som minska 
den bärande ytan och förstöra oljefilmen mellan axel och lager. Särskilda dropp-
lister 1 äro anordnade utefter lagerskålens undre kanter med lutning vid ändarna, 
så att oljan rinner tillbaka i underboxen. Vid lagrets ändar finnas särskilda tätningar 

187. Underbox au äldre typ för lokaxellager. 1: 6. 

411 WillitifitittilWJ 
aii=N;11=-7.,Jr": -1-17  

188. Smörjdyna au äldre modell. 1: 4. 
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2 mot axeln, bestående av halveirkelformiga ringar av syntetiskt eller oljebeständigt 
gummi eller av läder, vilka hindra såväl oljans utträngande som i synnerhet vattens 
inträngande i oljerummet. Tätningsringarna fästas med tunna järnringar och skruvar. 
Vid hjulnavet kan tätningsring tydligen endast anbringas på undersidan av axeln. 
Ofta bortsvarvas axelstosarna innanför lagren för att lättare anbringa tätningen 
bild 192, varvid tillses, att ledande axlar, som få upptaga betydande hjul-
flänstryck, erhålla tillräcklig tryckyta mellan hjulnavet och lagerskålens utsida. 
I vissa fall svarvas stosen blott till mindre diameter, bild 191. 

1_61  It /5 
191. Lagerbox för undersmörjning med gjuten underbox, smörjdyna och tätningar mot axeln, som 

har s/os. Överliggande fjäder. 1: 6. 

Underboxen 3 utföres av aducerat gjutjärn eller svetsad av plåt. Den är rymlig 
och försedd med påfyllningstut med tättslutande lock. Den får ej vara för grund, 
emedan oljeförbrukningen ökas väsentligt vid mindre sughöjd för oljan, 60 mm 
har visat sig vara ett lämpligt djup. Påfyllningstuten 4, som har klafflock med fjäder 
och vid svetsade underboxar är utförd av fyrkantrör, bör vara några ram lägre 
än oljerummets lägsta kant. Under tuten är en avtappningsplugg 5. Av största vikt 
är att underboxen lätt kan tagas ned för kontroll av smörjdynan m. ra. Samtidigt 
måste den sitta fast uppe, så att den ej glappar. Den vanligen använda fästanord-
ningen består av en svängel 6, som är vridbar kring en tapp mitt under oljebehålla-
rens botten och med sina ändar griper in i spår 7 i lagerboxskänklarna. Dessa spår 
äro frästa med viss lutning, så att svängeln höjer sig, då den vrides till, och klämmer 
fast underboxen mot lagerboxen. Svängeln låses med en särskild skruvbult 8, som 
av brickan 9, bild 191, hindras falla ur sitt fäste, vilket helst bör vara slutet, 
bild 192. Låsbulten 8 får ej ansättas för hårt, ty då kan trycket på grund av de 
frästa sparens ringa lutning bli så stort, att hållbarheten riskeras. 

I de flesta fall kunna lagerboxar av äldre utförande ändras så, att de passa för 
undersmörjning. I regel måste härvid underboxarna nytillverkas, om man vill förse 
dem med effektiva tätningar och påfyllningsanomlning. Vid underhängande fjäder 
uppstår ibland svårigheter på grund av det trånga utrymmet. Stundom får man 
t. ex. sänka fjäderbulten för att få tillräckligt utrymme mellan denna och under-
boxen, varvid nya öron 10, bild 192, svetsas på lagerboxskänklarna. 

5 
9 2 
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102. Lagerbox för undersmörjning med svetsad underbox, smörjdyna och tätningar mot axeln, som 
saknar stos. Underhängande fjäder. 1: 6. 

Utförda prov ha visat, att lagerboxar av dylik konstruktion kunnat gå flera må-
nader utan oljepåfyllning och med en oljeförbrukning av endast några tiondels 
gram per lokkilometer för samtliga axellager. 

Smörjningen av axellager beskrives även i samband med "smörjningsan,ord- 
ningar", stycket 887. 

266. Belastningens överförande på lagerboxarna sker genom bärfjädrarna, 
vilka äro förlagda antingen över eller under lagerboxarna. I förra fallet vilar belast-
ningen på lagerboxens översida, i senare fallet är den upphängd under lagerboien 
i en bult genom boxens nedåt förlängda skänklar 10, vilka olika anordningar bl. a. 
framgå av bild 191 och 192. Se även styckena 280 och 281. 

267. För de särskilda lagerformer, som äro betingade genom användningen av 
boggier och förskjutbara eller vridbara axlar, redogöres i samband med dessa. 

7. Bärfjädrar och fjäderbalanser (tryckfördelare) 

268. Bfirfjadrar. Dessa hava till uppgift att förhindra stumma och för materielen 
fördärvbringande stötar mellan loket och skenorna. Anledningar till dylika stötar 
utgöra ojämnheterna i banan och slag i skenskarvarna samt vissa störande rörelser 
hos loket under dess gång. 

269. Till bartjädrar för lok användas nästan uteslutande blad fjädrar, d. v. s. fjädrar 
bildade av flera på varandra lagda och av en hylsa eller ett tjäderband 7 samman-
hållna fitiderblad, bilderna 193, 195, 196 och 201. Bärfjädern kan betraktas som en 
balk, som är understödd på mitten och belastad i ändarna. Fjädern får alltså den 
största påkänningen på mitten och måste därför ha sitt största tvärsnitt där. 

270. Fjäderbladen få ej ändra läge genom längdförskjutning eller vridning Det 
förra kan hindras medelst en nit 4 genom alla bladen, bild 201, eller hellre, för att 
undvika brott i nithålen, genom en kulformig försänkning i mitten av fjäderbladet, 
som passar mot underliggande blad, bild 193. Det översta bladet hålles av en nit. 
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eller skruv genom fjäderbandets översida. Fastsättningen med kilar under fjäder-
bladen medger lätt utbyte av skadade blad. 

271. Vridning av fjäderbladen hindras bäst genom att fjäderstålet valsas med 
en ränna i mitten, vilken på undersidan bildar en ås, som passar i rännan i det un-
derliggande bladet, bild 194. Det förekommer även fjädrar, där dylika anordningar 
saknas och där fastklämningen i fjäderbandet får vara nog för att hindra bladens 
förskjutning. 

272. Genom växlingar i belastningen på grund av ojämnheter i spåret m. m. 
uppkommer en rörelse uppåt eller nedåt av fjäderbandet i förhållande till fjäderns 
ändar, d. v. s. fjädring. Denna rörelse motverkas av friktionen mellan de hårt sam-
manpressade fjäderbladen, och det är av stor vikt, att denna friktion, som kan 
minskas genom smörjmedel mellan fjäderbladen, stycket 275, är rätt avpassad. 
Är den för stor, blir fjädern styv och okänslig, -under det att för liten friktion gör 
fjädern alltför känslig, så att fordonet kommer i för stora svängningar. 

194. Fjäderblad 3 och dess valsprofit. 

273. Fjäderbladens bredd göres 80-100 mm och deras tjocklek 9-13 mm. 
Tunna och breda fjäderblad äro i allmänhet att föredraga, emedan fjädrarna vid 
i övrigt lika bärförmåga och fjädring bliva kortare eller vid lika längd bättre fjäd-
rande; de bliva mjukare och erbjuda större säkerhet mot brott. 

Fjädrarnas längd är vid normalspårlok 800-1 200mm, stundom ända till 1 500 mm. 
Antalet fjäderblad i en bärfjäder är beroende av belastningen och den önskade 

fjädringen per ton; ju större belastning ju flera blad, om fjädern ej skall bli för styv. 
Önskas en viss fjäder mjukare, måste antalet blad ökas eller bladen göras bredare 
samtidigt som tjockleken minskas. Bladens antal i bärfjädrar växlar mellan 10 och 
20 stycken. 

274. Spiralfjädrar användas undantagsvis som bärfjädrar, bild 209. Sådana 
fjädrar sakna fullständigt inre friktion och äro därför utsatta för samma olägenheter 
som bladfjädrar, vilkas inre friktion är ringa. 

275. Materialet i fjädrarna är s. k. fjäderstål, vilket utgöres av finaste martin-
stål eller degelstål. 

Fjäderbladen framställas genom valsning. Sedan de blivit tillklippta i lämpliga 
längder samt avsmärglats på över- och undersidan för att få bort alla ojämnheter 
och grader, bockas de, härdas och riktas, så att inga mellanrum uppstå då de hop-
läggas. När sedan bladen hopfogas till en fjäder, överstrykas beröringsytorna mellan 
fjäderbladen med en blandning av grafit och talg med tillsats av något bomolja. 

276. Pilhöjd. Bärfjädrarnas ändar äro mestadels krökta uppåt. Böjningens storlek 
kallas pilhöjden, måttet h bild 195, och är i regel vid obelastad fjäder 55 till 90 mm 
och vid belastad 20 till 50 mm. Fjädringen för 1 000 kg belastning växlar mellan 
6 och 12 mm. Om en fjäder belastas så mycket, att bladen böja sig åt andra hållet, 
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195. Bladfjäder med fjäderlänk. 1: 10. 

196. Bladfjäder med fjäderliink. 1: 10. 

utseende beroende på om fjädern ligger över eller under lagerboxen. I förra fallet 
får fjäderbandet det utseende, som visas i bild 201, varvid en halvrund urtagning 
2 på undersidan svarar mot fjäderpinnens övre ända 3. Rundningen medgiver 
en viss vickning av fjädern i dess längdriktning. 

kallas den överböjd. I utlandet användas på sina håll fjädrar, som tillverkas raka 
och därför vid belastning ständigt äro överböjda. 

277. Fjäderband. De olika bladen i fjädern sammanhållas genom en kring de-
samma på mitten krympt eller fastkilad fyrkantig ring, tjäderbandet, bild 193, samt 
7, bild 195, 196 och 201. Fjäderbandet smides av mjukt stål. Det har något olika 
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Vid stavramar med fjäderstöttor av U-formigt bockade plåtar, bild 203, är fjä-
derbandet kullrigt på undersidan för att medge fjäderns rörliga inställning. Genom 
tappen 2 hindras fjädern att förskjuta sig på stöttan. 

Fjäderbandets utseende, då fjädern är belägen under lagerboxen, framgår av bild 
204. Anledningen till fjäderns förläggning under lagret är i regel att pannan genom 
sin storlek hindrar placeringen över lagret. Båda dessa slag av fjäderplacering visas 
i bild 207. 

278. Fjäderlänkar. Belastningen från ramverket överföres på bärfjädrarna ge-
nom fjäderlänkar 1, bilderna 195-198 och 199. Dessa äro genom en bult fästa i ram-
verket eller fjäderbalansen (stycket 283) samt på olika sätt, i regel ställbart medelst 
muttrar på den gängade fjäderlänken, förenade med fjäderändarna. Anordningen 
är beroende av det översta fjäderbladets utseende: om ändarna av detta äro för-
sedda med en utsmidd klack 3 med eller utan en urtagning 4 i fjäderbladen, bild 
195 och 197, eller om de genom omböjning eller smidning äro formade till ett öra 
3 och 4, bild 196, eller försedda med spår i toppbladets utsmidning, bild 198. 

Förbindelsen mellan fjäderlänk och fjäder utgöres i bild 195 av en bricka 5, som 
är anpassad mot fjäderbladsklacken 3 och ansättes med muttrarna 6. I bild 197 
bildar fjäderlänken en klo, "fjädernäve" 4, som griper över klacken 3 på toppbladet. 
I bild 196 kopplas länken vid fjädern med en bult 5 genom hål i toppbladets öron, 
och i bild 198 stickes en kil 3 genom fjäderlänken, vilken kil vilar i urtag i det övre 
fjäderbladet. 

197. Fjäderlänk med "miurdsle". 1: 10. 198. Fjäderlänk med kilfdsle. 1: 10. 

Alla dessa förbindningar ha det felet, att det övre fjäderbladet måste utsmidas 
till en särskild form, vilket är kostsamt och lätt ger anledning till brott. I den nyare 
anordningen enligt bild 200 har man undvikit detta. Fjäderbladen äro här endast 
avskurna från det valsade stålet och försedda med hål i de övre bladen för fjäder-
länkens förlängning. Under mutterbrickan 3 befinner sig en annan bricka 1, som 
passar i fjäderbladets hål och är försedd med bärklackar 2 för fjäderbrickan. By-
geln 4 håller fjäderlänken i rätt läge i fjäderns mittplan. 

279. I regel äro fjäderlänkarna gängade och försedda med muttrar, medelst 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



	

r rrr r 	r 

	

' 	' 

200. Detalj av fjädereggar och brickor. 
1: 10. 

136 

201. Fjäderband. 1: 5. 
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202. Fjäderpinne för överliggande fjäder. 1: 10. 

199. Fjäderlänk med spännskruv. 1: 10. 
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vilka ramverkets höjdläge kan justeras samt i vissa fall belastningen av axlarna 
rätt fördelas. Länkarnas gängning skall vara utförd efter mall och med rundade 
gängor för att undvika brottanvisningar. 

Den dubbla fjäderlänken i bild 199 innebär den fördelen, att inget försvagande 
urtag behöver göras i de övre fjäderbladens ändar såsom fallet är i bild 195. 

280. Fjäderpinnar. Belastningen från ramverket hanger på fjädrarnas ändar 
och överföres sedan från fjäderbanden till lagerboxarna medelst fieiderpinnarna. 
Deras utförande beror på fjädrarnas plats i förhållande till lagerboxarna. Bild 202 
visar det vanliga utseendet av fjäderpinnen, då fjädern ligger över lagerboxen. 
Upptill passar fjäderpinnen 1 i fjäderbandets urtagning 2 och går sedan genom styr-
ningar 3 och 4 på ramens insida ned mot lagerboxen. Vid stavramar är fjäderpinnen 
oftast en dubbelböjd plåt 1, bild 203, och benämnes då fieiderstötta. 

203. Ffliderstölta vid stavram med fjäder. 
1: 10. 

204. Fjäderhänge r fär under iggande 
fjäder. 1: 10. 

Vid plåtramar skyddas ramen för slitning vid fjäderpinnens rörelse genom slit-
plåtar 5, bild 202. 

281. Vid underhängande fjäder, utgöres fjäderpinnen av en länk 1, bild 204, 
vanligen benämnd filiderh,einge. Hänget är fäst vid fjäderbandets uppåtriktade 
öron med bulten 3 och vid lagerboxskänklarna med bulten 2. 

282. Fånganordning. Fjädrarna förses ofta med särskilda fångjärn, vilka ut-
göras av vid ramarna fästa byglar av plattjärn 1 och 2, bild 152, samt 4, bild 154, 
vilka hindra fjädrarna att, om de lossna, falla ned på spåret eller in i maskineriet 
och orsaka skada. 

283. Fjäderbalanser (tryekfördelare). Om varje bärfjäder på ett lok vore• 
med sina fjäderlänkar fäst direkt i ramverket och fjädrarna var för sig anspända 
så mycket, att varje axel fick den riktiga belastningen, skulle denna viktfördelning 
kunna bibehållas vid lokets förflyttning endast under förutsättning att sparet låge 
absolut jämnt och icke sviktade på något sätt. Så är dock icke fallet. I verkligheten. 
skulle följden av en dylik fjäderupphängning bli, att, då ett hjul passerar en för-
sänkning i skenan och alltså sjunker något i förhållande till ramen, den tillhörande 
bärfjäderns spanning och alltså även hjulbelastningen skulle minskas i motsvarande 
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grad. Samtidigt måste trycket på de övriga hjulen något ökas, eftersom summan 
alltid måste vara lika med lokets hela vikt. Om hjulet i stället passerar en förhöj-
ning av skenan, skulle motsatta förhållanden inträda, i det att den tillhörande fjä-
derns belastning skulle ökas och följaktligen övriga hjultryck minskas. I ogynn-
samma fall, t. ex. vid lokets gång till och från en dåligt understödd vändskiva, 
kunde så stora belastningsökningar uppstå, att fjäderbrott inträffade. 

284. Dessa olägenheter undvikas genom att två eller flera fjädrar förenas genom 
hävarmar, s. k. Häderbalanser (tryckfördelare). Anordningens princip framgår av 
bild 205. Fjädrarna F och F„ till hjulen / och // ha fjäderlänkarna a och d fästa 
direkt i ramen vid m och n, under det att länkarna b och e äro fästa i ändarna av 
hävarmen eller balansen B, vridbar kring bulten 0 genom balansen och ramen. 
Ramen hanger alltså i punkterna m, 0 och n, och eftersom krafterna i länkarna 
a, b, e och d måste vara lika stora om punkten 0 ligger mitt på balansen B, kommer 
1/4  av belastningen på vardera av punkterna m och n samt halva belastningen 
på balansens vridbult O. 

205. Förenklad bild an fjäderupphängning. 

Om nu hjulet / rullar över en förhöjning på skenan, och vi anta att ramen blir 
kvar i sitt höjdläge, höjer sig fjäderpinnen under fjädern F. Fjäderlänken a ändrar 
ej sitt läge, alltså måste fjädern F ställa sig snett, så att fjäderlänken b och balan-
sens vänstra ände höjer sig. Högra änden av balansen med länken e sänker sig alltså 
lika mycket, varav följer att vänstra änden av fjädern F, också sänkes. Men då 
hjulet // och punkten n kvarbliva i sitt läge, måste följden bli att fjädern F, rätas 
ut något och alltså ökar sin spanning. På grund av jämnvikten i systemet med samma 
kraft i länkarna b och e ökar fjädern F sin spänning lika mycket. Alltså ökas be-
lastningen på hjulen / och // sinsemellan lika mycket, men endast hal/ten så mycket 
som belastningen på hjulet / skulle ökats, om balansen B icke funnits. Om ytter-
ligare ett hjul /// med fjäder F3  varit förenat genom balans med fjädern F1, skulle 
belastningsökningen på varje hjul endast blivit 1/3  av ökningen på axel /, om ba-
lanser saknats. 

I verkligheten höjer sig Alien ramen R något genom den ökade fjäderspänningen, 
vilket har till följd att spänningen hos övriga bärfjädrar på samma sida av ramen 
jämte trycken på tillhörande hjul minskas något. 

285. Men fjäderbalanserna ha även till ändamål att fördela lokets tyngd på de 
olika axlarna, så att hjultrycken bli de önskade. 

Om vi se på bild 205, så äro som förut sagts krafterna i länkarna a, b, e och d 
lika stora och alltså även belastningarna på axellagren / och // lika. Hjultrycken 
skulle även bli lika om axlar och hjul hade samma vikt. Vid lok äro emellertid ej 
alla hjulpar lika tunga, utan ett, nämligen drivaxelns, tyngre, beroende på att 
dess hjul ha större motvikter, stundom även invändiga vevslängar (vevaxlar), samt 
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på att vevstakar, excenterskivor och excenterstänger äro upphängda på detsamma. 
För att det oaktat erhålla lika hjultryck å samtliga kopplade axlar, måste till det 
tyngre hjulparets axellager överföras så mycket mindre av pannans och ramverkets 
vikt som detta hjulpar är tyngre än de närliggande. Detta sker därigenom, att 
fjäderbalanserna mellan dessa axlar göras olikarmade och uppsättas så, att det 
tyngre hjulparets fjädrar äro förenade med de längre hävarmarna. Den längre häv-
armens längd skall därvid förhålla sig till den kortares som det större trycket å 
det lättare hjulparets axellager till det mindre trycket å det tyngre hjulparets axel-
lager (stycket 27). 

286. Skall i bild 205 trycket på skenorna från vardera av axlarna / och // vara 
16 000 kg, men axel / väger 4 500 kg och axel // 3 000 kg, måste således på axel 
/ komma en fjäderbelastning av 16 000-4 500 = 11 500 kg och på axel // 16 ow 
—3 000 --- 13 000 kg. Den mot axel / vända hävarmens längd.  skall alltså förhålla 
sig till längden av den mot axel // vända som 13 000: 11 500. Ar den senares längd 
500 mm, skall således den förras vara 

13  000  
11 500. 500 = 565 mm. 

• ••• 

C 	- - — — 

206. Schematisk bild au bärfjädrar och balans. 

287. Man kan jämföra ramverket i bild 205 med den förenklade bilden 206 av 
en balk, upphängd i tre punkter a, b och e samt genom länkar förenad med dels 
balansen ei och dels fjädrarna lk och hg, vilka vila på de fasta stöden m och n. Om 
en av balkens ändar t. ex. a höjes och b sänkes genom balkens vridning kring mitt-
punkten e, så ställa sig såväl fjädrarna som balansen snett enligt det streckade 
läget. Detta ändrar emellertid ej alls krafterna i länkarna al, ed och bg, ek och lh. 
Balken befinner sig i jämnvikt, vilken lutning den än intager. På samma sätt har 
ramverket i bild 205 icke något bestämt jämnviktsläge, utan kommer, lämnat åt sig 
självt, att luta, tills ramplåtarna i urtagen för axellagren vid endera axeln stödja 
mot lagerboxarna för denna axel Liknande blir förhållandet om flera än två axlar 
förenas genom balanser. Se härom i stycket 293 och följande. 

288. Fjäderupphängning. Systemet av fjädrar och fjäderbalanser på ett lok 
eller annat fordon benämnes fitideruppkingning. Vanliga anordningar av fjäder-
upphängning visas i bild 207 och 208, där balansen ligger mellan fjädrarna och 
dessa över eller under lagren. Man kan även låta balanser och fjädrar byta plats 
som i bild 209, om utrymme för fjädrarna saknas både över och under lagren. De 
från mittfjädern vända ändarna av balanserna äro här något förlängda och spiral-
fjädrar inlagda mellan motsvarande länkars fjäderbrickor och ramen. 

289. Vid stort avstånd mellan axlarna, varvid fjäderbalanserna skulle bli alltför 
långa, eller då utrymme saknas, kan man förena fjädrarna med varandra genom 
vinkelhävarmar och dragstänger som i bild 150. I bild 154 fördelas trycket på detta 
sätt mellan en axel 5 med lagren innanför hjulen och en annan axel 6 med utanför 
hjulen, anordnade lager. 
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290. Fjäderbalanserna smidas av medelhårt stål eller utföras liksom fästena av 
stålgjutgods, om formen försvårar smidningen. Hålen för bultarna sätthärdas eller 
förses med härdade stålbussningar. Övriga för slitning utsatta ytor sätthärdas. 
Bultarna utföras av mjukt stål och sätthärdas samt slipas runda. 

291. Då det är av vikt att fjäderbalansen är lättrörlig kring sin vridpunkt, skall 
stor omsorg ägnas åt smörjningen av bultarna, särskilt mittbulten. Detta är även 
nödvändigt, därför att bulten, som åverkas av ett mycket stort tryck, i annat fall 
fort slites ut. 

207. Fjäderupphängning. Lok IW. N. 1: 25. 

208. Fjäderupphängning. Lok lilt. R. 1 :30. 

Brukliga former för fjäderbalanser och deras fästen framgå av bild 207 och 208. 

draglänk. De båda övriga axlarna äro på vanligt sätt förenade med balans på var-
dera sidan mellan axlarna. 

	w-- 

292. En fjäderbalans kan även förläggas på tvären mellan ramarna och förena 
de på motsatta sidor belägna fjädrarna till samma axel. Sådana balanser finnas 
vid bakaxeln till SJ lok litt. K4, utförda som tvärgående vinkelhävarmar och 
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293. Olika fjäderupphängningar. Ett bord på fyra ben står säkert endast 
under förutsättning att alla fyra benen lika mycket stödja mot marken. I annat 
fall vickar bordet, och ett av benen, blir obelastat. Ett bord på tre ben däremot 
står stadigt, hur det än ställes, även om marken är ojämn. Ett bord på två ben kan 
ej hålla sig uppe utan särskilt stöd och vill falla i ett plan, som är vinkelrätt mot 
ett plan genom de två benen. 

294. Om fjädrarna till ett lok förenas med balanser till ett system på vardera 
sidan, blir ramverket understött på två punkter, en mitt på varje sida. Men det 
kan då ej ligga i jämnvikt, utan måste stjälpa framåt eller bakåt, tills den ena änden 
vilar på någon av ytteraxlarnas lager. 

4- 

209. Fjäderupphängning. Lok litt. G7. 1: 25. 

295. Sidobalanser kunna således ej användas på ett tvåaxligt fordon, men den 
ena axelns fjädrar kuruia förenas med en tvärgående balans. Därigenom blir for-
donet understött i tre punkter nämligen de båda fjädrarna till den ena axeln samt 
tvärbalansens upphängningspunkt. Den vanligaste fjäderanordningen är, att loket 
understödes i fyra punkter. Fjädrarna förbindas då genom balanser, så att de på 
varje sida av loket bilda två grupper. Vid tre axlar förbindas de två första, emedan 
•den ledande axeln bör ha så jämn belastning som möjligt, under det att den tredje 
axeln är obalanserad eller dess fjädrar förenade med en tvärbalans. Vid fyra eller 
flera axlar sammanföras fjädrarna på en sida två och två eller två och tre etc. så 
att fyra stödpunkter erhållas. Eftersom alla stöd äro fjädrande, vilar loket stadigt 
på stöden. Finnes en- eller tvåaxlig boggi framtill, så bildar den ett stöd, och om 
de övriga axlarnas fjädrar förenas i ett system på varje sida, blir loket således un-
derstött i tre punkter. 

296. I bild 210 visas en del olika sätt för fjädrarnas gruppering hos ett lok. De 
-flesta särbilderna hava ramverket understött i fyra punkter. Trepunktsupphäng-
ning förekommer endast i särbilderna 210 f, i, 1, n och o, vilka föreställa lok med 
,en- eller tvåaxlig boggi. Bild 210 j har för de båda bakre axlarna samma anordning 
.som i bild 209, där fjädrar och balanser ha bytt plats. Den bakre boggin i bild 210 p 
upptar belastningen på bärytor på båda sidor och erbjuder alltså två stödpunkter, 

:ramverket understödes således i fyra punkter. 
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6. 

8. Axelavstånd och dess förhållande till spåret 

297. Axelavstånd. Med axelavstånd menas centrumavståndet mellan ett par när-
liggande axlar eller hjul på samma sida av loket. Man skiljer mellan fasta och för-
skjutbara axlar, de fasta äro sådana, som icke kunna röra sig sidleds i förhållande 
till ramverket, under det att de förskjutbara hava en viss rörlighet i sin egen längd-
riktning d. v. s. vinkelrätt mot lokets längdriktning. Avståndet mellan de yttersta 
fasta axlarna kallas fast axelavstånd, och med totalt axelavstånd förstås avståndet 
mellan lokets yttersta axlar. Inberäknas även tendern angives detta genom ut-
trycket totala axelavståndet av lok och tender. För axelavstånd användes även be-
nämningen hjulbas. 
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298. Vid betraktandet av lokets gång å rakspår eller i kurva ha de i spåret före-
skrivna spelrummen stor betydelse. Ett riktigt lagt normalspår har ett avstånd av 
1 435 mm mellan skenornas innerkanter. Motsvarande avstånd mellan hjulflän-
sarnas ytterkanter skall vara högst 1 425 ram vid nysvarvade hjulringar, vilket ger 
ett spel av minst 10 mm på rakspår. När hjulflänsarna blivit tunnslitna blir spelet 
givetvis betydligt större. I mindre kurvor ökas sparvidden allt mera, ju mindre 
kurvradien är, så att spårvidden vid t. ex. 100 m kurvradie är omkring 30 ram större 
än den normala. 

299. Ett lok går lugnare på rakspår, ju längre avståndet är mellan dess yttersta 
axlar, d. v. s. ju större det totala axelavståndet är. En kortare hjulbas ger loket 
möjlighet att ställa sig mera snett i spåret, vilket har till följd att loket får en sling-
rande gång, så att det med ledaraxeln stöter först mot den ena skenan och sedan 
mot den andra. Vid gång i kurva är det däremot förmånligt, att den fasta hjulbasen 
ej är för lång. 

300. Lokets inställning i kurvor. Då ett fordon med två fast lagrade axlar 
löper in i en kurva, träffar flänsen på det främre yttre hjulet den yttre skenan och 
axeln skjutes av skenan inåt kurvan. Fordonet och med det den bakre axeln vrides 
härigenom in i kurvan. Den bakre axeln strävar härvid att inställa sig i radiens 
riktning, såvida spelrummet i spåret medgiver detta. Är kurvans radie tillräckligt 
liten, löper flänsen å bakaxelns inre hjul mot innerskenan, vilken alltså ständigt 
skjuter denna axel utåt. Fordonets vridning äger härvid rum kring en punkt mellan 
de båda axlarna. 

301. Har loket flera än två, t. ex. tre, fasta axlar kan vid särskilt skarpa kurvor 
flänsarna på mittaxelns inre hjul komma att trycka mot innerskenan. Trycket 
mot hjulflänsen vid den ledande axeln måste då vara så stort, att det förmår vrida 
hela fordonet kring beröringspunkten mellan mitthjulets flans och innerskenan. 
För att undvika denna brytning böra i detta fall hjulflänsarna å mellanaxeln svarvas 
tunnare, så att den bakre axelns inre hj ulfläns kan gå mot innerskenan, vilket ger 
betydligt mindre flänstryck och bättre gång i kurvan. 

302. På rakspår och i större kurvor sker beröringen mellan det styrande hjulet 
och skenan i hjulringens hålkäl, under det att hjulflänsen i stort sett går fri. I små 
kurvor däremot får det ledande hjulet en, snedare ställning i förhållande till skenan, 
och beröringen träffar mera själva hjulflänsen, vilken på grund av flänstrycket 
strävar att rulla upp på skenhuvudet, men av hjulbelastningen hindras härifrån. 
Hjulflänsens glidning mot skenhuvudet under starkt tryck är orsaken till den be-
tydande avnötningen av hjulfläns och skena och även till stor del till det motstånd, 
loket röner i en kurva. 

Skulle den styrande hjulflänsens tryck mot skenan bli för stort i förhållande till 
hjulets belastning, kan hjulet glida upp på skenan och loket spåra ur. 

303. För lok med mer än tre axlar uppstår i regel svårigheter att passera mindre 
kurvor, om alla axlarna äro fasta. Det är därför nödvändigt att vid större totalt 
axelavstånd utföra någon eller flera av axlarna förskjutbara sidovägen antingen 
direkt i huvudramen eller som boggier. 

304. Lok, som skall framföra snälltåg, bör helst vara försett med tvåaxlig boggi 
framtill eller med inställbara axlar, så förenade att de verka som en boggi. Sido-
förskjutningen bör vara så stor, att hjulflänsen på den närmast efter boggin eller 
den förskjutbara axeln följande fasta axeln kan gå mot den yttre skenan även i 
minsta på fri bana förekommande kurva, när den sista fasta axeln går radiellt. 
lok med tre eller flera axlar i samma ramverk är det förmånligt, om axeln näst efter 
den första fasta axeln eller event, någon mera kan göras förskjutbar, så att den 
även i små kurvor går ut till ytterskenan, emedan flänstrycket vid den ledande 
axeln härigenom blir mindre. Om denna efterföljande axel är drivaxel, måste den 
dock vara fast. 
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305. Grafisk metod för undersökning av fordonens gang i kurvor. Om man på papperet 
söker rita upp en järnvägskurva med flera hundra meters radie och däri inpassa ett visst fordon 
är det tydligt att bilden av utrymmesskäl måste bli mycket starkt förminskad. De för under-
sökningen av fordonets gäng så viktiga spelrummen mellan hjulflänsar och skena skulle på 
papperet endast uppgå till bråkdelar av 1 mm och vara omöjliga att avläsa. Man använder 
sig då i stället av en metod, som på 1880-talet framställdes av den franske ingenjören Edmond 
Roy och som innebär, att vid uppritningen olika skalor användas för kurvradien, axelavstånden 
och spelrummen i sparet. Roy fann nämligen att spelrummen i sparet mellan hjulfläns och skena 
samt axelförskjutningar, boggiutslag m. m. kunna mätas i full storlek, om man ritar axelav-
stånden i en skala 1 :n och kurvradien i skalan 1 :n. n eller 1 :n2. Talet n kan lämpligen väljas 
mellan 8 och 12.5. Om n är 10, uppritas alltså axelavstånden i skalan 1:10 och kurvan med 
radie i skalan 1 :100. Ännu bekvämare torde vara att minska dessa skalor till hälften d. v. s. 
rita axelavstånden i 1:20 och kurvradien i 1:200. Alla mått, som mätas vinkelrätt mot for-
donets längdriktning, såsom spelrum i sparet och axel- eller boggiförskjutningar, erhållas då 
i skalan 1:2 och bli fullt mätbara, se bilderna 211-213. 

Vid användningen av Roy's metod ritar man ej de båda skenorna och motsatta hjul på samma 
axlar i sitt verkliga avstånd från varandra, vilket även vid halv skala skulle bli obekvämt. Det 
som intresserar är ju spelrummen mellan hjulfläns och skena, och man tanker sig därför de två 
hjulen på samma axel "hopskjutna" i axiell led, så att hjulflänsarnas beröringspunkter mot 
skenorna sammanfalla. Samtidigt tänker man sig skenorna hopflyttade så mycket, att spårvidden 
endast blir lika med spelrummet mellan ena hjulflänsen och skenan, då det motsatta hjulets 
fläns har anliggning mot den andra skenan. Endast skenornas innerkanter uppritas med en linje 
för vardera skenan. Åvståndet mellan dessa båda linjer blir alltså summan av spelrummet på 
rakspår, som är minst 10 mm, och kurvans normala sparviddsökning, vilken ökar från 0 vid 
400 m radie upp till omkring 30 mm vid 90 m radie. 

306. Vid undersökningen uppritas alltså kurvan i fråga enligt bild 211 med radien i t. ex. 
skala 1:200 och avståndet mellan skenornas innerkanter lika med spelrummet mellan hjul-
fläns och skena i skalan 1:2. En radiell linje drages ungefär vid bågens mitt och en mot radien 
vinkelrätt linje, som tangerar den inre bågen (innerskenan). PA ett annat genomskinligt papper 
uppdrages en linje, som representerar lokets medellinje, och på densamma utsättas axelav-
stånden i skalan 1:20, bild 211. Ett kort streck vid varje axel föreställer den del av hjul-
flänsen, som går ned under beröringspunkten med skenan. Vid boggier och förskjutbara axlar 
utsättas de yttersta lägena i skalan 1:2. För vridbara axlar ritas hulet snett i ytterläget, riktat 
mot vridpunkten. För tunnsvarvade flänsar utsättes måttet på avsvarvningen i samma skala. 

307. För utrönande av fordonets inställning i kurvan lägger man nu axelanordningen över 
kurvutslaget på så sätt, att fordonets medellinje sammanfaller med innerskenans tangerings-
linje och det ledande hjulet samtidigt kommer fram till ytterskenan. Är den ledande axeln för-
skjutbar, föres papperet med axelanordningen framåt i samma riktning, varvid alltså denna axel 
förskjutits i sidoled, intill dess antingen samma axel kommer till gränsen av sitt sidoutslag eller 
den nästföljande fasta axeln träffar ytterskenan. Om den ledande axeln tillhör en vrid- och 
förskjutbar tvåaxlig boggi, iakttages att den andra boggiaxeln skall inställa sig radiellt. Sam-
tidigt tillses att fordonets sista fasta axel antingen går radiellt eller mot innerskenan bakom 
radiallinjen, vilket vanligen kräver någon jämkning av fordonets läge i sidoled samt på grund 
härav även i längdriktningen. 

I kurvor med liten radie kommer i regel någon av de fasta axlarnas hjul mot innerskenan 
bakom den radiella linjen. Avståndet mellan den första ledande axeln och den, som går mot 
innerskenan får ej vara allt för kort, ty då blir det förande flänsstycket så stort, att fara för 
urspårning kan uppstå. Det inses nu lätt, huru betydelsefullt det är att mellanaxelns hjulflänsar 
tunnsvarvas, så att de ej hindra den efterföljande axelns hjulfläns att gå mot innerskenan. 
Vid större kurvradier däremot kommer fordonets sista fasta axel att löpa på den radiella linjen, 
varvid dess hjulfläns i regel icke berör innerskenan. 

Förskjutbara axlar, som gå efter de fasta, sträva i allmänhet att ställa in sig radiellt eller gå 
de mot innerskenan. En tvåaxlig boggi, som gar efter de fasta axlarna, rör sig i regel som ett 
tillkopplat fordon: dess föregående axel går mot ytterskenan och den efterföljande radiellt, om 
boggiutslaget så tillåter. 

308. Man bör ständigt hålla i minnet, att varje hjulpar — om man bortser från de koniska 
löpytorna — även i en kurva vill rulla rakt framåt. Detta förhindras genom att trycket från 
ytterskenan mot den ledande hjulflänsen ständigt ändrar riktningen av fordonets rörelse och 
"vrider det" utefter kurvan. Den axel, som då går radiellt, gör tydligen det minsta motståndet 
mot denna vridning, under det att de (fasta) axlar, som gå (i allmänhet) framför radiallinjen 
ständigt måste förskjutas i sidled för att följa spårets böjning, vilket fordrar en betydligt större 
förningskraft. 

309. Bilderna 211 —213 utvisa hur Roy's metod tillämpas å ett l' C2'-lok, som har ledande 
radialaxel med 2 X 32 mm sidoförskjutning, tre kopplade axlar, av vilka den mellersta har 
hjulflänsarna svarvade 15 mm tunnare än normalt, samt baktill tvåaxlig boggi, som är både 
vridbar och förskjutbar 52 mm At vardera sidan. Talet n har valts --- 10, och skalorna ha 
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211. Uppritning av 150 rn kurva samt axelanordning for 1' C 2'-lok. 

FRA MAIGANG 

BACKGANG 

212. Inställning av 1' C 2'-lok i 150 in kurva. 

FRAMATGANG 

213. Inställning av 1' C 2'-lok i 300 rn kurva. 

Skalor för bilderna 211-213: Kurvradie 1: 800, axelavstånd 1: 80, 
axelutslag och spelrum i sparet 1: 8. 

vid uppritningen utgjort för kurvradien 1:200, för axelavstånden 1:20 samt för axelutslag 
och spelrum i spåret 1 2. I bilderna har en ytterligare förminskning av 1:4 ägt rum, varför 
skalorna där blivit resp. 1: 800, 1: 80 och 1: 8. 

Bild 211 visar hur kurvan samt lokets axelanordning först uppritats var för sig. I bilderna 
212 och 213 har loket inpassats i resp. 150 och 300 m kurvor för såväl framåt- som backgång. 
I den mindre kurvan är axeln I ensam ledande axel vid framåtgång, axeln har ej så stor rörlighet 
att även axel II kan gå ut till ytterskenan. Tack vare tunnsvarvningen gar hjulflänsen på axel 
III fri från innerskenan, under det att hjulflänsen på axel IV går mot denna skena. Boggin 

10 
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går med sin första axel V mot ytterskenan och med sin andra axel VI radiellt inställd. Vid back-
gang i samma kurva går axel VI mot ytterskenan vid största utslag hos boggin och axel V 
radiellt. Koppelaxlarna IV, III och II intaga motsvarande ställning som förut II, III och IV 
under det att axel I av innerskenan hindras att ställa sig fullt radiellt. 

I 300 m radie, bild 213, går loket längre fram i kurvan, så att den första koppelaxeln även 
leder mot ytterskenan både vid framåt och back. Sista kopplade axeln inställer sig i radiallinjen 
och behöver då ej beröra innerskenan. Boggin och axel I intaga liknande lägen som i 150 m 
kurva, dock med mindre sidoutslag. 

Om man ej väljer talet n för stort, ger Roy's metod för praktiken fullt användbara värden. 
Största avvikelsen uppstår vid mycket små kurvor i förening med jämförelsevis lång hjulbas 
hos loket. Metodens fördel ligger framför allt i dess enkelhet och i den åskådliga bild den ger av 
fordonets förhållande vid gång i en kurva. 

9. Boggier web förskjutbara axlar 

310. Boggier och förskjutbara ändaxlar hava till uppgift att dels styra loket vid 
gång såväl i kurvor som på rakspår och dels fördela lokets tyngd på ett större antal 
axlar, då så erfordras på grund av ångpannans tyngd eller för att å tanklok kunna 
medföra tillräckligt stora kol- och vattenförråd. Förskjutbara mellanaxlar tjäna till 
att minska flänstrycket vid det i kurvor ledande hjulet samt underlätta lokets fram-
komlighet i de minsta växelkurvorna. För styrning av loket i spåret är boggianord-
ningen lämpligast. Boggin består av ett mindre ramverk, i vilket boggins axlar, 
en eller två till antalet äro lagrade. Boggiramverket uppbär en del av huvudram-
verkets vikt och är så förenat med detta, att det i allmänhet kan både vrida sig 
och förskjutas åt sidorna. 

311. Vid enaxliga boggier ligger vridpunkten i allmänhet ej över axeln utan för-
skjuten bakåt. En dylik boggi benämnes ofta bisselboggi efter uppfinnaren. En två-
axlig boggi har i regel vridtappen mitt över boggin eller förskjuten något bakåt, 
varigenom trycket mot den ledande hjulflänsen, minskas. En av SJ:s äldre loktyper 
har tvhaxlig boggi med vridpunkten förlagd bakom de båda axlarna. 

312. Boggins sidoförskjutning har liksom dess vridning till ändamål att göra 
loket framkomligt i kurvor. Det är dock av vikt, att sidoförskjutningen icke är "vil-
jelös" utan sker med ett visst motstånd. Detta motstånd, som även strävar att 
återföra boggin till mittläget, kallas återställnings/craft och bidrager att vrida loket 
in i kurvan liksom det på rakspår håller boggin i dess mittläge och hindrar för stora 
slingringsrörelser. Vid lokets utgång ur kurvan återföres boggin av samma kraft 
till medelläget. Motståndet eller återställningskraften alstras antingen av vågrätt 
lagda fjädrar, genom upphängning i pendellänkar eller medelst kilytor. Anordningen 
bör vara sådan, att redan en begynnande sidorörelse hos boggin röner ett avsevärt 
motstånd, vilket ökas i samma mån som sidoförskjutningen ökas. 

313. Fördelen med -tvåaxlig boggi är, att den verkar som en enarmad hävstång 
enligt bild 8 och därigenom minskar flänstrycket vid boggins första axel till ungefär 
hälften av motsvarande flänstryck vid enaxlig boggi. Boggins andra axel går näm-
ligen ej mot ytterskenan utan radiellt och utgör alltså stödpunkt för den hävstång, 
som boggin bildar. 

För att tillgodogöra sig den tvåaxliga boggins fördelar även då endast en löp-
axel går före de kopplade axlarna, har man i vissa fall förenat denna löpaxel med den 
främsta koppelaxeln till en boggi. En dylik anordning benämnes efter konstruk-
tören för Krauss' boggi. 

a) Enaxlig boggi 

314. Den enaxliga boggin skiljer sig från en förskjutbar löpaxel därigenom, att 
dess axel är lagrad i ett särskilt ramverk, under det att den förskjutbara axeln är 
lagrad i huvudramverket. 
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214. Adamsens boggi, IVgdgoist de Holms anordning. 1: 25. 

315. Boggi enligt bild 214. Den i bilden framställda boggin användes 61 en der 
lok vid eller från enskilda järnvägar. Vid ett mellan huvudramarna anbragt stag: 
1 är fäst en platta 2, från vilken utgå två par nedåt riktade horn 3 och 4, vilka äro• 
instuckna i tvenne fördjupningar 5 och 6 i var sin vagga 7 och 8. Hornens ändar ära 
cylindriska. Vaggorna äro genom tapparna 9 och 10 lagrade på boggins ramverk: 
11. Detta uppbäres i sin ordning av bladfjädrarna 12 och spiralfjädrarna 13. Huvud-
ramverket vilar genom hornen mot bottnen i vaggorna. Hornen äro olika långa. 
med lutande ändar, vilkas riktningslinjer skola träffa mittlinjerna för vaggornas 
lagertappar i samma punkt 14. Kring denna punkt sker boggins vridning, och IA 
grund av snedställningen hos horn och vaggor installer sig boggin efter radien i en 
kurva med hjublänsarna i det närmaste parallella med skenan. Funnes ej denna 
snedställning, skulle boggin i en kurva endast förskjuta sig rakt åt sidan. I bild 
214 a är vaggornas rörelse åskådliggjord. Då boggin förskjutes åt sidan, uppstå av 
samma anledning som vid boggiern.a i bild 215 och 217 sidokrafter, som söka Ater-
föra boggin till mittläget. Denna anordning med vaggor användes även å tvåaxlig 
boggi. 

b) Tvitaxlig boggi 

. 	316. Många slag av tvåaxliga boggier finnas, men den huvudsakliga olikheten 
I 	dem emellan framträder i deras anordning av mittappen med eller utan sidoförskjut- 

ning, i sättet för lokets uppbärning genom boggin och i bärfjädrarnas anordning_ 
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Är en sådan boggi ej sidoförskjutbar utan endast kan vrida sig kring sin mittapp, 
erfordras ej några fjädrar, kilytor eller pendellänkar för boggins återställning i 
mittläget utan blott en begränsning av utslaget vid vridningen, så att boggin ej 
kan ställa sig tvärs för spåret, t. ex. vid brott av hjulring å något av boggins hjul. 

215. TM=lig, sidoleds förskjutbar boggi. Lok litt. T2. 1: 25. 

317. Boggi enligt bild 215. Denna boggi är såväl vridbar som förskjutbar si-
doleds. Ramverket utgöres av två 25 Lam tjocka plåtar 1, förenade genom en kraftig 
stagning. Loket vilar på boggin genom en vridtapp 2, vilkens nedre del är 
lagrad i en rund lagerpanna 3. Denna är ej fast förbunden med boggins ramverk, 
utan utgör del av en s. k. vagga 4, som genom fyra pendellänkar 5 är upphängd 
vid boggins ramverk. Varje länk hanger lodrätt, då boggin intager sitt mittläge, 
och är genom sin nedre bult 6 förenad med vaggan och med sina båda övre bultar 
7 och 8 med de starka mittstagen 9 av stålgjutgods. De tre bultarna äro gemensamma 
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för två och två länkar. Bultarna 7 och 
8 kvarhållas i sitt läge genom plåtvink-
larna 14, delvis infällda i bultarnas 
ändar för att hindra vridning av bul-
tarna. Boggins förskjutning åt sidorna 7 
begränsas genom anslagen 13. Bär-
fjädrarna 10 äro med länkarna 11 var 
för sig upphängda uti fjäderfästen 12, 
som äro fastnitade vid ramarna. 

318. Pendellänkarna 5 och deras 
upphängning framgår tydligare av bild 
216. Då boggin befinner sig i mittläget, 
äro bultarna 7 och 8, bild 216 a, lika 
belastade. vardera med hälften av be-
lastningen å bulten 6, vilken belast-
ning är riktad efter mittlinj en m n. 
Är belastningen å boggins vridtapp lika 
med P, erhåller således bulten 6, på 
grund av att belastningen fördelas å 
fyra länkar, i vardera ändan belast- 

ningen— och bultarna 7 och 8 vardera 
4 p 	 n 

belastningenT. Då loket ingår i en P 

	

kurva, förskjutes boggin och således 	 4 
även bultarna 7 och 8 t. ex. åt vänster 

	

pilens riktning, bild 216 b. Därvid 	216. Pendellänkar till boggin i bild 215. 

avlastas bulten 8, så att bulten 7 en- 

sam uppbär hela belastningen--. Länken 5 kan därvid betraktas som en länk 

med mittlinjen m1  n1, upphängd i bultarna 6 och 7. En ringa förskjutning av boggin 
motsvaras således av en avsevärd återställningskraft, vilken ökas med boggins ut-
slag. Om bultarna 7 och 8 varit förenade i en enda bult såsom vid boggin i bild 
217, skulle återställningskraften vid en ringa sidorörelse av boggin varit endast 
obetydlig. 

319. En boggi med dylik upphängning gar lugnt även på rak bana, ty genom varje liten sido-
svängning avlastas den ena av bultarna 7 och 8, och en i förhållande till sidoförskjutningen stor 
återställskraft uppväckes eller rättare, genom denna kraft förhindras alla smärre sidoförskjut- 
ningar. 

320. Boggi enligt bild 217. Boggin är av amerikanskt ursprung med ramverk 
av grova plattjärn, förenade genom stag vid ändarna och i mitten. Vardera lång-
balken stöder på en omvänd bladfjäder, vilken med sina ändar medelst länkar är 
upphängd i en fjäderbalans, upplagd på lagrens översida. Bogging vagga 1 är upp-
hängd vid boggiramverket medelst mot varandra snett ställda länkar 2 och 3, 
vilka äro fästa med endast två bultar 4 och 5, en i vardera änden av varje länk. 

Denna boggi går ej så lugnt som den i bild 215, utan har större benägenhet att 
komma i svängning vid gång på rakspår, emedan motståndet mot en liten sido-
förskjutning är obetydligt och återställskraften först vid ett större utslag hos boggin 
får avsedd verkan. 

321. Boggi enligt bild 218. Denna boggi är till sitt huvudsakliga utförande 
lika boggin i bild 215, och för dess beskrivning hänvisas till stycket 317. Den skiljer 
sig från den sistnämnda därigenom, att ramarna äro av stålgjutgods och belägna 
utanför hjulen. Gången hos boggier med ytterramar är liksom vid lok med ytter- 
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217. Tudiaxlig, sidoleds förskjulbar boggi, amerikansk anordning. 1. 25. 
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218. Tudaxlig, sidoleds förskjutbar boggi. Lok lilt. A. 1:25. 
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ramar lugnare, än då innerramar användas, eftersom sidosvängningarna i följd 
av det större avståndet mellan bärfjädrarna tvärs över boggin äro mindre och for-
tare upphöra. Därjämte är denna boggi försedd med spiralfjädrar 15, en på var-
dera sidan om vridtappen, vilka bidraga till att öka pendellänkarnas motstånd vid 
boggins sidoförskjutning i kurvor. Härigenom minskas styrkan av flänsstötarna 
mot drivhjulen, och drivaxeln, som å tillhörande lok är den första fasta axeln, 
skonas. 

322. Boggi enligt bild 219. Denna boggi saknar sidofjädrarna 15, bild 218, 
samt har bärfjädrarna på varje sida förbundna med varandra genom vinkelhäv-
armarna 16 och dragstången 17. Därjämte äro bärfjädrarna försedda med fjäder-
fångare 18 och dragstången 17 med fångare 19. Eljest är den lika boggin i bild 218. 

Boggierna enligt bild 217 och 219 sakna i sig själva bestämt jämviktsläge, 
stycket 393. De styras därför av en plan lagerpanna från lokets ramverk, se de-
talj 3, bild 218. 

219. Fjäderupphängning till toetaxlig boggi. Lok litt. B. 1: 25. 

323. Boggi enligt bild 220. I olikhet med förut beskrivna boggier har denna typ 
funnit användning å tanklok för att vid förläggning bakom de kopplade axlarna 
uppbära de bakom förarhytten belägna kol- och vattenförråden samt vid back-
gang leda loket i kurvor. Den kan dock givetvis även nyttjas för tenderlok och vid 
lokets främre ände. 

Ramarna av 25 mm tjocka plåtar äro placerade utanför hjulen och stadig för-
enade med stag av plåt och av stålgjutgods. Boggin föres av en i lokets ramverk 
fastskruvad tapp 1, vilken medelst en kulled 2 är lagrad i boggins centrumstycke 
3, med förskjutning, som begränsas av anslagen 4. Boggin återföres till mittläget 
av tvenne bladfjädrar 5, som vid ändarna äro förenade med spännstag 6 och vid 
fjäderbanden medelst de genom boggistagen 7 gående bultarna eller fjäderpinnarna 
8 stöda mot boggins centrumstycke 3. Med fjäderändarnas förbindning vinnes 
större mjukhet, enär för en viss sidoförskjutning endast hälften så stor ökning i 
fjäderspänningen erhålles, som om fjädrarna arbetade var för sig. Vid boggins 
sidorörelse förskjutes den ena av bultarna 8, under det att den andra av det mot 
boggistaget anliggande bulthuvudet hindras att följa efter. Härigenom uppkommer 
vid minsta sidoförflyttning en jämförelsevis stor återställningskraft, som ökas vid 
boggins utslag. Fjäderspänningen kan regleras medelst höger- och vänstergängade 
muttrar 9 å spännstagen 6. 

Lokets ramverk uppbäres vid boggins sidor av tvenne med skålformig tryckyta 
på översidan försedda glidskor 10 av gjutjärn, som äro rörliga i alla riktningar på 
slitplåtarna 11 av gulmetall. 
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220. Tyd ostig, sidoleds förskjutbar boggi. 
Lok litt. J. 1: 25. 

221. Förenklad bild av eilerstiillningen 
för boggi enligt bild 222. 

Mellan öglorna 12 i boggins bakre tvärstag och motsvarande öglor i lokets ram-
verk äro kedjor anbringade', som begränsa boggins utslag vid vridning. 

324. Boggin enligt bild 220 utföres även utan sidoförskjutning, då loket har kor-
tare hjulbas. Härvid är centrumstycket 3 fast förenat med boggins ramverk. Loket, 
å bild 79 är försett med en dylik boggi. 

325. En i huvudsak med bild 220 överensstämmande boggi återfinnes hos loket, 
bild 72. Denna boggi har såväl ramar som ramstag av stålgjutgods. Belastningen 
överföres från loket medelst plana bärytor vid boggins sidor. Då boggin härigenom 
är förhindrad att följa spårets ojämnheter, äro bärfjädrarna vid varje sida för-
enade med balanser. Återställsanordningen utgöres av fjädrar såsom å boggin enligt 
bild 220. 
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222. Tvaaxlig, sidoleds förskjutbar stjeirtboggi. Lok titt. C. 1: 30. 

326. Vid bedömandet av motståndet mot sidoförskjutning hos de i stycket 323 och 325 be-
skrivna boggierna måste hänsyn tagas ej endast till återställsfjädrarna, utan även till det bety-
dande friktionsmotståndet vid boggiernas bärplan. Detta motstånd kan tillsammans med fjä-
derkraften avsevärt försvåra lokets gång i små kurvor. 

327. Boggi enligt bild 222. Avvikande från hittills beskrivna tvåaxliga bog-
gier är den i bild 222 återgivna. Vridpunkten är förlagd ett stycke bakom de båda 
axlarna, således bakom boggin, varför boggin erhållit benämningen stjärtboggi. 
Dess ramverk utgöres av två flansade, i vridpunkten 1 sammanlöpande ramplåtar 
2, som sinsemellan äro förbundna genom över boggiaxlarna välvda plåtar 3, vilka 
staga ramverket sidovägen. I motsats till andra boggier, vilka genom sitt ramverk 
uppbära loket, vilar lokets tyngd vid denna boggi genom fjädrarna och deras 
fjäderpinnar 7 direkt på boggins lagerboxar. Boggins ramverk åter är upphängt vid 
lokets dels vid vridpunkten 1 och dels genom två nästan lodräta länkar 4 i boggins 
framände. Framtill är boggiramverket även förbundet med huvudramverket genom 
tvenne vågräta länkar 5, vilkas uppgift är att draga fram boggin. Hålet 10 i boggin 
för vridtappen 1 är något avlångt, så att ingen bändning må uppstå vid boggins sido-
rörelse på grund av att bakre andarna av länkarna 5 röra sig i cirkel kring bultarna 6.. 
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Boggixamverkets huvudsakliga uppgift är här att förmedla lagringen av och 
utgöra styrning för boggiaxlarna med tillhörande lager. 

Varje fjäderpinne är i nedre änden försedd med tvenne lika stora rullar 9, vilka 
äro så fästade, att mittlinjen för deras gemensamma axel går genom vridpunkten 1. 
Rullarna stöda mot ett å varje lagerbox' översida inpassat starkt lock 12, försett 
med lutande, snett ställda plan 11, så belägna att rullarna 9 rulla upp på dessa 
plan, åt vilken sida boggin an gör utslag. 

328. DA boggin i en kurva vrider sig At sidan, och rullarna 9 rulla upp på planen 11, bild 221, 

uppstår på grund av lokets tyngd P, dels en kraft R vinkelrät mot planen, dels en vågrät kraft 

K, vilka krafter äro så beskaffade, att R är resultant till P och K. Kraften R åstadkommer en-
dast en tryckning mot planen, under det att kraften K återför boggin till mittläget, då anled-

ningen till sidoförskjutningen upphör. Kraften K uppträder vid minsta sidoförskjutning hos 
boggin, varigenom boggin går säkert på rakspår. 

Vid förut omnämnda boggier har återställningskraften ökats med ökad sidoförskjutning 
av boggin, men vid senast beskrivna anordning är kraften K i det närmaste oföränderlig vid 
olika sidoförskjutningar och ökas endast i den mån, som bärfjädrarnas spänning växer, då rul-

larna 9 rulla upp på de lutande planen 11. 

223. Krause' boggi. Lok litt. G7. 1: 35. 

329. Krauss' boggi. Den i bild 223 visade anordningen av axlar utgör egent-
ligen endast delvis en boggi. Den främre axeln är en boggiaxel i egentlig mening, 
under det att den bakre utgöres av lokets främsta kopplade axel. 

Koppelaxeln (axel ././) är på vanligt sätt lagrad mellan hornblock 1, fästa i lokets 
huvudramar, men kan jämte lagren 2, som äro förenade med på båda sidor om axeln 
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ställda plåtar 3, förskjuta sig sidovägen i axebis riktning 25 mm åt varje sida. Sido-
förskjutningen begränsas av anslag 4 å de slitskenor 5, som äro fästa på plåtarnas 
3 yttersidor mot hornblocken. (Se även bild 225.) 

Boggiaxeln är lagrad som en enaxlig stjärtboggi i en ram 9 av stålgjutgods. Axeln 
förskjuter sig samtidigt med koppelaxeln, i det den vrider sig omkring en mellan 
axlarna i ett tvärstag 10 mellan lokets ramplåtar fastsittande lodrät tapp 11. Ra-
mens 9 bakre del är sammandragen till en spets med tappen 8, som är löst instucken 
i en hylsa 7 på undersidan av det mellan de båda plåtarna 3 fästa mellanstycket 6. 
Då ramen 9 vrider sig kring tappen 11, förskjuter tappen 8 axeln ././ ur dess mitt-
ställning. Boggiaxeln vrider sig således kring tappen 11, under det koppelaxeln 
endast är förskjutbar sidovägen. Återställningsanordning till mittläget saknas, 
ehuru en sådan dock skulle vara behövlig för att motverka ensidig slitning och 
förbättra gången på rakspår. 

På senare tid har tappen 8 med närmaste del av boggiramen 9 utförts i en lös-
tagbar del, som skruvats mot den egentliga boggiramen, detta för att ej hela ramen 
skall behöva nedtagas, om axeln II måste sänkas för tillsyn. 

330. Boggiaxelns lagerboxar äro fastskruvade vid ramen 9, bild 223 och 224. Fram-
till äro de förenade genom en plåt 26, å vars mitt är fäst en stoppare 27, vilken jämte 
anslagen. 28 och 29, fästa å en tvärbalk 30 mellan huvudramplåtarna, begränsar 
boggiaxelns utslag åt sidorna. 

Tappen 11 är rörlig upp och ned i det kulformiga lagret 12. Härigenom kan ramen 
9 obehindrat följa boggiaxelns rörelser på grund av ojämnheterna i spåret. 

Lokets ramverk vilar genom fjädrarna 14 och 15 samt fjåderpinnarna 16 och 
17 på boggiaxelns lagerboxar. För att ej hindra axlarnas sidorörelser äro fjäder-
pinnarnas nedre ändar försedda med glidskor 20 och 21 -7- se även bilderna 224 
och 225 — som glida på inlagda plattor 22 och 23, i boggiaxelas lagerboxar belägna 
snett motsvarande axelns vridning, men i koppelaxelns boxar belägna i axelns 
riktning. 

Plattan 22 å boggilagret, bild 224, är försedd med en tapp 32, som går igenom 
lagerboxen och är infälld ett stycke i själva lagerskålen, varigenom denna hindras 
att förskjuta sig åt sidorna. Själva plattan 22 hindras att vrida sig genom de små 
stiften 35, infällda såväl i lagerboxen som i plattan. Genom bärjärnet 33, instucket 
i hål i lagerboxens skänklar, uppbäres underboxen 34. Liknande anordning för 
underboxens fastsättning återfinnas å lagren för koppelaxeln, bild 225. Dessa lager 
äro förenade med de tvärgående avståndsplåtarna 3 endast genom tapparna 37. 

Smörjningsanordningen å bilderna 224--230 och 232 med över- och undersmörj-
ning, smörjränder i lagret, hornblockstyrningarna m. m. är av äldre typ och har 
numera moderniserats. 

331. Belastningen fördelas mellan axlarna genom en på var sida befintlig två-
armad fjäderbalans 24, bild 223, eller genom vinkelhävarmar och dragstänger, 
bild 150, som visar ramverket till ett annat lok med Krauss' boggi. 

Genom tappen 11, bild 223, sk-jutes boggin framåt. Skulle tappen brista finnas 
kedjorna 25, som då träda i verksamhet och draga boggin. 

För att vid t. ex. en urspårning förhindra boggin att skilja sig tin det övriga 
loket finnas därjämte fångjärnen 31. 

332. Anordningen med Krauss' boggi är särskilt förmånlig vid lokets gång i kurva, 
emedan förningstrycket från ytterskenan fördelar sig på båda de främsta axlarnas 
hjulflänsar. Vid nyare anordning av detta slag t. ex. å elektrolok litt. F är emel-
lertid dels boggiaxeln försedd med återställningsanordning, dels även boggins vrid-
tapp förskjutbar med fjäderåterställning, vilket allt gör gången både mjuk och stadig. 

Givetvis kan ej en drivaxel på detta sätt samarbeta med boggiaxeln, då driv-
axeln måste vara fast lagrad. Är därför den främsta kopplade axeln drivaxel, kan den 
andra kopplade axeln förbindas med boggiaxeln till nu beskrivna boggianordning. 
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225. Lager for koppelaxeln till Krauss' boggi, 
bild 223. 1: 8. 

224. Lager för boggiaxeln liii 
Krauss' boggi, bild 223. 1: 8. 
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c) Förskjutbara axlar 
333. Dessa axlar löpa på vanligt sätt i lager, som äro styrda av hornblock, fästa 

vid ramverket, men de skilja sig från vanliga s. k. fasta axlar däri, att de äro för- 
skjutbara sidovägen. Enklast åstadkommes detta genom att göra axelns lagergångar 
längre än lagren såsom t. ex. å lok litt. N och R, där bakaxeln på detta sätt med- 
gives en förskjutning åt vardera sidan av å det förra loket 15 ram, å det senare 
20 mm. 

En förskjutbar axel kan antingen förflytta sig åt sidan i axelns riktning, axiellt, 
eller samtidigt erhålla en vridningsrörelse, vara radiellt inställbar. Liksom vid boggier 
kunna för axelns återställande till mittläget användas fjädrar eller kilytor, eller sker 
detta endast genom de å hjulen verkande flänsttryeken. 

20 16 22 

334. Axiellt förskjutbar axel utan återställningsanordning. I bild 226 åter-
gives ett lager för en axiellt förskjutbar axel, vid vilken även lagren deltaga i sido-
förskjutningen. Anordningen påminner om den förut omtalade axeln II vid Krauss' 
boggi. På lagerboxen ligger en plan platta 1, och på denna vilar glidskon 2, styrd 
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o 

227. Kilytornas läge i för-
hållande till varandra vid 
olika ställningar hos axeln, 

bild 229. 1: 5. 

226. Lager utan återställningsanordning till a.xiellt förskjutbar 
axel. Lok lilt. E. 1: 8. 

t 	....... .... - 

av kanterna 3 å plattan 1. Fjäderpinnen 4 stöder på 
glidskon 2. Då axeln och således även lagret förskjuta 
sig, glida plattan 1 och glidskon 2 mot varandra. När 
orsaken till sidoförskjutningen upphör, återgår axeln 
till mittläget på grund av skenans tryck mot hjul-
fiänsen. 

335. Axient förskjutbar axel med återställ-
ningsanordning. En dylik axel visas i bild 229 och 
de till densamma hörande lagren, som här måste del-
taga i sidoförskjutningen, i bild 230. Axelns återställ-
Ding till mittläget sker genom kilytor, som äro an-
bringade dels på en platta 1, bild 230, som ligger på 
lagerboxen, dels på glidskon 2, på vilken fjäderstöttan 
3 vilar. I bild 228 äro glidskon och plattan tydligare 
återgivna. På översidan av plattan 1, ävensom å 
glidskons 2 undersida finnas tre kilytor 7, 8 och 9 å 
den förra, 4, 5 och 6 å den senare, av vilka  de två 
yttersta luta åt samma håll, den mellersta motsatt 
de båda andra. Då axeln står i mittläget — jämför 
bild 227 och 228 — trycker hela ytan 4 å glidskon 
2 mot ytan 9 å plattan 1, ytan 6 mot ytan 7 och 5 
mot 8. Föres axeln och med den lagret åt sidan, över-
föres trycket antingen endast av ytorna 4-9 och 
6-7 eller endast av ytorna 5-8, beroende på åt 

H  

	

2 1 	 1 

	

..--\ 1 	5 	I 1 
I--- J_ 	 _L..I 

	

I 	 I -1-  
i 	11 

6 

228. Kilytor till lagret i bild 
230. 1: 5. 
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229. Axiellt förskjutbar axel med lager med återställsanordning. Lok litt. R. 1: 20. 

230. Lager med eiterställningsanordning och ställbara underlagerskellar, till axiellt förskjutbar axel 
enligt bild 229. Lok litt. R. 1: 8. 

vilket håll axeln gjort utslag. Efter förskjutningen sträva kilytorna att återföra 
axeln till mittläget. 

Vid den i bild 229 visade axeln äro lagren förbundna genom, på sidorna om axeln 
12 belägna E-järn 10 och 11, vilka erfordras emedan axeln saknar stosar för styr- 
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ning av lagren. Fun-
nes ej järnen 10 och 
11, skulle nämligen 
ett av lagren ej del-
taga i sidorörelsen. 
Om axeln har stosar 
mot lagren, äro för-
bindelsejärnen obe-
hövliga. 

336. Radiellt för-
skjutbar axel. I bild 
231 återgives en radi-
ellt förskjutbar ledar-
axel. Hornblocken 1 
och4 äro ställda snett, 
och deras slitytor 2 
och 3 av gulmetall 
utgöra delar av cylin-
derytor med gemen-
sam axel genom 
punkten. 10. På grund 
av anliggningsytor-
nas cylinderform får 
axeln vid sidoför- 
skjutning således en .4216.-'tt samtidig vridnings- 
rörelse kring punkten 

V 10. Axelns återställ- IO 
fling till mittläget 
sker medelst kilytor 
av liknande anord-
ning som vid axeln 
enligt bild 229. Fjä-
derpinnen 5 stöder genom glidskon 8 ph den med kilytor försedda plattan 9 å 
lagerboxen. Då axeln och således även lagret förskjuta sig, uppstår en glidnings-
rörelse mellan glidskon och plattan 9. För att fjäderpinnen därvid ej skall svikta, 
har den en lång styrning 6 i staget 7 mellan ramplåtarna. 

337. I bild 232 är det till axeln hörande lagret återgivet. Fjäderpinnen stöder i 
urtagningen 11 på glidskon 8. Kilytorna å vardera lagerboxen äro belägna något 
snett motsvarande axelns vridningsriktning. Plattan 9 är inpassad i en urtagning 
i lagerboxen och kvarhålles därigenom i sitt läge. 

I bild 154 är axeln 6 radiellt förskjutbar med lagren utanför hjulen. Lagren äro 
försedda med kilanordning för återställning av förut beskriven art. 

338. Återställningsanordningen för dylika axlar kan även utgöras av fjädrar, vilka 
emellertid på grund av sin mindre friktion kunna ge anledning till svängningar 
hos axeln. Anordningen med kilytor ger däremot en avsevärd begynnelsefriktion, 
som hindrar onödiga rörelser på rakspår och gör gången lugnare. 

d) Lager för boggier och förskjutbara axlar 

339. Boggiaxlarnas lager äro vid förläggning innanför hjulen av liknande typ 
som övriga lokaxellager, och olikheterna betingas av det sätt, på vilket belast-
ningen överföres till dem. Vid förskjutbara axlar är lagerformen därjämte i en del 

231. Radiellt förskjutbar axel. Lok titt S. 1: 20. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



.............................................. 

VRAAVAtes»t.:*.X.-SIM l 

160 
fall beroende på huru 
axelns förskjutning sker. 

rY-31A 	Vid beskrivningen av de 
' - 	olika boggierna och för- 

1101 viP4 	skjutbara axlarna hava 
skiljaktigheterna från 
den vanliga lagerformen 
framhållits. 

340. För boggierna i 
I 	bilderna 218, 219 och 

   I 	220 användas emellertid 
lager av annan typ, 
vilken återgives i bild 
234. Deras form betingas 
av boggins anordning 
med utanför hjulen be-
lägna ramar, varigenom 
axeltapparna blivit för-
lagda utanför hjulen. 
Lagret är av samma typ, 
som användes å vagnar. 

lagerboxens 1 yttre 
sida är fastskruvat ett 
runt lock 2. Tätningen 

233. Tätningsskiva au Cadre typ för tenderaxellager. 	234. Lager för boggier och tendrar. 
1:8. 	 1:: 6. 

A 

_L -h 
232. Lager till radiell förskjutbar axel, bild 239. 1: 8. 
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mellan lagerboxen och locket sker medelst en mjuk, i locket ingjuten ring 3 av vit-
metall. Bakre delen av boxen är formad med en ficka 4 för tätningsskivan, vilken 
ficka är öppen nedåt och sluten uppåt, dels för att hindra vatten att intränga i 
boxen, dels för att skivan ej må skadas, då boxen lyftes i förhållande till axeln. 
Lagerskålen 5 är av gulmetall med ingjutna slitytor 6 av vitmetall. Den fasthålles 
i sitt rätta läge genom en vid skålen fastgjuten rund tapp 7, som inpassas i ett mot-
svarande hål i lagerboxen. För smörjämnet finnes en särskild behållare 8, vilken i 
sig innesluter smörjdynan 9. Anordningen med lös oljelåda sparar olja, i det denna 
förhindras att rinna ut genom möjligen otäta tätningsringar. För axeltappens och 
smörjdynans eftersyn borttages det stora locket 2, liksom även då lagerskålen skall 
utbytas eller efterses. Genom att lyfta lagerboxen något kan lagerskålen tagas ut. 
För att underlätta dess uttagande är den försedd med ett handtag 10. Under van-
liga förhållanden påfylles olja i oljelådan genom det lilla locket 11. Fjäderstöttan 
12 stöder i urtagningen 13 på lagerboxens översida. Detta lager användes även å 
tre- och fyraxliga tendrar. 

341. Tätningsskiva för boggi- och tenderlager. Tidigare använda tätningsski- 
vor av filt eller trä 
enligt bild 233, av- 
sedda att instickas i 
fickan 4, bild 234, bli 
snart glappa i hålet 

IL 

för axeln, varvid 
vatten rinner in i la- 
gerboxen. De ha där- 
för ersatts med en 
nyare typ av masonit 

 
med inlagdinlagd ring av 
läder, vilken sluter 	k k 	 / \ tätt kring axeln, bild 	\ 	 / 
235. Anliggningsytan  
mot lagerboxen skall 	.,„, 	_-, 
vara sråthearbetad 	 lijil — 
och skivan,  hålles  
tryckt mot denna yta  
av några bladfjädrar 
å motsatt sida. 

10. Länklok 

342. För att kunna utnyttja ett loks vikt så mycket som möjligt för erhållande 
av stor dragkraft, d. v. s. använda så många som möjligt av ett loks axlar som driv-
axlar, men samtidigt göra loket lättgående i kurvor, uppdelar man axlarna i två 
grupper, av vilka var och en lätt inställer sig i en kurva. Olika sätt hava därvid 
använts. Antingen överföres drivkraften från den ena gruppens axlar till den andras 
genom en länkrörelse, varvid båda grupperna ha gemensamma cylindrar, eller också 
förses vardera gruppen med två cylindrar och drivas oberoende av varandra. Till 
det senare slaget höra de av schweizaren Mallet (uttalas: Mallé) utförda och efter 
honom benämnda Mallet-token.' A dessa lok äro den bakre gruppens axlar fast 
lagrade i lokets ramverk, under det att den främre gruppens axlar äro lagrade i 
ett annat ramverk, som är vridbart i förhållande till det förra ramverket. Vridpunkten 

Kallas även Mallet-Rimrott-lok, emedan tysken Rimrott ungefär samtidigt som och ove-
tande om Mallet uttänkte ett liknande lok. 

11 

235. Tedningsskiva av nyare typ med lädertätningar 1: 5. 
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för det rörliga ramverket kan ligga bakom dess axlar eller mellan dem. Ramverkets 
utslag till varje sida begränsas genom spännkraften hos fjädrar, och på detsamma 
stöder pannan framtill genom en väl smord tapp, som glider i ett spår. Loken ut-
föras som fyrcylindfiga kompoundlok med lågtryckcylindrarna fästa vid det rör-
liga ramverket och högtryckcylindrarna vid, det fasta ramverket framför dettas 
axelgrupp. Ångan från högtryckcylindrarna måste således strömma genom ett le-
dande rör, som samtidigt utgör ångbehållare (receiver) till lå'gtryckcylindrarna (styc-
ket 850). Leden i detta rör skall således täta för ångan, men då trycket i röret är 
lågt (4-5 atm.), möter tätningen ej större svårigheter. Loken lämpa sig för alla 
spårvidder och bild 121 visar ett sådant lok. 

Vid det även för amerikanska förhållanden ovanliga Mallet-loket å bild 121 äro de kopplade 
axlarna uppdelade i tre grupper med den bakre förlagd till tendern. Loket har sex cylindrar av 
samma storlek, två högtryck- vid den mellersta axelgruppen och två lägtryckcylindrar vid 
vardera av lokets främre och tenderns axelgrupper. Avloppsångan från de bakre lågtryck-
cylindrarna avgår genom ett rör vid tenderns bakände, sedan den passerat en under tendern 
anordnad matarvattenförvärmare (stycket 592 och följande). 

Med detta lok har befordrats tåg av 16 600 tons vikt med en hastighet av 20 km pr timme. 
Vagnarnas sammanlagda längd uppgick till ej mindre än 2,57 km. 

11. Anordning av axlar och hjul 

343. Axlarnas och hjulens antal och anordning. De kopplade axlarna an-
bringar man av helt naturliga skäl samlade i grupper, antingen i en grupp som vid 
de vanliga loken, eller i två grupper som t. ex. vid Mallet-loken, och framför eller 
bakom dessa anbringas löpaxlarna. Sällan anbringas de enbart baktill, utom då 
de vid vissa tanklok äro avsedda att uppbära förråden av kol och vatten. Under 
det att vid tanklok såväl de främre som de bakre löpaxlarna, antingen de äro fasta, 
förskjutbara eller utgöra axlar i en boggi, dels uppbära lokets tyngd, dels styra det-
samma i spåret, äro de bakre löpaxlarna vid tenderlok huvudsakligen enbart bär-
axlar. 

Det nu till dags använda antalet drivhjul, d. v. s. kopplade hjul, växlar mellan 
2 och 20 (med tendern inberäknad mellan 2 och 21), under det att hela antalet hjul 
vid ett lok utom tendern växlar mellan 4 och 21. 

344. För att angiva axelanordningen å ett lok benämnes det efter antalet kopp-
lade axlar. Länge användes och användas ännu benämningar som fyrkopplad, sex-
kopplad o. s. v., allteftersom hjulen å två, tre o. s. v. axlar äro förenade med var-
andra genom koppelstänger. Så länge axlarnas antal var ringa och de flesta hjulen 
voro koppelhjul, kunde detta beteckningssätt vara tillfyllest, men för nutida lok, 
vid vilka löpaxlarnas antal kan vara t. o. in. dubbelt så stort som drivaxlarnas, 
är detta beteckningssätt ej fullt tydligt och tillräckligt. Därför har numera införts 
ett beteckningssätt, av vilket framgår, huru många axlar loket har och huru många 
av dem, som äro kopplade, samt huru de olika slagen av axlar äro grupperade. 

345. Beteckningen bildas därigenom, att antalet löpaxlar angives med arabiska, 
siffror och antalet kopplade axlar eller en ensam drivaxel (vid okopplat lok) med 
bokstäver ur stora alfabetet. Därvid betecknar A en icke kopplad drivaxel, D två 
kopplade axlar, C tre kopplade axlar, D fyra och E fem kopplade axlar o. s. v. 
Finnes ej någon siffra framför eller efter de stora bokstäverna, angiver detta 
frånvaron av löpaxlar framför eller bakom de kopplade axlarna. Löpaxlar, 
som äro lagrade i ett särskilt ramverk, t. ex. en boggi, betecknas med en apostrof' 
efter siffran. Innehåller det särskilda ramverket i stället kopplade axlar, sättes 
en apostrof efter bokstaven. Finnas både löp- och drivaxlar i ett dylikt boggi-
liknande ramverk, angives detta genom parentes om gruppens axelbeteckning. 
(1B)C betecknar alltså ett lok, som i en särskild boggiram har en löpaxel och två 
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236. Axelanordningar â lok samt deras beteckning. 
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kopplade axlar samt i huvudramen tre kopplade axlar. Ett Mallet-lok med tre kopp-
lade axlar i huvudramverket (bakre partiet) och tre kopplade axlar i, främre (boggi-
partiet) betecknas alltså C'C. Finnas två eller flera clirektdrivna alltså okopplade 
axlar, betecknas dessa med en nolla efter bokstaven, t. ex. Bo. De olika axelgrupperna 
räknas från lokets främre ände, och tecknen för desamma skrivas från vänster 
till höger utan bindestreck. Ett lok, som framifrån räknat har en två',axlig boggi, 
två kopplade axlar och efter dem en löpaxel, betecknas följaktligen 2'Bl, ett lok 
med en tvåaxlig boggi och tre kopplade axlar med 2'C och ett lok med fem kopplade 
axlar med E. Elektrolok litt. F, som har bisselaxel främst och sist och fyra okopp-
lade drivaxlar, erhåller beteckningen 

Om ett lok har driv- och koppelaxlar lagrade i helt skilda ramverk, skiljas beteck-
ningarna för de olika ramverken med tecknet +. 

Bild 236 visar vid ånglok och andra dragfordon förekommande axelanordningar 
med deras beteckning. 

För att beteckna den inbördes ordningen mellan axlarna på ett lok användas 
romerska siffror. Den första axeln framifrån kallas alltså axel I, den andra axel II, etc. 

346. Hjulens storlek. Lok, avsedda att framföra tåg med stor eller medelstor 
hastighet, snälltågs- och persontågslok, skola hava stora drivhjul, på det att dessas 
omloppstal ej må bli för stort, samt ej mer än tre, högst fyra kopplade axlar. 

Lok återigen, som med något mindre hastighet skola utveckla stor dragkraft, 
godstågs- och växlingslok, hava mindre drivhjul och allt efter behovet ett större 
eller mindre antal kopplade axlar. 

I allmänhet växlar drivhjulsdiametern: 
för godstågs- och växlingslok 	  mellan 1 000 mm-1 400 mm, 
„ persontågslok 	  „ 	1 500 „ —1 700 „ 
„ snälltågslok 	  „ 	1 800 „ —2 200 „ 

Ledar- och löphjul giver man diametrar från 730-1 350 ram. De större måtten 
förekomma vid hjul å löpaxlar belägna bakom de kopplade axlarna vid tenderlok. 

Vid smalspå' rlok äro hjuldiametrartaa allt efter spårvidden något mindre. 

12. Adhesion och dess förökande genom sandning 
347. Adhesion. Kolvkraften i cylindrarna vrider lokets drivhjul runt. För att 

loket därvid skall förflytta sig, få hjulen ej glida eller slira på skenorna, utan måste 
rulla. Friktionen mellan hjul och skenor måste därför kunna överstiga den dragkraft 
loket vid tillfället utvecklar. Friktionskraften är beroende av trycket mellan de 
med varandra i beröring varande ytorna samt av dessas beskaffenhet. Ju glattare 
de äro, desto mindre blir friktionsmotståndet. Detta motstånd betecknas, då det 
gäller järnvägsfordon, med namnet adhesion,. Någon adhesion eller vidhäftning i 
detta ords verkliga mening. äger dock ej rum, utan det är friktionen, närmare be-
stämt vilolriktionen, som i beröringsstället mellan hjul och skena är den verksamma 
kraften (stycket 34). 

Då fråga är om ett loks adhesion, avses därvid de kopplade, således de för lokets 
framdrivande använda hjulens adhesion, och det är på storleken av dessas tryck 
på skenorna, adhesionsvikten, som adhesionskraften till en del beror. Framdeles 
redogöres för denna krafts betydelse för lokets dragkraft. 

Förutom av adhesionsvikten beror även adhesionskraften eller kortare adhe-
sionen av skenornas tillstånd och växlar från V, (0,25) till V20 (0,05) av de kopplade 
hjulens tryck på skenorna. Den är minst vid isiga och frostiga skenor, eller då ske- 
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norna äro feta eller betäckta med slam, löv o. d. Den är vidare ringa vid dimma 
eller fint regn, om skenorna förut varit dammiga eller betäckta med smuts. Helt 
våta (av starkt regn rensköljda) skenor lämna lika stor adhesion som torra; för de 
senate kan den anslås till V, (0,2). 

Vid lok, som av skilda orsaker ha en slingrande gång på rak bana eller i kurvor, 
minskas adhesionen på grund av att hjulen, särskilt de främre, därvid erhålla en 
glidning åt sidorna på skenorna. Härvid övergår vilofriktionen mellan hjulbanan 
och skenan till sldpfriktion, vilken är betydligt mindre (stycket .34); man kan säga, 
att hjulen redan börjat slira. Orsaken kan vara densamma, då lok ofta utan någon 
särskild anledning slira, särskilt i kurvor. 

348. gandningsanordningar. Av det sagda framgår, att risk för sliming, då 
drivhjulen "släppa sitt tag" på skenorna, i allmänhet inträffar vid igångsättningar 
och vid större kraftbehov, särskilt då adhesionen på grund ay dåliga väderleks-
förhållanden eller andra orsaker är ringa. Aven kan inträffa, att hjul, som bromsas, 
på grund av för stort bromstryck eller för liten friktion mot skenan stanna och släpa 
på skenorna, "hjulen stå". Därvid slitas såväl hjul som skenor, och särskilt är denna 
slitning fördärvbringande för hjulen, i det att s. k. bromsplattor, även kallade 
"slag" i hjulen, uppkomma i hjulringarnas löpytor. Då hjulet åter börjar rulla, 
uppstå mot skenorna stötar eller slag, som, om avplattningen är mycket stor, kunna 
förorsaka hjulringsbrott och skenbrott. Stötarna bero därpå, att hjulets löpyta 
fått en insänkning vid plattan, varigenom hjulet, då plattan befinner sig nedåt, 
ett ögonblick släpper skenan och liksom faller ned mot densamma. Då hjulet är 
tungt belastat och har stor omloppshastighet, blir stöten stark. Hjulet kommer 
att med stor kraft hamra mot skenan. 

349. För att förebygga den skadliga slirningen ökas friktionen genom sandning 
Varje lok medför en eller flera sandbehållare s. k. sandlådor, anbringade antingen 
på pannan eller vid ramarna. I förra fallet hålles sanden lättare torr genom värmen 
från pannan. Ofta förlägges sandbehållaren invid ångdomen, bild 244, vilket även 
bidrager till ett bättre utseende på loket. Från behållaren ledes sanden genom 

237. Sandbehållare förenad med ångdomen. 1:15. 
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järnrör ned till skenorna, på vilka sanden helst bör falla framför de främsta koppel-
hjulen vid tenderlok. Vid sandning framför ett efterföljande hjulpar slitas hjul-
ringarna ojä,mt. Tanklok måste ha sandrör både framför och bakom de kopplade 
hjulen. Det tir av stor vikt att intet av sandrören är täppt, och att sand i ungefär lika 
mängd utströmmar på båda sidor av loket. 

Sanden skall vara väl torkad, ren, skarpkantig och kvartsrik. Sandningen kan 
ske för hand eller medelst tryckluft. Lok med tryckluftbroms erhålla i regel även 
tryckluftsandning, vilken alltså numera är allmänt införd. 

350. Sandning för hand. I bild 237 visas en dylik sandbehållare 1 invid domen 
med botten 2 av gjutjärn och i övrigt av järnplåt. Ifyllningsöppningen täckes av 
ett gjutjärnslock 3 med tätning för att utestänga vatten och fuktighet. Mynning-
arna av rören 4, som leda till skenorna, täckas av ett par slider 5, fästa vid axeln 6. 
Medelst en vid axeln fäst hävarm 7 och en med denna förenad från hytten ut-
gående stång kan axeln jämte sliderna vridas. Sliderna äro förlagda utanför sand-
behållaren för att bliva lättrörliga. Å äldre typer av sandbehållare placerades 
sliderna inuti sanddomen. men blevo då svåra att hantera, emedan de finaste 
sandpartiklarna vid skakningen under lokets gång samla sig i behållarens lägsta 
del och där bilda en hård sammanpressad massa. De i axeln fästa pinnarna 9 
tjäna att luckra upp sanden, så att den lättare kommer in i rören. 

351. Då sanden av sin egen tyngd faller genom röret mot skenan är det svårt 
att avpassa sandmängden, och vid för mycket sand ökas tågmotståndet i hög grad. 
Sanden har dessutom så ringa fart, då den lämnar sandröret, att den lätt blåser 
bort. Vid slirning före igåpgsättning lägger sig sanden i en hög framför hjulet utan 
att göra åsyftad verkan. 

Genom användandet av tryckluft vid sandning undvikas de brister, som vid-
låda sandning för• hand. Sandningen blir effektiv och lätt reglerbar. 

238. Sandbehållare med anordning för sandning med tryckluft. 
Lok litt. R. I: 25. 
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239. Sandtrappa med munstycke for sandning med trycklufl. 1: 3. 

240. Kran for sandning med lryckluft. 1: 3 
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352. Sandning med tryckluft. Bild 238 och 239 visa en anordning för sand-
ning med tryckluft. På vardera sidan av sandbehållaren 1 bild 238, är fäst en sand-
trappa 2. Genom ett rör 4, bild 239, inblåses luften i knästycket 3 till rummet 14. 
Därifrån ledes luften genom tvenne munstycken 5 och 6. Genom munstycket 5 
blåser luften på den i rummet 7 nedfallna sanden och virvlar upp den, varefter 
sanden över kanten 9 genom en luftstråle från munstycket 6 blåses ut i röret 10 
och vidare till skenan. Vid den i bild 239 framställda anordningen finnas två par 
munstycken 5 och 6, det ena paret inpassat i öppningen 12 och avsett för röret 10, 
det andra i öppningen 13 för röret 11. Rören 10 och 11 utmynna framför var sitt hjul. 

Då sandning skall kunna ske vid såväl framåt- som backgång, finnas på vardera 
sidan av sandbehållaren två knästycken 3 i förbindelse med rör som leda sanden 
till skenan, det ena framför och det andra bakom hjulen. 

353. Röret 4, som leder luften till knästycket 3, är i sin andra ände anslutet 
till den i hytten uppsatta manöverkranen, bild 240. Då handtaget 1 står i läge III 
är kranen stängd och sandning äger ej rum. Luften, som genom röret 5 kommer 
till kranen, kan ej i detta läge inkomma i något av rören 3 eller 4. Ställes handtaget 1 i något av lägena I eller II förbindes röret 5 genom spåret 6 i 'riken  2 med något 
av rören 3 eller 4 och luften strömmar till knästycket 3, bild 238. 

354. Anordning för tryckluftsandning, system Knorr. Vid lok med tryck-
luftbroms utföres sandningen även i regel medelst tryckluft. Anordningen är lätt-
skött och pålitlig, och då luften är torr fuktar den ej sanden, vilket skulle vara fallet, om man såsom även skett använde ånga för sandningen. 

Vid tryckluftsan.dning fästes på vardera sidan av sandbehållaren en eller vid 
sandning även för backgång två sandströdosor, bild 241. I doshuset 1 är insatt ett munstycke 3, fasthållet av ställskruven 4 och förskruvningen 2, till vilken luft-
röret från manöverkranen är kopplat. Sanden från behållaren inkommer genom 
öppningen i doshusets fläns och utblåses till sandningsröret genom förskruvningen 
7, vilken kan förnyas efter slitning. Munstycket 3 har nedtill två hål, dels ett mindre mot sandbehållaren, avsett att med luftstrålen virvla upp sanden, och dels 
ett större, varifrån sanden blåses genom utloppet 7 och vidare genom sandnings-
röret till skenan. Munstycket 3 kan lätt uttagas för tillsyn genom att lossa för-
skruvningen 2. 

355. Sandningen skötes av föraren medelst en s. k. manöverkran, bild 242 och 243, uppsatt i hytten invid förarventilen för tryckluftbromsen. Manöverkranen 
utföres av två typer, enligt bild 242 för sandning enbart vid framåtgång och enligt 
bild 243 för sandning även vid backgång. I det förra fallet kan kranhandtaget 1 

241. Sandslrödosa för tryckluft. 1: 2,5. 
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242-243. Manövreringskranar för tryckluftsanordning. I: 2,5. 

TILL SANCI- 
NINGSVENTIL 

cm 
TILL SAND-
NINGSVNTIL 

244. Krankikens ställning vid lägena II (till vänster) och III (till höger). 

inställas i tre lägen, i det senare fallet i fem lägen, varav de till höger belägna äro 
avsedda för framåtgång och de till vänster för backgång. Då handtaget står rätt 
upp, läget /, är kranen stängd, läget // användes vid svagare och läget /// vid 
kraftig sandning. Kanalerna i kiken visas på bild 244. I läget // strömmar luften 
endast genom den lilla kanalen a under det att i läget /// även kanalen b är öppen, 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



170 

varvid mera luft tillföres sandströdosan och sanden i en kraftig stråle blåses in mellan 
hjul och skena. Detta är kikens lägen vid sandning under framgåtgång, varvid 
luften utblåses genom röret 2, bild 242. För sandning vid backgång vrides krankiken 
med handtaget 1 åt vänster, varvid den uppåtvända öppningen i kranhuset, bild 
244, på samma sätt som förut sättes i förbindelse med öppningen till vänster, vilken 
leder luften till röret 4, bild 243, och sandströdosorna för backgång. 

356. I vanliga fall är den sandning, som erhålles vid kranläget //, fullt tillräck-
lig för att hindra hjulen från att slira. Läget /// användes blott, då särskilt kraftig 
bromsning erfordras för att stoppa tåget på kortaste tid. 

Å. lok med denna sandningsanordning sker sandning även då förarventilen lägges 
i nödbromsläget. Härvid strömmar tryckluft direkt från förarventilen till sand-
strödosorna genom ett rör, som är anslutet till förbindelseröret från manöverkranen 
till sandströdosorna. 

III. Hytten 
357. Olika hyttanordningar. Den plats på loket, där föraren och eldaren uppe-

hålla sig, kallas förarhytt eller kortare hytten. Den är belägen omkring och bakom 
eldstaden och bör vara så anordnad, att så fri utsikt som möjligt erhålles därifrån i 
lokets körriktning. Hytten benämnes öppen, bild 245, eller sluten, bild 246, allt-
eftersom den saknar eller är försedd med bakre vägg och sidodörrar. Tenderlok 
utföras i regel med öppen hytt, varvid en vid tenderns framände anbringad skärm 
bildar hyttens begränsning bakåt. A tanklok, vilka lika ofta gå framåt som back, 
är hytten alltid sluten. 

245. Hytt till lok titt. K. 1: 50. 

358. Under lokens första tid saknades hytten helt och hållet, och personalen 
skötte sin tjänst utsatt för-alla väder. När sedan tågens hastAgheglikades, anbragtes 
uppe på eldstaden en liten skärm, bild 50, till skydd mot luftdraget och kolstyb-
ben, som i riklig mängd slungades ut genom skorstenen. Efterhand böjdes denna 
skärm bakåt till ett nödtorftigt skydd mot regn, och sidoskärmar uppsattes 
som skydd mot från sidorna inträngande blåst och regn eller snö, varigenom 
hytten alltmera antog den mer eller mindre Alutna form, den nu äger. I stället för 
trång och smal göres hytten nu så bred och rymlig, som utrymmet i banan tillåter. 
Bild 245 visar en här i landet allmänt använd anordning av hytten. Framskärmen 
är i de flesta fall försedd med fyra fönster, av vilka de två yttersta äro vridbara, 
så att de lätt kunna torkas rena, och de böra vara så stora, att de bereda god ut- 
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246. HO lill lok lilt. E. 1: 50. 

sikt framåt banan. De äro dessutom vanligen fästa i ett par dörrar, en på varje 
sida, genom vilka personalen kan komma ut på fotplåten på pannans sidor. Dör-
rarna kunna genom särskilda dörrhållare ställas mer eller mindre öppna, vilket 
under den varma årstiden kan vara behövligt. Tanklok med sidotankar kunna ej 
erhålla dörrar i framskärmen. För att ändå möjliggöra personalens förflyttning under 
gång till lokets främre ände anordnas här gångbord vid lokets sidor därigenom, att 
hyttens fotplåt och sidotankarnas botten,plåtar utdragas, så att en omkring 100 
mm bred kant erhålles. Dylika gångbord kunna även vara erforderliga utanför 
hytten å tenderlok, då dörrarna i framskärmen stundom antingen spärras av i 
hytten befintliga apparater eller vid smalare hytt utelämnas. Sidoskärmarna äro 
i regel försedda med såväl fasta som skjutbara stora fönster eller åtminstone med 
fönster av det senare slaget. Vanligen utföras såväl framskärm som sidoskärmar av 
järnplåt och stommen av L-järn. A en del tenderlok äro skärmarna emellertid ut-
förda helt av trä med utvändig beklädnad av oxiderad järnplåt. Vid hytter ut-
förda av järnplåt, träbeklädas sidoväggarna invändigt under fönsteröppningarna, 
för att personalen vintertid ej skall behöva komma i direkt beröring med den kalla 
plåten. Taket göres antingen av plåt eller av trä, som belägges med väv och målas 
och fernissas. Trätak äro så till vida fördelaktigare, att de åstadkomma mindre buller. 

I taket finnas vanligen luckor 1, bild 246, som kunna öppnas, så att den varma 
luften under gången suges ut ur hytten. För samma ändamål anbringas stundom 
öppningar även i framskärmen, vilka kunna öppnas och stängas med spjäll, för att 
den yttre luften under lokets gång skall pressas in i hytten och avlägsna den varma 
luften över eldstaden. 

359. På lok, vilka äro avsedda för trakter, som under årets flesta månader hem-
sökas av snöstormar och särskilt vintertiden av sträng köld, samt i regel å tan  klok 
utföres hytten till skydd för personalen sluten bild 246. öppningarn,a i sidoskär-
marna kunna förutom med skjutfönster tillslutas med dörrar. I bakskärmen finnas 
endast nödvändiga öppningar: 6 för koltaget från tendern samt 5 för spindeln till 
ten,derbromsen. Till skydd mot drag genom dessa öppningar uppsättes duk runt 
om dem mellan hyttens bakre och tenderns främre vägg. Duken måste vara så 
lång, att den ej stramar vid de största rörelserna mellan lok och tender. 

I avsikt att minska luftmotståndet är å vissa lok, avsedda för större hastighet, 
framskärmen utförd spetsig liksom en plog, bilderna 62 och 63 m. fl., vilket även 
ger loket ett mera elegant utseende. 

Då pannan vid uppeldning och avkylning förändrar längd, måste framskärmen 
vara så fäst vid pannan, att skärmen därvid ej böjes. Hålen i densamma för skru- 
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varna, som fästa den vid pannan, äro därför avlånga — eller också fästes skärmen 
ej vid pannan. 

Vid dålig väderlek försvåras ofta utsikten genom fönstren i framskärmen, så att 
föraren och eldaren bliva nödsakade att utanför sidoskärmarna överskåda banan. 
För att deras ögon därvid i någon mån skola skyddas, äro de flesta lok på ytter-
sidan av sidoskärmarna försedda med små utfällbara eller fasta skyddsglus, lättåt-
komliga för rengöring: Årtanklok anbringas dylika skyddsglas såväl framför som 
bakom de skjutbara sidofönstren. 

I hytten är nästan all lokets armatur förlagd, dels för att vara skyddad, dels 
för att vara lätt åtkomlig för personalen. Där inneslutas även de övriga apparater, 
som erfordras för lokets betjänande under gång. 

A. lok med ej helt tillslutna hytter täckas sidoöppningarna samt öppningen mellan 
loket och ten,dern med rullgardiner eller luckor, som måste vara så anordnade, att 
de kunna giva efter för lokets och tenderns inbördes rörelser. 

Golvet i hytten är belagt med bräder, s. k. durk, framför eldöppningen skyddade 
genom en plåt, så att de ej brännas upp av utfallande glödande kol. 

På de ställen där föraren och eldaren mestadels stå, är för att mildra stötarna 
trägolvet å vissa lok fjädrande genom under detsamma an.brin.gade fjädrar. 

360. För personalens bekvämlighet finnas inuti hytten på varje sida fjädrande 
svängsitsar. För uppstigning till hytten äro på båda sidor om densamma lämpliga 
fotsteg jämte ledstänger anordnade. Till skydd mot halkning upphuggas taggar i 
samtliga fotsteg å lok och tender. Dessa taggar skola huggas inifrån, så att de 
hindra halkning utåt. 

I motsats mot vad som tidigare var fallet göras lokens förarhytter num  era så 
bekvämliga och skyddande mot väder och vind, som det är möjligt och lämpligt. 
Härigenom underlättas personalens ansvarsfylIda tjänst till förmån för trafiksä-
kerheten. 

A vissa mindre tanklok, avsedda att framföra förortståg, är bakskärmen för-
sedd med en dörr jämte fällbrygga, som möjliggör förbindelse med tåget. Avsikten 
därmed är, att eldaren skall '<Drina tjänstgöra som konduktör, om så påfordras, 
eller att tågets konduktör vid vissa tillfällen skall kunna biträda lokföraren, då 
loket skötes av enbart förare. 

361. Märkning. Lok och tender skola vara försedda med inventarienummer, anbringade 
såväl fram och bak som på långsidorna, samt den ägande järnvägens namn eller beteckning. Där-
jämte bör även finnas en eller flera bokstäver, som angiva den klass, till vilken loket på grund 
av sin anordning räknas. Ålla dessa beteckningar bruka sammanföras A en och samma skylt 3, 
bild 246, uppsatt en på vardera sidoskärmens yttersida. 

Därstädes skall även finnas en skylt 4, bild 246, med uppgift över lokets vikt vid fulla förråd 
av vatten, bränsle och redskap (tjänstevikt) jämte största axeltryck å skenorna i ton och tion-
delar av ton samt vid tanklok tankarnas vattenrymd i ms och tiondelar av ms samt bränsle-
förrådet i ton och tiondelar av ton. Dessutom skola ort, datum och klass för lokets och tenderns 
sista revision finnas angivna. 

På långsidorna av tender skall finnas angivet: tenderns vattenrymd i ms och tiondelar av 
ms, bränsleförråd i ton och tiondelar av ton, tjänstevikt samt axlarnas största tryck A ske-
norna i ton och tiondelar av ton. 

A insidan av hyttens framskärm på för föraren synlig plats skall loket vara försett med en 
skylt, angivande såväl den för loket tillåtna största hastigheten i kilometer i timmen, som ock 
den tid i minuter och sekunder, som åtgår för att vid denna hastighet tillryggalägga en kilometer. 

Som breddmåttet A hytten numera är så stort, som lastprofilen medgiver, bjuder försiktig-
heten att kroppen ej lutas ut över sidoskärmarna. En skylt med yarning härför finnes även upp-
Batt inuti hytten. 

I övrigt skall A yttersidan av ramarna eller på med dem fast förenad del finnas A synlig plats 
angivet tillverkarens namn, lokets tillverkningsnummer och tillverkningsår. Dessutom skall 
A lok och tender vid vardera sidoramens mitt A yttersidan instansas inventarienumret samt för 
statens järnvägars lok bokstäverna "SJ". 
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Andra delen 

Ångpannan med tillbehör 

362. Den i ångpannan alstrade ångan användes till största delen för att i cylind-
ra/rna alstra dragkraften. Men dessutom användes ångan till hjälpbleister (sotare), 
matarapparater, bromsar av olika slag, ångvissla och värmeledning. Det är således 
för en mångfald olika ändamål, ånga tages i anspråk. 

363. Om man bortser från de allra äldsta gruvbaneloken, vilka hade panna med 
ett grovt eldrör saint s. k. eldlösa lok (stycket 182), hava lokpannorna från början 
varit av en särskild typ, som utvecklat sig ur pannan till Stephensons "Rocket", 
nämligen en lodrät eldstad, en vågrät cylindrisk del och i denna ett stort antal 
vågräta tuber samt ett rökskåp med skorsten. 

H 

RI 

247. Lokångpanna. 

- 

Lokpannans huvuddelar äro således, bild 247: 
1. Eldstaden, I, bestående av innereldstaden (fyrboxen) 1 och yttereldstaden 2, ett 

slutet, av plana eller buktiga väggar begränsat rum, i vilket förbränningen sker, 
jämte omgivande yttre delar av pannan. 

2. Rundpannan II, en med yttre eldstaden förenad, sluten cylinder, som inne-
hailer tuberna 3, och å vilken ångdomen 5 är anbringad. 

3. Rökskåpet III, som utgör rundpannans främre avslutning. Det förmedlar de 
i eldstaden bildade förbränningsgasernas avlopp ut i fria luften genom skorstenen 
4 och tjänstgör som uppsamlingsrum för de av förbränningsgaserna genom tuberna 
medförda små bränslepartiklarna, stybben. 

Till pannan hör därjämte en mängd anordningar, tjänande olika ändamål. 
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I. Eldstaden 
1. I allmänhet 

364. I eldstaden alstras det för ångans bildande erforderliga värmet. Eldstaden 
är försedd med dubbla väggar, mellan vilka en del av det för ångbildningen erfor-
derliga vattnet är inneslutet. 

Eldstaden består således av två delar, bild 247: innereldstaden 1 och yttereldsta-
den 2. 

365. Vid innereldstaden eller fyrboxen särskiljer man följande delar, bild 
248: eldstadstubpletten 1 (bakre tubplåten), som bildar den främre begränsningen 
mot rundpannan, bakgavelpletten 2 (inre bakgaveln), som bildar eldstadens avslut-
ning bakåt, och i vilken eldstadsh,edet 3 befinner sig, samt mantelplåten 4 och 5, 
vilken bildar fyrboxens sidor och tak. 

Vid yttereldstaden särskiljas likaledes: bakgavelpletten 6 (yttre bakgaveln), 
sidoplettarna 7 och takplåten 8, vilka även kallas mantelplåtar, samt dessutom /ram-
gavelpletten 9, som under rundpannan framtill avslutar yttereldstaden. Yttre man-
telplåten är vanligen sammansatt av tre plåtar, en för vardera sidan och en för 
taket, under det att inre eldstadsmanteln i allmänhet utgöres av en enda plåt. 

Eldstadens nedre begränsning bildas av rosten. 
366. Eldyta. Den av elden eller förbrärmingsgaserna å ena sidan och av vattnet 

å den andra sidan berörda ytan i en panna kallas eldytan. Man särskiljer den eld-
berörda (eller inre) eldytan och den vattenberörda (eller yttre) eldytan. Den senare är 

allmänhet 8-10 % större än den förra. Det är således av vikt att vid fråga om 
eldyta angiva, vilken eldyta som avses. Vid lok räknar man vanligen med den eld-
berörda (inre) eldytan. Eldytan i eldstaden kallas den direkta eldytan, d. v. s. den, 
som i första hand beröres av elden och de heta förbränningsgaserna. 

Emedan innereldstaden erbjuder den verksammaste eldytan, och avdunstningsytan, 
bör denna yta göras så stor som möjligt, så att ångbildningen blir den bästa möjliga. 

367. Eldstadens storlek. Eldstaden kan emellertid ej göras hur stor som helst; 
för dess utsträckning finnas nämligen vissa gränsmått, som icke böra eller kunna 
överskridas. Dessa mått äro: 

1. För längden — möjligheten att likformigt beskicka rostytan med bränsle, 
vilket förutsätter, att rostlängden ej nämnvärt överstiger 3 meter. 

2. För höjden — pannans höjdläge över skenorna, vilket vid större lok begränsas 
av lastprofilen. Pannan får ej heller gå djupare ned, än att plats beredes för den 
under eldstaden befintliga asklådan, vilken mången gång måste anordnas över en 
av lokets axlar. 

3. För bredden — avståndet mellan ramarna eller hjulen, mellan vilka eldstaden 
vanligen är belägen. 

268. Eldstaden blir smalast, då den neddrages mellan ramarna, och särskilt är 
detta fallet vid stavramar, se pannan i bild 250. Eldstaden får harmed en mindre 
lämplig form, varför denna anordning helst undvikes. 

Förmånligast är att förlägga eldstaden helt över ramarna, vilket är regel vid 
stavramar. Därigenom kan den göras bredare och rostytan större, och man får en 
bättre uppbärning av pannan genom ramarna. En dylik eldstad är den i bild 
248 och 249 framställda. 

369. Eldstadens form. Den yttre eldstaden bildar upptill en fortsättning av 
rundpannans övre halvcylinder. Den yttre framgaveln ansluter sig med sin ut-
flänsning framåt till rundpannans bakre bottenplåt samt med de bakåt uppflänsade 
sidokan,tern,a till eldstadens yttre mantelplåt, bild 251. Yttre bakgaveln utgöres 
av en större plåt, vars kanter med stora rundningar äro uppflä,nsade framåt och 
sammannitade med eldstadsmanteln. 
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251. Yttre framgavelplål. 1: 20. 

252. Belpaire-eldstad. 1: 40. 

Den inre eldstaden eller fyrboxen har plant eller obetydligt välvt tak. Sidorna 
och bakgaveln ansluta sig till yttereldstadens form, så att ett vattenrum av c:a 
60 till 200 mm bredd eller mer uppkommer mellan ytter- och innereldstadens väggar. 
Framgaveln eller tubplåten är plan på den yta, som upptager tuberna, den är också 
avsevärt tjockare där, så att tuberna få säkert fäste. Eldstadens undre begräns-
ning vid bottenringen kan vara helt vågrät eller lutande framåt som i bild 250 eller 
båda delarna som i bild 248 och 249. 

Ett särskilt utseende har den förhöjda eldstaden i bild 252. Deana eldstad be-
nämnes Be43aVreeldstad (uttalas Bellpar) och förekommer å pannan till loket i bild 
115. 

Stundom göres eldstadens bakgavel med lutning framåt enligt bild 251, någon 
gång även framgaveln, i syfte att framflytta eldstadens tyngdpunkt eller för att 

12 
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253. Överdel av koppartubpldt för 	 254. Eldstad med lutande bakgavel. 
skarvning. .1 : 25. 	 1 : 25. 

erhålla större utrymme i hytten. Lutande bakgavel underlättar även rostens be-
skickande, när den har stot längd. 

Vid större pannreparationer är det nödvändigt att taga ut innereldstaden an-
tingen för att ersätta den med en ny eller för att avhjälpa uppkomna brister. Ut-
tagningen sker lämpligast genom eldstadens botten. Därvid måste dock inner-
eldstadens största bredd vara mindre än minsta avståndet mellan yttereldstadens 
mantelplåtar. Är så ej fallet, bild 250, måste innereldstaden uttagas från främre 
eller bakre änden av eldstaden. I senare fallet kan yttre bakgavelns fläns vara vänd 
utåt, bild 250, så att nitarna därstädes äro helt och hållet tillgängliga utifrån. Är 
åter yttre bakgavelns fläns vänd inåt, måste nitförbindningen mellan rundpannan 
och yttre eldstaden lossas och yttre framgaveln borttagas, då innereldstaden skall 
tagas ut. Men innereldstaden kan också uttagas uppåt, varvid yttereldstadens 
takplåt bortskäres och sedermera åter hopnitas med pannan. 

Eldstaden utföres av plåtar av olika tjocklek och material. Yttereldstaden göres 
av ångpanneplåt av stål och innereldstaden av koppar- eller stålplåt stycket 408. 

Enär den övre delen av innereldstaden.s framgavel, där tuberna äro infästa, van-
ligen först blir tjänstoduglig, repareras tubplåten ofta på så sätt, att endast över-
delen förnyas, varvid denna del, bild 253, medelst nitning eller svetsning skarvas 
till den förutvarande underdelen. 

2. Eldstadens stagning 

370. Mellan eldstadens dubbla väggar äro ånga och vatten inneslutna under 
högt tryck. Därför måste dessa väggar vara kraftigt förenade med varandra. Detta 
sker huvudsakligen genom bottenring, stctgbultar och takstag. 

371. Bottenringen. Nedtill förenas ytter- och innereldstaden genom en mellan 
plåtarna vanligen med dubbelnitning fastnitad ring, bottenringen 10, bild 248, som 
tillika håller plåtarna på bestämt avstånd från varandra. Detta är nedtill 60-80 
mm, och vidgar sig uppåt till 150 mm eller mera. Bottenringen, bild 255, är av fyr- 
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kantigt tvärsnitt. Den gjutes vanligen av stål, men kan också 'smidas antingen 
hel eller i delar, som sammansvetsas. I ändamål att erhålla god tätning vid plåt-
skarvarna i hörnen förses bottenringen ofta därstädes med ansatser 1, bild 255 och 
259, som möjliggöra anbringandet av en tredje nitrad. Eldstadens och således även 
bottenringens hörn äro avrundade och i bild 259 visas, huru plåtarna vid hörnen 
äro sammannitade med bottenringen och med varandra. 

Genom ansatser 11 och 12, bild 248 och 256, på bottenringen stöder eldstaden 
på ramarna. Dylika ansatser förekomma således endast å bottenringar till eldstäder, 
belägna över ramarna. 

6 

255. Bottenring till eldstad. 1: 20. 

256. Bottenring till eldstad. 1: 20. 

372. Stagbultar. Stagningen av sidor och gavlar vid de vanliga eldstäderna 
sker nästan undantagslöst med stagbultar. Stagbultar kallas de mellan inner- och 
yttereldstädernas sido- och gavelplåtar i regelbundna rader och i stort antal an-
ordnade förbindningar 13, bild 248, som ha till uppgift att upptaga det betydande 
trycket mellan dessa väggar, så att de ej formförändras (bucklas ut). 

Stagbultarna anordnas i rader på ett avstånd från varandra av 90 till 110 mm. 
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257. Aldre stagbull. 1:3. 
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259. Eldstadshorn vid bottenringen. 1: 6. 
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258. Allmänt använd slagbull. 
1: 3. 

373. Den ursprungliga formen för en 
stagbult utgjordes av en nit med om- 
givande rör för att bibehålla avståndet 
mellan sidorna, bild 257. Rören inkräk-
fade dock på utrymmet, så att vatten- 
avloppet försvårades, och stagbultarna 
brändes lätt, emedan de ej voro vatten-
omspolade. En. förbättring skedde, då 
skruvbultar av järn med skarpa gängor började användas. De inskruvades i väggarna 
och övernitades. 

Bultarna i de översta stagbultraderna, vilka äro mest ansträngda på grund av 
inner- och yttereldstadens olika utvidgning (stycket 374), visade emellertid stor 
benägenhet för brott. Därför användes sedermera för dessa och därefter för alla 
stagbultarna koppar i stället för järn. Därvid visade sig även, att nithuvudena 
å kopparbultarna bättre motstodo lågan på grund av kopparens större värme-
ledningsförmåga, samt att läckande och brustna stagbultar mindre ofta förekommo. 
För att minska benägenheten för pannstensavsättningar på stagbultarna avsvarvas 
oftast gängorna io A,. deras mitt, motsvarande ungefär avståndet mellan plåtarna, 
bild 259. Härigenom vinn.es även ökat vattenutryMme och bättre vattenomlopp. 
Diametern å stagbultar växlar mellan 19-27 mm. Då innereldstaden utföres av 
stål, göras även stagbultarna av stål, stycket 410. 

374. Stagbultsbrott härröra vanligen från den olika utvidgning, för vilken en 
eldstads ytter- och innersidor äro utsatta på grund av deras olika temperatur. 
Innereldstaden, som direkt bestrålas av lågorna från fyren, uppvärmes först och 
får en betydligt högre temperatur än yttereldstaden, som i viss mån även avkyles 
av ytterluften. Innereldstadens vägg utvidgar sig alltså mera än yttereldstadens, 
och då båda väggarna äro fast förbundna nedtill genom bottenringen, blir det stag-
bultarna i de översta raderna, som få utstå den största böjningen genom väggarnas 
olika förlängning. Bultarna böjas mest och brista därför oftast invid den yttre 
järnplåten, som är så styv, att den knappast fjädrar genom bultarnas inverkan. 
Den inre kopparplåten däremot är mjukare och kan i någon mån böjas av stagbul-
tarna, se bild 260. Vid pannans avsvalning återtaga eldstadsväggarna och stag-
bultarna sin ursprungliga form. Böjningen av stagbultarna upprepas för varje gång 
pannan eldas upp, och genom dessa återkommande formförändringar brista så 
småningom de för böjningeu mest utsatta bultarna. 
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260. Böjning au stagbultar och 
hopparplåt genom värme- 

utvidgning. 

261. Hål i beklädnadsplåten framfor en stagbult. 1: 3. 

262. Ledad stagbult. 1: 3. 

181 

375. Brista några stagbultar, bliva de närliggande utsatta för en ökad påkän-
ning och kunna på den grund i sin ordning brista, varigenom pannans säkerhet 
riskeras. Brustaa stagbultar måste därför snarast ersättas med nya. 

För att lätt kunna upptäcka, när en stagbult brustit, borras i båda ändarna ett 
fint hål 1, bild 258, minst 30 min djupt. I händelse av brott blåser vattnet ut genom 
borrhålet. Stagbultar, som skymmas av vattentankarna vid tanklok, borras helt 
igenom, varefter hålet igennitas på utsidan. Stagbaltsbrott ge sig tillkänna genom 
det fräsande ljud, som uppstår då ångan ströinmar ut genom det fina hålet. Här-
vid avlägsnas pannbeklädnaden å ifrågavarande ställe för bestämmande av, vilken 
eller vilka stagbultar som brustit. Beklädnadsplåten kan även förses med hål mitt 
för varje stagbult, då den brustna stagbulten genast kan upptäckas, bild 261. 

376. För att i möjligaste mån inskränka stagbultsbrott brukar stagbultarnas i 
de övre raderna diameter ökas, eller ock sättas stagbultarna upptill tätare och 
användes till dem i stället för koppar ett motståndskraftigare material, såsom man-
ganbrons, mjukt stål eller nickelstål, eller också kunna stagbultarna göras lätt- 
böjliga eller ledade. 

En särskild manganbrons är den numera mycket använda s. k. Stone's metall, som är en lege-
ring av 61.5 delar koppar, 37.9 delar zink och 0.6 delar järn och mangan. Den utmärker sig för 
stor seghet, men anmärkningsvärt för densamma, liksom för annan manganbrons är, att den 
lättare än koppar dverkas av elden. Dylika stagbultar böra således ej användas nedtill i eld-
staden, där de mera omedelbart äro utsatta för lågans brännande inverkan. 

För att minska benägenheten till brott hos de mest påfrestade stagbultarna 
kunna de göras ledade. Bild 262 visar ett utförande av sådana stagbultar. Ena änden 
1 av stagbulten, som är av mjukt stål, är på vanligt sätt fäst i inn ereldstadens 
sidoplåt. I stagbultens- andra ände trycker huvudet 2 med linsytan 3 mot den i 
yttre-  eldstadsplåten ingängade förskruvningen 4 med den slutna muttern 5 och tät-
ningen 6, som hindrar läckning. Då innereldstaden vid uppvärmning förskjuter 
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sig, vrider sig stagbulten omkring linsytan 3, och stagbulten lider endast en mindre 
bojningspåkänning vid infästningen i innereldstaden. Dessa stagbultar användas 
i de främsta lodräta stagbultsraderna 12, bild 250. 

377. Takstag. På eldstadstaket råder ett betydande tryck, som söker trycka 
ned taket. Detta måste därför stagas, vilket vanligast sker genom takstagbultar, 
bild 265. Vid äldre pannor förekommer stundom stagning genom längd- eller tvär-
balkar. 

263. Längsgående balkstag över eldstadstaket. 1: 30. 

264. Tvärgående balksfag over eldstadstaket. 1: 30. 

378. Längd- och tvärbalkar, bild 263 och 264. Vid denna ursprungligen eng-
elska stagning är en rad av balkar 1 uppställd över innertaket, vilka med sina ändar 
stöda mot sido- eller gavelplåtarnas övre rundning. Balkarna göras antingen av 
plattjärn, som två och två med ett litet mellanrum förenas med varandra, eller 
av stålgjutgods. Föreningen mellan eldstadstaket och balkarna sker genom i taket 
fästa skruvbullar. 

Balkstagen försvåra rengöring av innertaket från pannsten; som lätt hopar sig 
i stora mängder mellan balkarna. Konstruktionen är numera övergiven. 

379. Takstagbultar. Vid alla nyare lokpannor stagas eldstadstaket genom 
takstagbultar 14, bild 248. Takstagbultarna anordnas i rader, vid plana tak van-
ligen ställda lodrätt och vid välvda tak mer eller mindre lutande för att så vitt 
möjligt vara inställda efter takens välvning. Se bilderna 248, 249 och 250. 

Stagbultarna ingängas underifrån och äro i regel utförda med olika gängdiametrar 
upptill och nédtill, vanligen. 11/4  tum vid det inre och 1 118 tum vid det yttre eld-
stadstaket. Det undre nithuvudet är försett med en fyrkantig skalle, som bort-
mej slas efter idragningen. Bulten övernitas upptill. 

Takstagbultarna utföras av martinjärn St 34. 
380. Takstag av särskild anordning. Då eldstadstubplåten utvidgar sig vid 

uppvärmning och höjer sig, böjes främre delen av eldstadstaket uppåt och får, 
om de närmaste taketagen äro fasta, närmelsevis den i bild 266 visade formen, 
varvid även tubplåtens fläns böjes nedåt. Genom den vid varje uppeldning uppre-
pade böjningen, som återgår då pannan avsvalnar, uppstår så småningom sprickor 
i den inre bockningen av tubplåtens fläns. För att minska denna olägenhet göras 
antingen de främre radernas takstagsbultar ledade, så att de ej hindra takets höj-
ning, eller insättas särskilda små bärbyglar, s. k. balkstag i de främsta bultraderna, 
bild 269. Det senare sättet är ändamålsenligast och numera allmänt använt. Ett 
utförande av ledat takstag visas i bild 268. 
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267. Ledat takslag. 1: 5. 
268. Ledat takstag. 

Lok litt. E. 1: 5. 
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266. Inre eldstadstakels och lubplåtflänsens 
böjning vid uppvärmning. 

Fördelen med balkstag enligt bild 269 är den, att innertaket understödes av de 
korta bultarna 5 i bärbygeln 1 utan att de hindra takplåtens höjning vid uppeld-
ning. Bygeln stöder med sin främre ände 2 på tubplåten och vilar med den andra 
på kring tredje radens takstag 3 anbragta stöd 4. I bygeln äro första och andra 
radens stag 5 fästa. Dylika balkstag återfinnas vid 15 å bild 248. 

På grund av värmeutvidgningen hos innereldstadens sidoplåtar böra takstagens 
yttersta sidorader ej placeras alltför nära dessa plåtar, såvida stagen ej utföras 
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ledade såsom visas å bild 268. Vid uppsättningen spännas dessa stag medelst mutt-
rarna 1, som stöda mot de linsformade brickorna 2. Artordningen i övrigt med en 
ångtät täckmutter 3 överensstämmer med bild 262. 

Om ett större hål upptages å yttereldstadens tak, t. ex. för endom, måste en 
del takstag utväxlas. Detta sker genom små balkslag 13, bild 250, vid vilka de tak-
stagbultar fästas, som ej kunna få fäste i yttertaket. 

269. Mindre balkstag. 1: 5. 

381. Stagning av yttereldstadens bakgavlar och sidor. Den bakre ytter-
gaveln erbjuder upptill en stor yta för ångtrycket. Denna yta måste därför stagas 
på ett särskilt kraftigt sätt, antingen genom vid bakgaveln fastnitade.vinkeljärn 
5, bild 249, och stagplåtar 6, vilka därjämte bruka vara fästa i yttereldstadens 
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sidor eller genom ankarstag av rundjärn 16, bild 248, och 6, bild 250, fästa såväl 
i bakgaveln som i yttre eldstadstaket, eller därjämte i ett över innereldstadens tak 
mellan yttersidorna gående tvärstag av stålgjutgods 17, bild 248. Mindre lämpligt 
är att insätta ankarstag av rundjärn mellan bakgaveln och rökskåpstubplåten, 
emedan dessa stag hindra tillsynen av pannan. 

382. De delar av yttereldstadens sidor, som ligga över sidostagbultarna, äro 
ofta mycket stora och måste därför stagas medelst tvärstag 18, bild 248, och 1, 
bild 270 och 271. Dessa äro fästa vid pålägg 2 å plåtarnas yttersidor. Antingen äro 
stagen gängade genom påläggen och fasthållas genom huvud och mutter, bild 271, 
eller nitas ändarna, bild 270. 

Tvärstag av denna typ kunna ej användas, då eldstadstaket är stagat med balk-
stag enligt bild 263. 

3. Eldstadstubplåten 
383. Tubplåtens ändamål och form. Tubplåten har till skillnad från inner-

eldstadens övriga plåtar, som endast skilja förbränningsrummet från vattenrummet, 
ytterligare den uppgiften att utgöra fäste för tuberna. Dess form är beroende av 
eldstadens. 

För att erhålla en god tätning mellan tub och tubplåt, ävensom ur hållfasthets-
synpunkt, göras tubplåtar av koppar tjockare, där tuberna äro inpassade, än å 
den del, som befinner sig under dem. Man bör därjämte ej sätta tuberna alltför 
nära varandra, om man vill förhindra brott i balkarna mellan tubhålen. 

384. Tubplåtens stagning. Tubplåtens nedre del stagas medelst stagbultar 
mellan densamma och yttereldstadens framgavel och dess övre del stagas genom 
tuberna. Men mellan övre stagbultsraderna och nedre tubraden är avståndet stort. 
För att även denna yta skall bli stagad, förenas den med rundpannan genom ett 
visst antal ej för korta ankarstag, s. k. bladstag 19, bild 248. Ett dylikt stag är åter-
givet i bild 272. Staget 1 är med en i bladform utsmidd ände 2 fastnitat vid det 
eldstaden närmast belägna svepet av rundpannan. Den andra änden fästes vid 
tubplåten genom skruven 3, vilken ingängas i såväl tubplåten som staget, tills den 
bottnar och därefter övernitas. 

4. Rosten 
385. Vid bottnen av innereldstaden äger förbränningen rum, varigenom vattnet 

i pannan förångas. Härtill erfordras en viss luftmängd, vilken tillföres bränslet 
genom öppningar i det underlag, på vilket bränslet vilar. Detta underlag kallas 
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rosten. Öppningarna i rostytan skola medgiva ett rikligt lufttillträde men dock 
förhindra att bränslet faller ned, och deras storlek är beroende av det bränsleslag 
som användes. 

386. Roststavar. Rosten utgöres av stavar, roststavar, rostjärn, som antingen 
äro sammanförda i grupper eller, äro var och en för sig utbytbara. Roststavarna 
läggas i de flesta fall längs med eldstaden. 

Bild 273 framställer en här i landet mycket använd rostanordning Roststavarna 
1 vila på bärjärn 2, som äro upplagda i vid innereldstadens sidor fästa stöd 3, 4 
och 5. Roststavarna äro av järn eller stål . och framställas genom gjutning eller 
valsning. 

273. Lutande rost med fallrost jämte asklåda. 1: 20. 

387. Roststavarnas tvärskärning är kilformig, bild 274, och de inläggas så, att 
den bredare ytan vändes uppåt. Deuna form å roststavarna är vald för att 
slagg och kolstycken, som komma ned mellan roststavarna, ej skola fastna utan 
lätt falla igenom. Höga roststavar äro att föredraga framför låga, emedan de på 
grund av den större avkylningsytan ej så hastigt brännas upp och följaktligen 
ej så ofta behöva utbytas. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



274. Roststav. 1: 5. 

c 

275. Kokillgjutna roster, äldre typ. 1: 10. 

187 

Roststavarna anordnas vanligen i två eller flera längder, bild 273, och någon, 
gång utgöres rosten baktill, såsom bilden visar, av en tvärgående rostdel 6. Denna 
anordning är vidtagen för att möjliggöra användningen av samma slags roststavar 
i eldstäder av olika längd: 

388. Avståndet mellan roststavarna bör för stenkolseldning vara 8 till 12 mm 
med ungefär samma övre tjocklek å roststavarna. Avståndet åstadkommes genom 
i bärjärnen fästa pinnar 8, bild 276, eller därigenom att roststavarna i ena änden 
omböjas, 1, bild 274, eller 8, bild 273, eller gjutas tjockare. Tjockleken på den där-
igenom bildade klacken bestämmer då avståndet mellan roststavarna. I andra 
änden avtunnas de något, och dessa ändar instickas mellan varandra, vilande på 
mellersta bärjärnet, bild 273. Roststavarnas förskjutning i längdriktningen hindras 
genom att avsatsen 3, bild 274, stöder mot bärjärnet. 

För att erhålla stadga hos rosten hopnitas några av de närmast eldstadens sidor 
belägna roststavarna 7, bild 273. 

389. Roststavarna utfördes förr allmänt av valsat smidesjärn. Detta material 
angripes emellertid snart nog av stenkolsbränslet. För att erhålla roststavar av 
största möjliga varaktighet och motståndskraft mot elden, utföras rosterna därför 
numera vanligen kokillgjutna av tackjärn. Vid kokillgjutningen begränsas gjut-
formen mot roststavarnas övre yta av en järnplatta, som på grund av sin hastigt 
avkylande inverkan åstadkommer en synnerligen hård yta av rosternas övre del. 

Bild 275 visar en förut mycket använd form av dylika gjutna roster. Den nu-
mera vanligast använda formen benämnes på grund av sitt utseende ormroster 
och visas i bild 277, detalj 1. 

390. Rostytan. Ytan, som upptages av rosten, kallas rostyta. Hela denna yta 
kallas den totala rostytan. Summan av de fria rummen mellan roststavarna, rost-
öppningarna, kallas den fria rostytan, och med den täckta rostytan menas summan 
av roststavarnas överytor. Den fria och den täckta rostytan utgöra således samman-
lagda den totala rostytan. 

391. Den - totala rostytans storlek är i någon mån beroende av det bränsle, 
varmed pannan skall eldas. Användas goda stenkol i passande stora stycken, så kan 
stenkolslagret på rosten hållas tämligen tjockt. Sämre kol fordra ett tunnare bränsle-
lager, stybbiga kol 60 mm och även därunder, och ytterligare påförda kol tjäna 
endast att dämpa elden. En tredje sorts kol lämnar den bästa värmeutvecklingen 
vid halvhögt bränslelager. Man säger att kolen tåla en tjock fyr eller fordra en tunn. 
Då den alstrade ångmängden är beroende av den använda bränslemängden, kan 
samma ångmängd bildas lika väl av goda kol i ett lämpligt tjockt lager på en mindre 
rostyta som av stybbiga kol i ett tunt skikt på en större rostyta. Man använder 
därför större rostytor ju mindrevärdigare bränslet är (stycket 611). Undantag 
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härifrån göra rostytor i eldstäder, avsedda för eldning med torv och ved, vilka bränslen 
kräva djup eldstad och mindre rostyta. 

392. Ju större rostytan är, desto mera bränsle kan på tidsenheten förbrännas 
på densamma. Den mänskliga armen förmår dock ej behärska en. rost med större 
längd än omkring 3 m; vid större rostlängder blir kolens inkastande svårt och ojämnt. 
Rostbredden begränsas i vanliga fall genom spårvidden. Den kan således vid nor-
malspårlok i regel göras högst något mer än 1 m, såvida man icke, såsom särskilt 
vid en del amerikanska lokpannor förekommer, breder ut eldstaden över hjulen, 
då en mer än dubbelt så bred rostyta är möjlig. 

393. Den fria rostytans storlek växer med den totala rostytans. Vid ökade 
rostöppningar ökas även luftinströmningen i. eldstaden, men samtidigt nedfaller mera 
oförbränt bränsle genom rosten. Användas stora kol, som tåla en tjock fyr, kanna 
rostöppningarna vara stora, emedan kolen ej falla igenom, men vid stybbiga kol 
eller sådana, som lätt falla sönder av hettan, måste roststavarna ligga tätare, eme-
dan eljest för mycket bränsle faller igenom och utan nytta förloras. 

394. Göres den täckta rostytan för stor i förhållande till den fria rostytan, 
d. v. s. äro roststavarna för breda, blir förbränningen dålig, ty lufttillträdet till 
bränslet förminskas, i det bränslet til1 betydlig del täckes av de breda roststavarna. 

395. Förhållandet mellan den fria och den totala rostytan bör således vara av-
passat efter de olika bränslen, som användas. 

• 
Betecknar R den totala rostytan och F den fria rostytan, så böra dessa ytors storlek så av-

passas i förhållande till varandra, att 

1 	1 
F 	7  R till 5 R för ved- och torveldning. 

1 	1 
= 5 R till 3 R „ brunkolseldning, 

1 	1 
R till 	R „ stenkolseldning. 

396. Olika rostanordningar. Rosten lägges lutande, bild 273 och 277, eller 
vågrätt, bild 276. Den förra anordningen betingas oftast av nödvändigheten, att un- 
der eldstaden förlägga en axel, varvid den bakre delen av eldstaden ej kan sträcka sig 
så djupt ned. Främre delen bibehålles däremot oftast djupt neddragen, emedan 
därigenom rostytan kan göras större, och de av elden berörda eldstadsväggarna 
även bliva större. Till den lutande rostens fördel kan även räknas, att bränslet så 
småningom skakas framåt mot tubplåten under lokets gång och rostens beskick-
ning därigenom något underlättas. 

397. Fallrost. För att rengöra den i bild 276 visade rosten måste aska och slagg 
med en skopa ösas ut ur eldstaden genom eldstadshålet, ett arbete, som tar lång 
tid och är besvärligt. Denna olägenhet undvikes om främre delen av rostytan ut-
föres som en särskild rost, så anordnad att den kan fällas ned medelst en rörelse-
anordning på fotplåten, varpå aska och slagg med en raka skjutes ut genom öpp-
ningen. Bild 273 visar en dylik fallrost. På en vid bottenringens undersida lagrad 
axel 9 äro tre eller fyra särskilt formade järn 10 fästa. Dessa uppbära själva 
fallrosten, vilken utgöres av små, i eldstadens längdriktning fästa roststavar H. 
Dessa roststavar uppträdas med passande mellanrum, bestämda av mellanlagda 
rörbitar 13, på tvenne rundjärnstänger 12, vilka äro trädda genom hål i järnen 10. 
Fallrosten har ej samma bredd som eldstaden, varför vid vardera sidan finnes en 
mindre rost, fäst vid det förlängda stödet 3. Fallrosten höjes och sänkes genom 
stången 15. För att utfylla mellanrummet mellan framgaveln och fallrosten är ett 
vinkeljärn 16 fäst på gaveln. 
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276. Vågrät rost jämte asklåda. 1: 25. 

398. En liknande anordning av fallrost återfinnes å bild 277. På ett stativ 
33 i hytten till höger om eldstaden är en vevanordning anbringad. Med den 
ena veven 34 betjänas fällskopan —, med den andra 35 kan fallrosten fällas 
ned. För att vevarna skola kunna arbeta oberoende av varandra, är den förra 
vevens axel rörformigt urborrad, så att fallrostvevens axel kan föras genom 
densamma. Genom att de kortare vevarnas tappar föras över centrum i det upp-
fällda läget, bliva de självhämmande, så att fallrosten eller fällskopan ej kan 
falla ned under gången. 

5. Asklådan 

399. En viktig beståndsdel till eldstaden är asklådan. Belägen under rosten, är 
den fäst vid tappar 25, bild 277, i bottenringens undre sida. Dess ändamål är två-
faldigt. Genom asklådan inkommer luften, som erfordras för bränslets förbränning, 
och i densamma samla sig den aska och slagg samt oförbränt bränsle, som nedfalla 
genom rosten. 

400. Asklådans anordning. Asklådans form och storlek äro beroende av ax-
lamas anordning liksom av formen och läget av bottenringen. Dess djup skall vara 
så stort, att innehållet i asklådan även efter en längre färd ej når alltför nära rosten. 
En överfylld asklåda inverkar hämmande på luftinströmningen, varjämtö värmen 
från de glödande och ofta brinnande beståndsdelarna bland askan kunna orsaka 
roststavarnas förbränning, eller att de bliva så upphettade att de kröka sig. Töm-
ningen av asklådan sker genom de vanligen i asklådans båda- ändar anbragta ask-
lådsluckorna, "damparna", 4 och 5, bild 276, eller 19 och 21, bild 273, samt 21 och 
32, bild 277, eller genom den vid de flesta asklådor under fallrosten framtill be-
fintliga fäll ,kopan  37, bild 273 och 277, vilken vanligen öppnas genom en i hytten 
eller å fotplåten anordnad vevrörelse. En sådan visas å bild 277, där rörelsen 
för skopan förmedlas av en mellanaxel 23 å eldF ladens framgavel med vevar 24 
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och länkar från vevstativet och till skopan. För att förhindra att glödande stycken 
av asklådans innehåll falla ut i banan, där de lätt orsaka antändning, äro asklåds-
bottnens ändar uppböjda, bild 276, eller föhedda med skopor 18 och 20, bild 273 
och 277, som kunna nedfällas vid asklådans tömning. Ofta äro även för samma 
ändamål de öppningar, som bildas då asklådsluckorna öppnas, täckta med ett 
j ärntrådsgaller. 

Dessa försiktighetsåtgärder, liksom,attsasklaclan i övrigt .skall vara så tät som 
möjligt, äro av vikt, ty erfarenheten har visat, att en stor del antändningar genom 
lok ej så mycket ha orsakats av gnistor från skorstenen som fastmera av brinnande 
kol, som fallit ut från asklådan. Genom luftdraget komma de in mellan hjulens 
ekrar, och träffade av en, sådan slungas de ofta långt in i skogen. 

Vid asklådor, vilkas botten är belägen tätt över en axel, bild 273 och 277, skyddas 
axeln för värmeutstrålningen från asklådans botten genom en vid denna fäst skydds-
plat 22. 

401. Asklådan sammannitas av tunnare plåt och vinkeljärn samt fästes vid eld-
staden, så att den lätt kan tagas bort. Den är därför fäst med saxkilar vid i botten-
ringen ingängade bultar 25, bild 277. Damparna utföras av plåt och skoporna av 
plåt eller av gjutjärn. De senare äro bättre, emedan de ej så lätt slå sig skeva och 
bli otäta. 

Vid stora asklådor anbringas stundom rengöringsluckor på sidorna såsom å 
bild 64. 

402. Lufttillförselns reglering. Damparnas viktigaste ändamål är att reglera 
lufttillförseln genom rosten. De inställas från hytten genom med handtag försedda 
stänger 26 och 27 å bild 277. Den sistnämnda dampstången går genom hyttens 
framvägg innanför vattentanken. Rörelsen. till främre dampen utväxlas genom ett 
par vevar 29 och 30 till den nedåtgående länken 31. Genom stången 28 inställes 
skopan 20. Genom hak i dampstängerna kunna damparna inställas mer eller mindre 
öppna. 

Stundom saknas framdamp såsom å asklådan i bild 273. I stället finnes en mel-
landamp 19 jämte skopa 18 anordnad, där asklådans botten böjer sig över axeln. 
Genom bakdampen tillföres därvid luften till bakre halva rosten och genom mellan-. 
dampen till den främre halvan. Den främre fällskopan 17, bild 273, öppnas endast 
vid asklådans tömning. 

6. Eldstadshål och luckor 

403. Eldstadshål. För att bränsle skall kunna införas i eldstaden, måste denna 
vara försedd med en öppning. Denna öppning, eldstadshålet 3, bild 248, är belägen 
i eldstadens bakgavel. För att eldstadsöppningen skall erhålla tillräcklig storlek 
och rosten bekvämt kunna beskickas, bör hålet i gavelplåtarna hava 400-450 
mm diameter eller vara minst 650 mm brett och 360 min högt. En äldre konstruk-
tion av eldstadshålet är så utförd, att plåtarna kring hålet sammannitats med en 
mellan dem lagd smidesjärnsring 1, bild 279, med rund, oval eller fyrkantig genom-
gångsöppning. Numera utföres eldstadshålet allmänt enligt system Webb, bild 278, 
varvid de båda gavelplåtarna uppflänsas kring hålet och kanterna 1 och 2 omedel-
bart hopnitas utan mellanlägg av någon ring. Plåtkanterna och nitarna skyddas 
för nötning och avbränning genom en i öppningen inpassad tackling 3 av gjut-
järn, som bör vara lätt utbytbar. 

404. Eldstadsluekor. Eldstadshålet tillslutes genom en svänglucka eller vanligast 
genom skjutluckor. 

En svänglucka, bild 279, av plåt eller gjutjärn är vanligtvis vridbar omkring en 
lodrät axel på sidan om eldstadshålet. 
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279. Eldstadshål med svänglucka. 1: 10. 
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De allmännast använda skjutluckorna framställas i bild 280 och 281. De båda 
luckhalvorna 1 och 2 äro upphängda på den övre ledskenan 3 och styras med 
tillräckligt spelrum av den nedre 4. 

405. Luckorna öppnas och slutas: i bild 280 genom vridning av den med hand-
taget 5 försedda hävarmen 6, som genom stängerna 7 och 8 är förbunden med var-
dera luckan i 9 och 10; i bild 281 genom två vinkelhävarmar 7 och 8, i 9 och 10 
förbundna med vardera luckan, vilka armar vid rörelse hos handtaget 5 vrida sig 
omkring vridpunkterna 11 och 12. För bulten 6, som förenar de båda vinkelhäv-
armarnas nedre ändar, är hålet i hävarmen 8 avlångt, så att brytning mellan häv-
armarna undvikes, då luckorna öppnas. 

Om eldstadsluckorna ome-
delbart utsättas för den i 
eldstaden rådande höga tem-
peraturen och för elden, skulle 
de snart bliva glödande och 
utstråla en för lokpersonalen 
besvärande hetta samt med 
tiden förbrännas. Luckorna 
förses därför invändigt med 
en skyddsplåt 13, bild 279 och 
280, på något avstånd fast-
nitad vid desamma. 

På luckorna anbringas ofta 
små spjäll 14, bild 279 och 
280, genom vilka något extra 
luft kan insläppas efter på-
eldningar för att de utveck-
lade gaserna lättare skola för-
brännas. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



10  

RM 

fl  

193 

280. Eldstadshål med skjutluckor. 1: 10. 

281. Eldsladshål med skjutluckor. 1: 10. 

7, Eldstadsvalv 

406. Valvets ändamål. Förbränningen i eldstaden är icke alltid så fullständig, 
som önskligt vore, och oförbrända bränslepartiklar medfölja förbränningsgaserna 
genom tuberna, orsakande en onödig bränsleförlust. Därjämte utsättes tubplåten 

13 
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för en omedelbar inverkan av den kalla luft, som inströmmar, då eldstadsluckorna 
öppnas. För att förringa dessa olägenheter insättes i eldstaden intill tubplåten 
ett valv av eldfast tegel. Bilderna 282-285 visa olika utförda valv. 

282. Murat eldstadsvalv. 1: 25. 

283. Självbärande eldstadsvalv med slutsten. 1: 25. 

Genom valvet tvingas förbränningsgaserna att taga en längre väg genom eld-
staden, varigenom de bättre blanda sig med den i eldstaden inkommande luften 
och bättre förbrinna. Bränslestycken, som genom det starka draget ryckas med 
förbränningsgaserna, studsa mot valvet och falla åter ned på rosten. A andra sidan 
upphettas valvet starkt, och kan härigenom uppvärma den genom eldstadshålet 
under pheldningarna inströmmande kalla luften, så att denna ej så mycket avkyler 
tubplåten och tuberna. 	- 

En annan fördel medför valvet därigenom, att det efter eldens utrakande från. 
rostytan hindrar en. för hastig avkylning inifrån  av eldstad och tubändar. 

407. Valvets utförande. Det äldre och ännu ofta brukliga utförandet är, att 
valvet muras av valvtegel, vilka kunna vara snedskurna som i bild 282 eller rek-
tangulära. Dylika valv äro hållbara, men kräva mera arbete och viss yrkesskick-
lighet vid uppsättningen. 

Vanligare är numera, att till eldstadsvalv använda lämpliga formstenar av eld-
fast tegel, bilderna 283, 284 och 285. Härvid lägger man utefter vardera eld-
stadsväggen en rad bärstenar 3, vilka  stödja på fyrkant- eller rundjärn 1, upplagda. 
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284. Självbärande eldstadsvalv ulan slutsten. 1: 30. 

285. Eldstadsvalv av formtegel, nyare anordning. 1 : 25. 

på i eldstadsväggen ingängade knastrar 2. Se även 28, bild 248. Takstenarna, som 
vila på bärstenarna, bilda vanligen en rad på varje sida. I bild 283 skiljas de-par-
vis liggande takteglen av slutstenar, varigenom valvet kan höja eller sänka sig vid 
temperaturändringar. I bild 284 saknas skarv i takstenarnas mitt, under det att 
i bild 285 takstenarnas anliggningsytor äro svagt välvda i mittfogen för att 
medgiva viss rörlighet, varvid läppar å stenarna över fogen hindra deras förskjut- 
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ning. Närmast tubplåten finnas öppningar, så att stybben faller ned och ej samlas 
framför tuberna. Denna senare valvtyp användes numera å SJ lok. 

Valvet börjar vid tubplåten något under den nedersta tubraden och stiger bakåt 
samt sträcker sig över ungefär halva rosten. Vid djupa eldstäder bör valvet vara 
kortare, vid grunda däremot längre. Valvet skall dock givas sådan lutning, att det 
ej hindrar eller försvårar eldningen. 

8. Innereldstad av stål 
408. På grund av den under krigsåren uppkomna svårigheten att erhålla lämp-

ligt kopparmaterial har man såväl här som i utlandet varit nödsakad att mera 
allmänt utföra 'okens innereldstäder och stagbultar av stål, d. v. s. martinjärn 
eller mjukt martinstål, i stället för av koppar. Under kristiden 1916-1918 användes 
nitning för sammanfogning av stålboxens plåtar liksom vid kopparboxar. Tubernas 
infästning var också likartad. På grund av svetsningsteknikens utveckling har 
emellertid under den senare krigsperioden stålboxarna tillverkats helsvetsade och 
tuberna ha även svetsats vid eldstadstubplåten. Utförandet framgår av bild 286 
Svetsfogarna mellan mantelplåten och gavlarna förlägges i allmänhet 30 à 40 mm 
utanför de yttersta stagbultsraderna. Då den stagande nitväxeln bortfaller, får 
man se till att gavlarnas hörnradier bli tillräckligt stora, så att ej för stora plana 
ytor lämnas ostagade. Svetsfogens insida fylles först, därefter uppmejslas ett 
V-formigt spår i svetsens rotsida (boxens utsida) och ilägges med en svetssträng. 
Om hopsvetsningen utföres på annan plats än där pannan befinner sig, bör 300 
ram nedtill av varje svetsfog lämnas osvetsad till dess plåtarna inpassats i botten-
ringen. I vissa fall föreskrives röntgenundersökning av svetsfogarna, varigenom 
eventuella fel i svetsfogen kunna upptäckas. Dessa svetsade fyrboxar med svetsade 
tubinfästningar böra vara mera hållbara och täta än den äldre typen med nitväxlar 
och invalsade tuber, eftersom nitväxlarna och tuberna mest voro utsatta för läckor. 

De äldre, nitade stålboxarna visade sig vara betydligt känsligare för temperatur-
växlingar, med större benägenhet att springa läck samt mindre varaktighet dn 
dylika av koppar. Stålboxar erbjuda emellertid fördelen av att vara lättare i vikt 

286. Innereldslad av stål. 
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och i. regel billigare att anskaffa. Olägenheterna med nitade stålboxar äro dock 
till stor del beroende på dåligt matarvatten, ty där gott matarvatten finnes (så-
som i allmänhet i Norrland) hava de visat sig mera likvärdiga kopparboxarna i 
avseende på användbarhet och underhåll. 

409. Eldstadsplåtar. Stålplåtens större styrka gör det möjligt att med samma 
stagdelning utföra den tunnare än kopparplåten. Tjockleken hos eldstadsplåtar 
av stål utgör vid 11-12 kg ångtryck vanligast 10 ram i innereldstadens tak, sidor 
och bakgavel samt 13 mm i tubplåten. För plåtmaterialet gälla samma bestäm-
melser som för den övriga ångpanneplåten. 

410. Stagning. Placeringen av stagbultar och övriga stag överensstämmer med 
den för koppareldstad brukliga, enär samma hål i yttereldstaden för stagbultar 
och dylikt måste kunna användas vid utbyte_ av gammal koppareldstad mot ny 
av stål eller omvänt. 

287. Detaljer till innereldstad au stål. 1: 4. 
1. Stagbult. 2. Bussning i yttre eldstadsplåt. 3 och 4. Tubernas svetsning mot eldstadstubplåten. 

Stagbultar av järn utföras enligt 1, bild 287. De ingängas i och övernitas vid yttre 
och inre eldstadsplåtarna i likhet med kopparstagbultarn.a. Skaften utföras med 
något mindre diameter än å bultar av koppar för att medgiva större fjädring. 

I yttereldstaden bli stagbultshålen ofta förstorade efter upprepade insättningar 
av nya stag. I dylika fall ingängas en bussning 2, bild 287, i stagbultshålet och 
övernitas vid båda sidor. I denna bussning ingängas stagbulten såsom bilden visar. 

Bladstagens förbindning med tubplåten utföres på samma sätt som vid kopparbox, 
bild 272. 

Stagningen av det inre eldstadstaket överensstämmer med utförandet vid kop-
pareldstad. 

411. Tubernas infästning. På grund av ståltubplåtens ringa tjocklek är enbart 
utvalsning och övernitning av tuberna (jämför stycket 423) ej tillfyllest. Innan 
svetsning av tuberna infördes, fastsattes tuberna i eldstadsplåten genom öv ernit-
ning av ytteränden och utvalsning av en bult i tuben vid tubplåtens vattensida. 
En tunn kopparring inlades därjämte mellan tuben och tubplåten. 

Vid helsvetsade innereldstäder av nyare typ fästas även tuberna vid stålplåten 
medelst svetsning. Utförandet framgår av bild 287, detalj 3 och 4, som visa, hur 
svetsen anbringas kring den inåt eldstaden överskjutande tubänden, vilken även 
kan givas en lätt utböjning genom valsning. Kanten mot tubens insida avrundas 
för att minska dess motstånd mot rökgaserna. 
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412. Skyddsplåt, s. k. deflektorplåt, användes stundom vid eldstadshålet å 
lok med stålfyrbox. Plåten, som är fäst vid eldstadsringens överdel och sträcker 
sig snett nedåt inåt eldstaden, avser att,,vid öppnandet av. eldstadsluckan rikta 
den inströmmande kalla luften nedåt mot fyren och mot elastadsvalvet, så att 
den uppvärmes, innan den kommer i beröring med eldstadens väggar. 

II. Rundpannan 
1. Form och utförande 

413. Rundpannan utföres allt efter storleken av en eller flera plearingar eller 
svep, tillverkade av s. k. ångpanneplåt av martinjärn. Svepen böra göras så långa, 
som den största plåtbredden tillåter, för att rundpannan därigenom må erhålla 
minsta möjliga antal tvärskarvar. Vidare bör varje svep om möjligt bockas av en 
enda plåt. Svepen äro cylindriska, sällan koniska. 

Vid en valsad plåt urskiljas två huvudriktningar, valsriktningen och tvärrikt-
ningen. I följd av den bearbetning, vilken materialet under valsningen genomgår, 
ordnas dess smådelar (molekyler) i ett sådant sammanhang, att plåten blir star-
kast i valsriktningen. Enär vid en cylindrisk ångp'alna spännin:gen i pannans axel-
riktning är högst hälften av spänningen vinkelrätt däremot, d. v. s. i riktning av 
pannans omkrets, böra svepen bockas så, att valsriktningen ligger runt pannans 
omkrets. 

288. Enradig överlapps- 	289. Tvåradig överlappsskarv, 	290. Tvåradig överlappsskarv, 
skarv. 	 sicksacknitning. 	 kedjenitning. 

Hopfogningen av plåtarna och svepen sker genom nitning, och fogarna kallas 
skarvar eller växlar. Någon gång äro plåtarna svetsade samman. 

Svetsning användes numera vid vissa ställen, där skarvar möta varandra och 
diktningen därav försvåras. Sålunda svetsas mantelplåtarna i längdskarven ett 
kort stycke invid tvärskarven. De längsgående skarvstrimlorna svetsas på Andarna 
med motstötande rundpanneplåtar, bild 295. 

414. Nitning. Då plåtar genom nitning skola förenas med varandra, borras i 
desamma hål, genom vilka nitarna insättas. För att de varma nitarna bekvämt 
skola kunna införas, böra nithålens diameter vara omkring 1 ram större än nitarnas. 
Nitningen sker antingen för hand med hammare, handnitning, eller medelst nit-
maskin, maskinnitning. Vid lokpannor skall nitningen överallt, där så ske kan, 
verkställas i nitmaskin. med vattentryck eller tryckluft (hydraulisk eller pneuma-
tisk nitmaskin) och av sådan styrka, att sluttrycket vid nitningen uppgår till om-
kring 50 ton vid en nitdiameter av 23 mm. 
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I allmänhet införes niten glödande i nithålet, dels därför att sluthuvudet skall 
kunna formas, utan att i väsentlig grad skada materialets seghet, och dels därför 
att genom den vid nitskaftets avkylning uppkommande sammandragningen plå-
tarna ytterligare skola pressas mot varandra. Denna nitning kallas varmnitning. 
Värmas ej nitarna, äger kanitning rum. Kallnitning användes för sådana nitar, 
oui vilka man vill vara övertygad, att de ej bli utsatta för några extra spänningar, 
sådana soin lätt uppstå då värmda nitar avsvalna, ävensom för nitförbindningar 
med växlande kraftriktning, varvid nitarna böra väl fylla hålen och därför ofta 
drivas in (t. ex. nitning av ramstag och boggier). Mycket långa nitar kallnitas även 
i regel, emedan eljest kan inträffa, om de varit värmda, att de vid svalnandet 
sträckas utav. 

415. Nitförbindningarna i ea ångpanna skola vara både titta och starka. Tät-
ningen av en. nitsöm åstadkommes vid plåttjoCklekar över 5 ram genom diktning, 
vilket arbete består i en nedpressning eller nedstukning av den stundom något 
avsneddade plåtkanten. Diktningen utföres med en stuk- eller diktmejsel, vars 
egg skall vara avrundad, så att ej underplåten skadas genom inskärningar. 

Till nitar får ej användas annat än allt igenom jämnt och i möjligaste mån segt 
material. Alla hål för nitar skola borras vinkelrätt mot platen. Om platen är bockad, 
skall hålets axel vara noga riktad mot krökningens axel. Om hålen ej borras på en 
gång genom hela skarvförbindningen, vilket helst bör ske i härför avsedda borr-
maskiner, skall hålets diameter borras så mycket mindre, att efter hoppassningen 
hålen genom upprymning (brotchning) bliva fullt släta. 

416. Nitskarvar. Allt efter det sätt, på vilket plåtarna samman,nitas, samt an-
talet nitrader, skiJj er man på olika nitskarvar eller nitförband: 

1. Overlappsnitning med en nitrad, bild 288, och med två nitrader, bild 289 och 
290. 

Nitningen enligt bild 289 kallas sicksacknitning, enligt bild 290 kedjenitning. 

291. Enkel skarvstrimla med 
enradig nitning. 

292. Enkel skarvstrimla med 
tvåradig nitning. 

293. Dubbla skarvstrimlor med en-
och tvåradig nitning. 

2. Enkel skarvstrimla med en nitrad, bild 291, två nitrader, bild 292, eller flera 
nitrader. 
i. Skarvstrimlan tages i regel lika tjock som panaplåten och lägges på pannans yt- 
tersida. 

3. Dubbla skarvstrimlor med två nitrader, bild 293, med tre nitrader, bild 294, eller 
fiera nitrader. 

Nitförband med dubbla skarvstrimlor äga ett väsentligt företräde framför den bil- 
ligare överlappsnitningen, genom att pannplåten skonas mera såväl för rostning 
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som för den böjningspåkänning; som vid överlappsnitning är oundviklig, och kunna 
därjämte vid samma plåttjocklek göras starkare än övriga nitförbindningar. 

Vid dubbla skarvstrimlor äro strimlorna vanligen tunnare än pannplåten och 
den yttre strimlan för erhållande av säkrare diktning tjockare än den inre. Där-
jämte är den inre strimlan oftast bredare än den yttre, varigenom en nitrad 
med större nitavstånd kan anordnas utanför denna yttre strimla och påkänningen 
i pannplåten minskas, bild 293 och 294. 

Plåtens styrka försvagas nämligen genom hålen för nitarna, och detta i högre 
grad ju mindre nitdelningen d. v. s. avståndet mellan hålen i den yttersta nitraden 
är. Därför måste plåten. i en panna tagas grövre, än vad som vore be.hövligt, om ej 
några nithål funnes I nitskarvarna enligt bild 293 och 294, vilken senare van-
ligen användes för rundpannans längdskarv vid större pannor, har varannan nit 
utelämnats i de båda yttersta raderna. Genom den sålunda till dubbla storleken 
ökade nitdelningen vinnes en avse-
värt mindre försvagning av pann-
plåten, vilken därför kan utföras 
tunnare och hela pannan därigenom 
lättare än annars vore fallet. 

Nk, 	Nt,,,A101,.. • 

294. Dubbla ,skarvstrimlor med två- och 
treradig nitning. 

295. Svetsning för bättre tätning vid 
skarvkorsningar. 

Nitskarven i bild 294 har en hållfasthet av omkring 85 % och skarven i bild 292 
omkring 70 % av den fulla plåtens styrka. Hållfastheten hos skarvar, hopsvetsade 
med mot varandra lagda plåtkanter kan beräknas till omkring 70 % av plåtens 
i övrigt. 

Som förut omnämnts, är pannplåten i pannans längdriktning utsatt för en an-
strängning, som, frånsett stagningen genom tuberna, är högst hälften av ansträng-
ningen i omkretsens riktning. Nitskarvarna i pannans omkrets kunna därför göras 
klenare än längdskarvarna. De förra utföras därför med en- eller oftast tvåradig 
nitning, med pannsvepenlagda ,antingen kant mot kant och enkel skarvstrimla eller 
hellre med överlappsnitning, då pannsvepen äro inskjutna ett stycke i varandra, 
motsvarande skarvens bredd. Längdskarvarna utföras med dubbel strimla såväl 
å rundpannan som å eldstaden och äro två- eller treradigt nitade. Tvärskarvarna 
å såväl ytter- som innereldstaden utföras med överlappsnitning, yttereldstadens 
med tvåradig nitning, sällan enradig, in,nereldstadens med enradig nitning. 
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Erfarenheten har visat, att rund-
skarvarna med överlappsnitaing och 
plåtskotten teleskopiskt inskjutna i 
varandra äro mera hållbara, under 
det att vid nitning med skarvstrimla  :«4 i tvärväxlarna småbräckor gärna 
uppstå i pan,nplåten vid nithålen 
under strimlan. Den teleskopiska 
rundskarven användes därför alltid 
numera vid nytillverkning av lok- 296. Fläns till tubplät pannor. 

417. Pannan till SJ lok litt. A och 	 före svarvning. 1: 4. 

B består av tre svep, av vilka det 
främsta är helt kort. k detta svep, som med överlappsskarv är förenat med det 
bakom befintliga svepet, är längdskarven svetsad. Därigenom undvikes den besvär-
liga skarvförbindningen vid främre tubplåten, där tätning eljest måste åstadkom-
mas mellan tubplåten, pannplåten och de båda skarvplåtarna. 

418. På grund av svetsningsteknikens framsteg användes numera svetsning 
för att vinna bättre tätning, där längdskarvarna i en panna stöta emot tvärskar-
varna, bild 295. De mellan skarvplåtarna kant i kant hopstötande andarna av 
pannsvepen svetsas sålunda ihop på en längd av omkring 200 ram eller mera från 
skarvens båda ändar Likaså svetsas änden av den på utsidan befintliga skarvstrimlan 
där den stöter emot nästa plåtsvep. 

419. I bild 249 återgives en lokpanna med sina olika nitförbindningar. Särskilt 
anmärkningsvärd är den flerradiga nitskarven i hörnet mellan rundpannan, ytter-
eldstadens sida och framgaveln, där således tre pannplåtar äro hopnitade. 

420. Främre tubplåten. Framtill avslutas rundpannan genom främre tubpletten 
eller rökskåpstubplåten. I densamma äro tuberna fästa. Tubplåten utgöres av en 
plan, rund, uppflänsad plåt, fastnitad vid rundpannan med flänsen vänd framåt. 
Dess över tuberna belägna del, där regulatorångröret från domen utmynnar, är 
liksom ytterbakgaveln uppstyvad genom pånitade plåtar 7, bild 249, eller är den 
genom ankarstag 8, bild 250, förbunden med rundpannan. 

Plåtens fläns, som efter bockningen har det utseende bild 296 visar, svarvas å 
anliggningsytan mot rundpannan, bild 297, varigenom bättre tätning erhålles. 

2. Tuber 

421. Tubernas ändamål och tillverkningssätt. Mellan tubplåtarna sträcker 
sig ett större eller mindre antal rör, genom vilka eldstadens eldrum förenas med det 
framför pannan belägna rökskåpet. Rörens eller, såsom de kallas, tubernas huvud-
sakliga ändamål är att leda förbränningsgaserna från eldstaden till rökskåpet, var-
vid dessa gaser avgiva sitt värme till vattnet och härigenom åstadkomma en snabb 
och riklig ångbildning. Men tuberna bidraga även till att styva upp pannan och 
utgöra en väsentlig stagning för tubplåtarna. 

På det att vattnet snabbt skall kunna förångas, bör den av vatten å ena sidan 
och de varma gaserna å andra sidan berörda ytan vara så stor som möjligt, varför 
tubernas antal bör vara stort. Ju mindre diameter tuberna hava, desto flera tuber 
kunna insättas i tubplåtarna. Tubernas diameter måste emellertid stå i ett visst 
förhållande till deras längd, ty om tuberna äro för små, uppstår ett för stort mot-
stånd för förbränningsgaserna, varigenom draget minskas. 

422. De för lokpannor vanligen använda tuberna, bild 298, äro av två slag: 
mindre eller småtuber och större eller överhettartuber. De förra hava en yttre diameter, 
som växlar mellan 42-54 mm och en godstjocklek från 2.5-3.5 mm. De senare, 

297. Främre lubplcitens 
avsvarvad. 1: 4. 
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298. Slät småtub. 1: 3. 

som jämte småtuber användas å 
lokpannor med överhettare, hava 
särskilt stor diameter, å större 
lok vanligen 131 ram utvändigt, 
å mindre ned till 114 mm, bild 
299. 

Till en början tillverkades tu-
berna av koppar, därefter av 
mässing eller välljärn och voro 
då lappvällda. Numera göras de 
av mjukt stål och helvalsas. 

423. Insättning av tuber. 
Tuberna insättas från främre tubplåten. För detta ändamål äro hålen för tuberna 
i denna plåt 2-3 mm större än tubdiametern, varigenom även tubernas uttagning 
vid tubombyte underlättas. Tuberna utvidgas därför i främre änden för att passa 
till de större hålen. I bakre änden åter sammandragas småtuberna oftast 3-6 mm, 
för att där på grund av det mindre utrymmet kunna sättas tätare. De stora över-
hettartuberna sammandragas baktill 20-25 mm på diametern. 

299. Ouerhettartub. 1: 3. 

Tuberna fästas i tubplåtarna på så sått, att de genom särskilda verktyg, tub-
valsar eller tubkltimmor, utvidgas och därvid klämmas fast mot hålens sidor. I eld-
stadstubplåten övernitas tuberna, bilderna 298 och 299, varigenom ett säkert fäste 
erhålles. I de stora tuberna för överhettaren invalsas dessutom medelst ett särskilt 
verktyg grunda rännor av omkring 0.75 mm djup å beröringsyta:h med bakre tub-
plåten, bild 299. I främre ånden utböjas de mindre tuberna endast något utanför 
tubplåten, under det att överhettartubema övernitas även där såsom vid bakre 
änden. För nitningen av tuberna användes med fördel trycklufthammare. 

För infästning av tuber vid ståleldstad, se stycket 411. 
424. Spiralvalsade tuber, s. k. esstuber. Ett särskilt slag av tuber äro de i 

bild 300 visade. De äro försedda med tre i varje tub längsgående "re/for" vilka på 
liknande sätt som refftorna i en gevärspipa i en långsträckt spiral löpa genom tubens 
hela längd. På grund av sitt utförande erbjuda de en stor beröringsyta för för-
bränningsgasema, varjämte de på grund av tubytans vågform äro mera fjädrande 
än raka tuber. I följd av den vridningsrörelse, i vilken rökgaserna försättas på 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



203 

300. Spiralvalsad tub, s. k. esstub. 

grund av spiralformen hos vågorna i tuben, komma rökgaserna i bättre beröring 
med tubväggarna, och värmeutbytet blir bättre. Dessutom förminskas gnistkast-
ningen i följd av den söndermalning, för vilken gnistorna äro utsatta i tuberna, och 
gnistsläckaren kan t. o. in: uteslutas. Esstuberna äro särskilt lämpliga vid pannor 
med korta tuber, emedan de bättre tillgodogöra värmen i rökgaserna. 

425. Tubdelning. Av stor betydelse är det sitt, på vilket tuberna ordnas i tub-
plåtarna, tubdelningen. Den vanligaste anordningen är, att tuberna sättas i lodräta 
rader, bild 248-250. Denna anordning underlättar ångbildningen, i det ång-
blåsorna lättare stiga upp mot vattenytan mellan tubraderna, än om de skulle 
slingra sig mellan tuberna, varjämte de samtidigt erhålla kortare väg. överhett-
ningstuberna insättas vanligtvis på samma avstånd såväl lodrätt som vågrätt, 
och en småtub insättes i vart och ett av de mellanliggande fälten. 

Avståndet mellan tuberna och rundpannan bör ej gärna vara mindre än 50 mm, 
emedan detta mellanrum lätt fylles med pannsten och slam. Detta förorsakar i sin 
tur sämre ångbildning och fara för överhettning av såväl tuberna som pannplåten. 
Det är därför av vikt, att pannan spolas omsorgsfullt och regelbundet. 

426. Eldytan i tuberna. Liksom den omedelbart för elden utsatta eldytan i 
eldstaden kallas den direkta eldytan, kallas eldytan i tuberna, som först i andra 
hand beröres av förbrinnixigsgaserna, den indirekta eldytan. 

I avseende på eldytornas olika betydelse för ångbildningen hänvisas till styc-
ket 607. 

427. Motståndstal för tuber. Ju längre en tub är i förhållande till diametern, desto större 
motstånd gör den mot rökgasernas genomströmning och desto mindre måste blästerrörsmyn-
ningen vara fôr att få tillräckligt drag, vilket i sin tur nedsätter lokets effekt. Man kan få ett 
mått på tubmotståndet genom att dividera tubens eldyta med dess genomströmningsyta. Om 
tubens inre diameter är d och längden 1 blir alltså motståndstalet 

d2  
M = it • d • 1 : 	 

4 
För värmeavgivningen i tuberna är det dock viktigt, att M ej blir för litet; M = 418 angives 

som ett idealiskt värde för större pannor. Vid mindre pannor med korta tuber blir M mindre 
och går ned till 300 eller därunder. Utbytas i sådant fall de släta tuberna mot esstuber, som ha 
en större inneryta än motsvarande släta tuber, stiger värdet på M och värmeutbytet förbättras. 

Motståndstalet M har även stor betydelse för ångans överhettning. Vid beräkning av M för 
de stora tuberna medräknas även överhettningsrörens ytteryta, under det att deras samman-
lagda tvärsnitt fråndrages den stora tubens fria tvärsnitt. Praktiken har visat, att om-  talet 
M är större för de stora tuberna än för de mindre, så blir ångans överhettningstemperatur låg, 
under det att temperaturen inom vissa gränser stiger i samma mån som talet M blir större för 
småtuberna än för de stora tuberna. Då esstubernas M-värde är större än de släta tubernas, 
kan man alltså i vissa fall vinna högre överhettning och bättre bränsleekonomi genom att byta 
ut släta småtuber mot esstuber. 

3. Ångrum och ångdom 
428. Ångruin. Med en pannas ån,grum menas den över vattenytan i pannan be-

fintliga in.vändiga rymden av pannan. Ju större pannans ångrum är i förhållande 
till ångcylinderns rymd, desto mindre förändras ångtrycket, om ångförbrukningen 
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hastigt ökas eller minskas, och desto torrare, d. v. s. fri från vatten, är den ånga 
som erhålles. Härvid är det även av betydelse, att den fria vattenytan i pannan 
ej är för liten. De i vattnet bildade ångblåsorna måste ha plats att lämna vatten-
ytan, eljest kommer denna i ytterst häftig svallning och kokning, och mycket vatten 
ryckes då med ångan. Då den fria ytan snabbt minskas vid stigande vattenstånd 
i pannan, inses att detta ej bör hållas för högt. 

För moderna lok med överhettning för ångan är ångans vattenhalt ej fullt så 
skadlig som vid våtånglok, men om mycket värme i överhettaren måste användas 
för att torka ångan, kan dess överhettning ej bli så hög, och ångan blir då mera 
odryg; lokets verkningsgrad sjunker. Det är därför vid alla loktyper ytterst viktigt, 
att ångrummet ej förminskas genom allt för högt vattenstånd i pannan. Det är felaktigt 
att tro, att det blir lättare att "hålla ånga", om vattenståndet är så högt att det 
"går runt" i vattenståndsglasen. Detta ger endast en viss säkerhet för att vattnet 
ej så fort skall ta slut, men loket förbrukar genom det högre vattenståndet onödigt 
mycket bränsle, vilket både är slöseri och ger eldaren mera arbete med inskyffling 
av kol i eldstaden. Ett stort ångrum däremot ger minskad vatten- och kolförbruk-
ning och minskat arbete med eldningen. Visserligen kräves samtidigt större upp-
märksamhet och det ställes större krav på eldarens skicklighet såsom verklig el-
dare än på den s. k. eldare, som lämpar in kol i en vattenfylld panna. 

429. Våt ånga kan även erhållas vid normalt vattenstånd. Om regulatorn hastigt 
öppnas, eller loket slirar, rusar ångan häftigt till cylindrarna, och vattenytan höjes 
genom de hastigt uppstigande ångblåsorna så att den i ogynnsamma fall kan nå 
ända upp till ånguttaget. Detta sker naturligtvis så mycket förr, om rundpannan 
genom för högt vattenstånd är i det närmaste fylld med vatten. 

430. Ång dom. För att så mycket som möjligt öka ångrummet anbringas på lämp-
lig plats å pannans översida ett extra ångsamlingsrum, som kallas dom. Domen 
utgöres av ett upptill tillslutet cylindriskt kärl, fäst vid rundpannan. Domen står 
i förbindelse med rundpannan genom hålet 1, bilderna 301 och 302, vilket bör vara 
så stort, att en person genom detsamma kan komma in i pannan. Pannplåten för-
stärkes kring hålet genom en pånitad förstärkningsplåt. Från domens övre del 
och således så högt över vattenytan som möjligt bör ångan uttagas till överhet-
taren och cylindrarna. Därför är ångregulatorn anbragt i domen, bild 371, och 
skulle så ej vara fallet, ledes ångan från domen till regulatorn genom ett särskilt 
transportrör. 

Domens plats på rundpannan rättas efter plåtskarvarna, men den bör helst an-
bringas långt från eldstaden, där en mindre livlig ångbildning ger torrare ånga. 
Å. mindre pannor kan hänsyn till viktfördelningen någon gång bliva avgörande 
för ångdomens placering. 

Domens rymd eller rättare höjd bestämmes efter det utrymme, som på grund 
av pannans storlek står till domens förfogande. Tillsammans med ångdomen ut-
gör en lokpannas ångrum 25-40 % av pannans rymd. 

431. Bild 301 visar en vanlig form av ångdomen. Dommanteln 2 är svetsad efter 
längdskarven och med fläusen, 3 fastnitad vid rundpannan. Domens överdel 4 är 
av pressad plåt och nitad vid manteln.. Locket 5 är av stålgjutgods och fäst med 
skruvar. Locket har vid 6 fäste för säkerhetsventil och vid 7 för smörjkopp för 
regulatorsliderna. (Se även 38, bild 371.) 

Å lok med ventilregulator finnes ingen smörjkopp på domen. 
Hålet för locket i överdelen skall vara så stort, att en person genom detsamma 

kan komma in i domen och pannan. 
432. Å. nyare lokpannor vid SJ utföres domens överdel och lock enligt bild 302. 

Vid dommanteln 2 är fastnitad en krage 3 av stålgjutgods, upptill försedd med 
fläns 5 mot vilken det skålformiga locket 4 av stålgjutgods är fastskruvat. Genom 
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- 301. Ångdom an äldre typ. 1: 20. 
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denna anordning blir domens inre vid lockets 
avtagande bekvämt tillgängligt för undersök-
ning. 

Den i bild 371 avbildade domen har även 
såväl ring som lock gjutna av stål. 

302. Ångdom av nyare typ. 1: 20. 

4. Hål för pannans undersökning och rengöring. Slamavskiljare 

433. Manhål och tvätthål för pannans invändiga rengöring och undersökning 
skola anbringas på för ändamålet lämpliga platser. Som manhål tjänar i allmänhet 
det av domen täckta hålet i rundpannan. Manhålen böra ha en diameter av minst 
350 mm eller, om de ej äro runda, vara av minst 300 x 400 mm storlek. 

Tvätthålen 21 och 29, bild 248, äro täckta av ingängade proppar eller pluggar 
eller av fastskruvade mindre luckor. Genom dessa kan även en inre undersökning 
av pannan äga rum, ehuru ej med så stor noggrannhet. Vid undersökningen använ-
der man sig av en liten, genom hålet instucken spegel, fäst vid ett längre handtag 
av järntråd. 

434. Tvättpluggar. Dessa äro utförda av gulmetall eller smidesjärn, äro fin-
gängade och av 35-45 mm diameter. Vid placering å plana väggar såsom bakgaveln 
eller främre tubplåten äro de ingängade direkt i tubplåten, bild 304, och vid pla-
cering å buktiga väggar såsom i eldstadens hörn och å rundpannan äro deingängade 
i bussningar av stål, vilka i sin tur äro ingängade i pannplåten, bild 305. Det senare 
sättet är bäst, ty vid det upprepade in- och utskruvan.det av pluggarna slites platen, 
om bussningar ej finnas. Därjämte kan platen skadas vid hålen genom de rens-
spett, som användas vid pannans rengöring (stycket 614). 
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Tvättpluggarna skola anbringas så, att man från dem lätt kan komma åt att 
rengöra alla de ställen, där pannsten och föroreningar mest bruka samla sig, samt 
vara lätt åtkomliga. Det är kring eldstaden och tuberna, som pannstenen i största 
mängd avsätter sig, varjämte lossnad pannsten samlar sig på bottnen av eldstad 
och rundpanna. Tvättpluggarna skola därför anordnas så, att eldstadens tak och 
sidor äro åtkomliga för rengöring och den i bottnen samlade pannstenen kan ut-
tagas. Från tvättpluggar i främre tubplåten rengöres rundpannan. 

- 

‘tr ® 	®•® . 

304. Tvättplugg ulan bussning. 1: 3. 
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305. Tvättplugg med ,bussning. 1: .1 
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303. Tvättpluggarnas plats på en panna. 1: 50. 

Tvättpluggarna skola vid sin insättning åtdragas med omsorg, så att de täta, 
men dock ej så hårt, att de sedermera bliva svåra att taga ut. Genom den värme, 
de äro utsatta för, vilja de nämligen gärna bränna fast. Därför skola de insmörjas 
väl före insättandet efter avslutad rengöring av pannan. 

Bild 303 visar en anordning av tvättpluggarna i en panna. Tvättpluggshålen 1 
sitta något högre än inre eldstadstaket, vilket genom dem är åtkomligt för ren-
göring både efter längden och på tvären, och genom plugghålen 2 och 3 kunna 
sidor och gavlar rengöras. Genom hålen 7 och 8 i främre tubplåten rengöres tub-
satsen, varjämte genom de yttre hålen 7 samt hålen 8 mellaarummet mellan tub-
sats och rundpanna är åtkomligt för rengöring. Pannsten och andra föroreningar 
avlägsnas genom hålen för pluggarna 4, 5 och 6. 

435. Renslucka. Under rundpannan anbringas en eller två mindre luckor, vilka 
fästas med skruvar; bild 306. Genom dem kan man lättare komma åt de delar av 
pannan, där pannstenen hopar sig mest. I luckan finnes en tvättplugg, som använ-
des då någon gång hela luckan ej behöver borttagas. 

Rensluckan 1 med tvättpluggen 2 är fastskruvad vid en förstärkningsring 3, 
som nitats mot pannans bottenplåt. För att pannplåten ej skall försvagas för mycket 
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306. Renslucka med tvättplugg. 1: 6. 

genom de täta nitama i den inre raden har en yttre nitrad med större delning tillagts 
i pannans tvärriktning. Numera svetsas dylika pålägg mot pannplåten, varvid flän-
sen för fastnitning blir obehövlig. 

Rensluckorna under rundpannan äro av största betydelse för pannsten,ens av-
lägsnande och böra om möjligt uppsättas både baktill och framtill. 

436. Slam- eller pannstensavskiljare. För att motverka att i matarvattnet 
uppslammade eller vissa i detsamma lösta ämnen inkomma i pannan och bidraga 
till bildande av pannsten, förses loken med slamavskiljare. 

Slamavskiljaren 5, bild 337, är för att tjänstgöra vid den matarapparat, som oftast 
användes, uppsatt å höger sida inne i rundpannan mellan tubsatsen och pannskalet. 
I densamma inmynnar matarröret 3 från matarapparaten 1. Bild 307 återgiver slam-
avskiljaren,. Den utgöres av en låda med gavlar och botten 1 av stålgjutgods samt 
övriga väggar av påaftade plåtar 2. Den övre platen är försedd med flera små smala 
öppningar 3. 

Vid 4 inmynnar röret från matarapparaten. På grund av den stora hastighets-
minskningen vid vattnets övergång från det smala matarröret till den vidare lådan 
samt på grund av temperaturstegringen utfällas härvid en hel del av de föroreningar, 
som medfölja vattnet (stycket 113). Dessa föroreningar sjunka mot lådans botten 
och kvarstanna i avskiljaren, under det att matarvattnet strömmar in i pannan 
genom öppningarna 3. 

Vid utblåsning av föroreningarna ur slamavskiljaren skall kranen 5, som står 
i förbindelse med slamavskiljarens avtappningsrör 6, öppnas, medan ännu tryck 
finnes i pannan, och skall matarapparaten samtidigt vara tillsatt. Huru ofta utblås- 
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307. Slamavskiljare. 1: 15. 

ning skall ske, är beroende på matarvattnets mer eller mindre goda beskaffenhet. 
I regel bör dock sådan företagas efter varje slutad tjänstgöring. Utblåsningen skall 
ske under helt kort stund eller endast så länge, som det utströmmande vattnet 
synes förorenat. 

Lok med slamavskilj are böra kunna tjänstgöra avsevärt längre än lok utan sådan, 
innan ångpannan behöver rengöras. 

III. Rökskåp et 

1. Rökskåpets form och ändamål 
437. Rökskåpets form. Rökskåpet bildar pannans avslutning framtill. Det är 

fastnitat vid run,dpannan, så att främre tubplåten utgör dess begränsning bakåt. 
Förr fästes det ofta direkt vid tubplåten, vilken då var större än rundpannan i 
diameter, men då pannsvepet numera är skjutet över tubplåten, nitas rökskåpet 
vid det framom tubplåten förlängda svepet, antingen direkt vid detsamma, bild 250, 
eller med en mellanlagd ring, bild 316. 

Rökskåpets form är helt cylindrisk. Förbindelsen med ramverket erhålles genom 
en cylindersadel eller genom sadelplåtar (styckena 227 och 229). 

Under det att rökskåpen å äldre lok voro påfallande små, bild 316, utföras de 
numera efter amerikanskt mönster med längder från 1 m till 2 m och mera. 

438. Rökskåpets ändamål. Från tuberna utströmma förbränningsgaserna 
med stor hastighet i rökskåpet, där hastigheten omedelbart nedsättes och detta 
i högre grad, ju större rökskåpet är. Med gaserna följa mindre kolstycken, aska och 
stybb, och ju mera gaserna komma i vila i rökskåpet, desto bättre hinner stybben 
falla ned och lägga sig på rökskåpets botten. Rökskåpets ändamål är således, dels 
att förmedla rökgasernas övergång från tuberna till skorstenen och dels att upp-
samla den med gaserna följande stybben. Ett stort rökskåp bidrager även till en 
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minskad gnistkastning genom skorstenen. I allmänhet är gnistsläckaren 6 och 10, 
bild 320, anbringad i rökskåpet, som genom densamma delas i två rum: ett i för-
bindelse med tuberna och ett i förbindelse med skorstenen, vilken senare är fäst 
i rökskåpets takplåt. 

Rökskåpets ändamål är även att inhysa de stora ångrören 3, bild 320, till cy-
lindrarna och avloppsröret 4 från desamma samt ånglådan 1 för överhettaren med 
röranslutningar. Nedre delen av rökskåpet är försvagad på grund av de för dessa 
rör erforderliga stora hålen, men förstärkes oftast genom en pånitad plåt 15, bild 250, 
som samtidigt tjänstgör som brännplåt och skyddar rökskåpsplåten mot stybbens 
skadliga inverkan. Förstärkningsplåten lägges stundom utvändigt, eller utföres 
rökskåpets bottenplåt med större tjocklek för att vinna nödig stadga för fästbul-
tarna vid pannans bärsadel. 

308. Asktratt med fallucka. 1: 15. 

309. Asktratt med skjutlucka. 1: 15. 

439. Asktratt. Genom asktratten 7, bild 320, kan den aska eller stybb, som samlar 
sig i rökskåpet, tömmas och utrakas. För ändamålet har asktratten en lucka, som 
i stängt läge hålles av en skruv eller är inskjuten mellan kilställda styrningar. Genom 
röret 15 hindras askan att blåsa omkring. Det är av stor vikt, att rökskåpet 
tömmes från stybb, innan det samlat sig för mycket därav, emedan eljest tuberna 
i de nedre tubraderna kunna täppas igen. Stora an.hopifingar av stybb antändas 
även lätt, om små otätheter finnas i rökskåpet så att luft kan sila sig in. Härigenom 
kunna stora olägenheter uppstå på grund av uppbrända ångrör, skadad rökskåps-
lucka, bränd bottenplåt m. ra. 

Bild 308 och 309 visa de vanligen använda asktrattarna med luckor. Luckan i 

14 
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310. Renslucka för rökskåpet. 1: 4. 

311. Rökskåps-
lucka av plåt. 
1: 20. 

skall lc-mina tillslutas lufttätt, vilket 
sker antingen genom en, skruv 2 med 

Iv, 	 bygd 3, bild 308 eller genom att luc-, 
kan kilar sig fast i tratten, bild 309. 

440. Rensluekor. På nyare lok 
finnes å varje sida av rökskåpet en 
liten lacka 16, bild 320. Luckan, 
bild 310, fasthålles med ett bajo-
nettlås. Genom hålen för dessa luckor 
instickes en raka, varmed stybben 
föres till asktratten och rökskåpets 
tömning underlättas. För att bliva 
mera hållbar utföres rensluckan nu-
mera med något ändrad form av 
smidesjärn eller stålgjutgods. 

441. Rökskitpslucka. Framtill 
tillslutes rökskåpet av en större 
lucka, rökskeysluckan. Den är utförd 
antingen av bockad plåt eller av 
gjutjärn eller stålgjutgods. 

Bild 311 återgiver en förr mycket 
vanlig rökskåpslucka. Luckan 1 är 
av plåt, försedd med en inre skydds-
plat 2 till skydd mot stybben. Den 

-- -- 	 - -- 	me, , 
\ 
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312. Gjuten rakskåpsgavel med lucka. 1: 20. 

låses genom en i dess mitt be-
fintlig låsanordning, bestående 
av en gängad hakbult 3 med 
ratt 4. Bulten vrides med ett 
handtag 5. Sedan bulten blivit 
införd i hålet 6 i balken 7 samt 
omvriden så, att hakarna å 
bulten hindra dess utryckning, 
låses luckan genom ratten. 
Luckans kant skall täta väl 
mot rökskåpet. Vid dessa 
luckor händer det emellertid 
ofta, att särskilt nedre delen 
av luckan brännes mer eller 
mindre och blir skev, vari-
genom tätaingen mot rök-
skåpsgaveln blir ofullständig. 
Stybben i rökskåpet är ofta 
glödande, och när luft på 
grund av den i rökskåpet 
härskande luftförtm-mingen 
insuges genom någon otäthet, 
verkar denna luft som en 
blaster på den glödande styb-
ben, varvid så stark hetta 
uppstår, att luckan småning-
om förstöres. För att ytter-
ligare skydda luckan fästes 
därför nedtill å skyddsplåten 
2 en brännplåt 8. 

De nämnda olägenheterna söker man undvika genom att, enligt bild 312, förse 
rökskåpet med en vid detsamma fastskruvad gavelplåt 1 av gjutjärn eller stål-
gjutgods samt en mindre, vridbar lucka 2, även utförd av stålgjutgods eller gjut-
järn, vilken låses medelst klämplattor 3, åtdragna med vingmuttrar 4. Härigenom 
erhålles en god tätning mellan lucka och framplåt. Det omständliga vid luckans 
öppnande har ringa betydelse, då rökskåpet kan rengöras från stybb genom de 
förut omtalade rensluckorna på dess sidor. 

A vissa mera snabbgående lok göres rökskåpsgaveln stundom spetsig, bild 320. 
En sådan anordning förhöjer lokets utseende, någon betydelse för minskning av 
luftmotståndet har den däremot knappast. 

442. Muttrar i rökskåpet. Alla i rökskåpet varande muttrar böra utföras av 
gulmetall och antingen slutna, eller enklare öppna såsom till bultarna 16, bild 377, 
och då av så stor höjd, att de räcka ett stycke över bulten. Vanliga järnmuttrar 
bränna nämligen fast genom hettan från rökgaserna, så att de bliva svåra att lossa. 

2. Draget i en ångpanna 

443. Naturligt cock konstgjort drag. För att ett bränsle skall kunna brinna 
fordras en ständig tillförsel av luft. Luftströmningen kallas drag, och detta kan vara 
antingen naturligt eller konstgjort. Det naturliga draget, som användes vid fasta 
ångpannor, erhålles genom att de varma rökgaserna, såsom varande lättare än 
luften, stiga uppåt genom en skorsten av betydande höjd och i sin tur suga in luft 
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i eldstaden. Vid konstgjort drag har man ofta mekaniska anordningar t. ex. fläktar, 
som antingen pressa in luften under rosten eller suga ut den genom skorstenen. 
Vid lokpannor erhålles draget genom att avloppsångan från cylindrarna genom 
blästerröret utstötes i skorstenen, varvid en sugverkan uppstår i rökskåpet så att 
luft inströmmar genom rosten. 

444. Blästerrörets verkningssätt. Avloppsångan från cylindrarna strömmar 
stötvis upp genom skorstenen. Varje ångstöt kan betraktas som en boll eller kolv, 
som vid sin gång genom skorstenen suger med sig gaser från rökskåpet och där 
alstrar den luftförtunning som i sin tur 'åstadkommer draget. Sugverkan ökas med 
den avgående ångmängden, d. v. s. i samma mån som fyllningen ökas. Vid större 
hastighet hos loket bildas en sammanhängande ångstråle, som genom vidhäftning 
på ytan blandas med rökgaserna och för dem med sig genom skorstenen. 

445. Blästerröret som regulator. En av de värdefullaste egenskaperna hos 
blästerröret är, att det av sig själv reglerar förbränningen efter ångbehovet. Vid 
en ökning av lokets ansträngning, t. ex. under gång i stigning eller vid ökad hastighet, 
ökas ångmängden i cylindrarna och alltså även ångutströmningen genom bläster-
röret. Men härigenom ökas även draget, mera luft insuges genom rosten, och för-
bränningen och ångbildningen ökas i sin tur. Blästerröret är alltså en utmärkt regu-
lator för pannan. 

446. Dragets styrka mätes genom den luftförtunning eller det vakuum, som 
uppstår t. ex. i rökskåpet, och angives vanligen i mm vattenpelare. Detta vakuum 
växlar efter ansträngningen mellan 50 och 150 mm, men kan också stiga högre 
på bekostnad av pannans verkningsgrad. Vid naturligt drag uppnås högst 10-12 
mm vakuum. 

447. Dragets beroende av skorsten och blästerrör. Den från blästerröret 
kommande ångstrålen antager formen av en upp- och nedvänd kägla. Vidgningen 
sker snabbast närmast blästerrörsmynnin gen. Man räknar med att den vidgande 
ångstrålen skall träffa skorstensvägg en ett stycke under skorstenens övre mynning. 
Om strålen ej fyller ut skorstenen, nedsättes dess sugverkan betydligt. Men skor-
stenen får ej heller vara för trång, ty då måste gasernas hastighet i densamma ökas, 
vilket förutsätter ett ökat mottryck i blästerröret och alltså större effektförlust. 
Vanligen låter man skorstenen vidga sig uppåt, varigenom gasernas hastighet ned-
sättes och stöten mot yttre luften vid avgången minskas. Koniciteten, ofta 1 : 10, 
får dock ej vara större än ångstrålens konicitet, som vanligen antages till 1 : 6 i 
strålens övre del. Ju vidare skorstenen göres, desto lägre måste blästermynningen 
förläggas för att ångstrålen skall fylla ut skorstenen. Man bör i regel sträva efter 
en vid skorsten och följaktligen lägga blästermynningen lågt, därigenom kan denna 
även göras större till fromma för lokets bränsleekonomi. 

448. Blästerrörets lämpliga höjdläge i förhållande till en viss skorsten 
kan lätt kontrolleras enligt bild 314. Då ångstrålen vidgar sig hastigast närmast 
utloppsmynningen, kan man göra det antagandet, att strålen utgår från en tänkt 
mynningsdiameter dl, som för vanlig storlek av blästerröret erhålles genom att 
öka dess mynningsdiameter d med 85 mm. Från denna diameter di  tankes alltså 
ångstrålen utgå med en kbnicitet av 1 : 6, och den skall då träffa skorstensväggen 
något under skorstenens övre mynning. 

Blästerrörets höjdläge är av viss betydelse för fördelningen av rökgaserna mellan de övre 
och nedre tuberna. Ett högt läge av blästerröret drar mera gaser genom överhettningstuberna 
och ger därför ökad överhettning, och ett lågt läge motsatt verkan. För att ångstrålen vid 
det högre blästerrörsläget ändå skall fylla skorstenen, måste man stundom sätta en s. k. kil 
(stycket 450), dock kan blästerrörsdiametern därvid ökas, så att det blir samma mynnings-
area som utan kil. 

449. Skorstenens och blästerrörets anordning. Om utrymmet med hänsyn till 
lastprofilen så medgiver bör skorstensrörets längd mellan dess minsta och största dia- 
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315. Angstrålens ovala utbredning genom kilen. 

21$ 

314. Kontroll av blästerrörets 
höjdläge. 

313. Blästerrör med och utan kil. 

meter vara lika med två gånger mynningsdiametern. Vid de största pannorna måste 
man dock nöja sig med en mindre skorstenshöjd. Under den minsta diametern brukar 
skorstenen vidgas något för att lättare fånga in rökgaserna. Uppåt brukar skorstenen 
få vidga sig med konicitet 1: 10. Rakt d. v. s. cylindriskt skorstensrör användes 
egentligen endast för gnistsläckarskorstenar till vedeldade lok, bild 324. 

Blästermynningens avstånd från skorstenens topp bör om möjligt vara 13-15 
gånger blästeröppningens diameter. Är skorstensröret kort, måste blästerrörets 
höjd noga anpassas. Vid längre skorstensrör kan blästerrörets höjd Andras mera 
utan att draget försämras. 

Viktigt är att blästerröret sitter mitt under skorstenen, så att dess centrumlinje 
sammanfaller med skorstenens. 

450. Blästerrör med kil. Om blästeravståndet ej kan göras tillräckligt stort, 
finns det möjlighet att få bättre dragverkan genom att i blästerrörsmynningen 
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insätta en kil eller s. k. kniv, bild 313 och 321. Därigenom breder ångstrålen ut sig 
så att den fyller skorstenen. 

Vid vanlig skorsten kan blästerröret utvidgas, då kilen insättes, så att bläster-
mynningen ej förtränges. I andra fall t. ex. vid skorsten för vedeldning enligt bild 
324 är motståndet för rökgasernas avlopp genom skorstenen så stort samtidigt 
som ångmängden från cylindrarna är mindre, att man i regel både måste minska 
blästermyrmingens diameter och sätta in kil för att få nöjaktigt drag. 

451. Kilens bredd brukar vara omkring 15 mm och höjden av dess triangulära 
tvärsnitt olika stor. En mindre höjd breder ut ångstrålen mera än en större höjd 
vid samma bredd av kilen. Kilen sättes i jämnhöjd med blä,stermynningen, bild 
321, och skruvas eller nitas fast vid blästerröret. 

Ångstrålens eljest runda tvärsnitt formas genom kilen ovalt, bild 315, där den 
streckade ytan visar ångstrålens tvärsnitt ett stycke över blästerröret. Man an-
vänder därför gärna tregrenad kil med tre armar, utgående i 1200  vinkel från bläster-
mynningens centrum. 

Då kilen ökar mottrycket i blästerröret och därmed förlusterna, användes den-
samma numera endast i undantagsfall och mest å lok med gnistsläckarskorsten 
för vedeldning. 

3. Ångrör och hjälpbläster 

452. Ångtilloppsrör. Från regulatorn i domen leder ångröret 24, bild 320, 
(22, bild 371) till främre tubplåten, där ångan, sedan den passerat överhettaren, 
från de båda utloppen å ånglådan 1 förgrenar sig till cylindrarna. Ångan ledes 
vidare genom ångtilloppsrören 3. Vid våtånglok ersättes ånglådan ai  T-röret 2, 
bild 316, från vilket ångtilloppsrören 3 utgå. Rören läggas så mycket som möjligt 
inom rökskåpet för att ångan ej skall avkylas. Nedtill utledas ångrören till cylind-
rarna genom hål i rökskåpets botten eller sidor, eller äro ångrören utanför rökskåpet 
ingjutna i cylindersadeln, där sådan finnes. Ångtilloppsrören tillverkades förr ofta 
av koppar, men utföras numera av mjukt stål. Till ångrör för överhettad ånga får 
koppar ej användas. 

316. Rökskåp au äldre typ med ångtillopps- och ångavloppsrör. 1: 30. 
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459. Ångavloppsrör. Den i cylindrarna förbrukade ångan bortledes från dem 
genom rör, som utmynna i rökskåpet. Avloppsrören förenas oftast omedelbart 
under rökskåpet till ett gemensamt avloppsrör 4, bild 320, som avslutas med ett kor-
tare rör, det s. k. blästerröret 21, från vilket avloppsångan strömmar ut i skorstenen. 
Någon gång äro avloppsrören delade ända in i rökskåpet, bild 316. För att så litet 
som möjligt försvåra rengöringen av bakom liggande tuber, utföras avloppsrören 
därvid med oval genomskärning. 

Vid kompoundlok inrymmes i rökskåpet även det stora överströmningsröret 
(receivern) för ångan från högtrycks- till lågtryckscylindern. 

454. Blästerröret, genom vilket avloppsångan från cylindrarna slutligen ström-
mar ut i skorstenen, är förut beskrivet under avd. 2 »Draget i en ångpanna», stycket 
443-451. 

Blästerrörsmynningen,s vidd samt läge i förhållande till skorstenen m. m. är be-
roende av den alstrade ångmängden, skorstenens storlek och form samt det mot-
stand, rökgaserna ha att övervinna. 

Blästerrören göras koniska och tillverkas av kopparrör, bild 321. Mera sällan 
gjutas de och kunna då erhålla den form bild 322 visar. 

Undantagsvis insättes tvärs över blästerrörsmynningen en kil 1, bild 321, var-
igenom ångstrålen erhåller en större utbredning såsom omtalats i stycket 450. 

455. Hjälpbläster. Då ett lok står stilla eller rullar med ångan avstängd, är det 
ringa draget i skorstenen ej tillräckligt att förhindra bränslegaser intränga i hytten 
eller att vid inmatning av vatten åstadkomma nöjaktig förbränning. Därför er-
fordras konstgjort drag, som erhålles genom att ånga direkt från pannan släppes 
upp i skorstenen. Anordningen härför kallas hittkpblåster eller "sotare". 

456. Rörsotare. En äldre form av hjälpblästern utgöres av ett rör ?, bild 318, som 
vanligen bakifrån införes i skorstenen. Rörmynningen är 10 högst 15 mm stor och 
är belägen över blästerröret i skorstenens mittlinj e. Genom ventilen 9 och röret 8 
ledes ångan till sotarröret 7. 

457. Ringsotare. Den numera använda hjälpblästern, benämnes ringsotare och 
skiljer sig från den äldre därigenom, att den i form av en ring 1, bild 317 och 319, 
omgiver blästerröret och är försedd med ett flertal uppåt riktade små hål 2, genom 
vilka ångan utströmmar. Genom fördelning av ångstrålen i många mindre strålar 
ger den ett bättre drag än rörsotaren. Ångan till sotaren regleras med sotarventilen 4, 
gom genom röret 3 står i förbindelse med sotaren. Sotarventilen är fäst vid ång-
ventilen 5, anbragt upptill å pannan i närheten av rökskåpet. För att ångan skall 
vara så torr som möjligt tages den vanligen från domen genom ett inuti pannan 
förlagt transportrör 23, bild 320, till ventilen 25. Sotarventilens spindel står genom 
hävarmarna 6 och 7 samt stången 8 i förbindelse med en å den utefter pannans 
sida uppsatta ledstången 9 anbragt liten excenter 10. Ledstången sträcker sig genom 
hyttens framskärm 11 in i hytten och är där försedd med ett handtag 13, som till-
sammans med ledstången låter vrida sig mellan tvenne på skivan 12 befintliga 
anslag. Föres handtaget åt vänster, tryckes sotarventilens spindel inåt, och ven-
tilen öppnar sig; föres handtaget åt höger, stänger sig ventilen. 

Bild 320 visar en senare anordning, där sotaren 5 utgöres av ett cirkelböjt järn-
rör, uppsatt omedelbart under skorstenen. 

Ångventilen 25 är försedd med en förskrUvning 26, täckt med en sluten mutter. 
Förskruvningen är avsedd att utgöra fäste för en rörledning, genom vilken ånga 
för något tillfälligt ändamål kan uttagas ur pannan. 

458. En ringsotare arbetar riktigt, blott när den är noggrant utförd och hålles 
i gott stånd. Så snart ett av de små hålen är igenstoppat, blir ångstrålknippets 
axel förskjuten och riktad snett mot skorstenens axel, varigenom den samlade 
ångstrålens dragverkan förminskas. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



!rart 
MIM 

igikgar 
11111M 

10 

11 	1 12 13 

\ a 

216 

317. Ringsolare med eingvenlil och ledningar. 1: 20. 

Hjälpblästern förbrukar en ej obetydlig ångmängd. Den bör därför handhavas 
med största sparsamhet och användas endast, då verkligt behov föreligger, samt 
därvid i allmänhet ej öppnas fullt, utan endast så mycket som oundgängligen er-
fordras. 

4. Skorsten 

459. Såsom förut påvisats i avd. 2: »Draget» stå skotsten och blästerrör i ett inner-
ligt förhållande till varandra. Såväl skorstenens dimensioner som blästerrörsöpp-
ningens storlek och läge måste vara väl anpassade till varandra för att få god drag-
verkan, eller för att loket skall bli som man säger "lätt för ånga". 

460. Skorstensmynningens höjd över skenan begränsas av lastprofilen för banan. 
Det har dock inträffat, att lok, som endast trafikera en viss sträcka, erhållit en 
skorstenshöjd, som överskridit den allmänna lastprofilen. 

Stundom måste pannan av flera omständigheter förläggas jämförelsevis högt, 
och härvid minskas den över rökskåpet synbara skorstenslängden ofta rätt avse-
värt. För att det oaktat erhålla erforderlig längd av skorstensröret förlänges detta 
nedåt i rökskåpet, bild 320. Detsamma är förhållandet vid gnistsläckarskorstenar 
för vedeldning, bild 324. 

161. Skorstensrörets form växlar. Övervägande användas numera svagt ko-
niska skorstensrör, som vidga sig nedifrån och uppåt. Cylindriska skorstensrör 
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förekomma sällan och användas vid S J endast vid de för vedeldade lok särskilt 
konstruerade skorstenarna, bild 324. 

Skorstenens nedersta del är klockformigt utvidgad, varigenom förbrännings-
gasernas inträdande i densamma underlättas. 

462. Skorstenen utföres i regel av gjutjärn, vilkêt material är att föredraga fram-
för plåt, som fortare angripes av förbränningsgaserna och rostar upp. 1 vedeldade 
lok är dock skorstenen till större delen utförd av plåt. 

Nldeina 318, 319, 320 och 324 återgiva några av de här i landet använda skor-
stensformerna. Skorstenens form och anordning är i vissa fall även beroende av 
huru gnistsläckaren är anordnad. 

5. Gnistsläckare 

463. Gnistbildning. Som förut framhållits, bidrager ett stort rökskåp att för-
minska gnistkastningen därigenom att rökgaserna i rökskåpet minska sin hastighet, 
varvid de åtföljande glödande och oförbrända bränslepartiklarna avlagra sic" i 
rökskåpet. Det kan dock ej undvikas, att en stor del av dessa glödande bränsle-
partiklar, gnistorna, följa med gaserna genom skorstenen ut i skog och mark, där 
de isynnerhet under den torra årstiden kunna åstadkomma stora brandskador. 
För att hindra detta vidtagas anordningar, som hava till ändamål att uppfånga 
eller förstöra gnistorna, innan de lämna skorstenen. Av dessa gnistsläckare finnas 
många olika former. 

464. Verkningssättet för en gnistsläckare består däri, att gnistorna antingen 
uppfångas medelst nät, galler eller plåtar med hål, eller att de genom stöt mot ytor, 
som ligga i deras väg, förändra rörelseriktning en eller flera gånger. Härvid sönder-
slås de även i mindre stycken eller söndermalas, för att sedan dels falla ned i rök-
skåpet, dels släckta utgå genom skorstenen. Skulle några ännu glödande gnistor 
därvid följa med, äro dessa dock så små att de, innan de nå marken, i de flesta 
fall förlorat sin antändningsförmåga. 

Gnistbildningen minskas, dels genom användning av stor rostyta, varvid draget 
per ytenhet rostyta minskas och således fyren ej ryckes så mycket, dels genom så 
fullständig förbränning som möjligt eller genom att använda ett ändamålsenligt 
blästerrör samt genom en rätt skött eldning. Lok, vid vilka gnistkastningen är full-
ständigt upphävd, finnas ej. Vid en fullkomligt verksam gnistsläckare skulle näm-
ligen hålen eller maskorna göras så små, eller förändringarna i rökgasernas rörelse-
riktning så stora och så ofta upprepade, att draget därigenom skulle försämras be-
tydligt. De i stycket 424 omtalade spiralvalsade ess-tuberna motverka i hög grad 
gnistkastningen. 

För tunga kol, vilkas gnistor äro större och tyngre och i följd därav också mindre 
talrika, kan som gnistsläckare användas galler eller nät eller dylikt. För lätta 
stenkol, torv eller ved däremot, vid vilkas användning gnistbildningen är stor, 
böra sådana gnistsläckare helst användas, som förändra gnistornas rörelseriktning, 
emedan galler eller nät snart skulle täppas igen. 

Gnistsläckare, som förändra rörelseriktningen, anbringas vanligen i själva skor-
stenen, antingen nedtill eller upptill, övriga gnistsläckare äro anbringade i rök-
skåpet eller över skorstensmynningen. 

465. Ledskenegnistsläckare. Av det förra slaget gnistsläckare visar bild 318 en 
här i landet under många år mycket använd modell. Under skorstenen 1 mellan denna 
och rökskåpet befinner sig gnistsläckaren 2. Utsvängd nedtill för att lättare lämna 
tillträde för rökgaserna är den i mitten försedd med en tratt 3, genom vilken bläs-
terröret 5 ledes upp, och mellan tratten och gnistsläckaren äro inpassade ett antäl 
vridna ledskenor 4. Då gnistorna rusa upp mot skorstenen, träffa de tratten 3; 
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318. Ledskenegnisisläckare. 1: 20. 319. Trallgnistsläckare. 1: 20. 

kastas därefter utåt gnistsläckarens sidor, och träffa därvid skenorna 4, som ånyo 
förändra deras riktning så att de tvingas röra sig efter en skruvlinje. Därvid slungas 
de upp mot gnistsläckarens övre välvning 6 för att ånyo förändra riktning. Tre 
ganger förändras således gaistornas riktning, och under tiden ha de sönderslagits 
och därigenom oskadliggjorts, innan de åter falla ned i rökskåpet eller följa med 
ut genom skorstenen. 

Denna gnistsläckare lämnar ett mycket gott utbyte såsom sådan såväl vid eldning 
med stenkol som med ved, men på grund av motståndet för rökgaserna genom de 
många riktningsförändringarna försämras draget. Den har därför allt mera undan-
trängts av de i följande stycken omnämnda giaistsliickarna. 

466. Trattgnistsläckare. Som av bild 319 framgår, utgöres gnistsläckaren av 
en tratt 10 av plåt samt en cylindrisk plåtmantel 6 från trattens överkant upp till 
rökskåpsväggen,. Med större basen uppåt är tratten genom hakar 9 upphängd i 
ett spår vid skorstenens underkant och omfattar med den mindre basen bläster-
röret 14. Genom handtagen 11 kan, tratten för rengöring (sopning med en, kvast) 
vridas runt. Tratten är utförd i två halvor, sammanhållna med kilarna 12. Plå- 
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tarna 6 och 10 äro genombrutna (perforerade) med på tvären gående avlånga hål, 
detalj a. Hålens bredd utgör endast 4 mm, för att gnistorna skola hindras att tränga 
igenom. Denna gnistsläckare är mycket använd på grund av enkelhet. 

467. Plåtgnistsläckare. Ytan av den genombrutna plåten vid gnistsläckaren 
enligt bild 319 är jämförelsevis liten, varför hålen snart igensättas med stybb. Dess-
utom hindras i viss mån tillsynen av de bakom tratten liggande tuberna. Dessa 
olägenheter har man sökt undvika vid gnistsläckaren i bild 320, vilken typ kommit 
till användning för ett flertal SJ-lok. 

320. Rökskåp med plåtgnistsläckare, överhellare, ångrör tn. tn. Lok titt. B. 1: 25. 

Rökskåpet avdelas här genom tvärgående plåtar i tvenne rum, det ena i förbin-
delse med tuberna, det andra med skorstenen. Plåtarna 6,10 och 11 äro genombrutna 
med smala hål, bild 319 a, som genomsläppa rökgaserna, men utestänga gnistorna. 
Den bakre plåten 9, som är direkt utsatt för gnistornas anslag, utföres:- utan hål. 
Främre väggen är försedd med tvenne luckor 10, som äro löst uppställda så att de 
skaka vid ångstötarna och därigenom lättare hållas rena från stybb. Den högra 
luckan kan öppnas för sig genom en hävarm på rökskåpets utsida. Den bakre väggen 
är även försedd med luckor 9, vilka liksom de främre kunna borttagas, då man vill 
komma åt tuberna. 
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321. Bläsierrör av koppar 
med kil. 1: 8. 

322. Gjutet blästerrör. 
1: 8. 
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323. Lucka i gnislfeingarens bakre vägg. 1: 20. 	324. Skorsten och gnistsläckare för vedeldning. 1: 20. 

468. På det att tubsatsen, särskilt vid sotning av densamma, må bliva lätt till-
gänglig, när pannan är vam, ersättas ofta de bakre plåtarna 9, bild 320, med en, 
större fällbar lucka, 1, bild -323, rörlig från rökskåpets utsida. Axeln 2 är utförd 
i tre delar, av vilka den mellersta är lagrad i de två yttre. Vid den mellersta axel-
delen är luckan 1 fastnitad, och de yttre axeldelarna äro vid sina inre ändar för-
sedda med de utsmidda armarna 3, som hålla luckan tillsluten, samt utanför rök-
skå'psväggen med motviktsbelastade hävarmar, medelst vilka luckan kan öppnas 
eller stängas. Genom en obetydlig utdragning av de yttre axeländarna blir mellan-
delen fri och kan tillsammans med luckan vid behov lätt uttagas. 

469. Som en ytterligare säkerhet mot gnistkastning utöver förut beskrivna gnist-
släckningsanordningar anbringas ofta under den eldfarliga årstiden över skorstenen 
en möss- eller tallriksformad kåpa av järntrå dsnät med 3-5 mm masköppningar. 
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470. Skorsten och gnistsläckare för vedeldning. Vid den under kristiden 
omfattande användningen av ved som lokbränsle har det visat sig, att av nu be- 
skrivna gnistsläckare endast den äldre ledskenetypen, bild 318, helst i förening 
med en huv av trådnät över skorstenen, verksamt kan hindra gnistkastning. 
A lok med nyare skorstenar och tratt- eller plåtgnistfångare enligt bilderna 319 och 
320 hava därför skorstenarna vid övergång till vedeldning ersatts med den i bild 
324 visade anordningen, vilken typ först kommit till användning i Finland och Norge, 
där vedeldningen tidigare vunnit insteg. 

471. Det cylindriska skorstensröret 3 med tratten 4 av plåt är här neddraget i rök- 
skåpet. Det vanliga blästerröret har därför ersatts med ett kort gjutet blästermun-
stycke 2 med något minskad avloppsöppning. Skorstensröret är upptill fastskruvat 
i en vid rökskåpet fäst ringformig fot 5 av gjutjärn, vilken uppbär en skärm 6, 
gjuten i form av en upp- och nedvänd kon och på undersidan försedd med ett antal 
spiralgående skovlar eller ledskenor 7, vilka passa mot skorstensfotens överdel. 
Underdelen 5 utföres ofta svetsad av plåt, och i stället för det gjutna blästermun- 
stycket 2 användes ofta den vanliga blästerkonan med sänkt och minskad utlopps-
öppning. Det hela är ovanför rökskåpet överbyggt med en rymlig kåpa eller huv 
av plåt med dubbla koniska bottnar 9 och 8, kort cylindrisk mantel 10 och välvt 
tak 11. Den inre bottnen 9 är genom plåtarna 14 fäst vid den yttre bottnen 8. 

Vid anslag mot skärmen 6 sönderslås gnistorna, förmalas ytterligare genom nöt- 
Ding mot skovlarna 7 och slungas därefter mot kåpans yttervägg för att slutligen, 
på grund av rökgasernas hastighetsminskning vid inträdet i den vida kåpan, ned-
falla till demias botten. För att hindra gnistorna att från kåpan genast taga vägen 
till det fria är runt avloppsöppningen uppsatt en cylindrisk plåt 12 med avlånga 
hål av 4 mm bredd, bild 319 a. Å kåpans botten äro tvenne rensluckor 13 anbringade, 
genom vilka den uppstående stybbanhopningen kan avlägsnas. 

Försänkningen i ledskenehuven 6 brukar man täcka med en uppåtvänd plåtkon, 
vilket minskar virvelbildningar i rökavloppet. Det har även visat sig möjligt att 
undvara den perforerade plåtcylindern 12, varigenom motståndet avsevärt minskas. 
I dylikt fall är det lämpligt att för gnistornas avkylning förse plåttaket 11 med 
på undersidan svetsade plåtremsor, lagda i spiral liksom skovlarna 7. 

472. Gnistsläckare på skorstenen för torveldade lok. För att slippa byta skor- 
sten användes å torveldade lok, särskilt av mindre typer, ett slags turbingnistsläckare, 
som sättes ovanpå den vanliga skorstenen enligt bild 325. Själva gnistsläckaren 
består av ett cylindriskt plåthus 1 med konisk underdel 2. Inuti huset är fast en 
upp- och nedvänd plåtkon 3, på undersidan försedd med spiralgående plåtvingar 
4. Gnistkastningen hindras även av ett över huset befintligt järntrådsgaller 5, fäst i en 
ram 6 av L-järn, vilken kan lyftas som ett lock kring gångjärnet 7. I stängt läge 
hålles locket av ett fjäderlås 8. 

För att lätt kunna lyfta av gnistsläckaren, då loket skall gå igenom stallportar 
el. dyl. visas två anordningar å bild 325. A den övre figuren lyftes gnistsläckaren 
vid främre kanten och skjutes bakåt, vilande på en rörstötta 9, tills den intager det 
streckpunkterade läget, med märlan 10 krokad på fästet 11. I den undre figuren 
svänges hela gnistsläckaren kring bulten 12, så att den intager upp- och nedvänt 
läge bakom skorstenen. 

473. Rökskärmar. Bakom gnistsläckarskorstenarnas stora plåtkåpor uppstår 
genom sugningen ett visst undertryck vid gång på linjen. Röken får därvid benägen-
het att slå ned och särskilt vid vindstilla stryka utefter tåget till besvär för personal 
och passagerare. Denna olägenhet kan motverkas genom rökskärmar eller rökavledare, 
varav en typ visas i bild 326. 

Rökskärmen består av en lutande plåtbotten 1 från rökskåpets framkant till 
ett stycke bakom skorstenen. Från denna botten gå plåtar 2 uppåt på båda si-
dorna liksom den böjda plåten 3 baktill. Den av skärmen infångade luften kastas 
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alltså uppåt och ger rök-
gaserna samma riktning. 
För att sugning under 
skärmens bakdel skall 
undvikas finnes en öppen 
slits 4 mellan plåtarna 1 
och 3, där en del luft kan 
strömma ut och upp- 
häva undertrycket. 

474. Ett annat slag 
av rökskärmar, som äro 
vanliga i utlandet, ut-
göras av lodräta plat-
väggar, ställda vid fot-
platens ytterkant på 
ömse sidor om rökskå-
pet. I längdriktningen 
sträcka sig plåtarna ett 

_ 	stycke framför rök- 
skåpet och ett stycke 

j 	 1 	bakom skorstenen och i 
— — —  — 	höjd upp över pannans 

mittlinje. Då loket går 
framåt, fångar dessa plå-
tar in luften, vilkens pas-
sage sedan förtränges av 

	

325. Gnistsläckare på skorstenen för torveldade lok. 1 :30. 	rökskåpet. Då luften var- 
ken kan strömma nedåt 

eller utåt, måste den till större delen strömma uppåt, och denna uppåtriktade luft-
ström lyfter samtidigt röken, så att den ej blir besvärande. Se bild 69, 96, 107 m 

475. Till ytterligare skydd mot antän.dningsfara äro de för vedeldning avsedda 
loken även utrustade med en anordning 	vattenbegjutning av glöd och eldrester 
i asklåda och rökskåp. Vattnet tages från den för vattenspolning avsedda kranen 2 

326. Rökskärm för vedeldat lok. 1:30. 
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å höger injektor, bild 361, och ledes genom ett förgrenat rör till rökskåp och ask-
låda, där vardera grenen slutar med en stril, som fördelar vattnet. I svårartade fall 
ha dubbla gnistnät uppsatts till förstärkning av den perforerade plåten 12 vid skor-
stensmynningen å bild 324 Liknande trådnät kunna även anbringas vid asklåds-
öppningarna till skydd mot utfallande glöd. 

IV. Panntillbehör 
1. Armatur 

476. I det gemensamma namnet armatur innefattas en del tillbehör till pannan, 
vilka äro nödvändiga, för att densamma skall vara brukbar för sitt ändamål. Största 
delen av dem äro föreskrivna i givna förordningar och ha delvis till syftemål att 
bevara pannan mot en våldsam förstöring genom ångtrycket. 

Armaturen, anbringas i allmänhet inom hytten på eldstadstaket och på eldsta- 
dens sidor och bakgavel. 

Armaturen utföres till största delen av brons eller rödmetall, s. k. armaturme- 
tall (stycket 149). 

477. Till pannans armatur räknas: 
manometer (övertryckmätare), 
säkerhetsventiler, 
matarapparater med tillhörande matarventiler, 
vattenståndsmätare, bestående av glasrörsställ eller provkranar, 
utblei sningskran, 
signalmedel, bestående av ångvissla eller ringklocka, 
värmeledningsanordning samt 
ångventiler av skilda slag. 

a. Manometer (övertryekmatare) 

478. Tryckmätaren är en s. k. metallmanometer, och den visar det nyttiga tryck 
i kg, som ångan i pannan utövar på varje kvadratcentimeter, d. v. s. det tryck, var- 
med ångtrycket i pannan överstiger den yttre luftens tryck, som är 1 kg pr cm2. Aug-
trycket verkar på en fjädrande anordning, vars genom trycket förorsakade rörelser 
överföras till en visare, som flyttar sig efter en graderad skala. 

När pannan är kall, står visaren på noll, och trycket i pannans inre är då det- 
samma som luftens tryck utvändigt, beroende på att luft inkommit i pannan under 
dess avkylning, sedan ångan förtätats. 

Det av manometern visade trycket är således ej absoluta trycket, utan över- 
trycket, det vid ångans arbete nyttiga trycket, eller arbetstrycket. 

Av manometrar användas huvudsakligen två olika slag: rörfjädermanometrar 
och skivfjädermanometrar. 

479. Rörfjädermanometer, bild 327. I höljet I av metall är anbringat ett ring- 
formigt böjt rör 2 med tunna väggar. Det är av stål eller mässing eller vid finare 
manometrar av silver. Röret har en oval tvärskärning och är bockat på lågkant. 
Tvärsnittets utseende framgår av bilden. Röret är i ena änden öppet, men slutet 
i den andra. Med den öppna änden 3 är det fäst vid höljet, så att rörets inre står 
i förbindelse med det till pannans ångrum ledande kopparröret 12. Så snart röret 
utsättes för ett invändigt tryck, söker det ovala tvärsnittet att antaga en mera 
rund form, varigenom samtidigt en uträtning av röret äger rum. Röränden 4 rör sig 
därvid uppåt, och dess rörelse blir större, ju större trycket är i röret. 

Rörelsen hos röränden 4 överföres genom länken 5, hävarmen 6, vridbar kring 
tappen 7, kuggbågen 8 och kugghjulet 9 till visaren 10, som genom sitt utslag visar 
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panntrycket på den graderade visartavlan. En spiralfjäder återställer visaren till 
0, då trycket upphör. 

Röret 12 är böjt i en spiral 13, i vilken det i röret bildade kondenseringsvattnet 
samlar sig och av ångan tryckes in i manometerfjädern 2, vilken skulle kunna ska-
das, om den varma ångan komme direkt in i densamma. 

Rörfjädern är tämligen smal och fyller sig med tiden med slam, varigenom dess 
rörlighet förändras. Efter längre bruk får därför manometern benägenhet att visa 
lägre tryck än det verkliga och måste repareras eller utbytas. 

480. Skivijädermanometer, bild 328. Denna skiljer sig från den förut beskrivna 
därigenom, att trycket från pannan får verka på en veckad, fjådrande stålskiva 2, 
som ångtätt delar en liten dosa 3 i två delar. Stålskivan är genom försilvring eller 
förnickling skyddad mot rostning. Den kan även skyddas av en inlagd gummi-
platta, vilken samtidigt tätar mellan plattan 2 och den undre flänsen i dosan 3. 

327. Rörfjädermanometer. 1: 4. 328. Skivfjädermanometer. 1: 4. 

Det genom röret 12 verkande panntrycket böjer skivan 2 uppåt och detta desto 
mera, ju högre trycket är. 

Rörelsen till visaren förmedlas från tappen 4, som lyfter stiftet 5, till kuggbågen 
8, vilken verkar på visarkugghjulet 9. I övrigt verkar denna manometer som den 
förut beskrivna. 

481. En manometer bör helst vara graderad till det dubbla arbetstrycket. De 
fjädrande delarna bli härvid mindre ansträngda, än om de ständigt skulle arbeta 
i sina yttersta lägen, och missvisning uppstår ej så lätt. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



225 

Det kan hända, att visaren ej inställer sig riktigt på noll då trycket upphört i 
pannan, men detta betyder ej något, blott manometer visar rätt högsta tryck. 

482. Ställes loket om vintern ouppeldat ute i köld, skall vattnet tappas ur ma-
nometern och vattensäcken genom avtappningskranen 14, så att man,ometern, 
ej fryser sönder. 

483. Manometer skall vara tydligt graderad i kilogram per kvadratcentimeter 
med delningsstrecket för det högsta tillåtna ångtrycket angivet med röd färg. En 
manometer får således icke bytas mellan pannor med olika tryck, med mindre detta 
märke Andras. Visartavlan. bör vara vitemaljerad och försedd med kraftiga svarta 
siffror, delstreck och påskrifter. 

Manometern skall vidare vara så uppsatt, att den lätt kan ses av både föraren 
och eldaren såväl om dagen som om natten. Di det är mörkt, belyses den med en 
liten lykta. 

Om av någon anledning manometern under lokets tjänstgöring blir obrukbar, 
visa säkerhetsventilerna, om dessa äro riktigt inställda, genom sin avblåsning, 
då det för pannan fastställda ångtrycket uppnåtts. 

484. Kontrollmanometer. För att undersöka, att den å en panna uppsatta 
manometern, visar rätt, användes en särskilt noggrant utförd kontrollmanometer, 
vilken dock till verkningssättet ej skiljer sig från här omnämnda. Denna ma-
nometer fästes med ett par skruvar vid en särskild fläns, som skall vara utförd 
enligt 1, bild 329, och så uppsatt på pannan, att en kontrollmanometer lätt kan 
anbringas. Flänsen är oval och i dess kant i de båda axlarnas riktning finnas spår 
2, som medgiva, att kontrollmanometrar med olika stora flän,sar kunna fästas vid 
den. Genom krankiken 3 åstadkommes förbindelse mellan manometern och pannan. 
I stället för kik finnes å äldre manometerfästen en skruv 3, bild 342. 

b. Säkerhetsventiler 

485. Det för en panna fastställda högsta ångtrycket får ej överskridas, och då 
ångans tryck i pannan närmar sig detta, skall eldningen så avpassas, att trycket 
håller sig under det som övre gräns bestämda. Blir det oaktat ångbildningen så 
livlig, att trycket ytterligare stiger och det tillåtna trycket överskrides, måste en 
anordning finnas, som skyddar pannan mot följderna av ett för dess hållbarhet våd-
ligt tryck. Därtill anVändas säkerhetsventiler, genom vilka ångöverskottet får avblåsa. 

486. Olika slag av säkerhetsventiler. En säkerhetsventil består av en på ett 
eller annat sätt belastad ventil. Belastningen sker antingen omedelbart genom vikter 
eller genom spännkraften hos fjädrar eller ock medelbart, då belastningen från, en 
vikt eller fjäder genom en hävstång verkar på ventilen. 

För lok användas nteslutan,de fjäderbelastade säkerhetsventiler. 
487. Det tryck, med vilket ventilen skall belastas, bestämmes av ångtrycket i 

pannan och ventilytan och erhålles i kg, om ångtrycket, uttryckt i kg per cm' mul-
tipliceras med ventilytan, uppmätt i cm'. Denna produkt angiver hela det tryck, 
som söker att lyfta ventilen. 

Är ventilens diameter 100 mm = 10 cm och ångtrycket i pannan 12 kg per cm', måste ven-
tilen belastas med tryck, som är 

12. 3,14 • 10 • 10 — 942 kg. 4 
Vid omedelbart belastade ventiler måste således fjädern spännas så, att dess spännkraft är 

lika med 942 kg. 
Vid en hävstångsventil åter blir belastningen på den längre hävarmens ände en annan och 

mindre, ju längre hävarmen är. 

488. Aldre säkerhetsventil. Bild 330 visar schematiskt en äldre hävstängsventil, 
som mycket använts. Redan Stephen.sons "Rocket" var utrustad med en liknande. 

15 
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Ventilen anbringas vanligen på domen. Anordningen utgöres av den egentliga 
ventilen 1, som vilar på sätet 2, inpassat i domlocket; vidare av en smidd hävarm 
5, som har sin vridpunkt i fästet 4, vilket är ingängat i domlocket, och slutligen 
av fjäderanordningen 7, som så är infäst mellan hävarmens ände och pannan, att 
fjädern genom en mutter 6 kan spännas mer eller mindre. Nära vridpunkten 4 
befinrier sig en liten tapp 3, som med led är fäst vid hävarmen 5 och medelst 
den härdade spetsen trycker ventilen med ett visst, av fjäderspänningen beroende 
tryck mot sätet. Denna fjäderbelastning motsvarar det gränsvärde för ångtrycket, 
som lyfter ventilen. 

489. Ventiler av detta slag äga det felet, att trycket i pannan kan stiga oaktat 
ventilen blåser. Den öppnar blott en smal springa, och om man vill ha en kraftig 
avblåsning, måste fjäderspänningen minskas så mycket, att ventilen börjar blåsa 
vid ett betydligt lägre tryck än det högsta tillåtna. Dessa ventiler kunna också 
med lätthet överbelastas och uppfylla således ej de fordringar, som böra ställas 
på en säkerhetsventil. 

20 

331. Ställring till Richardsons säkerhetsventil. 	332. Läs för ställskruven till Richardsons 
1: 3. 	 säkerhetsventil. 1: 3. 

490. Richardsons säkerhetsventil. Den här i landet allmännast använda sä-
kerhetsventilen är den efter amerikanaren Richardson uppkallade. Det utmärkande 
för densamma är, att avblåsningsförmagan kan förändras vid samma öppnings- 
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tryck och ventilen så, inställas, att trycket i ångpannan under inga förhållanden 
kan överstiga en på förhand bestämd gräns. 

I bild 333 visas, huru denna ventil är utförd. Mot sätet 13 stöder ventilen 12, 
styrd av vingarna 14. Trycket från fjädern 8 överföres nedanför tätningsytan ge-
nom tappen 16, varigenom ventilens jämviktsläge blir säkrare. Fjädern, förnicklad 
till skydd mot rost, är i båda ändar skålformigt ursvarvad för att passa mot de 
linsformiga brickorna 6 och 10 och för att få fjädertrycket centrerat. 

333. Richardsons säkerhetsventil. 1: 4. 

Fjädern spännes med spännskruven 3, vilken låses genom låsmuttern 4. Skruven  
är gängad i höljet 7, som genom balkarna 9 är förenat med det yttre höljet 11. i 
vilket underdelen 15, som upptill bildar ventilsätet, är gängad. Genom förskruv-
ningen 17 fästes ventilen å avsedd plats på pannan, 20 bild 248, eller 6 bild 301. 

De särskilda anordningar, som skilja denna ventil från den äldre typen, äro föl-
jande: 

Ventilen 12 har över sätet en utkragning med den nedåtriktade kanten 21, som 
befinner sig i närheten av kanten 20 på insidan av ringen 19. Denna ring kan skruvas 
upp och ned med tillhjälp av något spetsigt verktyg, som införes genom hålet 23 
i ventilhöljet och som föres mot kuggarna 18 i ringen, bild 333 och 331. Medelst 
stämskruven 22 fastlåses ringen 19. 

491. Säkerhetsventilens verkningssätt. Om ringen 19 uppskruvas så, att 
avståndet mellan kanterna 20 och 21 blir helt litet, blir genomströmningsytan 
för liten för att genomsläppa ångmängden. Ångan kommer då att verka på den 
större ventilytan innanför kanten 21, varigenom lyftkraften ökas och ventilen 
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ytterligare höjes med kraftig avblåsning till följd. Är ringen åter nedskruvad, er-
bjuda kanterna 20 och 21 intet hinder för ångans utströmning, varför ventilen 
endast lyfter obetydligt och avblåsningen blir ringa. 

Är säkerhetsventilen genom skruven 3 inställd att öppna vid ett visst tryck, 
öppningstrycket som är detsamma som pannans arbetstryck, och ringen 19 är upp-
skruvad i sitt högsta läge, avblåser ventilen så gott som omedelbart, d. v. s. avblit s-
ningstrycket är ungefär detsamma som öppningstrycket, och då avblåsningen där-
vid är kraftig, sjunker trycket fort och ventilen stänger först vid ett tryck, betyd-
ligt lägre än öppningstrycket. Är ringen helt nedskruvad, blir avblåsningen så 
svag, att tryckstegringen, sedan ventilen öppnat, kan uppgå till 1-2 kg. 
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334. Teckning över förloppet, då Richardsons säkerhetsventil avblåser. 

356. Säkerhetsventilens inställning. Till förtydligande av ringens verkningssätt hänvisas 
till bild 334, som uppritats med ledning av försök, utförda med en 50 mm säkerhetiventil, upp-
satt på en ångpanna med 6 kg arbetstryck. Åv bilden framgår, att då ringen stod i sitt översta 
läge, avblåste ventilen redan efter en tryckstegring över öppningstrycket av 0,2 kg och så rik-
ligt, att trycket genast började falla och ej kunde hållas högre än 5,8 kg, trots fortsatt kraftig 
eldning. När eldningen därefter minskades, stängde ventilen först sedan trycket fallit till 4,75 kg. 

Nedskruvades ringen 10 kuggar, stängde ventilen vid 5,45 kg tryck, och när ringen var ned-
skruvad så mycket som motsvarade 70 kuggar å dess omkrets, tjänstgjorde ventilen som en 
vanlig ventil, d. v. s. avblåsningen var så svag, att trycket, sedan ventilen öppnat, steg ända till 
7,4 kg, varemot stängningen, sedan trycket fått falla, inträffade omedelbart under avblåsnings- - 
trycket. 

När ringen ställdes i ett passande medelläge — i bilden 17 kuggar nedskruvad — erhölls, 
från det ventilen börjat avblåsa, ingen tryckstegring, på samma gång som ventilen stängde, 
när trycket fallit endast obetydligt, omkring 0,1 kg under avblåsningstrycket. 

Då säkerhetsventilens ändamål är att under alla förhållanden skydda pannan mot för högt 
tryck, skall den inställas så, att den avblåser, då pannans arbetstryck överskridits med högst 
0,2 kg per cm' och icke stänger, förrän ångtrycket åter nedgått till omkring arbetstrycket. 

Har ringen blivit för långt nedskruvad, avger ventilen ett starkt surrande ljud, när den av-
blåser. Denna företeelse är i bild 334 angiven genom den vågiga linjen och inträffade redan 
när ringen var 19-20 kuggar nedskruvad och upphörde så småningom vid 60-70 kuggar. 

Av det anförda framgår, att man medelst ringen kan förändra ventilens egen-
skaper inom ganska vida gränser. Det är således av vikt, att ringen, innan ventilen 
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tages i bruk samt efter varje reparation, blir inställd i sitt rätta läge, d. v. s. ej så 
lågt, att ventilen avblåser surrande och otillräckligt, men ej heller så högt, att ångtrycket 
faller för mycket, innan ventilen stänger. 

Vid ventilens utproviaing iakttages, att ventilen först inställes för det för pannan 
avsedda arbetstrycket, d. v. s. ventilens öppningstryck. Ställskruven 3 skall, sedan ven-
tilen inställts för öppningstrycket, fastlåsas och får ej vidare röras, ty om man skru-
var på den, medan ringen inställes, ändras i och med detsamma öppningstrycket. 

493. Man bör noga skilja på öppningstrycket och avblå sningstrycket. Det förra är det 
för pannan bestämda arbetstrycket, det senare är det, vid vilket ventilen avblåser, 
och som vid ventil utan lättverk, plomberad ventil, skall överstiga det förra med 
0.2 kg per cm2. Vid det förra börjar ventilen "fräsa", vid det senare "smaller" den. 

För att minska det starka ljud, som uppstår då ångan. avblåser, förses ventilen 
stundom med ljuddämpare, bestående av en huv, genomborrad med små hål, om-
kring ventilen. 

494. På varje panna skola finnas två säkerhetsventiler, och av dem skall åtmins-
tone den ena vara så inrättad, att en otillåten belastning av den,samma icke är möjlig. 
Deana ventil har därför över ställskruven 3 en hätta 24, bild 332, som med en plom-
berad tråd är så fäst vid ventilen, att ställskruven är oåtkomlig för obehöriga. Som 
avblåsn,ingstrycket för ventilen kan, höjas genom ringens 19 nedskruvning, bör även 
den försäkras mot obehöriga förändringar av det för densamma avpassade läget. 

Den andra ventilen är vanligen försedd med ett lättverk 2, bild 333, genom tråden 
1 åtkomligt från hytten. Genom att draga i tråden. kan man, om så skulle påfordras, 
i förtid öppna ventilen.. Denna ventil skall inställas för ett avblåsningstryck, som 
är 0.4 kg per cm2  högre än arbetstrycket, och avblåser således icke förr, än den 
förra visat sig otillräcklig. 

c. Matarapparater 

495. Bestämmelser angående matarapparater. Varje panna skall vara för-
sedd med två matarapparater. Dessa skola vara av varandra fullkomligt oberoende 
och var för sig giva så mycket vatten, som i pannan under vanliga förhållanden 
förbrukas. Förutom en självstängande ventil i matarapparaten eller mellan derma 
och pannan skall finnas en avstängningsanordning i matarledningen omedelbart 
invid pannan, för att hindra vattnet att vid inträffande felaktighet hos matarappa-
raten eller tillhörande ventiler avrinna från pannan. 

496. A. de äldsta loken matades pannan liksom fasta pannor medelst vanliga 
sug- och tryckpumpar, som drevos från tvärstycket eller från, en excenter, van-
ligen backexcentern. Denna anordning hade emellertid den olägenheten, att pumpen 
endast tjänstgjorde, då loket var i rörelse. Då pannan emellertid även vid stilla-
stående lok behöver vatten, var man, vid längre uppehåll tvungen. att koppla loket 
från tåget och köra det fram och tillbaka på bangården. Sådant kunde naturligtvis 
endast ske på en tid, då trafiken ännu var ringa. Man. såg sig därför snart nödsakad 
att på fotplåten uppsätta en handpump, sedermera ångpump, som möjliggjorde 
pannans matning, då loket stod stilla. 

497. Först genom den franska ingenjören Gigards uppfinning år 1858 av ångstrål-
pumpen eller injektorn, som han kallade den, inträdde andra förhållanden. Till en 
början försågos loken med en pump och en injektor, men så småningom uteläm-
nades pumpen helt och hållet, och loken utrustades med två injektorer. 

498. Injektorns anordning cock verkningssätt. Ehuru under tidernas lopp 
en mängd olika anordningar av injektorer uppstått, äro dock huvuddragen för 
dem alla desamma. En förenklad bild av injektorn är framställd i bild 335. 

Genom röret 1 ledes ångan från pannan till injektorn, i vilken den inströmmar 
genom det koniska röret 2. Detta utmynnar i rummet 3, vilket genom röret 11 står 
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i förbindelse med vattenbehållaren 13. Genom det koniska röret 4 står rummet 
3 i förbindelse med rummet 5, från vilket dels ett annat koniskt rör 6 för till ven-
tilen 7, dels röret 9 leder ut i fria luften. Genom röret 8 står ventilen 7 i förbindelse 
med pannan.. 

I viloläget stå vattenytorna i behållaren 13 och röret 11 i jämnhöjd. Framsläppes 
en ångstråle genom röret 1, rycker den till följd av vidhäftning med sig luften i 
rummet 3 och röret 11, och genom röret 4 framrusar en blandning av ånga och luft, 
som delvis går in i röret 6 men ej äger tillräcklig kraft att lyfta ventilen 7 utan till 
en början strömmar ut genom röret 9. Då ångan suger luften ur rummet 3, uppstår 
luftförtunning (vakuum) där och i röret 11, varvid det på vattenytan i behållaren 
13 verkande yttre lufttrycket trycker upp vattnet i röret 11. Då vattnet stigit så 
högt, att det når den genom röret 1 utströmmande ångstrålen, förtätas ångan. 
Därvid avger ångstrålen sitt värme och sin på grund av hastigheten inneboende 
levande kraft (stycket 51) åt vattnet, så att en uppvärmd vattenstråle strömmar 
fram genom röret 4 och in i röret 6. Genom sin stora hastighet förmår denna vatten-
stråle att med övervinnande av mottrycket från ångpannan öppna ventilen 7 och 
tränga in i pannan. 

335. Förenklad bild av en injektor. 

Röret 2 kallas å ngmunstyeket, röret 4 blandningsmunstyeket och röret 6 tryck-
munstycket. Rummet 3 benämnes injektorns vattenrum. Därjämte kallas röret 11 
sugröret och röret 9 spillröret, som tjänar som avlopp från spillrummet 5. Ventilen 
7 kallas matarventil. 

499. Det egendomliga förhållandet, att ånga, som strömmar ut ur en panna, 
kan trycka in vatten i samma panna, synes i första påseendet onaturligt, men för-
klarar sig därigenom, att hastigheten hos utströmmande ånga är många gånger 
större än, hos från samma panna utströmmande vatten. kngans större hastighet 
överföres i injektorn på matarvattnet, så att hastigheten hos detta vatten blir be-
tydligt större än den hastighet, varmed vattnet i pannan skulle-  strömma ut, om 
matarventilen togs bort. Matarvattnets hastighet omsättes i tryckmunstycket till 
ett tryck, stort nog att öppna matarventilen. 

Emedan ångmunstycket vidgar sig mot mynningen, utvidgar sig ångan under gången genom 
munstycket och antager större rymd, samtidigt som dess tryck blir mindre, ju närmare ångan 
kommer ångmunstyckets mynning. Därför ökas ångans hastighet under dess gång genom mun-
stycket. 

PA det att injektorn skall tjänstgöra väl, är det framför allt nödvändigt, att de vatten- och 
ångmängder, som tillföres densamma, stå i riktigt förhållande till varandra, och att vatten-
och ångblandningen behörigt utfyller blandningsmunstycket. 

DA vattenstrålen strömmar ut ur blandningsm-unstycket 4, måste dess temperatur vara lägre 
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än den, som motsvarar mättad ånga av det i spillrummet 5 rådande trycket, d. v. s. yttre luf-
tens tryck. Är nämligen temperaturen högre, övergår en del av vattnet i strålen till ånga under 
inflytande av det i rummet 5 rådande lägre trycket. Därigenom vidgas strålens tvärsnitt, så att 
endast en del av densamma kan komma in genom mynningen till tryckmunstycket 6. Den öv-
riga delen blåses ut genom spillröret 9. Härigenom förloras en del av ångan och det uppvärmda 
vattnet, och det kan till och med inträffa, att det vatten, som inkommer i tryckmunstycket, ej 
äger kraft nog att öppna matarventilen och tränga in i ångpannan. Matningen upphör då full-
ständigt, och allt vatten blåses ut genom spillröret. Man säger, att injektorn "spiller". Detta 
beror således på, att matarvattnet varit för varmt eller tillförts i för ringa mängd. Men injektorn 
kan även spilla, om matarvattnets mängd är för stor i förhållande till ångmängden. Vattnets 
hastighet blir nämligen clA för ringa, för att vattnet skall kunna komma in i pannan. 

Vattenmängden, som tillföres injektorn, måste rätta sig såväl efter ångans som efter vattnets 
temperatur. Varmt vatten måste tillföras i större mängd än kallt för att fullständigt förtäta 
ångstrålen från ångmunstycket. Men vattentillförseln måste även vara större, ju högre pann-
trycket är, på grund av den högre temperaturen hos ånga av högre tryck. 

En viss vattenmängd spilles alltid, då injektorn stAnges, beroende på att vattenstrålen, då 
den börjar avtaga, ej längre förmår öppna ventilen 7. Den sista återstoden, uppgående till unge-
fär en liter för varje gång injektorn stänges, avgår härvid genom spillröret. 

Emedan ångstrålens förtätning i injektorn sker på vägen från ångmunstyckets mynning 
till mynningen av blandningsmunstycket, är det således tydligt, att den riktiga storleken på 
avståndet a, bild 335, är av väsentlig betydelse för att hela anordningen skall arbeta väl. Den 
tid, som strålen använder för att gå genom blandningsmunstycket 4, är ytterst liten, mindre 
än 0,01 sekund, och ehuru erfarenheten visat, att ångstrålen från munstycket 2 under denna 
korta tid hinner fullständigt förtätas till vatten, äger dock strålen genom hela sin massa ej samma 
temperatur. Dess högsta temperatur får dock under inga omständigheter överstiga den, som mot-
svarar luftens tryck i rummet 5. Erfarenheten har visat, att om strålens medeltemperatur över-
stiger 70°, är injektorn nyckfull och vägrar allt emellanåt att tjänstgöra. Den "släpper" och 
börjar spilla. 

Då den blandade ång- och vattenstrålen inkommer i munstycket 4, är dess tvärsnitt stort, 
men allt efter som ångan förtätas, blir det mindre och mindre, emedan enbart vatten intager 
mindre rymd än en lika viktsmängd ånga och vatten blandade. För att strålen därför skall ut-
fylla munstycket, måste detta avsmalna framåt. 

Tryckmunstyckets 6 minsta diameter är något mindre än diametern i mynningen av den mot 
detta munstycke vända änden av munstycket 4. Orsaken härtill är den, att strålen, då den 
lämnar munstycket 4, snörper ihop sig. Skillnaden mellan de båda munstyckenas diametrar 
skall motsvara storleken av insnörpningen. 

Från munstycket 4 inkommer vattenstrålen med stor hastighet i munstycket 6. Men emedan 
detta munstycke vidgar sig från mynningen, kommer vattenstrålen att, ju längre den kommer in 
i munstycket 6, erhålla en mindre hastighet. Samma vattenmängd skall nämligen fram längs 
hela munstycket, och då dess tvärsnitt ökas, måste vattnets hastighet minskas. Men i stället 
Okas dess tryck. DA vattnet kommer till matarventilen, är dess hastighet således betydligt 
minskad, men dess tryck förökat, så att det förmår övervinna trycket inifrån pannan på matar-
ventilen och lyfta denna och i följd härav tränga in i pannan. 

500. I korthet kan sägas, att en injektors verkningssätt är följande: Ångstrålen, 
som kommer till ångmunstycket, äger i och för sig en stor hastighet, men genom mun-
styckets form ökas denna hastighet under ångstrålens gång genom detsamma. Denna 
stora hastighet meddelas åt vattnet i blandningsmunstycket, så att vattenstrålen med 
stor hastighet inströmmar i tryckmunstycket. I detta omsättes den stora hastigheten till 
ett stort tryck, genom vilket vattnet förmår övervinna trycket inifrån pannan på ma-
tarventilen och tränga in i pannan. 

501. Det är ej till alla injektorer, som vattnet måste sugas, utan erÅ del äro så 
anordnade, att vattnet rinner till dem. Med anledning härav uppdelas mjektorerna 
i sugande och icke sugande. De förra uppsättas inuti hytten på eldstadens gavel 
eller sidor eller på annan lämplig plats och sitta i regel högre MI vattenytan i vatten-
behållaren, då däremot de senare vanligen äro förlagda under hytten, ofta mycket 
lågt, så att de städse befinna sig under lägsta möjliga vattenyta i vattenbehållaren. 
Båda anordningarna hava sina fördelar och olägenheter. De icke sugande injekto-
rerna äro lätta att "sätta till" och arbeta bra, emedan de ständigt avkylas genom 
det till dem rinnande vattnet, men frysa däremot lätt om vintern. De innanför 
hytten uppsatta sugande injektorerna äro visserligen icke så utsatta för att frysa, 
men kunna däremot ibland vara svåra att sätta till. 
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502. injektorns verkningsgrad. Då allt det värme, som ångstrålen medför från ångpannan 
till injektorn, ånyo införes i pannan med matarvattnet, uppkommer tydligen ingen förlust, 
då injektorn användes som matarapparat för en ångpanna. Den i regel obetydliga spillning, 
som äger rum, då matningen igångsättes eller avstänges, får man därvid bortse ifrån, ävensom 
från den värmeförlust, som åsamkas genom injektorns uppvärmning och värmeutstrålningen 
från densamma. Injektorns verkningsgrad kan därför sättas i det allra närmaste lika med 100 %. 

503. Angivande av en injektors storlek. Injektorns storlek angives genom 
ett nummer, vilket samtidigt betecknar minsta diametern av tryckmunstycket 
i mm. Den å lok allmänt använda Greshams injektor lämnar vid 10-11 kg ång-
tryck ungefär nedanstående vattenmängd i liter per timme: 

Injektorns nummer 	6 	7 	8 	9 	10 
Vattenmängd 	3 500 4 500 6 000 7 500 9 300 

Sedan Giffard gjorde sin uppfinning, ha en mängd injektorer av skilda slag kom-
mit till utförande. Här må endast redogöras för några av de i landet numera an-
vända. 

504. Greshams injektor, bild 336. Denna injektor är anmärkningsvärd där-
igenom, att den i sig förenar ångpådragningsventilen, själva injektorn samt matar-
ventilen med ventilhus. Injektorn, som är sugande, är vanl.gen fäst direkt vid 
bakre panngaveht medelst flänsen. 14 eller också med ett gjutet mellanstycke, bild 
374. Vattnet kommer från vattenbehållaren genom röret 25 och spiköret betecknas 
med 20. 

Bild 337 visar en injektor uppsatt å pan,ngaveln. Ångan till injektorn, tages genom 
röret 2, som ledes från domen, och genom röret 3 eller 4 ledes vattnet in i pannan, 
i förra fallet, då slamavskilj are användes, i senare fallet, då dylik saknas. Dessa 
rör ansluta vid injektorflänsen 14 till kanalerna 15 och 13, bild 336. Vattnet bör 
ledas långt fram i pannan, där ångbildningen är mindre livlig och således det in-
matade vattnet verkar minst nedsättande på ångbildningen,. Då ångventilen 28 
öppnas med ratten 29 kommer ånga genom kanalen 15 och å ngrummet 10, till ång-
munstycket 9 och suger in vatten genom röret 25 med kranen 22 till vattenrummet 
8. Genom bl ct ndn i n, g sm u n s t y ck et 7-6, som är i två delar, inkommer vattenstrålen 
i tryckmunstycket 3, varefter vattnet fyller rummet 2, lyfter spärrventilen eller matar-
ventilen 12 och inkommer i rummet 26. Då avstängningsventilen 27 är öppen, vilket 
den alltid skall vara då fel ej finnes å injektorn, strömmar vattnet vidare genom 
kanalen 13 in i pannan. 

För att hindra frysning vintertiden är det ofta nödvändigt att blåsa ånga från 
injektorn till vatten,behållaren. Härvid stänges kranen 19 medelst handtaget 11 
och ångventilen 28 öppnas något, varvid ångan genom röret 25 strömmar till vat-
tenbehållaren, och uppvärmer vattnet i densamma. Medelst injektorn kan även 
vattnet tappas ur vattenbehållaren. Tillsättes injektorn så att den spiller, tjänstgör 
den sedan som en hävert, och vattnet rinner från vatten,behållaren. Vatten kan även 
ledas från spillröret till asklådan för att släcka askan. 

Sitter injektorn lägre än högsta vattenståndet i vattenbehållaren, och vatten-
regeln är otät eller saknas, rinner vatten ut genom injektorn om regleringskranen 
22 är öppen. Är kranen stängd och ångventilen eller matarventilen otät, så att ånga 
läcker in i injektorn, samlar sig kondensvatten i rummet 8 över kranen 22. Därför 
är kiken försedd med tvenne hål 21 och 23, genom vilka vattnet avrinner till ka-
nalen 24 och spillröret 20, då kranen är stängd. 

För rengöring och tillsyn bortskruvas huven 1, varefter munstyckena lätt kunna 
uttagas med därtill avpassade nycklar, även då pannan befinner sig under ånga. 

Bortskruvas täckmuttern 30, är matarventilen 12 åtkomlig, dock måste man 
dessförinnan stänga ventilen 27. Över ventilspindeln finnes vatten, som hindrar 
ventilen att slå hårt mot muttern. 
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Förutom sugande är denna injektor även dtersugande. Om nämligen av en eller annan anled-
ning, t. ex. luftblåsor i matarvattnet eller häftiga skakningar eller ryckar, ett avbrott sker i 
tillförseln av matarvatten, fortsätter injektorn omedelbart att arbeta, så snart orsaken till av-
brottet försvunnit, utan att den behöver stängas och igångsättas på nytt. Härtill bidrager mun-
stycket 6. Detta munstycke•kan nämligen förflytta sig ett stycke längs sin axel. Då det intager 
det läge, som bild 336 a angiver, avgår det i injektorn inkomna vattnet genom spillröret 20. 
För att injektorn skall mata, måste den från munstycket 6 utstående skivan 17 sluta till mot 
den från munstycket 7 uppstående kanten 18, vilket även är fallet, då injektorn är i overksam-
het. Munstycket 6 är försett med vingar, som styra detsamma i nedre delen av munstycket 3. 
Dessa vingar äro vridna efter en skruvlinje med stor stigning, varigenom förhindras att de slita 
upp spår i munstycket 3. 

336. Greshams injektor.' T T: 6. 

Förloppet, då då injektorn arbetar, är följande: 
Då ånga påsläppes, fylles till en början munstycket 7 under skivan 17 med en blandning av 

ånga och luft och genom blandningens tryck på skivan lyfter sig munstycket 6, varigenom en 
öppning uppstår runt omkring skivan, bild 336 a. Genom denna öppning utströmmar ång- och 
luftblandningen i spillrummet 5 och vidare genom spillröret 20 ut i fria luften. När därefter 
vattenstrålen rusar genom munstycket 7 in i munstycket 6, rycker den med sig luften, som finnes 
under skivan 17, varigenom luftförtunning uppstår under skivan. Trycket under skivan blir 
således mindre än över skivan, varest yttre luftens tryck verkar genom spillröret 20. Övertrycket 
uppifrån på skivan tillsammans med munstyckets vikt sänker munstycket, så att skivan trycker 
mot kanten 18, varvid den kraft övervinnes, som på grund av friktionen mellan vattnet och 
munstycket 6 söker lyfta detta. Den luft, som möjligen läcker in mellan skivan 17 och kanten 
18, bortföres av vattenstrålen, som strömmar mellan munstyckena 7 och 6, varigenom luft-
förtunningen bibehålles under skivan 17 och munstycket förblir nedtryckt mot kanten 18. 

Under vattenstrålens gång mellan munstyckena 6 och 3 kommer den även i beröring med 
luften i spillrimmet 5. Luften ryckes med av vattenstrålen, och således uppstår en svag sug-
ning genom spillröret. Stänges således kranen 19, uppstår luftförtunning i spillrummet. Trycket 
över skivan 17 minskas, och till slut finnes intet övertryck mera, varför friktionskraften mellan 
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vattnet och munstycket 6 rycker detta upp från kanten 18. Därigenom avbrytes matningen 
till pannan, och den genom munstycket 9 i injektorn inströmmande ångan tränger ut vattnet 
ur injektorn och strömmar genom vattenrummet 8 och sugröret 25 in i vattenbehållaren. Härav 
begagnar man sig för att värma vattnet i vattenbehållaren, då detta är behövligt, eller för att 
"blåsa igenom" föreningsrören (stycket 553). 

337. Uppsättning av Greshams injektor. 1: 70. 

505. Friedmanns injektor, bild 365. Liksom Greshams injektor är även denna fäst omedel-
bart vid panngaveln med en fläns 14, genom vilkens tvenne kanaler 15 och 16 ånga och vatten 
passera till och från injektorn. Ångan tillföres injektorn genom 16 samt genom ventilen 11, 
fäst på spindeln 12. Denna spindel föres upp och ned genom hävarmen 26 och handtaget 25. 
Då handtaget föres så, att spindeln 12 drages nedåt, avlägsnar sig ventilen 11 från sätet, och 
ångan inströmmar genom de små kanalerna 9 och vidare genom den ringformiga öppningen 
mellan de båda munstyckena 8 och 17 och 8 och 6 samt därifrån ut genom spillventilen 7, som 
slås upp av ångan. Vattnet suges därvid upp i vattenrummet 18. Sänkes ventilen 11 ytterli-
gare, så att den över ventilen befintliga tappen 10 helt öppnar ångtilloppet genom ångmun-
stycket 8, uppsuges vattnet till blandningsmunstycket, som egentligen består av tre med var-
andra förenade delar 2, 3 och 4. Då därvid luftförtunning uppstår i spillrummet 5, slutes ven-
tilen 7, men ventilen 19 öppnar sig, och genom kanalen 20 inkommer vattnet från sugröret 22 
i spillrummet 5 och in i blandningsmunstycket. Matarvatten tillföres således blandningsmun-
stycket dels från injektorns vattenrum 18, dels från spillrummet 5, som följaktligen även tjänst-
gör som vattenrum. Genom matarventilen 13 och kanalen 15 kommer vattnet in i pannan. 

Vrider man på kranen 21, kan den inmatade vattenmängden betydligt minskas, i det att 
kanalen 20 först avstänges och tilloppskanalen till vattenrummet 18 sedan minskas. Om ventilen 
7 stänges medelst skruven 24, kan ånga blåsas in i vattenbehållaren, och om ventilen i kanal 
15 stänges samt en slang fästes vid förskruvningen 23, kan injektorn användas för eldsläck-
ning eller uppfordring av vatten. 

506. Felaktigheter å' injektorer. Att en injektor blir obrukbar kan bero av 
flera orsaker. 

1. Ångan strömmar genom injektorn, utan att denna matar. Anledningen härtill är, 
att den ur blandningsmunstycket utströmmande strålen utvidgar sig, beroende 
på att ångan ej förtätas, för ringa vattentillopp, för stort ångmunstycke eller 
för kort avstånd mellan mynningarna på ing- och blandningsmunstyckena; 
vidare därpå, att injektorn genom upprepade misslyckade försök att sättas i gång 
blivit för varm. Har vattnet i vattenbehållaren av en eller annan anledning blivit 
för varmt, måste nytt, kallare vatten påfyllas å närmaste vattenstation. 

För att avhjälpa felet bör man söka sänka ångtrycket två till tre kg. Detta 
sker bäst genom att släppa ut ånga från pannan genom cylindrarnas utblås-
ningsventiler, sedan bromsen först tillsatts, eller genom att låta ånga strömma ut 
i det fria genom den ena inj ektorns spillror, sedan sugledningen från vattenbehål-
laren stängts. Innan denna injektor åter kan användas för matning, måste den na-
turligtvis avkylas. 

Finnas luftläckor å sugröret till injektorn, kan den ej mata, emedan luft- 
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förtunning då ej kan uppstå i injektorn, och vattnet således ej heller sugas upp till 
densamma. 

2. Injektorn arbetar, men spiller. Orsaken härtill är att söka i motstånd i matar-
röret eller matarventilen. på grund av anhopningar av pannsten därstädes eller 
annat hinder. Det kan även bero på för lågt ångtryck i pannan, våt ånga eller 
för starkt vattentillopp till injektorn. Därför måste tillräckligt med vatten inmatas 
i en panna, som skall kallna, innan trycket sjunkit för mycket. Se även stycket 499. 

338. Friedmanns injektor. 1: 5. 

3. Injektorn matar bra, men släpper plötsligt. Detta fel kan bero på stötar 
och ryckar under lokets gång. Därvid erhåller vattnet i vattenbehållaren en våg-
rörelse, så att vattentillflödet till injektorn mer eller mindre avbrytes. Även när-
varon av luft i pannan som en följd av bromsning .med motånga (stycket 808) 
kan vara orsaken till ett avbrott i matningen, eftersom den luft, som med ångan 
kommer till injektorn,, ej kan förtätas i blandningsmunstycket, utan åstad-
kommer ett avbrott i strålen. Sedan luften släppts ut genom säkerhetsven-
tilen eller sotaren, arbetar injektorn åter väl. Samma verkan har även den luft, 
som i form av luftblåsor stundom medföljer matarvattnet. Sugröret till injektorn 
kan även bli tilltäppt genom orenlighet, som inkommit i vattenbehållaren och från 
denna förts till sugrören. 

4. Matarventilen är otjänstbar. Hänger matarventilen upp sig, eller lägger sig 
något mellan ventilen och dess säte, strömmar vatten och ånga ut genom spillröret. 
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Man hjälper sig i detta fall därigenom, att spillventilen eller kranarna i spillröret 
och sugröret stängas, varefter inj ektorns ångventil öppnas. Ångan trycker då un-
derifrån på ventilen, och om man med en hammare sakta slår på ventilhuset, 
lossnar ventilen i de flesta fall och faller ned på sitt säte, sedan ångventilen stängts. 

För att försäkra sig om, att matarventilen ständigt sluter väl till, låter man in-
jektorn "släppa", d. v. s. först stä,nges vattenventilen och sedan ångventilen. Dar-
igenom avbrytes plötsligt vattenstrålen, ångan rusar genom spillröret ut ur inj ek-
torn, och matarventilen tryckes hårt mot sitt sate. 

5. Injektorn tjänstgär ej alls. Orsaken härtill är mången gång bristande under-
håll, eller att injektorn med tillhörande ledningar grott igen med pannsten och 
slamm. Har detta inträffat med båda injektorerna, återstår ej annat än att stanna 
tåget, släcka elden och begära hjälplok. 

507. Matarventil. Bild 339 återgiver en matarventil 1, förenad med en avstäng- 

101 	löll Ell reffehrji 
591 4:00i1WP4k, A*, 

4 

339. Matarventil. 1: 6. 

ningskran 4, som kan användas å lok med matarpump. Genom röret 2 kommer 
vattnet från matarapparaten, lyfter ventilen 1 och strömmar genom den öppna 
kranen 4 in i pannan vid 3: 

508. Försök ha företagits för att utröna temperaturförändringarna hos vattnet 
i pannan, då vatten inmatas i densamma. Det visade sig härvid, att tempera-
turen i närheten av eldstadstubplåten före inmatningen var några grader högre vid 
rundpann,an,s botten än vid vattenytan, som stod i jämnhöjd med lägsta vatte-
ståndet. Sedan så mycket vatten inmatats i pannan, att vattenståndsglaset blivit 
fullt, hade den övre temperaturen sjunkit 2°-3°, men temperaturen vid bottnen 
däremot 50°-60°. Vilken ofördelaktig inverkan detta skulle ha särskilt på de nedre 
tub erna framgår därav, att tuberna vid en så stor temperatursänkning förkortas 
2-3 mm. Detta är huvudorsaken till, att de nedre tuberna så ofta bliva läck. Sär- 
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skilt frestas tuberna, då vatten matas in i pannan, sedan elden blivit utrakad, och 
de flesta tubläckor äro att söka i detta missförhållande. 

Vatten får ej utan nödtvång matas in i pannan, sedan fyren rakats ut, 
liksom ej heller under pågående slaggning. 

d. Vattenståndsmätare 
509. Vattenståndet. I en ångpanna bör ej finnas för mycket och får ej finnas 

för litet vatten. För mycket vatten lämnar dåligt utbyte på grund av för våt ånga, 
och för liten vattenmängd kan orsaka pannans förstöring genom torrkokning, d. v. s. 
att eldytan eller delar av densamma blottas på vatten och bli mer än tillåtet 
upphettade eller till och med glödande (styckena 545 och 604). Härigenom förlora 
eldstadsplåtarna sin motståndskraft mot ångtrycket och intryckas eller brista. 
Alla av elden berörda ytor i en ångpanna skola därför täckas av ett tillräckligt djupt 
lager vatten,. Den högst belägna eldytan, i en lokångpanna utgöres vanligen av in-
nereldstadens tak. Det lägsta tillåtna vattenståndet bestämmes sålunda av detta 
eldstadstak, och i författning är föreskrivet, att vattenståndet ej får sjunka lägre 
An 100 min över inre eldstadstakets högsta punkt. Detta gäller för normalsphrlok. 
För smalspårlok är denna nedre gräns för vattenståndet bestämd till 80 mm. 

510. Vattenståndsmätare. Det är således nödvändigt, att en anordning finnes, 
som möjliggör iakttagandet av vattenståndet i pannan. De därtill använda vatten-
ständsmätarna utgöras av glasrör, vattenståndsglas, som stå i förbindelse med pan-
nans inre, ene? av provkranar, genom vilkas öppnande man kan bedöma vattenstån-
det. Vattenståndsmätarna skola vara två stycken och fullkomligt oberoende av 
varandra. Förr utgjordes de av ett vattenståndsglas och en sats provkranar, men 
numera skola två vattenståndsglas användas. Såväl vattenståndsglasen som prov-
kranarna anbringas i regeln på eldstadens bakgavel och vattenståndsglasen på så 
sätt, att vattenståndet kan iakttagas av såväl förare som eldare. 

511. Vattenståndsglas. Vattenståndsglaset grundar sig på lagen om förenade 
(kommunicerande) kärl, i vilka vätskan står lika högt. Anordningen består av ett 
glasrör, insatt i ett övre och ett nedre metallhus, varför det hela kallas för ett glasrörs-
ställ. Det står i förbindelse med pannans inre genom två kranar, vilka kunna stängas 
vid glasrörsbrott och förhindra ånga och vatten att strömma ut. Dessutom äger 
den nedre delen av glasrörsstället en avtappningskran för glasrörets genomblåsning. 

De äldsta vattenståndsglasen voro mycket enkla och saknade självstängande 
anordningar, så att vid glasrörsbrott såväl ånga som vatten strömmade ut i hytten, 
och gjorde vistelsen där omöjlig, om man ej lyekades stänga kranarna. 

Vid glasrörsbrott är det utströmmande vattnet farligast på grund av skållnings-
risken. Därför försågs till en början endast det nedre glasrörshuset med en anord-
ning, som vid glasrörsbrott }lindrade vattnet att utströmma. Numera är föreskrivet, 
att även det övre glasrörshuset skall förses med självstängningsanordning. 

512. Självstängande vattenståndsglas. Det mest använda glasrörsstället 
visas i bild 341. De båda glasrärshusen 6 och 20 äro med flänsarna 1 och 24 fast" 
skruvade vid på pan,ngaveln nitade eller svetsade, pålägg 24 och 25 (bild 248). Glas-
röret 10 skall så avpassas att då dess nedre kant stöder mot ringen 16 i nedre glast-
rörshuset, dess övre kant når under kanalen 11 i övre glasrörshuset. Då kranarna 
12 och 14 äro ställda såsom bild 341 a visar, står glasröret genom kanalerna 3 och 
13 i övre huset och 15 och 25 i det nedre i förbindelse med pannans inre, och vatten-
ytan i glasröret är således i jämnhöjd med vattenytan i pannan. På det att vattnet 
ännu vid lägsta vattenstå'nd skall vara synligt i glasröret, måste det nedre glasrörs-
huset uppsättas så lågt, att vattenytan ej döljes av packningsmuttern 30. 
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I vardera glasrörshuset finnes en kula 4 och 17. Dessa kulor ha till uppgift att 
göra glasrörsstället självstängande. Springer glasröret av någon anledning sönder, 
trycker den utrusande ångan och vattnet kulorna mot deras säten i ringarna 5 
och 16, då de däremot under vanliga förhållanden på grund av det lika trycket 
omkring dem falla från, sätena och lämna förbindelsen till pannan fri. För att ku-
lorna skola tjänstgöra nöjaktigt, måste de ständigt vara rena och fria från, pann-
stensavsättningar, varför de noggrant skola efterses. 

Som synes av bilderna, är den, övre kranen försedd med två borrhål 2 och 3, den 
undre däremot med endast ett hål 15, samt övre glasrörshuset med en extra kanal 
11. Denna kanal samt det mindre hålet 2 i övre kranen ha till ändamål att under-
lätta glasrörets genomblåsning i syfte att rensa detsamma. Därvid ställas kranarna 
12 och 14 som bild 311 c visar. Genom övre kranens båda borrhål och kanalen 11 
strömmar ångan under kulan. och således oförhindrad av denna genom glasröret, 
n,edtryckande kulan 17 i nedre glasrörshuset och ut genom den öppnade avtapp-
ningskranen 23 och röret 22. Genom nedre kranen 14 strömmar vattnet kortaste 
vägen ut. 

513. Utbyte av glasrör. Skall nytt glasrör insättas då pannan är under tryck, 
ställas kranarna som bild 341 b visar, varvid förbindelsen med pannans inre är av-
bruten. Därefter skruvar man lös den, nedre packningsmuttern 30 och borttager 
packningen samt det kvarsittande glaset, lossar något på övre packningsmuttern 
27 samt skruvar bort täckmuttern 26. Med det nya glasröret skjuter man vidare 
ut den i övre glasrörshuset sittande glasrörsbiten, undvikande att skada den övre 
packningen, ty denna kan i regel ånyo användas. Går det ej på detp sätt, uttages 
packningen även ur övre glasrörshuset, nya packningar samt stoppringarna eller 
glandernct 28 och 29 jämte packningsmuttrarna 27 och 30 trädas på glasröret, var-
efter detta först nedifrån föres in i övre glasrörshuset och därefter i det nedre. 

Sedan glasröret blivit insatt och packningsmuttrarna åtdragits, men ej för hårt, 
öppnas försiktigt de båda kran,arna 12 och 14. Det är förmånligt, att under tiden 
hålla avtappningskranen 23 öppen, och därefter långsamt stänga den, så att glaset 
småningom uppvärmes. 

Har glasrörsbrott inträffat och självstängningsanordningen tjänstgjort, har man 
endast att stänga glasrörsställets kranar och vid lämpligt tillfälle insätta ett nytt 
glasrör. Finnes icke någon självstängande anordning eller har den ej gjort tjänst, 
måste kranarna fortast möjligt stängas, varvid den nedre kranen stänges först, så 
att ej det varma vattnet sprutar omkring och åstadkommer brännskador. Ångan, 
som kommer från den övre kranen, är i detta avseende mindre farlig. Finnes två 
glasrörsställ och röret i det ena brustit, kan man, reda sig för återstoden av färden 
med det andra stället; är pannan försedd med provkranar, får man söka hjälpa 
sig fram med dessa, tills glasrörsstället kan göras i ordning. För att glasrörskra-
narna liksom andra viktigare kranar ej skola fastna, utan, vara lättrörliga, börà 
de allt emellanåt insmörjas. Härtill användes s. k. kiksmörja, vilken kan beredas 
av 4 delar smält talg, 2 delar smält vax och 1 del smält kautschuk jämte en liten 
tillsats av finslammad grafit, vilka delar mycket noga sammanblandas med var-
andra. Därjämte bör man allt emellanåt, och särskilt då loket tages i tjänst, vrida 
kranarna för att övertyga sig om, att de äro lättrörliga och således användbara, 
om så skulle påfordras. 

514. Glasrörsskydd. För att de i hytten, befintliga personerna skola skyddas 
för de vid glasrörsbrott kringflygande glasskärvorna, skall varje glasrör omgivas 
av ett glasrörsskydd, som antingen utgöres av ett galler eller av glasskivor 1, bild 
340. Dessa böra vara av s. k. härdat, splitterfritt glas, och äro insatta i en ram 2, 
vilken medelst hållarna 4 och 5 upphänges vid skruvarna 7 och 18, bild 341, på 
glasrörsstället. 
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341. Självstängande vattenståndsglas. 1: 5. 
a. Normalställning i tjänst. b. Kranarnas ställning vid utbyte av glasrör. c. Kranarnas ställ- 

ning vid genomblåsning. 

515. Felvisning av vattenståndsglas. Att ett vattenståndsglas visar fel, d. v. s. 
att vattenytan i glasröret ej överensstämmer med vattenytan i pannan, beror vä-
sentligen på två orsaker: 

1. Att kanalerna genom glasrörshusen in till pannan grott igen. 
2. Att någon av packningarna kring glasröret lagt sig för rörets mynning. 
För att rensa kanalerna skola glasrören, som förut nämnts, ofta genomblåsas, 

varjämte kanalerna 13 och 25, bild 341, allt emellanåt upprensas med en grov stål-
tråd, som införes ända in i pannan. Denna rensning sker genom de båda skruvarna 
8 och 19. 

För att undersöka, vilken av de båda kanalerna, som är tilltäppt, stinges nedre 
kranen 14, varvid vattnets spel i glaset upphör. Om vattnet, när kiken  åter öppnas, 
fortfarande står stilla i glaset, så är vattentilloppet täppt. Stänges övre kranen, 
stiger vattnet i glasröret till följd av ångans i detsamma förtätning och det i följd 
därav minskade trycket över vattnet i glasröret, och glaset fylles snart. Då den 
övre kranen åter öppnas, måste vattenytan genast återtaga sitt ursprungliga läge, 
emedan i motsatt fall ångkanalen är tilltäppt. 

Ett vattenståndsglas kan även visa falskt av den anledningen, att en eller båda 
glasrörskranarna icke äro helt öppna eller att avtappningskranen ej är fullt stängd. 

Det kan förekomma, om enbart gummiringar användas som packning, att den 
nedre av dessa, uppmjukad av det varma vattnet, pressas in under glasrörets myn- 
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ning. Härigenom tilltäppes glasröret mer eller mindre, och vattnets spel i röret 
sker långsamt. Detta fel måste så fort som möjligt avhjälpas genom utbyte av den 
dåliga packningen mot en ny. Tillfälligt kan man möjligen avhjälpa felet genom att 
stänga den nedre kranen och öppna avtappningskranen och låta ångan från övre 
kranen strömma genom röret. För att så mycket som möjligt förebygga dylika 
missöden användes asbestgarn eller liknande som packning innerst närmast glas-
rörets ändar och därutanför gummiringarna. 

516. Olika vattenstånd. Man urskiljer i en panna två slags vattenstånd: det 
verkliga och det skenbara. 

517. Det verkliga vattenståndet är det, som motsvarar den mängd vatten, som 
pannan innehåller, och som synes i vattenståndsglaset, då loket står stilla på ett 
vågrätt spår. Vattnets temperatur har också inverkan på vattenståndet, vilket är 
av särskild betydelse, när pannan skall avsvalna. Har ej tillräckligt med vatten 
inmatats i pannan, kan det inträffa, att vattnet vid avsvaln,andet på grund av sam-
mandragningen sjunker så mycket, att vattenytan ej blir synlig i vattenstånds-
glaset. Huru mycket vatten pannan då innehåller, är således svårt att avgöra, 
och därför måste påfyllning av vatten ske, innan pannan ånyo eldas upp. 

342. Provkran med fläns för kontrollmanometer. 1: 5. 	343. Uppsättning av provkranar. 

518. Helt annat förhåller det sig med det skenbara vattenståndet. Öppnas regu-
latorn, höjer sig vattenytan på grund av sjudningen, i vattenmassan då ångblåsorna 
uppstiga mot ytan, och vattenståndet i pannan blir följaktligen högre än det verk-
liga. Skillnaden i vattenstånd vid öppen och stängd regulator kan växla mellan 
30 till 70 mm, allt efter pannans storlek och ångbildningens livlighet. 

519. Vidare skiljer sig vattenståndet i stigning eller lutning från det å vågrät 
bana till följd av pannans 'lutande läge, så att det i stigning är högre, i lutning lägre 
vid pannans bakände, där vattenståndsmätarna sitta. Av denna orsak måste, sär-
skilt vid befaran,det av starka stigningar och i synnerhet, då en stark lutning ome-
delbart följer på en stark stigning, noga aktgivas på, att vattenytan vid gången 
uppför stigningen ej sjunker så mycket, att dels främre änden av tuberna blottas 
på vatten, dels efter passeran,det av brytningspun.kten innereldstadens tak blottas 
på vatten, helst som i lutningen regulatorn vanligen stänges och det verkliga, lägre 
vattenståndet inträder. 

520. Vid plötsliga hastighetsändringar genom bromsning försvinner vattnet ofta 
för ett ögonblick helt och hållet i glaset, men därvid behöver ej fästas något av- 
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344. Äldre vattenstå ndsvisare. 1: 3.  345. Nyare vattenståndsvisare. 1: 3. 

seende. Vattenytans läge är dessutom underkastat oupphörliga förändringar genom 
skakningen under gången samt genom fjädringen. Medelläget mellan ett högsta 
och nästföljande lägsta vattenstånd är i sådant fall att betrakta såsom det riktiga 
vattenståndet. 

521. Provkranar. Den andra anordningen, genom vilken vattenståndet i pannan 
kan bedömas, utgöres av provkranar, två till tre stycken, Den nedre provkranen 
är uppsatt i jämnhöjd med lägsta tillåtna vattenytan, d. v. s. 100 mm (för smal-
spårlok 80 ram.) över inre eldstadstakets högsta punkt, den andra omkring 80-100 
mm däröver, utvisande medelvattenståndet och den tredje slutligen, om den över 
huvud taget fi nn  es, omkring 80-100 mm över den andra. 

Utseendet av en provkran framgår av bild 342. (Provkranen är här förenad med 
fäste för kontrollmanometer.) Är ventilen 4 inskruvad, avstänger den vid 6 kanalen 
7 till pannan. Utskruvas den, strömmar ångan eller vattnet ut genom kanalen 7 
och grenröret 5. Huru provkranarna äro uppsatta synes av bild 343, där 1, 2 och 
3 angiva platserna för desamma. 

Provkranarna måste vara noga insmorda med kiksmörja samt efterses väl för 
att vid behov vara användbara. Genom att helt skruva bort ventilen 4 kan kanalen 
7 upprensas med en ståltråd. En dylik upprensning av kanalen måste allt emel-
lanåt företagas, emedan den lätt gror igen av pannsten. 

522. Då vattenståndet skall bedömas med tillhjälp av provkranarna, bör man 
tillse, att genom nedre kranen alltid kommer enbart vatten och genom den övre 
en blandning av vatten och ånga. Med tanke på det skenbara vattenståndet vid 
öppen regulator bör denna provning helst företagas, då regulatorn är stängd, så 
att det verkliga vattenståndet giver sig tillkänna. Vid längre körning med öppen 
regulator bör denna således då och då stängas och vattenståndet provas. En dylik 
provning behöver naturligtvis endast äga rum, när vattenståndsglaset brustit 
eller skäl förefinnes att misstänka, att det visar fel, samt för att övertyga sig om, 
att provkranarna äro brukbara. 

523. Vattenståndsvisare. På en höjd av minst 100 mm (för smalspårlok 80 mm) 
över inn  ereldstadstakets högsta punkt skall vid vartdera vattenståndsglaset an- 
16 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



BR 

242 

bringas en metallplåt, märkt: "Lägsta tillåtna vattenståndet." Dessutom finnes  
oftast för samma ändamål ett stift 1, bild 344, med spetsen riktad mot glaset. Det 
högsta tillåtna vattenståndet angives stundom med ett liknande stift 2. Å nyare 
lok utföras vattenståndsvisarna enligt bild 345. 

På pannan till lok, som användas å bana med lutning 16 °/00  (16: 1 000 _= 1 
62 1/2) och däröver, skola särskilda märken anbringas för att angiva lägsta tillåtna 
vattenståndet, då loket går uppför och utför sådan lutning. 

e. Utblåsningskran 

524. Pannans tömning före spolning eller reparation verkstä,lles medelst en i 
regel omedelbart över bottenringen å främre eldstadsgaveln anbringad kran, ut-
bid sningskranen 11, bild 250. Om pannan är kall, bör regulatorn härvid öppnas 
eller någon av de över vattenytan i pannan belägna tvättpluggarna borttagas. I 
motsatt fall uppstår luftförtunning i pannan, allt eftersom vattnet rinner ut, var-
igenom dess tömning fördröjes. 

525. Äldre utblåsningskran. Denna återgives i bild 346. Medelst den trekantiga, 
flänsen 7 är kranen fäst vid eldstadsplåten, 8. Då kiken. 4 har den ställning bilden 
visar, avtappas vattnet genom kanalen 6, håligheten i kiken och röret 5. Skall kranen 
stängas, vrides kiken ett kvarts varv medelst nyckeln 2 och handtaget 1 samt fast-
låses med muttern 3, genom vilken kiken drages upp och pressas fast i kranhuset. 

346. Äldre utblåsningskran. 1: 5. 	 347. Nyare utblåsningskran. 1: 5. 
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När kranen åter skall öppnas, måste man därför, sedan muttern 3 lossats, knacka 
ned kiken något med lätta slag av en hammare. Det är av stor vikt att låsa fast 
kiken sedan kranen blivit stängd, ty i annat fall kan hända, att den lossnar och 
kranen öppnar sig själv, då loket är i rörelse. 

526. Nyare utblåsningskran, bild 347. Det utmärkande för denna kran är dess 
lätthanterlighet. Någon låsmutter finn  es ej, utan kiken, fastlåses, då den fir stängd, 
med tillhjälp av tvenne par kilytor 5 och 6 i locket 3 samt 4 och 7 å övre änden 
av kiken 12. Då kranen, såsom bilden angiver, är öppen, befinna sig lockets och 
kikens kilytor på något avstånd från varandra, och kiken är lätt rörlig i kranhuset 
samt kan till och med röras i sin längdriktning. Stänges kranen, därigenom att 
kiken  vrides ett kvarts varv, pressa motliggande kilytor å lock och kik emot var-
andra, och kiken, tryckes fast i kranlmset. Kilytornas inbördes avstånd måste så-
ledes noga avpassas. Detta sker genom ringen 10 av koppar, vilken skall vara så 
tjock, att nämnda kilytor pressa mot varandra, då kranen är stängd. 

f. Ångvissla 

527. Varje lok skall vara försett med en vissla, med vilken föreskrivna ljudsig-
naler skola kunna givas och som skall vara starkt ljudande. 

528. Angvisslan, bild 348, består av en metallklocka 1, vilken är uppsatt över 
hyttaket och uppbäres av ett rör 8, som utgår från ångventilen 9, fäst vid eldstads-
taket eller vid ventilstället, bild 349. Genom röret 8 och kanalen 5 samt de 
små hälen 3 kommer ångan in i skålen 4 under skivan 7. Mellan dennas kant 
och kanten av skålen finnes en smal springa 2, genom vilken ångan runt om ut-
strömmar och träffar klockans tillskärpta kant 6, varvid det uppstår en ton, vars 
höjd och styrka är beroende på klockans 
storlek. Men tonens styrka är även be-
roende av hastigheten hos och mängden 
av den ånga, som strömmar mot kanten 
6. För att Vid vissa tillfällen kunna er-
hålla en svagare ton hos visslan, är därför 
ångventilens spindel närmast ventilen för-
sedd med små kanaler, som, då ventilen 
helt litet öppnas, endast släppa igenom 
en ringa mängd ånga. 

Ångventilen öppnas med tillhjälp av 
hävstången 10 och en länkrörelse och hålles 
stängd av ångtrycket, som pressar den 
mot dess säte. Länkrörelsen har tidigare 
utförts med axeln lagrad i fasten, an-
bringade i hyttaket. På grund av pannans 
rörelser i förhållande till hytten är detta 
ej så lämpligt, varför anordningen senare 
blivit något ändrad, med axelns lager 
fastsatta vid ventilstället, bild 349. 

529. Tonens alstrande i ångvisslan. 
Då ångan strömmar ut genom den ring-
formiga öppningen 2, bild 348, klyves 
ångstrålen av klockans kant 6. En del av 
ångan strömmar in i klockan samman-
tryckes där och kastas genast tillbaka, så 
att den växelvis strömmar än på ena, än 
på andra sidan om kanten 6. Inuti klockan 
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uppstår härigenom ömsom sammantryckning, ömsom förtunning av ångan. Dessa 
växlingar eller svängningar ske mvcket hastigt och framkalla en ton, som sedan 
fortledes genom luften. 

530. Vid en ton kan man urskilja höjd, styrka och klang eller klangfärg. 
Ju flera svängningar den ljudalstrande kroppen verkställer inom en viss tid, desto högre säges 

den ton vara, som därigenom frambringas. Den lägsta ton, som örat kan uppfatta, motsvarar 
omkring 16 svängningar i sekunden, då däremot den högsta förnimbara tonens svängningstal 
uppgår ända till 40 000. 

Ju kortare eller lägre en ångvisslas klocka är, desto hastigare ske växlingarna mellan sam-
mantryckningarna och förtunningarna av ångan eller luften i densamma, svängningstalet blir 
stort och följaktligen tonen hög. Motsatsen inträffar, ju längre eller högre klockan är, tonen 
blir da desto lägre. Tonens styrka beror i första rummet på den hastighet, som den ljudalstrande 
kroppens, här Ligans, partiklar under sina svängningar uppnå, men därjämte på den ljudande 
massans storlek. Ju hastigare ångan strömmar mot klockan, desto starkare blir tonen, och av 
tvenne visslor med lika klockor ljuder den starkast, som har den vidaste klockan. 

Toner av samma höjd och styrka kunna utöva olika intryck pa örat. I dylikt fall sägas de äga 
olika klang eller klangfärg. Detta beror på att den alstrade huvudtonen, grundtonen, åtföljes 
av flera andra toner, de s. k. övertonerna, som äro svagare, men dock hörbara. Genom dessa 
blir visslans ton ej fullt ren, och ofta kunna övertonerna framträda så tydligt, att tonen verkar 
grumlig eller hes. 

Ett villkor för en ren ton är i övrigt, att den ånga, som tillföres visslan, är så 
torr som möjligt. Vattenblandad ånga hindrar uppkomsten av de för tonvågornas 
alstrande erforderliga svängningarna. 

g. Värmeledningsanordning 

531. För uppvärmning av tåg, som framföras med ånglok, användes med 
få undantag ånga, som ledes till vagnarnas värmeelement antingen från loket 
eller från en särskild i tåget insatt vagn, s. k. ångfinka, som för detta ändamål 
är försedd med ångpanna. Ånguttaget från lokpannan sker genom en vanlig 
Imgventil, vilken även skall sätta ned det höga trycket i pannan till det för 
värmeledningen lämpliga. Detta senare tryck begränsas genom en med värmeled-
ningsventilen förenad säkerhetsventil. 

532. Värmeledningsapparat. Den vanligast använda värmeledningsventilen 
med tillhörande säkerhetsventil framställes i bild 350. Ventilhuset 2 är med tappen. 
.5 fastskruvat i ventilstället och genom röret 7 ledes ångan till tågledningen. Sä- 
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350. Värmeledningsventil med säkerhetsventil. 1: 5. 

kerhetsventilen 1, som är fast vid ångventilen, är utförd på samma sätt som säker-
hetsventilen i bild 333. Röret 4 leder till en manometer, som angiver trycket i 
värmeledningen. Högsta tillåtna trycket i värmeledningen brukar vara 4 till 5 kg 
per cm2. Säkerhetsventilen skall vara så inställd, att den avblåser ångan vid det 
högsta tillåtna trycket. 

Själva ventilen 3 är så fäst vid ventilspindeln 6, att den ej behöver följa med, 
då spindeln vrides. Denna anordning, som för övrigt användes å de flesta ångven-
tiler av liknande slag, medför den fördelen, att ventilen vid stängning endast pressas 
mot sätet och ej vrides runt på detsamma. Man behöver följaktligen ej befara, 
att ventil eller ventilsäte repas. 

533. Från värmeledningsventilen ledes ångan genom järnrör under tendern till 
dess bakände. Vid tanklok förgrenas värmeledningsröret medelst en trevägskran 
i hytten med en ledning till vardera av lokets ändar. För kopplingen mellan lok 
och tender finnas å lokledningens bakre och tenderledningens främre ände flänsar 
eller slutstycken 13, bild 351, försedda med gängade stutsar eller muflar för hop-
koppling med mellanliggande kopplingsrör. Värmeledningsröret avslutas vid tender-
lok i tenderns bakre ände och vid tanklok i båda ändarna med en avstängningskran 
1, bild 351, eller med en s. k. slussventil, bägge försedda med en gängad stuts för 
tillkoppling av värmeledningsslangen. 

534. Värmeledningsslangar av gummi. För sammankoppling av värmeled- 
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ningsrören mellan lok och tender liksom mellan övriga järnvägsfordon har sedan 
långt tillbaka i regel använts värmeledningsslangar av gnmmi  enligt bild 351. De 
båda slangarna 6 och 7 äro förenade med ett föreningsstycke 9, som innehåller en 
avtappningsventil 12. Denna verkar så, att när trycket i värmeledningen upphör, 
d. v. s. när ångan avstänges, öppnar sig ventilen genom spännkraften hos fjädern 
11 och lämnar avlopp för i ledningen möjligen befintligt förtätningsvatten. Då 
ånga pisläppes, stänger ej ventilen, förrän det i den kalla ledningen genom ångans 
förtätning bildade vattnet utrunnit. Skulle ventilen av någon anledning hänga 
upp sig, behöver man endast knacka lätt på föreningsstycket eller öppna ventilen 
mera genom att trycka å spindeln 10, varefter ventilen i de flesta fall sluter till, 
såvida den är felfri. 

351. Värmeledningsslangar au gummi. 1: 6,5. 

Slangarna äro utförda av gummi med vävinlägg. Invändigt skyddas de mot 
ångans rivande inverkan genom en spiral 5 av galvaniserad järntråd. 

Slangförskruvningarria utgöras av ett vid varje slang fäst munstycke 3 med 
konisk ände, som passar till den i änden av fordonets ångledning fästa avstäng-
ningskranen 1 eller slutstycket 13, vid vilka de fastdragas med en mutter 2. Vid 
munstyckena och föreningsstycket fästas slangarna medelst skruvbanden 4, som, 
då de åtdragas, pressa slangen in i spår i ändarna av munstyckena och förenings-
stycket. 

535. Värmeledningskoppling med järnrör. Enklare och hållbarare än gummi-
slangar är det i bild 352 visade, numera vanligen använda värmeledningsröret 
mellan lok och tender. Det består av ett enkelt stålrör 1, försett med isolering 2 
och med ändarna instuckna i på loket och tendern fästa muffar 3. I muffarnas kul-
formiga ursvarvning är inlagd en tätande packning 4, som åtsättes med en gängad 
gland 5. Hålet i glanden är koniskt för att röret ej skall klämma, då tendern för- 
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skjuter sig i förhållande till loket. Vid 6 finnas själv-verkande avtappningsventiler 
för kondensvatten, vilka öppnas av fjädrarna 7 och släppa ut vattnet i röret då 
trycket i värmeledningen upphör. Med flänsarna 8 fastskruvas muffarna 3 vid fästen 
på lokets och tenderns ramverk. Även muffarna äro skyddade för köld med isole-
ringsmedel 9, täckt av ett plåthölje 10. 

352. Värmeledningskoppling av järnrör. 1: 6. 

536. Värmeledningsrörens isolering. Till skydd mot värmeförlust skola alla till värme-
ledningen hörande rör väl isoleras. Följande bestämmelser gälla för lok vid S J. Utanför förar-
hytten samt d tendern skall isoleringen utföras med formstycken av korksten eller annat där-
med jämförligt material av minst 30 mm tjocklek jämte yttre hölje av asfaltpapp, samt inuti 
hytten med sadelgjordsväv och underliggande tjockt lager av asbetspapp, som omlindas med 
galvaniserad järntråd. Isoleringen skall noggrant täta mot flänsar, rörklammor och förskruv-
ningar, dock så att de senare äro åtkomliga, utan att isoleringen skadas. 

537. Tåguppvärmning. Det högsta trycket 4,5-5 kg per cm2  i värmeled-
ningen behöver endast användas vid stark köld eller långt tåg, för att ångan då 
skall kunna framdrivas till de sista vagnarna i tåget, innan den fullständigt för-
tätas till vatten. Vid mycket långa tåg måste man stundom använda ånga från 
en vagn med värmeledningsångpanna (ån.gfinka) för uppvärnaning av tågets bakre 
del, under det att den främre uppvärmes med ånga från loket. 

Ångströmningen i värmeledningen regleras genom att mer eller mindre öppna 
en s. k. slutkran, vilken är fastskruvad vid slutstycket till ån:grörledningen å tågets 
sista vagn. 

h. Ventilställ 

538. Som redan förut antytts, uttages ångan från pannan för en hel del olika 
ändamål. Utom för lokets framdrivande användes ånga för injektorer och tryck-
luftpumpar, hjälpbläster, tubsotning, värmeledning, ångvissla, smörj apparater, 
bromsar m. m. Skulle de till dessa anordningar behövliga ångventilerna var för sig 
anbringas på pannan, måste lika många hål upptagas i pannplåten, vilket ej vore 
fördelaktigt. Därför sammanföras ventilerna så mycket som möjligt och anbringas 
på ett särskilt hus, ventilstället. För de så grupperade ventilerna behöver således 
endast ett större hål upptagas i pannplåten.. 

Varje ventilställ bör vara försett med avstängningsventil, vanligen inbyggd i 
stället, vilken tilislutes, om brott uppstår på något rör eller till stället ansluten 
ventil. Det bör även finnas möjlighet att stänga av ångan till ventilstället från 
plats utanför hytten, om ångutströmning inne i hytten omöjliggör vistelse där. 
Detta kan ske på olika sätt. A en del f. d. EJ-lok uttages ångan till ventilstället från 
en ventil å eldstadstaket framför hytten, vilken ventil alltså lätt kan stängas, i 
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andra fall kan avstängningen ske med en ventilratt 1 ovanför hyttaket, bild 353 
och 355, eller medelst en ratt 1 bakom hytten, bild 354. Ratt över hyttaket får 
dock ej förekomma på lok, som gå in under elektrisk kontaktledning. Anordning 
för snabbstängning av ventilstället, se nedan, är förmånlig ur säkerhetssynpunkt 
och användes numera å flertalet lok. 

539. Ventilställ på eldstadstaket. Bild 355 visar ett ventilställ, fäst direkt på 
eldstadstaket. Dess förbindelse med pannan erhålles genom ventilen 4, vilken kan 
öppnas eller stängas med rattarna 1 och 2, den förra tillgänglig över hyttaket, om 
av någon anledning vistelsen i hytten omöjliggöres. I hålen 3 fästas de olika ventiler 
eller rör, genom vilka ånga uttages från ventilstället. 

För att ångan, som tillföres ventilstället, skall vara så torr, som möjligt, ledes 
den från ångdomen genom ett transportrör, förlagt inuti pannan. 

353. Ventilstätt, sammangjutet med regulatorslcingen s packningsdosa, äldre anordning. 1: 10. 

540. Ett annat ventilställ i bild 353 är sammangjutet med regulatorstångens 
packningsdosa 7. Ångan föres från domen genom ett grovt rör 4, i vilket regulator-
stången 5 är framdragen. Hålet för regulatorstången och för ångledningen, till ven-
tilstället är således ett och detsamma. Mellan röret 4 och ventilstället 3 är avstäng-
ningsventilen 6 insatt, och dess båda rattar 1 och 2 äro anordnade såsom å ventil-
stället i bild 355. 

541. Bild 354 visar ett ventilställ av något senare konstruktion. Det skiljer sig 
från det föregående i avstängningsventilens anordning, i det att ångtrycket i stängt 
läge här verkar underifrån på ventilen och således bidrager att hålla den tillsluten. 
Ventilspindeln saknar gängor, och ventilens rörelseanordning kan utföras som bild. 
354 visar eller enligt bild 356. Ratten 1 har fått sin plats bakom hyttens bakskärm 
2, varest den är tillgänglig från tendern. Genom stången 4, vinkelhävarmen 5 och 
länken 6 röres ventilspindeln 7, vars nedre ände är utbildad till en liten ventil 10. 
Denna ventil gör endast ringa motstånd vid öppnandet, och då ånga inkommer 
genom kanalerna 9, avlastas den större ventilen 11, så att den lätt låter öppna sig 
genom tryck från ringen 8. 

542. Snabbstängning av ventilställets avstängningsventil. Förut har fram-
hållits vikten av att hastigt kunna stänga av ångan, om ett ångrör eller en ventil 
i hytten skulle brista. Vid den i bild 356 visade anordningen, som först uttänkts 
av ingenjör B. J. Lindmark, är avstängningen ögonblicklig och ernås på ett bekvämt 
sätt medelst grepp i ett handtag eller dragning i en lina. Ventilen måste dock vara 
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354. Ventilstätt, sammangjutet med regulator-
stångens packningsdosa, nyare anordning. 1: 5.  

355. Ventilställ d eldstadstaket. 
1: 8. 

utförd som i bild 354 med trycket verkande på dess undersida och med slät ventil- 
spindel utan gängor. 	 _ 

Bild 356 framställer en totalvy av stängningsanordningen med detaljfigur av hävarm och 
bladfjädrar, sedda uppifrån, samt av linans neddragning vid hyttens dörröppning, sedd bak-
ifrån. Bild 357 är en detalj i större skala av apparatens utlösningsanordning. 

Den av stödlänkarna 4 uppburna hävarmen 3 är genom klykan 1 förbunden med ventilspin-
deln 2 och i bakre änden omböjd i bågform 7. Tappen 12, fritt lagrad och upphängd i länkarna 
10, är på mitten avfilad till ett spärr, som vid ingrepp i haket 19 vid öppen ventil håller hävarmen 
i upplyft läge. Tappens vridning hindras av de genom slitsarna 21 i densamma gående Andarna 
av bladfjädrarna 5. PA tappen 12 är vidare lagrad spaken 13, utförd av dubbla plattjärn, ned-
till sammannitade till ett handtag och upptill styrda av en indriven mindre tapp 11. Mellan platt-
järnen är anbringad en rulle 9, kring vilken löper en böjlig järntrådslina 14, vars ena ände är 
fäst i hyttaket vid 15 och vars andra ände över tvenne brytrullar 16 och 17 är neddragen intill 
hyttens högra dörröppning. Linan spännes medelst ställskruven 18. Stängningsorganet utgöres 
av tvenne trebladiga fjädrar 5, fastskruvade en på vardera sidan av hävarmen 3. De pånitade 
klackarna 20 hindra fjäderbladen att ryckas ur slitsarna i tappen 12, om handtaget 13 skulle 
föras för långt bakåt. Spiralfjådrarna 6 avse endast att hålla tappen 12 kvar i haket 19, så att 
den ej hoppar ur vid lokets skakningar. 

Vid det i bilderna visade läget är avstängningsventilen öppen och fjädrarna 5 spända. Föres 
handtaget 13 bakåt antingen genom direkt grepp i detsamma eller genom dragning i linan 14, 
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356. Anordning för snabbstängning au 
ventilställets avstängningsventil. 1: 20. 

IFS vrider det sig kring tappen 12, varvid 
tappen 11 tager stöd mot bågen 7, så att 
sparret 12 vid handtagets fortsatta rörelse 
löses ur haket 19. Averkad av fjädern 5, 
springer hävarmen 3 nedåt och lyfter med 
sin främre ände ventilen mot dess säte 
och avstänger ångan. På grund av det 
ringa  avståndet mellan tappen 11 och 
spärret 12 är apparaten synnerligen lätt-
rörlig. Hävarmens nedre ände 8 är kluven, 
så att man exempelvis med kolskyffeln 

7 	dl 	lätt kan skjuta upp densamma, då ven- 
tilen åter skall öppnas. 

	

1:1) 	 543. Ventilställ med automa- 
Pai li  tisk och manuell snabbstäng- 
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' I 	lagd en spiralfjäder 3. Då ventilen 
skall öppnas, tryckes spaken 4 nedåt 
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357. Detalj av ullösningsmekanismen vid snabbsteing- å spindeln 2 först öppnas. Genom 
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358. Ventilställ med automaltsk och manuell snabbstängning. i : 5. 

erfordras kan hoptryckas stumt, öppnas därpå den större ventilen 1, varvid fjäder-
kraften är tillräcklig för att vid vanlig drift hålla ventilen öppen. Skulle emellertid 
en olycka inträffa med kraftig ångutblåsning från ventilstället, övervinner ångans 
strömningsenergi fjäderspänningen och stänger ventilen 1. Handspaken 4 behöver 
därvid icke röras. Ventilspindelns lilla ventil är alltså fortfarande öppen, men den 
ångmängd, som kommer genom det lilla hålet 5 är alltför obetydligt för att vålla 
någon skada. 

Ventilstället är dessutom försett med en enkel anordning för snabbstängning för 
hand. I styrningen 6 för spaken 4 är insatt en spärrhake 7, som i vanliga fall hindrar 
handspaken att lyftas upp. Drar man i linan 8, vrider sig spärrhaken och släpper 
spaken, varvid ventilen omedelbart stänges på grund av ångtrycket på spindelns 
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genomskärningsyta. Linan 8 kan över brytrullar i hyttaket dras ned invid hytt-
dörren, såsom visas i bild 359. För att åter öppna ventilen 1 bör spaken 4 tryckas 
ned i botten och därefter släppas upp mot spärrhaken 7. Anslaget 11 hindrar att 
spärrhaken ryckes ut för långt. Den dubbla styrningen 6 är fastskruvad vid fästet 
12, vilket i sin tur svetsas fast mot ventilställets hus. Fjädern 13 håller spä,rret 7 
i dess läge. Vid 14 har nytt gods av vitmetall ingjutits i den förutvarande förskruv-
ningen 15. 

359. Uppsättning au ventilställ enligt bild 358 med nödlina titt hyttdörrarna. i : 25. 

Spaken 4 är dragen snett bakåt för att ej kollidera med ångröret till visslan, 
vilket å detta ventilställ är placerat i uttaget 9. Hålskivan 10 i flänsen mot pannan 
skall förhindra att ventilen av någon anledning faller ned i pannan. 

Ventilställ med denna stängningsanordning uppsättas numera å de SJ-lok, som 
sakna snabbstängning av ventilstället. 

Snabbstängningsanordningen enligt bild 356 eller 358 skall liksom den i bild 
386 visade rörelseanordningen avprovas alltemellanåt, så att man förvissar sig om, 
att den städse är lättrörlig och verkar utan anmärkning. 

2, Övrig pannutrustning 
a. Säkerhetsplugg 

544. Säkerhetspluggen och dess ändamål. För att vid fara för torrkokning 
genom för lågt vattenstånd i tid varsko lokpersonalen anbringas i itmereldstadens 
tak en eller två säkerhetspluggar, som skjuta upp över taket. Dessa pluggar, bild 360, 
äro av gulmetall och genomborrade, och i det gängade hålet är en lättsmält metall 
ingjuten. Metallens smältpnnkt skall ligga högre än vattnets i pannan temperatur, 
men betydligt lägre än den temperatur, vid vilken koppar börjar glöda. Blir vat-
tenståndet i pannan så lågt, att säkerhetspluggen blottas, smälter säkerhetsmetallen 
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genom inverkan av hettan från eldstadens inre. Genom hålet i pluggen rusar då 
ångan in i eldstaden och dämpar eller slacker elden samt varskor, vad som inträffat. 
Härigenom förebygges innereldstadstakets överhettning med möjligen påföl-
jande intryckning och förstörande. 

För ångtryck under 12 kg per cm2  användes till säkerhetsmetall en blandning av 5 delar 
tenn och 1 del bly, men för ångtryck av 12 kg per cm2  och därutöver är denna blandning för 
lättsmält, varför endast tenn användes. 

360. Säkerhetsplugg. 
1: 3. 

361. Anordning för vattenspolning 
med injektor. 1: 5. 

545. Torrkokning. Om fara för torrkokning (styckena 509 och 604) föreligger, 
skall loket, om det är i rörelse, stoppas och ångan sakta och med försiktighet av-
stängas. Elden skall skyndsamt rakas ut eller täckas med fuktig aska, sand, jord 
-eller dylikt eller släckas med vatten eller snö. Vatten får under inga förhållanden, 
matas in i pannan, varför pågående matning skall avbrytas. Man bör se till, att vattnet 
i pannan ej kommer i häftig svallning, ty i så fall skulle vatten kunna komma i 
beröring med det överhettade, kanske rödvarma eldstadstaket och en så häftig 
ångbildning äga rum, att säkerhetsventilerna ej vore tillräckligt stora för ångans 
utsläppande. Ångtrycket i pannan kunde då ökas så mycket, att det bleve farligt 
för pannans bestånd. 

Att eldstadstaket blivit överhettat, således pannan torrkokad, kan man se därav, 
att kopparplåten blivit blank, ty vid den starka upphettningen av plåten, bruka 
• de lager av sot och andra avsättningar, som häfta vid platen lossna och falla bort. 
Takstagen bruka härvid även bliva otäta i förbindningen med innereldstadstaket. 
Efter en torrkokning måste pannan därför noga undersökas och ånyo sättas i gott 
.stånd, innan den får tagas i bruk. 

b. Apparater för tubsotning 

546. Under lokets tjänstgöring avsätter sig ganska snart sot och aska inuti tu-
berna, varigenom värmets övergång från rökgaserna till pannan i hög grad hindras 

.och draget försämras. Stundom kunna flera eller färre tuber bliva helt igensatta. 
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Tubernas rengöring, förr oftast utförd för hand med en tubviska eller dylikt, som 
fäst på en lång stång fördes genom tuberna, verkställes numera allmänt med tryck-
luft eller ånga, som i en stråle får blåsa genom tuberna. De härvid använda appa-
raterna benämnas vanligen tubsotare. 

362. Tubsolare for ringa eller tryckluft. 1: 5. 

547. Sotning med ånga eller luft. Bild 362 visar en, ,apparat, genom vilken 
tuberna sotas med ånga eller tryckluft Ångan kommer från en ventil på pannan 
genom slangen 2 in i det rätt långa röret 12, i vars ände en ventilanordning finnes. 
Då apparaten med hjälp av handtagen 13 och stödet 14 tryckes mot tubänden, 
förskjutes hylsmunstycket 10 med vingarna 6 så mycket, att anslaget 3 stöter 
mot hylsan 5, som innesluter ventilen 4. Härvid trycker balken 8 mot ventilspindeln 
9, så att ventilen 4 öppnas och ångan inströmmar i tuben. Genom öppningarna 
mellan vingarna 6 suger ångstrålen samtidigt in luft, vilken i förening med ångan 
med stor hastighet blåser genom tuben och avlägsnar sotet på dess inneryta. Då 
tryckluft användes i stället för ånga, kopplas slangen 2 till tryckluftledningen. 

Medan apparaten flyttas till nästa tub, stinges ventilen 4 av sig själv på grund 
av det i ledningen rådande trycket. Efter avslutad sotning stänges ångventilen 
och slangen skruvas bort. 

Sotning med ånga bör helst göras vid svag fyr på rosten, så att luften, som av 
ångstrålen suges in i tuberna, är varm och torkar ångan, varigenom fuktighet 
och sot förhindras att avsätta sig i tuberna. 

Före användningen utblåses sorgfälligt det vatten, som möjligtvis fiim  es i ap-
paraten. 

548. Med den nu beskrivna tubsotaren kan man emellertid ej rensa tuber, som 
äro helt igensatta av sot eller stybb. Detta är däremot möjligt om sotningen ut-
föres med ett långt järnrör av 8-10 mm diameter, vars ena ände genom en. böjlig 
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slang kopplas till tryckluftuttaget och vars andra något tillspetsade ände införes 
i tuben. Blåsningen sker vanligen från rökskåpssidan, och röret föres in genom 
tuben utefter hela dess längd. Igensatta tuber upprensas genom små stötar med 
röret i förening med luftstrålens direkta åverkan. 

Enär sotet är en mycket dålig värmeledare, är det av allra största vikt för ett 
rätt tillgodogörande av bränslet, att tuberna hållas så rena som möjligt. Vid tillgång 
till tryckluft borde blåsning av tuberna utföras efter varje loktur. Det arbete, 
som härvid nedlägges, betalar sig helt visst genom ett bättre utnyttjande och be-
sparing av bränslet. 

c. Vattenspolning med injektorn 
549. Sommartiden är det behövligt att spola vatten på kolen, som loket med-

för, särskilt om de äro stybbiga, för att ej de finare partiklarna skola sprida sig 
genom vinden och luftdraget. Trevnaden i hytten fordrar vidare, att trädurken 
därstädes alltemellanåt spolas med vatten. För att underlätta denna vattenbe-
gjutning, som annars utföres genom pytsning, förses den ena injektorn med en 
anordning, varigenom såväl kol som trädurk lätt kunna begjutas med vatten. 

550. I injektorns täckmutter 1, bild 361, är fäst en kran 2, från vilken spolslangen 
3 med munstycket 4 utgår. Om kranen 2 öppnas, när injektorn matar, erhålles 
en stråle vatten genom slangmunstycket. Se även bild 374. 

d. Föreningsrör 

551. Vid tenderlok, där vattenförrådet medföres i en särskild till loket kopplad 
tender, måste vattenrören å loket och tendern vara förenade med en rörkoppling, 
som medgiver tenderns rörelser i förhållande till loket. Denna ledande förbindelse 
kallas föreningsrör. 

Föreningsrören äro' av järn eller annan metall och röra sig i muffar kopplade till 
lokets och tenderns vattenledningsrör, bild 363 och 364, eller också utgöras de av 
slangar, bild 365. De böra ligga omedelbart under draglådan och så nära lokets 
mittlinje som möjligt, för att dels vara mera skyddade för kylan vintertiden, dels 
bli mindre utsatta för rörelser fram och åter i muffarna vid ten,derns vridning i för-
hållande till loket. 

552. Äldre anordning av föreningsrör, bild 363. I de vid rörledningarna 1 och 7 fästa muf-
farna 2 och 6 inskjutas rörets 5 ändar, som äro försedda med ringformiga ansatser 3 och 4, 
mellan vilka trädas gummiringar 8 av lämplig form. Dessa tjäna som tätning mellan rör och 
muffar och skola därför vara styvt inpressade, och genom dem åstadkommes även behövlig 
ledbarhet. 

Kedjorna 9, fästa dels i muffarna, dels i röret, förhindra rörets fnllständiga utdragande ur 
muffarna. 

553. En del olägenheter äro emellertid förbundna med denna anordning. Gummiringarna 
hårdna och förstöras rätt snart, särskilt om vintern, då ånga för uppvärmning av vattnet i 
tendern eller för att upptina föreningsrören ledes genom dem, eller då gummiringarna frysa 
fast i muffen. Besvärlig är även ringarnas insättning, enär lok och tender måste kopplas isär. 

Genom kranen 10 avtappas vattnet i föreningsröret, vilket är nödvändigt, om loket skall stå 
overksamt i kyla. 

554. Nyare anordning av föreningsrör, bild 364. Ytteränden av muffarna 2 
är anordnad som en packningsdosa 4, i vilken locket 7 inskruvas. Dess inre yta 6 
är liksom ansatsen 5 konisk, så att röret 8 får tillräcklig ledbarhet. Packningen 3 
ar lätt att byta ut, utan att lok och tender behöva kopplas- isär. Å. locket är fäst 
en skyddsring 9, som hindrar damm och smuts att tränga in i packningsdosan. 
Vid inläggning av packningen 3 iakttages, att den uppskäres snett. 

Locket 7 kan också såsom vid packningsdosor i allmänhet vara utan gängor och 
i stället fäst med skruvar, vilket visat sig vara pålitligare än ingängat lock. 
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363. Äldre anordning au föreningsrör. 1: 10. 

ME= 

WI lilt.A ...,a 	tr. 
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364. Nyare anordning au föreningsrör. 1: 10. 

365. Föreningsslang. 1 : 10. 

Föreningsrören böra vara försedda med ett isolerande omhölje till skydd mot 
vattnets frysning vintertiden. 

Förbindelsen mellan tenderns och lokets vattenrörledningar kan även erhållas 
genom slangar, bild 365. Slangarna äro grova och genom förskruvningar eller skruv-
band fästa vid vattenrören. En bild av rör och kopplingar mellan lok och tender, 
som visar föreningsrörens anordning då de äro uppsatta på sin plats, återfinnes 
i fjärde delen, avd. I: Tender. 

e. Regulator 

555. Regulatorn är den ventil, genom vilken ångan från pannan pådrages till 
cylindrarna. För att, som förut omtalats, ångan skall vara så torr som möjligt, är 
regulatorn anbringad i ångdomen med ångintaget så högt som möjligt. Någon gång 
kan den dock anbringas i rökskåpet för att t. ex. vid lok med överhettare överhett-
ningsrören skola hållas fyllda med ånga, eller för att vid växellok vinna snabbare 
igångsättning, då ångtryck redan finnes i överhettaren. Regulatorns ånginlopp 
regleras antingen med slider eller ventiler. 
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556. Slidregulator. Regulatorhuset 27, bild 366, är fäst i domen med bultar 
genom öronen 23 och nedtill med krampan 20 kopplat till knäröret 21, från vilket 
regulatorröret med flänsen 25 leder till främre tubplåten. Ångan intages genom 
ett slidplan upptill med öppningarna 2 och 3, vilka täckas av sliden. Mot kanalen 
4 svarar en mindre slidkanal 5, vilken täckes av den lilla sliden 6, som kan röra sig 
i sidoled i ett spår på stora sliden. 

Då regulatorn skall öppnas, vrides regulatorstången 18 medsols. Nedre änden 
av hävstången 15, som med bulten 17 är kopplad till veven 16, rör sig därvid till 
en början nästan rakt åt höger samtidigt som hela stången vrider sig kring bulten 
14. Stångens övre ände, som med en gaffel 28 omfattar den lilla silden 6, rör sig 
således åt vänster, varvid kanalen 5 öppnas och ånga inströmmar i regulator- 

366. Slidregulator med ensidig slid. 1: 8. 

17 
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huset. Trycket på den stora sliden avlastas härigenom, och då regulatorstångens 
vridning fortsättes och bultens 17 rörelse blir mera nedåt riktad, drar den medelst 
stången 15, bulten 14 och länken 12 den stora silden 1 nedåt, så att kanalerna 2, 

3 och 4 öppnas mer eller mindre. Regulatorstången 18 vrides medelst regulator-
handtaget, som är fast på regulatorstångens bakre ände inuti hytten. 

557. Anordningen med de tre kanalerna 2, 3 och 4 har den fördelen, att stora 
slidens slag endast behöver vara tredjedelen så långt, som om blott en lika bred 
kanal funnes. Då ångan genom tre samtidiga öppningar möjligen skulle komma i för 
stor mängd, är den översta kanalen 4 högre än de andra och spetsad uppåt, så att 
inströmningsöppningen blott så småningom ökas, se bild 367. a 

558. Vid stängd regulator verkar hela panntrycket på den stora slidens yta, 
och det skulle då vara svårt att direkt öppna densamma. Därför finnes den lilla 

4.1M7ii. 	dA 
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367. Slidplanet à regulatorhuset i bild 396. 
1: 8. 

368. Slider till regulatorn i bild 396. 
1: 8. 

369. Slidregulator med moisidende slider. 
1 : 8. 
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sliden, som med sin lilla yta och väsentligt mindre tryck är lätt att öppna. När 
ånga genom denna lilla slid kommit in i regulatorhuset, stiger trycket där snart, 
varigenom den stora sliden blir avlastad och således lättare att öppna. Sliderna 
visas var för sig i bild 368. 

559. Övre delen av hävarmen 15 styres av styrningen 10, vid vilken även tvenne 
fjädrar 8 äro fästa, som trycka mot ryggsidan av stora sliden och hålla densamma 
intill slidplanet, då intet tryck finnes i pannan. Genom fjädern 9 hålles lilla sliden 
tryckt intill den stora. 

Regulatorsliderna smörjas medelst olja från en smörjkopp, fäst i domlocket. 
560. Den lilla sliden uppfyller ännu ett ändamål. Emedan genom densamma 

endast en ringa mängd ånga av förminskat tryck kommer in i cylindrarna, då den 
öppnas, blir lokets igångsättning mjukare och utan ryckar. 

261. Slidregulator med motstående slider. Slidregulatorn förekommer även 
i en annan form, som visas i bild 369, sedd bakifrån med tvärsnitt genom regulator-
husets överdel med slidplanen. Den stora sliden 9 och den lilla sliden 5 äro här an-
bringade på motsatta sidor av regulatorhuset, och regulatorstången är försedd med 
en särskild vev för vardera sliden. Vid stängd regulator står den större veven 15 
uppåt och den mindre 17 åt vänster. Vrides regulatorstången åt höger, rör sig först 
den lilla sliden uppåt och öppnar kanalen 3 för tryckutjämning, varpå vid fortsatt 
vridning den stora sliden förflyttas och även kanalerna 1 och 2 öppnas. 

Bild 371 visar en skärning genom ångdomen med sistnämnda regulator uppsatt 
i densamma. 

För slidernas smörjning finnes upptill på regulatorhuset en smörjkopp 8, i vilken 
oljan från den å domlocket uppsatta smörjkoppen 38, bild 371, droppar ned och 
fördelas till sliderna. 

Vad i övrigt framhållits i samband med regulatorn i bild 366 gäller i tillämp-
Ego delar även för denna regulator. 

562. Ventilregulator. Bild 370 återgiver den regulator, som i regel användes 
för nyare lok. I regulatorhuset 6 är inrymd ventilkroppen 4, som, upptill utgöres 
av en vanlig enkelsitsig ventil 3 och nedtill är utbildad till en kolv 7, försedd med 
en tätningsring 8. I ventilkroppen 4 finnes en kanal 5, som upptill täckes av en 
liten ventil 13. Både ventilkroppen 4 och ventilen 13 äro genom bulten 2 upphängda 
vid länkstången 9, fäst vid veven 12 å regulatorstången 11. Bulten 2 har ett visst. 
spelrum i hålen i öronen 1 å ventilkroppen, vilket möjliggör, att den lilla ventilen 
13 lyftes först, då regulatorn skall öppnas. Därvid inströmmar ångan genom ka-
nalen 5 under kolven 7 och trycket blir lika över ventilen 3 och under kolven 7. 
Som dessas ytor äro lika stora, blir ventilkroppen 4 avlastad, och ventilen 3 öpp-
nas lätt vid fortsatt vridning av regulatorstången,. När regulatorn stänges, slutes 
först ventilen 13 på grund av bultens 2 spelrum i hålen i öronen 1 och först därefter 
tryckes ventilkroppen 4 nedåt, tills ventilen 3 tätar mot sitt säte. 

Ventilen 3 är under tätningsytan försedd med en rundgående kant 14 med fyra 
uppåt spetsade urtag, se bilden till höger, genom vilka ångan vid begynnande re-
gulatorpådrag med småningom växande tryck tillföres cylindrarna och en mjuk 
och stötfri igångsättning ernås. 

563. Regulatorstången. Regulatorstången, bild 371, utgöres av ett järnrör 29, 
vars båda ändar tapparna 28 och 30 äro fastsvetsade. Den bakre av dessa avslutas 

med en fyrkant 32, vid vilken regulatorhan,dtaget eller en med detta i förbindelse 
stående vev är fäst. Den långa smalare delen 31 av tappen 30 är lagrad i regula-
torpackningsdosan, bilderna 354, 372 och 373. Den främre delen av regulator-
stången är genom kilen 26 förenad med ändstycket 27 med de små vevarna 15 
och 17, vilket genom tappen 25 är lagrat i det med en metallbussning försedda 
lagret 24 å knäröret 23. 
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370. Venlilregulalor, SJ modell. 

Då regulatorstången, som ofta är fallet, ligger inuti transportröret för ånga från 
domen till ventilstället, finnes invid domen ett grenstycke 34, bild 371, med styr-
ningen 35 för stången och den upptill i domen fastskruvade röranslutningen 36, 
som krökes ut mot domväggen för att göra domens inre mera tillgängligt. 

564. Regulatorpaekningsdosan, till sin anordning tämligen lika för alla lok, 
utgöres av en vanlig av metall gjuten packningsdosa, som är fastskruvad vid ett 
å eldstadens bakgavel nitat eller svetsat pålägg. Dess vanligaste form framställes 
i bild 372. Till packningsdosan 5 är gjutet ett välvt stycke, den s. k. snäckan 4, 
med tvenne anslag 1 och 2, vilka begränsa regulatorstångens vridning, i det regulator-
handtaget 3 eller en med detsamma förenad visare, bild 373, vid stängd eller fullt 
öppen regulator trycker mot motsvarande anslag. Lägena "stängd" och. "öppen" 
skola vara tydligt angivn,a vid handtagets eller visarens gränslägen. 

Den i bild 373 visade regulatorpackningsdosan är försedd med en platta 9, p5. 
vilken ventilstället uppställes, och i bilderna 353 och 354 återgivas regulatorpack-
ningsdosor, sammangjutna med ventilstället. 
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372. Regulatorpackningsdosa och enarmat handtag. 1: 10. 
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565. Regulatorhandtag. Detta utföres på flera olika sätt, bilderna 353, 372 
—374. 

Det i bild 372 visade enarmade handtaget 3 är det å äldre lok mest använda. 
Det lämpar sig dock endast för mindre lok, ty vid växande storlek hos pannorna 
och bredare hytt har föraren svårt att nå ett dylikt handtag utan att avvända sin 
uppmärksamhet från banan. 

något större lok göres handtaget därför tvåarmat, bild 353, och därigenom 
kan föraren stående på sin plats sköta regulatorn. 

Det sätt, på vilket regulatorhan,dtaget fästes å regulatorstången, framgår av 
de olika bilderna. 
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373. Regulalorhandlag med rörelse för stora pannor. 1: 10. 

566. Vid stora pannor skulle de i bilderna 353 och 372 återgivna regulatorhand-
tagen komma så högt upp, att de bleve svåråtkomliga för föraren. Därför användes 
i stället den i bild 373 visade anordningen. Regulatorhandtaget 5 är vridbart kring 
en vid panngavelns vänstra sida lägre än regulatorpackningsdosan fastskruvad 
tapp 7. Rörelsen från regulatorhandtaget överföres medelst veven 8 och stången 
6 till den på regulatorstången 10 fästa veven 4. Denna är försedd med visaren 3, 
som, då regulatorn är stängd eller fullt öppen, trycker mot motsvarande anslag 
1 eller 2 och därigenom begränsar regulatorhandtagets vridning. Genom denna 
anordning blir regulatorhandtaget lätt åtkomligt från förarens plats. Bild 374 
visar regulatorhandtaget och övrig armatur, uppsatt på pannans bakgavel. 

f. Pannklädsel 

657. Ändamålet med pannklädseln är att minska avkylningen utifrån av den 
uppvärmda ångpannan. Men pannklädseln bidrager även till att giva loket ett 
mera tilltalande utseende. Som isoleringsmedel användes ämnen med dålig värme-
ledningsförmåga. De äldsta loken bekläddes med ribbor av furu eller mahogny, som 
målades eller polerades, och mellan träklädseln och pan.nplåten fanns ett lager av 
filt. Småningom frångicks detta slags pannklädsel, emedan den efter en tids använd-
ning tog skada av väder och vind och brändes av värmen från pannan. I stället 
försågos pannorna utanpå träklädseln med en mantel av järnplåt, mera sällan av 
mässingsplåt. Ofta utelämnades träbeklädnaden, och beklädnadsplåten lades 
omedelbart på filtunderlaget. 

568. Pannbeklädnadens yttre hölje utgöres numera i regel av bleloxiderad järn-
plåt, vilket material utmärker sig genom varaktighet och ett tilltalande yttre. 
Plåtarna avpassas i lämpliga längder och uppsättas på rundpannan så, att längd-
skarvarna komma mitt under och över pannan. Tvärskarvarna täckas med järn-
band, som tillika fasthålla plåtarna. Banden åtdragas med skruvar under rund- 
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374. Bakgavel av panna med regulatorhandtag och övrig armatur 1 : 20. 

pannan. Allteftersom isoleringsmaterialet (se nedan) är av mjuk beskaffenhet (t. ex. 
amiant) eller i form av fasta plattor (lagging) stöder beklädnadsplåten vid tvär-
skarvarna på', rundgående plattjärn (bärband) eller vilar den direkt på isoleringen 
utan bärband. Eldstadsman,telns klädselplåtar delas vanligen vid hyttens främre 
vägg, på det att klädselplåtarna lätt må kunna borttagas. A eldstadens bakgavel 
delas klädselplåtarna så, att de kunna borttagas, utan att armaturen behöver rub-
bas. Endast plana eller cylindriskt bockade plåtar kunna utföras oxiderade. Hörn-
sargar vid eldstaden samt dombeklädnaden uthamras av vanlig tunnplåt och målas. 

569. Innanför den yttre beklädnadsplåten anbringas ett lager av lämpligt isole-
ringsmaterial. I stor utsträckning utgjordes detta av amiant eller asbest, som i form 
av madrasser sveptes omkring pannan. Längre fram har s. k. magnesia lagging kom-
mit till användning, vilket material visat sig äga bättre isoleringsförmåga än övriga 
i bruk varande isoleringsämnen. Magnesia lagging utgör en blandning av magnesia 
och asbesttrådar, som pressas i form av plattor. För att bliva hållbara klädas plat-
torna med asbestpapp av bästa slag. På senare tid har även s. k. stenull (Rockwool), 
som tillverkas i mattor av olika tjocklek och storlek, alltmer kommit till använd-
fling, särskilt på grund av svårigheter att anskaffa i England tillverkad magnesia 
lagging. Även glasull har använts i samma syfte och visat god isoleringsförmåga. 
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570. Vid en lokångpannas bakgavel skall vara fästad en s. k. 
tryckplåt, bild 375, å vilken skall finnas tydligt angivet: pannans 
inventarienummer, tillverkarens namn, tillverkningsår, tillverk-
ningsnummer, högsta tillåtna arbetstryck i kg per cm2  samt 
provningsdatum. 

Dessutom skall för SJ:s lok â pannans bakgavel finnas instansat 
dels strax ovanför eldstadshålet tillverkarens namn och tillverk-
ningsåret, dels strax under flänsen för regulatorboxen bokstäverna 
S J och pannans inventarienummer. 

375. Tryckplåt för lokpanna. 
1: 4. 	 571. Förutom nu omnämnda panntillbehör finnas å 

lokpannor anordningar för olika ändamål, såsom för 
ångsmörjning och bromsning, för ångans överhettning m. m. Beskrivning över 
dessa anordningar återfinnas i det följande och hänvisas till dem. 

V. Ångöverhettare 

572. Ehuru överhettad ånga redan länge varit använd vid fasta ångmaskin-
anläggningar, var det dock först år 1897, som det praktiskt lyckades att driva lok 
med överhettad ånga. Försök började då göras vid de preussiska statsbanorna 
med en av Wilhelm Schmidt i Cassel uttänkt överhettningsanordning (stycket 581). 
Schmidts överhettare fullkomnades alltmera och vann snabb spridning, och över-
hettningslok efter Schmidts system förekomma nu vid ett stort antal järnvägar 
i alla länder. På grund av de stora fördelarna vid användning av överhettad ånga 
har under årens lopp en mängd olika överhettare uppkommit, av vilka flera äro 
efterbildningar av Schmidts. Sedan patenträttigheterna för Schmidts överhettare 
utgått omkring 1920, tillverkas här i landet huvudsakligen endast denna typ. 

1. Överhettad ingas egenskaper 
573. För att riktigt förstå värdet av överhettad ånga, jämförd med s. k. vett ånga, 

må under samtidig hänvisning till vad härom sagts i stycket 123, framhållas de 
för de båda slagen ånga utmärkande egenskaperna. 

574. Våt ånga. Med våt ånga eller mättad ånga förstås sådan ånga, som står i 
beröring med vattnet i pannan och som är så beskaffad, att den vid ett givet tryck 
ej kan berövas värme, utan att en del av ångan övergår i flytande tillstånd, d. v. s. 
förtätas till vatten. I följd av sin fuktighetshalt är våt ånga en god värmeledare 
och avgiver alltså hastigt värme, då den kommer i beröring med kallare ytor, exem-
pelvis cylindrarnas ångkanaler och väggar, varvid en del av ångan åter förvandlas 
till vatten. Detta är orsaken till de effektförluster, som uppstå särskilt vid tvll-
linglok med våtånga, i det att i medeltal 30 % av den i cylindrarna insläppta ång-
mängden förtätas till vatten. Än mera ökas dessa förluster, då för högt vatten-
stånd användes i pannan. Därtill kommer, att pannan berövas varmt vatten genom 
de små vattendroppar, som ryckas med ångan då den strömmar till cylindrarna, 
vilket betyder en omedelbar värme- och således även bränsleförlust. Dessutom 
inverkar vattnet, som medryckes till cylindrarna, ofördelaktigt på lokets gång 
och kan, om det inkommer i större mängd, framkalla vattenstötar, som betydligt 
anstränga cylinderlock, kolvar, kolvstänger, vevstakar och vevtappar. 

575. överhettad ånga. Nämnda olägenheter undvikas genom att överhetta 
ångan före inträdet i cylindrarna. Detta tillgår så, att den i pannan bildade fuktiga 
ångan ledes genom ett särskilt rum eller rörsystem, överhettaren, som är avskilt 
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från pannans vattenrum. I överhettaren tillföres ångan ytterligare värme, som 
torkar och överhettar densamma, varvid dess temperatur höjes så mycket, att 
ångan trots värmeförluster i ledningar och cylindrar ej förtätas till vatten utan 
ännu innehar en viss grad av överhettning, då den verkar på kolvarna i cylindrarna. 
Den överhettade ångan följer nämligen andra lagar än våtånga. Den är en gas, vilken 
man kan beröva värme, ända tills dess mättningstemperatur, uppnåtts, utan att 
en del av densamma övergår i vatten. Då fuktig ånga utvidgas (expanderar) t. ex. 
i cylindrarna, ökas i allmänhet dess fuktighetshalt; är ångan före utvidgningen 
överhettad, kommer den genom utvidgningen närmare mättningstemperaturen 
och blir slutligen fuktig. Ju högre ångan överhettats, desto längre kan alltså ut-
vidgningen drivas, innan ångan därigenom blir fuktig. 

576. Genom överhettningen undergår ångan vid oförändrat tryck — en rymd-
förökning, som vid en överhettning av omkring 1000  över den mot trycket svarande 
temperaturen utgör ungefär 25 %. Den överhettade ångans verkningsgrad blir 
därigenom större än den mättade ångans, så att ju längre överhettningen drives, 
desto mindre blir ångförbrukningen vid en given cylinderfyllning. Denna rymd-
förökning motsvarar således en ökad ångmängd, vilket åter har den betydelsen att 
pannan vid samma lokeffekt kan göras mindre vid överhettad än vid våt ånga. 
Av två lika stora pannor, den ena med överhettare och den andra utan överhettare, 
sparar alltså vid lika kraftutveckling den förra i jämförelse med den senare såväl 
bränsle som vatten och kan alstra en större ångvolym, d. v. s. utveckla ett större 
arbete, även av den orsaken att det vatten, som medföljer ångan, i överhettaren 
överföres till ånga, vilken i cylindrarna omsättes i nyttigt arbete. 

Emedan den i pannan alstrade ångmängden ej behöver vara så stor, då ångan 
överhettas, kan lokets vattenförråd göras mindre, vilket i synnerhet vid tanklok 
har sin betydelse. Eller också kan loket med samma vattenförråd tillryggalägga, 
längre vägsträcka, utan att göra uppehåll för vattentagning, något som särskilt 
för snälltåg är av stor betydelse. I allmänhet kan man således säga, att utbytet 
av pannan ökas genom att använda överhettning. 

577. Temperatursänkningen vid avkylning av överhettad ånga sker jämförel-
sevis långsamt, emedan den överhettade ångart i motsats mot våtångan är en. dålig 
värmeledare och således långsamt avger sitt värme. Därigenom undvikas nämn-
värda vattenavsättningar i ångcylindrarna, oaktat cylinderväggarna avgiva myc-
ket värme utåt i följd av luftdraget, då loket är i rörelse, liksom i följd av lag yttre 
temperatur vintertiden. 

578. Då våt ånga med stor hastighet skall strömma genom trånga rörledningar 
eller ångkanaler, sjunker dess tryck, ångan "strypes", och dess arbetsförmåga 
minskas. •Aven, härvidlag erbjuder den överhettade ångan stora fördelar, ty den 
är mera "lättfluten," än våtånga och kan därför strömma fram med vida större 
hastighet i ångledningar och ångkanaler än våtånga, utan att dess tryck nedsättes 
så mycket. 

579. Besparingen vid användning av överhettad ånga ökas med överhettnings-
temperaturen och uppgår i gynnsamma fall till ungefär 1/6  för varje grad, som 
ångans temperatur stegras. Det är alltså av allra största vikt, att ångtempera-
turen hålles så hög, som överhettningsytans storlek och övriga omständigheter 
medgiva. Då man förr nöjde sig med omkring 1000  överhettning eller 3000  ång-
temperatur, strävar man nu att genom ökning av överhettarens storlek erhålla 
upp till 400°  och därutöver. Vid inbyggnad av överhettare på äldre lok med plan-
slider får dock ångtemperaturen ej gärna överstiga 300° (stycket 591). 
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2. Olika slag av överhettare 

580. Som förut framhållits är hög överhettning av ångan huvudvillkoret för en 
god verkning5grad. Det ligger därför nära till hands att anordna överhettaren 

själva eldstaden, varest den högsta värmegraden råder, och i verkligheten finner 
man även denna väg först beträdd, nämligen av fransmännen Seillière och Riot, 
som med sina patenter av år 1880 avsågo ångöverhettare i eldstaden. Men en dylik 
överhettare skulle ej kunna äga bestånd länge på grund av den i • eldstaden rådande 
höga temperaturen, vilket också erfarenheten från fasta ångpannor visat. Man fann 
sig därför nödsakad att förlägga den i rundpannan för att, då denna anordning 
visade sig mindre lämplig, flytta den till rökskåpet. Om än en viss överhettning 
även här kunde erhållas, medförde förläggandet i rökskåpet andra olägenheter, 
varför överhettaren sedermera åter förlades till rundpannan. 

581. Schmidts tubliverhettare. Efter att ha gjort försök med överhettare 
dels inbyggda i flamrör d. v. s. större tubrör mellan eldstaden och rökskåpet och 
dels anordnade helt i rökskåpet, upptog Schmidt år 1901 åter rundpanneöver-
hettaren, ehuru i förändrad form, och det är denna anordning som användes här 
i landet. 

I bild 376 och 377 är denna överhettare återgiven. Upptill innehåller rund-
pannan två till fyra rader tuber med större diameter. Dessa överhettartuber, bild 
299, hava ett stycke intill eldstadstubplåten erhållit en mindre diameter, för att 
vattenomloppet mellan tuberna skall underlättas samt på grund av det mindre 
utrymmet i bakre tubplåten. 

582. överhettningsrören. I var och en av de stora tuberna befinner sig ett 
överhettarelement. Detta, bild 377, är sammansatt av smala stålrör, överhettningsrören, 
av vilka tvenne, 20 och 22, i främre änden äro uppåtböjda, under det att det tredje 
21 framtill är omböjt till en slinga. Rörens bakre ändar äro genom de helsvetsade 
rörkrökarna 25 och 27 så förenade med varandra, att alla tre rören bilda en enda 
sammanhängande rörsträng. Rörkrökarna äro på de mot eldstaden vända ändarna 
försedda med pålägg av särskilt eldhärdigt material. Tidigare utfördes dessa krö-
kar av stålgjutgods med rörändarna ingängade i desamma. De uppåtböjda ändarna 
av rören 20 och 22 äro fästa i en gemensam stark fläns 15, som med en genom flänsen 
mellan rören gående hakbult 16 är fastskruvad vid undersidan av ånglådan 4. Tät-
ningen mellan denna och flänsen 15 åstadkommes genom inslipade tätningsringar 
14 av smidesjärn med linsformad anliggningsyta mot ånglådan. En linsformig 
bricka lägges även under muttern till hakbulten 16. De till ett element hörande 
överhettningsrören sammanhållas genom krampor eller styras genom på vissa stäl-
len fastsvetsade avståndspinnar 18, av järn, bild 377. På det att behövligt spelrum 
skall finnas mellan insidan av överhettartuberna och överhettningsrören, äro rör-
krökarna 25 och 27 försedda med små stöd 28. 

583. Ånglådan 4, bild 376 och 377, ersätter T-röret vid våtånglok och fästes i 
rökskåpet vid tubplåten. Ånglådan är indelad i två från varandra fullständigt 
skilda rum, ett för våtånga och ett för överhettad ånga. Det förra utgöres av kana-
len 5 och de mindre kanaler 3, som utgå från densamma. I bottnen av dessa finnas 
hål 1, i vilka den ena änden av överhettningsrören är införd, under det att den 
andra änden in_mynnar i det andra rummet 2 genom hålen 13. För att bevara den 
överhettade ångans värme vore det bäst att ha skilda ånglådor för våt och över-
hettad ånga, vilket också användes i utlandet. En ändring i samma syfte har gjorts 
på senaste tid genom att varje kammare 2 och 3 omfattar två hålrader enligt bild 
377. Ytan av väggarna mellan våt och överhettad. ånga minskas därigenom be-
tydligt och värmeförlusten blir mindre. Till rumm  et 5 inkommer våtångan genom 
regulatorröret 6 från ångdomen, och från rummet 2 ledes den överhettade ångan 
genom tilloppsrören 8 till cylindrarna. Ånglådan gjutes i regel av gjutjärn. 
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376. Anordning au Schmidts tuböverhettare. 1: 30. 

377. överhettarelement och ånglåda till Schmidts luböverhettare. 1: 12,5. 

584. Förloppet vid överhettningen. Förbränningsgaserna strömma dels genom 
småtuberna, dels genom de stora överhettartuberna och avgiva därvid värme 
dels till vattnet i pannan, dels till överhettningsrören. I varje element strömmar 
ångan fyra gånger utefter överhettartubens längd och blir därunder överhettad. 

De bakre rörkrökarna 25 och 27 ligga på olika avstånd från eldstaden, emedan man tidigare 
ansåg att ångan först borde passera den bakersta kröken 27 för att denna ej skulle brännas upp. 
Vid den nya anordningen av Anglädan i bild 377 kan dock denna princip genomföras endast om 
överhettningselementen göras av höger- och vänstermodell. Största överhettning och bästa 
ekonomi vinnes utan tvivel, om den våta ångan först får gå genom de kortare rören. 

Pilarna i bild 377 angiva, huru ångan strömmar genom elementet varvid strec-
kade pilar hänföra sig till rör, som döljas av framför eller över liggande. Ångan 
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kommer först in genom röränden 17 i det nedre röret 20, varefter den genom rör-
kröken 27 går till det övre röret 26, vidare genom bookningen 21 till det likaledes 
överliggande röret 24 och genom rörkröken 25 till det nedre röret 22, från vilket 
ångan genom röränden 19 som överhettad åter når ånglådan. 

Den överhettade ångans temperatur kan avläsas antingen med en vanlig kvick-
silvertermometer, som genom hylsan 12, bild 376, är instucken i ånglådan, eller med 
en avståndstermometer, s. k. pyrometer, med visartavlan placerad i hytten. 

585. Då vinsten av överhettningen stiger med ökad ångtemperatur, bör över-
hettningsytan göras så stor som det är möjligt, utan att för mycket inskränka den 
ångbildande eldytan. På senare tid hava loken därför i flera fall erhållit ett större 
antal överhettningstuber än förut. Medel, som kunna användas för att å befint-
liga lok höja överhettningen, äro eldstadsvalvets förlängande bakåt samt minsk-
ning av småtubernas gen.omsläppningsyta medelst insättande av tubringar, vilka 
då vanligen anbringas i tubernas rökskåpsände och varigenom rökgaserna i större 
mängd tvingas att gå genom överhettartuberna. Ett lågt vattenstånd i pannan 
bidrager att öka överhettningen, emedan ångan, då avgår mera torr från pannan. 
Särskilt förmånligt för höj andet av dålig överhettningstemperatur är insättning av 
s. k. ess-tuber å småtubernas plats enligt stycket 424. Samtidigt ökas pannans 
verkningsgrad även genom den större avkylningen av rökgaserna i ess-tuberna. 
Ett högt läge av blästerröret drar en större del av rökgaserna genom de övre 
tuberna och ökar överhettningen därigenom (stycket 448). 

Av allra största vikt är alltså att överhettningstemperaturen hålles så 
hög som möjligt. Anans temperatur bör helst uppgå till 3500-4000. Otillräcklig 
överhettning uppstår vid högt vattenstånd i pannan, vid död fyr eller då fyren är 
antingen för tjock eller för tunn, emedan förbränningsgaserna därvid äga för låg 
temperatur, samt då överhettningsrören äro belagda med sot. Vid ringa ansträngning 
av loket är överhettningstemperaturen i allmänhet låg. 

586. Andra typer av överhettare. Här i landet ha två dylika typer före-
kommit på lok nämligen Atlas och Falu överhettare, vilkas olikhet med Schmidts 
överhettare egentligen bestod i ånglådan och sättet för överhettningsrörens an-
slutning till densamma. Tillverkningen av dessa överhettare har numera upphört. 

587. Skötsel av lok med överhettad ånga. Då lok med överhettare hava sär-
skilt stora cylindrar, är det av vikt att igångsättningen sker med försiktighet. Genom 
de stora cylindrarna, vilka användas för att cylinderfyllningen skall kunna hållas 
liten och ångans egenskaper bättre utnyttjas, kan loket eljest lätt komma i slir-
ning. För att förhindra detta, bör fyllningen i cylindrarn,a minskas, så snart loket 
tagit i gång tåget, varefter regleringen av dragkraften skall göras med sliderna 
och icke med regulatorn. 

Vid varje igångsättning skall därför omkastningsskruvens vev behållas i handen, 
så att man ögonblickligen kan avpassa cylinderfyllningen för undvikande av slirning 
men det oaktat erhålla en tillräckligt kraftig igångsättning. 

588. För att utnyttja den överhettade ångans egenskaper böra överhettnings-
loken köras med minsta möjliga cylinderfyllning, dock ej under 20 %. Mindre 
kraftbehov erhållas genom strypning av regulatorn. Efter ångans avstängande 
skola sliderns först så småningom läggas ut till sitt fulla slag. 

589. Eldningen skall skötas så, att fyren hålles lagom tjock, är väl genombrand 
och fullständigt täcker rosten. I regel skall vatten inmatas i pannan efter varje 
påeldning 

590. Efter resans slut skall loket noga undersökas, varvid särskilt tillses att 
cylindrarnas säkerhets-, utblåsnings- och luftsugningsventiier äro rena och lätt-
rörliga. 

Av största vikt för uppnående av hög ångtemperatur är, att överhettningsrören 
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hållas rota från sot. Överhettartuberna skola därför rengöras efter högst två tjänst-
göringsdagar eller ännu bättre efter varje loktur medelst genomblåsning med tryck-
luft eller ånga. Inga får dock endast användas, när pannan är varm, emedan tuber 
och överhettningsrör eljest utsättas för rostning. 

591. överhettare å aldre pannor. De betydande fördelar, förn,ämligast i form 
av bränslebesparing, som ernås genom ångans överhettning, har i stor utsträckning 
givit anledning till att lok, som från början varit avsedda för våtånga, sedermera 
ombyggts till överhettningslok. Tuböverhettare kunna i allmänhet utan svårighet 
inbyggas på äldre pannor. De huvudsakligaste förändringarna å ångpannan äro 
insättandet av nya tubplåtar och tuber samt någon gång förlängning av rökskåpet 
för att bereda utrymme för ånglåda m. m. Förändringen göres lämpligen i sam-
band med insättning av ny innereldstad, varvid eldstadstubplåten ändock måste 
förnyas. I vanliga fall brukar man för att kunna fullt utnyttja den överhettade 
ångans egenskaper även förse loket med nya cylindrar av större diameter samt 
kolvslider. Förutvarande cylindrar och planslider för våtånga kunna dock bibe-
hållas, om man hindrar överhettningen att bli allt för hög samt tillser, att sliderna 
bli nöjaktigt avlastade och slidplanen väl smorda, eftersom den överhettade ångan 
icke bidrager till smörjningen (stycket 817). 

VI. Matarvattenförvärmare 

592. Fördelarna med uppvärmning av matarvattnet ha tidigt insetts och framkallat olika 
anordningar för detta ändamål. Till en början inleddes en del av avloppsångan från cylindrarna 
i tendercisternen, så att detta vatten blev mer eller mindre uppvärmt, men metoden måste 
övergivas då injektorer infördes, emedan dessa inte kunde suga uppvärmt vatten. I början av 
detta århundrade togs emellertid tanken upp igen, och man ersatte då i allmänhet den ena in-
jektorn med pump för intryckning av det förvärmda vattnet i pannan. 

593. Vid SJ uppsattes den första förvärmaren år 1914, och sedan ökades antalet dylika ap-
parater så, att år 1920 ett 80-tal lok voro utrustade med förvärmare. Det visade sig emellertid 
rätt snart, att svårigheter uppstodo i driften för lok med förvärmare, särskilt voro pumparna 
besvärliga och kostsamma att hålla i stånd. Då genom elektrifieringen i södra delen av landet 
ångloken alltmera samlades i norra Sverige med dess kyliga klimat, blevo förvärmaranordningarna 
även mera utsatta för köldskador, som vållade trafikhinder. Förvärmarna ha därför under åren 
1930-1940 efterhand borttagits från SJ lok. 

594. Ändamålet med förvärmningen av matarvattnet är i första hand bränslebesparing genom 
tillvaratagande av en del värme, som eljest bortgår till ingen nytta. Denna värme tages från 
avloppsångan, varav endast 1/6  kan tillgodogöras för ändamålet, eller i något fall från rökskåps-
gaserna, och man kan därigenom spara motsvarande bränslemängd i eldstaden. Besparingen 
kan vid rätt skötsel uppgå till omkring 10 %. Vidare skonas pannan från det skadliga infly-
tandet av kallt matarvatten, och dess verkningsgrad ökas genom den mindre ansträngningen 
av rostyta och eldyta. 

595. Olika slag av vid SJ använda förvärmare. I princip äro förvärmarna av två skilda 
system: det ena där avloppsångan icke kommer i beröring med matarvattnet såsom vid Knorrs, 
Schickaus och Anderbergs typer, och det andra där avloppsångan blandas med det vatten, som 
skall förvärmas, vilket är fallet vid Worthingtons förvärmare och Friedmanns injektor för avlopps- 
ånga. 

Av dessa typer har Knorrs varit den ojämförligt mest använda. Liksom vid Schickaus består 
• själva förvärmaren av en vanligen rund behållare med gavlar och genomdragen av en mängd 
mässingstuber. Genom dessa tuber strömmar matarvattnet, under det att avloppsångan fyller 
rummet utanför tuberna. En matarpump driver vattnet genom förvärmaren in i pannan. An-
derbergs förvärmare, som är av svensk konstruktion, söker huvudsakligen utnyttja den i rök-

. gaserna kvarvarande värmen. Dess rörsystem var därför anbringat i rökskåpet under skorstenen. 
I Worthingtons förvärmare blandas den inkommande avloppsångan, sedan den renats från 
olja, med matarvattnet, vilket därpå inmatas i pannan medelst en i förvärmarhuset inbyggd 
pump. Friedmanns injektor för avloppsånga verkar i stort sett som en vanlig injektor, men 
då den inte är sugande, måste den placeras Mgt, vanligen under hytten. Den från olja befriade 
avloppsångan blandas här med matarvattnet, och då denna ånga ej ensam förmår övervinna 

_ mottrycket i pannan för att mata in vattnet, tillsättes en viss mängd färskånga direkt från pannan. 
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VII. Värmets alstring och utnyttjande. Lokpannans 
skötsel. Oljeeldning, m. in. 

1. Eldning en 

596. Den första betingelsen för ett gott värmeutbyte i en lokpanna är, att eld-
ningen utföres på rätt sätt. Det är på eldarens kunnighet och intresse för sitt arbete 
detta beror. Med kolskyffeln som främsta hjälpmedel skall han underhålla elden på 
rosten, så att kolen få brinna under så gynnsamma omständigheter som möjligt. 

Tillvägagångssättet vid själva inkastandet av kolen kan endast läras genom prak-
tisk övning. Några regler för eldningen i övrigt skola dock anföras härnedan. 

597. De i fyren inkastade kolen skola spridas väl över hela rostytan. Samtidigt 
skall tillses att kolskiktet ej blir för tjockt. Vid för tjockt bränslelager hindras luften 
att i erforderlig mängd tränga igenom rosten och förbränningen blir ofullständig. 
Men det får ej heller vara för tunt, så att det ryckes upp av ångstötarna och släpper 
igenom för mycket luft. Viktigt är också att bränslelagret hålles så jämntjockt som, 
möjligt, eljest uppkommer lätt något av de två största hindren för ett gott utbyte 
av eldningen, nämligen s. k. "gubbar" och "her i fyren. 

598. Uppkomsten av en "gubbe", varmed menas kolens hopande i en hög på 
något ställe av rosten, är ett eldningsfel, till vilket nybörjaren oftast gör sig skyldig. 
En dylik kolhög verkar såtillvida skadligt, som elden på dess plats dämpas och 
motsvarande del av rostytan blir overksam. I nödfall kan man med eldrakan breda 
omkring kolhögen, särskilt då man har skäl misstänka att en slaggkaka bildats 
under densamma, men i regel bör man söka bränna ut kolhögen genom att elda 
omkring den. 

Betydligt skadligare än en gubbe verka "hål" i bränsleskiktet. Dessa uppstå 
lättast i hörnen, och särskilt äro hålen i främre delen av fyren närmast tubplåten 
farliga, emedan kall luft, som strömmar genom dem, träffar tubplåten och kan ge 
anledning till tubläckor. Ett sådant hål ger sig tillkänna genom försämrad ångbild-
ning, och det bör genast täckas med större kolstycken, som ej ryckas bort av draget. 

599. Eldarens bästa rådgivare vid eldningen är manometern, som ständigt bör visa 
det avsedda ångtrycket. Faller dess visare, skall påeldning göras; stiger den, skall 
vatten matas in. Allt måste dock ske med omdöme och framför allt med hänsyn 
till stigningsförhållanden m. ra. på sträckan ifråga. Därför måste eldaren väl känna 
till linjen och dessutom även den förares sätt att köra, åt vilken han eldar. Kol-
skiktet i fyren skall hållas tunt och vara väl genombränt före varje påeldning. 
Påeldning bör aldrig ske under igångsättning utan före avgången och en stund 
efter det loket kommit i gång. Ty vid igångsättningen är ångförbrukningen stor 
på grund av stor fyllning och kalla cylindrar, där en del ånga övergår till vatten. 
Förbränningen har ännu ej tagit fart, och om friska kol då kastas på rosten, dämpas 
fyren och ångtrycket sjunker. 

600. Under gång på linjen böra påeldningarna göras snabbt, så att ej för mycket 
luft strömmar in genom eldstadsluckan. Luckan bör stängas mellan varje inkast 
och ej öppnas, förrän man åter har skyffeln i beredskap fylld med kol. Det bör också 
tillses, att kol i tillräcklig mängd finnes framme vid koltaget och att kolen äro sönder-
slagna i passande stycken. Med vaken känsla för det växlande behovet av ånga 
bör eldaren göra sina påeldningar i god tid innan trycket sjunkit och med tanke på 
att fyren avkyles av de kalla kolen och att en del värme även åtgår för utdestillering 
av kolväten. Vatten bör om möjligt matas in, när ångtrycket är högt. Vid påeldning 
bör injektorn i regel vara stängd. 

För eldarens viktiga kall kräves övning, vaksamhet och omdömesförmåga, om 
ett gott resultat skall uppnås. 
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2. Värmets utnyttjande 
601. Eldytan. Det vid förbränningen i en ångpanneeldstad alstrade värmet 

har till uppgift att bilda så mycket ånga som möjligt i pannan. Härvid skall det 
inmatade vattnet först uppvärmas till ångtemperaturen och sedan överföras till 
ånga. Värmet upptages och avgives till vattnet genom pannans eldyta, vilken ut-
göres av eldstadens och tubernas väggar och som på ena sidan beröres av elden 
eller förbränningsgaserna och på den andra av vattnet. Som eldyta bör alltid räknas 
den inre av elden eller rökgaserna berörda ytan av eldstad och tuber och ej den 
yttre, vattenberörda, som i allmänhet är c :a 8 % större än den inre. 

602. Eldytans betydelse. Eldytan måste vara stor nog att upptaga det alstrade 
värmet och således avkyla rökgaserna i erforderlig grad. Varje kvadratmeter eldyta 
kan nämligen endast genomsläppa en viss mängd värme eller överföra en viss mängd 
vatten till ånga. Värmegenomgången är beroende på vattnets och rökgasernas 
temperaturskillnad och ökas ju varmare gaserna äro. Man brukar skilja mellan 
den direkta eldytan i eldstaden och närmaste del av tuberna, som utsättes för direkt 
strålande värme och de hetaste gaserna, samt den indirekta eldytan i den övriga 
delen av tuberna, där gaserna efter hand bli allt svalare. Från en temperatur i eld-
staden av 1 200°-1 300° avkylas gaserna genom värmeavgivning ned till 200°-500° 
vid inträdet i rökskåpet. Den direkta eldytan är den mest effektiva för ångbildningen, 
under det att, om tuberna äro mycket långa, deras sista del närmast rökskåpet är 
föga verksam, se bild 378. 

603. Värmeöverföringen genom eldytan är som förut sagts beroende av tem-
peraturskillnaden mellan rökgaserna och vattnet. Men den är också i hög grad be-
roende av ytornas beskaffenhet. En beläggning av sot i tuberna utgör ett stort 
hinder för värmeövergången och förorsakar att rökgaserna gå bort med för hög 
temperatur. Därför är det viktigt att tuberna ofta blåsas rena. En beläggning av 
pannsten på tubernas eller fyrboxens utsidor hindrar återigen vattnet att tillräckligt 
avkyla väggen. Plåtens eller tubväggens temperatur stiger då, och värmeövergången 
från rökgaserna minskas. Då plåtarna äro rena på vattensidan, är däremot plåtens 
medeltemperatur endast 30°-50m högre än vattnets. 

604. Torrkokning. Skulle vattnet av någon anledning sjunka för lågt i pannan, 
kan det hända, att eldstadstaket och delar av de översta tuberna komma över vatten-
ytan. Man kallar detta missförhållande torrkokning. Eldstadstaket kommer då i 
ångrummet och upphettas till en temperatur ungefär mitt emellan eldstadens och 
ångans. Är den förra 1 300° och den senare på grund av ångans överhettning 300°, 
blir plåtens temperatur omkring 800°, d. v. s. den har redan börjat glöda. Särskilt om 
taket är av koppar, blir dess hållfasthet i hög grad minskad genom upphettningen 
och fara för brott och pannexplosion uppkommer. Man måste därför noga tillse, 
att vattenståndet i pannan aldrig får sjunka under det lägsta märket. 

605. Pannexplosion. Om pannplåten av någon anledning blivit så försvagad 
på något ställe att den brister, blir följden en hastig tryckminskning i pannan. 
Trycksänkningen föranleder en ögonblicklig häftig ångbildning genom den värme-
mängd, som fi  fines  i vattnet. Den stora ångmängden sönderspränger pannan ännu 
mer, och det hela sker med sådan våldsamhet, att pannan eller delar av densamma 
slungas lång väg. 

606. Orsaken till en explosion kan vara olika. Pannplåten kan försvagas genom 
anfrätning utifrån eller inifrån på grund av läckor, pannstensbildning eller frätande 
ämnen i matarvattnet; pannan kan också vara för klent utförd för det tryck, för 
vilken den är avsedd. Det kan också av olika anledningar uppkomma bräckor i 
pannplåten, vilka om de icke bli upptäckta och avhjälpta t. ex. medelst svetsning, 
kunna växa så att plåten slutligen brister. Men den vanligaste orsaken är dock torr-
kokning, i det att den härvid till glödning uppvärmda plåten mister sin motstånds-
kraft, tänjes ut av trycket och slutligen brister. 
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607. Eldytans avdunstning sf örmåg a. Eldytans värde mätes av dess avdunst-
ningsförinag' a. Den bildade ångmängden hänföres då antingen till vikten av det 
för dess alstrande förbrukade bränslet eller till eldytan själv. 

För olika lok åtgår det ofta olika mängd bränsle för att alstra en viss mängd ånga, 
ja t. o. m. på för ögat alldeles lika lok, byggda efter samma ritningar och samtidigt, 
måste man elda mera på det ena än på det andra för samma kraftutveckling. Den 
mängd vatten, som i regel förångas vid lok, utgör för vanliga engelska stenkol 6-8 
kg för varje kilogram kol. Enbart svenska stenkol ha en avdunstningsförmåga av 
5-6 kg vatten per 1 kg kol och torvens avdunstningsförmåga är i gynnsammaste 
fall 3.5-4.5 kg vatten per 1 kg torv. 

Lok för våtånga avdunsta en något större 
och lok för överhettad ånga en något mindre 
ångmängd per kg bränsle, beroende på att vid 
de senare en del värme åtgår till överhettningen. 
Om loket har matarvattenförvärmare, kommer 
vattnet in i pannan uppvärmt till omkring 90° 
eller mera, och då denna värmemängd ej be-
höver tagas direkt från bränslet, ökas avdunst-
ningen i motsvarande grad. 

608. Ångavdunstningen på 1 ra2  eldyta är, 
som redan framhållits, olika för olika delar av 
eldytan. 

I bild 378 framställes genom teckning för-
loppet av ångbildningen i en panna med 73.6 m2  
total eldyta. Hela eldytan i pannan är uppdelad 
i 5 delar, av vilka den första delen omfattar eld-
ytan i eldstaden samt den närmast eldstaden 
befintliga eldytan i tuberna, vilken är likvärdig 
med den förra. De återstående 4 delarna utgöra 
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378. Förloppet vid vattenaudunstningen i en lokångpanna. 
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lika delar av tubeldytan. De över pannan uppritade olika stora rektanglarna angiva 
den mängd vatten i medeltal, mätt i kilogram, som för varje kvadratmeter på en 
timme överföres till ånga inom de olika delarna av eldytan. I den första delen av-
dunstas 170 kg, i den andra 46 kg, i den tredje 22 kg, i den fjärde 15 kg och i den femte 
blott 10 kg, allt per m2 eldyta och timme. Man finner härav, huru fort eldytans av-
dunstningsförmåga avtager, ehuru minskningen sker hastigast närmare eldstaden. 
Den direkta eldytans avdunstningsförmåga är lika över hela ytan, men sedan 
minskas avdunstningen framåt tuberna i en följd. Detta åskådliggöres av den i 
bilden uppritade kroklinjen. Man finner därjämte, att om tuberna förlängdes ännu 
mycket mera, skulle kroklinjen löpa ut i den vågräta baslinjen, d. v. s. avdunstningen 
skulle praktiskt taget upphöra i de längst fram belägna delarna av tuberna. 

Vid det försök, varpå framställningen enligt bild 378 grundar sig, är pannans 
ansträngning jämförelsevis liten. Avdunstningen uppgår till i medeltal endast 32.5 
kg ånga i timmen för varje m2  eldyta, under det att vid större ansträngning ång-
alstringen kan uppgå till 50-60 kg per m2 eldyta och timme. Rökskåpstemperaturen, 
som enligt bild 378 endast utgör 180°-205°, stiger vid större ansträngning till 350°-
400', varigenom förlusten till följd av avloppsgasernas temperatur i samma mån 
ökas och utbytet av eldningen försämras. 

609. Eftersom rökgaserna avgiva desto mera värme, ju varmare de äro i förhållande 
till vattnet i pannan, skulle man kunna taga ut mera värme ur de delvis avkylda go-
sema i tubernas främre del, om man föranstaltade att det kallaste vattnet i pannan 
befann sig därstädes. Detta uppnår man delvis genom att låta matarvattnet komma in 
i pannan i dess främre del. 

610. Rostytans storlek. Av bild 378 framgår, att eldytans ångbildningsförmåga 
hastigt avtager mot rökskåpet. En ökning av pannans eldyta med 10 % genom tub-
satsens förlängning skulle ej öka avdunstningen med mera än omkring 2 %. Om där-
emot rostytan ökas med 10 %, så ökas vid bibehållande av samma eldyta och bränsle-
sort pannans ångbildningsförmåga med omkring 8 %. Det är sålunda riktigare, att 
ur den för lokets arbete erforderliga ångmängden, vilken pannan skall alstra, be-
stämma rostytans storlek, än att såsom tidigare brukat ske ur denna ångmängd 
beräkna eldytan. Då vidare nämnda ångmängd huvudsakligen användes för att 
i cylindrarna omsättas i nyttigt arbete, bör rostytans storlek alltså stå i ett visst 
förhållande till cylindrarnas volym. 

Om C betecknar rymden i dm 3  (liter) av: 
1 cylinder vid tvillinglok, 
11/2 	„ 	„ trillinglok, 
2 	cylindrar vid fyrlinglok, 
1/2  lågtryckscylinder vid 2-cyl.-komp.-lok, 
1/2 	 13 	 3- 	3) 	 med en lågtr,  :cylinder, 
1 	 „ 	3- 	1) 	 „ två Mgt' :cylindrar, 

2, 	 1, 4- 	)7 

samt R rostytan i m2, så ligger vid eld  fling  med stenkol förhållandet mellan cylin-
dervolymen C enligt förestående beteckning och rostytan R (C : R) i regel inom 
de gränsvärden, som angivas i nedanstående tabell. 

18 
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611. Eldytans storlek brukar ofta angivas som en viss mångfald av rostytans. 
Ju större eldytan är i förhållande till rostytan, desto bättre tillvaratages det i eld-
staden alstrade värmet, men desto större blir också ångpannans vikt. Betecknar 
H eldytans storlek i m2, är i allmänhet vid eldning med stenkol 

H = 50 till 60.R för snäll- och persontågslok, 
H = 60 till 80.11 för godstågs- och växlingslok. 
Äro kolen stybbiga eller av sådan beskaffenhet, att de böra förbrännas i tunt 

lager, måste rostytan ökas, så att draget mellan roststavarna ej blir för starkt och 
kolen därigenom ryckas upp från rosterna. Ovan angivna förhållande mellan II 
och R minskas därvid. 

3. Reng öring av pannor 

612. Tvättning. Lokpannan är på grund av de tätt liggande tuberna och det 
ringa mellanrummet mellan ytter- och innereldstaden samt på grund av den stora 
vattenmängd, den avdunstar, mer än andra pannor utsatt för anhopning av pann-
sten och måste därför ofta göras ren. Det enklaste sättet härför är att spola pannan 
invändigt med en kraftig vattenstråle, vilken rycker loss pannstenen och sköljer 
ut densamma ur pannan. Man kallar detta att tvätta pannan. Vid pannans tvättning 
löstagas alla tvättpluggar och rensluckor (stycket 434) och vattenstrålen ledes 
längs med och tvärs över eldstadens eldytor såväl som framifrån längs tuberna. 
Genom de nedre tvättpluggshålen och rensluckan eller rensluckorna i rundpannans 
botten utrakas den pannsten, som ej följer med vattnet, med ett s. k. rensspett 
eller tvättspett vilket i övrigt även bör användas för att hjälpa vattenstrålen att 
bryta loss pannstenen. Rensspettet skall vara av mjukt järn, så att det ej repar 
pannplåten invändigt, varigenom frätor lättare kunna uppstå. Till rensspett användes 
även zinkplåt eller rotting. 

613. Förberedelser för tvättning. Tvättningen tager en ganska lång tid, om 
man vill vara rädd om pannan. Alla hastigare avkylningar genom att insläppa 
kall luft genom eldstaden eller kallt vatten i pannan, medan denna ännu är varm, 
äro i högsta grad skadliga för densamma. För att skydda pannan måste man därför 
låta den långsamt och fullständigt avsvalna, och först därefter bör vattnet tappas 
ur den. Användes kallt vatten för spolningen, bör avsvalningen ske under minst 
12 timmar och längre tid, ju större pannan är. Om omständigheterna icke medgiva 
en så lång avsvalningstid, kan man erhålla en något hastigare avkylning genom 
att tappa ut en del av det varma vattnet och därefter långsamt tillsätta kallt vatten 
samt upprepa detta förfarande ännu en eller flera gånger. 

Sedan vattnet blivit uttappat, bör pannan ej få tid att torka invändigt utan 
omedelbart spolas, ty om pannan torkar, torkar även pannstenen och blir däri-
genom svårare att spola loss. 
• 614. Tvättning med varmt vatten. Där det låter sig göra, är det synnerligen 

fördelaktigt att tvätta pannan med varmt vatten. Man, behöver nämligen då 
ej vänta så länge på pannans avsvalning, och således förkortas den tid, under 
vilken loket är oanvändbart. 

615. Förloppet vid tvättning. Tvättningen bör företagas i följande ordning. 
Först spolas eldstadstaket under samtidig användning av rensspettet och därefter 
behandlas eldstadens sidor och gavlar på samma sätt. Då eldstaden är väl rengjord, 
spolas rundpannan, varvid spolslangen förses med ett långt munstycke, så att tu-
berna efter hela sin längd kunna träffas av vattenstrålen. Genom ett av de nedre 
tvätthålen i rökskåpstubplåten införes ett långt rensspett, medelst vilket all den 
i rundpannans botten samlade pannstenen rakas ut. Efter en sista spolning genom 
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ett av dessa hål är rundpannan tvättad. Slutligen rensas eldstadens nedersta del 
från den därstädes efter rundpannans spolning samlade pannstenen. 

Sedan pannan blivit tvättad, återinsättas tvättpluggarna, väl insmorda (stycket 
434), och pannan fylles med vatten. Därvid bör iakttagas, att ej för mycket vatten 
påfylles, så att vattenståndet blir för högt, då pannan sedan uppeldas och vattnet 
utvidgar sig. 

Det bör ihågkommas att tvättningen ovillkorligen är nödvändig Pr lokpannans 
bestånd. 

Pannor, som matas med kalkhaltigt och förorenat vatten och i vilka således 
rikliga mängder pannsten avsätta sig, kunna ofta ej hållas rena en längre tid endast 
genom spolning. På dem måste då tuber och ofta även stagbultar och övriga eld-
stadsstag tagas ut, så att pannan inifrån blir åtkomlig för en grundlig rengöring. 

4. Pannors anfrätning 
Den avnötning, en panna är utsatt för, är nästan uteslutande en följd av den frätning, som 

rosibildning förorsakar. 
616. Likformig avrostning. Denna äger rum över större eller mindre delar av pannans 

platyta och har till följd en småningom skeende likformig minskning av godstjockleken på de 
angripna ställena. Dess uppträdande är mycket olika. Ibland angripes pannan utefter vatten-
linjen (stycket 101), ibland i bottnen m. fl. ställen. 

Uppstår någonstädes en läcka, föranleder den en hastig avrostning. Så snart därför en läcka 
upptäckes, bör den Torlos! möjlig! Idles genom diktning eller på annat lämpligt sätt. Försummas 
läckan, blir den allt svarare att täta, och platen blir slutligen så anfrätt, att den förlorar i styrka. 

Där vat stybb kommer i beröring med pannplåten, uppstå hastigt frätor. Detta är särskilt 
fallet i rökskåpet, varest tubplåten ofta har att uppvisa stora frätor. Rökskåpet bör därför 
alltid noga rengöras. Står loket oanvänt en längre tid, bjuder även försiktigheten, att pannan 
tömmes och får torka invändigt. 

617. Begränsad frätning är en annan form av förrostning, som vanligen förekommer i 
smärre oregelbundna fläckar med skarpt begränsade kanter och stort djup. Ibland finner man 
t. ex. en tub fullständigt genomfrätt och hålet blott ett par millimeter stort samt tuben i övrigt 
alldeles oskadad. På några få ställen i en panna kunna finnas fläckar 20-30 mm stora, där 
plåten är nästan genomfrätt, men pannan för övrigt oskadad. Ibland angripes nithuvudena 
och platen lämnas orörd och omvänt. Dylika frätor äro i viss mån beroende av godsets beskaffenhet 
på just det anfrätta stället eller rättare, det är i följd av viss beskaffenhet hos godset, som frätan 
uppkommit på sätt som skett. Frätor av detta slag förekomma ofta på pannor, som matas med 
kärr- eller myrvatten (stycket 102). 

På ställen, där trycket i pannan framkallar en fjädring i pannplåten, förekomma ibland smala 
ränder, vilka äro orsakade av en bristning i platen med åtföljande rostning. På en lokpanna 
uppstår ofta dylika ränder invändigt i yttereldstadens hörn. De kunna ha en betydlig längd 
och ett djup av 6-8 mm och mer. 

Invändigt utefter bottenringen uppstå å yttereldstaden nästan alltid betydliga anfrätningar. 
En bidragande orsak till deras uppkomst är den åverkan, platen lider av rensspettet vid pan-
nornas tvättning. Av spettet och de skarpa pannstensstyckena repas platen, som därigenom 
lättare utsättes för frätning. 

5. Oljeeldning åt lok 
618. Krisårens av kolbristen framtvingade vedeldning å loken var en nödfalls-

åtgärd, som både försvårade driften och ställde sig ungefär dubbelt så kostsam 
som eldning med stenkol. Det var därför helt naturligt, att järnvägarna efter världs-
krigets slut, då stenkol ännu icke kunde erhållas i tillräcklig mängd, undersökte 
möjligheterna att använda eldningsolja som bränsle för ångloken. Vid SJ ändrades 
sålunda ett 70-tal lok och försågos med oljebehållare och apparater för eldning 
med olja. När det något senare uppstod importsvårigheter för oljan, måste ett 
större antal av dessa lok återgå till den ursprungliga koleldningen. Försöken ha 
dock här liksom i utlandet visat, att eldningsoljan är ett utmärkt lokbränsle, med 
vilket man kan ta ut lokens fulla effekt, då de för eldningen lämpliga anordningarna 
äro för handen. 
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a. Eldningsapparaternas anordning 

619. Anordningen av apparaterna för oljeeldning på lok framgår i huvuddrag 
av bild 379. 

I eldstaden äro rosterna borttagna. Den befintliga asklådan med sina "dampar" 
är genom en inlagd plåtbotten delad i två rum, av vilka det övre utgör en utökning 
nedåt av eldstadsrummet. Bottnen är försedd med luftöppningar och klädd med 
eldfast sten, liksom också sidorna nedtill samt framvägg och sidor i eldstaden under 
valvet. Eldstadsluckan är ersatt med en större skyddsplåt med strålningsskydd på 
insidan och observationshål med vridlucka, genom vilket hål oljestrålen kan antändas 
och flamman iakttagas. I bakre änden under bottenringen är oljebrännaren placerad 
med riktning mot framgaveln under valvet. Flamman kommer alltså att vända 
under valvet, breda ut sig åt sidorna och bestryka eldstadens bakgavel och sidor, 
innan den fortsätter in i tuberna. Denna anordning, som icke återfinnes på utländska 
lok, vilka i regel ha brännaren i eldstadens framände, har visat sig särdeles lämplig 
och effektiv. 

De för oljeeldningen erforderliga apparaterna äro följande. 
Oljebrännaren är av s. k. Mexiko-typ, där mynningen har en spaltöppning för 

oljan och omedelbart under en något bredare men trängre spalt, genom vilken ånga 
blåses ut i ett tunt band och rycker med sig den utströmmande oljan, som finför-
delas, antändes och fyller eldstaden med en kraftig låga. 

Oljeregleringskranen, som är placerad i oljeledningen till brännaren. Kran-
kikens hål är på öppningskanten utformat till en spets för att underlätta finreglering 
vid liten matning. Krankiken vrides medelst en spindel med två kulleder för att 
hindra brytning samt upptill en regleringsanordning eller pådrag, en ratt med ett 
litet kuggdrev som rör sig på ett kuggsegment. 

Ventilstället med ångventiler, som är fyllt med ånga genom rör från pannans 
ventilställ. På ventilstället finnas ventiler för ångpådrag till brännaren, till ring-
sotaren i rökskåpet och till renblåsning av brännarens oljekanal. Det finns även en 
ventil som kan kopplas till luft- eller ångledning i stallet, varigenom tryckluft eller 
ånga kan ledas till brännaren och sotaren di loket skall eldas upp. 

Oljebehållaren. Denna är av rektangulär form och förlagd ovanpå tendern eller 
vid tanklok ovanpå vattentanken bakom hytten. För att nedbringa antalet på-
fyllningsstationer göres olietanken så stor, att den rymmer minst lika många ms 
olja som lokets kolförråd i ton. Ovanpå finnas två påfyllningsluckor med sil under 
öppningen. Luckorna äro anbringade vid tankens sidor för att de må kunna öppnas 
och olja påfyllas utan att man går upp på tanken, vilket är riskabelt om loket står 
under elektrisk kontaktledning. I främre änden under tankens botten är en "brunn" 
anordnad, där oljan kan värmas vid behov medelst en rörslinga med ånga, som 
tages från värmeledningsröret. I det löstagbara locket under denna brunn äro in-
tagen för ånguppvärmning samt oljeuttaget anordnade, ävensom avtappningsrör 
för att tömma tanken. Oljan rinner härifrån på grund av fallhöjden till reglerings-
ventilen. Vid tenderlok är en böjlig slang inkopplad vid övergången från tendern 
till loket. Genom att taga ut ånga till värmespiralen från tenderns värmeledningsrör 
undvikes särskild koppling med rörledning från pannan. På tanken finns vidare 
oljeståndsrör med gradering, utvisande oljemängden i tanken. 

Vattenavskiljare, s. k. ångfällor, äro anbringade på ångrörens lägsta punkter 
samt i avloppet från värmeslingan. 

Vid användning av tjock eldningsolja (nr 3) kan det å tenderlok vara behövligt 
att anbringa en extra 1 örvärmare i form av en ångmantel omkring oljeröret. Någon 
dylik förvärmare är icke utvisad på bild 379. 

Eftersom olj an icke alstrar några gnistor vid sin förbränning, är gnistsläckaren 
obehövlig. 
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b. Oljeeldningens skötsel 
1. Uppeklning. 

620. Om loket är "kallt", d. v. s. icke har tryck i pannan, tillkopplas ånga eller 
tryckluft medelst det härför avsedda anslutningsröret. Ventilstället å pannan 
skall vara avstängt och "asklådans" dampar öppna. Sotaren pådrages i erforder-
lig grad. Ångventilen till brännaren öppnas något. Avstängningsventilen för oljan 
vid tanken öppnas. En oljedränkt trasselsudd införes genom tändhålet i eldstads-
öppningens plåt. Oljeregleringskranen öppnas försiktigt, och oljan samt ångan till 
brännaren regleras så, att förbränningen blir fullständig, röken från skorstenen 
skall vara svagt brunfärgad. Då ett ångtryck av 3 à 4 kg erhållits i pannan, släpps 
ånga från denna till ventilställen och hjälpångan eller luften kopplas ifrån. Intaget 
för ånga förses med blindkoppel, om ånga använts, eljest stänges luftkopplingens 
kran. 

Uppeldningen skall ske varsamt och ej på kortare tid än 1y2  à 2 timmar från 
kallt vatten i pannan, eljest skadas denna. Trycket till oljebrännaren bör ej vara 
mer än 0,6 å 0,8 kg pr cm2. Sedan murningen i fyrboxen blivit varm, kan sotaren 
i regel stängas, då det naturliga draget är tillräckligt. 

Om lågan skall släckas, stänges oljekranen först, 15 å, 30 sekunder senare ångan 
till brännaren och slutligen sotaren. Är sotaren ej pådragen, skall den sättas till 
innan oljan avstänges och sedan stängas till sist, så att eventuella oljegaser i eld-
staden avlägsnas och explosion av dessa förebygges. Damparna skola också stängas. 

2. Loket i tjänst. 
621. Oljan och ångan till brännaren samt luftdamparna regleras så, att förbrän-

ningen blir fullständig. Svart rök anger att oljetillförseln är för stor. Eldning och 
körning skall anpassas ömsesidigt och god kontakt hållas mellan föraren och eldaren. 
Före avgång från station och före hård körning skall eldning ske med så stark låga, 
att murverket och pannan blir tillräckligt uppvärmda. Vid strävan efter rökfri 
förbränning bör dock för stort luftöverskott undvikas, emedan detta avkyler för-
bränningsgaserna. Röken bör vara svagt brunfärgad, är den ej längre skönjbar, 
måste man befara att luftöverskottet är för stort, varvid dampöppningen bör minskas. 

Lågan bör hållas brinnande även vid växling, dock med minsta möjliga matning, 
varvid lufttillförseln även minskas med damparna eller dessa stängas. Måste lågan 
släckas för en kort stund, kan den åter tändas mot murverket om först ånga och 
sedan olja pådrages. Efter en längre avstängning av oljan, måste lågan åter tändas 
med trassel, träull, el. dyl. Vid all tändning skall sotaren först dragas på, därefter 
ånga till brännaren och sist oljan. 

3. Avställning. 
622. Vid släckning stänges först oljepådraget, därefter ångan till brännaren och 

slutligen sotaren, varefter damparna och oljekranen vid tanken även stängas. 
Vid avställning i stall stänges även luckan under brännaren. 

Vid avställning å station, där tryckluft eller hjälpånga ej kan erhållas, bör ång-
trycket ej tillåtas sjunka under 3 à 4 kg pr cm2. 

6. Elektropanna för ånglokreserv 
623. Tågdriften på de elektrifierade bandelarna är förenad med den vanskligheten, att ström-

tillförseln av elektrisk energi av någon anledning kan bli avbruten. Linjen blir då "strömlös", 
och tågen kunna följaktligen icke gå fram till sina bestämmelseorter. För att minska olägen-
heterna vid dylika driftsavbrott bör det finnas ånglok i reserv, vilka skyndsamt kunna sändas 
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380. Elektropanna för ånglokreserv. 1: 40, 1: 8. 

ut som ersättning för den elektriska dragkraften. Dylika reservlok finnas stationerade på ett 
antal platser i olika delar av landet. Förutsättningen för en snabb utryckning är dock att loket 
befinner sig "under ånga", eftersom en uppeldning från kallt tillstånd skulle ta rätt lang tid. 
Man kan nöja sig med att hålla ett ångtryck av 6-8 kg pr cm2, emedan trycket lätt kan tagas 
upp till sin fulla höjd under själva utryckningen. 

En vanlig reservfyr förbrukar bränsle och Ar besvärlig att sköta, dessutom Averkar den eld-
staden och tuberna. Man har därför valt att använda en elekiropanna för varmhållningen, varvid 
vattnet i lokpannan bringas att cirkulera genom denna vid sidan av loket uppställda elektro-
panna. Förbindelsen mellan pannorna förmedlas av metallrör med ledade kopplingar. Anord-
ningen visas d bild 380, där elektropannan är kopplad till ett lok litt. B. 

Själva elektropannan består av en cylindrisk behållare av plåt med välvda bottnar genom-
dragen av ett antal 75 mm tuber. I tuberna äro värmeelement inlagda, vilka uppvärmas medelst 
elektrisk ström. Effekten av uppvärmningen ökas genom en motordriven fläkt omedelbart Over 
tubsatsen, som driver luften att cirkulera upp genom tuberna och ned i mellanrummet utanför 
panncylindern. Vattnet i elektropannan kommunicerar med vattnet i lokpannan genom en övre 
och en nedre rörförbindning med avstängningsventiler närmast pannorna och ledade, lätt lös-
tagbara kopplingar. Genom en teleskopisk anordning kan även längden av kopplingsrören 
anpassas. Då loket skall rycka ut, lossas kopplingsmuttrarna närmast lokpannans avstängnings-
ventiler, den byre kopplingsdelen hanger då i en ståltrådslina under det att den undre vanligen 
lossas i båda Andar och lägges åt sidan. 
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Till skydd mot olycksfall, i händelse loket av misstag köres ut innan huvudventilerna vid 
lokpannan stängts, äro spärrventiler inbyggda vid kopplingsrörens ändar. Ventilerna hållas 
öppna av inlagda spiralfjädrar, men stängas då vid rörbrott vatten och ånga rusa ut genom 
desamma. Särskilda pyskranar äro anbringade på kopplingarnas knästycken för att blåsa ut 
trycket i rören innan losskoppling sker. Ångtrycket och temperaturen på vattnet regleras medelst 
en termostat på elektropanna, vilken anordning påverkar fläk Len, så att den sättes i gäng, då 
temperaturen sjunkit under en viss gräns, samt avstänges, då avsedd temperatur uppnåtts. 

Elektropannan är på effektivt sätt isolerad mot värmeförlust, så även rörkopplingarna. Lok-
pannans isolering söker man också förbättra genom extra beklädnad av rökskapsmanteln och 
skorstenen, vilken senare täckes av ett tättslutande lock. Eldstadshålet tillslutes också med ett 
väl inpassat lock. Mellan bottenringen och asklådans fläns inlägges asbest, och eldstadens iso-
lering drages ned till bottenringens underkant. 

Ånglok, som äro uppställda som dylik resery fôr den elektriska driften, kunna dock Wen i 
viss utsträckning utnyttjas för transportarbete inom stationeringsortens närmaste område. 

7. Provning av pannor 
624. Vatten- och ångprov. Alla ångpannor, vare sig de äro nytillverkade eller undergått 

reparation, skola före begagnandet provas dels med vattentryck (kallprov) och dels med ångtryck 
(ångprov). Härvid skall vattentrycket vara 5 kg per cm2  och ångtrycket 2 kg per cm2  högre än 
pannans arbetstryck. Trycket skall vidmakthållas under minst 15 minuter. Provtryckets egent-
liga ändamål är att upptäcka möjliga felaktigheter, speciellt otätheter hos pannan, så att dessa 
i tid kunna avhjälpas. Pannan skall vid proven visa sig fullt tät även för lätta slag med en ham-
mare å nitar, flänsar och stag, samt vid vattenprovet ej visa tecken till kvarblivande formför-
ändringar. Genom detta sått att prova pannan giva sig vanligen slarvig nitning och mindre 
omsorgsfull uppassning av såväl plater som stag ganska tydligt tillkänna. 

381. Kontrolhatt i eldstaden vid proviryckning. 

625. Forrnförändringar vid proven Formförändringarna uppträda särskilt vid eldstaden 
på grund av dess mera oregelbundna form. Uppmätningar äga därför rum av eldstaden före, 
under och efter vattenprovet, och måtten tagas mellan bestämda punkter på eldstadens väggar. 
Vanligtvis är det fyra olika mått, som tagas, tvenne tvärs över eldstaden, bild 625, ett upptill 
vid A och ett nedtill vid B, ett mått C mellan eldstadstakets mitt och bottenringen samt ett D mellan fram- och bakgaveln. 

Uppvisar pannan kvarblivande formförändringar, får den i det skick den då befinner sig ej 
tagas i bruk. Små formförändringar på någon millimeter, vilka ej ökas efter ytterligare prov, 
äro utan betydelse. 

Vid vattenprovet skall all armatur vara uppsatt på sina platser. 
Skulle pannan av någon orsak brista under vattenprovet, är en jämförelsevis ringa öppning 

tillräcklig för att allt trycket skall försvinna. Då vatten knappast kan sammantryckas, behöver 
vid provet blott en ringa vattenmängd, beroende på pannans elasticitet, ytterligare inpumpas, 
sedan pannan blivit fylld, för att det erforderliga provningstrycket skall erhållas. Någon fara 
för dem, som utföra provet, förefinnes således icke. 

Vid vattenprovet måste dock tillses, att någon luft ej finnes kvar i pannan. Ty i så fall försvåras tryckstegringen vid pumpningen, och om en bristning inträder, kan lätt en fördårvbringande 
explosion äga rum. Man bör därför vid inpumpningen av vattnet i pannan alltid se till, att något 
vatten till en början tryckes ut genom ett högst upp på pannan beläget hål, t. ex. genom smörj-
koppen eller skruvproppen å domlocket. 
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Tredje delen 

Maskineriet 

I. Inledning 
För att utnyttja den i en ångpanna alstrade ångan och omsätta dess på grund 

av trycket inneboende kraft i nyttigt arbete användes cingmaskinen. 

1. Ångmaskinens delar 
626. Kolvrörelsen. Ångmaskinen, bild 382, utgöres av en cylinder 10, i båda 

ändar ångtätt tillsluten. I cylindern finnes en kolv 11, medelst tätningsringar ång-
tätt inpassad, dock så att den kan skjutas fram och tillbaka i cylindern. Inslä,ppes 
ånga i cylinderns ena ände, skjutes kolven på grund av ångans tryck till andra 
änden av cylindern. Vid kolven är fäst kolvsteingev, 12, som går genom cylinder-
locket och där tätas medelst packningsdosan 13. Kolvstången är fäst vid tvärstyeket 
15, styrt av styrskenorna (gejderna) 5 och 14 och genom tvärstyeksbulten 6 förenat 
med ena änden av vevstaken 16, som med sin andra ände omfattar vevtappen 22, 
fäst i veven 21 på axeln 20. Om ångan nu får verka på kolvens vänstra sida och när 
den kommit till slutet av slaget på dess högra, vrides axeln runt i pilens riktning. 

382. Anordning av en ångmaskin. 

Då kolven befinner sig i någon av cylinderns ändar, stå kolvstång, vevstake 
och vev i rät linje med varandra. Ångtrycket är därvid icke i stånd att vrida axeln, 
emedan vridningsmomentet är lika med noll (stycket 26). Dessa båda lägen benäm-
nas med ett gemensamt namn maskinens dödpunktslägen, det främre och det bakre. 
För att maskinen skall komma över sina dödpimktslägen., anbringar man å fasta 
maskiner ett svänghjul, vilket genom sin tröghet vrider maskinen över dödpunkts- 
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läget. Vid lok tjäna drivhjulen i någon mån som svänghjul, men maskineriet vrides 
över dödpunktsläget även genom lokets och tågets strävan att på grund av trög-
heten bibehålla sin fart. Därjämte har loket alltid två, stundom tre eller fyra cy-
lindrar, med tillhörande kolv- och vevrörelse, vilka ha sina vevar så ställda i för-
hållande till varandra, att, när en vev står i dödpuinktsläge, en annan vev alltid 
verkar vridande på axeln. 

627. Slidrörelsen. För att en maskin skall arbeta, måste ångan i regelbundna pe-
rioder insläppas än på ena, än på andra sidan om kolven, samtidigt som den för-
brukade ångan på motsatt sida utsläppes. Detta sker medelst sliden 2 och dess rörelse-
anordning. Sliden är en plan eller cylindrisk kropp, som växelvis öppnar och avbryter 
förbindelsen mellan slidskåpet och de till cylindern ledande ångkanalerna 7 och 9 
för ångan och samtidigt sätter den avstängda kanalen i förbindelse med avloppet 8. 

Ytan, i vilken dessa kanaler utmynna och på vilken sliden föres fram och till-
baka, kallas slidplanet. Detta bildar samtidigt botten i en vid cylindern anbragt 
låda, slidskåpet 1, till vilken ångan ledes från pannan. Då sliden är cylindrisk, kolv-
slid, bild 464, omslutes den av en hylsa, slidfodret 4, i vilket ångkanalerna utmynna. 

Sliden röres fram och åter genom slidstången 4, som är införd i slidskåpet 
genom packningsdosan 3 och som i föreliggande bild genom en vickaxel 23 står i 
förbindelse med excenterstången 17, vilken erhåller sin fram- och återgående rörelse 
från den å drivaxeln fästa excenterskivan 18. Denna omfattas av den med excenter-
stången förbundna excenterringen 13. Vid en del lok med utvändig slidrörelse saknas 
excenterskivan, och excenterstången erhåller då sin rörelse från en vid drivaxeln 
fäst vev, motvev, bilderna 141, 145 och 444. 

2. Kolvens ()eh vevens inbördes rörelse 
628. Kolvens fram- och återgående rörelse i cylindern överföres genom vevstaken 

till veven och vrider denna runt. En rätlinjig rörelse överföres således med tillhjälp 
av vevstaken till en cirkellormig rörelse. Dessa båda rörelser stå i ett visst beroende 
av varandra. 

629. I bild 383 föreställer cirkeln ADBC vevtappens rörelse och linjen z11/31  tvär-
styckets eller kolvens rörelse, eftersom de äro lika. Linjen D/31  föreställer vevstaken. 
Då axeln vrides ett halvt varv, går alltså vevtappen i riktning av pilen / från A 
till B samtidigt som tvärstyckstappen., vilken får föreställa kolven, går från Al 
till .B1  enligt pilen H. 

Vi indela nu vevtappens väg i tolv lika delar Aa, ab, be etc. Därefter taga vi 
vevstakens längd DD' som radie och punkterna a, b, c, d etc. som medelpnukter 
för cirklar, som skära linjen A1B1  i punkterna al., 	etc. Dessa punkter utvisa 
alltså kolvens lägen, då vevtappen befmner sig i punkterna a, b, c, d etc. 

630. Om vi nu jämföra vevens och kolvens rörelse, finna vi, att då veven går de 
lika långa delsträckorna Aa, ab, be etc. bli de motsvarande sträckorna av kolvens 
väg högst olika. Alal är mycket kort, a'b' något längre och sedan ökas delsträckorna 
till ungefär mitten av slaget, varefter de åter avtaga, då kolven nalkas den motsatta 
änden av slaget. Och eftersom vevtappen rör sig med likformig hastighet och an-
vänder samma tid för varje delsträcka Aa, ab, etc., måste kolven även använda 
samma tid ph sina motsvarande delsträckor 	alb' etc. Men då dessa äro olika 
långa följer, att kolvens hastighet förändras högst betydligt under slaget. Sedan den 
i vändpunkten ett ögonblick stått stilla, rör den sig först sakta i början av slaget, ökar 
efterhand hastigheten, tills den nått mitten av slaget, varefter dess hastighet åter så 
småningom avtager och nedgår till noll vid slagets motsatta ände. 

631. Man bör även lägga märke till, att avståndet Alai (närmast den ena änden 
av slaget) är mindre än avståndet Bill (närmast den andra änden av slaget), och 
att delen Ai är mindre än delen Pk'. Vid fortsatt jämförelse framgår, att alla stvc- 
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kena från Al till f1  äro mindre an motsvarande stycken från Bl till P. Då vevtappen 
D år i punkten f, mitt emellan A och B, är kolven i punkten p och således ej i mitten 
av sitt slag, eftersom denna mittpunkt är 01. Härav framgår, att kolvens rörelse, 
utom att den är föränderlig, även är osymmetrisk, så att kolven rör sig hastigare i 
den från drivaxeln vända halvan av cylindern tin i den andra. 

583. Kolvens och vevens inbördes rörelser. 

632. Kolvens osymmetriska rörelse beror helt och hållet på förändringen av den 
vinkel, som bildas mellan vevstaken och kolvstångens riktningslinje och som an-
giver vevstakens olika lutningar under ett slag. Denna vinkel är beroende av vev-
stakens längd i förhållande till vevlängden. Ju längre vevstaken är för en och samma 
vevlängd, desto mindre blir skillnaden mellan delarna Alai och Eli', och detsamma 
gäller även de övriga delarna. Om man kunde använda en oändligt lång vevstake, 
skulle denna skillnad försvinna. Följaktligen: ju längre vevstaken är i förhållande till 
veven, desto närmare står kolven cylinderns mitt, då veven stew i 90° vinkel mot kolv-
stångsriktningen. Vad som här framhållits, då veven befinner sig i övre delen av sitt 
varv, gäller i lika grad för nedre delen. 

633. Vevstakens längd i förhållande till •veven har en viss betydelse för lokets 
gång. Kraften i vevstaken åstadkommer nämligen ett tryck från tvärstycket mot 
gejderna, vilket oroar lokets gång (stycket 919). Eftersom trycket blir större ju 
mera vevstaken lutar, d. v. s. ju kortare den är i förhållande till veven, följer alltså 

384. Vevrörelsen i förenklad bild. 
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att man vid en given vevlängd bör söka få vevstaken så lång som möjligt. I allmänhet 
söker man hålla den 4-6 gånger längre än veven. 

634. Bild 384 visar vevrörelsen i förenklad form. Linjen ab föreställer kolvslaget, 
of veven och ef vevstaken. Uppdrages en cirkelbåge fm med radien ef, så är stycket 
cm lika med ae, d. v. s. lika med kolvens väg från ändpunkten a. Ty ac är lika med 
em lika med vevstakens längd, och sedan den gemensamma sträckan ec borttagits 
från dessa lika längder är alltså återstoderna ae och cm lika stora. Om linjen in 

drages vinkelrätt mot cd, inses 
lätt, att det lilla stycket nm 
blir mindre ju längre vev-
staken ef tages och att det vid 
oändligt lång vevstake skulle 
bli lika med noll. 

635. I vissa fall kan det vara 
fördelaktigt att vid studiet av 
vevrörelsen tänka sig vev-
staken oändligt lång. Kolvens 
väg erhålles då helt enkelt 
genom att från vevtappens 
läge draga en linje vinkelrätt 
mot kolvstångens förlängning. 
Detta framgår av bild 385, där 
olika vevlägen angivas av 
linjerna oc, od och oe. Mot-
svarande kolvlägen erhållas 
genom att draga linjerna cc', 
ddl och eel vinkelräta mot ab. 
När veven befinner sig i c, har 
kolven gått stycket ac', när 

veven kommit till d, är kolvvägen adl,  och då veven vridit sig till läget e har 
kolven gått hela sitt slag ab, vänt och kommit till el. Omvänt: känner man kolvens 
läge, t. ex. cl, erhålles motsvarande vevläge genom att från cl draga linjen cic vinkel-
rat mot ab. Linjen.s skärningspunkt c med vevcirkeln angiver vevtappens läge. 

II. Kolvrörelsen 
636. Till kolvrörelsen räknas alla de delar av maskineriet, som omedelbart över-

föra ångkraften till driv- och koppelaxlarna. Hit höra således ångcylindrar med 
tillbehör, kolvar och kolvstänger, tvärstycken med deras styrskenor (gejder) samt vev-
stakar och koppelstänger. 

1. Ångcylindrar 
637. Lokets hela anordning är i mycket beroende av antalet och anordningen av 

ångcylindrarna. Cylindrarna äro nästan utan undantag fästa framtill å loket. Allt 
efter ångans sätt att verka äro cylindrarna å samma lok lika eller olika stora. Man 
skiljer därvid mellan tvilling-, trilling- och fyrlinglok samt kompoundlok. 

638. Tvilling-, trilling- och fyrlingloken hava vardera två, tre och fyra lika stora 
ångcylindrar, anordnade lika på båda sidor om lokets mittlinje med en cylinder i 
denna linje vid trillinglok. Från varje cylinder utsläppes ångan genom blästerröret 
och skorstenen i fria luften, sedan den verkat i cylindern. 

639. Vid kompoundlok åter verkar ångan först med fullt tryck i en mindre cy-
linder, högtryckscylindern, för att därefter med minskat tryck utföra ytterligare 
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arbete i en större cylinder, letgtryckscylindern, innan den utsläppes i det fria. Ett så 
anordnat lok är ett tvåcylinder-kompoundlok. Vid fyrcylinder-kompoundlok finnas två 
högtrycks- och två lågtryckscylindrar på olika sätt anordnade i förhållande till 
varandra, men dock mest så, att på varje sida om lokets mittlinje finnas en hög-
trycks- och en lågtryckscylinder. Aven trecylinder-kompoundlok finnas med antingen 
en högtrycks- och två lågtryckscylindrar eller två högtrycks- och en lågtrycks-
cylinder. Bild 121 visar ett sexcylinder-kompoundlok med två högtrycks- och fyra 
lågtryckscylindrar. 

Med ett kompoundloks cylindrar äro förbuudn.a en del särskilda anordningar, 
dels avsedda att underlätta lokets igångsättning, dels för en tillfällig ökning av dess 
dragkraft. För dem redogöres på särskilt ställe. Se IV. Kompoundlok, sid. 356. 

a) Lokeylindern i allmänhet 

640. En lokcylinder av äldre modell med planslid återgives i bild 386. 
Den egentliga cylindern 14 är gjuten i ett stycke med slidskåpet 2. Cylindern är 

i sina båda ändar tillsluten genom cylinderlocken 10 och 15, av vilka 10 är det främre 
och 15 det bakre. Slidskåpet tillslutes genom ett större lock 4 samt framtill genom ett 
mindre lock 8. Bakre cylinderlocket 15 är försett med ett hål 17 för kolvstången, 
vilket hål tillika utgör packningsdosa för kolvstångens packning. Detta cylinderlock 
är även försett med två ansatser 16, vilka tjäna som fäste för tvärstyckets styr-
skenor, gejderna. I bakre slidskåpsväggen finnes packningsdosan 1 för slidstången 
och i slidskåpets främre lock styrhylsan 9 för den förlängda slidstången. Cylinderns 
och slidskåpets väggar äro förstärkta medelst förstärknings!).  ädrarna 13 och 18. 

386. Angcylinder för lok med planslid. 1: 20. 

Vid vardera änden av cylinderloppet finnes en insvarvning eller släppning 11, 
som vid övergången till cylinderloppet är konisk. Dennas ändamål är att vid cy-
linderns avnötning hindra uppkomsten av en, kant vid slutet av slaget. I kolvens 
ändlägen bör därför dess yttre tätningsrin,g skjuta något över kanten på släpp-
ningen. Denna underlättar också kolvens införande i cylindern genom att den koniska 
släppningen så småningom pressar ihop kolvringarna till cylinderloppets vidd. 

641. Slidskåpet är vanligen anbragt över cylindern, men kan även anbringas på 
sidan om densamma i lodrätt eller lutande läge. 

I slidskåpet finnes slidplanet eller slidspegeln 3 med sina tre kanaler 5, 6 och 7 
av vilka de båda yttre ångkanalerna 5 och 7 gå till cylinderns ändar, under det att 
avloppskanalen 6 står i förbindelse med avloppsröret, som leder avloppsångan till 
blästerröret. 
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Kanalerna 5 och 7 böra i regeln vara så korta som möjligt, på det att det rum, 
som vid kolvslagets början bildas av ångkanalen samt rummet mellan kolven och 
cylinderlocket, ej skall bli för stort. Detta rum kallas det skadliga rummet (stycket 
743). 

642. På cylinderns lägsta punkt finnas framtill och baktill med hål försedda 
vårtor 12, som tjäna som fäste för ventiler, genom vilka i cylindrarna inkommet 
vatten kan blåsas ut (stycket 684). 

Ett par andra vårtor 19 finnas även, till vilka kan skruvas en indikator (stycket 
788), medelst vilken ångans arbete i cylindrarna kan uppmätas. Under vanliga 
förhållanden äro hålen uti vårtorna 19 igensatta med ingängade metallproppar. 

643. För att minska den för ångans utnyttjande så skadliga avkylningen skola 
cylindrarna isoleras, vanligen medelst s. k. isoleringscement, asbest eller amiant. 
Utanpå isoleringen anbringas täckplåtar och beklädnadsplåt. 

b) Olika slag av lokeylindrar 

644. Cylinderns form är beroende på lokets anordning såsom två- eller flercylind-
riskt, om cylindrarna äro yttercylindrar eller innercylindrar, eller om loket är ett 
tvilling- eller kompoundlok. Vidare om slidskåpen äro belägna över cylindrarna 
eller på sidan om dem, och om slidskåpen äro avsedda för planslider eller kolvslider. 
I det följande lämnas exempel på olika typiska anordningar. 

645. Bild 386 återgiver en yttercylinder 
med över cylindern beläget och med 
denna i ett stycke gjutet slidskåp. Kolv-
stången är genomgående endast i det bakre 
locket, under det att slidstången har styr-
ning även i främre slidskå' pslocket. 

646. På liknande sätt är den i bild 387 
visade cylindern anordnad, men med den 
skillnad, att slidskåpet är beläget på sidan 
om cylindern innanför ramplåten. Slid-
skåpet ligger därför jämförelsevis långt 
från cylindern, varigenom ångkanalerna 
blivit långa. 

647. Bild 388 visar en cylinder, avsedd 
för överhettad ånga och med placering 
utanför ramarna. Slidskåpet är avsett för 
kolvslid. Såväl kolvstången som slidstången 
äro genomgående i både främre och bakre 
locken. Vid 1 och 2 fästas säkerhets- och 
luftvägsventilerna i bild 403. 

648. En annan cylinder med rundslid 
för överhettningslok visas i bild 389. 
Här ligga de båda cylindrarna mellan 
ramarna. Slidskåp för rundslider och ång-
rör för tillopp och avlopp ha inbyggts i 
den från cylindern uppgjutna pannsadeln. 
Vid insidan äro de båda cylindrarna sam-
manskruvade med varandra och bilda här-
igenom en kraftig ramförstagning. 

De hittills nämnda cylindrarna äro av-
sedda för tvillinglok. 
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389. Angcylinder med pannsadel förlagd mellan ramarna. 1: 20. 

287 

388. Angeglinder for lok med kolvslid. 1: 20. 
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390. Angcylindrar, 141rycks- och högtrycks-, för kom poundlok. 1: 20. 
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649. De i bild 390 visade cylindrarna äro däremot avsedda för kompoundlok. 
Cylindrarna äro gjutna i ett stycke med var sin halva av en mellan ramarna in-
passad sadel. De båda sadelhalvorna äro sammanskruvade med varandra, och sadeln 
uppbär pannan framtill vid rökskåpet. I sadeln äro tillopps- och avloppsrören för 
ångan ingjutna. Sadeln tjänar samtidigt som en kraftig stagning mellan ramarna. 
Slidskåpen, avsedda för planslider, äro belägna över cylindrarna. De äro dock icke 
gjutna i ett stycke med dem, utan bestå av en ram 2, som samtidigt med locket 3 
fastskruvas vid cylindrarna med för lock och slidskåp gemensamma skruvar. Ge-
nom denna anordning kunna slidskåpen nedtagas, varigenom slidplanen bli lättare 
tillgängliga för eftersyn. Slidstången är endast styrd genom en packningsdosa i 
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bakre slidskipsviiggen. Vid 5 är den i bild 487 visade ventilen belägen, och 1, är 
ven,tilhus för de i bild 401 återgivna luftvägsventilerna. Kanalen 6 står i förbindelse 
med en luftinsläppnimgsventil för avloppsröret, och genom kanalen 4 ledes hög-
trycksånga till rummet 2, vid växelventilen, bild 487. Plattan 7 stöder genom 
ett mellanstycke mot boggin i bild 215. 

650. Vid kompoundlok med fyra cylindrar äro i allmänhet högtryckscylin.d-
rarna belägna innanför ramarna och lågtryckscylindrarna utanför desamma. Denna 
anordning nödvändiggöres ofta av utrymmesskäl, men är lämplig även ur den syn-
punkten att högtryckscylindrarna med sin högre ångtemperatur därigenom bättre 
skyddas mot avkylning. 

c) Lock 
651. Cylinderlock. Cylinderlocken skola hava en sådan form, att de inskränka 

det skadliga rummets storlek inom vederbörliga gränser, dock utan att inkräkta 
på ångans inströmningsöppning. Locken skola därför invändigt följa kolvens form 
samt, om så behövs, vid ångkan.alema vara försedda med urtagningar. Formen 
på locken är således i allinänhet mer eller mindre skålig, varigenom de även bliva 
mera motståndskraftiga mot ångtrycket. Därjämte förstärkas locken oftast med 
tillgjutna förstärkningsfjädrar. Lockens olika form framgå av bilderna 386-390 
samt dessutom av bild 391 och 392. 

Locken äro fästa vid cylindern med muttrar och pinnskruvar, ingängade i cy-
linderflänsen. 
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391. Främre och bakre cylinderlock för 6verhettningslok. 1: 10. 

652. Den yta av locket, som ligger till mot cylinderns flans, bör noggrant svarvas, 
och tätningen sker bäst därigenom, att anliggningsytorna omsorgsfullt planas och 
vid lockens uppsättning bestrykas med ett tunt lager linolja. Tätningen kan även 
åstadkommas medelst en mellan ytorna lagd ring av koppar. Andra tätnings-
medel, såsom mönjekitt med eller utan mässingsduk, asbestgarn m. m. äro mindre 
att föredraga. Anliggningsytan bör vidare vara ganska smal, emedan den då är 
lättare att hålla tät, samt obetydligt upphöjd över den övriga delen av flänsen eller 

19 
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locket. Locket är därjämte försett med en styrning 3, bild 391, så att det alltid in-
tager rätt läge i förhållande till cylindern,s mittlinje. 

Cylinderlocken skola väl isoleras, bild 391, för att minska förlusterna genom 
ångans avkylning och kondensering vid inträdet i cylindrarna. 

653. För att underlätta lossandet förses locken ofta i kanten av flänsen med små 
urtagningar 2, bild 391, i vilka en mejsel kan drivas in och därvid skilja lock och 
cylinder åt. För samma ändamål kunna även användas tre eller fyra i lockets flans 
ingä,ngade skruvar, som stöda mot cylinderns fläns och, då de nedskruvas, skilja 
locket från cylindern. 

392. Bakre cylinderlock av äldre typ. 1: 8. 

w 
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393. Slidskåp med lock för planslid. 1: 8. 

654. Slidsktipslock. Sfidskåpslocken fästes på samma sätt som cylinderlocken. 
Tätningsytorna utföras på samma sätt och likaså styrningen mellan lock och slid-
skåp. Slidskåpslocken böra även väl isoleras för att minska värmeförlusterna genom 
utstrålning. 

Vid planslider äro slidskåpen i regel försedda med ett större lock, som vid avlyft-
ning lämnar sliden och slidplanet fria för tillsyn, bild 387 och 390. I de fall, då sliden, 
och slidstången ej kunna insättas genom nämnda lock, måste ett mindre lock 8, 
bild 386, anbringas vid slidskåpets gavel. Lockens form är här i allmänhet fyrkantig 
och de förstärkas ofta med gjutna fjädrar, vilka vid lock av gjutjärn böra vara an-
bringade invändigt för att bäst fylla sitt ändamål. 
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En särskild form äger slidskåpslocket i bild 393. Då locket borttages, blir slid-
spegeln. lätt åtkomlig för eftersyn. 

Vid kolvslider finnas i regel tvenne lock för varje slid, ett i vardera änden av slid-
skåpet. Dessa lock äro vanligtvis runda och formen påminner i övrigt om cylinder-
lockens. Dylika slidskåpslock återfinnas i bild 388 och 464. I bild 389 äro slid-
skåpslocken utbildade till kåpor, som leda den i cylindern förbrukade ångan från 
slidskåpet till avloppet. 

d) Material för cylindrar och lock 
655. Cylindrarna gjutas av grått, finkornigt tackjärn med lämplig tillsats av stål-

skrot, s. k. cylindertackjärn (stycket 130), så att den största möjliga hårdhetsgrad 
erhålles, vilken medgiver maskinbearbetning. Större cylinder- och slidskåpslock 
gjutas ofta av medelhårt stålgjutgods liksom även i regel bakre cylinderlocken å 
överhettningslok, enär dylika av gjutjärn hava benägenhet att spricka. Lock av 
stålgjutgods bliva ej blott starkare utan även lättare än lock av gjutjärn, därför 
att de förra kunna utföras med tunnare gods. Då locken göras av gjutjärn, skall 
detta vara av segaste och bästa slag. 

Bild 388 visar cylinderlock av stålgjutgods, och. slidskåpslock av samma mate- 
rial äro återgivna i bild 389 och 390. övriga lock å bilderna äro av gjutjärn. 	• 

Godstjockleken i cylinderväggen avpassas efter ångtrycket samt efter cylinder-
diametern, men bör ej gärna vara mindre än 25 mm. Cylindrarna slitas nämligen 
ganska fort genom nötningen från kolvringarna och bliva orunda och repiga, varför 
loppen tid efter annan måste omsvarvas. Ar då godset tunt, måste cylindern snart 
bytas ut. 

Då en cylinder med tillräckligt tjockt gods blivit mycket urborrad, kan den repa-
reras genom att i cylindern pressa in ett foder av gjutjärn. 

e) Cylindrarnas fastsättning vid ramarna 

656. Cylindrarna uppsättas i allmänhet vågrätt, men då utrymmet av någon orsak 
förhindrar detta eller anordningarna i övrigt kräva det, få cylindrarna en mer eller 
mindre svag lutning bakåt. 

Cylindrarna äro med flänsar och skruvbultar fästa vid ramarna. Bultarna skola 
vara svarvade och passa så noga till de borrade och brotschade hålen i cylinder-
flänsar och ramar, att de måste drivas in med slägga. 

657. Den betydande kraft, som ångtrycket utövar på kolven, verkar också med 
samma storlek och med oupphörligt växlande riktning på cylindrarna. Det är därför 
av vikt, att dessa äro säkert och orubbligt fästa vid ramarna, ty om det minsta 
glapprum uppstår, ökas detta efterhand, och cylindrarna arbeta sig så småningom 
lösa. För att bultarna, som fasthålla cylindrarna, ej må direkt utsättas för dessa 
påkä.nningar, förses cylindrarna med åt ramplåten utgjutna lister som svara mot i 
ramarna upptagna hål. Mellan dessa lister och ramplåten indrivas kilformade pass-
ningsstycken, cylinderkilar, varigenom ett stadigt läge hos cylindern åstadkommes. 

f) Packningsdosor 

658. För att åstadkomma en ångtät anslutning omkring en kolv- eller slidstång 
måste man omgiva denna med ett tätningsmaterial, vilket benämnes packning. 
Packningen inlägges i en ursvarvning i locket eller cylinderväggen, benämnd pack-
ningsdosa, och skall vara så beskaffad, att den ej utövar något större tryck mot 
stången och därigenom åstadkommer för stor friktion mot denna eller nöter stången 
för mycket. 
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659. Paekningsdosor för kolvstänger å våtånglok. Den för våtånglok van-
ligaste packningsdosan visas i bild 394. Den är oftast försedd med ett gulmetallfoder 
2. I bottnen är inlagd en bussning 1 likaledes av gulmetall. Mellan denna och locket 
eller glandern 6 är packningen 3 anbringad. Packningen utgjordes förr av hamp-
eller bomulls flätor. Senare, då högre ångtryck gjorde denna packning oanvändbar, 
ersattes den med asbest, men numera användes i packningsdosor för ångmaskiner 
vanligen vitmetallpackning (stycket 151). Locket är i regel av gulmetall och oftast 
försett med ett foder 4 av samma metall, säkrat mot vridning genom stoppskruven 
8. Bussningen 1 utdrages ur packningsdosan medelst en järnten, som ingängas i 
hålet 9. 

660. Packningsringarna, en. bred eller flera smala, äro uppskurna i två delar, så 
att de lätt kunna läggas omkring stången. Då flera ringar användas, tillses vid 
inläggningen, att deras skarvar icke komma mitt för varandra. 

Varsamhet skall iakttagas då packningsdosans lock tillskruvas, så att det ej 
drages snett eller ansättes för hårt. I båda fallen kan varmgång inträffa, så att pack-
ningen smälter eller stången slites ojämnt. 

5, 6/  7, 
394. Packningsdosa i bakre cylinderlocket för völönglok. 1: 5. 

661. Packningsdosan, bild 395, är avsedd för främre locket i en cylinder, vars 
kolvstång icke blott genomgår bakre locket, utan även det främre. Packningsdosan 
7 är fastskruvad vid cylinderlocket. Den är av gulmetall och saknar därför foder. 
Mellan den i botten inlagda bussningen 5 och locket 9 ligger packningen G. Vid 
packningsdosans lock är fäst en hylsa 11 som skydd för kolvstången, och intill 
packningsdosans lock är inuti hylsan fäst en liten ring 10 av pressad filt, som hindrar 
damm och smuts att komma in i packningen. Locket är fäst med tre skruvar 12, 
varigenom dess läge blir säkrare än om endast två användes. 

662. Paekningsdosor för kolvstänger å överhettningslok. De nyss beskrivna 
packningsdosorna lämpa sig ej för överhettningslok, emedan den överhettade ångan 
på grund av sin höga temperatur inverkar skadligt på såväl gulmetallen som vit-
metallpackningen. På överhettningslok måste därför packningsdosorna anordnas 
så, att ångan i första hand kommer i beröring med stål och gjutjärn. 

Inuti packningsdosan, bild 396, finnes en stålhylsa 4, som med ansatsen 3 stöder 
mot den ångtätt inskavda tötningsringen 6 och i packningsdosans inre ände är en 
liknande ring 2 inpassad. Ringen 2 trycker i sin tur ringen 1 mot godset i pack-
dosans botten. Packningen utgöres av en gjutjärnsring 15 i två delar längst in i 
dosan och utanför densamma av packningsringarna 12 av vitmetall (stycket 151) 
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395. Packningsdosa i främre cylinderlocket för genomgående kolvstång vid vålånglok. 1: 5. 

396. Packningsdosa i bakre cylinderlocket för överhettningslok. 1: 5. 

samt avslutas av en stoppring 11 av gulmetall. Vitmetallen är lagd så långt ut 
som möjligt för att vara mindre utsatt för den varma ångan. 

Packningsringarn.a 12 och 15 äro på insidan försedda med smala ränder 13. I 
dessa samla sig läckånga och olja, som bidraga till tätningen. En sådan tätning  
kallas labyrinttätning. 

663. Packningsdosan enligt bild 397 är i princip av samma utförande som i 
bild 396 och avviker endast i utförandet av vissa detaljer. Om locket 11 borttages 
äro packningsrin.garna lätt åtkomliga för tillsyn och utbyte, utan rubbning av 
packningsdosan i övrigt. 

664. Packningarna enligt bild 394 äga den olägenheten, att man vid åtdragningen 
ej kan bedöma, huru hårt packningen trycker mot stången. Därjämte måste pack-
ningen ständigt åtsättas i mån av slitning. Dessa olägenheter hava avhjälpts vid 
införandet av packningar med självreglerande ansättningsan.ordning enligt bild 
396 och 397, vid vilka packningen av ångtrycket ständigt pressas mot stången och 
mot packningsdosans inre vägg. Packningen utgöres av ett antal ringar, vilkas 
anliggningsytor mot varandra äro koniska. Härigenom kilas de båda yttre packnings- 
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ringarna mot stången och den mellersta mot packningsdosan, och en god tätning 
erhålles. Vid tomgång fasthållas packningsringarna genom en spiralfitider 14 i dosans 
botten. 

665. Packningsringarna 12 såväl som hylsan 15 och ringen eller locket 11 äro 
uppskurna i två delar. De båda yttersta packningsringarna måste ha visst spel i 
uppskärningen för att kunna falla- in mot kolvstången allt efter som de slitas. Den 
mellersta ringen, som ligger mot hylsan, kan med fördel utföras av gulmetall eller 
gjutjärn, varigenom den blir varaktig och motstår formförändring. 

666. Mellan locket 7 och ansatsen 3 finnes en ring 6, vars anliggningsyta mot locket 
är en del av en klotyta liksom även anliggningsytan mellan ringarna 1 och 2. De båda 
klotytorna ha samma medelpunkt, och hela packningen utgör följaktligen en kul-
led. Emedan anliggningsytorna mellan ringen 1 och dosans botten samt mellan 
hylsan 3 och ringen 6 äro jämnlöpande plana ytor, kan packningen flytta sig åt si-
dorna. Packningen är således dels självinställande i alla riktningar och medgiver 
därför kolvstångens nedfjädring på grund av kolvens tyngd, utan att packningen 
därför förstöres eller otäthet uppstår. 

397. Packningsdosa i bakre cylinderlocket för överhettningslok. 1: 5. 

667. I regel finnes packningsdosa även i det främre cylinderlocket, snarlik den i 
det bakre. I bild 391 avbildas både främre och bakre cylinderlocken med packnings-
dosor till en cylinder för överhettningslok Dn främre packningsdosan 5 har i sitt 
lock en med ett slitfoder 7 av gulmetall inklädd styrning 6 för kolvstången, efter-
som packningsdosan, som är självinställande, ej kan uppbära kolvstången. Pack-
ningsdosans lock är försett med urtagningar 11 för avkylning genom yttre luften. 

Om packningarnas smörjning, se stycket 877. 
668. Paekningsdosor för slidstänger. Vid lok med planslider göras packnings-

dosorna för slidstängerna i regel lika dem för kolvstängerna, ehuru mindre på grund 
av slidstängernas mindre diameter. 

669. Packningarna för slidstänger till kolvslider äro enklare att täta, emedan de 
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endast utsättas för det låga trycket hos avloppsångan (stycket 818). Bild 398 
återgiver en dylik packning för det bakre slidskåpslocket. Packningen 8 av gul-
metall är utvändigt fyrkantig och införd i ett motsvarande hål i slidskåpslocket 6. 
Styrningen för slidstången är fodrad med ett tunt lager 9 av vitmetall. Vid pack-
ningens fyra sidor äro passningsbrickor 7 inlagda, genom vilka packningen inställes 

398. Packningsdosa för slidstång titt kolvslid. I: 5. 
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399. Främre slidstångsstyrning med täckhylsa. I: 5. 

i slidskåpets mittlinje. Packningen kan ej sättas åt utan tätar genom sin stora längd. 
I rummet 5 innanför muttern 4 	asbestgarn kring stången, varigenom damm 
och smuts hindras inkomma i packningen. Packningen fastskruvas ångtätt vid 
slidskåpslocket medelst flänsen 10 och skruvarna 11. I främre slidskåpslocket finnes 
en. likadan packning, som ytterst avslutas med en hylsa till skydd för slidstångs-
änden. 

670. A äldre lok med planslider användes ofta för slidstångens styrning i främre 
slidskåpslocket den i bild 399 återgivna packningsdosan. Så är fallet med cylind-
rarna i bild 386 och 387. I locket finnes packningsdosan 4, som är försedd med 
metallfoder 3 samt packningen 2 av vitmetall. Som lock för packningsdosan tjänar 
hylsan 1. Denna har även till ändamål att skydda slidstångsänden. Då hylsan där-
jämte är fullständigt sluten och ångtätt skruvad till packningsdosan, behöver 
ej packningen vara ångtät och således ej heller kunna dragas till. 
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g) Ventiler å cylindrar och slidskåp 
671. Säkerhetsventiler. För att skydda cylindrarna och deras lock mot att 

sprängas på grund av för högt tryck, vilket t. ex. kan uppkomma genom vatten, 
som inkommit i dem och pressas mellan lock och kolv, s. k. vattenstötar, förses de med säkerhetsventiler. Vid kompoundlok är det särskilt nödvändigt att förse ång-
överströmningsröret (receivern) mellan högtrycks- och lågtryckscylindern med en 
säkerhetsventil, för att trycket i lågtryckscylindern ej må överskrida en bestämd grans då lågtryckscylindern arbetar med färskånga av reducerat tryck; s4om t. ex. 
vid igångsättning. Lok med planslider kunna undvara säkerhetsventiler â cylind-
rarna, emedan dessa slider lyfta sig vid övertryck underifrån och släppa ut trycket 
i slidskåpet. 

672. Säkerhetsventilerna äro utförda med fjäderbelastning, liknande ventilen i 
bild 333, dock är själva ventilen av enklare konstruktion och saknar kanten 21 samt den inställbara ringen 19 å bild 333. Ventilhuset är försett med flans för fast-
skruvning vid cylinderlocket. Säkerhetsventilen kan stundom vara förenad med 
en luftinsläppningsventil. 

400. Lultinsliippningsventil d slidskåp. 1: 4. 

673. Luftinsliippningsventiler. För att vid loks tomgång förhindra att sot-eller stybbpartiklar med de varma rökgaserna genom avloppsröret insugas i slid-
skåpen och cylindrarna (stycket 803) och bränna sig fast vid kolvar och slider samt repa slidplan och cylinderytor, anbringas å slidskåpet ventiler, genom vilka Tuft omedelbart utifrån insuges i cylindrarna. I stället för på slidskåpet kunna ventilerna uppsättas på ångtilloppsrören eller på ånglådan, och på avloppsröret är stundom en luftventil samtidigt uppsatt. 

674. Bild 400 visar anordningen av en luftinsläppningsventil. Genom flänsen 1 är ventilen fäst vid slidskåpet eller ångröret och står genom kanalen 2 i förbindelse med ettdera. Ventilen 4, styrd vid 3 och 6, stänger mot sitt säte i följd av det ång-tryck, som vid öppen regulator råder över ventilen. Då regulatorn. stänges och kol-varna i cylindrarna börja suga in. luft (stycket 801), uppstår luftförtunning över ventilen, varigenom denna lyftes och luft strömmar till underifrån. En fjäder 5 under ventilen bidrager att lyfta densamma och hålla den öppen. En metallsil 7 
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förhindrar större partiklar att med luften komma in genom ventilen. Enligt nyare utförande är den övre styrningen 3 för ventilspindeln utförd i ett löst stycke, fast-
satt vid ventilhuset med fläns och tvenne skruvar. Ventilhuset är därjämte isolerat 
och omgivet av en beklädnadskåpa av plåt. 

675. Luftinsläppningsventilen kan också vara anordnad på ånglådan se bild 320. 
Härmed avses att luften delvis skall sugas genom överhettningsrören och upp-
värmas, innan den kommer in i cylindrarna, samt därjämte att överhettningsrören av den genomströmmande luften skola skyddas mot för stark upphettning, då loket 
rullar med avstängd ånga. 

Det vid ånglådan 1, bild 320, ångtätt fastskruvade ventilhuset 8 är försett med tvenne ventiler 17 av samma slag som 4, bild 400, av vilka den ena insläpper 
luft till ånglådans överhettningsrum, den andra till våtångrummet, varifrån luften 
efter att ha passerat överhettningsrören avgår till cylindrarna. Luften insuges ut-
ifrån genom den å ventilhusets sida befintliga öppningen 19. Vid borttagning av de ångtätt tillskruvade locken 20 äro ventilerna åtkomliga for tillsyn. Skulle felaktighet 
uppkomma å någon av ventilerna, borttages denna jämte tillhörande lock och er-
sättes med en å loket förvarad blindfläns, som tillsluter ventilöppningen. Vid mindre lok har luftinsugningsventilen endast en ventil 17. Anslutningen mot ånglådan 
är härvid så utförd, att luften kan sugas in antingen i ånglådans vittångrum eller i 
dess rum för överhettad ånga, beroende på om ventilhuset intager ett visst läge 
eller vrides till 180° motsatt läge. 

Luftinsugningsventil å ånglåda eller slidskåp anordnas i regel ej där cylindrarna 
äro försedda med förenade luftvägs- och säkerhetsventiler enligt bild 403. 

2 3 Y5 i 6 5 	y 3 2 

NNI\ kNrsgb 

401. Lutividgsventtler, använda för Idgirycksculindern û kompoundlok. 

676. Luftvägsventiler. Vid lok med stora cylindrar uppstå vissa olägenheter, 
då loken vid större hastighet rulla med avstängd ånga. Cylinderkolvarna verka då 
som kraftiga luftpumpar, och ett ganska betydande mottryck uppstår, som hämmar 
lokets rörelse (stycket 802). Loket får samtidigt en stötande och orolig gång;  det 
börjar skaka eller rista. För att undvika detta användas ett slags ventiler, kallade 
luftvägsventiler, vilka av sig själva eller genom en rörelse från hytten öppna för-
bindelse mellan cylinderns båda ändar, varigenom luften beredes tillfälle att strömma 
fram och tillbaka från ena änden av cylindern till den andra utan att göra avsevärt 
motstånd mot kolvens rörelse. 

677. Luftvägsventilerna i bild 401 tillhöra den i bild 390 återgivna lågtrycks-
cylindern och äro insatta i det i samma bild synliga ventilhuset 1. Anordningen 
består av två cylindriska ventiler 4, som på utsidan täta mot ventilhuset 1 medelst 
tätningsringar. Inuti var och en av dessa cylindriska ventiler finnes en kolv 5, och 
kolvarna äro sinsemellan förenade genom en stång 9. Dessa kolvar tjäna att för-
mildra ventilernas rörelser, så att de ej slå så hårt mot sina säten, då de pressas 
mot dessa eller mot anslagen 3 å locken 2, då ventilerna avlägsna sig från sätena. 
Inuti ventilerna, mellan dem och kolvarna 5, uppstå nämligen i det förra fallet en 
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luftsammantryckning, i det senare en luftförtunning, och då luften endast lång-
samt kan slippa fram mellan varje kolvs och ventils tätning, sker ventilernas 
rörelse långsamt. 

Genom de små kanalerna 7 står ventilhuset på ventilernas yttersidor omedelbart 
förbindelse med slidskåpet, och kanalerna 8 innanför ventilerna leda till ångka-

nalerna till cylindern. 
678. Då loket arbetar, kommer ångan från slidskåpet genom kanalerna 7 och 

pressar ventilerna mot deras säten, varigenom kanalerna 8 stangas. Stänges regu-
latorn, och loket fortsätter att rulla, uppstår luftförtunning i slidskåpet, och genom 
den luft, som inkommer genom hålet 6, vilket står i förbindelse med yttre luften, 
pressas ventilerna isär, varvid kanalerna 8 förbinda vardera ångkanalen och rummet 
mellan ventilerna och således cylinderns båda ändar. Luften kommer att strömma 
från ena sidan om kolven i cylindern gen,om ångkanalerna och kanalerna 8 till andra 
sidan om kolven. 

402. Lufivägskran, s. k. Garbekran. 1: 8. 

679. I stället för ventil till förbindning av ångcylinderns båda ändar, då loket 
rullar med avstängd ånga, anbringas ofta en s. k. Garbekran, bild 402, vilken i öppet 
läge sätter ångkanalerna 9 och 10 i direkt förbindelse med varandra. Krankiken 5 
vrides medelst veven 4 och stången 7, vilken senare är förbunden med en å omkast-
ningsstativet i förarhytten fast hävarm. 

680. Förenade säkerhets- och luftvägsventiler. (Flodinsl system.) Ventil-
anordningen enligt bild 403 är avsedd för cylindrar med kolvslid. 

Ventilhuset Atgöres av en ovanpå slidskåpet 15 fastskruvad låda 16:av stålgjut-
gods. Det innehåller tvenne lika ventiler 6, anordnade över var sin ångkanal 10. 
Rummet 17 .över och mellan ventilerna förbindes genom det stora hålet 18 med slid-
skåpets ångrum 19. Ventilspindeln 5 har styrning i locket 14 och är med övre änden 
fäst vid en kolv 4, som är ångtätt rörlig i kolvhuset 3. En spiralfjäder 12 under kolven 
mildrar ventilens slag mot sätet. Genom kanalerna 22, 23 och 24 står rummet över 
kolven 4 i förbindelse med slidskåpet, och rummet under kolven är förbundet med 
yttre luften genom kanalen 21 och röret 20. 

681. Tjänstgör som säkerhetsventil. Då regulatorn är stängd, hålles ventilen 6 
1 ) C. E. Flodin, f. d. förste byraingeniör vid Kungl. Järnvägsstyrelsen. 
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upplyft genom spännkraften hos fjädern 12. När regulatorn öppnas, kommer 
ångan från slidskåpet in genom hålet 18 i rummet 17 och strömmar genom kana-
lerna 24, 23 och 22 in i rummet över kolven 4, varvid ventilen på grund av ång-
trycket på kolven. tryckes ned mot sitt säte och stänger förbindelsen mellan ventil-
huset och ångkanalen 10. 

Uppstår av någon anledning för högt tryck i cylindern, lyfter sig ventilen och 
släpper ut det tillfälliga övertrycket i rummet 17 och således i slidskåpet. 
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403. Förenade säkerhets- och luftvägsventiler. Flodins system. 4: 8. 

682. Tjänstgör sem luftvägsventil. Då ångan stänges av, uppstår genom cylinder-
kolvens sugning luftförtnnning i slidskåpet (stycket 801), följaktligen i rummet 
17 och således även i rummet över kolven 4. Ventilerna lyftas från sina säten genom 
fjädrarna 12, varvid den ovanför spindeln befmtliga ångan dämpar stöten. 

Genom de öppna ventilerna sättas cylinders båda ändar i förbindelse med var-
andra, och luftsammantryckningar i cylindrarna hindras. 

683. Luftväg sventil system Winterthur. En självverkande luftvägsventil 
av annan konstruktion visas i bild 404. Huvudfiguren framställer slidskåpets 
övre vägg och slidfodret i längdgenomskärning. Själva ventilhuset 1 bildar en 
kanal, som vid andarna med flänsar ansluter sig till uttagen 2 och 3 från cylin-
derns ångkanaler. Den i mitten anordnade ventilen består av en rund platta 4, 
som i sitt övre läge tätar mot två ringformiga anslag och därvid avstänger för-
bindelsen genom ventilhuset mellan de båda ångkanalerna. I detta övre läge 
fasthålles plattan. av ångtrycket i slidskåpet genom förbindelseröret 5, så länge 
som ångan är pådragen till cylindrarna. Så snart regulatorn stänges, upphör 
emellertid ångtrycket i slidskåpet, varvid plattan 4 faller ned och öppnar förbin-
delse mellan cylinderns båda ändar för att ånyo lyftas upp av ångtrycket, då 
regulatorn åter öppnas. 

Vinkelförskruvningarna 6 och 7 skola vara kopplade till var sitt smörjrör 
från smörjpumpen för att tillföra sliden erforderlig smörjolja. 

684. Utblåsningsventiler. Utblåsningsventilernas ändamål är att ur cylindrar och 
slidskåp avlägsna dels det vatten, som bildas då ångan vid första inströrtmandet kom-
mer i beröring med de kalla väggarna, dels även det vatten, som genom pannans 
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406. Utblåsningsventil med förbiledningskanal. 
1:3. 

jäsning kan följa med ångan till cylin.drarn.a. Vatten i större mängder i en cylinder är farligt. Ty då vattnet, som ej är sammantryckbart, kommer i press mellan kolv och cylinderlock, kan locket sprängas eller kolven lossna å kolvstången. Så snart 
därför stötar eller "dunkar" märkas i cylindrarna, skall regulatorn stängas och 
utblå'sningsventilerna genast öppnas. 

685. En mycket använd utblåsningsventil visar bild 405. Den utgöres av ett ventilhus 5 av gulmetall, ingängat i en vårta 3 å cylindern. Genom ventilhuset går 
spindeln 7, efter sin längd försedd med spår 4 och överst med ventilen 2. Vrides axeln 10 genom rörelsen från hytten, så att klon 9 höjer sig, lyftes ventilen, och 
vattnet i cylindern, blåses ut genom hålet 1, som leder från cvlindern, genom spåren 
4 i spindeln 7 och hålet 6. Ringen 8 begränsar spindelns höjning. 
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Ofta äro avloppsöppningarna 6 försedda med ingängade rörstycken, vilka för-
enas till ett gemensamt avloppsrör. Härmed förhindras att vatten och olja stänker 
omkring under utblåsningen. 

686. En annan utblåsningsventil är återgiven i bild 406. Ventilens verknings-
sätt är detsamma som den föregåendes. En liten 1 1/2  mm vid kanal 3 leder förbi 
ventilen då den användes å lågtryckscylindern till kompoundlok för att avleda 
det i en dylik cylinder ständigt uppkommande kondensvattnet. 

2. Kolvar och kolvstänger 
687. Kolven är en i cylindern rörlig skiva, som upptager ångans tryck och 

omsätter det i arbete, då den av trycket föres fram och tillbaka i cylindern. De 
fordringar, som uppställas på kolven, äro därför, att den skall vara tillräckligt 
stark att motstå ångtrycket samt sluta ångtätt mot cylinderväggen utan allt för 
stor friktion. 

407. Kolv med kolvsicing. 1: 10. 	 408. Kolv med kolvstång. 1: 10. 

688. Kolvar. Kolven består av den egentliga kolvkroppen samt tittningsanord-
ningen. En tätning måste alltid finnas, emedan kolven, om den vore passad ång-
tätt i cylindern, lätt kunde fastna på grund av sin större uppvärmning och för öv-
rigt snart skulle slita sig otät. 

Kolvkroppen gjutes vanligen av stål och svarvas till den godstjocklek och form, 
man önskar. 

För att kolven icke skall släpa mot cylinderväggen. göres den 2-3 mm mindre 
i diameter än cylinder.. 

689. I sin enklaste form är kolven, återgiven i bild 407. Kolvskivan är plan. Kolvar 
med konisk skiva visas i bilderna 408 och 409. 

690. Vid äldre lok är kolvstången i allmänhet styrd endast i det bakre cylinder-
locket. Kolven stöder då genom sina tätningsringar eller med en särskilt inlagd 
slitring 1, bild 408, mot cylinderns undersida, som jämte ringarna lider en viss av-
nötning. Kolvstången fjädrar nedåt under kolvens tyngd, varvid även kolvstångs-
packningen slites snett och blir otät. Vid stora och tunga kolvar låter man därför 
kolvstången, få styrning även i främre cylinderlocket, varvid kolven alltså upp-
bäres av kolvstången. Denna anordning benämnes genomgående kolvstång och är 
regel på nyare lok. Vid packningsdosa av äldsta typ (för våtånglok) får denna 
bära kolvens tyngd. Vid överhettningslok däremot, där packningarna äro själv- 
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409. Kolv med genomgående koksbång. 1: 10. 

410. Tätningsring av bredare, äldre typ för cylinderkolv. 1: 10, 1: 4. 

inställande enligt bild 391 -eller 397, uppbäres kolvstången vid främre locket av 
en framför packningen belägen styrhylsa och baktill av tvärstycket. Genom be-
lastningen av kolvens och stångens egen vikt fjädrar den senare rätt avsevärt på 
denna längd och måste göras så grov, att kolven vid stångens nedböjning ej släpar 
mot cylinderväggen. 

691. Kolvtätningsringar. Kolvtätningen utgöres av ringar, inlagda i spår, som 
äro svarvade i kolvens yttersida. Dessa ringar äro fjädrande och måste krängas 
över kolven, då de skola anbringas på sin plats. Ringarna gjutas av mjukt, segt 
tackjärn. Härigenom slitas cylindrarna mindre, än om ringarna vore av hårt tack-
järn eller av stål. 
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692. Tätningsringarna äro till antalet två eller tre. De tillverkas ur ett rörformigt 
ämne av tackjärn, som är 5-10 mut vidare än ångcylindern, samt med ett par min 
större godstjocklek än. den färdiga ringens. Det erforderliga antalet ringar avstickas 
från ämnet, varje ring uppskäres snett och ett visst stycke 3, bild 410, skäres bort, 
varefter ringen böjes och ändarna lödas ihop. Därpå svarvas ringen till samma dia-
meter som cylindern. När lödningen sedan smältes, fjädrar ringen ut för att åter, 
sedan den blivit krängd på kolven, tryckas ihop, då kolven införes i cylindern. Genom 
sin fjädrande kraft trycker ringen därvid mot cylinderväggen. 

Tätningsringen skall passa väl i spåret i kolven utan nämnvärt spelrum i kolvens 
(cylinderns) längdriktning. 

Skarven i ringöppningen kan ej bli fullt ångtät, men på grund av den lilla skill-
naden mellan kolvkroppens och cylinderns diametrar är läcköppningen 2, bild 410, 
obetydlig. 

411. Teitningsring av smal, nyare typ för cylinderkolv. 1: 10, 1: 2. 

693. För att ytterligare minska läckningen läggas ringarna i sina spår i kolven 
så, att skarvarna ej komma mitt för varandra. Då två ringar användas, vändas 
skarvarna snett nedåt åt var sin sida; tillkommer en tredje ring, är mellanringens 
skarv vänd uppåt. För att ringarna skola bibehålla detta läge och ej vrida sig, finnas 
vid skarvändarna urtagningar, som gripa om ett i spåret nitat eller gängat stift 1, 
bild 410. (Se även bild 408 och 409.) 

Då genomgående kolvstång användes, böra spåren för ringarna göras så djupa, 
att tillräckligt spelrum alltid finnes mellan ringens insida och spårets botten. 

694. För att vinna bättre tätning infördes, då överhettad ånga började användas. 
även bruket av tre tätningsringar, bild 409, i stället för två, som var regel vid våt-
ånglok, varjämte vid överhettningslok kolvstängerna alltid göras genomgående. 

I tätningsringarna, bild 409 och 410, är på utsidan svarvat ett litet spår 4, som 
genom små hål 6 förbindes med rummet 5 bakom ringen. Genom dessa hål kan ång-
trycket gå ut i spåret 4 och delvis upphäva ångtrycket mot ringens insida, var-
igenom ringens friktion mot väggela minskas. 

695. Numera användas allmänt s. k. smala ttitningsringar såväl till kolvar som 
slider. Anordningen för kolvar framgår av bild 411. Ringbredden är 10-12 ram, 
tjockleken däremot något större än de breda ringarnas. Vid ringskarven är ett 
stift 2 ingängat med den plattfilade övre delen passande mot en fördjupning 3 i 
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ringändarna. Härigenom hindras ringens vridning samtidigt som uppskärningen 
4 i ringen täckes så att skarven blir tät. Såväl ringarna som spåren i kolvarna måste 
vara mycket noggrant utförda, avvikelserna från den fastställda bredden få ej 
uppgå till mera än omkring 0.02 mm. För att ringarna ej skola fastna göres spåret 
omkring 0.15 mm bredare än ringen. 

696. En kolvring, som vid tillverkningen hopböjes och svarvas enligt stycket 
692, får ändock ett mycket växlande tryck mot cylinderväggen på olika ställen 
av omkretsen. Hos moderna ringar erhålles ett jämnare tryck genom ringens ham-
ring. Den bearbetas därvid med hammarslag på insidorna till en sådan orund form, 
att den efter införandet i cylindern utövar ett mera jämnt fördelat tryck ut-
efter hela sin omkrets. 

697. Kolvstänger. Kolvstängerna smidas av normaliserat stål av samma kva-
litet som i raka axlar, stycket 196, samt svarvas, så att de bli fullt runda, jämn-
tjocka och släta. Dessutom böra de erhålla en glatt yta t. ex. genom att efter svarv-
ningen behandlas med polerrulle. 

Kolven fästes vid kolvstången vanligen med skruv och mutter, mera sällan genom 
nitning, eller ock pressas den på stången. Den sista bearbetningen sker bäst genom 
slipning i därför avsedd maskin. 

698. En förbindning medelst nitning visas i bild 407. Kolvstångsänden såväl 
som hålet i kolvens nav äro svarvade svagt koniska. Kolven uppvärmes något, 
innan den sättes på stången, varefter stångänden övernitas i en försänkning å kolven. 
Vid avsvalnandet krympes kolven fast på stången. 

699. Vid genomgående stänger och även i övriga fall fästes dock kolven van-
ligen medelst kon och mutter, bild 408, eller mera sällan med cylindrisk tapp med 
ansatsring å ena och mutter å andra sidan kolven, bild 409. I senare fallet pressas 
kolven på stången med ett tryck, ungefär lika stort med det å kolven verkande 
största ångtrycket. 

Kolven, bild 408, trades varm på konen varefter muttern åtdrages. 
700. Kolvmuttern har benägenhet att lossna till följd av kolvens oupphörliga 

riktningsförändringar och måste därför vara väl säkrad. Vid kolven i bild 408 
sker det medelst en sprint 2 genom muttern och stången; i bild 409 däremot 
genom en stoppbricka 7, vars kanter, sedan muttern dragits åt, bockas upp mot 
mutterns sidor. Brickan hindras att vrida sig genom fyra stift 8, som äro in-
drivna såväl i brickan som i kolven. Som säkerhet för att kolven ej skall vrida sig 
på stången tillsammans med muttern inlägges en mindre kil mellan kolv och stång. 

701. I tvärstycksänden är kolvstången konisk och inpassad i en hylsa, i vilken 
den hålles fast av en kil. Stångändens största diameter göres härvid ofta större än 
stångens i övrigt, bild 407 och 409, för att erhålla tillräckligt med gods på sidorna 
om kilen. Mot stången anliggande delar och ringar i bakre cylinderlockets pack-
ningsdosa måste då vara i två delar liksom packningen i övrigt för att kunna bort-
tagas, då kolven och kolvstången skola tagas ut. 

3. Tvärstycken och deras styrskenor (gejder) 

702. Enär kolvens och således även kolvstångens rätliniga rörelse genom vev-
staken skall överföras i en vridningsrörelse, måste kolvstången vara kraftigt styrd, 
för att ej de krafter, som uppstå genom vevstakens lutning, skola kröka kolvstången 
(stycket 919). Denna styrning sker genom tvärstycket och de styrskenor (gejder), 
som bestämma dettas rörelse. Styrskenorna upptaga trycket från tvärstycket och 
tvinga detta att röra sig i en rak bana. 

Sty-rskenorna äro antingen dubbla eller enkla. I förra fallet finnes en skena över 
och en under kolvstången, i senare fallet är styrskenan vanligen belägen över kolv-
stången. 
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703. Tvärstycken. Den vanliga formen för ett tvärstycke för två styrskenor visas i bild 412. Tvärstycket består av hylsan 72, sidostyckena 2, glidskorna 1 och bulten 10. 
I hylsan 12 är kolvstången fastkilad med kilen 3. Hålet i hylsan för kolvstången 

fortsätter inåt med hålet 13, genom vilket kolvstången medelst en dorn eller dylikt 
lättare lossas från tvärstycket. Sidostyckena 2 tjäna dels som fäste för tvärstycks-
bulten 10, som förenar tvärstycket med vevstaken, dels utgöra de fäste för glidskorna 1. Dessa utföras antingen i ett stycke med sidorna, bild 412, eller oftare lösa och 
fästa med skruvar, bild 413. Kanterna 8 styra tvärstycket sidovägen. 

412. Tviirslgeke för två styrskenor. 1: 8. 

704. Tvärstycksbulten 10 är i bild 412 fasthållen dels genom sin koniska ände 9, 
dels därigenom, att den andra änden är fastkilad medelst en kilformig, uppskuren 
ring 7, som vid mutterns 6 åtdragning pressas in mellan tvärstycksbultens ände och 
tvärstycket. Mellan muttern 6 och ringen 7 finnes en bricka 4 med fyrkantigt hål, 
passande på motsvarande fyrkantiga del av bulten 10. Fyrkanten hindrar brickan 
att vrida sig och genom sprinten 5, till hälften nedfälld i brickan 4 och till hälften 
i muttern 6, hindras den senare att lossna. Den cylindriska delen av tvärstycks-
bulten 10 mellan sidostyckena 2 omfattas av lagret i vevstaken, och genom kryss-
kilen 11 hindras bulten att vrida sig i tvärstycket. 

705. Genom trycket från vevstakshuvudets lagerskålar slites bulten efterhand 
oval, så att dess större diameter blir vinkelrät mot kolvstångens riktning. Man bör 
därför, iiman denna slitning blivit för stor, vrida bulten ett kvarts varv. 

Bulten göres av mjukt stål och sätthärdas för att få en hård yta. 
706. Vid lok med innercylindrar eller med djupt liggande yttercylindrar saknas 

ofta plats för den undre styrskenan. I så fall användes endast en styrskena. 

20 
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707. Tvärstycket i bild 413 är avsett för endast en styrskena, vilken är belägen 
över kolvstången. På grund av sin form kallas detta tvärstycke slutet, under det att 
tvärstycken för två styrskenor benämnas öppna. Tvärstycket omfattar styrskenan 
helt och hållet, och är försett med två lösa glidskor 13 och 10, vardera med foder 
av vitmetall, samt en lös överdel 17 med oljebehållare för tvärstyckets smörjning. 
Den undre glidskon är fastsatt dels med skruvarna 22, säkrade med brickorna 21, 
och dels med pinnskruvarna 20. Då tvärstycket skall sättas upp, lyftes det med 
den undre glidskon insatt nedifrån upp mot styrskenan, varefter glidskon 16 skjutes 

413. Tvärstycke för en styrskena. 1: 8. 

in över styrskenan under klackarna 18. Därefter pålägges överdelen, som fästes 
vid sidostyckena genom de hårt indrivna bultarna 15. Skruvarna 26 hålla fast den 
övre glidskon vid överdelen. Tvärstycksbulten 10 är utförd på samma sätt som vid 
tvärstycket i bild 412. 

Enär trycket mot styrskenan på grund av vevstakskraften vid framåtgång alltid 
verkar uppåt (stycke 919), är den undre glidskon 13, som utsättes för den största 
slitningen, något längre än den övre 16. Vid backgång är förhållandet omvänt, 
varför å tanklok, som i regel gå lika mycket back som framåt, tvärstyckets båda 
glidskor göras lika långa. 

Lösa glidskor underlätta ingjutning av ny vitmetall, då denna blivit utsliten. 
En del tvärstycken för en styrskena hava lös glidsko endast på översidan. 
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414. Styrskenor, dubbla, med hållare. I: 20. 

415. Styrskena, enkel, med hei flare. I: 20. 

708. För att dels hindra smuts och sand att komma in mellan glidytorna och dels 
bidraga att breda ut smörjoljan, över dem, äro tvärstyckenas ändar försedda med 
små filtskivor 14, som släpa mot styrskenorna. 

709. Styrskenor (gejder). Dessa äro i regel utförda sä, som någon av bilderna 
414 eller 415 visar. I bild 414 äro de avsedda för tvärstycken enligt bild 412, och i 
bild 415 är styrskenan avsedd för slutna tvärstycken enligt bild 413. 

Styrskenorna 4 fästas framtill medelst starka bultar vid de å bakre cylinder-
locket gjutna eller fastskruvade bärklackarna 2 och äro baktill fastskruvade vid 
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en hållare (gejdkonsol) 3, som är nitad eller skruvad vid ramarna. För passnings-
ändamål inlägges mellan styrskenorna samt bärklackarn,a 2 och hållaren 3 ett eller 
flera metallmellardägg 1. 

Styrskenorna sträcka sig oftast längre bakåt, än vad som erfordras för att styra 
tvärhuvudet, därför att platsen för hållaren 3 är beroende av axlarnas och hjulens 
läge. Långa styrskenor, bild 414, avfasas mot bakändarna för att bereda plats för 
vevstaken. 

Styrskenornas glidytor förses med släppning vid ändarna för att tvärstyckets 
glidskor ej skola slita upp någon kant. Smörjningen sker vid enkel styrskena 
vanligen från en oljebehållare i tvärstyckets överdel och vid dubbla styrskenor 
i regel medelst å tvärstycket anbringade mindre smörjkoppar. 

710. Styrskenorna slitas efterhand genom tvärhuvudets nötning, och det är av 
vikt att detta glapprum borttages. Vid dubbla gej der sker det genom att minska, 
avståndet mellan dessa, varvid det främre mellanlägget vid 2 minskas och det 
bakre vid 3 ökas i tjocklek. Vid enkel gejd kan den undre slitytan justeras på samma 
sätt, eller också rättas felet genom att öka tjockleken av vitmetallfodret å tvär- 
styckets glidskor. 

4. Vevstakar och koppelstänger 

711. Vevstakar. En. 'vevstake utgöres av en. lång, vanligtvis fyrkantig stång, i 
vardera änden försedd med ett huvud, av vilka det större omfattar vevtappen och 
det mindre tvärstycksbulten. Den mellan huvudena belägna delen kallas skaftet. 
På långa vevstakar göres skaftets tvärsnitt 2-format för att därigenom minska 
vikten, men det oaktat giva det styvhet. Höjden av skaftets tvärsnitt tilltager 
vanligen mot det stora huvudet. Detta giver vevstaken en tilltalande form, men 

1 5mm 

416. Ände av I-format veastaks- ene, koppelstringsskaft. 1: 10. 

är ej n,ödvän.digtvis betingat av hållfastheten, enär vevsta,ksskaftet mest anstränges un-
gefär på mitten. Vid 2-form underlättas bearbetningen väsentligt, om urfräsningarna 
i skaftets sidor äro jämnhöga utefter skaftets hela längd. Den större styrkan vid 
skaftets mitt kan ernås genom att där öka tjockleken av 2-tvärsnittets flänsar. 
De i vevstaken växlande påkänningarn.a genom dragning och tryck, vilka äro för-
bundna med stötar, nödvändiggöra ett sorgfälligt val av tvärsnittet, så att vev-
staken ej knäckes av. Dessutom göres tvärsnittets höjd större än dess bredd, eme-
dan vid hastig gång de genom vevstakens egen vikt framkallade uppåt och nedåt 
riktade krafterna söka böja den. 

För att vid skada å någotdera huvudet kunna svetsa i ett nytt sådant utan att 
kassera vevstaken i dess helhet utföras vevstakar och koppelstänger med 2-tvär- 
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snitt ofta på så sätt, att urfräsningen för 2-formen, börjar på ett lämpligt avstånd 
från hålet för lagret, bild 416. 

712. Ett vevstakshuvud är ett lager, som till följd av de omständigheter, under 
vilka det arbetar, måste hava andra former än vanliga fasta lager. Vevstakshuvuden 
förekomma under en mängd olika former, av vilka några av de allmännast använda 
här nedan skola beskrivas. 

713. Stora vevstakshuvudet ("storänden"). En vevstake med slutna huvud 
visas i NM 417. Lagerskålarna 3 och 4 fasthållas omkring vevtappen med tillhjälp 
av en kil 2, som ansättes med skruven 1. Då kilen skruvas upp, närmas den ena 
lagerskålen till den andra, till dess kanterna ligga stumt mot varandra. Lager-
skålarna skola därvid helt omfatta tappen, dock utan att klämma densamma. Då 
lagerskålarna äro riktigt uppassade, skall man för hand kunna rubba lagret längs 
tappen så långt dess spelrum medgiver. 

417. Vevstake med slutna huvuden. 1: 8. 

Då tappen nött lagerskålarna, så att ett glapprum uppkommit, uttagas lager-
skålarna, och deras kanter filas av, lagren "tagas ihop", så att de ånyo passa om-
kring tappen. 

714. En annan form av det stora vevstakshuvudet visas i bild 418. Bygeln 1 är 
fäst vid vevstaken medelst tre skruvar 6. Den främre lagerskålen 3 ansättes med 
en kil 4, som låses med en i vevstaksänden ingängad skruv 5. För att kilen icke 
skall skada lagerskålen, genom sitt tryck, är mellan båda inlagd en stålplatta 7 
med bred anliggningsyta mot lagerskålen. 

715. Vevstakshuvudet i bild 419 dr gaffelformat och lagren fasthållas av ett över 
gaffelskänklarna trätt slutstycke 1, som av en bakom liggande kil 2 pressas mot 
lagerskålarna. Kilen låses medelst tvenne bultar 3, vilka genom friktionen vid åt-
dragning hållas kvar av den i samma stycke med slutstycket utsmidda brickan 4. 
Enligt nyare utförande är smörjkoppslocket av järn svetsat på smörjkoppen och 
försett med Stålheims smörjventil. Smörjröret är flyttat framför lagermitten för 
att oljan ej skall rinna bort mellan lagerhalvorna (stycket 881). A bild 420 är 
smörjröret i två delar av vilka den övre kan lossas och tagas upp genom hålet 
i locket. 
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A vevstakar för utvändiga cylindrar kunna såväl det lilla som det stora 
vevstaikshuvudet utföras ringformiga och odelade med lagren i form av inpressade 
bussningar i överensstämmelse med den vid koppelstänger ofta förekommande 
anordningen enligt bild 424. 

716. Ett lager/ormat vevstakshuvud visas i bild 420. Det användes uteslutande 
å vevstakar för lok med vevaxlar. Vevstaksänden 6 omfattar den ena lagerskålen 
7, och den andra lagerskålen 2 fasthålles av överfallet 3 och bultarna 1. De senare 
böra anbringas så nära varandra som möjligt, dels för att inskränka vevstakshu-
vudets storlek och dels för att minska böj ningspåkänningarna i vevstaksänden 6 
och överfallet 3. 

418.T Vevstake med öppen bygel vid stora huvudet. 1: 8. 

Som bultarna ha att upptaga hela den i vevstaken verkande kraften, måste de 
göras särdeles grova. Föy, att ändock bliva så tänjbara som möjligt förses bultarna 
med en urborrning 8, så, att styrkan i skaftet ej blir större än i gängorna. Synner-
ligen, svårt är att på ett betryggande sätt låsa muttrarna 4. Anordningen med dubbla 
muttrar och saxkil 5 enligt bild 420 har härvid visat sig bäst. 

Lagerskålarna inpassas så, att deras kanter ligga stumt mot varandra eller mot 
mellanlägg av passande tjocklek. 

717. Lilla vevstakshuvudet ("lilländen"). Under det att det stora vevstaks-
huvudet göres än öppet än slutet, utföres det lilla alltid slutet. Egentligen förekomma 
endast två former av dessa huvuden, de i bild 417 och 418 visade. 

Huvudet i bild 417 är utfört på samma sätt som det stora huvudet i samma bild och 
tarvar därför ingen särskild beskrivning. 

718. Vid det i bild 418 återgivna vevstakshuvudet inställes den bakre lagerskålen 
genom en vågrätt liggande kil 10, gjord i ett stycke med skruven 11. Kilen trycker 
icke omedelbart på lagerskålen utan mot en törn* 9 av stål mellan dem. Under- 
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420. Lagerformat veostakshuvud. 1: 8. 
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leiggsbrickan 12 är skålig och medgiver därigenom en längre utryckning av kilen 
efter upprepade hoptagningar av lagerskålarna. Kilen låses genom skruven 8. 

Det senare vevstakshuvudet intar mindre plats på höjden än det förra och läm-
par sig därför väl för tvärstycken, som på grund av utrymmet måste göras låga. 

719. Stundom utföres lagret i vevstakens lillände ringformigt och odelat i form 
av en bussning, vilken inpressas i vevstaksänden. Utförandet överensstämmer i 
detta fall med anordningen vid vissa koppelstångslager, se bild 424. 

720. Fångjärn för vevstakar. Om vid tvärstycken med en styrskena tvärstycks-
bulten 10, bild 413, lossnar eller brister eller vevstaken av någon anledning brister 
vid lilländen, faller vevstaken ned i spåret och borrar sig vid fram  åtgång ned i mar-
ken, varvid, särskilt om grunden är hård, svåra olyckor kunna inträffa genom 
lokets vältning eller urspårning. För att förebygga dylikt missöde böra fångjärn 
av plåtar eller plattjärn uppsättas, vilka kunna fånga upp vevstaken. Fångjärnen 
skola vara så anordnade, att vevstakens bilande i nedfallet läge ej kan stöta emot 
tvärstycket. 

421. Ringjeirn Pr vevstake samt oljeuppsamling. 1: 20. 

Då fångjärnet anordnas i form av en bygel omkring vevstaksskaftet, kallas det även säkerhetsbygel. En dylik visas i bild 444 och består av ett plattjärn utanför och en plåt innanför vevstaken, båda med bultar fästa vid styrskenan och ned-
till förenade genom en bult och ett avpassat mellanlägg. Vid anordningen i bild 
421 är utrymmet nedåt begränsat genom boggins bärfjäder. Fångjärnet utgöres 
av en ränna 1 av C-järn, fasthållen medelst fästet 2 och bygeln 3. Rännan tjänst-gör även som oljesamlare, och den nedrinnande oljan tillvaratages i behållaren 4. Vatten, som även kommer in i samma behållare, avrinner efter hand genom vatten-avloppet 5 (stycket 888). De kilformiga klackarna 6 avse att styra vevstaken in i tvärstyckets öppning. 

Vid lok med dubbla styrskenor för tvärstycket tjänstgör den undre styrskenan som fångjärn för vevstaken, bild 438 och 443. 
721. Koppelstänger. Koppelstängerna, vilka fördela den till drivaxelit över-

förda kraften till lokets övriga kopplade axlar, ha liksom vevstakarna fyrkantigt 
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eller I-format tvärsnitt. Ofta ha de ett större tvärsnitt på mitten för att vara mot-
ståndskraftigare mot avknäckning. 

722. Koppelstångshuvudena göras slutna, och lagerskålarna antingen delade 
i två halvor och inställbara med kilar, eller också ringformade som bussnin.gar och 
pressade fast i koppelstången, s. k. kanonlager. Den förra anordningen, bild 422, är 

422. Koppelslönger för ire kopplade axlar. 1: 15, 1: 30. 

423. Koppelstänger för fyra kopplade axlar. 1: 25. 

424. KoppelsIdng med bussningslager för MC: kopplade axlar. 1: 10. 

fullkomligt lika den å vevstakarna och kräver därför ej någon särskild beskrivning. 
Vid den senare anordningen, bild 424, svarvas de ringformiga lagren till 0,15 mm 
större diameter än hålet i koppelstångens huvud, varigenom de vid inpressningen 
få säkert fäste. 

723. Ledade koppelstänger. Då koppelstänger förena flera än två axlar, måste 
de vara förbundna sinsemellan på sådant sätt, att någon bändning ej uppkommer 
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stängerna vid axlarnas höjning 
och sänkning på grund av ojämn-
heterna i banan. Endast mellan två 
av axlarna kunna koppelstängerna 
därför vara oledade. I stängerna 
mellan övriga axlar måste leder 
anordnas, som framgår av bild 422 
och 423. Stången vrider sig i le-
den kring en bult, föreningsbulten 
1, bild 422, och då det i allmän-
het saknas plats på koppelstångens 
insida för ett huvud till denna bult, 
utföres den ofta som bild 422 visar. 
Denna led tillåter koppelstängerna 
att vrida sig upp och ned i för-
hållande till varandra men ej åt 
sidorna. 

724. Bild 425 visar en anordning 
av föreningsbult, där utrymmet 
utåt är ytterst begränsat. Liksom 

425. Föreningsbutt i koppelstångsled vid begränsat 	tvärstycksbultarna i bild 412 och 
utrymme. 1: 5. 	 413 har bulten 1 konisk infästning 

vid insidan och är i ytteränden 
försedd med en invändigt cylindrisk och utvändigt konisk hylsa 2, som är upp-
skuren och alltså kan fjädra ihop vid ansättning av den sammanhållande kraf-
tiga skruven 3. Säkringen av denna skruv har efter flera försök fått den här 
visade formen med en låsbricka 4, i sin tur fasthållen av två väl säkrade pinn-
skruvar 5. Brickan har 12-kantig urfräsning; dessutom finns det tre hål för var 
och en av skruvarna 5, vilka hål äro så avpassade, att skruven 3 kan låsas på 
nytt efter en ansättning av endast 1/3. varv. Kilen 6 hindrar bulten att vrida 
sig vid ansättningen. 

725. Koppelstänger till hirskjutbara axlar. Är någon av de kopplade axlarna 
förskjutbar sidovägen, måste tillhörande koppelstångstappar antingen vara kul-
formiga, bild 143, varigenom motsvarande koppelstänger nödgas deltaga i sido-
förskjutningen, eller också så långa, att tillhörande koppelstångslager kunna för-
skjuta sig på dem, bild 142, varvid således stängerna ej deltaga i sidoförskjutningen. 
I förra fallet måste dessa koppelstänger vara försedda med en led, som möjliggör 
en vridning åt sidan. En, dylik led är den i bild 423 med 1 betecknade. Som synes 
å bilden är koppelstången samtidigt vridbar upp och ned. De båda olika rörelserna 
förmedlas genom en länk 2, vridbar dels omkring en vågrät bult 3, dels omkring 
en lodrät bult 4. 

726. Deltager ej koppelstången i sidoförskjutningen, utan koppelstångstappen 
vid axelns sidoförskjutningar skall föras fram och tillbaka i lagret, måste för-
bindelsen mellan de båda' koppelstängerna vara särskilt styv sidovägen, men än-
dock tillåta vridningar upp och ned. A koppelstången i bild 422 finnes en sådan 
anordning. Vridningen sker som vanligt kring bulten 1, men därigenom att för-
bindningen är så långsträckt, i följd av att främre koppelstången förlängts med 
stycket 2 och den därtill är uppstyvad genom bulten 3, har sidoböjningar före-
byggts. Hålet för bulten 3 i tungan 2 är avlångt. 

727. Hoptagning av vevstaks- och koppelstangslager. Vid hoptagning av 
lagerskålarna måste iakttagas, att vevstaken eller koppelstängerna bibehålla sin 
ursprungliga längd. Ligga hoptagningskilarna på samma sida om tapparna, bild 
422 och 423 m. fl., blir längden oförändrad, om lagren i de båda huvudena samti- 
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digt hoptagas lika mycket, men befinna de sig på olika sidor, såsom å vevstaken 
i bild 418, förlä,nges denna, då lagren tagas ihop. Detta kan förhindras genom pas-
sande tunna mellanlägg på ryggsidan av de yttre lagerskålarna. 

Hoptages endast ett av lagren, forlanges eller förkortas stången beroende av, på 
vilken sida om tappen, ställkilen är belägen, och man måste även då avpassa läng-
den genom mellanlägg bakom den lagerskål, som ej flyttas medelst kilen. 

728. Material. Vevstakar och koppelstänger helsmidas av martinstål, St 50, 
som dock skall vara fullt svetsbart. Stängerna med 1-tvärsnitt smidas fyrkantiga, 
och det överflödiga godset hyvlas eller fräses bort. 

Lagerskålarna gjutas av fosforbrons och fodras med vitmetall. Innan denna 
ingjutes, skola lagerskålarna renmejslas invändigt och förtennas väl. På grund av 
den ringa rörelsen hos lagret i vevstakens lillände, fodras dess lagerskålar sällan 
med vitmetall. 

Alla kilar till lagren utföras av stål, St 70, och skruvbultarna av nickelstål 
av samma slag, som användes till vevaxlar. 

III. Slidrörelsen 
1. Inledning 

729. Slidrörelsens delar. För att kolven skall kunna röra sig fram och åter i 
cylindern, måste ångan släppas in på den ena sidan om kolven och samtidigt 
släppas ut på den andra. Därtill användes sliden, vilken genom excenterskivan 
eller excenterveven, och slidstyrningen i övrigt erhåller en för sitt ändamål avpassad 
rörelse på slidplanet (stycket 627). 

730. Exeenterskivan, slidveven, verkar som en vev. Detta framgår av bild 426. 
Om a är en axel, på vilken veven b är fäst, och vevtappens c diameter alltmer ökas, 
blir tappen slutligen så stor, t. ex. som tappen d, att man kan träda axeln igenom 
densamma, och den egentliga vevarmen bortfaller, emedan den ingår som del i 
tappen. Vevens verkan är därigenom icke förändrad. Avståndet mellan axelns och 
excenterskivans medelpunkter kallas excentricitet. För enkelhetens skull framställas 
excenterskivor i det följande alltid som en vev och betecknas liksom den egentliga 
veven, huvudveven eller kolvveven, med en linje. 

731. Exeenterveven användes 	 .d 
i regel i st. f. excenterskivan, då 
slidstyrningen är förlagd utanför 
hjulen. Excenterveven är fast-
satt på eller stundom samman- 
smidd med drivhjulets vevtapp, 	 ,.. 
bild 144 och 145. 

: 
1 

, 

, , 

-, , 	-- , 	, 
, 	, 

, 
732. Silden. Slidens grundform , är den s. k. plansliden, vilken av- 

, 	i 	, ses i det följande, om ej annor- 
, 

1 	, 	, 
lunda nämnes. Kolvsliden är en , , , 	, 	x  

1 	, 
nyare form, vilken kan tänkas , 	‘ , 	 1  , , , ,, r .. , uppkomma, om slidplanet rullas ‘1‘• 	 4.__.' . ,„ , 
ihop till en cylinder, så att ång- 	 wey. , ,' 
kanalernas ändar mötas, samt 	 ,..•  
slidens täckplan likaledes hop- 
böjas till två kolvar. Plansliden 
liknar i sin enklaste form en låda, 
som med sin öppna sida vändes 426. Excenterskivans uppkomsi. 
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mot slidplanet. Vid slidens mittställ-
ning täcka underkan,terna av dess 
främre och bakre vägg — slidens s. k. 
täckplan — ångkanalernas mynningar. 
Åt båda sidor om mitten rör sig sliden 
ett stycke motsvarande slidvevens 
längd, d. v. s. excentriciteten, och bör 
därvid i sina yttersta lägen skjuta över 
slidplanet, så att sliden ej genom nöt-
ning bildar någon kant i planet. Slid-
spegeln skall således ligga något högre 
än det närmast utanför dess ändar 
belägna cylindergodset. Sliden måste 
vidare ha en styrning sidoleds och skall, 
allt efter som den slites, kunna sänka 
sig utan att trycka på slidstången. 

733. Normalslid. Om sliden isitt mitt-
läge endast nätt och jämnt täcker ångkana-
lerna, kallas den normalslid, bild 427 a. K är 
kolvveven och S slidveven. I läget a kan 
ångan varken strömma in i eller ut ur cylin-
dern. Men vrideri  sig' veven blott något .at 
höger, förflytta sig kolv och slidj åt höger, 
den ivänstra ångkanalen öppnas och ånga 
strömmar in till vänster om kolven samtidigt 
som förbrukad ånga till höger om kolven 
strömmar ut genom slidens hålighet, slid-
valvet, till avloppskanalen b. 

Vid fortsatt vridning av axeln kommer 
sliden till sitt högra ytterläge, varvid kolven 
står ungefär mitt på slaget, bild 427 b. Där-
efter vänder sliden, och återkommer till mitt-
läget, då kolven nått sin högra dödpunkt, 
bild 427 c. I samma ögonblick börjar sliden 
öppna den högra ångkanalen, ånga strömmar 
in då till höger om kolven och strömmar ut 
till avloppet från vänstra cylinderrummet, 
vilket fortfar till dess sliden i.läget bild 427 d 
vänt och återkommit till utgångsläget, bild 
427 a. 

734. Normalsliden har ingen praktisk an-
vändning, emedan ångan ej kan bringas att 
expandera eller utvidga sig med denna slid, 
vilken håller ångtilloppet öppet, till dess 
kolven nått slutet av sitt slag. Då kolven 
vänder, är således hela cylindern bakom den-
samma fylld med färskånga, under det att _ 
på motsatt sida av kolven ej finnes något 
tryck, då den skall börja återslaget. För 
varje dubbelslag utsläppas alltså två cylinder-
volymer ånga av högt tryck, vilket innebär 
en stor energiförlust. Vidare frestas maskine-
riet hart, eftersom ingen ånga finnes mellan 
kolven och cylinderlocket för att i kolvens 
vändpunkter bromsa upp dess fart och mildra 

stöten. På en vanlig slid göras därför slidens täckplan bredare än ångkanalen, bild 428. Det 
stycke e, som i slidens medelläge skjuter över ångkanalens ytterkant, kallas Ore överskott, och 
det stycke i, varmed innerkanten överskjutes, inre överskott. Slidens överskott kallas även 
täckning vid ångtillopp oeh vid ångavlopp. Under det att det yttre överskottet uppgår till 20 

40 mm, är det inre överskottet helt litet och saknas stundom eller är t. o. m. negativt, vilket 
senare är vanligt på snabbgående lok. 
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428. Slid med yttre och inre överskott i mittlägel. 

429. Slid enligt bild 428, förflyttad stycket s. 

73. För att ånga skall komma in i cylinder", vid slid med överskott måste sikten förskjutas 
ur mittläget ett stycke S, bild 429, som är större än överskottet e. Kanalöppningen för äng-
inströmning blir då s—e och för ångans utströmning s—i. 

Vid varje godtycklig stättning av sliden dr således storleken på kanalöppningen för ångans in-
eller utströmning lika med slidvägen, från medettäget räknat, minskad med yttre eller inre överskottet. 

2. Slidstyrning en 

736. Slidstyrningen i allmänhet. Med en ångmaskins slidstyrning förstår man 
hela den anordning, genom vilken ångan på tjänligt sätt ledes in i cylindern och åter 
ut ur densamma. Man skiljer mellan: 1. slidstyrningar med planslider, 2. slidstyr-
ningar med kolvslider, 3. styrningar med ventiler och 4. styrningar, vid vilka ång-
fördelningen sker genom kranar. Av dessa ha de tre första kommit till användning 
på lok, styrning med ventiler dock mera sällan. 

Själva slidstyrningen utgöres vanligen av vevar eller excenterskivor, tappar, 
länkstänger o. d. 

737. Angfördelningen. Genom slidstyrningen inledes ångan växelvis på kolvens 
båda sidor i cylindern och bortledes efter uträttat arbete. Genom slidstyrningen 
bestämmas även de olika skedena under ångans arbete. Dessa skeden benämnas med 
ett gemensamt namn, ångfördelningen, och utgöras av: 1. förinströmnings- eller mot-
trycksskedet, 2. inströmnings- eller fulltrycksskedet, 3. utvidgnings- eller expansions-
skedet, 4. förut strömningsskedet, 5. utströmningsskedet och 6. sammantrycknings-
eller kompressionsskedet. 
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738. Förinströmningsskedet uppkommer genoni2 a.,11 sliden öppnar Anginströmningska-
nalen något före kolvslagets slut. Härvid uppstår ett mottrYck på kolven, som underlättar dess 
vändning och säkerställer fullt ångtryck bakom kolven, då nästa kolvslag börjar. Förutström-
ningsskedet, varigenom ångan bakom kolven börjar släppas ut strax innan kolven vänder, har 
samma syfte och sätter ned trycket framför kolven, då den skall börja sitt återslag. Samman-
trycknings- eller kompressionsskedet uppkommer genom att sikten stänger ångavloppskanalen 
under senare delen av kolvslaget. Härvid sammantryckes den framför kolven kvarvarande 
avloppsångan och förenar sig, då förinströmningen börjar, med fulltrycksångan för att alstra 
det vid nästa slags början behövliga ångtrycket bakom kolven. 

739. Inströmnings- eller fulltrycksskedet börjar, så snart kolven har vänt. Härunder 
öppnar silden ångkanalen mer och mer för att sedan, då den nått sin vändpunkt, åter minska 
och slutligen helt och hållet stänga av Angans inströmningsöppning. 

740. Utvidgnings- eller expansionsskedet är det viktigaste avsnittet av ångfördelningen. 
Detta inträder genom att tilloppskanalen för ångan avstänges ett gott stycke före kolv-
slagets slut, varvid den bakom kolven befintliga ångan tvingas att ytterligare verka genom 
sin utvidgnings- (expansions-) kraft och således genom denna uträtta ett arbete under den åter-
stående delen av kolvslaget. Liksom ångans tryck ökas, då den sammantryckes, minskas trycket 
vid utvidgningen, varför ångan utan betydande tryck, d. v. s. utan större arbetsförlust, ut-
strömmar ur cylindern vid kolvslagets slut. Dess förmåga att uträtta arbete har, så långt det 
under de givna förhållandena är möjligt, tagits i anspråk. 

741. Betecknar 1 hela kolvslagets längd och 4.  den kolvväg, under vilken cylindern fylles med 

färskånga, d. v. s. inströmningsskedet eller fulttrycksskedet, kallas förhållandet T  för fyllnings- 
graden. Är slagets längd I = 600 mm, och ångtilloppet avstänges, då kolven gått 450 mm, är 

450 3 	 3 fyllningsgraden 	= -4. Man säger att maskinen arbetar med 4  fyllning eller, uttryckt i pro- 
cent av kolvslaget, 75 % fyllning. 

742. Sammanföras alla Angfördelningsskedena, erhålles efterföljande sammanställning VIII 
av ångfördelningen under ett kolvslag. Här betyder iv och av  tillopp och avlopp till vänster 
om kolven samt th och ah motsvarande till höger om kolven. 0 betyder öppen och ek stängd 
kanal. 

Sammanställning VIII 

743. Skadligt rum. Med skadligt rum (stycket 641) menas det rum, som i kol-
vens ändläge finnes mellan denna och cylinderlocket samt i tillhörande ångkanal 
eller mellan kolven i dess ändställning och silden. Under sammantryckningsskedet 
hoppressas den på kolvens avloppssida befintliga redan använda ångan. Börjar 
sammantryckningen så tidigt, att ångtrycket i skadliga rummet vid slagets slut 
är lika med färskångans tryck, erfordras ingen ny ånga för detta rums fyllande, 
och rummet har i sådant fall ingen "skadlig" inverkan. I allmänhet sammantryckes 
emellertid avloppsångan ej så mycket, utan, till ett tryck, som mer eller mindre 
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understiger färskångans. Den ångmängd, som i detta fall åtgår för att vid in-
strömningen erhålla fulltryck i skadliga rummet, förlorar genom tryckfallet en del 
av sin arbetsförmåga, härav benämningen skadligt rum. Lokcylindrar hava i all-
mänhet ett jämförelsevis stort skadligt rum, beroende därpå, att vid enkel slid 
sammantryckningsskedet särskilt vid små fyllningar är mera långvarigt, vari-
genom ett alltför högt sluttryck i skadliga rummet skulle alstras, om detta rum ej 
hade tillräcklig storlek. Den i skadliga rummet sammantryckta ångan tjänstgör 
som buffert vid kolvens vändning och mildrar kraftväxlingen i kolvstången vid 
kolvslagets slut. 

3. Enkel slidstyrning 
744. Försprångsvinkel. Excenterskivan eller excenterveven, som bibringar 

silden dess rörelse, går vanligtvis i en viss vinkel utöver 900  (rät vinkel) före kolv-
veven. Därmed menas, att excenterskivan sitter så fäst på axeln, att excenter-
radien eller slidveven, med kolvveven bildar en vinkel, som är större än en rät 
vinkel. Denna vinkel v, bild 430, utöver 90° kallas försprångsvinkel. Vid kolvens 
ändläge till vänster eller vevens K vänstra dödpunkt, har således silden redan till-
ryggalagt ett litet stycke sa, från sitt medelläge M. 

ft  

a 

01t, 
430. Försprångsvinkel och lineärt försprang. 

745. Lineärt försprång. Som förut framhållits, bör ånga ha strömmat in i 
cylindern redan innan kolven kommit till slutet av slaget. Därför skall försprångs-
vinkeln vara så avpassad, att stycket sa  är större än slidens yttre överskott, d. v. s. 
att ångkanalen redan är öppen, då kolven vänder. Det stycke silden öppnar då 
kolven står i ändläget, kallas slidens lineära försprång eller helt kort försprång. 

746. Försprångsvinkeln får varken vara för liten eller för stor. Är vinkeln för 
liten, blir försprångets verkan av ringa betydelse, är den för stor blir m.ottrycket 
för starkt innan kolven vänder, och dess rörelse försvåras. Det gynnsammaste 
värdet på försprånget brukar vara 4 å 5 mm, och silden skall vara så inställd, att 
den ger lika försprång på båda sidor. 

747. Sliddiagram. Sammanhanget mellan kolv- och slidväg framställes bildlikt genom ett 
s. k. diagram, och ur detsamma kan man få fram alla de omständigheter, som inverka på ång- 
fördelningen. 

Vrider sig, bild 430, axeln en vinkel w, så är slidens avstånd från medelläget lika med s, ty 
åven excenterveven har vridit sig vinkeln tv. Under tiden har kolven gått från K till K2. På 
samma sätt erhållas för andra vevlägen kolvens och slidens motsvarande ställningar. 

I diagrammet, bild 431, äro några för ångfördelningen betydelsefulla ställningar återgivna. 
För tydlighetens skull är silden visad i större skala än cylindern och kolvrörelsen. Diagrammet 
återger sju olika lägen för kolv och slid. I läget I står kolven i början av sitt slag till vänster 
och veven K i sin vänstra dödpunkt. PA grund av förspreingsvinkeln u har sliden öppnat ång- 
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kanalen det lineära försprånget, så 
att ånga redan finnes pd kolvens 
vänstra sida tillreds att skjuta den 
åt höger. Rör sig därvid veven i 
pilens riktning från läget I till läget 
//, öppnar sliden ångkanalen mer 
och mer, så att den är fullt öppen, 
när veven vridit sig så mycket, att 
den intager läget II. Slidens slag 
är här så avpassat, att den vänder, 
då ångkanalen blivit fullt öppen, \ g112.11&.:,„1.4.; 	 och slidveven E befinner sig därför r 	i". fl 	i sin högra dödpunkt. Sedan sliden 
passerat sitt yttersta läge till höger, 
avstänger den ångtilloppet i läget 
///. Under skedena /—/// har 
ångan strömmat in i cylindern ge-
nom vänstra ångkanalen. Sedan 
veven passerat läget III, förblir 
ångkanalen stängd, och den ånga, 
som finnes bakom kolven, utvidgar 

/ V 111 	sig samt fortsätter därunder att 
skjuta kolven framför sig. Detta 
fortgår tills veven kommit i läget 
/V. I detta läge öppnar sliden från 
vänstra ångkanalen till avloppet. 
Ångan börjar alltså strömma ut, 
innan kolven kommit till slutet av 

6 	sitt slag och veven intagit läget V, 
\11.111km 	 d. v. s. befinner sig i sin högra död- 

	

. 	 w 	e iV 	punkt. När sedan kolven vänder, 
fortfar ångan att strömma ut ur 

• Ace  cylindern till vänster om kolven, 
V‘• tills denna kommit i läget VI. Då 

i 	stänger sliden på nytt den vänstra 
ångkanalen, och den ånga, som 
finnes kvar på vänstra sidan om 
kolven med ett tryck något Over- 

	

N. 	WIMP; .N.Nv. 	 stigande den, yttre luftens, sam- 
/ r mantryckes vid kolvens fortsatta 

rörelse åt vänster. Detta skede 
varar, tills veven kommit i läget 
V//, varvid kolven befinner sig 

01'71'  nära slutet av sitt slag. I detta 
lage börjar sliden att ånyo öppna 

N.11 	 strömmar mot kolven. Under 
vänstra ångkanalen, och ånga 

\NNN 	 skedet från läget V// till kolv- 
slagets slut, då kolv oeh slid Ater 
intaga läget I, är således kolven 

e 

utsatt för mottrycket av den in-
strömmande ångan. 

748. Av det sagda framgår, att 
-77-  under kolvens rörelse från läget / 

till läget III råder på dess vänstra 
sida inströmningsskedet, som mellan 
lägena /// och IV efterföljes av 
utvidgningsskedet (expansionen), 
vilket i sin ordning mellan lägena 
IV och V avlöses av förutsfröm-
ningsskedet, varefter det egentliga 
utsfrömningsskedet följer till läget 
VI. Mellen lägena VI och VII 
råder 	sammantryckningsskedet 
(kompressionen), och från läget 

431. Förenklade bilder ay slidens och kolvens inbördes lägen VII, tills kolven Ater intager läget  
förhållande fill kolv- och excentervevarna. 

E ../.s 

s. \Will. rm. %...\\NN.NI•N 

N.NV: 

&NV 

VII 
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/, följer förinströmnings- eller mottrycksskedet. Samma förlopp, som här beskrivits på kolvens 
vänstra sida, äger tydligen även rum på dess högra. 

749. Slidvärdenas inverkan pi ångfördelningen. De omständigheter, som inverka på 
ångfördelningen, tiro yttre och inre överskottets storlek, excenterradiens längd samt försprångs-
vinkelns storlek. Ändras någon eller några av dessa, undergår ångfördelningen genast föränd-
ring. Ur bild 431 kan man lätt utröna, hur en ökning eller minskning av nyssnämnda värden 
påverkar ångfördelningen. 

750. Müllers sliddiagram. En god belysning av ångfördelningen och slidvärdenas infly-
tande på densamma erhålles genom det i bild 432 framställda diagrammet, vilket uppritas på 
följande sätt. 

I en cirkel med excentervevens längd r i någon viss skala som radie uppdragas två mot var-
andra vinkelräta diametrar AB och CD så, att de med de lod- och vågräta diametrarna EF 

432. Sambandet mettan kolvens och slidens väg (Müllers sliddiagram). 

och GH bilda en vinkel o lika med försprångsvinkeln. Parallellt med CD på avstånden e och i 
(yttre och inre överskotten) dragas JK och MN samt på avståndet a (kanalbredden) utanför 
dessa linjerna PR och ST. a, e och i avsättas i samma skala som r, och avståndet AB är i denna 
skala lika med slidens hela slag. Den med radien r uppdragna cirkeln kan även i en annan skala 
föreställa vevtappens bana, varvid G och H motsvara vevens dödpunktslägen och avståndet 
GH kolvslaget. Ä. bilden är GH indelad i tio lika delar, utmärkande var tionde procent av sla-
gets längd. 

Frän diagrammet erhålles vid alla vevlägen slidens motsvarande väg frän sitt medelläge i den för 

21 
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r valda skalan genom att uppmäta vinkelräta avståndet från vevlappens läge på cirkeln till diame-
tern CD. 

Ångfördelningens skeden och ångkanalens öppning vid olika vevlägen erhållas likaledes utan 
svårighet ur diagrammet (jämför bild 428 och 429). Då vevtappen befinner sig vid J, har sliden 
rört sig stycket e från medelläget och börjar öppna ångkanalen för att släppa in färskånga 
i cylindern omedelbart innan kolven vänder, förinströmningen börjar. I kolvvevens vänstra 
dödpunkt G är kanalen öppen stycket I, lineära försprånget. Därefter öppnas kanalen mer och 
mer oeh i vevläget P, då sliden gått vägen e --1-a från sitt medelläge, är kanalen fullt öppen. Vid 
vevläget A vänder sliden och från R till K minskas småningom ångkanalens öppning. I läget 
K börjar utvidgningsskedet (expansionen), vilket fortfar till vevläget N. Här har sliden gått vägen 
i (inre överskottet) på andra sidan medelläget och sätter nù ångkanalen i förbindelse med av-
loppet, förutströmningen börjar och varar till vevens dödpunktsläge H. Under vevtappens väg 
från H till M utsläppes den i cylindern utnyttjade ångan, utströmningsskedel, och under vev-
tappens väg T—S är kanalens fullt öppen. Under vägen M—J infaller sammantryckningsskedet 
(kompressionen), vid vars slut förinströmningen åter börjar. 

För de olika vevlägena erhålles kolvens motsvarande läge genom att från vevläget draga en 
cirkelbåge till linjen GH med en radie lika med vevstakens längd i samma skala som kolvslaget 
GH och med medelpunkten liggande på förlängningen av linjen HG (jämför bild 384). Diagram-
met visar t. ex. att fyllningen är omkring 71 %, att förutströmningen börjar då kolven gått 
93.5 % av slaget, att utströmningen räcker under 79 % av återslaget och att förinströmningen 
eller mottrycket börjar, då 1 % av kolvvägen återstår. 

Slidens rörelse påverkas även av excenterstångens längd på liknande sätt som kolvens rö-
relse av vevstakens längd (stycket 632). Diagrammet är därför fullt riktigt endast under förut-
sättning att excenterstången vore oändligt lång. Då emellertid excenterveven i vanliga fall 
är ganska kort i förhållande till excenterstångens längd, är slidens osymmetriska rörelse av 
mindre betydelse. 

Till jämförelse med de i bild 931 angivna kolv- och slidlägena äro motsvarande lägen A bild 
432 märkta med samma romerska siffror. 

751. Ur diagrammet, bild 432 framgår omedelbart vilken inverkan en förändring av slid-
värdena har på ångfördelningen. 

Ökas yttre överskottet e till el , så flyttas linjerna JK och PR längre från CD. Förinströmningen 
börjar senare och inströmningen slutar tidigare. Hela inströmningsskedet VII—III blir således 
förkortat, under det att utströmningsskedet, som bestämmes av linjen MN (inre överskottet) 
ej förändras. Kanalöppningarna bliva mindre, och ej ens i slidens yttersta läge (läget II) är ka-
nalen fullt öppen. 

(Was inre överskottet i till i1, så flyttas linjerna MN och ST längre från CD. Förutströmningen 
börjar senare och utströmningen slutar tidigare, under det att inströmningsskedet (linjen JK) 
blir oförändrat. 

Ökas excenterradien r till 1.1, så bestämmes ångfördelningen av den yttre streckade cirkeln 
i bild 432, och av diagrammet framgår, att såväl inströmnings- som utströmningsskedena ökas, 
inströmningsskedet dock mera än utströmningsskedet. 

Ökas försprångsvinkeln v till y1, så vrides diagrammet till det mot vinkeln u1  svarande läget, 
som i bild 432 angives med prickstreckade linjer. Alla skeden inträffa nu tidigare, och en när-
mare undersökning visar, att såväl inströmnings- som utströmningsskedena minskas. 

Om de olika slidvärdena minskas, äga motsatta förhållanden rum. 
752. Müllers sliddiagram visar tydligt huru vid en enkel slid ängfördelningsskedena bero av 

varandra. För att ångans arbetsförmåga skall utnyttjas väl bör fyllningen ej vara för stor 
(vid överhettningslok endast 20-30 %).. Detta kan man ej ernå endast genom att öka yttre 
överskottet e, ty då skulle det lineära försprånget försvinna och ångan komma för sent in i cy-
lindern, utan försprångsvinkeln måste också ökas. Då inträffar emellertid, att förutströmni ngs-
och sammantryckningsskedena börja tidigare, varigenom dels ångan strömmar ut med ett jäm-
förelsevis högt tryck, innan den tillräckligt utvidgat sig, och dels sluttrycket under samman-
tryckningsskedet blir för högt. Den senare olägenheten söker man avhjälpa genom att minska _ 
det inre överskottet. Härvid kan ej undvikas, att förutströmningen inträffar ännu tidigare, vilket 
dock medgives, enär ångan verkar framdrivande på kolven även under förutstriimningsskedet, 
innan sliden hunnit öppna avloppskanalen tillräckligt mycket. 

753. Slid med inre ånginströmning. Hittills har antagits, att ångans inström-
ning i ångkanalerna äger rum från slidens utsida. Men vid de nu allmänt brukliga 
kolvsliderna är förhållandet omvänt, i det att inströmningen här sker från slidens 
insida. Ångan kommer således från pannan genom ångröret till den mellersta ka-
nalen b i slidplanet, bild 433, och skall från denna gå in i cylindern genom slidvalvet 
och ångkanalerna a a. När ångan sedan strömmar ut ur cylindern genom någon 
av dessa kanaler a, kommer den in i slidskåpet och avgår genom det omedelbart 
vid detta anbragta avloppsröret. Ångans väg är således rakt motsatt mot vad 
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förut antagits, och i följd därav måste även slidens rörelse bli motsatt liksom dess 
anordning med avseende på yttre och inre överskott. Det yttre överskottet e blir 
således förlagt på slidens insida, där ånginströmningen sker och inre överskottet 
i på dess utsida. Benämningen yttre och inre överskott kan i detta fall bliva vilse-
ledande; här lämpar sig bättre täckning vid ångtillopp och vid ångavlopp (stycket 
734). 

r Vf z 
A 

N \N 
433. Slid med inre ånginsirömning. 

434. Försprdngsvinkel vid slid med inre d nginslrömning. 

754. Åv bild 434 framgår, vilken inverkan den inre ånginströmningen har på excentervevens 
läge. Vid det läge, som kolven och sliden intaga på denna bild, är sliden förskjuten stycket Sa 
till vänster om sitt medelläge och har öppnat det lineära försprånget. Men detta vore omöjligt, 
om excenterveven skulle intaga sitt vanliga läge E, med vinkeln 900 -1-u före kolvveven K. Man 
inser lätt, att excenterveven måste intaga läget E d. v. s. gå vinkeln 90°—v efter kolvveven 
eller, vilket år detsamma, försprångsvinkeln skall i stället för z) vara 180° -Fu. Fördelningen 
av ångan blir alldeles densamma som förnt, och de olika ångskedena kunna erhållas på samma 
sätt som förut, blott man iakttager, att inströmningen sker på slidens innerkant och utström-
ningen på ytterkant samt de förändrade lägena för överskott och excentervev. 
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755. Viekaxel. Då sliden och excenterveven äro belägna på olika sidor om ram-
plåten, anbringas mellan excenterstången och slidstången en axel med tvenne åt 
motsatt eller samma håll riktade vevarmar, vilken axel har till ändamål att över-
föra rörelsen från. excenterveven till sliden.. En dylik axel benämnes vickaxel, och 
i. bild 435 visas en, sådan med åt motsatt håll riktade armar. Vid den ena av dessa 
ir excenterstången fäst och vid den andra slidstången. 

435. Försprångsvinkel vid slidrörelse med vickcael samt slid med yttre einginströmning. 

Då kolven står i sitt vänstra ändläge skall sliden, som här har yttre ånginström-
ning, ha rört sig åt höger och öppnat vänstra ångkanalen lineära försprånget. Av 
bilden framgår emellertid direkt att detta är möjligt endast om excenterveven be-
finner sig i läget E, d. v. s. rakt motsatt läget E, för slidrörelse utan vickaxel. Vick-
axeln med motriktade armar nödvändiggör således liksom slid med inre ånginström-
ning  en omkastning av excenterskivan, så att försprångsvinkeln blir 180°-Fv. 

756. Användas samtidigt slid med inre inströmning och dylik vickaxel, blir 
tydligen excenterskivans läge oförändrat i Ei , så att försprångsvinkeln bibehåller 
värdet v. Ty den erforderliga omkastningen. av rörelsen för sliden erhålles genom 
vickaxeln, utan att excenterskivans läge behöver ändras. Samma förhållande in-
träffar även, om vid slid med yttre inströmning vickaxeln är så anordnad, att dess 
båda armar äro riktade åt samma håll. Punkterna B och D röra sig då i samma 
riktning, och vickaxeln föranleder ingen ändring i excentervevens läge. 

4. Slidstyrning för förändring av rörelseriktningen. 
Sammansatt slidstyrning 

757. Den vanliga enkla slidstyrningen, sådan den hittills beskrivits, bestående 
av en excenterskiva, en excenterstång och slidstång, kan ej användas för andra 
fall, än då en ångmaskin alltid arbetar åt samma håll. Vid ett lok däremot måste 
maskineriet kunna arbeta såväl åt ena som åt andra hållet, d. v. s. drivaxeln skall 
kunna vridas än i en riktning, än i den motsatta, och därför måste sådana slidstyr-
ningar användas, genom vilka rörelseriktningen kan kastas om. 

758. Framåt- och backexcenter. Då såsom förut framhållits vevens vridnings-
riktning är bestämd av excenterskivans läge i förhållande till veven, i det excenter- 
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skivan med i stycket 754 och 755 nämnda undantag skall gå 90°+v  före veven, 
framgår, att den i bild 436 a visade veven måste vrida sig åt vänster, men den, i 
bild 436 b till höger. Förenades dessa båda till en enda gemensam vev, bild 437, 
och sliden genom någon anordning sattes i förbindelse med excenterskivan E, skulle 
veven vrida sig åt höger. Förenades åter sliden med excenterskivan E„ kastades 
rörelsen om, och vridningen ägde rum åt vänster. 1r det fråga om ett lok, är t. ex. 
Ei  den excenter, som för sliden vid /ramåtgång och E den, som för sliden vid back-
gang. Den förra kallas därför frarnettexcentern, den senare backex,centern. 
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436. Förändring au excerdervevens läge, då rörelseriktningen kastas om. 

759. Vid de första försöken att kasta om 
lokets rörelseriktning hade man en excenter-
skiva, som var lös på drivaxeln och kunde 
vridas med hjälp av en omedbringaree. Senare 
förekommo två fasta excenterskivor med var 
sin excenterstång, vilka växelvis sammankopp-
lades med slidstången fôr att få önskad kör-
riktning. Man kunde dock ej med denna styr-
ning ändra fyllningen i cylindern. 

760. År 1841 korn engelsmannen Howe, filare 
i Stephensons lokverkstäder, på den tanken att 
förena de båda excenterstängerna med en båge 
eller kuliss. Krökningsradierf för denna båge var 
lika med excenterstångens längd. Kulisstyrningen 
var härmed uppfunnen och vann snabb använd-
ning inom lokbyggandet. 

Den av Howe uppfunna kulisstyrningen togs genast i bruk av Stephenson, varför den kommit 
att bära hans namn. 

a. Stephensons slidstyrning 

761. Stephensons slidstyrning är den äldsta av de nu använda och tillika den 
första, som medgav icke blott rörelsens omkastning, utan även en förändring av 
cylinderfyllningen. I bild 438 återgives slidstyrningen, sådan den är utförd på lok. 

437. Framåt- och backexcenter.3 
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438. Stephensons slidstyrning, anordnad å lok. 1: 30. 

Det huvudsakliga i styrningen, ehuru i förenklad form, visar bild 439. 
Styrningen består av två excenterskivor Ef  och Eb, som äro så uppkilade på 

drivaxeln 0, att om sliden fördes av excentern Ef  skulle loket gå framåt, och om 
den fördes av Eh, skulle loket gå back. Av de båda excenterskivorna är således Ef  
framer; texcentern och Eb backex,centern. De erhålla lika radie och lika förspretngsvinkel. 

762. Öppna och korsade stinger. Från de båda excenterskivorna leda två lika långa ex-
centerstänger, franultexcenterstången Lf och backexcenterstången Lb, till båda ändpunkterna F 
och B på kulissen. Står veven K i sin högra, således från cylindern vända, döda punkt, och stången 
Lf är fäst i kulissens övre, och stången Lb i dess nedre ände, så bilda, bild 439, de båda excen-
terradierna, de båda excenterstängerna och kulissen en öppen femhörning, och styrningen säges 
hava öppna Winger. Om åter, som i bild 440 angives, för samma vevställning stången Lf är fäst 
i nedre, och stången Lb i övre änden på kulissen, så säges styrningen ha korsade stänger. 

763. Är slidstyrningen utlagd till fullt framåt eller fullt back och alltså slidtärningen A 
befinner sig i F eller B, bild 439 och 440, får sliden samma rörelse, oavsett om stängerna äro öppna 
eller korsade, eftersom endast en av excenterstängerna Lf eller Lb då ensam förmedlar rörelsen. 
Men ju mera tärningen närmar sig kulissens mittpunkt, ju större inverkan får den andra ex-
centerstången på slidens rörelse, och denna inverkan blir olika stor vid öppna och korsade stänger. 
Skiljaktigheten i slidens rörelse blir störst, då slidtärningen befinner sig i kulissens mittpunkt. 

Detta är lätt att förstå, om man jämför bild 439 och 440, där vi antaga, att alla delar äro 
lika och att endast excenterstängernas fästpunkter i kulissen bytt plats, samt omkastnings-
axeln C med vevar flyttats under kulissen i bild 440. 

Då kolvveven såsom i bilderna står på sin bakre dödpunkt, skall sliden ha öppnat lineära 
försprånget till ångkanalen bakom kolven (se sliddiagram bild 431 läget V). Det är emellertid 
alldeles tydligt, att detta försprång blir större, då stängerna äro öppna, bild 439, än då de äro 
korsade, bild 440. Om stängerna, som vi antogo, i båda fallen äm lika långa, dra de i sitt korsade 
läge kulissen och därmed sliden At höger, d. v. s. bakåt, varigenom försprånget minskas eller 
eventuellt försvinner. Korsningen av stängerna inverkar givetvis även på andra slidvärden, men olikheten i försprånget, då tärningen närmar sig kulissens mittpunkt, torde vara det mest 
kännetecknande för de båda anordningarna. 

764. Enligt förut angivna regler kan man utan svårighet avgöra, om ett lok har öppna eller 
korsade stänger. Med hänsyn till eventuell vickaxel och slid med inre inströmning avgöres dock 
saken enklast, om slidstyrningen utlägges för framåtgång. Befinner sig därvid slidstångstär-
ningen i kulissens övre del, äro stängerna öppna, ligger tärningen i kulissbågens nedre del, äro de korsade. 

765. Dessa uttryck öppna och korsade stänger angiva alltså stängernas lägen, 
när veven står i den från cylindern vända dödpunkten samt då loket har slid med 
yttre inströmning och saknar vickaxel med motriktade vevarmar. Ty dessa anord-
ningar innebära som bekant en omkastning av slidens rörelse. Om vid anordningen 
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i bild 439 en likarmad vielcaxel insättes som i bild 435, så måste även excenterve-
varna byta beteckning så att Eb blir framåt- och Ef  backexcenter. Framåtläget 
blir då i kulissens nedre ände, d. v. s. lägena F och B byta plats och vi få då samma 
förhållande som i bild 440, d. v. s. korsade stänger. Alldeles på samma sätt byta 
lägena fram och back plats, om i stället för vickaxel sliden har inre ånginströmning. 
Finnas båda dessa anordningar samtidigt, blir förhållandena lika som i bild 439. 

D 

439. Förenklad bild av Slephensons slidslyrning vid öppna stänger. 

440. Förenklad bild av Slephensons slidstyrning vid korsade stänger. 

766. För att kunna höjas eller sänkas är kulissen upphängd i en lyfatink GB, 
bild 439, eller också understödd av densamma, bild 440. Lyftlänken är fäst i en. 
vinkelldivarm GCD på omkastningsaxeln C, vilken medelst en i D fäst stång, omkast-
ningsstången, från hytten kan vridas i olika lägen. Vid kulissen är lyftlänken fäst 
antingen i dess mitt, bild 438, eller i någon av ändpunkterna, bild 439 och 440. 

På förlängningen av hävarmen. GC finnes en vikt, bild 439 och 440, eller verkar 
en fjäder, bild 438, som motväger tyngden av kuliss och lyftlänk samt hälften av 
excenterstängemas vikt. 
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767. Försprångets föränderlighet. I bild 441 föreställer som förut K kolvveven samt 
Et och Eb excentervevarna för framåt och back. Linjerna Oa, Ob, 0E, Od och Oc föreställa åter-
igen de tänkta excenterradier, som skulle kunna ersätta båda excentervevarna, då tärningen 
intager olika lägen i kulissen mellan framåt och back och excenterstängerna äro öppna. Äro 
stängerna korsade, bli motsvarande excenterradier de prickade linjerna Oa„ 014, 0E1, Od, och 
Ocl. Då sliden för enkelhetens skull är inriktad omedelbart ovanför, är det lätt att se, huru för-
språnget ökas vid öppna stänger, då kulissen föres från endera ytterläget mot mittläget, under 
det att försprånget vid korsade stänger minskas vid motsvarande rörelser hos kulissen. Man ser 
även av denna bild, huru såväl den tänkta excenterradien som den tänkta försprångsvinkeln 
ändras, då kulissen flyttas upp eller ned. Försprångets föränderlighet är särskilt kännetecknande 
för Stephensons slidrörelse till skillnad från t. ex. den mera moderna Walschaerts, stycket 781. 

768. Betydelsen av olika försprång. Börjar ånginströmningen för tidigt, innan kolven vän-
der, uppnås även det fulla trycket på kolven för tidigt och därmed ett motsvarande för tidigt 
tryck på vevtappar och lager. Den härigenom uppkommande friktionen ger sig tillkänna där-
igenom, att loket "löper tungt", och den erforderliga hastigheten uppnås endast genom att 
använda större fyllning och strypning av ångan med regulatorn. Börjar ånginströmningen åter 
för sent, erhålles, huvudsakligen vid stor hastighet, icke det erforderliga ångtrycket på kolvarna. 
Loket löper visserligen lätt, men lämnar för ringa arbete. 

Det är därför viktigt att välja försprånget så, att den bästa möjliga verkan av ångan ernås vid 
de oftast använda fyllningsgraderna. 

769. Betydelsen av inre och yttre överskott. Kulisstyrningarna medföra, att ett längre 
expansionsskede alltid sammanhänger med en längre kompressionsperiod (stycket 752), som 
vid de minsta fyllningarna kan drivas så långt, att ångtrycket framför kolven överstiger trycket 
i slidskåpet. Därvid lyfter sig sliden eller "slår ifrån", och en del ånga strömmar ut i slidskåpet. 
Denna olägenhet kan undvikas därigenom, att det inre överskottet minskas, se bild 432. Ofta 
är det inre överskottet .= 0, och ibland utföres sliden så, att den i mittläget sätter båda äng-
kanalerna i förbindelse med avloppet. Man säger, att en sådan slid har negativt inre överskott, 
vilket är till viss fördel vid snabbgående lok. 

770. Det yttre överskottet 
sammanhänger med excen-
terradiens längd. Okas yttre 
överskottet, så måste även 
excenterradien ökas, om 
man vill behålla försprånget 
oförändrat. Den ökade ex-
centerradien medför ett 
ökat slidslag, vilket har den 	J 
betydelsefulla följden, att 
sliden öppnar ångkanalen 
mera vid en viss fyllning 
och ångans tryckfall blir 
mindre. Det yttre över-
skottet bör alltså bestäm-
mas så stort, att tillräckliga 
kanalöppningar erhållas, så 
att ångan ej strypes för 
mycket. 

771. Förändring av fyll-
ningen. Kulissens viktig-
aste uppgift är, näst om-
kastningen av lokets rörel-
seriktning till framåt och 

JC back, att förändra ångfyll-
fingen inom vida gränser 
och därigenom avpassa ar-
betet i cylindern efter kraft-
behovet. Fyllningen har sitt 
största värde, då tärningen 
befinner sig i ytterlägena, 
och minskas allt efter som 
den närmar sig mittläget. 
Den minskade fyllningen 
beror på, att excenterradien 
(den tänkta) minskas och 
försprfingsvinkeln ökas, bild 
441. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



329 
772. Bärfjädrarnas inverkan på ångfördelningen. Ramverkets rörelser upp och ned 

på grund av bärfjädrarnas spel har en viss inverkan på ångfördelningen, genom att ex center-
stängerna få något växlande lutning. Inflytandet av fjäderspelet fir olika för de skilda slagen 
slidstyrningar och rätt avsevärd vid Stephensons, emedan excenterstängerna Mir vanligen 
tiro korta. 

b. Allans slidstyrning 
773. I följd av bristen på lämpliga verktygsmaskiner var det i början svårt och dyrt att för 

hand på ett noggrant sätt utföra de bågformade kulisserna. Detta föranledde skotten Allan i 
början på 1840-talet och ungefär samtidigt och oberoende av honom Trick i Tyskland att ut-
tanka en styrning, vars kuliss hade ett rakt spår. Vanligen bär styrningen Allans namn, men 
man får även se benämningen Allan-Tricks styrning. Slidstyrningen, sådan den är utförd pd 
lok, återgives i bild 443. 

774. I bild 442 är slidstyrningen avbildad på ett enklare sätt. På drivaxeln 0 
äro de båda excenterskivorna uppkilade, frantåtexcentern, Ef och backexeentern 
Från dessa utgå excenterstängerna, som äro fästa vid kulissen, den från Ef i F och 
den från Rb i B. Vid öppna stänger ligger framåtex,centerstångens fästpunkt F överst 
och backexcenterstångens B nederst och vid korsade stänger F nederst och B överst. 

442. Förenklad bild au Allans slidstyrning. 

775. Kulissen. Kulissen, som utföres med rakt spår, omfattar kirningen' 
bild 442, fäst vid tärningsstången HD, som genom en bult vid D är ledande förenad 
med den rätlinjigt styrda slidstången DS. 

776. Då vid Stephensons slidstyrning det endast är kulissen som höjes och 
sän.kes, så åstadkommes vid Allans styrning förändring av ångfördelningen genom 
höjning och sänkning av såväl kuliss som tärning. För den skull äro båda upphängda 
i länkar, tärningen dock ej omedelbart, utan genom tärningsstången HD. Kulissen 
upphänges vanligtvis i sin mittpunkt M, tärningsstången i en punkt C i tärningens 
närhet. De båda lyftlänkarna MG och CA äro lika långa och fästa vid vevarna 
AN och GN å omkastningsaxeln N, vilken vrides medelst veven L och omkast-
ningsstången från hytten. 

Vid framåtgång sänkes tärningen H, vilket sker, då veven L föres framåt. 
Vad som i övrigt framhållits vid Stephensons styrning gäller i tillämpliga delar 

även för Allans. 
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443. Allans slidstyrning, anordnad å lok. 1: 30. 

444. Walschaerls slidslarning, anordnad CI lok. 1: 30. 

e. Walsehaerts slidstyrning 

777. Denna styrning benämnes även Heusin ger von Waldeggs styrning. 
Den uttänktes redan år 1844 av belgiern Walschaert (uttalas Wallskart) och ut-

fördes första gången år 1848. Först år 1849 framträdde tysken Heusinger von Wal-
degg med en liknande styrning, ovetande om Walscharts uppfinning. Heusingers 
styrning kom till utförande år 1850 på ett litet lok, men har, som det tyckes, ej 
kommit till användning. Walschaerts styrning började först få större användning 
efter år 1860. De båda styrningarna överensstämma icke fullständigt. Den numera 
använda motsvarar Walschaerts uppfinning, varför det är riktigast att uppkalla 
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styrningen efter honom. Slidstyrningen, sådan den är utförd på lok, återgives i bild 444. 
778. Styrningen är enklare framställd i bild 445. Den äger endast en excenter-

skiva eller excentervev. Rörelsen från en andra excenterskiva har ersatts med en 
hävstångsrörelse, som utgår från någon av de fram- och återgående maskindelarna, 
härvidlag tvärstycket. Som längden av tvärstyckets slag fram och tillbaka är be- 
roende av kolvvevens längd, kan man även saga, att kolvveven ersätter den andra excenterskivan. 

779. Kulissen är i sin mitt lagrad i det fasta lagret G, och i dess nedre ände F är excenterstången EF fäst. Tägningen H, som löper i kulissens spår, är ej omedel-
bart förenad med slidstången RS, utan genom en tarningsstång HI och försprångs-stången DR, vars övre ände R är fäst i slidstången. Vid slider med inre inströmning 
byta punkterna R och I plats, och tärningsstången HI angriper ovanför R på för- 

445. Förenklad bild av Walsehaerls slidslyrning. 

lä,ngningen av stången DR. Försprångsstångens nedre ände D-erhåller sin rörelse 
från tvärstycket B. För detta ändamål är vid tvärstycket fast en arm BC, vars 
ände C följaktligen har samma rörelse som tvärstycket. Genom länken CD är armen 
BC förenad med försprångsstången DR. Förändring av ångfördelningen erhålles 
genom att ändra tärningens läge i kulissen, vilket sker genom vridning av ontkast-
ningsax,ePn P, vars vev NP genom ly/tianken LN är förenad med tärningsstången 
HI. Ofta ligger punkten L utanför H på förlängningen av stången IH. Tyngden 
av lyftlänken, tärningen och halva stången IH uppväges medelst en vikt å omkast-
ningsaxeln eller genom spänningen hos en fjäder. 

780. Excenterrörelsen och försprånget. Då kolvveven OA står på främre 
eller bakre döda punkten, skall kulissen stå i sitt medelläge, d. v. s. excenterveven 
OE skall vara vinkelrät mot en linje genom punkten F och axelcentrum O. Då 
punkten I i detta fall är medelpunkten för kulissbågens krökning, följer, att sliden 
icke ändrar sitt läge om slidstyrningen lägges om till olika fyllningar framåt eller 
back. Men i dessa lägen med kolvveven på centrum skall sliden öppna ångkanalen. 
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så mycket som lineära försprånget (stycket 745). Vid Walschaerts slidrörelse är 
alltså det lineära försprånget alltid detsamma, oberoende av fyllningen. 

Slidens utslag från mittläget då kolvveven står på centrum, d. v. s. yttre över-
skottet+linara försprånget, förhåller sig till halva kolvslaget, d. v. s. punktens 
D rörelse från mittläget, som stycket RI till ID. Då stången RD alltså bestämmer 
försprånget, kallas den förspreingsstång. Slidslaget ökas också med förhållandet 
RI till ID samt med tärningens avstånd från kulissens upphängningspunkt G. 

\-\-r 	 

63. 

7,0 	0 
	 X 

446. Den tänkta excentern. 

781. Den tänkta excentern. I bild 446 betecknar OK kolvveven, OB eller r2  den tiinkta 
excentervev, som skulle ge sliden samma rörelse som kulissen ensamt och OC eller no  den ex-
centervev, som tänkes motsvara försprångsstfingen. Veven r2  måste stå i 900  vinkel mot kolv-
veven OK och veven r2  i rät linje med kolvveven. Man inser då lätt, att dessa båda vevar 
och r, kunna ersättas med en enda excentervev r, vilken ger sliden samma rörelse som r1  och 
r, gemensamt. Radien r2  förkortas allteftersom tärningen närmas till sitt mittläge, radien r2  
däremot är oföränderlig, eftersom tvärstyckets rörelse alltid är densamma. Då ångfyllningen 
minskas genom att 7.2  förkortas, ändrar sig den tänkta excenterradien från OA till 0A2  eller 
OA,. Detta har emellertid ingen inverkan på försprånget, vilket uteslutande bestämmes av ra-
dien r„ och vi se alltså även här, att försprånget alltid är detsamma vid denna slidrörelse. 

782. Fram— och backgång. Slidstyrningen i bild 445 är inställd för framåtgång. 
Excenterveven OE går före kolvveven. OA och tärningen H befinner sig i kulis-
sens nedre del, vilket är det gynnsammaste läget med hänsyn till tärningens rörelser 
i förhållande till kulissen, då denna svänger fram och åter. Vidare är försprångs-
stången RD så indelad, att slidstångens förbindelsebult R ligger ovanför tärnings-
stångens angreppspunkt I. Denna anordning erfordras vid slid med yttre ånginström- 
ning som å bilden. Har slideu däremot inre ånginströmning, måsté dess rörelse 
-omkastas, vilket sker genom att veven OE får 1800  motsatt läge och går efter 
kolvveven samt genom att slidstången inkopplas på försprångsstången nedanför tär-
ningsstån.gens kopplingsbult I. Samma ändring måste företagas, om vid oförändrad 
slid och framåtgång tärningen skall befinna sig i kulissens övre del, vilket dock som 
sagt är mindre lämpligt, ävenså om vickaxel med motriktade vevarmar anordnas. 

Av det sagda framgår, att slidrörelsens omkastning till back sker genom att me-
delst omkastningsanordningen. flytta tärningen till kulissens övre del. Kulissen 
verkar därvid som en vickaxel med motriktade vevarmar. Står tärningen i ku-
lissens mittpunkt, erhåller punkten I ingen rörelse och Aden föres endast av för-
språngsstången, dess största kanalöppning infaller då i kolvens vändpunkt och 
är lika med lineära försprånget, varav stångens namn. 

Vid Walschaerts slidstyrning är bärfjädrarnas inverkan på ångfördelningen mindre 
framträdande och är mindre, ju närmare punkten F ligger linjen BO och ju längre 
excenterstången. är. 
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447. Helmhottz' slidslyrning, anordnad et lok. 1: 30. 

448. Förenklad bild av Helmholtz' slidslyrning. 

d. Helmholtz' slidstyrning 

783. För att vid Walschaerts slidstyrning kunna använda en rak kuliss har 
tysken Helmholtz med densamma gjort den förändring, som framgår av bild 448. 
I stället för att vid Walschaerts styrning tärni.ngsstången från I är fast i tärningen. 
H och lyfaän,ken i tärningsstången., är vid denna styrning lyftlänken fäst i tärningen 
och tärningsstån.gen i lyftlänken. Punkten L ligger mellan punkterna N och H, då 
•omkastningsaxeln P ligger på samma sida om lyftlänken NH som sliden S, enligt 
bild 448, men däremot på lyillänkens förlängning nedanför H, då axeln P befinner 
sig på motsatt sida om nämnda länk, bild 447. Läget av punkten L bör vidare av- 
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passas så, att sliden ej ändrar sin ställning, då slidstyrningen lägges om från t. ex. 
framåt till back och kulissen står i sitt mittläge d. v. s. kolvveven på främre eller 
bakre döda punkten. Punkten H rör sig därvid efter en rät linje, kulissen,s medellinje. 

Styrningens verkningssätt är detsamma som Walschaerts, och den återgives 
i bild 447, sådan den är utförd på lok. 

e. Deeley's slidstyrning 
784. Deeley's slidstyrning, som i övrigt överensstämmer med Walschaerts, skiljer 

sig från den sistnämnda styrningen därigenom att den saknar excentervev eller 
excenterskivor, vilket kan betraktas som en fördel. Rörelsen för kulissen uttages 

449. Deeley's slidstyrning. 1: 30. 

i stället från det motsatta maskineriets kolvrörelse och man kan därför säga, att 
den högra kolvveven utgör excentervev för den vänstra sidans slidrörelse och tvärtom. 

Slidstyrningen, sådan den är utförd på lok, visas i bild 449. Vi se där, att för-
språngsstången får sin rörelse från kulissen i övre och från tvärstycket i nedre 
änden, alldeles som vid Walschaerts slidstyrning. Från tvärstycket utgår emellertid 
ännu en lank bakåt och denna är kopplad till den längre armen av en vickaxel, 
vilken i sin motsatta ände har en kortare vevarm, som genom en länk är förenad 
med kulissen på lokets motsatta sida. Genom att avpassa vickaxelarmarnas längder 
får kulissen sitt lämpliga utslag. Eftersom i regel den högra kolvveven går 900  
före den vänstra vid framåtgång och den vänstra kulissen får sin rörelse från den 
högra kolvveven, inträder för vänster sida det förhållandet, att den tänkta excenter-
veven går 900  före kolvveven. Den vickaxel, som överför rörelsen från högra tvär-
stycket till vänstra kulissen, är därför försedd med motriktade vevarmar (stycket 
782). För högra sidans slidstyrning blir förhållandet omkastat; här är det vänstra 
kolvveven, som ger kulissen sin rörelse och denna vev går 900  efter den högra veven. 
På grund av denna olikhet måste vickaxeln här få likriktade vevarmar för att 
slidens rörelse skall bli den rätta i förhållande till kolven. 

Vickaxlarna med sina armar återgivas schematiskt sedda framifrån i detaljfigur a 
å bild 449, 2-3 är vickaxeln med likriktade armar. Vid 1 är länken från det vänstra 
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tvärstycket kopplad och vid 4 länken till den högra kulissen. Vickaxeln 6-7 med 
motriktade armar har vid 5 förbindelse med den vänstra kulissen och vid 8 med 
det högra tvärstycket. 

En egenskap hos denna slidstyrning är, att man inte kan köra loket med endast 
den ena sidans maskineri, ifall det andra maskineriet skulle råka i olag. 

Deeley's slidstyrning förekommer på en del av SJ:s från f. d. SWB övertagna lok. 

f. Slidstyrning vid trecylinderlok 
785. Vid trecylinderlok med vevarna i 120° vinkel ha de båda yttre cylindrarna var sin själv-

ständiga slidrörelse. Den tredje i lokets mitt liggande cylindern skulle också kunna ha en egen 
rörelse, men det är enklare och ger samma resultat, om man medelst hävstänger och länkar 
kopplar den med de yttre slidernas styrningar på sätt som visas i bild 451. 

786. Om i bild 450 I och II beteckna vänster och höger yttre vevar och III den mellersta 
inre veven samt 1, 2 och 3 motsvarande excentervevar, som vid slid med inre inströmning gå 
en viss vinkel n efter kolvvevarna, så finner man lätt, att slidvägen S, för den mellersta sliden 
är lika med och motriktad skillnaden mellan slidvägarna Si  och S2  för de båda yttre sliderna, 
om Si  och S2  befinna sig på motsatta sidor om lodlinjen AB, men däremot lika med och mot-
riktad summan av Si  och S2, om dessa slidvägar ligga på samma sida om linjen AB. I över-
ensstämmelse med denna regel erhålles mellersta slidens rörelse genom den enkla anordning, 
som visas i bild 451. 1 och 2 äro de yttre sliderna, förda av var sin självständiga styrning. 
Hävarmarna AC och FH äro vridbara kring punkterna B och G och deras inre ändar överföra 
medelst länkarna CD och EF samt hävarmen DE rörelsen till den inre sliden 3. 

Då en koppelaxel ligger framför drivaxeln, måste innercylindern ofta erhålla ett högre lu-
tande läge för att dess vevstake eller tvärhuvud skall gå klar över denna koppelaxel. Härvid 
kan det bliva nödvändigt, att anordna en självständig styrning även för mellersta sliden, driven 
av t. ex. en excenterskiva på vevaxeln. 
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g. Angans verkningssätt och arbete i en cylinder 

787. Som förut angivits, särskiljas fyra huvudskeden i ångans arbete i en cylinder, nämligen: 
1. inströmningsskedet, 2. utvidgningsskedet (expansionen), 3. utströmningsskedet och 4. samman-
tryckningsskedet (kompressionen). Två av dessa kunna uppdelas i ytterligare tvenne skeden; 
inströmningsskedet i förinströmnings- eller mottrycksskedet samt det egentliga inströmnings-
skedet eller fulltrycksskedet, och utströmningsskedet i föruiströmningsskedet och det egenttiga 
utströmningsskedet. Då kolven av ångtrycket skjutes från cylinderns ena ände till den andra, 
råder på ena sidan kolven fulltryck, utvidgning och förutströmning, och på den andra utström- 
ning, sammantryckning och mottryck. 

788. Indikator. Medelst indikatorn kunna de 
anförda förloppen i cylindern göras synbara för 
ögat. Detta instrument, bild 452, består i huvud- 

e sak av en liten cylinder 6, som fastskruvas vid 3 
	 

-en vårta 10 å ångcylindern (19, bild 386), så att 
dess inre står i förening med ångcylinderns ena 
ände. I cylindern 6 finnes en kolv 5, som hålles 
nedtryckt med en spiralfjäder 4. Vid kolvstången 
är upptill fäst ett litet ritstift 2, som på ett 
papper 1 upptecknar förloppet av ångans verkan 
i ångcylindern. Papperet 1 står med ett snöre 3 
i förbindelse med maskinens tvärstycke och föres 

a. E 	 med detta fram och tillbaka. Då höjdläget av 
INI' 	G 	 kolven 5 eller stiftet 2 motsvarar det ångtryck, 
Vl 

	

	 som råder under kolven 5, angiver höjden för 
de olika punkterna i den på papperet uppritade 

	

I 	
bilden, indikatordiagrammet, det tryck, som råder 
i maskinens cylinder, och då papperets rörelse 

'' I 	e _ 	
är densamma som kolvens, kan man för varje 

I 

kolvställning se det motsvarande trycket. 
789. Indikatordiagram. Bild 453 visar ett 

', 

	

. 	

'10 indikatordiagram, där de olika skedena tydligt 
framträda. Under inströmningen e-f råder full- 

IT tryck, så följer expansionen f-g med sjunkande 
ångtryck samt förutströmningen g-h, där trycket 

I  sjunker ännu hastigare. Utströmningen h-1 sker 
452. Förenklad bild av indikatorn och dess under ett svagt mottryck, vilket under sam- 

verkningssätt 	 mantryckningen l-m avsevärt stegras för att 
under förinströmningen m-e snabbt springa upp 
till färskångans tryck. Linjen a-a kallas atmosfär-

linjen och ritas av indikatorstiftet om kranen 7, bild 452, vrides om, så att rummet under kolven 
5 sättes i förbindelse med fria luften genom kanalen 9 och hålet 8. En atmosfär lägre ligger 
noll-linjen 0-0, från vilken de absoluta trycken p under inströmningen och p1  under utström-
ningen räknas. Motsvarande övertryck eller effektiva tryck äro alltså p-1 och p1-1 atm. 

Ett diagram med så skarpa avgränsningar mellan skedena som i bild 453 kan ej erhållas i 
verkligheten. Likheten blir dock större, då loket går mycket långsamt. Går loket fortare, strypes 
ångan och övergångarna mellan de olika skedena utjämnas såsom bild 454 visar. 

790. I verkligheten fästes indikatorpapperet på en liten trumma, som genom snöret och en 
fjäder vrides fram och tillbaka. Kolvslaget förminskas genom en mellan tvärstycket och trum-
man befintlig utväxling. Kolvens 5 ringa rörelse förstoras däremot därigenom, att ritstiftet 
är fäst på en hävarm, på vilken kolvstången till kolven 5 verkar. 

791. Förändring av ångans arbete i en cylinder. Ju mera tärningen i en kulisstyrning 
närmas intill kulissens mittpnnkt, desto mera minskas fulltrycksskedet eller den kolvväg, under - 
vilken sliden öppnar för angiuströmning. Om styrningen i sitt yttersta läge låter ånga inströmma 
under 80 % av kolvslaget, minskas inströmningsskedet till 70, 60, 50, 40... % av kolvslaget 
då styrningen omställes mot sitt mittläge, varest fyllningen på grund av försprånget är om-
kring 10 %. Man säger att loket arbetar med 80, 70, 60, 50, 40.. .% fyllning. Som redan förut 
angivits ökas sammantryckningsskedet, då fyllningen minskas, liksom även de övriga skedena 
undergå förändringar. 

Minskningen av fyllningen på ena kolvsidan och ökningen av sammantryckningen på den 
andra medför en minskning i ångans arbete för varje kolvslag. 

792. Man kan även förändra ångans arbete i cylindern medelst regulatorn. Genom att öppna 
densamma blott litet stryper man ångan och trycket i slidskåpet blir mindre än i pannan, 
varvid arbetet i cylindrarna minskas i motsvarande grad. 

För att minska anans arbete kan man således antingen länka upp slidstyrningen eller öppna 
regulatorn mindre, eller kan man använda dessa båda sätt samtidigt. 
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4, 

455. Indikatordiagram vid olika fyllningar och olika öppen regulator. 

793. Indikatordiagraminet användes för beräkning av lokets arbete eller effekt. Men det visar också om felaktigheter finnas hos slidstyrningen. Man måste taga minst ett diagram för varje kolvsida, vid ett tvåcylindriskt lok således minst fyra diagram. Diagrammets yta är direkt 
proportionell mot ångans arbete i cylindrarna. 

794. Bild 455 framställer ett antal indikatordiagram. I de vågräta raderna ha diagrammen samma fyllning men olika ångtryck i slidskåpet på grund av mer eller mindre öppen regulator. I varje lodrät rad är däremot regulatoröppningen densamma under det att ångfyllningen minskas 
nedåt från 80 till 10 %. 

En jämförelse mellan dessa diagram visar att man kan erhålla ett visst mått av arbete an-
tingen genom att minska fyllningen eller genom att strypa på regulatorn. Diagrammen el  och a4  äro t. ex. i det närmaste lika stora och kunna tänkas uppkomma ur diagrammet al  genom att beträffande c, minska fyllningen från 80 till 40 % och beträffande a4  medelst regulatorrt 
sänka ångtrycket i slidskåpet med ungefär en tredjedel. 

795. Man kan nu fråga vilket sätt som är lämpligast: att reglera lokets arbete med omkast-
ningsskruven eller med regulatorn? Givetvis det, varvid minsta mängd fulltrycksånga förbrukas. 
I regel är det mest ekonomiskt att minska ångfyllningen vid minskat kraftbehov i varje fall 
då det gäller överhettad ånga, som ju numera nästan uteslutande användes. Ju längre ångans 
expansion drives i cylindern, desto mera arbete erhåller man ur varje viktsenhet ånga. Vid 
våtånga kan det däremot inträffa, att avkylningsförlusterna bli allt för stora vid de minsta fyllningarna, så att det är bättre att i stället strypa ångtrycket med regulatorn. Erfarenheten 
måste i dylikt fall avgöra det lämpligaste regleringssättet. 

22 
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796. Hänsynen till den förbrukade 
- 	----- 

• • • 

	viktmäng- 
den ånga är emellertid icke den enda viktiga. 
Alla diagram märkta e uppvisa, att ångtrycket 
på kolvens avloppssida på grund av det ökade 
sammantryckningsskedet stegras mera vid denna 
fyllning (10 %) än vid de större fyllningarna. 
Det ökade mottrycket på kolven förorsakar ett 
ökat friktionsarbete i maskineriet, vilket be-
tyder arbetsförlust. Ur denna synpunkt är t. ex. 
diagrammet d5  med 20 % fyllning och mindre 
kompression fördelaktigare än el  med 10 % 
och högre kompression. 

797. Vid de minsta fyllningarna kan det in-
träffa, att kompressionstrycket blir högre än 
ångtrycket i slidskåpet. Härvid uppkommer en 
ögla i diagrammets övre vänstra hörn såsom 
å c, d4, d5, e3, e4  och e5, vilket betyder en ar-
betsförlust. En liknande arbetsförlust uppvisa 

456. Diagrammen b1  och d3  i bild 546 för_ diagrammen d5, e3, es, e4  och e5  genom en ögla 
längst till höger. Denna uppkommer då ång-storade, visande diagramytans minskning trycket under expansionen sjunker till eller under 

vid ökad hastighet. 	 atmosfärtrycket, varvid kolven under förut- 
strömningen i stället insuger luft genom av-

loppsröret på grund av undertryck bakom kolven. När kolven sedan vänder och skjuter ut 
den luftblandade ångan, ökas trycket något framför kolven och den sistnämnda öglan bildas. 

798. Sjunker trycket i pannan inträffar helt naturligt detsamma som då trycket strypes 
med regulatorn. Om med fullt tryck i pannan arbetet i cylindern motsvaras av diagram b1  och 
trycket får falla 1 kg angiver t. ex. b2  det uträttade arbetet, ett arbete, som är mindre än det 
ur diagram b1  erhållna. För att med det lägre trycket få maskinen att uträtta samma arbete, 
som med det högre, måste fyllningen ökas, så att man får ett diagram, lika stort som b1  eller 
ungefär diagrammet a2, vilket motsvarar 80 % fyllning mot 60 % fyllning i b1, således en för-
lust av ånga på grund av den större fyllningen. Det framgår härav, huru vikligt det tir all alltid 
håtta fullt ångtryck i pannan och ej genom slarv eller of örsiktig het låta trycket sjunka. 

799. Arbetsutbytet av ångan är dessutom högst beroende av lokets hastighet. Vid samma 
fyllning och regulatoröppning måste ångans hastighet i rör och kanaler ökas alit eftersom loket 
ökar sin hastighet. Detta kan ej ske utan att ångans tryck sjunker, först på vägen till slidskåpet 
och sedan i slidöppningarna och cylinderns ångkanaler. Samtidigt ökas även motståndet, då 
ångan skall avgå från cylindern. Alit detta framgår tydligt, om man jämför indikatordiagram, 
tagna vid olika hastigheter hos loket, se bild 456, där diagrammet sammandrages i samma mån 
som hastigheten ökas. Strypningsförlusterna bliva mindre, om slidens täckning vid ånginloppet 
ökas och därjämte slidslaget d. v. s. excentriciteten i motsvarande grad, emedan sliders då öppnar 
hastigare och mera samt även stänger hastigare. 

800. Gång med stängd regulator. Då regulatorn stänges, bör slidstyrningen 
läggas ut i sitt yttersta läge, motsvarande den riktning, i vilken loket går. Det rullar 
därvid lättare, enär luftens mottryck å cylinderkolven minskas, varjämte slid-
spegeln slites jämnare. Antingen regulatorn är öppen eller stängd, rör sig sliden 
på samma sätt när loket går, öppnande och stängande de olika ångkanalerna på 
samma tider och för samma kolvlägen. 

801. Under början av kolvslaget, inströmningsskedet, står baksidan av kolven 
förbindelse med slidskåpet och kolven åstadkommer en. sugning i detta, tomt 

som det är på ånga då regulatorn är stängd. I slidskåpet d. v. s. på slidens över-
sida uppstår således luftförtunning, varvid yttre luftens tryck på slidens undersida 
genom avloppskanalen och blästerröret till slut lyfter sliden från slidplanet, så att 
gaserna från rökskåpet sugas in i slidskåpet och cylinder.. 

Då sliden därpå stänger ångkanalen och expansionen börjar, ökas luftförtun-
ningen bakom kolven, så att när förbindelsen med avloppet under förutströmningen 
öppnas, de varma gaserna från rökskåpet genom avloppsröret sugas in i cylinder.. 
På återväg från vändpunkten skjuter kolven genom avloppet ut gaserna ur cylin-
dena för att sedan under kompressionen sammantrycka den gas, som ännu finnes 
kvar i cylindern. Då sliden slutligen öppnar ångkanalen, trycker kolven ut den 
sammanpressade gasen i slidskåpet. 

• , 
• • • 

• `. • • 
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802. Gaserna från rökskåpet äro varma, 
då de komma in i cylindern, och tempe-
raturen stegras ytterligare under kom-
pressionen, vilket är skadligt för cylinder-
smörjningen, frånsett olägenheten av att 
stybbpartiklar från rökskåpet sugas in i 
cylindrar och slidskåp. Kolvarna arbeta 
som luftpumpar och utöva ett motstånd, 
som alltefter cylindrarnas storlek verkar 	 I so  I se; hämmande på lokets rörelse. För att före-
bygga denna olägenhet förses därför cylind-
rarna särskilt de större med de i styckena 
676-683 beskrivna luftvägsventilerna. 

De skadliga verkningarna äro mindre, 
ju kortare utvidgnings- och sammantryck-
ningsskedena äro, och som dessa äro 
minst  med slidstyrningen fullt utlagd, bör 
den vara så inställd, då loket rullar med 
stängd regulator. Sliden får samtidigt göra 

i CG  hela sitt slag, så att slidspegeln slites 
mera jämnt. 

803. För att förhindra den skadliga 
insugningen av rökgaser i cylindrarna 
förses slidskåpen och ofta även avlopps-
röret med de i bild 400 m. fl. visade luft-
insltippningsventilerna. Genom ventilen 
slidskåpet insuges luft under inströmnings-
skedet och genom ventilen â avloppsröret 
samt blästermynningen under förutström-
ningen. Luftinsläppningsventilen på av- 
loppsröret har dock mindre betydelse, 	457. Ångfördelning vid motlinga. 
eftersom ändock en viss mängd gaser från 
rökskåpet insugas genom den öppna bläs- "ct  
termynningen. Oftast saknas därför sist- 
nämnda ventil. 

804. Särskilt vid kolvslider är det vik-
tigt, för att ej säga nödvändigt, att an-
vända luftinsläppningsventiler, emedan 
dessa slider sakna förmågan att "slå 
ifrån." Kolvslider utan luftinsläppnings-
eller luftvägsventiler åstadkomma ett 
mycket stort motstånd mot lokets rörelse. 

805. Motånga. För att hejda ett tåg, kan 
det någon gång vara fördelaktigt att släppa in 
motånga i cylindrarna, varmed menas att så 
förändra Anginströmningen, att ångan i stället 
för drivande verkar hämmande på rörelsen. Detta sker genom att ställa in slidstyrningen för en 
riktning, motsatt den, i vilken loket går. Går loket framåt, lägges styrningen alltså för backgång. 
I bild 457 framställes ångförloppet därvid. DA veven från sin vänstra dödpunkt K, vrider sig 
i pilens riktning (loket tänkes därvid gå framåt från vänster till höger å bilden), föres sliden av 
backexcentern E1, så att sliden i stället för att ytterligare öppna ångkanalen stänger av ångan 
i läget K 2-E2. Den lilla ångmängden bakom kolven utvidgar sig nu till kolvläget 3, då slidens 
innerkant öppnar till avloppet. Ångtrycket sjunker då till yttre luftens tryck, vilket fortfar, 
tills kolven har vänt och kommit till läget 5. Här stänges ångkanalen och den framför kolven 
befintliga ångan sammantryckes något till läget 6, där slidens ytterkant öppnar ångkanalen 
till slidskåpet och mottryck erhålles framför kolven intill slutet av slaget. 

458. Diagram vid moiemga. 
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Åv diagrammet framgår, att det är ett mycket litet drivande arbete, som härvid utvecklas, 
motsvarande linjerna 1-2, 2-3, men däremot ett betydligt hämmande arbete, angivet genom 
linjerna 5-6, 6-1. 

806. Som synes äro skedena vid motånga omkastade, så att 1-2 är inströmning i stället för 
i vanliga fall mottryck, 2-3 expansion i stället för kompression 3-4 förulströmning i stället för 
utströmning, 4-5 utströmning i stället för förutströmning, 5Z-6 kompression i stället för ex-
pansion och 6-1 förinströmning i stället för inströmning. Förutströmnings- liksom förinström-
ningsskedena upptaga en betydlig del av slaget. 

807. I verkligheten blir dock ej motångdiagrammet sådant som bild 457 framställer det, 
utan genom ångans strypning i ångkanalerna förändrar det utseende i vida högre grad än ett 
diagram, motsvarande vanliga förhållanden och med lika stor fyllning. Bild 458 åskådliggör 
detta. De prickade linjerna 1-2-3-3-4-5-6-6-1 angiva motångdiagrammet, då någon 
strypning av ångan ej äger rum, men verkliga utseendet på diagrammet visar ytan abcde. Som 
synes äger på slutet av mottrycksskedet, linjen ea, en tryckstegring rum, emedan den en gång 
för mottrycket använda ångan Ater pressas in i pannan. Ytan alb,c,del  angiver storleken av 
ett diagram vid framåtgång med lika fyllning, och det har, som synes ungefär dubbelt så stor 
yta. Det arbete, som ångan uträttar vid framåtgång är således betydligt större än då motånga an-
vändes. Det är därför ej självklart, att ett lok, som mad största fyllning kan draga ett tåg upp-
för en stigning, också genom motånga skall kunna stanna tåget, då det går utför samma stig-
ning. Visserligen verka tågmotstånden hejdande på rörelsen, men i större lutning kan den genom 
tågets tyngd utför pådrivande kraften vara så mycket större än gångmotstånden, att motångan 
ej förmår stanna tåget. Och ju större tågets hastighet är utför en lutning, desto mindre häm-
mande kraft bjuder motångan, emedan ångans strypning i ångkanalerna minskar det hämmande 
arbetet mera vid ökad hastighet. 

808. Endast i yttersta nödfall bör motånga användas som bromsmedel. Ty under kolv-
vägen 3-4, bild 457, tager ångutströmningen mycket snart slut, och i stället suger kolven 
genom avloppsröret in varma gaser från rökskåpet. Den instängda gasen blandar sig sedan 
med mottrycksångan och pressas jämte denna in i pannan, varigenom det kan bli svårt att få 
injektorerna att mata (stycket 506). 

809. Om skenorna äro slippriga, kan motångan stanna hjulen eller få dem att vrida sig åt 
motsatt håll trots tågets påtryckning. Detta kan medföra de i följande stycke nämnda skadorna 
och minskar dessutom betydligt verkan av motångan. 

810. Om motånga någon gång måste användas för att hejda ett tåg, skall å drivhjulen verkande 
broms först lossas, innan motånga släppes på. Om detta försummas, stanna hjulen ofelbart, broms-
kraften blir mindre och hjulringarna slitas platta, vilket har till följd, att loket i förtid måste 
intagas å verkstad för hjulens omsvarvning. Vilken förlust det innebär inses lätt. 

5. Slider 

811. Formen på den vanliga enkla sliden växlar betydligt, beroende på dess 
anordning och de fordringar, som ställas på densamma. I det följande redogöres 
för några av de vanligaste använda sliderna. 

812. Kanalslid. För att bereda ångan möjlighet att hastigare komma in i cy-
lindern och således strypas mindre, förses ofta sliden, särskilt till stora cylindrar, 
med en i dess rygg belägen överströmningskanal K, bild 459, vilken utmynnar i 
slidens täckplan. Slidplanets yttre kanter C och C, äro så avpassade, att då slidens 
kant e skall öppna ångkanalen vid E, slidkanalens kant ei  står i beredskap att skjuta 
över slidplanets kant Ci. Rör sig sliden ytterligare åt höger, strömmar ånga in i 
vänstra ångkanalen dels mellan kanterna e och E, dels genom kanalmynningen 
b,c, och vidare genom kanalen K och mynningen be. Genom denna anordning er-
bjudes ångan, då ångkanalen öppnas, en dubbelt så stor inströmningsöppning 
som då överströraningskanal ej finnes. På ångfördelningen i cylindern har över-
strömningskan.alen ingen inverkan. Även rundslider utföras stundom som kanal-

lider, bild 464. 
813. Avlastad slid. På den vanliga planslidens ryggsida verkar det i slidskåpet 

rådande ångtrycket, vilket pressar Alden mot slidspegeln. Under sliden verkar 
även ett tryck, avloppsångans, men detta är ringa, då det i allmänhet högst obe-
tydligt överstiger den yttre luftens. 

Genom slidens pressning mot slidspegeln uppstår, då sliden rör sig, en betydlig 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



459. Slid med Oversirömningskanal. 

/ 

MIN4 
Naket,\\TA 

A 

311 

friktion, för vars övervinnande åtgår arbete. Med ett tryck i slidskåpet av 10 kg 
pr cm2 och en storlek på sliden av 350 x 250 mm blir hela trycket på sliden, om 
man fråndrager trycket underifrån, omkring 7 500 kg. Slidens friktionsmotstånd 
blir då minst 350 kg och arbetet av denna motståndskraft vid en viss fyllning och 
hastighet 5-6 hästkrafter, beräknat för båda sliderna. Vid dålig smörjning och 
ojämna, repiga slitytor kan aretsförlusten ökas till det dubbla eller mera. 

g 	 814. Det är således ett be- 
tydligt arbete, som en dylik 

, 	,fiWZ 	 slid förbrukar, och därför har 

att avlasta sliden från en 
man sökt minska det genom 

/ 4111111111.0 A  , större del av trycket. Detta 
.,A 4ifeA 	,VZ Ig sker genom att på ryggsidan 

Az, av sliden anbringa ett från N  -‘,... slidskåpet avstängt rum i för-1 
bindelse med avloppet, var- 
igenom ångtrycket hindras att 
verka på en del av sliden. 
Man kallar detta att avlasta 
sliden.Avlastningsanordningar 
finnas av fiera olika slag. 

815. Turners avlastning, 
bild 460. Denna utgöres av 
en kolv 1, medelst tätnings-
ringar ångtätt inpassad i en 
cylinder 3 å slidens rygg. Kol-
vens överdel är något utvidgad 
och överkanten planad, så att 
en ångtät anliggning erhålles 

<.? 
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460. Slid med Turners avlastning. 1: 5. 

mot det likaledes planade slidskåpslocket eller mot ett vid detta fäst motplan. 
Kolven pressas mot planet dels genom fjädern 2, dels genom ångtrycket på den 
överskjutande ringformiga överdelen. Kolvens inre står i ständig förbindelse med 
avloppskanalen 4, och en mot kolvens yttre diameter svarande yta av sliden blir här-
igenom avlastad. Avlastningen hindrar ej sliden att slå ifrån. 

816. Amerikansk (Thomas) avlastning, bild 461. Avlastningen åstadkommes 
medelst en invändigt konisk ring 3, som ångtätt trycker dels mot den utvändigt 
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koniska kanten 5 på slider's rygg, dels mot ett efterhand som sliden slites ned stall-
bart motplan 6, med skruvar 7 fäst i slidskåpslocket. Genom hålet 7 står rummet 
inom ringen i förbindelse med avloppet 8. 

Rännan 4 är avsedd att, om ringen brister, uppfånga ringdelarna, så att de ej 
falla ned på slidplanet mellan slid och kanalöppning och förorsaka skada. 

817. Anordning av planslid för iiverliettningslok. Förutnämnda Thomas 
avlastningsanordning var på sin tid vanlig å våtånglok. Vid ändring av dylika 
lok till överhettare förlorar emellertid ångan sin fuktighet och "smörjande" 
förmåga. För dylika lok har den i bild 462 visade anordningen, något lik-
nande Turners, befunnits lämplig, under förutsättning att ångöverhettningen 
icke är allt för hög. 

På slidens 7 översida är en kolv 2 fastskruvad. Kolven tätar med ringar i 
en cylinder 3, vars botten glider mot slidskåpslockets 4 planade undersida. 
Rummet över kolven står genom hålet 5 i förbindelse med ångayloppet. Fjäd-
rarna 6 hålla cylinderns till en glidplatta 73 utformade överdel tryckt mot glid-
planet. Avlastningen blir lika med det tryck, som ångan skulle utöva på avlast-
ningskolvens 2 yta. Enligt en äldre amerikansk uppgift bör kolvens yta vara lika 
med summan av mynningarna i slidplanet för en ångkanal och avloppskanalen, 
plus mellanliggande skiljevägg, ökad med 8 % om sliden har en avlastningskolv 
och med 15 % om avlastningen sker med två sådana kolvar, d. v. s. 

avlastningsytan = 1,08 (eller 1,15) • (a±b+e) • d (bild 462). 
Av särskild betydelse är slidens smörjning. Från lokets smörjpump gå två 

rör till slidplanet och utmynna i smörjränderna 7 och 8 genom kanaler, borrade 
cylindergodset. Ett annat smörjrör ledes till intaget 9 å slidskå'pslocket och 

smörjer glidplattan 13. En svarvrand 70 runt plattan uppfångar överlopps-
oljan, vilken genom röret 77 och den i sliden 

4 borrade kanalen 12 ledes till slidplanets innersta 
del. Cylindern 3 skall vara så djup, att kolv-
ringarna ej släppa, då sliden genom slitning 
sjunker nedåt. Spänningen av fjädrarna 6 kan 
vara omkring 100 kg sammanlagt i inspänt 
läge. 

818. Kolvslid. För att göra den enkla sliden 
så fullständigt avlastad som möjligt utföres den 
numera i regel såsom kolvslid, i det att de båda 
täckytorna å den vanliga plansliden utföras cy- 

461. Slid med amerikansk (Thomas) avlastning. 1: 10. 
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lindriska. Slidskåpets insida måste då även ha cylindrisk form. Såväl tillopps- som 
avloppskanalerna föras runt om sliden. Själva den cylindriska slidspegeln samman-
gjutes ej med cylindern eller med slidskåpet, utan göres för sig, emedan det eljest 
skulle vara svårt att bearbeta kanalrayn.ningarna. Slidspegeln eller slidfodret gjutes 
av hårt gjutjärn. Fodret utgöres vanligtvis av två mantlar, som kunna utbytas, 
då de äro förslitna, en för varje kolv å kolvsliden. 

Kolvsliderna utfördes till en början med endast en bred tätningsring å vardera 
slidkolven, vilken tätningsring samtidigt bildade slidens regleringskanter. Numera 
förses kolvsliderna med smala, fjädrande tätningsringar, liknande de å cylinder-
kolvar brukliga, och med regleringskanterna på slidkroppen. 

13 10 9 	G 1) 10 e 3 

462. Anordning av planslid med avlastning för överhetlningslok. 1: 10. 

Utom med avseende på formen skilja sig kolvsliderna från plansliderna väsent-
ligt därigenom, att de förstnämnda hava inre einginströmning. Tilloppsångan in-
kommer mellan de båda slidkolvarna och avloppsångan utströmmar på slidkol-
varnas utsidor. Härigenom skyddas den inströmmande ångan bättre mot avkyl-
ning, under det att slidstångspackningarna endast behöva täta mot det lägre tryc-
ket hos avloppsångan. 

819. Äldre kolvslid med breda tätningsringar, bild 463. Slidkroppen av 
gjutjärn utgöres av tvenne med varandra genom ett mellanstycke 8 förenade kolvar 
3, fästa å kolvstången 4 med muttrarna 5. Fjädringen utåt av de breda tätnings-
ringarna 6 begränsas av de ringformiga ansatserna 1 å kolvarna, vilka ingripa i 
spår i ringarna. För ringens fjädring inåt finnes däremot ett visst spel. 

Om muttrarna 5 endast äro lätt åtdragna, kan sliden röra sig vinkelrätt mot 
stången och blir som man säger självcentrerande. 

Slidkolvarna kunna också vara skilda utan mellanstycke och var för sig fast-
skruvade på stången, vilket gör sliden lättare. 

Vid en annan utföringsform av denna slid voro kanterna 2 ersatta med lösa, i 
ringspåret inlagda hela stålringar. Härigenom blev ringen självcentrerande för sig, 
och slidfodren behövde ej utsättas för den större slitning, som uppkom då de Aven 
skulle bära hela slidkroppens tyngd. 
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463. Äldre kolvslid med breda tätningsringar. 1: 10. 

820. Vid cylindrar med kolvslider, vilka i allmänhet sakna egenskapen att kunna 
lyfta sig, "slå ifrån", är det särskilt nödvändigt att förse cylinderlocken med säker-
hetsventiler för att förhindra cylindrarnas eller lockens sprängning genom vatten, 
som inkommer i cylindrarna (stycket 671). 

821. Nyare kolvslid med smala tätningsringar. Kolvslider med breda 
tätningsringar täta ej så bra, dessutom utöva de ett avsevärt rörelsemotstånd. 
Ringens undre bärande yta sliter ned sig mot fodret, under det att ångtrycket på 
ringens insida framkallar ett tryck mot och friktionsmotstånd i beröringsytan. På 
grund härav utföras kolvsliderna numera i de flesta fall med smala fjädrande tät-
ningsringar och med slidkroppens utvändiga diameter 0,25-0,5 ram mindre än 
slidfodrets invändiga diameter. 

Bild 464 visar en dylik slid, avsedd för lok litt. B. Sliden är utförd av cylinder-
tackjärn i tre delar, två ändkolvar 10 och ett mellanstycke 8, stadigt fästa på slid-
stången 18 genom muttrarna 13 och det utsraidda huvudet 15. Mellanstycket 8 
har dubbla väggar, förenade genom fjädrar, mellan vilka överströmningskanalen 
12 befinner sig. Kilarna 11 hindra sliden att vrida sig på stången. Sliden är försedd 
med inalles åtta smala tätningsringar 5 av gjutjärn. Regleringskanterna 14 och 16 
bildas av slidkroppen, täckningen vid ångtilloppet är e = 35 mm och vid avloppet 
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---= 0. Spelrummet av 0,25 mm mellan slidkroppen och fodret vållar ingen olä-
genhet beträffande ångfördelningen. 

Slidfodren 4 av cylindertackjärn insättas från var sin ände av slidskåpet och fasthållas av slidskåpslocken 1. Kilarna 17 mellan fodren och cylindern hindra 
fodrens vridning. För att underlätta slidens införande i sitt läge med hänsyn till 
tätningsringarnas utfjädring äro båda fodren så långa, att de nästan beröra varandra i slidskåpets mitt. Vid 9 och 7 äro slä,ppningskanter ursvarvade, så avpassade att de yttre och inre tätningsringarna vid slidens största slag något överskjuta dessa kanter. Stolparna 6 i fodrets genomströmningsöppningar äro snedställda i 45° vinkel mot slidens längdriktning, för att ringarna ej skola slitas ojämnt, med un-
dantag av de stolpar, som äro belägna rakt över och under slidens mittlinje. På 
dessa senare, som äro rakställda och bredare än -de övriga stolparna, löpa tätnings-
ringarnas skarvar. Kanalkanterna få ej vara fullt skarpa utan avrundas med 0,5 mm radie. 

Tätningsringarna 5 hindras att vrida sig genom i spårens kanter ingängade på 
ena sidan plattfilade stift 2, bild 411, vilka även täcka ringskarven. Ringarnas 
skarvar vändas växelvis uppåt och nedåt. Vid 3 äro anbringade förenade säker-
hets- och luftvägsventiler, enligt bild 403, och vid 2 äro förskruvningar ingä,ngade 
för smörjrören, genom vilka sliden tillföres olja från lokets smörjpress. 

Vid mindre slider saknas överström ningskanalen 12. Hela sliden utföres då ofta 
i ett stycke, varvid vardera slidkolven erhåller tre eller fyra tätningsringar. 

6. Slidstyrning ens olika delar 
822. Slidstången. Plansliden bör vara så förbunden med slidstången, att denna 

under inga förhållanden hindrar sliden att ligga an mot slidplanet, även sedan detta 
såväl som sliden blivit avnötta. Likaledes får slidstången ej hindra sliden att, då 
så erfordras, lyfta sig. Detta ändamål uppnås därigenom, att slidstången formas till 
en ram eller bygd, bild 465, som omger sliden, och som endast styr den i slidplanets 
riktning. Slidens och slidbygelns anliggningsytor mot varandra skola noga arbetas, 
och något glapprum får ej finnas mellan dem. Slidstången är i sin bakre ände van-
ligen något konisk samt försedd med kilhäl för stångens fästande i slidstångs-huvudet. Ofta fortsätter, såsom bilden visar, slidstången på andra sidan bygeln,. 

466. Slidstlingshuvud med fyrkantstyrning. 1: 10. 

ipille 
-11== 
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65. .Slidstång med bygel för planslid. 1: 15. 
467. Slidsteingshuvud med rund styrning och huvud 

utan styrning. 1: 10. 
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Denna stång löper i den i bild 399 visade styrhylsan, som har till ändamål att 
giva bättre styrning åt slidstången. 

Huru slidstängerna för kolvslider äro utförda framgår av bilderna över dessa 
slider. 

823. Slidstangshuvud. Slidstångshuvudet förmedlar förbindelsen mellan slid-
stången och slidstyruingens övriga delar. 

Bilderna 466-467 visa några slidstångshuvuden. I hylsan 1 fästes slidstången 
med en kil, vilken indrives så hårt, att slidstångens ände eller det vid denna fästa 
passningsstycket pressas mot bottnen av hålet i slidstångshuvuclets hylsa I. Pass-
ningsstycket tjänar till att underlätta slidens reglering, och dess tjocklek avpassas 
så, att sliden intager rätt läge i förhållande till slidspegeln, då slidstången vid 
hårt indriven kil  bottnar i hålet i hylsan I. Medelst en bult genom hålet 2 är slid-
stångshuvudet förenat med styrningens övriga delar. Huvudena i bild 466 och det 
vänstra i bild 467 äro försedda, det förra med en fyrkantig, det senare med en rund 
tapp 3. Deana är avsedd som styrning för slidstången, varför den är inpassad i en 
särskild styrhylsa. 

824. Tärningsstang. Huru denna är anordnad framgår av bilderna av de 
olika slidstyrningarna. Vid invändig styrning ligger ofta en av de främre axlarna 
hindrande i vägen för stången, och den måste därför erhålla en mer eller mindre 
krökt form, bild 438. 

Tärningsstången,s anordnindvid Walschaerts och Helmholtz' styrningar framgår 
av bilderna 444 och 447. 

468. Excenterskiva. 1: 10.  469. Sammangjutna 
excenterskivor. 1: 10. 

825. Excenterskiva. Att en excenterskiva icke är annat än en vevtapp, vars 
diameter är stor i förhållande till dess längd och till diametern på den axel, på vilken 
den är uppsatt, är förut påpekat. Excenterskivans företräde framför en vanlig 
vevtapp är, att den kan uppsättas var som helst på drivaxeln. I de fall excenter-
rörelsen utan olägenhet kan uttagas från, axelns ände, användes emellertid hellre 
en vanlig vevtapp i form av en motvev, bild 144, emedan denna är lättare att ut-
föra och arbetar med mindre friktion. 

Excenterskivorn.a göras av gjutjärn eller hårt gjutstål. För att kunna uppsättas 
på axeln göras de i två delar, bild 468 och 469. Dessa delar sammanhållas medelst 
kilar eller muttrar 1 och bultar 2, och för att förbandet skall bli mera pålitligt, 
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471. Excenterring med excenlerslång. 1: 15. 

01-1111111111--- °am 

470. Genomskärning av 
excenterring. .1: 2. 

låter mark den ena delen 
gripa in i den andra med 
ett hak 3. Genom en kil 
hindras skivan att vrida 
sig et axeln. 

På grund av sin ringa 
tjocklek är skivans un-
derdel å bild 468 utförd  L' I  
av stålgjutgods. 

För att excenterringen, 
ej skall glida av skivan 
åt sidorna, förses skivan 

kanterna med spår 4, 
i vilka excenterringen 
är infälld. 

826. Exeenterring. 
En, excenterring smides 
av mjukt stål eller gjutes 
av stålgjutgods samt 
fodras med vitmetall. 	 ' För att kunna anbringas 
å excenterskivan, göres 
ringen i två delar, vilka 
sammanhållas 	med 
skruvbultar 2, bild 471 
och 472. 

Som nyss nämndes, har excenterringen en särskild form, bild 470, som svarar 
mot glidytan å excenterskivan. 

De båda delarna av ringen ligga antingen tätt intill varandra, eller ock finnas 
mellan deras anliggningsytor mellanlägg 3. Genom att avpassa mellanläggens tjock-
lek kunna excenterringarna tagas ihop, då de blivit slitna och börja glappa. På grund 
av en excenterskivas stora diameter är hastigheten i omkretsen stor, varför excen-
terringen saes fort. 

827. Exeenterstång. Excenterstångens tvärsnitt är vanligen fyrkantigt, någon 
gång I-format. Är excenterstången ej smidd i ett stycke med excenterringen, slutar 
den vanligen åt ringen med en fot 4, bild 472, som fästes vid ringen med skruvarna 
5. Mellan foten och excenterringen, finnes mellanlägget 7, och genom att göra detta 
tjockare eller tunnare kan excenterstången förlängas eller förkortas. 

472. Excenierring med excenterstäng. 1: 15. 
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473. Excenterstång vid yttre slidrörelse. 1: 15. 

Mot kulissen slutar excenterstången med en gael 1, bild 472, som omfattar ku-
lissen och är försedd med ett bulthål 6 med eller utan stålbussning, eller också 
slutar stången med ett enkelt slutet lager 1, bild 471, för bulten, som förenar stången 
med kulissen. 

En särskild form får excenterstången, för uteliggande Walschaerts eller Helm-
holtz' styrning. Stången liknar en vevstake och har det utseende, bild 473 visar. 

828. Då en kuliss föres av två excenterstänger, kan kulissen icke upphängas 
så, att den kommer mitt för båda excenterskivorna, utan en eller båda excenter-
stängerna måste krökas åt sidan för att kunna fästas i kulissen. Äro excenter-
stängerna försedda med gaffel, förlägges helst den erforderliga snedheten i gaffeln, 
bild 472, så att själva stången blir rak. 

829. Kuliss. Kulissen förekommer huvudsakligen under två olika former. All-
männast utföres kulissen plan antingen i ett stycke, i vilket ett spår för tärningen 
upptages, bild 475 och 476, eller i två delar 2 och 3, bild 474, vid andarna förenade 
medelst bultar genom klotsarna 1 och 6. Denna senare anordning användes, då 
tärningen 4 är försedd med styrkanter och därför måste skjutas in från. kulissens 
ände. En annan utföringsform visas å bild 477, där kulissen utgöres av två jämn-
löpande sidostycken 1 och 2 av fyrkantigt tvärsnitt, gaffelformigt förenade med 
varandra. 

474. Kuliss för Stephensons slidstyrning. 1: 10. 
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475. Kuliss för Allans slidslyrning. 1: 10. 

830. Kulissen i bild 474 är avsedd 
för Stephensons slidstyrning. Tärnings-
stången 7 är ej gaffelformad, utan är 
med en bult fäst vid tärningen,s ena 
sida. Excenterstängernas ändar äro 
gaffelformade och gripa om kulissen. 
Hålen i kulissen för fästbultarn,a äro 
försedda med härdade stålbussnin  gar. 
Kulissen är på mitten upphängd i y 	- 
länken, se bild 438. Länken 8 är upp-
till fäst i ramverket. 

831. Kulissen i bild 475 är avsedd för 
Allans slidstyrning, bild 443, och är 
utförd i ett stycke. Tärningen 3 skju-
tes in från sidan i kulissen, men för 

176. Kuliss för Walschaerts slidslyrning. 1: 10. 

att den skall vara styrd sidovägen, griper tämingsstången, 4, vars ände är gaffel-
formad, om tärningen på båda sidor. Kulissen är upphängd i sin mittpunkt medelst 
tvenne lyfflänkar 1, som med bultar äro fästa i ett på kulissens bakre sida fäst 
U-format stycke eller bygel 2. 

832. En kuliss för Walsch,aerts styrning återgives i bild 476. Excenterstången, 
är fäst nedtill vid 1, och i vid ramverket fästa lagerbockar 2 är kulissen lagrad me-
delst tvenne tappar 3, fastskruvade en vid var av dess sidor. TärningssMingen är 
även här gaffelformad, så att tärningen styres sidovägen, eller oftast tvådelad ut-
efter hela sin längd med försprångsstången, lyftlänken och kulissen belägna mellan 
stångens båda parter, bild 444. 

833. Kulissen i bild 477 har de båda sidostyrningarna utarbetade ur samma 
ämne och nedtill förenade medelst kvarlämnat gods. Den är avsedd för Helmholtz' 
styrning, bild 447, och är därför rak. Genom vid sidostyckena 1 och 2 smidda 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



tappar 3, är kulissen lagrad i vid ramverket fästa lager 4, och excenterstången är 
nedtill genom bulten 6 förenad med kulissen. Tärningen har en säregen form, bild 
477 a, i det den omfattar kulissens båda sidostycken på deras yttre sidor, de 
främre och de bakre. Någon tärning i egentlig mening är den således ej., Genom 
bulten 5 är den fäst vid lyftlänkarna 7. 

477. Kuliss för Helmhottz' slidstyrning. 1: 10. 

834. Omkastningsaxel. Slidomkastningsaxeln, av vilken bilderna 478 och 479 
återgiva tvenne olika anordningar, är lagrad i lager, fästa vid ramverket. Axeln 
i bild 478 är avsedd för Allans styrning. Vid hävarmen 1 är omkastangsstången 
fäst, lyftlänkarna för tärningen, vid 3 och för kulissen vid 4. Tapparna 2 utgöra 
lagergångarna. Hävarmarna äro med kilar fästa vid axeln. Axeln i bild 479 är av-
sedd för någon av de andra styrningarna. Hävarmen 1 utgör fäste för omkastnings-
stången, vid 3 äro lyftlänkarna för kuliss eller tärning fästa och i hävarmen 4 an-
bringas motvikten eller en spänufjäder med samma syfte. Hävarmarna äro oftast 
smidda i form av lösa vevar-och fastkilade på 'axeln, bild 478, men kunna även vara 
smidda eller vid axel av stålgjutgods gjutna i ett stycke med axeln, bild 479. 

835. Omkastningsstång. För att kunna vrida omkastningsaxeln, så att cylinder-
fyllningen blir den för varje särskilt tillfälle önskade, är omkastningsaxeln genom 
omkastningsskingen förenad med en hävarm (spak) eller skruv, som handhaves av 
föraren från dennes plats i hytten. 	 • 

836. Omkastningsspak. Qmkastningsspaken, bild 480, som ofta förekommer 
å smalspåriga och andra mindre lok, utgöres av en hävarm 2, upptill försedd med 
ett handtag. Den är med bulten 5 fäst vid stativplåten 8 och med bulten 7 förbunden 
med omkastningsstången, 6. Spaken föres utefter en tan,dad båge 4 och kan med 
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479. Omkastningsael för slidstyrning. 1: 25. 480. Omkastningsspak med stativ. 1: 15. 

478. Omkastningsaxel for Allans slidslyrning. 
1: 20. 

351 

tillhjälp av regeln 3, som lyftes och sän,kes medelst den lilla hävarmen 1, inställas 
i olika lägen. Står spaken rätt upp, befinn,er sig tärningen i kulissens mittpunkt. 
Då spaken föres framåt, inställas sliderna för framåtgång och omvänt, då spaken 
föres bakåt. 

Vid anvä,n,drtingen, av omkastningsspak kunna sliderna hastigt inställas för den 
ena eller andra riktningen, vilket är en, fördel, särskilt vid växlingslok, som ofta 
ändra sin rörelseriktning. Någon större noggrannhet kan dock ej ernås vid valet 
av olika fyllningsgrader, på grund av att tänderna i bågen 4 måste sitta på ett visst 
avstånd från varandra, och spaken således blott kan inställas i ett fåtal lägen. 

837. Omkastningsskruv, bild 481. Omkastningsskruven 2 är lagrad i ett stativ 
13, omkastningsstativet, som utföres av plåt eller stålgjutgods och som skall vara 
stadigt fäst vid ramverket. DO båda kamlagren 1 och 10 för skruven äro av fosfor-
brons. På skruven, som vanligen är tregängad, löper eu lång mutter 3 av fosfor-
brons delad i två delar, sammanhållna genom skruvar. Genom bulten 12 är omkast-
ningsstången 14 förbunden med muttern. Vrides skruven medelst veven, 9, flyttas 
muttern, och en dragning eller skjutning uppstår i stången, 14. Ornkastningsaxeln 
vrider sig, varvid tärningens eller kulissens läge ändras. Veven är försedd med ett 
tandat hjul 8, mellan vars tänder ett spärr 7 ingriper. Detta fasthålles i sitt läge 
genom en liten fjäder 6, antingen spärret är uppslaget vid vevens kringvridning 
eller sänkt mellan, tänderna, då spärret låser veven i ett bestämt läge. 

461111111111"awar''.- 
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481. Omkastningsskruv med slativ och skala. 1: 10. 

stativets översida finn  es en skala 4, på vilken en vid muttern fäst visare 5 an-
giver de olika fyllningsgraderna. För den skull är skalan stämplad för vissa fyllningar. 

Då visaren står mitt på skalan, är slidstyrningen i mittläget. Vrides veven At 
höger, flyttar sig muttern med visaren framåt, och slidstyrningen lägges ut för fram-
åtgång med allt större fyllningar i cylindrarna. Vrides veven därefter åt vänster, 
minskas fyllningarna för att, sedan visaren passerat mittläget, åter ökas i slidstyr-
ningens läge för backgång. 

Slidstyrningeas anordning kräver stundom, att omkastningsstången rör sig bakåt 
då styrningen lägges ut för framåtgång och tvärtom. Vid dylika lok (t. ex. statens 
järnvägars litt. A, B, G och R) förlägges omlrastningsskruven på fotplåten fram-
för hytten, och inom denna finn  es då endast en klenare skruv med gängstigning 
åt motsatt håll, utefter vilken löper en mutter med visare, som angiver fyll-
ningsgraden,. 

838. Muttern 3 är delad och försedd med ett mellanlägg 11, som vid behov kan 
göras tunnare för att borttaga den glappning, som uppkommer, då muttern blivit 
sliten i gängorna. 

Det är av vikt, att glappaingen i slidstyrningen är så ringa som möjligt, ty ju 
större glappningen är, desto ofördelaktigare inverkar den på ångfördelningen. 

7. Slidstyrning ens reglering 
839. En god ångfördelning är av största vikt för lokets ekonomi och lugna 

gång. Därför skall kolvens spelrum mot locken, vevstakslängden, slidens diameter 
och täckningar samt slidstyrningens delar kontrolleras i samband med lokets 
reparation och erforderliga korrigeringar utföres enligt det följande. 

840. Förutsättningen för en god reglering och gång hos loket är att axellagren äro väl passade 
i ritningsenliga lägen i ramverket och på riktiga avstånd från varandra. För att kontrollera detta 
bör de exakta lägena av axlarnas centra vara markerade medelst körnslag å ramplåtarna. Under 
regleringen böra drivaxelns hjul vara uppsatta på rullar, som kunna vridas runt med motor eller 
sparrsock. 	, 

a. Spelrum mellan kolv och lock. Innan vevstaken sättes upp, men med cylinderlocken påsatta, 
föres kolven framåt så långt det går. Främre cylinderlocket avtages och avståndet från lockets 
tätningsyta till kolvens framkant uppmätes. Skillnaden mellan detta mätt, minskat med 2 mm, 

rven och sliden 	1 

och det ritningsenliga, då kolven star i vändpunkten, skall utgöra spelrummet emellan kolv och 
främre lock. Då regleringen sker med kallt lock, får man taga i beräkning att ko  
under ånga förskjutas framåt resp. c :a 2 och 1 mm genom uppvärmning. Därpå föres kolven 
bakåt så långt elet går, och det nya avståndet till kolven uppmätes. Skillnaden mellan detta 
mat + 2 mm Och dërritningsenliga, då kolven står i vändpunkten, utvisar spelrummet mellan 
kolv och bakre lock. Vid väsentlig avvikelse från de ritningsenliga spelrummen måste justering 
göras på kolv eller lock. 
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b. Vevstakens längd. Kolven ställes 2 mm bakom sin ritningsenliga bakre vändpunkt och kolvveven på bakre centrum, bild 4821. Stickmått Lo tages mellan de cylindriska ytorna av tvär-styckstappen och vevtappen. Vevstakens längd ska 1 vara detta mått ökat med halve summan av tvärstyckstappens och vevtappens diametrar. Eft er justering av längden uppsättes vevstaken på sin plats. 
C. Slidkolvarnas och slidfodrens diametrar uppmätas, och kolvarna utbytas, om deras diameter understiger slidfodrens med mer An 0,8 mm för sliddiametrar upp till 200 mm och 1 mm för större slider. För att kompensera spelet mellan slidkolv och foder är det teoretiska måttet för slidens täckningar i allmänhet ökat med 1 mm på varje regleringskant. Det är alltså slidkanten som skall reglera, ej tätningsringen. . d. Regleringskanterna hos slider och slidfoder uppritas på trästavar, de s. k. slid- och foder-stickorna, vilka fästas vid resp. slid och foder så att ångfördelningen kan iakttagas. Med hänsyn till förutnämnda spel mellan sliden och fodret böra täckningarna på slidstickan göras 1 mm mindre på varje regleringskant än de, motsvarande på sliden. 
e. Slidtärningens mittläge erhålles enklast om man med omkastningen i meddelläget kopplar loss exenterstången och med handen svänger kulissen fram och åter. Om sliden då rör, sig, kan erforderlig justering lämpligen göras på ornkastningsstångens längd. Är omkastningsskalan fäst på ångpannan, såsom t. ex. å SJ litt. B, skall justeringen ske, då pannan är varm. 

4 v8 v2 I. ,Skiss med mått för justering av vevstakens längd (lok litt. S). II. Bestämmande 
,av vevens dödpunkislägen. III. a-d. Kontrott av excenterstiing och excentervev. 

23 
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f. Vevens dödpunktslägen. Exakt bestämning av dessa lägen är av vikt vid kontroll av slidens 
försprång. Kolvveven ställes i en godtycklig vinkel, bild 482 II. Med ett dubbelbajt ritstift 2 med 
ena spetsen i ett körnslag 3 på ramverket, t. ex. på gejdkonsolen eller en vid fotplåten fäst vinkel-
arm, göres ett märke 5 på hjulringen och med ett annat vinkelstift 7 från körnslaget 8 på gejden 
ett märke 6 på tvärstycket. Hjulet vrides över dödpunkten tills tvärstycket passerat det förut-
varande läget och sedan tittbaka till detta. Med vinkelstiftet 2 gares nu ett nytt märke 1 på hjul-
ringen. Märket 4 delar avståndet 1-5 i två lika delar, varvid punkterna 1, 4 och 5 skola ligga 
på samma cirkelbåge. Då hjulet sedan vridits så att stiftet 2 träffar märket 4, star veven i sin 
ena dödpunkt. På samma sätt uppsökes vevens andra dödpunktsläge. 

Ritstiftet 2 bör ej vara för kort och föras i nära vågrätt läge, så att ritsarna falla på drivhjulets 
översta del; härigenom undvikas fel på grund av ramverkets höjdändringar. 

Drivhjulets inställning för lägena 1 och 5 bör i bada fallen ske genom vridning mot dödpunkts-
läget, ty då elimineras glappet i vevstakslagren. Missvisning på grund av glapprum i slidrörelsen 
motverkas, om drivhjulet sedan under regleringen alltid vrides i den gångriktning (framåt eller 
back) som regleringen avser. 

g. Lineära försprången. Sliden inställes med sin främsta regleringskant mitt Over ångkanalens 
framkant. Detta kan ske med hjälp av en tunn plåtremsa eller med ett provisoriskt hakmått av 
plåt, som innehåller avståndet till ångkanalen och som sedan användes som stickmått vid slidens 
inställning. Foder- och slidstickorna uppsättas nu i samma läge i förhållande till varandra. Då 
slidstickans täckningar gjorts 1 mm mindre än slidens är därmed hänsyn tagen till slidstångens 
förlängning av c :a 1 mm vid uppvärmning. Härpå uppkopplas slidstyrningen och ställes i mitt-
läget. Med kolvveven i dödpunkterna uppmätas slidens föröppningar, de lineära försprången, 
vilka böra vara 0,5 mm större vid fram- än vid bakkanalen pa grund av den större kolvhastig-
heten i cylinderns främre del, t. ex. för persontågslok 4,5 mm fram och 4 mm bak, för godstågslok 
resp. 3,5 och 3 mm. Slidens rätta läge inställes genom jämkning i slidstångens (-spindelns) längd; 

Eventuellt erforderliga justeringar av försprång och täckningar måste göras på slidens regle-
ringskanter. eftersom kanalöppningarna i slidfodren knappast kunna Andras. • • 

h. Excenterstå'ngens längd och excentervinkeln. Med kolvveven i ena dodpunktsläget och slid-
rörelsen i mittläget uppdrages en rits a, bild 482 III a, på regleringsstickorna, vilken rits vid ut-
läggning fullt framåt antages flytta sig till b. Med veven i motsatt dödpunkt erhålles på samma sätt 
ritsarna c och d. Om nu ritsen b icke sammanfaller med a eller d med c, ligger felet hos excenter-
stången eller excenterveven. Är a b lika med c d, bild 482 III a, ändras endast excenterstångens 
längd. I annat fall, bild 482 III b, är även excenterveven felaktig, dock anses ändring behövlig 
endast om skillnaden a b—c d överstiger 2 mm. En skillnad på 2 mm visas i bild 482 III c, där 
man efter ändring endast av excenterstångens längd får det i bild 482 III d visade förhållandet. 

841. Sedan slidstyrningen sålunda justerats, kontrolleras ånyo försprången samt fyllningar och 
kompressioner med styrningen utlagd till 30 % fyllning. Bade fyllning och kompression böra vara 
något större på framkanal än på bakkanal, beroende på den starre kolvhastigheten i cylinderns 
främre del. 

842. Ellipsdiagram. En åskådlig bild av slidens rörelse och kanalöppningarnas storlek 
samt fördelningen av arbetet framför och bakom kolven erhålles genom uppritning av den 
s. k. slidellipsen, vilken utgör en framställning av slidens rörelse i förhållande till cylinder-
kolven. Härnedan gives en kort förklaring över slidellipsens uppritning och användning. 

I bild 483 förestaller linjen AB kolvslaget. För varje tiondel av kolvens väg fram och åter 
utsättes slidens motsvarande läge vinkelrätt mot linjen AB. Sammanbindas de olika slidlägena, 
erhålles slidettipsen. En dylik ellips kan uppritas för var och en av slidens regleringskanter 1—IV, 
och om bd, fg, hj och kl beteckna kanalmynningarnas kanter, så utvisa skärningspunkterna 
mellan dessa linjer och motsvarande ellipser övergångarna mellan de olika ångfördelnings-
skedena. Angkanalen till den från veven vända änden av cylindern benämnes framkanal och ång-
kanalen till motsatt ände bakkanal. 

Angfördelningsskeden enligt bild 483: 
Framkanal Bakkanal 

Instramning (fulltryck) 	  1-2 	7— 8 
Utvidgning (expansion) 	  2-3 	8— 9 
Förutströmning 	  3-4 	9-10 
Utströmning 	  4-5 	10-11 
Sammantryckning (kompression) 	 5-6 	11-12 
Förinströmning (mottryck) • 	  6-1 	12— 7 

Fyllningen är alltså ungefär 44 % i framkanalen och 42 % i bakkanalen. 
Då de fyra ellipserna äro av alldeles lika form, kunna de sammanföras till en enda, bild 484, 

med iakttagande av att de ångreglerande kanalkanternas lägen i förhållande till motsvarande 
ellipser bliva oförändrade. De mellan ellipsen och linjerna kl och bd liggande streckade ytorna 
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utmärka kanalöppningarna för 
ångtillopp vid fram- och bak-
kanal, liksom de mellan ellipsen 
och linjerna kji  och Agi  belägna 
ytorna utvisa motsvarande öpp-
ningar för ångavlopp. 

843. Fördelen med användandet fl  av ellipsdiagrammet är, att da ellip-
sen en gång är uppritad, kanalkan-
terna bd och kl (samt fig, och /WI), 
bild 484, endast behöva flyttas i 
förhållande till ellipsen lika mycket 
som sliden förskjutes för att utvisa 
den nya ångfördelningen, och så- 
ledes någon ny undersökning di- III 	 
rekt A loket ej behöver företagas. 

Ellipsdiagrammet i bild 984 är 
närmast uppgjort för slid med yttre 	I I ånginströmning. Har sliden inre IT7  
inströmning gäller även ovanstå-
ende regel för ellipsens uppritande, 
om bd, kl, Nell  och 	i beskriv-
ningen utbytas mch resp. fg, hj, 
fig,. och /11  j, och omvänt. Vid slid 
med inre Anginströmning reglera 
nämligen de inre . kanalkanterna 
ångtilloppet och det yttre avlop-
pet. Ellipsen får i detta fall en 
motsatt lutning och ångkanalernas 
lägen bliva i diagrammet omkas-
tade, bild 485. Då kolven rör sig 
mot axeln, rör sig även sliden 
huvudsakligen mot axeln, under 
det att slidens rörelse enligt bild 
484 är motsatt kolvens under 
större delen av slaget. 

844. Åv slidellipsen framgår även, 
huru glapprum eller dödgång i 
slidstyrningen inverkar på ångför-
delningenw Ellipsen blir fylligare, 
ångfyllningarna således Istörre, 
men försprången och största kanal-
öppningarna mindre, enär sliden 
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ej går ut sitt fulla slag. Särskilt vid kolvslider med mindre friktionsmotstånd och vid större 
hastighet kommer emellertid sliden att genom sin tröghet i vändpunkterna öka utslaget sä 
långt som glapprummen i styrningen medgiva, varigenom även största kanalöppningarna 
och försprången bliva större, än då glapprum ej förefinnas. 

IV. Kompoundlok 

1. Betydelsen av högre ångtryck 

845. PA grund av den här i landet allt mera genomförda elektrifieringen av järnvägsdriften 
har nyanskaffningen av ånglok, särskilt för S J räkning, nästan upphört sedan omkring 1920. 
Av denna anledningen har man här i landet icke kunnat följa de på många andra håll framträ-
dande strävandena att öka ångtrycket i lokpannorna, utan har detta i allmänhet stannat vid 
12, undantagsvis 14 kg Övertryck. I utlandet äro däremot ångtryck upp till 20 kg rätt Vanliga. 
Det högre ångtrycket är förmånligt, emedan det medför en väsentlig besparing av bränsle, 
men det är på samma gång påfrestande för ångpannan, som åsamkas ökad underhållskostnad 
och minskad livslängd. 

846. Den för förvandling av 1 kg vatten av 0° till mättad vattenånga av viss temperatur 
erforderliga värmemängden uttryckt i värmeenheter angives i efterföljande sammanställning I N. 

Sammanställning IX 
Ångas tryck, temperatur och värmemängd 

Av denna sammanställning är den sista lodräta raden av särskilt intresse. Den säger, att om 
vatten av 0° förvandlas till ånga med 1 kg absolut tryck (stycket 125), åtgå för varje kg vatten 
639,3 värmeenheter. Stegras därefter ångtrycket till det 2-, 5- eller till och med 16-faldiga, er-
fordras därtill blott en motsvarande ökning av 7,9, 18,8 och 31,9 värmeenheter, således endast 
1/81, 1/34 ,och 1/20 av den för uppnåendet av 1 kg tryck erforderliga värmemängden. Det höga 
ångtrycket erhålles således i jämförelse med del lägre mycket billigt. Men nu är för lika arbetsutbyte 
i en cylinder en vida mindre mängd högspänd ånga behövlig än ånga med lägre tryck, då den 
förra kan utvidga sig .mera. Hand i hand med ångbesparingen går naturligtvis bränslebespa-
ringen, och det är därför man -över allt strävar att vid nykonstruktioner höja ångtrycken. 

847. Det ovan sagda gällér för såväl fuktig som överhettad ånga. Villkoret för bättre eko-
nomi genom högre ångtryck är emellertid att ångan får utvidga sig tillräckligt mycket, så att 

• den lämnar cylindern med ett lågt tryck. Härvid inträder dock en väsentlig skillnad i fråga om 
fuktig eller överhettad ånga. Den överhettade ångan tål en väsentlig temperatursänkning under 
utvidgningen utan att delvis förtätas till vatten, under det att den fuktiga ångan omedelbart 

• börjar övergå till vatten, så snart dess tryck och därmed dess temperatur sjunker. 
Fuktig avloppsånga med exempelvis 1,2 kg absolut tryck, är blott 104,2° varm, var-

emot färskånga med absolut tryck av 15 kg är 197,2° varm. En del av den vid varje kolv-
slag i cylindern inströmmande färskångan förtätar sig därför till vatten, som i form av små 
droppar avsätter sig på kolven och cylinderns väggar. Detta betyder en omedelbar förlust. 
Ju större färskångans och avloppsångans värmeskillnad är — det s. k. temperaturfattet — desto 
mera ånga övergår i cylindern till vatten. Höga ångtryck och små fyllningar, således' stort 
utvidgningsskede, kunna därför vid fuktig ånga icke ekonomiskt utnyttjas i en cylinder. 
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848. Men låter man fuktig ånga med t. ex. 15 kg absolut tryck först till en del utvidga sig 
i en cylinder ungefär så mycket, att den lämnar cylindern med 5 kg absolut tryck, således 1510  
varm och därpå släpper in den i en andra cylinder, i vilken den utvidgar sig ända till utström-
ningstrycket 1,2 kg absolut tryck, är temperaturfallet i första cylindern blott 197,2-151 =-
46,2° och i andra cylindern 151-104,2 = 46,8°, under det att vid utvidgningen i endast en 
cylinder temperaturfallet skulle vara dubbelt så stort (= 93°). Genom uppdelning av tryckfallet 
på två cylindrar bliva alltså temperaturfallen i vardera cylindern väsentligt mindre och här-
igenom även förtätningsförlusterna samt ång- och bränsleförbrukningen. 

2. KompoundAn9maskin 

849. En maskin, i vilken ångan först får verka i en cylinder och därefter i en andra, kallas 
kompoundmaskin, Och den har på sin tid haft en ofantligt stor betydelse, först som sjömaskin 
på ångbåtar och sedermera för lok med fuktig ånga. Kompoundmaskinen användes även A lok 
med överhettad ånga, men vinsten är här knappast så stor, att den uppväger olägenheten av 
den mera komplicerade anordningen med olika cylinderdiametrar, igångsättningsventiler etc. 

Vid en kompoundmaskin erhåller således den ena cylindern ånga av högt tryck omedelbart 
från pannan och kallas därför höglrgekscglindern, under det att den andra mottager den från 
den förra cylindern utströmmande lågspända ångan, varför den kallas lägtryckseglindern. Från 
denna senare cylinder utsläppes ångan genom avloppsröret, sedan den utfört sitt arbete. 

850. DA vid tväcylinder-kompoundlok vevarna äro ställda i en vinkel av 90° mot varandra, 
avstänges ångtilloppet till lågtryckscylindern kort efter det ångan börjat strömma ut ur hög-
tryckscylindern. Vore inga särskilda anordningar vidtagna, skulle denna senare ånga samman- 

4t4;41' .21c) ,g414?-ovnia 	LM)fiat,n' 
644.4. tu tiesuitatv", 
iv* !Alt% 

419611°4414tr öft414t  4.4"Aie  • 
486. A ngans verkningssält i en kompoundmaskin. 
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tryckas i kanalen mellan hög- och lågtryckscylindern och utöva ett betydande mottryck A 
högtryckscylinderns kolv. För att minska detta mottryck låter man ångan från högtrycks-
cylindern strömma ut i en mellan de båda cylindrarna insatt behållare, vanligen benämnd receiver 
(uttalas: resiver), från vilken lågtryckscylindern liksom ur en särskild panna erhåller sin ånga. 

851. I bild 486, I—IV, visas ångans verkningssätt i en .kompoundmaskin. 
I. Högtryc-kscylinderns kolv befinner sig i sitt vänstra ändläge. Färskångan från pannan 

strömmar till vänster in i högtryckscylindern, och på kolvens högra sida strömmar ångan ut till 
behfillaren B. Förbindelsen mellan behållaren och lågtryckscylinderns vänstra sida är kort förut 
avstängd, så att till vänster om kolven i denna cylinder ångan befinner sig i utvidgningsskedet. 
Från lågtryckskolvens högra sida strömmar ångan ut genom avloppsröret. Uppenbarligen blir 
härvid den i behållaren och till höger om kolven i högtryckscylindern befintliga ångan något 
sammantryckt och detta desto mera, ju mindre behållarens rymd är. 

II. Har lågtryckskolven kommit till sitt högra ändläge, står cylindern till vänster om kolven 
i förbindelse med avloppsröret och erhåller till höger om kolven ånga från behållaren. Högtrycks-
cylinderns högra sida avger samtidigt ånga till behållaren. Till vänster i högtryckscylindern 
råder anginströmning och därefter utvidgning. 

III. Högtryckskolven har kommit till sin högra vändpunkt. Till höger om kolven strömmar 
färskånga in från pannan och på kolvens vänstra sida strömmar ut ångan till behållaren. Låg-
tryckskolven står på mitten av sitt slag. Förbindelsen mellan behållaren och lågtryckscylinderns 
högra sida är redan stIngd. Till vänster i denna cylinder strömmar ångan ut genom avloppsröret. 

IV. I dessa kolvlägen • erhåller lågtryckscylindern från behållaren ånga på kolvens vänstra 
sida, och den högra står i förbindelse med avloppsröret. Samtidigt strömmar färskånga in till 
höger i högtryckscylindern och från vänster sida avloppsånga från denna cylinder till behållaren 
och därifrån in i lågtryckscylindern. 

Därefter börjar -förloppet på nytt med kolvlägena I. 
852. En kompoundmaskin består således egentligen av två maskiner, en högtrycksmaskin, 

bildad av högtryckscylindern, samt en annan maskin, en lågtrycksmaskin, bildad av lagtrycks-
cylindern. Den senare skiljer sig från en vanlig maskin blott därigenom, att den ånga, som driver 
den, ej kommer omedelbart från pannan, utan från en särskild behållare. En kompoundmaskin 
kallas därför även ofta en hög- och lågtrycksmaskin. 

853. Då kolvslagen äro lika långa vid hög- och lågtryckscylindern och då den ångmängd, som 
vid slagets slut fyller hela högtryckscylindern, utan tryckstegring måste inrymmas i endast en del 
av lågtryckscylindern, motsvarande fyllningen i den senare, så måste lågtryckscylinderns -rymd 
d. v. s. dess diameter vara större tin högtryckscylinderns. Lågtryckscylinderns rymd (kolvytans stor-
lek) väljes vanligen 2 ii// 3 gånger så stor som högtryckscylinderns; behåttarens rymd växlar mettan 
1 1/2 titt 2 1/2 gånger högtryckscylinderns. Storleksförhållandet mellan de båda kolvarna bör i 
allmänhet väljas så, att det i varje cylinder utförda arbetet utfaller möjligast lika vid de van-
ligast förekommande cylinderfyllningarna. 

854. Till följd av den mindre tryckskillnaden mellan de båda kolvsidorna eller på båda sidor 
om sliden bli vid en kompoundmaskin ångförlusterna på grund av otäthet mellan kolvar och 
cylindrar eller mellan slider och slidplan mindre än vad fallet är, då ångan får arbeta i endast 
en cylinder. Åv samma skäl blir avnötningen av planslider och slidplan mindre, emedan de tryckas 
mindre hart mot slidplanen. De äro således till en del redan avlastade. 

Slutligen är i varje av en kompoundmaskins cylindrar ångutvidgningen mindre än i cylindrarna 
till en likvärdig tvillingmaskin. Växlingen i trycket och följaktligen i den kraft, som driver 
kolven, är mindre från slagets början till dess slut. Maskineriets delar ansträngas mindre, och 
den drivande kraften är mera jämnt fördelad under ett hjulvarv. Detta medför, att ett kom-
poundlok har lättare att draga ett tungt tag uppför en stigning, då hastigheten är ringa, än ett 
lika starkt" 

En kompoundmaskins fördelar beror icke på, att i densamma några hos ångan förborgade Mitre 
egenskaper komma till synes, Jean endast därpå, att ängans attmänna egenskaper på ett bättre sätt 
utnyttjas. 

3. Kompoundanordningens användning å lok 
855. Sedan schweizaren Mallet är 1876 lyckats utföra ett fullt användbart kompoundlok, 

utvecklades dessa mer och mer och erhöllo en mängd olika anordningar. 
Vid den vanligast förekommande typen tvåcylinder-kompoundlok äro cylindrarna anbringade 

såsom vid tvillinglok utanför eller innanför ramarna med högtryckscylindern ph ena sidan och 
lågtryckscylindern på den andra. Kolvvevarna äro ställda i 900  vinkel. 

Med lokets växande storlek blir lågtryckscylindern ofta svår att anbringa i brist på plats 
och uppdelas därför i tvenne mindre, varderas rymd lika med hälften av den storas, vilka båda 
förses med ånga från behållaren, eller förlägges lågtryckscylindern i lokets mitt, varvid hög-
tryckscylindern uppdelas i tvenne mindre, en på varje sida utvändigt, trecylinder-kompoundlok. 
Ännu oftare förekommer uppdelningen i två högtrycks- och två lågtryckscylindrar, fyrcylinder-
kompoundlok. Man bildar därvid två grupper cylindrar med två i varje, en högtrycks- och en 
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lågtryckscylinder, eller anbringar man i ena gruppen de båda högtryckscylindrarna och i den 
andra de båda lågtryckscylindrarna. Denna uppdelning minskar betydligt påkänningarna i ma-
skineriet samt de fram- och återgående maskindelarnas störande inflytande på lokets gång 
(stycket 927). Härigenom kunna fyrcylinder-kompoundlok anses såsom en förbättring. 

Behållaren (receivern) utgöres vid lok av ett stort rör förlagt inuti rökskåpet, och krökt 
efter dess väggar. Genom att behållaren är så anbragt, skyddas den från avkylning, ja, man 
kan till och med beräkna, att ångan i densamma något överhettas på grund av värmen från 
rökgaserna. På behållaren anbringas en säkerhetsventil, som begränsar trycket i densamma. 

856. Om ångutvidgningen i en kompoundmaskin skall bli densamma som i en tvillingmaskin, 
måste fyllningen i högtryckscylindern vid kompound vara betydligt större än i en motsvarande 
tvillingcylinder. Är t. ex. lågtryckscylindern dubbelt så stor som högtryckscylindern, så bör 
fyllningen i den senare cylindern vara ungefär dubbelt så stor som vid tvillingcylindrar. Låg-
tryckscylindern bör få större fyllning än högtryckscylindern, dock är skillnaden mindre vid 
överhettad ånga. 

4. Igångsättnings- och växelventiler 
857. För att man skall kunna sätta i gång ett kompoundlok äro vissa anordningar nödvän-

diga, som icke finnas på ett vanligt tvillinglok. Om t. ex. högtryckscylinderns vev stannat i 
ett sådant läge, att sliden stänger ångkanalerna, kan ångan ej komma in i denna cylinder, och 
då_erhåller naturligtvis lågtryckscylindern ej heller någon ånga. 

858. För att i dylikt fall sätta i gång loket och samtidigt utvinna en för igångsättningen be-
hövlig ökning i dragkraften finnes hos kompoundlok en anordning, varigenom färskånga från 
pannan kan släppas in direkt i lågtryckscylindern. Dylika anordningar av mer eller mindre 
sinnrikt uttänkta ventiler, vilka vid behov även kunna användas för att tillfälligt öka drag-
kraften vid gång i stigningar, kallas igångsättnings- eller växelventiler. Det förra slagets ventiler 
äro självverkande, då däremot det senare slept av ventiler omställas för hand på ena eller andra 
sättet. Anordningar, som endast kunna utnyttjas för lokets igångsättning, användas emellertid 
icke numera, utan ha ersatts av de ändamålsenligare växelventilerna. 

Vid trecylinder-kompoundlok med två lågtryckscylindrar kunna dessa vid igångsättning arbeta 
som tvilling med färskånga, varvid högtryckscylindern är försatt ur verksamhet. Likaså kan 
vid fyrcylinder-kompoundlok tillräcklig dragkraft för igångsättning erhållas om högtrycksånga 
medelst en eller annan anordning släppes in direkt i lågtryckscylindrarna. 

859. Växelventil. Växelventilen är en anordning, som tillåter färskånga att under en god-
tycklig tidsrymd strömma in i lågtryckscylinderns slidskåp. Loket arbetar då som ett tvilling-
lok, d. V. s. med ånga omedelbart från pannan i båda cylindrarna. För att detta skall kunna ske, 
måste avloppsångan från högtryckscylindern även släppas ut genom blästerröret istället för till 
behållaren. Växelventilens uppgift är således, dels att vid behov spärra av lågtryckscylindern från 
högtryckseylindern samt bereda avloppsångan från höglryekscglindern tiltträde till bleisterröret, sam-
tidigt som ånga från pannan kommer in i lågtryckscyttndern, dels å andra sidan att spärra av hög- 
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lryckscylindern från "blästerröret, beredd ångan från höglryckscylindern tiltträde titt lågtryckscy-
lindern samt stänga du ångtilloppet från pannan till lågtryckscylindern. 

I förra fallet arbetar loket som tvillinglok, i senare som konzpoundlok. 
860. Mellins växelventil. Den här i landet med få undantag använda anordningen är en 

förening ay igångsättnings- och växelventil. Den är uttänkt av den i Åmerika verksamme svensken 
K. J. Mellin och användes första gången i Sverige på de från Amerika år 1899 inköpta loken litt.T. 

Ventilanordningen, bild 487, består egentligen av tre stycken ventiler, nämligen: en tryck-
minskningsventil, en avstängningsventil och en växelventil. De båda förstnämnda ventilerna äro 
självverkande. 

Tryckminskningsventilen. 4, som har en rörelse av omkring 25 mm utmed avstängnings-
ventilens 6 spindel 5, har en trefaldig uppgift. 
1. Att stänga avstängningsventilen vid igångsättning samt vid omkastning från kompound- till tvil-

linggång. 
2. Att släppa in ånga omedelbart från pannan till lågtryckscylindern. 
3. Att reglera denna ångas tryck så, att det ej överstiger en bestämd gräns. 

Avstängningsventilen 6 öppnar eller stänger förbindelsen mellan behållarröret och låg-
tryckscylindern. 

Växelventilen 10 öppnar eller stänger ångavloppet från högtryckscylindern genom behål-
laren omedelbart till blästerröret. Ventilen öppnas med tillhjälp av ånga, som från en trevägs-
ventil i hytten genom röret 13 ledes bakom en med ventilen förenad kolv 12. Så snart ångan bakom 
kolven ledes bort, stänges ventilen av fjädern 11. 

I bilderna 488-492 visas de olika lägen, som ventilerna kunna intaga och det sätt, på vilket 
de verka. 
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glevit NOVA An. &am. 6e 	. 
488. Mellins växelventil. Ventilläget I. 

Vid igångsättning, innan högsta ångtryck uppnåtts i lågtryckscylinderns slidskåp. 

Läget I, bild 488. Detta läge intaga ventilerna omedelbart efter det regulatorn öppnat 
ångtilloppet från pannan till högtryckscylindern, oberoende av huru de förut varit belägna. 
Förutom till högtryckscylinderns slidskåp ledes ångan därjämte genom kanalen 2, som med 
ett mindre rör står i förbindelse med ångröret från pannan, till tryckminskningsventilen 4. 
Genom ångtrycket på den ringformiga ytan 17 på denna ventil, skjutes ventilen inåt, tills den 
träffar en ansats 16 å avstängningsventilens spindel och stänger denna ventil. Därmed avstänges 
lågtryckscylindern från behållaren 7, vilket sker så mycket lättare, som i denna ej finnes något - 
tryck. Samtidigt öppnas kanalen 3, och genom denna har ångan från pannan tillträde till låg-
tryckscylinderns slidskåp. Genom tryckminskningsventilen nedsättes trycket så mycket, att, 
då ångan kommer in i lågtryckscylindern, den har ett tryck, som i förhållande till panntrycket 
ej är större än förhållandet mellan högtryckscylinderns och lågtryckscylinderns kolvytor. 

Om t. ex. högtryckscylinderns kolvyta är 0,226 m2  och lågtryckscylinderns är 0,515 m2  
samt ångtrycket i pannan är 14 kg per cma, får trycket på den ånga, som genom tryckminsk- 

0,226 
ningsventilen kommer in i lågtryckscylindern, ej överstiga 0,515 14 = 6,15 kg per cm2. 

I detta läge tjänstgör tryckminskningsventilen som igångsättningsventil. 
Läget II, bild 489. Detta är ventilställningen, när trycket i lågtryckscylinderns slidskåp 

av någon anledning uppnått det högsta tillåtna (enligt exemplet 6,15 kg). Trycket på den större 
ringformiga ytan 15 å ventilen 4 tager då överhanden över trycket på ytan 17 och skjuter Ven-
tilen utåt. Kanalen 3 stänges för att ånyo öppnas, när trycket i lågtryckscylinderns slidskåp 
sjunkit något. 
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489. Mellins veixelventil. Venlilleigel II. 
Vid igångsättning, sedan högsta ångtryck uppnåtts i higtryckseylinderns slidskåp. 
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Läget III, bild 490, angiver ventilernas ställning, då loket arbetar som kompoundlok. Lä-
gena I och II bibehålla ventilerna endast under det första halva eller möjligen hela hjulvarvet. 
När avloppsångan från högtryckscylindern kommit in i behållaren och där uppnått erforderligt 
tryck, öppnas avstängningsventilen 6, varigenom ångan från behållaren strömmar till lågtrycks-
cylindern, samtidigt som kanalen 3 stänges, i det avstängningsventilen skjuter ventilen 4 utåt. 
Kolven 1 på änden av avstängningsventilens spindel, vilken kolv rör sig i en luftfylld cylinder' 
förhindrar all ryckvis skeende rörelse hos ventilerna och hindrar således skarpa stötar. 

Ventilerna förbli i detta läge hela tiden, loket arbetar som kompoundlok och även efter ångans 
avstängning till nästa Angpdsläppning, då förut beskrivna rörelser hos ventilerna ånyo upprepas. 

Läget IV, bild 491. Vid denna ventilställning arbetar loket som ett tvillinglok med högtrycks-
ånga i båda cylindrarna. Växelventilen 10 har öppnats medelst ånga från trevägsventilen i 
hytten. Ångan kommer in genom röret 13 bakom den med ventilen förenade kolven 12 samt 
trycker ventilen inåt. Härigenom beredes den i behållarröret befintliga ångan tillfälle att ome-
delbart strömma ut genom blästerröret. Då ventilen 10 öppnas, sättes rummet 14 i förbindelse 
med blästerröret, och trycket i detta rum, vilket på grund av hålen 9 är detsamma som i behål-
laren, sjunker. Avstängningsventilen 6, som därigenom blir avlastad på sin högra sida, förlorar 
det övertryck, som i ventilläget III håller den öppen, varigenom dels ångans i behållaren tryck 

avstängningsventilens mindre ände 8, dels ångans från pannan tryck på ytan 17 skjuter ven-
tilerna 4 och 6 inåt, och förbindelsen mellan lågtryckscylindern och behållaren avbrytes, sam-
tidigt som ånga från pannan genom 2 och kanalen 3 inkommer i lågtryckscylinderns slidskåp, 
i likhet med vad som inträffar i ventilläget I. 
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492. Mellins växelventil. Ventilläget V. 
Tvillinggång. Angtrycket i lågtryckscylinderns slidskåp har tillfälligt överskridit 

den övre gränsen. 

Läget V, bild 492. Tryckminskningsventilen 4 befinner sig här under samma förhållande som 
i läget II, i det att ångan från pannan är avstångd från lågtryckscylindern för en stund, emedan 
trycket i lågtryckscylinderns slidskåp överstigit en viss gräns. 

Så snart ångan bakom kolven 12 ledes bort genom trevägsventilen i hytten, återföres ventilen 
10 av fjädern 11 i sitt ursprungliga läge, och efter ett varv av hjulen återgå ventilerna 6 och 
4 till läget III. 

861. Växelventilen bör så sättan som möjligt användas, och endast när tåget i följd av för stor 
tyngd synes hava benägenhet att stanna eller på grund av övertrycket i behållaren ej kan sättas 
igång om loket stannat under kompoundgång. De fria öppningarna omkring tryckminsknings-
och växelventilerna äro därför gjorda så små, att lokets hastighet i vanliga fall vid ventilläget 
IV ej kan överstiga 12 till 15 km i timmen på grund av det motstånd, som den in- och utström-
mande ångan röner i nämnda öppningar. Skall lokets hastighet ökas, måste därför växelventilen 
omkastas så, att ventilläget III, kompoundgång, intages. 

862. Ventilernas smörjning. Ett särskilt smörjrör leder till tryckminskningsventilen för 
dess smörjning såväl på yttersidan som på beröringsytan med avstängningsventilens spindel. 
Det är dock tillräckligt, att. smörja med några droppar olja varje gång loket tages i tjänst. 
Smörjes ventilen för rikligt, gro de små tätningsringarna på ventilen fast, och tätningen blir 
dålig. 

Växelventilen skall även smörjas, och för det ändamålet är en liten smörjkopp förenad med 
trevägsventilen i hytten. Denna kopp bör fyllas med olja varje gång loket tages i tjänst. 

863. Ventilerna äro antingen insatta i ett ventilhus 5, bild 390, sammangjutet med lågtrycks-
cylindern, eller också användes ett särskilt, vid lågtryckscylindern fastskruvat ventilhus. 
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864. Mallet—von Bornes växelventil. Ventilanordningen, bild 493 och 494, består 
av fyra ventiler, nämligen tätningsventilen 2, tryckminskningsventilen 3, avstängningsventilen 16 
och växelventilen 20. 

Tätningsventilen 2, som är förskjutbar å ventilspindeln 12, har till uppgift att ångtätt 
stänga av förbindelsen på båda sidor om skivan 5, när ventilerna, såsom i bild 494, befinna sig i sitt högra (bakre) läge. 

Tryckminskningsventilen 3 har en tvåfaldig uppgift. 
1. Alt släppa in fiirskanga omedelbart till lågtryckscylindern. 
2. Att reglera denna drigas tryck, så att det ej överstiger en bestämd grans. 

Avstängningsventilen 16 öppnar eller stänger förbindelsen mellan A ena sidan avlopps-
kanalen 15 från högtryckscylindern och å andra sidan antingen kanalen 7 och behållarröret 
eller kanalen 8, som leder till blästerröret. 

Växelventilen 20 reglerar in- eller utsläppning av färskånga framför kolven 1. Ventilen 
stänger av ångan, då den medelst armen 21 tryckes hi, och samtidigt släppes ångan ut fram-
för kolven 1 genom röret 19. 

Från rörkröken 22, fäst A högtryckscylinderns slidskåp, utgå tvenne rör. Det ena 17 förbinder 
nämnda slidskåp med rummet 23 mellan kolven 1 och skivan 5, det andra 18 leder färskånga till 
växelventilen 20. SA snart regulatorn är öppen, finnes således färskånga i rummet 23. 

Genom en smörjkopp å ventilhuset smörjes kolven 1. 
865. Ventilerna kunna intaga tvenne huvudlägen: tvittingläget och kompoundläget. 

493. Mallet—von Bornes växelvenlil. 1: 10. 
Tvillinggång. 

Tvillingläget, bild 493. Medelst ett handtag i hytten skjutes ventilen 20 ilia, så att den 
stänger förbindelsen med röret 18, samtidigt som rummet till vänster om kolven 1 sättes i för-
bindelse med den yttre luften genom röret 19. Genom röret 17 kommer färskånga in i rummet 
23 och trycker på kolven 1, så att ventilerna intaga de i bilden visade lägena. Åvstängnings-
ventilen 16 har stängt förbindelsen mellan högtryckscylindern och behållarröret, således för-
bindelsen mellan kanalerna 15 och 7, samtidigt som den genom 14 och hålet 10, öppnat en ome-
delbar förbindelse mellan högtryckscylindern och blästerröret, således med varandra förenat 
kanalerna 15 och 8. 

Genom den ringformiga öppningen 4 mellan tryckminskningsventilen 3 och skivan 5 ström-
mar färskånga till rummet 6 och genom kanalen 7 till behållarröret och således till lågtrycks-
cylindern. Förhållandet mellan ytorna av kolvarna 1 och 16 är så avpassat, att trycket i rummet 
6 och således i behållarröret ej överskrider det på grund av cylinderkolvytornas storlek bestämda. 
Skulle trycket i rummet 6 ökas, blir hela trycket å ventilkolven 16 större än A kolven 1, kol- 

Nionompw---  — Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



364 

fet94. otjt. gitf Ztiotevo;tak. 
a 	9 

axwit1.6111 	I al= wr mu 

• k I 
___ •111ff  

11 
16 

5,1444, 	c4iff . 
gutot 
,olOoke'vp 

21 

494. Mallet—von Bornes växelventil. 1: 10. 
Kompoundgang. 

varna flytta sig At höger, den ringformiga öppningen 4 minskas, ångan strypes, och trycket 
i rummet 6 sjunker. 

Kompoundläget, bild 494. Sedan loket kommit i gång, eller tvillingläget ej längre behoves, 
ändras läget för ventilen 20, så att den stänger förbindelsen med yttre luften genom röret 19 
och ånga genom röret 18 kommer in i rummet till vänster om kolven 1. Hela trycket på kolvens 
1 vänstra sida blir större än trycket på den högra, och det i rummet 6 rådande trycket verkar 
på kolvventilen 16. I följd härav föres ventilspindeln 12 med ventilerna och kolven 1 At höger, 
ventilen 3 stänger förbindelsen mellan rummen 23 och 6, och då ventilen 16 trycker mot sätet 
13, är den bmedelbara förbindelsen mellan högtryckscylindern och blästerröret avbruten, och 
avloppsångan från högtryckscylindern strömmar i stället genom rummet 6 till behållarröret 
och från detta till lågtryckscylindern. För att ånga ej skall läcka mellan ventilen 3 och skivan 
5, pressas tätningsventilen 2 av ångan mot skivan 5. 

3. Tre- och fyrcylinder-kompoundlok 

866. De mest framträdande bristerna vid tvåcylinder-kompoundlok äro ojämn kraftför-
delning och olika tyngd hos kolvarna å ömse sidor, varigenom maskinen går oroligt och slites 
ojämnt. Vid ökad cylinderstorlek kräver lågtryckscylindern ofta ett större utrymme än last-
profilen medgiver, varjämte kolvar och lock bliva tunga och ohanterliga. Som förut är nämnt 
föranledes härigenom övergång till kompoundanordning med tre eller fyra cylindrar. Dylik 
cylinderanordning möjliggör dessutom gynnsammare cylinderförhållande nämligen Adana från 
1: 2,5 till 1 : 3, vilket är av största betydelse för inbesparing av ånga. 

867. Trecylinder-kompoundlok. I stycket 855 är angivet olika sätt för cylindrarnas 
uppdelning. Vid anordningen med en högtrycks- och två lågtryckscylindrar, vilken är van-
ligast, är högtryckscylindern anbringad mitt emellan ramarna och en lågtryckscylinder ut-
vändigt vid varje sida. Härvid kunna alla cylindrarna arbeta på samma axel, bild 138, eller 
högtryckscylindern på en främre och de båda lågtryckscylindrarna på en bakre drivaxel. Ve-
varna äro oftast ställda i 1200  vinkel såsom vid trillinglok. Finnes endast en lågtryckscylinder, 
är denna förlagd i mitten mellan ramarna samt högtryckscylindrarna utvändigt, en på varje 
sida. Denna senare anordning förekommer i England, varvid de yttre cylindrarna driva en bakre 
6eh den inre cylindern en främre drivaxel. 

868. Fyrcylinder-kompoundlok. Detta system användes oftast och har även förekommit 
i vårt land. 
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Vanligast är att anbringa en Mg- och en lågtryckscylinder på vardera sidan av loket, varvid 
lågtryckscylindrarna oftast av utrymmesskäl erhålla utvändigt läge, under det att högtrycks-
cylindrarna förläggas mellan ramarna, där de äro mera skyddade för avkylning. Framför tre 
cylinderlok utmärka sig de fyrcylindriska för en lugn gäng, ty då hög- och lågtrycksvevarna 
vid samma sida ställas i 1800  vinkel och kolvarna alltså röra sig motsatt varandra, motväga 
de till stor dal sinsemellan sitt störande inflytande på lokets gång, varigenom särskilda mot-
vikter för de fram- och återgående maskindelarna (stycket 927) vid fyrcylinderlok kunna und-
varas. Vidare ernås en jämn fördelning å båda sidor av ångans arbete och de *rörliga delarnas 
massor, varjämte kolvar och cylinderlock bliva mindre och lättare att handhava vid repara-
tioner. Ett maskineri med tre- eller fyra cylindrar utövar dock ett större friktionsmotstånd 
samt är dyrare i anskaffnings och underhållskostnad än ett maskineri med endast två cylindrar. 

V. Smörjning sanordning ar 

1. Smörjämnen 
869. Smörjning. Om två föremål beröra varandra under tryck och samtidigt 

äro i rörelse, uppstår dem emellan friktion, som motverkar rörelsen och varigenom 
föremålen småningom nötas. För att minska denna friktion införes mellan ytorna 
ett fettämne, man smörjer ytorna. Fettämnet eller smörjämnet förhindrar de båda 
ytorna att komma i omedelbar beröring med varandra. Vid vardera ytan häftar ett 
tunt lager av smörjämnet, och då ytorna röra sig, är det således smörjämnets par-
tiklar, som glida mot varandra. Skulle smörjämnet tryta, komma ytorna åter i 
beröring med varandra. Genom friktionen härvid bli ytorna uppvärmda, de repa i 
varandra, bli slutligen glödande och kunna till och med smälta. Varmgång inträder. 
Det är således av vikt att smörjningen utföres på rätt sätt. 

870. Av största betydelse vid all smörjning dr, att smörjämnet verkligen kom-
mer på den plats, där det behövs, och icke rinner bort oanvänt. I förra fallet blir 
smörjmedelsförbrukningen ringa, under det att i senare fallet vanligen ett stort 
oljeöverskott måste tillföras för att något skall stanna kvar mellan friktionsytorna. 
Smörjmedlet bör tillföras på de ställen, där trycket mellan ytorna är minst, för att 
genom vidhäftning överföras till mera belastade punkter. Härvid bildas en s. k. olje-
film mellan ytorna, vilken i vissa fall kan tåla mycket stor belastning, utan att me-
tallisk beröring uppkommer. Att fördela oljan medelst s. k. smörjränder är i de flesta 
fall felaktigt, dels emedan de vanligen leda bort oljan från de ytor, som borde smör-
jas och dels emedan de hindra uppkomsten av en sammanhängande oljefilm. Det 
är alltså alldeles felaktigt att, som förr var brukligt, tillföra axellagren olja i hjässan, 
där trycket är störst, och dessutom mejsla upp smörjränder i en stor del av lager-. 
ytan. Oljan bör tillföras dylika lager genom en smörjdyna under axeltappen (under-
smörjning), och lagerskålen hava hel bäryta utan smörjränder. 

871. För att uppnå den mest ekonomiska smörjning måste man lära känna de olika 
delarnas behov av smörjämne, en kunskap, som huvudsakligen vinnes genom erfa-
renhet. Vid maskindelar, som i övrigt äro lika, kunna uppstå olika förhållanden, 
som nödvändiggöra en olikartad behandling, liksom ock maskindelar efter hand 
genom slitning kunna förändra sig med hänsyn till dn mängd smörjämne, de behöva. 
Det betydelsefulla härvidlag är att smörja endast så mycket, som är nödvändigt, 
och att anbringa smörjämnet just på den plats, där det bäst behövs, ty allt smörj-
ämne som rinner utanför smörjstället, är dels till ingen nytta, dels smutsar det 
maskinen. 

Vid smörjning av rörliga maskindelar mcdelst s. k. nålsmörjning samt då cylindrar 
och slider smörjas från en smörjpump eller smörjpress, ökas smörjningen i samma 
mån som hastigheten ökas. Härigenom tillgodoses det vid större hastighet ökade be-
hovet av smörjämne. Vid smörjställen, där oljebehovet är ringa så att t. ex. endast 
smörjhål finnas för oljetillförseln, är det bättre att smörja litet och ofta än mycket 
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och sällan. Med hänsyn till behovet att spara olja och undvika varmgång finn  as nu-
mera vissa regler och föreskrifter för smörjningen utarbetade, vilka i dylikt fall skola 
följas. Genom införandet av periodsmörjning, d. v. s. oljepåfyllning i stall och med 
vissa mellantider av axellager m. m., har arbetet med utsmörjningen underlättats. 
Det är dock nödvändigt för lokpersonalen att ständigt ha uppmärksamheten fäst 
på lager och rörliga delar, så att varmgång undvikes. 

872. Smörjämnen. De vanligen använda smörjämnena äro dels flytande (smörj-
oljor) och dels mer eller mindre fast salvartade (smörjfett, konsistensfett). Stundom 
användas även fasta ämnen såsom grafit. Smörjoljorna och smörjfetten erhållas 
dels ur växtämnen, genom pressning eller extrahering, t. ex. rovolja och bomolja, dels 
ur djurvärlden, t. ex. talg och tran samt dels slutligen ur den oorganiska naturen, 
såsom mineraloljorna. Dessa sistnämnda, som äro de viktigaste och mest använda 
smörjmedlen, erhållas genom destination av rå bergolja samt utgöras av tjockfly-
tande mer eller mindre rena kolväten. Även ur stenkol, bituminösa skiffrar m. m. 
kunna smörjoljor utvinnas. 

Oljornas värde bedömes bl. a. av tjockleksgraden (viskositeten), som uppmätes 
medelst särskild konstruerad apparat och uttryckes i tal, angivande huru många 
gånger oljan vid viss temperatur är tjockare än vatten, samt av flampunkten, var-
med menas den temperatur, vid vilken oljan börjar sönderdelas under avgivande av 
antändbara gaser. Avgörande för oljans kvalitet är dessutom dess renhet från främ-
mande beståndsdelar, såsom uppslammade ämnen, syror etc. samt dess förmåga 
att bibehålla sig oförändrad under smörjningen (ej beckas eller förhartsas). 

För smörjning av järnvägsfordon använder man numera för prisbillighetens skull 
så gott som uteslutande mineraloljor och skiljer härvidlag på tre huvudgrupper: 
cylinderolja, lokolja och vagnsolja. 

Cylinderoljan användes för smörjning av cylindrar och slider. På grund av den 
höga temperatur, för vilken den blir utsatt, skall dess flampunkt vara hög. För våt-
ånglok och överhettningslok användes olja med olika hög flampunkt. Flampunkten 
för det förra slaget får ej understiga 2600  och för det senare slaget olja ej 300°. Oljans 
tjockflutenhet måste likaledes vara avsevärt stor. För överhettningsolja föreskrives 
ett viskositetstal av minst 6.5 vid 100° och för våtångcylinderolja minst 4. Vid 
låg temperatur stelnar oljan, varför den skall förvaras på varmt ställe för att vid 
behov genast kunna användas. 

Lokoljan användes för smörjning av maskineriets övriga delar. Dess flampunkt 
är lägre, men får ej understiga 170°. Lokoljan skall vara raffinerad och hava ljus 
gulbrun färg. Viskositeten föreskrives till minst 5.5 vid + 50°. Vid temperaturer intill 
— 100  skall oljan vara flytande. Då det är mycket varmt ute, är oljan oftast så. 
tunnflytande, att den hastigt rinner bort från smörjställena. Det är då lämpligast att 
uppblanda den med den mera trö: ; ytande cylinderoljan. Blandningen bör helst ske under uppvärmning. Vid låg temperatur får en dylik blandning ej användas, allden-
stund den blir för tjockflytande att uppsugas i smörjvekarna. Vid varmgång kan det vara fördelaktigt att använda cylinderolja, Men den skall i så fall, sedan varm-
gången upphört, åter avlägsnas ur smörjkoppen, innan den stelnar, och. aiman olja 
tillföras. 	 - 4 

Vagnsoljan, användes för smörjning av vagnslager, men kan även med fördel 
användas i stället för lokolja. Den är oraffinerad och har merk färg. Flampurckten 
måste utgöra minst -130° och viskositeten. vid + 50° ligga mellan 7 och 13. I likhet med lokoljan skall den-vara flytande vid- temperaturer intill — 10°. 

2. Sätt för smörjningen 
873. Smörjningen sker på olika sätt. Vid smörjställen, som endast kräva helt 

litet olja, kan det vara tillräckligt med endast ett hål eller en ursparning i godset, 
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som då och då fylles med olja. Där återigen ständig smörjning är nödvändig, användes 
behållare för smörj ämnet, smörjkoppar, från vilka oljan dels förmedlad av vekar eller 
smörjnålar genom sin tyngd rinner till smörjstället, dels överföres medelst smörj-
dynor. Där oljan skall införas mot ångtryck tillföres den smörj stället från en centralt 
belägen behållare, antingen medelst ånga, eingsmörjapparater, eller genom tryck, 
smör jpressar och smörjpumpar. 

a. Smörjkoppar 

874. En smarjkopp kan antingen vara en vid smörjstället fäst behållare, eller 
vara gjord i ett stycke med den maskindel, som skall smörjas. Genom ett hål eller 
ett rör ledes oljan till smörjstället. På det att oljan ej genast skall rinna ur koppen, 
skall smörjhålet eller smörjröret utmynna så högt i koppen som möjligt. Enligt den 
för stillastående smörjkoppar brukliga anordningen uppsuges oljan härvid ur smörj- 
koppen och ledes ned genom smörjröret medelst en veke, bestående av ull- eller 
bomullsgarn, veksmörjning. Garnet trädes på en s. k. veknål av järn- eller mässing-
tråd och nedföres genom denna i smörjröret, varvid en del av veken skall kvarligga 
i koppen. Veknålen får ej nedföras så långt, att den kommer i beröring med de mot 
varandra glidande ytorna, emedan den då kan ryckas in mellan dessa och förorsaka 
varmgång. En veke med många garn smörjer rikligare än en med mindre antal garn. 
Behöver smörjningen minskas, borttages således ett passande antal garn ur veken 
och omvänt. För många garn i en veke kunna emellertid täppa igen smörjhålet. 
Allt emellanåt måste vekarna bytas ut, emedan de 
upptaga orenlighet ur koppen varigenom de bli 
styva och beckiga och förlora sin sugförmåga. 

875. Användningen av vekar har den olägenhe-
ten, att smörjningen fortsätter, då loket eller maski-
neriet stannat och smörjning är obehövlig, så vida 
ej smörjvekarna lyftas ur smörjrören. Därför an-
vändas vid maskindelar, som äro i rörelse, i stället 
för vekar klena nålar, som nedföras i ett mot-
svarande litet smörjhål. I bild 498 visas en 
smörjkopp med nedsmörjning för vevstakar och kop-
pelstänger. Vid nålsmörjning är smörjröret 11 för-
sett med en liten nippel 12 av standardutförande, 
i vilken smörjnålen 13 kan röra sig upp och ned. 
Under lokets gång skvalpar oljan omkring i koppen 
och uppfångas i den skålformiga fördjupningen i 
smörjnippelns övre ände, varifrån oljan vid smörj-
nålens upp- och nedgående rörelse sakta rinner ned 
genom smörjröret. Då maskinen står stilla, upp-
hör smörjningen. Genom att förändra nålens grov-
lek ändras smörjningens riklighet. 

Särskild omsorg måste ägnas däråt att locken 
till smörjkoppar å maskindelar, som äro i stark 
rörelse, sluta väl till, ty eljest förloras mycket olja. 

876. I vissa fall användes varken veke eller nål, 
utan oljan införes i smörjröret med hjälp av ånga, 
som genom smörjröret inkommer i koppen och där 
bildar vatten. 

Bild 495 återgiver en dylik smörjkopp för smörj-
ning av slider, använd å lok för våtånga. (Cy-
lindrar och slider å överhettningslok smörjas alltid 
från en central smörjapparat.) Ångan inkommer 
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i koppen, bild 495, från slidskåpet genom smörjröret 5 och förtätas till vatten, 
vilket lyfter oljan, så att den genom samma rör rinner ned till smörjstället. 
Vid smörjkoppens påfyllning ihälles oljan genom tratten 2, sedan övre kranen 

öppnats och den nedre 8 stängts, varvid det vatten, som finnes i koppen, ut-
rinner genom kanalen 6 och röret 7. Vid påfyllningen bortgår den luft, som finnes 
i koppen, genom kanalerna 4 och 3. En liknande smörjkopp användes för smörjning 
av slidregulator och å',ngbromsventil, bild 505. Smörjkoppar av denna typ ha den 
olägenheten, att oljematningen blir mycket ojämn och knappast kan regleras. 

877. Bild 394 visar en med veksmörjning försedd smörjkopp 10, som är anbragt i 
locket till en packningsdosa för kolv- eller slidstänger. En annan smörjning av kolv-
stängerna visar bild 391. Styrningen för stången i främre locket är försedd med en smörj-
kopp 12 med veksmörjning, men framför koppen finnas kring stången urtagningar 14, 
som fyllas med ullgarn och olja från smörjrummet 13 i smörjkoppen. En liknande 
anordning smörjer stången i bakre packningsdosan, bild 396. Utanför denna sitter 
kring stången en hylsa 9, fylld med ullgarn, och olja tillföres från en smörjkopp 
genom röret 8. Smörjningen av packningsdosan, bild 397, utvisar endast den olik-
heten, att smörjkoppen är sammangjuten med packningsdosans lock 11. Hylsan 9 
är likaledes fylld med ullgarn, och smörjkoppen är försedd med ett rör 8 för smörj-
ning av kolvstången även utanför hylsan 9. 

Smörjanordningen för slidstängerna är i regel av samma slag som för kolvstängerna. 
Smörjkoppen i bild 398 verkar på samma sätt som de i bild 495 och 506 visade 

anordningarna. Ånga läcker genom smörjröret 3 in i smörjkoppen 2 och förtätas där 
till vatten, vilket lyfter oljan i koppen så att den efter hand rinner ned genom 
röret. Det samlade kondensvattnet uttappas vid oljepåfyllning medelst skruven 12, 
som öppnar en borrad kanal från smörjkoppens botten till det fria. 

496. Smörjkopp for övre styrskenan for lveirslycke. 1 :5. 

878. Bild 496 återgiver en äldre anordning av smörjkopp för den övre styrskenan 
för ett tvärstycke. Koppen är delad i två rum, det större 1 för olja och det mindre 
4 för talg. Genom röret 3 ledes oljan medelst en veke till själva glidytan, och genom 
rören 2 smörjas på samma sätt tvärstyckets styrningar sidovägen. Om styrskenan 
vid varmgång uppnår så hög temperatur, att talgen smälter, rinner denna genom 
springor i koppens botten ned mellan blecken 6 och styrskenan till glidytan. Ge-
nom hålet 5 inkommer därjämte smält talg i smörjröret 3. 

En nyare, mera oljebesparande anordning med smörjkopp för nålsmörjning visas 
i bild 497. Från smörjkoppen ledes oljan genom en borrad kanal, som utmynnar 
i glidplanet mot övre styrskenans undersida. Tvärstyckets glidplan förses med 
smörjränder enligt den förminskade figuren till vänster å bild 497. Det är dock 
bättre för oljematningen att anbringa smörjkoppen i något lutande ställning 
eller förskjuta nippeln något framat eller bakåt i smörjkoppen. 

Den undre styrskenans smörjning visas i bild 412. I tvärstyckets undre glidplan 
är en mindre smörjkopp ingängad. Ursprungligen avsedd för veksmörjning, ut-
föres den emellertid hellre med nålsmörj thug med hänsyn till oljebesparingen. 
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497. Anordning av smörjkopp för nedsmörjning av tvärstycke. I: 4; I: 12. 

879. Å det i bild 413 avbildade tvärstycket är smörjkoppen utförd i ett stycke 
med tvärstyckets lock 17 och oljan ledes genom smörjhålen 27 till glidplanet mot 
styrskenans översida. Genom några i styrskenan borrade mindre hål, smörjes även 
styrskenans undersida. Slutligen uppsamlas en del olja av smörjränderna i tvär-
styckets undre glidplan och användes ännu en gång för att smörja tvärstyckstappen 
medelst det lilla röret 23, från vilket oljan droppar ned i smörjkoppen vid vevstakens 
Ellande, bild 502. Oljan utnyttjas härigenom på bästa möjliga sätt, i det att den 
smörjer tre olika ytor i följd. Oljematningen regleras med nålar i de övre smörjrören 
27. För påfyllning av olja finnas å det stora smörjkoppslocket 19 tvenne mindre 
vridlock av samma modell, som användes för vevstakar och koppelstänger, bild 499. 

498. Smörjkopp for vev- och koppettappslager med Stethlheimsventil. 1: 4. 

För att undvika läckningsförluster har på senare tid locket 19, bild 413, utförts 
av järnplåt och fastsatts medelst svetsning samt försetts med skruvproppar eller 
Stålheimsventiler för påfyllning av olja, såsom å smörjkoppar för vev- och koppel-
tappslager, bild 498. 

880. Stfilheims smdriventil är en på samma gång sinnrik som bekväm och 
tillförlitlig stängningsanordning för smörjkoppar, särskilt för vevstakar och koppel-
stänger samt andra rörliga maskindelar. Ventilen visas insatt i smörjkoppslocket 

24 
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å bild. 498, där det till höger även finnes en rbild av veniffél i stälgt och 
öppet läge. 

Stålheimsventilens stora praktiska fördel är att den lätt kan både öppnas och 
stängas medelst sprutpipen samt att den tätar väl mot oljan i stängt läge. Själva 
ventilai utgöres av en slid, som under inverkan av en fjäder tryckes mot slid-
planet av kilformade styrningar. Då ventilen öppnas med sprutspetsen, släpper 
den i ytterläget sina styrningar och ställer sig något snett (se nedre figuren till 
höger). Den stannar i detta läge på grund av ett hak i kanten vid market O. 
Då ventilen åter skall stängas, trycker man med sprutspetsen mot sliden vid mot-
satt sida S, varvid ventilen lösgöres från haket och stänges genom fjäderkraften. 
Om man i ventilens öppna läge sticker ett stift i det lilla hålet å fjäderstyrningen 
(synligt på den mellersta sidofiguren, bild 498), låses fjädern, och sliden med fjäder 
kan tagas bort från sin plats. 

I standardiseringssyfte har ventilens underdel givits formen av ett skruvlock, 
lika för smörjkoppar av olika storlek och form. En i smörjkoppslocket ingängad 
skallskruv hindrar ventilinsatsen att gängas upp eller lossna. 

881. Ett mycket använt smörjkoppslock för vev- och koppeltappslager visas i 
bild 499. Locket är försett med en venta 5 med plan tätningsyta, som styres av veven 
1 och av fjädern 2 tryckes mot locket. Veven fasthålles av spärrhaken 3, och ventilen 
öppnas genom att veven tryckes något nedåt och Vrides åt sidan. Härvid glider 
ventilen på den tvärs över locket löpande plana ytan 6. Spärrstiftet 4 begränsar 
vevens utslag. 

Om lockets tätning mot smörjkoppen ej utföres såsom i bild 499 med en inpassad 
konisk tätningskant utan endast med styrlister, måste anliggningsytan mellan 
locket och smörjkoppen planas noga, så att olja ej slungas ut ur smörjkoppen. 

882. För att vinna enkelhet och absolut täthet har man på senare tid börjat 
att för vevstakar och koppelstänger använda fastsvetsade smörjkoppslock av järn 
enligt bild 498. Dessa förses med smörjventil av Stedheims konstruktion, stycket 
880, med skruvinsats av standardutförande, lika för alla dylika smörjkoppslock. 
För att undvika oljelä,ckning i skarven mellan lagerhalvorna eller mellan kolven 
och lagret har smörjröret insatts på sidan om tappcentrum och en tätningsbricka 
inlagts mellan lagret och kolven. 
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501. Smörjkopp för koppelstångsled. 1: 3. 502. Smörjning av lager i vevslakens 
1:4. 

503. Smörjkoppar för kuliss. 1: 5. 504. Smörjkopp för bult till 
fjäderbalanser. 1: 2. 

883. För smörjning av föreningsbulten vid ledade koppelstänger användes' en 
smörjkopp, bild 501. Dylika koppelstänger återgivas i bild 422 och 423. Ehuru 
dessa bultar ha nära nog ingen rörelse, har det dock visat sig behövligt att förse 
dem med en särskild smörjkopp, i regel utsmidd i ett stycke med koppelstångsänden. 
Smörjningen regleras med en nål. 

881. Tvärstycksta23pens lager, vilket ej har någon kringgående utan endast en 
vickande rörelse, är Ofta' försett med den i bild 502 visade smörjkoppen. För smörj-
ningen är den olja 'avsedd, som samlas i smörjränderna å tvärstyckets över smörj-
koppen belägna glidplan och genom röret 23, bild 413, ledes till smörjkoppen. Oljan 
kan även tagas från en särskild smörjkopp, anbringad på utsidan av tvärstycket, 
stycket 878, eller genom ett rör direkt från det ena smörjröret i den stora smörj-
koppen i tvärstyckets överdel, bild 413, vilket ger bättre smörjning. 

885. I bild 503 återgives en smörjningsanordning för kulissen vid Walschaerts 
slidstyrning, bild 476, nämligen dels till vänster en smörjkopp i kulissens överdel 
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för glidytorna mot tärningen samt dels till höger en smörjkopp i kulissens nedre 
ände för den bult, varmed excenterstången är förenad med kulissen. Då kulissen dr 
en rörlig maskindel är nålsmörjning-här lämpligast. Påfyllningshålen i smörjkop-
parnas lock äro tillslutna med en mindre, vridbar ventil i vardera locket. 

En liknande anordning återfinnes vid försprångsstången för Walschaerts slidstyr-
ning, bild 500. Oljan, som inkommer vid den övre bultens översida, uppsamlas i 
ett smörjspår på bultens undersida, varifrån den genom ett borrhål i godset rinner 
ned till och även smörjer den undre bulten. 

Samtliga i detta stycke omtalade smörjkoppar böra helst utföras med fastsvet-
sade lock av järn, liknande smörjkoppslocket i bild 498. 

886. Smörjkoppar med fällbara lock, med koppen vanligen utförd i samma 
stycke som lagret, användas ofta för sådana lager, som icke deltaga i maskindelarnas 
rörelse, t. ex. slidlåslager, lager för omkastningsaxel, ra. ft. Locken böra härvid vara 
av sådan beskaffenhet att de utestänga vatten. Ett sådant lock visas å bild 506. 
Locket är försett med en nedåtvänd kant utanför smörjkoppens överkant samt med 
lädertätning mot denna kant. Det bör även tillses att den bladfjäder, som håller 
locket i stängt läge, får tillräcklig längd för att göra avsedd verkan. 

En smörjkopp, som stundom användes för bultar med mycket liten rörelse, visas 
i bild 503. Den påfylles sparsamt allt emellanåt med olja, som dan småningom 
får rinna till smörjstället. 

887. Smörjkoppen i bild 505 användes för smörj-
ning av angbromsveritil. Den är även använd för 
smörjning av slidregulator, men är obehövlig för 
denna uppgift för lok med ventilregulator som icke 
erfordrar någon smörjning. Verkningssättet är det-
samma som för smörjkoppen i bild 495, frånsett 
att koppen i bild 505 har en skruvpropp för på-
fyllning av olja. 

888. Lokens axellagerboxar äro sedan gammalt 
försedda med oljerum både i lagerboxens överdel 
(översmörjning) och i en oljebehållare (underbox) 

	

-0411416:- 	under axeln (undersmörjning). Vid översmörjning 

	

Mit 	matas oljan genom smörjrören till lagerytan me- 
delst vekar. Undersmörjningen sker från oljebe-
hållaren i underboxen medelst en smörjdyna, som 

Nal 	av fjädrar tryckes mot axeltappens undre yta, 
bild 234. Före tiden omkring 1940 användes all-
mänt både över- och undersmörjning för axel-
lagren. 

505. Smörjkopp för ângbromsventil Nödvändigheten att spara på oljan föranledde för- 
och slidregulaior. 1: 3. sök med enbart undersmörjning, och detta visade 

sig vara det lämpligaste för axellagren både med 
hänsyn till oljebesparingen och till förhindrandet av varmgång, stycket 263. 
Anordningarna för undersmörjning beskrivas närmare i samband med lagren, 
stycket 265. 

Vid undersmörjning är det övre oljerummet, om sådant finnes, i regel tomt, så 
vida det icke användes som oljebehållare för smörjning medelst vekar av hornblockens 
lagerstyrningar. Är axeln med lager förskjutbar i hornblocken och fjädern överlig-
gande, är vanligen en glidklots inlagd i oljerummet under fjäderpinnen och olja 
påfylld i denna övre behållare för att klotsen skall glida lättare. Oljerummet täckes 
i så fall med ett tättslutande plåtlock, vilket kan vara försett med mindre vridlock 
för oljepåfyllning. Kanterna på det stora locket äro nedvikta, under det att kanterna 
kring eventuella påfyllningshål liksom kring fjäderpinnen, som går igenom locket, 
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506. Smörjkopp för slidldslager. 1: 4. 
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äro något uppflänsade, allt i syfte att utestänga vatten. Kring fjäderpinnen anordnas 
ett eller flera glidbara plåtlock, vilka medgiva lagrets förskjutning i förhållande 
till fjäderpinnen, bild 508, och ändå genom sin konstruktion hindra vattnets in-
trängande i oljerummet. 

889. På vattnets större tyngd i förhållande till olja grundar sig ett enkelt medel 
att ur oljebehållare avlägsna inkommande vatten. Från oljerummets lägsta punkt 
borras en kanal eller anbringas ett rör, som mynnar ut i jämnhöjd med oljans övre 

508. Smörjkoppslock för lagerbox. 1: 5 
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yta 1, bild 507. Vattnet, som samlas i oljerummets botten, stiger upp i denna kanal 
och avrinner automatiskt. En liknande anordning är utförd vid oljesamlingslådan 
4, bild 421, där vattnet avrinner genom röret 5. Övriga smörjnimgsanordningar vid 
axellager beskrivas i samband med lagren. Bilderna över de skilda maskindelarna 
återgiva även olika smörjkoppar. 

b. Angsmörj apparater 
890. Längre tillbaka smordes cylindrarna uteslutande genom smörjkoppar, 

som voro uppsatta på cylindrarna och slidskåpen eller genom s. k. lubrikatorer 
fästa på rökskåpets sidor. Detta smörjningssätt undandrog sig allt övervakande, 
och det var förenat både med besvär och fara att under gången fylla dessa smörj-
koppar, då de blivit tomma och cylindrarna genom sitt "råmande" eller de "skri-
kande" plansliderna påkallade bättre smörjning. 

För att undvika dessa olägenheter inflyttades oljebehållaren i hytten och anord-
nades så, att man ständigt kunde följa förloppet av smörjningen. I smörjapparaten 
inleddes ånga direkt från pannan, vilken ånga har högre tryck än det i cylindrar 
och slidskåp rådande och som alltså genom rör till smörj ställena kan pressa fram oljan. 
De mest använda av dessa ångsmörjapparater äro de Limons och Nathans. 

891. De Limons smörjapparat. (utttlal: dö limång). Anordningen av den-
samma framgår av bilderna 509-511. 

509. De Limons smörjapparat med enke i dropphus. 
1: 6. 

510. De Limons sm6rjapparat. 1: 7. 

Smörjapparaten består av oljebehcittaren 5, vattenbehåttaren 2 och dropphuset 19. Från ång-
tilloppsröret 1 kommer ångan in i vattenbehållaren 2 och avkyles där till största delen till vatten, 
som småningom fyller behållaren. Då ventilen 4 öppnas, rinner vattnet genom röret 6 ned till 
bottnen av oljebehållaren 5, och fyller denna allt efter som oljan förbrukas. Oljan avrinner 
efter hand genom röret 8 och kanalen 21 till ventilen 23 i drupphuset 19 och stiger droppvis från 
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oljepip en 20 följande ett vid pipen fäst stift genom dropprummet, där den kan iakttagas genom 
synglasen 18, I dropprummet finnes nämligen vatten, bildat av ånga, som kommer in genom 
röret 11 och borrningar i kiken 15. Oljan flyter därpå upp i kanalen 13 och föres av ångan genom 
kanalen 16 och röret 17, bild 510, till smörjställena. Vid cylindrarna grenas roret med lika längd 
till vardera sidan, och grenarna dela sig i sin tur till cylinder och slidskåp. Röret till cylindern 
förses med en förträngning, emedan trycket där är lägre än i slidskåpet. 

Oljan avgår således droppvis och synligt ur apparaten och antalet droppar, följaktligen smörj- 
ningens riklighet, kan medelst ventilen 23 
efter behov regleras. Smörjämnet tillgodo- 
göres väl, emedan oljan med en viss hastig-
het sprutas mot de ytor, som skola smör-
jastroch därigenom fördelas jämnare. 

892. Vid skötseln av de Limons smörj-
apparat iakttages att ångventilen frå'n pan-
nan alltid skall stå öppen, då Aloket är i 
tjänst. 

Olja påfyttes vid behov genom proppen 
12,tsedan alla ventiler stängts och vatt- 
net avtappats genom kranen 7. Sedan 
öppnas kiken 15 och ventilerna 4 och 23, 
vilken senare reglerar smörjningen. Högst 	Vt 
4-6 droppar i minuten erfordras för ba- 
de kolvar och slider. 	- 

Då smörjningen skatt avbrytas, stängas 
ventilen 23 och kranen 15. 

Vid rengöring av synglasen stängas ven-
tilen 23 och kiken 15, vattnet i dropp-
rummet avtappas genom kranen 22, var-
efter glasen bortskruvas med en därtill 
avsedd nyckel. 

Oljebehållaren rengöres genom att öpp-
na ventilen 4 och kranen 7 samt stänga 
23, då vatten, smuts och ånga blåsa ut 
genom 7. 

För rengöring av oljepipen måste olje-
behållaren tömmas, synglasen borttagas, 
samt ventilerna 4 och 23 öppnas. 

Smörjrörledningen till cylindrar och 
slidskåp rengöres därigenom, att ånga 
genom regulatorn släppes till cylindrarna 
och därifrån blåser genom rören, sedan först synglasen borttagits och kiken 15 öppnats. 

Kiken 15 rengöres, sedan den borttagits från sin plats, med ett stift, med vilket alla kanaler 
i kiken upprensas. 

Rengöring av apparaten bör öga rum minst var tredje månad. 
• Det upptill slutna röret 9 är en säkerhetsanordning för att hindra apparatens sprängning, 
om den är full av olja och denna utvidgar sig. Härvid intränger olja genom hålen 10 i röret 9 
och sammantrycker luften, så att behållaren skonas. 

893. Bild 511 visar en smörjapparat med dubbett dropphus. Ändamålet härmed är att vinna 
säkrare oljefördelning till smörjställen, där mottrycket är olika. Från det ena dropphuset le-
des oljan till slidskåpen och från det andra till cylindrarna. Apparatens verkningssätt är det-
samma, som då enkelt dropphus användes. Kiken 15, bild 509, har dock ersatts med ventilerna 
24, och i ledningen från oljebehållaren till dropphuset är insatt en sil 25 med tillhörande utblås-
ningskran 26. I stället för säkerhetsrör har påfyllningsröret 27 förlängts inåt behållaren; så 
att ett fjädrande luftrum uppkommer upptill i behållaren. 

894. Nathans smörjapparat; bild 512. Smörjapparaten består av oljebehållaren 5, vatten-
behållaren 2 och de båda dropphusen med synglasen 18. Från ångtilloppsröret 1 kommer ångan in 
i vattenbehållaren 2, vilken fylles av det kondenserade vattnet, som, då ventilen 4 öppnas, 
rinner ned i oljebehållaren genom röret 6. Oljan här stiger och rinner genom roret 8, kanalen 21 
och ventilerna 23 samt stiger i droppar från oljepiparna 20 genom synglasen 18 för att genom 
hålen 17 gå ut i smörjledningen. Genom rören 11 och ventilerna 15 kommer vatten ned i syn-
glasen. 

Från de små smörjkopparna 28 med skruvventil 29 kan olja vid stängd regulator sugas till 
smörjställena, om den stora smörjapparaten skulle komma i olag. 

Genom den nedgjutna väggen 27 instänges luft, som bildar en tryckkudde till skydd mot 
sprängning av apparaten. 

Smörjapparaten handhaves på liknande sätt som de Limons. 

511. De Limons smörjapparat med dubbett dropp- 
hus. 1: 6. 
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512. Nathans smörjapparat. 1: 4. 

c. Smörjpressar och smörjpumpar 
895. Särskilt vid användning av överhettad ånga är det av stor vikt, att kolvar 

och slider smörjas väl. Smörjoljan bör tillföras smörjställena i en efter hjulens om-
loppstal avpassad mängd. I smörjrörledningarna får oljan varken blandas med 
vatten eller upplösas eller sönderdelas av ånga. Dessa fordringar göra ångsmörj-
apparaterna olämpliga och hava bidragit till, att smörj pressar och smörjpumpar all-
mänt kommit till användning för lok. 

Smörjpressar kallas de smörjapparater, där oljan av en eller flera större kolvar 
under deras oavbrutet nedåtgående rörelse pressas in i smörjledningarna, smörj-
pumpair åter de apparater,-där oljan av mindre kolvar vid deras upp- och ned- eller 
fram- och återgående rörelse pumpas fram till smörjställena. Vid smörjpressar röra 
sig alla kolvarna lika; fördelningen av oljan till de olika smörjställena kan därför 
ej direkt regleras. Vid smörjpumparna återigen är i allmänhet varje pumpkolv 
reglerbar för sig och kan inställas att mata just den oljemängd, soin erfordras vid 
det tillhörande smörjstället. 

Smörjapparaterna uppställas å fotplåten eller hellre i hytten och drivas genom en 
utväxling med länkar och stänger från någon av de rörliga maskindelarna såsom 
kulisserna, koppelstängerna m. fl. eller genom en vid någon av koppeltapparna fast-
satt motvev. Smörjningen sker således endast så länge loket är i rörelse, och rikligare, 
ju större hastigheten är och omvänt. 
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515. Spärrhjul titt Mich alks 
smörjpress. I: 6. 513. Michalks smörjpress. 1: 6. 

514. Skrunhjul och snäcka till 
Michalks smörjpress. 1: 6. 
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Av använda smörjpressar märkas Michalks och Dicker & Wernebwrgs, av smörj-
pumpar Dicker & Werneburgs "Multiplex", Friedmanns, Åssa, Bosch m. fl. En å 
lultpumpar använd smörjpress beskrives i stycket 1037. 

896. Miehalks smörjpress, bilderna 513-515. Smörjpressen består av en 
överdel, utgörande fäste för drivanordningen samt en underdel, innehållande cy-
lindrarna med presskolvarna 9. Genom tvärstycket 8 äro samtliga presskolvar förenade. 

skruvspindeln 2 är gängad en mutter 7, medelst ett kullager fast vid tvärstycket. 
Spindeln 2 är i vardera änden försedd med dubblager 1 och 11, vilka kunna inställas 
genom skruvar, allt efter som lagren slitas. På spindeln 2 sitter skruvhjulet 5 med 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



h 

2 

10 

378 

./  , 	im& 	. 

rn.... t li 	S= iiilpli ....01 	

7,P40,' •N  

Ifj*  — 	

ff.iFi kEN k 

	

11111 	S‘4  •P 
1  P 	N  

I 	
z  r, Lii I1 94  ut I   

Ta r 	
0 r1:1 	i.71111 . 

' 	
m  I 

d 	,i,,-\ 	i lo- 
ik.\ .1 ..,, 

I is"ili2 	P ---_; _--_--- kifi 	proi  
26 	

et to 

	

1111111  	0 ' ---s----=—:----------  k 	åt 0 k__-_=_-_—___--a-In  p 

	

J. II 	, 

	

# 	----------- 1" --_______—_— pil 

	

, 	 1--=-----*Inal 	145 27 	 # 

)'1i 	-..11.-1111111 111111111111FR1 

..,.., x  
_Il V-  xt- I1' 

	

e9 	g 1410  . ` 0 

0,  s A 
1 ‘1 	 s  

516. Dicker d': Werneburgs smörjpress. 1: 5. 

tillhörande skruvsnäcka 18, bild 514. Snäckan vrides runt av spärrhjulet 17, förenat 
med någon av maskineriets rörliga delar medelst hävarmen 21, bild 515. 

Spärren 15, som löper på skenan 16, hindrar muttern 7 att vrida sig med skruven 
2, varför den i stället höjer eller sänker sig tillsammans med tvärstycket 8 och kol-
varna 9. I sitt lägsta läge släpper spärren 15 skenan 16, vilket förebygger att pump-
kolvarna gå ned för djupt, så att pressen skadas. Genom säkerhetsventilerna 10 
skyddas pressen mot för stort övertryck på grund av igensatta smörjrör el. dyl. 

Spindeln 2 kan även vridas med handveven 20 och kuggväxeln 19-3. Härvid 
frånkopplas spärrhjulet medelst vredet 4, bild 514, som lossar regeln 6 från ingrepp 
i skruvhjulet 5. 
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517. Dicker & Werneburgs smör/press. 1: 5. 

Då spärrhjulet 35 och därmed skruvhjulet 13 vrida sig, medföljer spindeln 4 på 
grund av styrskenorna å muttern 30. Muttern 9 hindras däremot att vridas genom 
att handtaget 1 i nedtryckt läge spärras av rullen 16 och således medelst axeln 3 
och kuggväxeln 12-21 låser muttern 9. Följaktligen måste spindeln 4 sänka sig och 
med den tvärstycket 15 och kolvarna 1-6. Då kolvarna nått sitt lägsta läge, glider 
handtaget 1 över rullen 16 och smörjningen upphör. 

Stikerhetsventilerna 20, bild 516, och 32, bild 517, hindra skadligt övertryck i 
pressen. 
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897. Smörjpressen fylles genom oljekoppen 14 med kikhandtaget 13 ställt bakåt. 
Då kolvarna skruvas upp genom att handveven 20 vrides åt vänster, suges oljan in 
i presscylindrarna. Härunder får oljekoppen ej bli tom. Från kolvarnas högsta läge 
vrides veven 20 något åt höger, till dess inga luftblåsor stiga upp i oljekoppen. Hand-
taget 13 vrides .därpå åt höger, varvid rummet under kolvarna förbindes med smörj-
ledningarna 12, och spärrhjulet tillkopplas medelst vredet 4. 

Då smörjpressen är inkopplad, kan veven 20 endast vridas åt höger, varigenom 
matningen tillfälligt kan ökas eller undersökas, om luft kommit in i presscylindrarna 
(med handtaget 13 i läge för fyllning). 

Efter slutad tjänst skall pressen alltid fyllas. 
898. Dieker & Werneburgs smörjpress, bild 516 och 517. Denna press skiljer 

sig från den föregående, därigenom att drivanordningen är förlagd till pressens 
nedre del i ett med olja ständigt fyllt rum, fullkomligt tillslutet utåt. Drivanord-
ningen utgöres av skrevsnäckan 29 och skruvhjulet 13 samt för handdrift kuggväxeln 
12-21. Det större kugghjulet 21 är förenat med den långa muttern 9, gängad på 
skruvspindeln 4, under det att det mindre kugghjulet, drevet 12, kan vridas medelst 
axeln 7 och veven 2 med dess handtag 1. Skruvsnäckan vrides med ett spärrhjul 35, 
bild 517. Axeln för skruvsnäckan bromsas med en fjäderbroms, som sättes åt mer eller 
mindre hårt med skruven 33, vilken broms hindrar axeln följa med bakåt, då spärr-
hjulet gör sitt bakåtslag. Genom hålet för denna skruv kan även den i pressens 
underdel uppsamlade oljan avtappas. 
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För smörjning av pressens rörelse införes alltemellan några droppar olja under 
locket 14, vilken olja smörjer spindeln m. m. och samlas i pressens underdel. Spärr-
hjulet får icke smörjas. 

899. Pressen fylles ur den först med olja fyllda oljekoppen 22, sedan kiken 25 
ställts på "fyllning", genom att veven 2 långsamt vrides åt höger. Oljekoppen får 
härvid ej bli alldeles tom. Från kolvarnas högsta läge vrides veven, något-åt vänster 
därpå åter åt höger, varmed fortsättes växelvis till dess inga luftblåsor synas i olje-
koppen. Då ställes kiken på "smörjning" och handtaget 1 tryckes ned. Då kiken 
ställes på "slider", ledes all olja till sliderna. 

Oljekoppen är försedd med ånguppvärraning genom röret 23 för att vid behov 
användas, då oljan är kall och tjockflytande vid pressens påfyllning. I oljekoppens 
botten finnes en sa, som emellanåt bör rengöras. 

Pressen smörjer riktigt, om locket 14 vrider sig, och veven 2 samtidigt står stilla. 
Lockets vridning angives genom en visare och- skala. Oljeförbrukningen avläses '6, 
överdelen av axeln 7, vilken genom smala ränder 3 är delad i tio lika delar. 

Smörjningen kontrolleras genom små kranar i spärrventilerna, bild 526, vid smörj-
ställena. Oppnas dessa kranar, skall olja komma ut om veven 2 samtidigt vrides 
åt vänster. 

Innan loket börjar sin tjänst, måste olja för hand pressas till smörjställena. Där-
vid vrides veven 2 åt vänster. 

Skulle axeln med skruvsnäckan stanna, tyder detta på att olja eller smuts in-
kommit i spärrhjulet, så att rullarna fastnat, varför de skola rengöras genom in-
sprutning av fotogen, eller också har skruvsnäckan lossnat. 

Rinner olja ständigt ur en säkerhetsventil, är tillhörande smörjledning täppt eller 
säkerhetsventilen otät. 

Smörjningen regleras genom olika koppling av hävarmar och länkar på driv-
anordningen. 

900. Smörjpressen äger sex cylindrar, två större och fyra mindre. De båda 
större äro kopplade till var sin cylinder och två och två av de mindre till varje slid. 
Av bild 517 framgår, huru cylindrar och oljekanaler äro förenade med varandra. 
De med samma siffra 1-6 höra samman. Från kiken. 25, bild 516, fördelas oljan 

smörjrören 27, tre i yttre och tre i inre raden. Smörjrören i yttre raden erhålla 
oljan från cylindrarna 2, 4 och 6 och de i inre raden från cylindrarna 1, 3 och 5. 
Samtliga förskruvningar och spärrventiler märkas med samma nummer. 

901. Dicker & Werneburgs smörjpump, Multiplex, bild 518. Denna smörj-
pump kännetecknas därav, att oljerummet utgöres av flera, vanligen tre glasbe-
hållare, sammanställda i ett gemensamt stativ med en självständig kolvrörelse för 
varje behållare. En av behållarna innehåller olja för cylindrarnas och de övriga för 
slidernas smörjning. Härigenom är det möjligt att reglera oljetillförseln till cylindrar 
och slider var för sig, även kan olika oljesorter användas i de särskilda behållarna, 
om detta skulle anses lämpligt. 

För kontroll av oljeförbrukningen vid de särskilda smörjställena, angives med 
namnplåtar vid behållarna vart oljan ledes, och är den vid smörjstället an-
bringade spärrventilen ävensom de till dennas smörjledning hörande muttrarna 
och förskruvningarna märkta med lika siffror. 

Smörjpumpen drives genom hävarmar och länkar, angripande i hävstången 1, vilken 
vid sin fram- och återgående rörelse kringvrider axeln 7 medelst spärrhjulet 4. Axeln 7 är försedd 
med uppskurna snäckgängor, som gripa in i och vrida kugghjulet 5, tappen 6, vars nedre 
plattformade ände är inpassad i ett avlångt hål i kugghjulsnavet, den i nämnda tapp ingängade 
delvis koniska spindeln 15 och slutligen ringen 17 medelst stiftet 18, vars ändar löpa i tvenne 
spår; upptagna i den övre rörformiga delen av spindeln 15, Ringen 17, som med stiftet 18 är fäst 
vid kolven 16, har på översidan tvenne urtagningar med delvis kilformade ytor, vilka passa 
mot liknande urtagningar med kilytor i den övre fasta brickan 19. Vid spindelns 15 vridning 
tryckes ringen 17 nedåt av dessa kilytor och återföres till utgångsläget av den under ringen 17 befintliga spiralfjädern, så snart kilytorna släppa varandra. Kolven 16 erhåller härigenom en 
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upp- och nedgående rörelse och gör två slag under det att spindeln 15 vrider sig ett varv. I den 
koniska tätningsytan mellan spindeln 15 och det omgivande huset utmynna fyra kanaler, av 
vilka de å bilden synliga 8 och 11 leda till var sitt smörjrörsuttag, under det att de två vinkelrätt mot dessa belägna kanalerna 13 äro borrade genom pumphusets gods upp till oljebehållaren. 
Omedelbart innan kolven 16 skall gå upp i sitt övre läge sättes hålet 14 från rummet under kolven 16 i förbindelse med oljebehållaren genom kanalen 13, varvid kolven under sin uppåtgång suger in 
olja i nämnda rum. Under spindelns 15 vridning avbrytes därpå förbindelsen mellan kanalerna 13 och 14, och i det ögonblick kanalen 14 kommit mitt för 8 börja kilytorna att verka, varvid 
kolven 16 tryckes nedåt och den under kolven befintliga oljan genom kanalen 8 pressas ut i olje-
ledningen. Kolven 16 stannar i sitt lägsta läge till dess genom spindelns fortsatta vridning 
förbindelsen avbrutits mellan kanalerna 8 och 14 och i stället öppnats mellan 14 och den mitt 
emot 13 i pumphuset belägna kanalen från oljebehållaren. Den olja, som genom den sistnämnda 
kanalen suges in under kolvens uppåtgång, pressas sedan ut på nyss beskrivet sätt genom kanalen 
11. Under vridningen hålles spindeln 15 tryckt mot den koniska tätningsytan av spiralfjädern 12. 

518. I)icker & Werneburgs smörjpump "Multiplex". 1: 4. 

Oljetillförseln regleras dels for pumpen i sin helhet genom ändring av utslaget hos hävarmen 
1 och dels särskilt för varje behållare genom ökning eller minskning av pumpkolvens slag. Åv 
kilytan 19 tryckes kolven alltid ned till sitt lägsta läge, men rörelsen uppåt kan begrärisas av 
ändtappen 20 5. den gängade regleringsspindeln 24, vilken skruvas uppåt eller nedåt genom 
vridning av visarlocket 28. De å *locket 27 instansade siffrorna angiva härvid, att matningen 
ökas om visaren 28 vrides från en lägre till en högre siffra, och att den minskas, då visaren vrides i 
motsatt riktning. Fjädern 23, som nedtill trycker mot en från spindeln 24 utgående skiva, brom-
sar spindelns vridning, så att den ej ändrar ställning genom stötarna från kolven 16. 

902. Innan apparaten tages i bruk skall olja ifyllas i pumphusets underdel, varvid mutt-
rarna 29 lossas och pumpsatsen lyftes upp. Vidare skola smörjrören för hand pumpas fulla med 
olja, genom att sedan visaren 28 ställts mot siffran 7 eller 8 vrida veven 2 medsols, till dess olja 
kommer fram genom de öppnade provkranarna vid spärrventilerna, bild 526. Under gången 
inställes matningen till den minsta möjliga genom vridning av visaren till lägre siffror. För på-
fyllning av olja i glasbehållarna avlyf tes visarlocket 28. 
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903. Friedmanns smörjpump, typ LF, bild 519, utgöres av en behallare 1, 
i vilken ett större eller mindre antal små pumpar trycker ut oljan var och en i ett 
från densamma ledande smörjrör. Oljefördelningen mellan smörjrören är därvid 
fullkomligt oberoende av det i rören rådande mottrycket. 

Till varje pump höra två kolvar: regleringskolven 15, som bestämmer oljemängden, och matar-
kolven 16, som trycker ut denna oljemängd i smörjröret. Kolvarna drivas av var sin excenterskiva 
10 och 4, fästa å axeln 3, som drives av hävstången 25 och spärrhjulet 26. Med handtaget 25 kan 
smörjpumpen även drivas för hand. Hävstången 25 kopplas till någon rörlig maskindel. Vinkel-
hävarmarna 7 och 8, som vrida sig kring axeln 9, överföra rörelsen till kolvarna. 

904. Håligheten kring den avsvarvade delen av kolven 16 förbinder vid vissa kolvlägen med 
varandra kanalerna 18 och 19 samt rummet 22 under kolven 15. Denna koiV suger samtidigt 
genom de nämnda kanaterna olja till rummet 22. När kolven därefter rör sig nedåt, tryckes oljan 
genom kanalen 21 till tryckrummet 20 under kolven 16; vilken därpå vid sin nedåtgående rörelse 
pressar ut oljan genom kulventtten 31 i smörjrörledningen 32. 

905. Den utmatade oljemängden kan regleras genom att medelst ställskruven 6 ändra slaget 
hos kolven 15, vilket slag är störst, då denna skruv är helt nedskruvad mot plattan 13 å kolven 15, oeh minskas allt eftersom ställskruven gängas uppåt. 

För att hindra föroreningar medfölja oljan finnas dels en stor sil 2 vid oljepåfyllningen, dels 
mindre silar 23 kring matarkolvarna. Genom proppen 24 kan olja eller möjligen inkommet vatten 
avtappas. 

Vid användning av tjockflytande olja och vid kyla uppvärmes oljan något med ånga från en 
ventil i hytten genom röret 17 till värmekammaren 11. 

Oljemängden i behållaren avläses å stiftet 14, då detta upptages ur oljebehållaren. Man ser 
nämligen, huru långt upp olja häftat vid stiftet. Hålet 30 hindrar överfyllnad av behållaren 
och tjänar som lufthål. 

- 906. Friedmanns smörjpump, typ NS, bilderna 520 och 521, består liksom 
typen LF av ett visst antal matarkolvar 28, och regleringskolvar 29. Kolvarna erhålla. 
sin rörelse från axeln .6, och de på densamma fästa excenterskivorna 16 och 17 för-
medelst de båda cylindriska medbringarna 11 och 12, av vilka den förra styr matar-
kolvarna och rör sig inuti den senare, som för regleringskolvarna. Axeln 6 drives 
medelst spärrhjulet 7 genom hävstången 25. 

Kolvarnas verkningssätt är i stort sett detsamma som vid den förut beskrivna 
pumpen typ LF. Den utmatade oljemängden regleras för varje pump medelst änd-
ring av regleringskolvens 29 slag genom vridning av nyckeln 2, varvid den relativa 
oljemängden avläses på skalan 37. 
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907. I botten av oljebehållaren finnes en krankik 19, som kan vridas medelst 
handtaget 5. I det på bilden visade normalläget står oljan i behållaren genom kiken 
19 i förbindelse med oljeståndsröret 9. Men om handtaget 5 vrides och inställes 
mitt över någon av de (på bilden) sex pumpkolvparen, så avbrytes förbindelsen 
mellan glasröret och oljebehållaren, och den ifrågavarande pumpkolven tar då sin 
olja ur oljeståndsröret. Härigenom kan man alltså på ett enkelt sätt kontrollera, 
hur mycket olja varje pump för sig matar. 

520-521. Friedmanns smöripump,'Igp NS. 1: 5. 

Skulle oljeståndsglaset av någon anledning gå sönder, ställer manlhandtaget 5 
mitt över glasröret, vilket därigenom avstänges från oljebehållaren. 

Bild 522 a och b visar pumpkolvarna och deras verkningssätt i något tydligare 
skala. 

Då olja påfylles oljebehållaren, silas den genom den övre silen 4. Dessutom silas 
oljan, innan den kommer in i pumpcylindrarna, genom silen 18. Genom att lossa 
skruvarna 38, kan denna sil lätt tagas ut för rengöring, vilket bör ske minst en gång 
i månaden. 
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Oljeståndsglaset är nedtill försett med en avtappningskran 23, för oljan eller 
möjligen inkommet vatten. Är oljan tjockflytande, uppvärmes den med ånga, som 
genom ettdera av rören 24 släppes in i värmekammaren 21 och som sedan avledes 
genom det andra av rören 24. En kulventil 1 upptill i oljeståndsglaset släpper in 
luft, då oljan sjunker i glaset och i behållaren. 

Vad som i övrigt framhållits i beskrivningen av Friedmanns pump, typ LF, gäller 
Aven för typ NS. 

522. Pumplcolvar fill smörjpumpen i bild 520-521. 1: 2. 

908. Friedmanns smörjpump, typ N. Denna nyare typ, bild 523 och 524, 
skiljer sig från de förut beskrivna i flera avseenden. Sålunda är oljebehållaren 12 
i pumphusets överdel genom tvärgående väggar avdelad i mindre behållare, en för 
varje utgående smörjrör. Härigenom kan oljeförbrukningen vid varje smörjställe 
direkt observeras, och man kan använda olika oljesorter vid de skilda smörjställena, 
om detta skulle anses förmånligt. Rörelseanordningen är förlagd till pumphusets 
underdel och drives medelst hävarmen 10, vilken genom ett spärrhjul överför rörel-
sen till axeln 1. I änden av denna axel finnes en excentrisk urborrning genom vilken 
den på axeln 3 fastsittande kultappen 2 erhåller en cirkelformig rörelse. Axeln 3, 
som är förskjutbar i sin längdriktning, gives härigenom en svängande rörelse sam-
tidigt som axeln skjutes fram och åter. Denna tvåfaldiga rörelse av axeln 3 har till 
uppgift att medelst de å axeln fästa kultapparna 4, en för varje pumpkolv 5, bi-
bringa dessa kolvar dels en nedåtgående och dels en vridande rörelse. Kolvarnas 
uppåtgående rörelse åstadkommes med tillhjälp av en underliggande spiralfjäder. 
I olikhet med Friedmanns äldre smörjpumpar finnes här endast en pumpkolv för 
varje smörjställe. Pumpkolvarna 5 äro försedda med tvenne slitsar 6 och 8 från 
kolvens utsida till en gemensam i kolvens mitt borrad kanal, som utmynnar vid 
kolvens undersida. Vid kolvens uppåtgående rörelse vrides densamma så, att slit-
sen 6 kommer mitt för kanalen 7. Härvid suges oljan från behållaren genom kranen 
13, kanalerna 20 och 7, slitsen 6 och slutligen genom urborrning i kolven ned i rum-
met under kolven 5. Då kolven 5 därefter av kultappen 4 tryckes nedåt, vrides den 
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samtidigt så, att slitsen 8 kommer mitt för kanalen 9, varvid den under kolven in-
sugna oljan genom slitsen 8 och kanalen 9, pressas ut i smörjrörledningen 21. I 
farskruvningen 24 är eu mindre kulventil anordnad, sona hindrar oljan att riuna 
tillbaka, då pumpkolven går uppåt. Pumpen kan även drivas för hand genom en 
mindre vev, som insättes vid axeln 17, vilken axel genom en kuggväxel står i för-
bindelse med axeln 1. 

909. Den från pumpen utgående oljemångden regleras dels gemensamt för alla 
smörjställen a ,genom ändring av hävarmens 10 ittslag och dels särskilt för varje 

523. Friedmans smör/pamp, typ N. 1: 4. 

smörjställe genom ökning eller minskning av slaget för pumpkolvarna 5. Kolvarna 
nedtryckas alltid till sitt lägsta läge av kultapparna 4, men deras rörelse uppåt kan 
begränsas medelst vridning av den vingformade visaren 11 jämte den från tillhö-
rande spindel utsmidda spiralskurna skivan 19. Vid det å bild 523 visade läget är 
pumpkolvens slag begränsat till det minsta möjliga. Genom vridning av skivan 19 
i pilens riktning ökas kolvslaget och därmed även oljematningen. Matningens storlek 
angives av de å skivan 22 instansade siffrorna 1-10. 

Var och en av oljebehållarna 12 är försedd med ett o4e-ståndsrör eller synglas *8 
som utvisar oljemängden i behållaren. Förbindelsen mellan oljebehållaren, synglaset 
och kanalen 20, förmedlas av en kontrollkran med tillhörande visare 13. Kranens 
olika lägen angivas genom de på den under visaren befintliga skivan instansade orden 
"Normal", "Kontrolle" och "Glasbruch" och hava följande uppgifter. 

Ställning "Normal". Visaren 13 är riktad rätt nedåt och synglaset står i för-
bindelse med såväl behållaren som kanalen 20 enligt bild 523. Detta är kranens nor-
malställning vid matning. 

25 
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Ställning "Kontrolle". Visaren 13 står rätt uppåt, varvid synglaset är avstängt 
från behållaren, men genom en runt kikens halva omkrets upptagen snedgående 
(å bilden prickad) kanal står det i förbindelse med kanalen 20. Oljan suges härvid 
ryckvis ut ur synglaset och förbrukningen vid smörjstället kan på så sätt kontrol-
leras. Sedan kontrolleringen är gjord, ställes visaren omedelbart på läget "Normal". 

Ställning "Glasbruch". Denna kranställning användes vid skada å glasröret. 
Visaren 13 pekar vågrätt åt vänster och synglaset 18 är avstängt från såväl behålla-
ren som kanalen 20. , Glasröret kan således obehindrat tagas ut och bytas, och 
smörjringen avbrytes ej, ty behållaren står även nu i förbindelse med kanalen 20. 

910. Liksom vid förut beskrivna pump finnes i oljeståndsglasets övre förskruv-
ning en kulventil, som släpper in luft i den mån oljan sjunker. 

Olja bör ej fyllas på mera 
än upp till skiljeväggarnas 
överkant, på det att oljeför-
brukningen redan från början 
må kunna kontrolleras genom 
synglasen. 

Silen 14 får ej tagas ut vid 
oljans påfyllning för att där-
med påskynda fyllningen. 

Den i pumphusets underdel 
inneslutna rörelsemekanismen 
skall löpa i tunnflytande olja, 
som påfylles vid proppen 15. 
Förorenad olja avtappas tid-
vis genom en skruvpropp vid 
25. 

Om spärranordningen ej ver-
kar, bör bromsmuttern 26 dra-
gas åt, dock ej hårdare än att 
hävarmen 10 lätt kan röras 

j 	för hand. 
Vid smörjstället 16 bör tid 

efter annan någon olja spru-
tas in. Även spärrhjulet bör 

då och då smörjas med tunnflytande olja. Innan loket tages i tjänst ävensom efter 
längre uppehåll än ungefär en timme, bör isynnerhet vid stark köld olja pumpas in 
i smörjrören genom att vrida axeln 17 medelst tillhörande handvev. 

Vid behov kan oljan i behållarna värmas genom att leda in ånga i röret 23. Oljan får dock ej värmas upp högre än till handvärme. 
Om ej pumpens alla oljeuttag komma till användning för smörjning, få de obe-

hövliga smörjrören dock ej avspärras t. ex. genom täckmuttrar, ty ännu vid pump-
kolvens minsta slag matas olja ut, och apparaten kunde då sprängas. Skall något 
smörjställe helt kopplas ifrån, sker detta bäst genom att ställa kontrollkranen med visaren 13 i läget "Kontrolle" (visaren rätt uppåt), då matningen upphör, så snart 
oljan i synglaset förbrukats. 

Silen 14 bör emellanåt tagas ut och rengöras med fotogen. Spärranordningen, 
genöm vilken apparaten drives av hävarmen 10, ävensom oljebehållarna invändigt 
böra ett par gånger årligen rengöras med fotogen.  

Vid största kolvslaget lämnar pumpen omkring 0.4 kbcm olja för varje kolv och 
vid minsta matning ungefär en tiondel därav. 

I bild 523 utgå smörjrören 21 rakt nedåt, men de kunna lika väl uttagas rakt 

524. Friedmanns smörjpump, typ N. 
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framåt, om det framför kulventilen 24 befintliga skruvlocket byter plats med för-
skruvningen 21. 

Bild 524 visar en vy, sedd framifrån, av nu beskrivna smörjpump med sex smörj-
rör. 

911. Assas smörjpump, bild 525, är ett svenskt fabrikat. Verkningssättet för 
denna pump är likartat med Fried manus typ N. Matningen sker således medelst 
kolvar 6, i vilka upptagits längsgående spår och som vridas en viss vinkel i vänd-
punkterna så att ett spår vid kolvens uppgång kommunicerar med sugröret 11 och 
ett annat vid kolvens nedgång med tryckledningen 12. På den i kolvhuset ingänga-
de sprinten 1 kan bygeln 2 fritt röra sig upp och ned. Bygelns nedre del är 
utformad till en klo, som under skivan 10 omfattar pumpkolven och i bygelns 
övre del är ställskruven 7 genomgående ingängad. Pumpaxeln 5 drives av spärr-
hjul 4 med hävarm på vanligt sätt. I axeln är för varje pumpkolv nedfräst ett spår 
av speciell form. Axelns genomskärning i spårets botten bildar ett slags excenter, 
som vid axelns kringvridning ger kolven dess upp- och nedgående rörelse. Kolven går 
alltid i botten vid nedslag, däremot kan dess högsta -läge förändras genom att den 
ovanför sittande ställskruven 7 uppskruvas mer eller mindre. Ju mer denna skruv 

skruvas upp, desto mindre blir kolvslaget. Kolvens vridning i ändlägena åstadkom-
mes genom den skruvliknande formen av spårens i axeln sidoytor, vilka föra en med 
kolven excentriskt förenad skiva 10 några mm fram och åter, varvid kolven om-
kastas från sug- till tryckläge eller tvärtom. Kolvarnas rörelse upp och ned är icke 
samtidig som hos Friedmanns pumpar utan i följd, varigenom momentet för axelns 
kringvridning blir mera likformigt. Kolvhusen bilda ett gemensamt block 14, som 
lätt kan tagas ut, sedan fästskruvarna 15 lossats. 

Oljebehållaren är försedd med ett större lock 3, fäst med vingskruvar, På locket 
finns en lucka för påfyllning av olja. En sil 13 är inbyggd till skydd mot föroreningar. 

I behållarens botten är en rörslinga 9 inlagd för uppvärmning av oljan medelst 
ånga från pannan. Ett metallrör 8 med mätsticka angiver oljeståndet i behållaren. 
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A denna smörjpump finns dock inga anordningar för att kontrollera utmatningen 
av olja. Därför insättes i varje tryckledning en särskild dosa 16 för oljekontroll. 
Under det tjocka skyddsglaset 17 ligger i varje dosa ett par små kugghjul 18, vilka 
vrida sig då oljan passerar. Vridningen står i proportion till den genomgående olje-
mängden. Genom färgmarkering å dessa kugghjul kan deras vridning lättare iakttagas. 
Kontrolldosorna monteras på en list el. dyl. i smörjpumpens omedelbara närhet. 

912. Oljespärrventiler. De i bilderna 526-529 visade ventilerna uppsättas 
i smörjrörledningarna så nära smörjstället som möjligt, och deras ändamål är att 
förhindra, att vid gång med stängd regulator olja suges ur smörjrören, samt att 
hindra ångans inträngande i smörjledningarna. Vid spärrventilerna i bilderna 527-
529 inkommer oljan genom 4, passerar ventilen 3 och avgår till smörjstället genom 
kanalen 5. Genom att lossa skruven 1 och samtidigt sätta pumpen i gång för hand 
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kan man undersöka om smörjrören äro fyllda med olja, vilken då tränger ut genom 
hålet 2. Spärrventilen i bild 528, är avsedd för en ledning, som förgrenar sig till 
två smörjställen. En sådan förgrening av smörjrören bör dock om möjligt und-
vikas, emedan oljan då går åt det håll, där motståndet är minst. I bild 526, vilken 
typ tillhör Dicker & Werneburgs smörjpressar och pumpar, angiva siffrorna, lästa 
i ordning, de vägar, oljan har att gå genom spärrventilen. Skall man undersöka, 
om smörjrören äro fyllda med olja, vrides kiken så, att kanalen 12 förbindes med 
röret 14. 

VI. Störande rörelser hos loket 

1. Störande rörelser på grund av lokets egenskaper 
såsom fordon samt banans tillstånd 

913. Då ett lok eller annat järnvägsfordon framföres på banan, åverkas såväl spåret som 
hjulen genom avnötning och stötar. Om denna åverkan drives för långt, kan den i ogynnsamt 
fall ge anledning till olyckshändelser såsom urspårningar etc. 

Ett järnvägsfordon, som löper på rak bana, följer ej exakt spårets mittlinje utan svänger mer 
eller mindre, än tillhöger, än till vänster, än upp eller ned. Denna oregelbundna rörelse är en 
följd av spårets ojämnheter, av spelrummen mellan lagerboxar och hornblock samt mellan axel-
stosar och lager, av hjulringarnas koniska svarvning och av det nödvändiga spelet mellan hjul-
flänsarna och skenornas innerkanter, ävenså av en viss fjädring eller vissa spèlrum hos lokets 
olika delar. 

En fritt rörlig axel löper rakt fram endast så länge löpcirklarnas diametrar äro lika stora. Den 
rullar sedan över växelvis åt ena och åt andra sidan. Axlarna under ett järnvägsfordon röra sig 
på liknande sätt, men rörelserna bliva ej så utpräglade, emedan spelrummen i axelns styrningar 
endast medgiva en obetydlig snedställning av densamma. 

914. Slingring. Hjulaxlarnas eller hjulparens benägenhet att på grund av löpytornas koniska 
svarvning växelvis rulla åt ena eller andra sidan i spåret meddelar sig åt fordonet i dess helhet 
och förorsakar s. k. slingring. Slingringen medför flänsstötar vid det ledande hjulparets flänsar, 
vilka stötar bli särskilt starka, om den ledande axeln är fast lagrad utan sidoförskjutning och 
loket samtidigt har stor tröghetskraft, d. v. s. betydande längd och tyngd. 

Slingringen kan betraktas som en vridning fram och åter av loket kring en lodrät axel i lokets 
mittplan. Slingringen kan medverka till ett loks urspårning, i det att flänsarna, i synnerhet 
om andra medverkande krafter samtidigt inträffa, i spårkorsningar o'ch skenskarvar kunna rulla 
upp på skenan. Därför är det av vikt att ej låta ett lok gå med för skarpa, d. v. s. för tunn-
slitna flänsar. 
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Anlöpningsvinkeln u, bild 530, mellan hjul och skena är beroende på axelavståndet, så att vid 
ett givet spelrum mellan hjulfläns ich skena anlöpningsvinkeln är desto mindre, ju större hjul-
basen är. År hjulbasen stor, blir även flänstrycket mindre, emedan hävarmen från flänsens 
beröringspunkt med skenan till den tänkta vridningsaxeln är större. 

Tröghelskraftens inverkan på 
v 	 slingringen och flänsstötarna blir 
	 1 	större, ju större de utöver änd- 

~`— _—~ 	~i _ 1== 	- 	A-~- axlarna skjutande delarna av lo- r 	 ket äro, d. v. s. ju mindre lokets 
hjulbas är i förhållande till lokets 
längd. För att minska slingringen 
erfordras således ett stort axel-
avstånd, vilket i förhållande till 

a 	a 	 lokets längd bör vara desto större, 
ju större den avsedda hastighe-
ten är. 

Spelrum för lagren i axelns 
riktning befordra slingringen, 
emedan de bidraga att förstora 
sidoutslaget. Vid "slirigt väder" 

- 	l 	 I 	 inträder slingringen lättare än 
vid "gott väder", emedan i förra 
fallet framaxelns motstånd mot 
sidoförskjutning är mindre. 530. Anlöpningsvinkel. 	 Buggier ha trots det korta axel- 

avståndet endast ringa benägenhet att slingra, emedan deras vikt och tröghetskraft äro så små. 
Flänsstötarna bli emellertid svårare, om boggierna äro lagrade med en fast vridtapp, i det lokets 
hela vikt därvid medverkar vid stöten. Det är därför ändamålsenligt att göra boggierna förskjut-
bara sidovägen. De kunna då för sig själva utföra små sidorörelser och genom sin återställs-kraft dämpa den stöt, som uppkommer då den närmast efterföljande fasta axelns fläns träffar 
skenan. 

Slingringen kan ha till följd en utträngning av spåret och i ogynnsamma fall även skenbrott. 915. Nickning. Lokets vridningsrörelser fram och åter kring en vågrät axel, vinkelrät mot lokets längdriktning, kallas nickning. Nickningen är beroende på ojämnheter i spåret och skulle 
medföra svåra stötar och påkänningar i ramverk och panna, om ej bärfjädrarna funnes. Stötarna 
från banan minskas även genom att en del av fjädrarna äro förbundna med balanser. Ju mjukare 
fjädrarna äro, desto mindre ändra sig belastningarna på axlarna, och desto säkrare går loket. 

Nickningén blir mest framträdande, då framaxeln löper över en ojämnhet i banan. För att 
mildra stöten brukar nian om möjligt förena två eller flera av lokets främsta axlar med balanser. 
En dylik anordning minskar dessutom benägenheten för slirning genom att den motverkar belastningsändring å de kopplade axlarna, då lokets första axel är en löpaxel. Mjuka fjädrar 
bidraga' också att motverka nickningen, liksom ett stort axelavstånd hos loket. 

Den inre friktionen i bärfjädrarna motverkar nickningen, och som denna friktion ökas med 
fjäderbladens antal, äro således fjädrar med stort antal blad fördelaktiga i detta avseende. 

916. Vaggning. Hittills har antagits, att ojämnheterna i spåret äro lika för båda skensträng-
arna. Är detta ej fallet, inträder utom slingring och nickning även sidosvängningar, vaggning. 
Sidosvängningen eller vaggningen börjar, när något av hjulen å den första med sidofjädrar för-
sedda axeln berör ojämnheten. Äro axelns sidofjädrar förenade med tvärbalans eller tvärfjäder, 
minskas olägenheten av skenornas ojämnhet. 

2. Störande rörelser på grund av kolvtrycket 
917. Oberoende av spårets läge uppstå störande rörelser hos loket på grund av kolvtrycket 

samt genom de tröghetskrafter, som uppkomma vid kolvarnas, kolvstängernas, tvärstyckenas, 
vevstakarnas och koppelstängernas m. fl. maskindelars rörelse. 

Genom vevstakens lutande ställning vid kringvridandet av veven uppkommer förändringar i 
drivaxelns belastning, vilka bliva större ju kortare vevstaken är. Lutande läge hos cylindrarna bi-
drager att öka tryckändringarna hos drivaxeln. Förhållandet visas närmare i bilderna 531 och 532. 918. I bild 531 rör sig vevtappen i riktning mot cylindern och kraften i vevstaken drar tappen 
snett nedåt. Vevstakskraftens lodräta komponent ökar hjultrycket på det närmaste hjulet och 
minskar trycket på det motsatta, om loket har uteliggande cylindrar. Ligga cylindrarna mellan 
ramarna, ökas trycket på båda hjulen å drivaxeln, dock mera på det närmast liggande hjulet. I vevtappens nedre läge, bild 532, är kolvkraften och därmed vevstakskraften omkastad, och 
vevstaken skjuter vevtappen från cylindern. Även här inträder som synes en ökning av belast-
ningen å det närmaste drivhjulet och samma förhållande som förut å det motsatta hjulet. 
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Det sagda gäller vid framåtgäng'. Det inses lätt, att vid backgäng krafterna bliva omkastade och 
att följden blir en minskning av belastningen å det närmaste drivhjulet. 

919. Av bilderna 531 och 532 framgår även, att den snedställda vevstakskraften förorsakar 
ett tryck mot tvärstyckets styrskenor, vilket tryck blir lika stort som men motriktat det lodräta 
trycket på vevtappen. Vid den vanliga anordningen med cylindrarna framför drivaxeln verkar 
alltså tvärstyckets tryck mot styrskenorna uppol vid framåtgång och nedåt vid backgång. 

Eftersom dessa tryckändringar icke uppträda samtidigt å båda sidor av loket utan förskjutna 
1/4  hjulvarv, blir följden, att de föranleda en vaggning hos loket., Vaggningen blir avsevärt mindre 
hos lok med invändiga än hos lok med utvändiga cylindrar. 

Tryckändringarna å drivaxeln återverka givetvis å de övriga hjulen, så att trycken på dessa 
minskas vid framåtgång och ökas vid backgång. 

Mot slutet av varje kolvslag inträder en tryckväxling i kolvstången på grund av kompressionen 
och mottrycket framför kolven, innan den skall vända. Denna tryckväxling omkastar även rikt-
ningen av tryckändringarna på hjulen och mot tvärstyckets styrskenor. Men eftersom veven då 
befinner sig i närheten av sitt dödpunktsläge, bli de lodräta komponenterna av vevstakskraften 
små och kortvariga samt utan väsentlig inverkan på lokets rörelse. 

T 	0 

4 

531. Tryckökning å drivaxeln med vevtappen i övre läget. 
A 

	 C 

532. Tryckökning å drivaxeln med vevtappen i nedre läget. 

920. Eftersom tvärstycket i regel befinner sig framför lokets tyngdpunkt, är det tydligt, att 
dess växlande tryck mot styrskenorna även förorsakar en nickning hos loket, vilken liksom vagg-
ringen blir större ju kortare vevstaken är och ju längre fram tvärstyckets bana befinner sig. 

Ändringen av hjultrycken genom den uppåtriktade kraften från tvärstycket blir också större, 
ju längre fram tvärstycket är förlagt i förhållande till hjulen. Åvlastningen blir störst på lokets 
första axel och minskar således säkerheten mot urspårning, särskilt när denna axel är kopplad 
och således har motvikter för de fram- och återgående massorna (stycket 928), vilka motvikter 
även minska hjultrycket, då vevtappen står i sitt nedre läge. Detta är alltså ytterligare ett skäl 
till att medelst balanser förena den första axelns bärfjädrar med en eller flera av de efterföljande 
axlarnas fjädrar. 

921. Förbindas framaxelns fjädrar med en tvärgående balans eller förses axeln med en tvär-
fjäder, utjämnas tryckändringarna på axelns båda hjul, men vaggningen ökas. 

Det ökade skentrycket vid drivhjulet på grund av vevstakens lutning kan icke utjämnas med 
fjäderbalanser, emedan det direkt överföres till skenorna utan förmedling av ramar och fjädrar. 

Vid backgång är som förut sagts tvärstyckets tryck mot gejderna omkastat och riktat nedåt. 
Härvid ökas alltså hjultrycken på den första axeln, under det att vevstakskraftens lodräta 
komponent minskar trycken å drivaxelns hjul. Vaggningen blir densamma vid back- som vid. 
framåtgång. 

Tydligt är, att de nu beskrivna störande rörelserna på grund av kolvtrycket kunna förstärkas 
eller försvagas genom de förut omtalade störningarna på grund av banans tillstånd. 
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533. Hjul med godsanhopning. 

922. Men lokets gång röner även direkt inflytande av 
ångkraftens verkan i cylindrarna. Så länge ångtrycket 
verkar i en viss riktning på kolven, upptages det av 
trycken i drivaxelns och koppeltapparnas lager och ut-
övar ingen störande inverkan på lokets gång. När där-
emot cylinderkraften under sammantrycknings- eller' 
mottrycksskedet växlar riktning, strävar ångtrycket att 
genom sin verkan på cylinderlocken förskjuta ramen i 
förhållande till drivaxeln så mycket som spelrummen i 
axellagren och deras styrningar medgiva. På lokets mot-
satta sida sker kraftväxlingen i nästa ögonblick i mot-
satt riktning, och ångkraften strävar att på liknande 
sätt förskjuta. ramen. åL motsatt ,håll. Härigenom upp-
står en ryckvis skeende vridning av loket omväxlande åt 
höger och åt vänster, loket slingrar. Sidosvängningarna 
bliva störst vid stor fyllning och liten hastighet samt 
hos lok, där hjulbasen är kort, men försvinna alltmer 
vid ökad hastighet och då ångan avstänges. 

923. De hittills anförda störande rörelserna hos loket 
kunna förringas genom ett omsorgsfullt underhåll av 
banan, ändamålsenlig form påt julringarna, användning 

av stort axelavstånd och långa vevstakar; vidare genom att framaxeln anbringas möjligast långt 
fram och cylindrarna så nära varandra som möjligt samt slutligen genom en ändamålsenlig 
fjäderupphängning och en ej alltför ringa belastning av framaxeln. 

I samband med fjäderupphängningen ha även omnämnts en del störande rörelser hos loket. 

3. Störande rörelser, orsakade av maskindelarnas rörelser 
924. Om ett hjul ej är fullkomligt avvägt, d. v. s. om det i vissa lägen har benägenhet att rulla 

åt ena eller andra hållet, beroende på godsanhopning på något ställe i hjulet, kan detta inverka 
högst ofördelaktigt på gången hos det fordon, axeln är undersatt. Det är centrifugalkraften, som 
härvid gör sig gällande, och denna centrifugalkraft kan bliva avsevärt stor. Om t. ex. gods-
anhopningen a i bild 533 väger 4 kg och ligger på 460 mm avstånd från hjulets centrum samt hjul-
diametern i löpcirkeln är 1 090 mm, blir centrifugalkraften av vikten a vid 90 km hastighet i 
timmen ej mindre än 394 kg och således närmare 100 gånger så stor som vikten själv. Denna 

534. Godsanhopningens inverkan på hjultrycket. 

kraft ökar hjultrycket, då vikten befinner sig i det nedre läget, I å bild 534, och minskar hjul- - 
trycket i motsatt läge III å samma bild. I lägena II och IV strävar kraften att förskjuta axeln 
bakåt eller framåt, men hindras i allmänhet häruti av friktionskraften mellan hjul och skena 
och utövar då inget direkt skadligt inflytande på lokets gång. 

925. Även om, som här påvisats, en mindre godsanhopning å t. ex. boggi-, löp- och tenderhjul 
icke förorsakar några större olägenheter, är det dock lämpligt att som det kallas utbalansera 
hjulen. Detta sker genom borttagande eller tillsättande av gods på vissa ställen, så att hjulparet 
med axel befinner sig i jämvikt i alla lägen, om det upplågges på eggar under lagergångarna. 926. Motvikter i hjulen. På i föregående stycke angivet "sätt kunna alla de hjul avvägas, 
som äro fullt symmetriska, såsom vagnshjul, tenderhjul och lokhjul, som ej äro kopplade. A de 
senare däremot finnas delar såsom driv- och koppeltappar med tillhörande vevar och vid tapparna 
fästa vevstakar och koppelstänger, vilka medfölja tapparna vid hjulens rotation. Alla dessa 
med vevtappen rundgående delar, vilka bruka benämnas roterande massor, måste fullständigt 
utbalanseras, på det att ej deras centrifugalkraft skall få skadlig inverkan på loket och dess gång. 
För detta ändamål anbringas motvikter på lämpliga platser i hjulen. En motvikts verkan beror 
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på, att den under hjulets kringvridning framkallar en 
centrifugalkraft, som är lika stor med den, som verkar 
på vevtappen från de med tappen förbundna mas-
sorna, men är riktad motsatt denna kraft och därför. 
upphäver densamma. 

Är den till vevtappen omräknade vikten av de ro-
terande massorna = P, bild 535, och vevradien = r, 
och är vidare motviktens vikt = 0, samt dess tyngd-
punkts avstånd från hjulets medelpunkt = R, skall 
motviktens storlek vara så avpassad, att 

P•r=Q•R, 
d. v. s. huru än -mo,tvikten förlägges i hjulet, skall 
produkten av motviktens tyngd och dess tyngdpunkts 
avstånd från hjulets medelpunkt alltid vara densamma. 
Följaktligen kan en lättare vikt på större avstånd 
från medelpunkten uppfylla samma ändamål som en 
tyngre vikt på kortare avstånd. Motvikten bör dock 
alltid placeras så långt ut från axelns medelpunkt som 
möjligt, enär därvid sparas vikt och material. 

927. Fram— och  återgående  massor. Denna 
benämning avser de delar av maskineriet, som under 
gången erhålla en fram- och återyående rörelse, såsom kolvarna jämte deras stänger, tvärstyckena 
och delarna av vevstakarna närmast tvärstyckena. Genom deras rörelse försättes loket i sväng-
ningar, dels små vridningar kring en lodrät axel, slingringar, vilka äro större hos lok med ytter-
cylindrar än sådana med innercylindrar, dels ryckningar fram och tillbaka i lokets längdriktning. 
Dessa ryckningar uppträda liksom slingringarna desto starkare och skadligare, ju större lokets 
hastighet är och ju tyngre de fram- och återgående massorna äro i förhållande till lokets vikt. 
Tröghetskraften hos massorna är störst i vevens dödpunktslägen där kolvrörelsen kastar om rikt-
ning och minst mitt på slaget, där kolvens hastighet är störst. 

536. Anordning av motvikter i hjul. 

928. För att motverka och utjämna dessa ryckningar anbringas extra motvikter för de fram-
och återgående delarna, vilka motvikter sammangjutas med motvikterna för de roterande mas-
sorna till en enda motvikt i varje hjul. Att motvikterna sålunda göras något tyngre, än som er-
fordras för att motverka centrifugalkraften hos de roterande massorna medför, som förut fram-
hållits, dock inga olägenheter, om blott utjämningen av de fram- och återgående massorna hålles 
inom tillåtna gränser. 

929. De till varje hjulpar hörande roterande massorna utjämnas fullständigt i samma hjulpar. 
Motvikten för de fram- och återgående massorna fördelas åter på samtliga kopplade hjul, på det 
att största möjliga viktsprocent må kunna utjämnas. I regel är det dock ej möjligt att helt ut-
balansera dessa massor. Motvikten för desamma är nämligen verksam endast då veven står i 
eller i närheten av sina dödpunktslägen. I läge uppåt eller nedåt åstadkommer motvikten en 
minskning eller ökning av hjultrycken, vilken ändring enligt gällande bestämmelser icke får 
uppyå till mera än 15 % av hjultrycket vid stillastående lok. Utbalanseringen måste därför be-
gränsas till i regel 20 å 60 % av de fram- och återgående massornas verkliga vikt med huvud-
parterna av motvikten förlagda i koppelhjnlen, emedan erforderligt utrymme för densamma 
oftast saknas i drivhjulen. 
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Vid lok med innercylindrar och. kopplade axlar äro tapparna för koppelstängerna anbringade 
diametralt motsatt vevtapparna, varigenom hjulvevarna och koppelstängerna bidraga att ut-
jämna de övriga roterande samt de fram- och återgående massorna. 

930. En motvikt är i allmänhet så anbringad i hjulet, att dess tyngdpunkt ej ligger på samma 
diameter som motsvarande vevtapp, utan är den något förskjuten åt sidan, bild 535. Orsaken 
härtill är, att tyngdpunkterna för motvikten och de massor, som skola utjämnas, ej ligga i samma 
rullningsplan. 

Detta framgår av bild 536, vilken visar en koppelaxel med hjul. Samtliga roterande massor 
tänkas sammanförda till vikterna Ph å höger och Pv å vänster hjul, belägna längre från axel-
mitten O än motvikterna Q. Centrifugalkraften av vikten Pv, vilken alltid är riktad utåt från 
axelns mittlinje, söker att lyfta det vänstra hjulet eller att stjälpa hjulparet omkring det högra 
hjulets beröringspunkt med skenan. För att motverka detta erfordras i vänster hjul en motvikt 
Qv, belägen mitt emot koppeltappen och så tung, att dess moment med avseende på stjälpnings-
punkten är lika med viktens Pv moment, om motvikten vore förlagd på vevradiens avstånd från 
axelns mittlinje. Då emellertid motvikten Qv i regel är belägen på större avstånd än vevradien 
från hjulets medelpunkt blir den i verkligheten mindre (stycket 926). Om hjulparet nu tänkes 
vridet %2  varv, så att vikten Pv kommer rätt nedåt, strävar dess centrifugalkraft återigen att 
stjälpa hjulparet kring det vänstra hjulets beröringspunkt med skenan. Denna stjälpning mot-
verkas återigen av en motvikt qh anbringad i högra hjulet dt samma håll från axeln som vänster 
koppeltapp. Vikterna Pv och qh ligga således diametralt motsatt vikten Qv, och centrifugalkraf ten 
av den senare är lika med summan av de förras centrifugalkrafter. På grund av viktens Pv korta 
hävarm i det senare läget blir motvikten qh betyligt mindre än Qv. 

På liknande sätt utjämnas den på höger sida befintliga roterande massan Ph av en större mot-
vikt Qh i högra hjulet, belägen diametralt motsatt vevtappen, och en mindre motvikt qv i vänstra 
hjulet på samma sida om axeln som vikten Ph. 

I vardera hjulet sammanslås de i 90° vinkel belägna motvikterna Qv och qv samt Qh och qh 
till en enda motvikt, vars tyngdpunkt förlägges i den gemensamma tyngdpunkten för de två 
motvikterna. Den sammansatta motviktens tyngdpunkt kommer därför ej att ligga diametralt 
motsatt veven, utan något förskjuten åt den mindre motvikten qv resp. qh. 

Vid lok med yttercylindrar och vevarna i 90° vinkel erhåller motvikten alltså det läget, att den 
vid framåtgång på den förutgående vevens (i allmänhet höger) sida går något mer än 180° före 
denna vev och i motsatta hjulet något mindre än 180° före den efterföljande veven. Vid lok med 
innercylindrar bliva drivhjulens motvikter mindre än vid yttercylindrar och på grund av den 
i detta fall mindre skillnaden mellan Q och q, bild 536, därjämte mera förskjutna från vev-
-tappens mittplan. Vid framåtgång gå motvikterna å den förutgående vevens sida mindre än 
180° och å den efterföljande vevens sida mera än 180° före motsvarande invändiga vevar. 
Motvikterna.-i de övriga kopplade hjulen erhålla från koppeltapparna räknat samma placering 
som vid lok med yttercylindrar. 

Motvikten för de fram- och återgående massorna erhåller samma läge i hjulet som motvikten 
för de i vevtappen angripande roterande massorna. I varje hjul inlägges högst så stor vikt, att 
den vid största tillåtna hastigheten ökar eller minskar hjultrycket med 15 % (stycket 929). 
Denna motvikt sammansättes som förut är omtalat med motvikten för de roterande massorna 
till en gemensam motvikt i varje hjul. 

931. Då motvikterna äro så anpassade, att de fullständigt motväga de roterande delarna 
såsom koppelstänger och huvudparten av vevstakarna samt delvis även de fram- och återgående 
massorna, måste utjämningen bli upphävd, .om loket nedkopplas och både vevstakar och koppel-
stänger borttagas. Transport av ett nedkopplat lok med sålunda frigjorda centrifugalkrafter från 
motvikter av stor tyngd måste ske med betydligt nedsatt hastighet, för att banan ej skall skadas 
eller lokets gång äventyras. Om koppelstängerna få stanna kvar på sina tappar, är dock faran 
betydligt minskad. Vikten av vevstakarna och även av koppelstängerna kunna i förekommande 
fall under transporten helt eller delvis ersättas med vid tapparna fastgjorda tyngder. 

932. Motvikternas form och anbringningssätt. För länge sedan utfördes motvikt-
erna av särskilda stycken av gjutjärn eller bly, som inpassades mellan ekrarna i hjulet och som 
fasthöllos genom sammanskruvade eller sammannitade plåtar. Dessa motvikter medförde bland 
annat den olägenheten, att de lätt lossnade, Ändamålsenligare voro i ett stycke med hjulet 
smidda ringformiga motvikter. 

Numera utföras motvikterna alltid sammangjutna med hjulstommarna av stålgjutgods, bild 
122. Stundom göres innerkanten av motvikten bågformig, se bild 64, varigenom tyngdpunkten 
kommer något längre ut och motvikten alltså blir lättare. 

Vid liten hjuldiameter och tunga roterande massor är det stundom svårt att i drivhjulet finna 
utrymme för tillräckligt stor motvikt, då den gjutes av stål. I dylikt fall kan tyngden förökas 
därigenom, att motvikten gjutes ihålig och fylles med bly, bild 131. 
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Fjärde delen 

Vatten- och bränslebehållare samt övrig 
utrustning för lok 

933. Varje ånglok är en rullande kraftstation, som på resan måste föra med sig 
så mycket drivmedel av bränsle och vatten, som förbrukas under gången mellan två 
närliggande bränsle- eller vattenstationer. Bränslet, vanligen stenkol, och vattnet 
medföres i särskilda behållare, benämnda kolbox och vattentank eller vattenlåda. 

I. Tender 
934. De första Stephensonsloken medförde kolet i korgar och vattnet i en van-

lig tunna, placerad på en till loket kopplad vagn. Tunnan ersattes snart med 
en plåtbehållare, och så småningom uppstod den kända formen för en tender, även 
inrymmande erforderligt bränsle. Till en början voro tendrarna tvåaxliga, och sådana 
användas fortfarande för mindre lok. Större lok erfordra större förråd av kol och vat-
ten, och då kraven på tågens snabba framförande hindra täta uppehåll måste för-
råden räcka för så mycket längre sträckor. Man fick då öka antalet axlar under tend-
rarna till tre eller fyra, i senare fallet vanligen lagrade i tvåaxliga boggier. 

Vattenrummet i tendrarna växlar mellan omkring 5 och 25 m3 rymd och kol-
mängden från några få upp till 8 ton eller mera. Utomlands förekomma betydligt 
större tendrar. 

935. Treaxlig tender. De två- och treaxliga tendrarna äro i grunddragen var-
andra lika. Härnedan beskrives en treaxlig tender, bild 537. 

Beskrivningen hänför sig till tendrar av nyare utförande. Tendern ; .,ligt bild 537 visar en 
tidigare konstruktion, där bl.a. vattenlådan dragits ned mellan ramarna och där vattenuttagen 
förlagts ungefär mitt emellan fram- och bakänden. Den å bilden visade vakuumbromsanord-
ningen med dubbla bromscylindrar är numera utbytt mot tryckluftbroms. 

Ramverket utgöres av 20 mm tjocka ramplåtar, belägna utanför hjulen och för-
bundna medelst främre och bakre draglådan jämte tvärgående stegplåtar. I ram-
plåtarna äro axlarna lagrade i lagerboxar, styrda av hornblock. Ramarna och tvär-
stagen förstärkas ytterligare genom en vågrät längsgående plåt vid vardera sidan, 
fäst med nitar vid stagen och med vinkeljärn mot ramplåtens överkant. I främre 
draglådan finnas anordningarna för koppling mellan lok och tender såsom dragstång 
och säkerhetslänkar med kopplingsbultar, stödbuffertar med styrhylsor och förenings-
buffertfjäder. I bakre draglådan är dragkroken infäst med dragstång, fjäder, brickor 
och styrhylsa. Främre och bakre draglådorna förenas med en längsgående plåt 
omedelbart under vattenlådan, vilken plåt överför dragkraften. Å ramplåtarnas 
yttersidor äro små konsoler utbyggda som stöd för vattenbehållaren. 

Vattenbehållaren är utförd i form av en fyrkantig låda av 6 mm plåt i sidor och 
tak samt 7 mm i botten och är väl stagad invändigt genom plåtar och vinkeljärn, 
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så att sidorna ej kunna bukta sig utåt. Dessa stagplåtar förhindra samtidigt, att 
vattnet kommer i svallning uti behållaren. Tenderns bränslerum är förlagt ovanpå 
och delvis nedsänkt i vattenlådans främre ände. Det begränsas bakåt av en lodrät, 
tvärgående plåt framför vattenintaget med samma övre profil som framskärmen 
och åt sidorna av lägre, något utåtböjda plåtar, som löpa längs vattenbehållarens 
övre kant på sidorna och baktill. Vattenintaget med lucka är förlagt baktill i tenderns 
mitt. Under vattenbehållarens botten finnas framtill å nyare tendrar två cylindriska 

537. Treaxlig tender litt. C. 1: 50. 

"brunnar" av plåt, till vilka föreningsrören, som leda vattnet till injektorerna, äro 
inkopplade. Utloppsöppningarna kunna stängas med de s. k. bottenventilerna, vilka 
manövreras genom rörelse från små handtag, vattenreglarna. 

Vattenlådan är medelst skruvar fäst mot ramen med korta vinkeljärn fram- och bak-
till samt med små plattjärnsstöd mot förut nämnda sidokonsoler. För att kunna lyfta 
behållaren från ramen finnas på sidorna framtill ett par plåtöron och baktill lyftöglor. 

Bränsleuttaget eller koltaget 3 är anbringat på ungefär en halv meters höjd från 
tenderbottnen, och mot detsamma lutar bränslerummets botten och sidor. 

Vid vedeldade lok, där bränslet är särdeles skrymmande, förses tendern vanligen 
med en större påbyggnad eller korg av trä, som framför det bakre vattenintaget 
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sträcker sig över hela vattenbehållaren och uppbygges så högt, som lastprofilen för 
banan tillåter. Skulle vedförrådet ändock visa sig otillräckligt mellan tvenne bränsle-
stationer, kan ett reservförråd av ved medföras i en närmast tendern kopplad vagn. 

Även vid koleldning användes påbyggnad av trä för att öka kolförrådet. 
936. Äldre tendrar av denna typ äro försedda med en extra vattenlåda mellan 

ramarna, bild 537. Den stora vattenbehållaren är med anledning härav utförd med 
mindre bredd än å nyare tendrar. 

937. De första tendrarna voro framtill helt öppna mot hytten. Men sedermera 
försågos de till skydd för personalen mot väder och vind med en skärm 1, som nöd-
torftigt täcker öppningen mellan vattenbehållarens framvägg och det över densamma 
utskjutande hyttaket. För att hindra kolen att rasa ned i hytten är koltaget försett 
med en höj- och sänkbar plåtlucka. Ovanför koltaget finnas luckor, genom vilka kol, 
vid behov kan rakas fram. Nedtill finnes ett långt in i vattenrummet indraget plåtrör, 
i vilket eldredskap förvaras. Tenderskärmen är därjämte försedd med ett par fönster 
som bereda utsikt bakåt. 

Vid tenderns framgavel äro skåp anordnade till förvaring av smörjkärl och verktyg, 
och för samma ändamål finnes uppe på tendern en eller två större lådor. Stundom 
förses tendrarna dessutom med ett mindre förvaringsskåp av plåt, inbyggt i tenderns 
vattenrum för att exempelvis användas till förvaring av mat under längre lokturer. 

Vattenintaget 9, baktill är i regel avlångt för att därigenom underlätta vattentag-
ningen. Loket behöver då inte stanna så precis på bestämd plats, som om vattenin-
taget är runt. För att hindra främmande ämnen eller stybb att inkomma i behållaren, 
skall locket till vattenintaget alltid läggas på efter slutad vattentagning och ej lämnas 
öppet. Utloppet för vatten ur tenderbehållaren genom bottenventilerna 6 skyddas 
genom en sil. 

Tendern skall alltid vara försedd med handbroms, vilken vanligen utföres såsom 
skruvbroms, bild 537, och verkar på samtliga tenderhjul. Är tendern kopplad till 
lok med genomgående tryckluftbroms, brukar denna verka även på tenderns hjul. 

Tenderns byggnadssätt är betydligt enklare än lokets och mycket, som i samband med 
loket redan beskrivits, upprepar sig här och behöver därför icke särskilt behandlas. 

Draginrättningen eller kopplingen mellan lok och tender är förut beskriven 
(styckena 243-246). För att förhindra lokets och tenderns slingring i förhållande 
till varandra insättas ofta sidobuffertar dem emellan, 14 bild 173. 

Bakre draglådan med buffertbalken är utförd snarlik den i lokets framände. 
938. Anordningen av bärfjädrar och fjäderbalanser framgår av bild 537. I olikhet 

mot lokfjädrarna sakna tenderfjädrarnas länkar ofta skruvinställning och måste 
då vid behov förlängas eller förkortas genom smidning. Fjädrar och balanser ha van-
ligtvis sin plats i urtagningar i ramplåtarna, men ofta äro de även belägna på ram-
plåtarnas utsida. 

939. För att undersöka vattenståndet i tendern, är vattenbehållaren på lämplig 
plats, vanligen inåt hytten eller på ena sidan, försedd med på olika höjd uppsatta 
små provkranar 4, medelst vilka man förvissar sig om vattenmängden i tendern. För 
att lätt kunna bestiga tendern finnas såväl framtill som baktill fotsteg och handtag. 

940. Kopplingen mellan lok och tender måste ha en viss rörlighet både i sidled 
och för vridning. Vid gång i kurva uppkommer en snedställning mellan lok och tender, 
därför är tenderns framände sneddad så att spelet mot lokets bakände blir större 
åt sidorna än på mitten, se bild 537. Mellanrummet mellan lokets och tenderns 
fotplåtar täckes av en mot lokets bakände med gångjärn fäst plåt, som är något 
kupig uppåt — den s. k. fällbryggan. 

941. Aldre tenderaxellager. Bild 539 visar en något förbättrad form av det 
ursprungliga lagret. Lagerboxen 5 är av gjutjärn och lagerskålen 9 av fosforbrons 
med vitmetallfoder. Klackarna 10 hindra lagerskålen att förskjutas i boxen. Under-
boxen 4 är av ändrad modell, i regel av stålgjutgods. Den kan fällas ned kring bulten 
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538. Rörförbindningar mellan lok och tender. 

1. Dragstång mellan lok och tender. 
2 och 3. Dragstångsbult. 
4 och 5. Bult till säkerhetslänk. 
6. Föreningsbuffertfjäder. 
7. Stativ för handbroms. 
8. Platta för styrbuffert. 
9. Lagerbock för bromsaxel. 

10 och 11. Vattenrör för injektorerna. 
12. Föreningsrör. 
13. Värmeledningsrör. 
14.- Huvudledning för bromsen. 
15. Slangförbindning för huvudledning. 
16. Vattenbehållare. 
17. Ångledning för uppvärmning av föreningsrör. 

398 
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3, om man lossar skruven 7 och vrider bygeln 8 utåt sidan. Genom locket 6 påfylles 
olja i underboxen. Innanför lagerboxen är en plåtficka 11 anordnad i vilken en tät-
ningsskiva 1 av masonit med lädertätningar mot axeln skyddar lagret mot inträng-
ande av damm eller vatten. 

Nyare tendrar erhålla lagerboxar enligt bild 234, dylika uppsättas även då de 
förut beskrivna av äldre typ måste kasseras. 

942. Treaxlig tender med halvrund vattenbehållare. Den i bild 67 och 69 
visade treaxliga tendern till SJ litt G5, G6 (svenskbyggda G-lok) och E10 skiljer 
sig avsevärt från den förut beskrivna. Vattenrummet utgöres av en halvcylindrisk 
behållare, varigenom vinnes materialbesparing och förenklat utförande. Ramverket 
är försett med tvärstag av stålgjutgods. Kopplingen till loket är utförd liksom å 
tyskbyggda tendrar litt. G, för att tendrarna skola vara utbytbara. Den bakre drag-
inrättningen med dubbla dragstångsfjädrar överensstämmer närmast med tendrarna 
till SJ maimtågslok litt. R. Lagerboxarna äro av stålgjutgods och utförda enligt 
bild 234. Tendrarna till lok litt. E10, bild 69, hava liksom loken rullager och ax-
larna äro av samma typ som för malmvagnar. 

539. Äldre lenderaxellayer med förbättrad smörjninysanordning. 1: 6. 

943. Fyraxlig tender. Bilderna 62, 63 och 68 visa den fyraxliga tender, som år 
1909 infördes vid statens järnvägar. Axlarna äro två och två förenade i en boggi. 
Underredet utgöres av långbalkar, tvär- och mellanbalkar av C-tvärsnitt, förbundna 
genom dubbla vinkeljärn och nitar. Underredet stagas av de båda draglådorna, av 
knutplåtar i mellanbalkarnas förbindning med tvärbalkarna samt av snedstag 
mellan lång- och tvärbalkarna. 

944. I avseende på vattenbehållaren och bränslerummet skiljer sig denna tender 
från förut använda. 

Som av bilderna framgår, består vattenbehållaren av en stor fyrkantig behållare, 
på vars mitt framtill bränslerummet är uppbyggt. Vattenbehållaren är på varje sida 
försedd med längsgående vattenintag, täckta av lock med gångjärn. Dessutom 
finnes  ett tredje vattenintag baktill mitt på behållaren. Härigenoi underlättas en 
bekväm och snabb vattentagning. 

Inuti vattenbehållaren finnas på lämpliga avstånd trestagplåtar med urtagningar, 
vilka samtidigt tjäna, att förhindra vattnets skvalpning i behållaren. Mellan nämnda 
stagplåtar äro väggarna därjämte stagade med förstärkningar och strävor av vinkel-
järn. Tendern är försedd med erforderliga fotsteg och ledstänger. 

945. Boggi till fyraxlig tender, bild 540. Ramverket är gjutet av mjukt stålgjut- 
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gods. De båda sidostyckena 1 förbindas vid ändarna och mitten med stålgjutna tvär-
stag 3 och 4. Mittstagen 3 uppbära dels ett klotformigt lager 5 av hårt stålgjutgods 
för boggins mittapp'6, dels de båda glidplan 7, på vilka tendern vilar. Tyngden över-
föres till glidplanen genom å tenderns underrede fästa klotformiga stödklotsar 8, 
som vila i skålformiga mellanlägg 9 av hårt gjutjärn, och vilka glida mot de nämnda 
planen, som äro av fosforbrons. Stödklotsarna 8 äro av mjukt stål och sätthärdade. 
Den klotformiga styrningen för mittappen 6 är av hårt cylindertackjärn, och tap-
pen 6, fäst i hylsan 10 i tenderns underrede, är smidd av mjukt stål och sätthärdad. 

Axellagren äro utförda med lagerboxar av stålgjutgods liknande det i bild 234 
visade. 

540. Boggi till fyraxlig tender. 1: 45. 

946. Tendern till SJ f. d. lok litt. F, bild 64, har vattenbehållare av halvcylind-
risk form liksom loken i bild 67 och 69. På grund av sin tyngd är den emellertid 
fyraxlig med samma slags boggier som den nyss förut beskrivna fyraxliga tendern 
till loken litt. A, B och R. 

947. A tendrar för lok med sluten förarhytt erfordras ingen egentlig framskärm. 
Koltaget, vattenreglarna, m. m. göras åtkomliga genom hål i hyttens bakvägg, och 
handbromsens spindel förses vanligen med konisk kuggväxel och ratt, som- betjänas 
inifrån hytten. Behövliga verktygsskåp anbringas inne i hytten. Kring öppningarna 
i hyttens vakvägg anordnas vanligen en skyddsduk eller bälg, som med sin bakre 
ände är fäst mot tenderns framvägg, stycket 359. 

H. Vatten— oeh bränslebehållare för tanklok 
948. För växlingstjänst och förortståg är ett tenderlok i de flesta fall ej så lämp-

ligt. I växlingstjänst hindrar tendern utsikten vid tillkoppling av vagnar samt 
fördröjer rörelseändringarna vid igångsättning och bromsning genom den ökade 
lokvikten. I förortståg äro tenderlok mindre lämpliga, emedan slutstationen för 
sådana tåg ofta saknar vändskiva eller tiden är för knapp att vända loket. Därför 
användas för dessa ändamål tanklok, vilka på själva maskinen medföra den mängd 
bränsle och vatten, som för en viss tid erfordras, och vilka äro så utförda, att de 
kunna gå lika väl i båda riktningarna och ej behöva vändas. 

949. Vattenbehållarna, här vanligen benämnda vattentankar, äro oftast två till 
antalet och förlagda en på vardera sidan om pannan, sträckände sig från hytten framåt 
rökskåpet, sidotankar. De förbindas genom ett rymligt rör under rundpannan. Vatten-
intaget förlägges stundom mitt över pannan med rör från detsamma till den ena 
eller båda tankarna, bild 74. Någon gång anbringas vattenbehållaren mellan ramarna, 
vilka då utgöra sidor i densamma. Det förekommer också att vattenbehållaren är 
upplagd i form av ensadel över rundpannan, sadeltank. Större tankkrk, som användas 
i förortståg, hava ofta jämte sidotankarna en vattenbehållare även bakom hytten, 
förenad med sidotankarna genom rör under hytten. 
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Bränslerummet anbringas i de flesta fall bakom hytten, men undantagsvis även på 
sidorna i hytten eller i högra sidotankens bakände. 

Medförandet av bränsle- och vattenförråden på själva loket är förenat med den 
olägenheten att adhesionsvikten minskas, allt eftersom förråden förbrukas, vilket 
inverkar menligt på dragkraften, emedan loket lättare slirar. Vid tanklok med 
jämförelsevis stora förråd av bränsle och vatten bakom hytten och med bakre boggi 
eller löpaxel, se t. ex. bild 72, kan dock ändringen i adhesionsvikt vid förrådens för-
brukning vara ganska ringa. 

III. Lokbelysning 

950. För tågens säkra framförande nattetid, så att deras rörelser på linjen och 
ankomst till stationer m. m. skola kunna iakttagas av vederbörande personal, även-
som för att lokpersonalen må kunna se att banan är klar närmast framför tåget, 
skola loken vara försedda med lyktor eller signaler även kallade lanternor. Dylika 
signallyktor erfordras även efter mörkrets inbrott vid lokens rörelse på bangården, 
t. ex. i växlingstjänst. Signalerna äro vanligen anbringade på fotplåten omedelbart 
ovanför buffertarna, vid tanklok i båda ändarna och vid tenderlok i lokets främre 
samt i tenderns bakre ände. Jämte de båda buffertsignalerna i lokets framände 
finnes stundom en större centrallykta, vilken anbringas på rökskåpet framför skor-
stenen eller upptill på rökskåpets framgavel. Genom användning av rött, eller 
ofärgat glas framför lyktorna kan skenets färg ändras och givas olika betydelse i 
signalhänseende. Men det behövs också belysning i hytten för vattenståndsglasen, 
manometrar och pyrometer samt hastighetsmätaren och skalan för slidomkastningen. 
Denna senare belysning får dock ej vara för stark, och lyktorna böra vara så anord-
nade att de endast lysa på nämnda instrument, men ej sprida ljus i hytten för övrigt. 
Är det för stark belysning i hytten, blir det svårare att från densamma uppfatta 
ljussignalerna utefter linjen. Vid lok med innercylindrar erfordras ofta en eller två 
s. k. rörelselyktor, som belysa det mellan ramarna befintliga maskineriet vid smörj-
ning och övrig tillsyn. 

951. Alla lyktor uppsättas på passande lykthållare. Av dessa böra även ett par 
finnas anbringade på förarhyttens framskärm, till vilken plats de främre buffert-
lyktorna uppflyttas, om de t. ex. vid körning med snöplog eljest ej bleve synliga. 
Hållare för mindre lyktor, avsedda för vissa signaländamål, anbringas även dels på 
rökskåpsluckan och dels på tenderns bakre vägg eller på hyttens bakskärm vid tank-
lok. För den stora centrallyktan, som endast undantagsvis användes å SJ ånglok, 
finnes ett vid rökskåpet fäst lyktbord (synes å de flesta av bilderna 62-72). 

De viktigaste för lokbelysning använda systemen äro belysning med fotogen. 
med acetylen, förnämligast som dissousgas, samt elektrisk belysning. 

1. Belysning med fotogen 

952. Tidigare så gott som uteslutande använd, har fotogenbelysningen på senare 
tid alltmera övergivits och ersatts med effektivare och mera driftsäkra anordningar. 
Då fotogen kan erhållas, är den emellertid billig och användbar i mindre krävande 
tjänst, dock fordrar lampornas påfyllning och skötsel ett avsevärt arbete. 

Till buffertlyktor användas lampor med rundbrännare, insatta i större lykthus 
av tunnplåt (se bilderna å sid. 66-72). Bakom lampan finnes en skålig spegel, 
reflektor, vanligen av nysilver, som återkastar ljuset i riktning rakt framåt. Lykt-
husens luftöppningar måste vara väl skyddade, så att lyktorna bliva fullt stormsäkra. 
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För belysning i hytten användas helt små lyktor med lampor av enklaste slag, 
vilka uppsättas vid glasrörsställ, manometrar m. m. på härför lämpade hållare. Lik-
nande lampor i något större lykthus av trekantig form äro de förut nämnda rörelse-
lyktorna, som anbringas under rundpannan för att belysa maskineriet jämte slid-
rörelsen vid lok med innercylindrar. 

2. Belysning med acetylen— eller dissousgas 

953. Lyskraften hos en gas bestämmes av dess halt av kolväten (stycket 116). 
Vanlig av stenkol beredd lysgas innehåller 5 till 7 % tunga kolväten och den för 
belysning av järnvägsvagnar använda oljegasen inemot 30 %, under det att acety-
lengasen nästan uteslutande består av kolväten. Sistnämnda gas är därför mycket 
lyskraftig och överträffas i intensitet endast av den elektriska ljusbågen. 

För att en gas skall kunna medföras och användas till belysning å järnvägsfordon, 
måste densamma utan större olägenhet kunna sammantryckas (komprimeras) 
högst betydligt. Detta låter sig ej göra med vanlig lysgas, enär den dels avsätter 
vatten och tjärämnen, dels förlorar i lyskraft genom sammantryckningen. Oblandad 
acetylengas kan ej heller komprimeras, enär den redan vid svag sammantryckning 
blir i hög grad explosiv. Skall oblandad acetylengas användas för belysning måste 
densamma alltså framställas direkt vid förbrukningsplatsen eller kunna ledas dit 
genom rör. Först i form av dissousgas, d. v. s. upplöst i en vätska, benämnd aceton, 
samt genom möjligheten att komprimera gasen i behållare, fyllda med en porös 
massa, har acetylengasen fått verklig betydelse för lokbelysning. 

a. Acetylengasens framställning och användning för karbidbelysning 
954. Acetylengasen är en färglös, starkt luktande gas, som framställes av kal-

ciumkarbid och vatten. 
Kalciumkarbid består av kol och kalcium och erhålles genom att upphetta vanlig 

kalksten tillsammans med kol i elektriska ugnar. Acetylengasen utvecklas då kal- 
ciumkarbiden kommer i beröring med vatten. Gasutvecklingen försiggår med stor 
livlighet, till dess karbiden eller vattnet är förbrukat. Till 1 kg kalciumkarbid er-
fordras 0.56 liter vatten, och härav bildas 0.45 kg acetylen med en rymd av omkring 
350 liter vid 0° temperatur och 760 mm barometertryck. Före användningen skall 
gasen avkylas och renas genom tvättning och filtrering. 

955. Enär oblandad acetylengas ej utan våda kan sammantryckas, måste den såsom förut 
är nämnt vid användning i sin ursprungliga form bildas direkt på förbrukningsplatsen, vilket på 
grund av acetylengasens enkla framställningssätt i allmänhet ej kräver några invecklade anord-
ningar. Dylik användning av acetylenljus kallas vanligen karbidbelysning och denna har, som känt 
är, särskilt under förra världskriget genom bristen på fotogen i stor utsträckning måst tillgripas 
även för lokbelysning. Ofta var härvid varje lampa försedd med särskild behållare, vari acetylen-
gasen alstrades efter hand som vatten i avpassad mångd tillfördes karbiden eller omvänt. I vissa 
fall har belysningen tillgodosetts genom ett för loket och tendern gemensamt acetylengasverk, -
uppställt i hytten, från vilket gasen genom rörledningar förts till varje särskild ljuspunkt (Ber-
theau-belysning). Belysningen med karbidlampor är förenad med mycket arbete och obehag vid 
lampornas fyllning och skötsel, därjämte är gasutvecklingen oftast ojämn och svår att reglera på 
tillfredsställande sätt. Användningen av karbidlampor måste därför betraktas som nödfallsåtgärd 
som numera sällan behöver tillgripas, då loken i regel fått AGÅ- eller elektrisk belysning. 

b. Acetylen i form av dissousgas 
956. Om en under vanliga förhållanden explosiv gas inneslutes i ett rum, som 

är så trångt att explosionsvågen ej har plats att utbreda sig, omöjliggöres gasens 
explosion. Fylles sålunda övertrycksbehållaren för gasen med en fast, porös massa 
med tillräckligt små mellanrum mellan partiklarna, kan man utan risk sammantrycka 
acetylen till ett tryck, som bestämmes av behållarens styrka. Den härvid vanligen 
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använda massans porositet är omkring 80 %, d. v. s. 1 liter av massan innehåller 
håligheter med en sammanlagd rymd av 0.80 liter. 

957. Som förut är nämnt utgöres dissousgasen av acetylengas upplöst i-en vätska 
kallad aceton. Aceton erhålles vid destillation av ättiksyrad kalk och har egenskapen 
att i hög grad i sig uppsuga (absorbera) acetylen. Många vätskor ha förmågan att på 
detta sätt upplösa gaser, och aceton förmår vid -E. 15° temperatur och vanligt atmos-
färtryck upptaga en acetylenmängd av ej mindre än 25 gånger vätskans egen rymd. 
Vid ökat tryck stiger absorbtionsförmågan i samma mån och vätskan kan följakt-
ligen vid exempelvis 10 atmosfärers tryck och + 15° temperatur upptaga 10 x 25 =-
250  gånger sin egen volym gas. Utom av trycket beror absorbtionsförmågan även av 
temperaturen och minskas, då denna stiger. Vid - 20° C. blir absorbtionsförmågan 
dubbelt större än vid + 15° och vid + 50° blott hälften så stor som vid + 15°. 

Enär acetonens volym genom gasupptagningen ökas, fyllas behållarna eller 
gasackumulatorerna endast till en del med aceton. I allmänhet upptagas 20 % av 
behållarens rymd av det porösa, fasta ämnet och 40 % av aceton. Vid -l- 15° tempe-
ratur och 10 atmosfärers tryck rymmer följaktligen en dylik behållare 0.40 x 10 x 
25 = 100 gånger sin egen volym acetylen. Vid bedömande av den i behållaren kvar-
varande gasens mängd måste hänsyn tagas till omgivningens temperatur. Visar 
barometern t. ex. 10 atmosfärers tryck vid en temperatur av + 50°, rymmer be-
hållaren blott 1/2  x 100 = 50 gånger sin egen volym gas, men däremot 2 X 100 =-
200  gånger sin volym vid en temperatur av — 20° (enligt ovan). Acetylengasen fri-
göres endast så småningom ur acetonen, varigenom all fara för gasexplosion genom 
åverkan å dissousgasbehållaren bortfaller. 

e. AGA-belysning med dissousgas 
958. De belysningsanordningar med dissousgas, som användas för SJ lok, äro 

utarbetade och tillverkade av Svenska aktiebolaget Gasaccumulator, Stockholm, 
och benämnas med ett förkortat namn AGA-belysning. 

Med hänsyn till belysningsapparaternas omfattning och anordning skiljer man 
mellan följande system för installation å lok: 	- 

AGA-standardbelysning; 
AGA-förenklad belysning samt 

- kombinerad AGA-standard- och. AGA-förenklad belysning.  
Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa system ligger uti buffertlyktorna, ,som 

vid standardbelysningen äro helt av AGA-specialutförande, under det att vid för- 
enklad belysning förutvarande lyktor för fotogenlampor användas och förses med 
insatta brännarställnin  gar för dissousgasbelysningen. 

959. Aga-standardbelysning, varav bild 541 visar den schematiska anord- 
ningen, består av följande huvuddelar: 

Högtrycksbehållaren eller ackumulatorn 1, 
ackumulatorunderredet 2, 
AGA-lanternorna (buffertlyktor) 3, 
f örarhyttslamporna 4, 
rörelselyktan 5 (endast å lok med innercylindrar), 
sparkranen 6 samt 
rörsystemet. 
960. Ackumulatorn eller dissousgasbehållaren 1, bild 541. De för lok mest 

använda behållarna ha en rymd av 25 eller 50 liter och kan sedan de blivit fyllda 
till 10-12 kg tryck vid 10-15° temperatur avgiva omkring 3 100 resp. 6 200 liter 
gas. Trycket i ackumulatorn sjunker i samma mån som gasen förbrukas. Sedan 
ackumulatorn blivit fylld, kan den utnyttjas, till dess trycket nedgått till omkring 
2 kg per cma vid + 10° temperatur eller vid temperaturer under 0° till omkring 1 kg 
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per cm2. Till lägre tryck bör ej ackumulatorn tömmas, enär aceton därvid bortgår i 
för stor mängd. 

961. Ackumulatorns underrede 2, utgöres av en C-balk, på vilken ackumu-
latorn fasthålles medelst byglar och som uppställes på fotplåten eller vid ackumula-
torer av den större typen vanligen upphänger under hytten. Från ackumulatorn 
utgår högtrycksledningen för gasen till en på underredet eller i dess närhet placerad 
tryckregulator, medelst vilken det i behållaren rådande efter hand från 10-12 till 1-2 
kg per cm2  sjunkande trycket reduceras till ett för brännarna lämpligt konstant tryck, 
som vid standardbelysningen utgör 0.25 kg per cm2. Vid högtrycksledningen är an-
bringad en manometer, som angiver trycket i ackumulatorn, och från tryckregulatorn 
ledes gasen genom lågtrycksledningen, som förgrenar sig till de olika ljuspunkterna. 

541. Anordniny av AGA-standardbelysniny. 

962. Loklanternorna, (buffertlyktorna) 3 äro som förut nämnts vid standard-
belysningen såväl å loket som å tendern av AGA-typ. Brännaren är av s. k. injek-
tortyp, varmed menas, att acetylengasen strömmar ut genom ett fint hål och blandas 
med luft, som av gasstrålen suges med genom brännarröret. Denna blandning av 
luft och gas utvecklar vid antändning en mycket stark värme. I lågan är insatt en 
glödkropp, som vid upphettning till vitglödning utstrålar ett intensivt ljus. Till-
strypes gastillförseln medelst sparkranen 6, brinner brännaren med sparlåga, vilken 
antändes för att spara gas, om lyktorna för en stund t. ex. vid uppehåll å station ej 
behöva hållas fullt lysande. Bakom glödkroppen finnes en skålformig spegel eller 
reflektor, som samlar ljuset från glödkroppen till ett strålknippe. Ljusstyrkan hos 
varje lanterna är omkring 10 000 normalljus.1  

Lanternorna böra uppsättas så, att ljuset kastas något utåt för bättre belysning i 
kurvorna, samt lutas framåt så, att ljuset träffar marken omkring 20 m framför 
lokets buffertplåt. 

963. Förarhyttslamporna 4 äro tre till antalet, en för manometern, en för 
vattenståndsglasen samt en för omkastningsskruven och hastighetsmätaren, den 
sista avsedd att vid behov även belysa förarens tidtabeller m. m. Lamporna äro av 
mindre typ och försedda med matta glas, som dämpa ljusskenet. Varje förarhytts- 

Med  normalljus menas här det s. k. Hefnerljuset, vilket motsvarar den ljusstyrka, som 
erhålles från en amylacetatlampa, vars veke är 8 mm i diameter och vars låga är 40 mm hög. 
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lampa är försedd med avstängningskran för gasen omedelbart invid lampan. Brän-
nurna äro här inställda för ett gastryck av endast 100 mm vattenpelare d. v. s. 
0.01 kg per cm2. Då den från tryckregulatorn kommande gasen har ett högre tryck 
av 0.25 kg (se ovan), måste detta tryck ytterligare reduceras, vilket sker särskilt för 
varje lampa medelst en vid avstängningskranen befintlig strypskruv. Med denna 
skruv kan lågan regleras efter önskan. Normal höjd av densamma är omkring 30 mm. 

964. Rörelselyktan 5 är lika förarhyttslamporna med undantag för glasen, som 
här äro klara. Lyktan är å SJ:s lok inmonterad i förutvarande lykthus för foto-
genbelysning. 

965. Sparkranen 6, till vilken gasen ledes genom rör från tryckregulatorn, är 
uppsatt i hytten och försedd med två kikar, medelst vilka de främre och bakre lyk-
torna var för sig kunna ställas på "ljust", "sparlåga" eller "mörkt". Den från spar-
kranen, bild 541, utgående ledningen till förarhyttslamporna 4 är helt oberoende av 
nämnda kran. 

966. Rörledningarna för gasen äro av 8 mm stålrör med undantag av spiralerna 
vid lyktorna, som i fiesta fall äro av tombak för att bättre emotstå vibrationer. För-
skruvningarna äro av mässing. Förbindelsen mellan rörledningen å lok och tender 
utgöres av en gummislangskoppling 21. Rören fasthållas medelst mindre klammor 
och skruvar. 

967. I nedanstående sammanställning X uppgives dels den ungefärliga gasför-
brukningen för varje särskild lykta, dels gasförbrukningen per timme och lystiden 
mellan tvenne ackumulatorfyllningar, då olika antal lågor äro tända. Antalet lys-
timmar är beräknat för gasbehållare av 25 liters rymd; 50-liters behållare räcker 
dubbelt så lång tid. 

Sammanställning X 
Gasförbrukning och lystimmar 

968. AGA-förenklad belysning. För lok i förorts- eller godstrafik ävenså i 
växlingstjänst, som ej kräva så stor ljusstyrka i signallyktorna som snälltågslok, 
' Avser de vid standardbelysningen använda AGA-lanternorna (stycket 962). 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



Y 

T
E

N
D

E
R
.  

finnes ett system med dissousgasljus benämnt AGA-förenklad belysning, vilket sche-
matiskt framställes i bild 542. Nämnda system skiljer sig från standardbelysningen 
huvudsakligen i följande avseenden. 

Som signallanternor (buffertlyktor) användas de förutvarande fotogenlyktorna 
3, bild 542, med den förändringen, att en brännarställning för dissousgas inmonteras 
i stället för fotogenlampornas brännare. 

Gasens tryck reduceras medelst tryckregulatorn till 0.01 kg per cm2  = 100 mm 
vattenpelare (mot 0.25 kg tryck vid standardbelysningen). 

Sparkranen 6, bild 541, för omställning till sparlåga eller släckning av lanternorna 
saknas. I stället är i hytten å tenderlok uppsatt en avstängningskran 6, bild 542, 
medelst vilken tenderlyktorna kunna släckas. A tanklok kunna dessutom alla buffert-
lyktorna och å tenderlok de främre släckas var för sig genom avstängningskranar i 
rörledningen invid varje lykta. 

r , 	 p 	 

1--Ç271 2. 	N1 5. 
n 	MPa 

542. Anordning av ÄGA-förenklad belysning. 

Belysningen i förarhytten, bild 542, utgöres av en lampa 4 vid vardera vatten-
ståndsglaset å alla lok samt å tenderlok därjämte en lampa i taket med avskärmat 
ljus, så att endast enstaka strålar belysa armaturen. Båda dessa lampor äro av samma 
typ som förarhyttslamporna vid lok med standardbelysning. Den sistnämnda lampan 
ersättes å tanklok med en lykta upptill vid förarhyttens bakskärm, så anordnad, 
att ljuset kastas dels framåt mot pannarmaturen och dels för vissa signaländamål 
bakåt genom ett i bakskärmen insatt rött glas. Det röda skenet bakåt kan bländas, 
då det ej behöver användas. Där så anses erforderligt finnes utom nämnda lampor 
ännu en för belysning av hastighetsmätaren. 

Ackumulatorn 1 med underrede 2, rörelselyktan 5 för lok med invändig slidrörelse 
samt rörledningarna överensstämma i övrigt med motsvarande apparater för stan-
dardbelysning. 

969. I lanternornas brännarställningar äro insatta brännare av späcksten van-
ligen för en gasförbrukning av 5 liter per timme vardera (s. k. 5-litersbrännare). 
Viktigt är att dessa brännare vid uppsättningen anbringas med skänklarna i sidoled, 
så att lågan visar den smala kanten framåt. På grund av reflektorns form erhålles 
nämligen därvid i det närmaste dubbelt så stor ljusstyrka som då brännaren insättes 
så, att lågans flatsida synes framifrån. Är brännaren rätt insatt och en god metall-
reflektor användes, erhålles en ljusstyrka av omkring 750 normalljus. 

Gasförbrukningen är för varje 5-liters brännare 5 liter i timmen. För fyrasamtidigt 
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brinnande lanternor räcker således gasförrådet i en accumulator av 25 liters rymd för 
en lystid av omkring 150 timmar. Gasförbrukningen för förarhyttslamporna fram-
går av sammanställning X. 

970. Kombinerad AGA-standard- och förenklad belysning. Vid denna an-
ordning av dissousgasbelysningen, som endast förekommer å tenderlok, utgöras 
lokets buffertlyktor av AGA-lanternor såsom vid standardbelysningen, under det 
att tenderns buffertlyktor, där en mindre ljusstyrka är tillräcklig, bestå av de förut-
varande fotogenlyktorna med insatta brännarställningar för dissousgas såsom vid 
den förenklade belysningen. 

För reglering av ljuset i lokets lanternor finnes i hytten en enkel sparkran, medelst 
vilken de främre signallyktorna kunna ställas på "ljust", "sparlåga" eller "mörkt". 
Gasledningen till tenderlyktorna kan avstängas med en i hytten befintlig kran. Förar-
hyttslamporna regleras var för sig genom avstängningskranar vid varje lampa såsom 
förut. 

Ackumulatorn med underrede och tillbehör är fullt överensstämmande med 
standardbelysningen. Gasens tryck reduceras alltså i tryckregulatorn till 0,25 kg 
per cm2  och sedan ytterligare genom strypning vid tenderns buffertlyktor och förar-
hyttslamporna till 0.01 kg per cm8. 

Gasförbrukningen kan för lokets lanternor och förarhyttslamporna erhållas ur 
sammanställning X. Tenderns lyktor äro försedda med 5-litersbrännare, vilka alltså 
förbruka var för sig 5 liter gas i timmen. 

Rörledningarna för gasen överensstämma i huvudsak vid samtliga system för 
AGA-belysning. 

971. Skötsel av AGA-belysningsanordningar å lok. Ackumulatorn skall 
utbytas, då trycket i densamma nedgått till omkring 2 kg per cm2  vid + 10° C eller 
omkring 1 kg vid temperaturer under 0°. Härvid måste återinkopplingen av hög-
trycksledningen från ackumulatorn till tryckregulatorn utföras med stor omsorg, så 
att fullkomlig täthet erhålles. En läcka i högtrycksledningen förorsakar nämligen 
en synnerligen stor gasförlust. 

Gasledningarnas täthet undersökes med tillhjälp av lukten eller medelst såpvatten 
och får under inga förhållanden ske med eld. 

Vid ackumulatorbyte skall tillses att manometerns visare står på 0. Är så ej fallet, 
bör manometern utbytas och repareras. 

Den å lok med AGA-standardlanternor befintliga sparkranen skall ställas på "spar-
låga", då lyktorna tillfälligtvis ej behöva hållas fullt lysande såsom vid uppehåll å 
stationer o. s. v. Då belysning under någon längre tid ej erfordras, skall ackumulatorns 
avstängningsventil alltid stängas. 

Glödkropparna till AGA-lanternorna äro ömtåliga och känsliga för beröring. Vid 
utbyte måste därför största försiktighet iakttagas, så att den vita massan ej beröres 
med fingrarna, varigenom glödkroppens livslängd minskas. Normal tjänstgöringstid 
för glödkroppen är 2-3 månader. 

Vid utbyte av brännare i förarhyttslamporna eller i buffertlyktorna vid förenklad 
belysning, skall den nya brännarens gängor omlindas tunt med lin samt bestrykas 
med kitt, så att god tätning erhålles. Kitt och lin förvaras i verktygslådan (stycket 
974). 

Förarhyttslamporna kunna vid behov avskärmas åt ena sidan genom en avpassad 
plåt, som insättes i stället för det matta glaset. 

972. Allt emellanåt böra rörledningarna överses och gastätheten provas, nya 
tätningsringar inläggas samt förskruvningarna om så erfordras åtdragas. Särskilt 
tillses att vid löskoppling i högtrycksledningen såsom vid utbyte av ackumulator 
eller manometer tätningsringarna i förskruvningarna äro fullt felfria. Även bör efter-
ses, att rören ej förskjutit sig eller ligga mot skarpa kanter, varigenom de kunna nötas 
sönder. Vid lokets revision skall ackumulatorns underrede samt isynnerhet rörled- 
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ningar och lyktor målas, så att rostning förebygges. Om lampor och rörledningar 
m. m. måste nedtagas, skola alla förskruvningar, fria rörändar och inloppsställen 
förses med skyddande omhöljen av papper, så att smuts och fuktighet ej inkomma i 
rören. Vid hopsättningen tillses, att alla förskruvningar äro försedda med felfria 
tätningsringar. 

Räcker en ackumulatorfyllning ej det avsedda antalet lystimmar, är anledningen 
att söka i någon läcka. Härvid undersökes i första hand den närmast ackumulatorn 
befintliga högtrycksledningen. Vid läcka å själva rören, måste den skadade rördelen 
utbytas. 

973. Om lamporna brinna dåligt, kan felet vara, att glödkroppen blivit förbrukad 
eller att rörledning eller brännare blivit igentäppta. Brännaren undersöker genom att 
flytta över densamma till en annan lampa, som lyser klart. Är munstycket felfritt, 
kan anledningen vara att söka i rörledningen, som då bör blåsas ren med torr tryck-
luft eller med högtrycksgas direkt från ackumulatorn. I senare fallet användes ett spe-
ciellt genomblåsningsrör, som förenar rörledningen med ackumulatorns pådragnings-
ventil. Felet kan även ligga hos tryckregulatorn, vilken i så fall utbytes, varvid tillses, 
att den under regulatorns botten ingjutna pilen kommer att sammanfalla med 
gasens strömningsriktning. Vid alla dessa undersökningar skall man dock först för-
vissa sig om att gas finnes i ackumulatorn, d. v. s. att manometern ej missvisar utan 
går ned till 0, då ackumulatorns ventil stinges. 

974. Alla till AGA-belysningen hörande delar såsom rör, förskruvningar, brän-
nare m. m. tillverkas i standardstorlekar och äro försedda med beteckningar, vilka 
uppgivas vid beställning av ersättnings- eller reservdelar. 

A varje lok i trafiktjänst skall finnas en verktygslåda, innehållande de handverktyg 
m. m. som erfordras för belysningssystemets behöriga skötsel. 

3. Elektrisk belysning med turbogenerator 

975. För elektrisk belysning på ånglok fordras i första hand elektrisk ström. 
Denna belysningsström kan erhållas antingen från på loket medförda ackumulator-
batterier: batteribelysning eller från en vanligen av ångturbin driven elektrisk gene-
rator: belysning med turbogenerator eller kortare generatorbelysning. 

Då batteribelysningen är förenad med olägenheter bl. a. besväret att tid efter 
annan byta och ladda om ackumulatorerna, övergives den mer och mer samt er-
sättes med den tillförlitligare generatorbelysningen. 

976. De vid Statens järnvägar förekommande turbingeneratorerna för ånglok 
äro av flera konstruktioner: Asea-Stal turbogenerator, Pyle turbogenerator samt 
AEG turbogenerator. 

Gemensamt för alla turbogeneratorer är, att belysningsströmmen alstras av en 
turbindriven likströmsgenerator med effekt från 500 W, 32 volt spänning och ett 
varvtal av c :a 4 000 v/min. Generatorn är hopbyggd med ångturbinen. Turbinen 
drivs med ånga från lokets panna och regleras automatiskt medelst en centrifugal-
regulator för att hålla spänningen och därmed ljusstyrkan konstant. 

977. Turbogeneratorns konstruktion och arbetssätt framgår av följande 
beskrivning till en av ovan nämnda typer, vilken visas schematiskt i genomskärning 
å bild 543. 

978. Turbinen är en axial aktionsturbin, varmed menas, att ångans strömnings-
riktning genom skovlarna är parallell med axeln samt att ångans på grund av trycket 
inneboende energi helt omsättes till rörelseenergi i det speciellt utformade mun-
stycket v (i den lilla detaljfiguren). Turbinhjulet q har två skovelrader med mellan-
liggande ledskenesegment, och ångtillförsel på en liten del av omkretsen (partial-turbin). Ångan får en mycket stor hastighet, och då den strömmar genom turbin- 
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hjulets skovlar, tvingas den ändra sin rörelseriktning på grund av skovlarnas böjda 
form. Det tryck, som ångan därvid utövar mot skovlarna, vrider turbinhjulet runt, 
och ångans rörelseenergi omsättes sålunda till mekaniskt arbete. Vid sin utström-
ning genom avloppet t utövar ångan en viss ejektorverkan eller "sugning", som för-
orsakar ett ringa undertryck (vakuum) i turbinhuset. Då ångan utsläppes i fria 
luften, behövs härigenom ingen särskild tätning vid axeln. 

Vid ånginloppet är insatt en sil b, där silplåten bildar ett rör, som är fäst i en skruv-
propp mitt emot ånginloppet. Då proppen lossas, kan silen lätt tagas ut för rengöring. 

979. Reglering av turbinens varvtal, som är av avgörande betydelse för ljus-
styrkan, sker medelst en ångregleringsventil c i turbinens ångtillopp, vilken ventil 
genom dragstången f och hävarmen h står i förbindelse med en på axeländen anbringad 

a. ånginlopp. 
b. Angsil. 
c. Angregleringsventil. 
d. Uttagsanordning. 
e. Borstanordning. 
f. Regleringsstång. 
g. Varvförställningsskruv. 

i. Smörjkopp för regulatorlager. 
j. Varvtalsregulator. 

k. Smörjnippel till kommutator- 
lager. 

1. Rotor. 
m. Stator. 
n. Huvudpol. 

h. Hävarm för regulatorrörelse. 	o. Kompoundspole. 

p. Smörjnippel till turbin-
lager. 

q. Turbinhjul. 
r. Turbin- och generatoraxel. 
s. Ledskenesegment. 
t. Angavlopp. 
u. Dränering från turbinhus. 
v. Angmunstycke. 

543. Schematisk bild au turbogenerator, typ Asea-Stal. 

centrifugalregulator. Regleringsorganen bestå av på vinkelhävarmar anordnade 
vikter, vilka rotera med axeln och vid sitt utslag påverka en fjäderbelastad bricka. 
Då vikterna slå ut, ökas fjäderspänningen till dess att jämnvikt inträder, varefter 
det uppnådda varvantalet bibehålles. Varvantalet kan ökas genom att spänna fjä-
dern ytterligare medelst ansättning d. v. s. vridning åt höger av skruvarna g och 
minskas genom att lossa desamma något (vridning åt vänster). Om turbinens belast-
ning minskas t. ex. genom att lampor släckas, ökar turbinen till en början sin has-
tighet, vikterna göra större utslag och fjädern sammantryckes något varvid övre 
änden av hävarmen h föres åt vänster. Den nedre änden av samma arm skjuter 
medelst stången f regleringsventilen e åt höger, varvid den stryper ångtillförseln 
så att turbinen återgår till det bestämda varvtalet. Vid belastningsökning minskas 
turbinens hastighet, och regleringsventilen ökar då ångpådraget i behövlig grad. 

980. Generatorn är en 2-polig likströms-shuntgenerator med kompoundlind-
ning. Genom denna lindning erhåller generatorn praktiskt taget konstant spänning 
vid alla belastningar från tomgång till full last. Av bild 543 framgår hur samtliga 
lindningar äro kopplade. De utgående ledningarna skola anslutas till de med A2 
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och S2 betecknade uttagsbultarna. Statorn är på turbinsidan sammanbyggd med 
lagerhuset och där helt sluten. De på strömsamlarsidan befintliga delarna, ström-
samlaren, lagret och regulatorn, äro omgivna av en plåtkåpa, varigenom dessa delar 
ävenledes äro helt kapslade. 

981. Uppsättning. Vid bestämmandet av aggregatets uppsättningsplats är 
det av vikt, att ångavloppsledningen blir så kort och rak som möjligt, så att motstån-
det i avloppsröret icke överstiger den ejektorverkan, som uppstår vid ångans avlopp 
från sista skove]kransen. 

Dräneringsröret från turbinhuset skall dragas så, att dess utlopp ligger lägre än 
anslutningen vid turbinhuset och så, att inga vattensäckar bildas. Röret skall vara 
öppet vare sig aggregatet är i drift eller ej. 

982. Skötsel av generatorbelysning. 1. Pådragsventilen för ånga till turbinen 
bör icke öppnas för hastigt, särskilt om ångledningen är lång och vattenslag kan 
befaras. 

2. Som smörjmedel till de båda huvudlagren får endast användas kullagerfett 
SKF-28 eller motsvarande kvalitet, som tillföres medelst tryckspruta genom be-
fintliga smörjnipplar ungefär var 100:e drifttimme. Smörjningen får dock ej vara 
så riklig att fett under drift tränger ut längs axeln. Regulatorlagret smörjes med någon 
tjockflytande olja, helst motorolja, som påfylles i smörjkoppen ungefär var 50:e 
drifttimme. 

3. Om ljuset blir dåligt är felet antagligen att söka i ångregleringsventilen, i det 
att främmande föremål kunnat tränga in mellan passningsytorna så att ventilen 
går trögt. Detta fel upptäckes lätt, om man lossar ledsprinten för hävarmen h vid 
regulatorn och för hävarmen fram och åter, då tröghet hos ventilen genast ger sig 
tillkänna. 

4. Tillsyn. Vid aggregat, som dagligen äro i drift, bör en gång var eller varannan 
vecka borstarna lyftas upp och rengöras eller utbytas. Strömsamlaren putsas, och 
glimret  mellan lamellerna skrapas ned, om så är behövligt. Fett från kullagren får 
ej tränga in i generatorns inre, då det är skadligt för strömsamlare och ledningar. 

IV. Hastighetsmätare 

983. För lok i mera snabbgående tåg, person- och snälltåg, är det oundgängligen 
behövligt att när som helst kunna få kännedom om lokets och tågets hastighet. Man 
måste kunna kontrollera bl. a. att den högsta tillåtna hastigheten icke överskrides 
samt att tillfälliga hastighetsnedsättningar på linjen iakttagas. Men även godstågen 
ha numera så hög hastighet att en ständig kontroll av densamma är nödvändig. 
Det instrument som användes härvid kallas hastighetsmätare. 

984. Den på loken mest använda hastighetsmätaren är av tyskt ursprung och 
benämnes Deuta. Anordningen framgår av bild 544. Själva mätinstrumentet 1 är 
placerat i hytten framför föraren för att bekvämt kunna avläsas. Det står i för-
bindelse med lokets närmaste hjulaxel genom en böjlig länkaxel 5, som är inlagd i 
ett skyddsrör 6. Koppeltappen 4 på lokaxeln är förlängd, och från densamma går 
en arm 2 med ett fäste mitt för axelns centrum. Vid fästet är kopplad en spirallindad 
böjlig axel 3, vilken, böjd i en kvartcirkel, är sammankopplad med den förutnämnda 
länkaxeln. 

985. Instrumentets verkningssätt är följande. Den böjliga axeln vrider en i instru-
menthuset befintlig U-formig magnet, vilken alltså får samma varvantal som lok-
axeln. På visarens spindel är fäst en kärna eller ett "ankare" av aluminium, som 
befinner sig mellan magnetens poler. Vid sin kringvridning alstrar magneten virvel-
strömmar, vilka sträva att vrida aluminiumkärnan med sig. Denna vridning mot- 
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544. Anordning av hastighetsmåtare å lok. 1: 25, 1: .5. 

verkas av en fjäder, men visaren gör allt större utslag ju hastigare loket går, d. v. s. 
ju snabbare magneten roterar. Lokets hastighet kan därvid avläsas på en graderad 
visaretavla. 

Allteftersom hjulringarna på loket slitas och svarvas ned, minskas hjuldiametern, 
och lokets hastighet vid ett visst varvantal blir i motsvarande grad mindre. Därför 
graderas instrumentet så, att det visar rätt hastighet vid halvslitna hjulringar. 
Den avlästa hastigheten blir då något för låg vid nya och något för hög vid fullslitna 
hjulringar. 

Mätinstrumentet graderas å tenderlok till en hastighet framåt, som är något 
större än lokets största tillåtna, samt för en något mindre hastighet vid backgång, 
då visaren gör utslag åt motsatt håll. På tanklok får hastighetsmätaren samma 
gradering för back som för framåt. 

986. Spiralaxeln 3 skall helst vid varje loktur avtorkas och insmörjas. Länkaxeln 5 
insmörjes väl med konsistensfett innan den insättes i skyddsröret, och det tillses 
att den lätt kan vridas i röret. För hastighetsmätarens rätta funktion är det av stor 
vikt, att länkaxelns längd är noggrant avpassad. Om den är för lång, vilket kan 
inträffa efter en tids slitning, brukar visaren pendla, d. v. s. svänga fram och åter. 
Om några delar blivit skadade eller förslitna, böra de utbytas mot nya. 
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Femte delen 

Bromsar 

I. Om bromsning av tåg i allmänhet 

987. Vid all järnvägstrafik är det lika viktigt att ett tåg kan bringas att stanna 
på bestämda platser, som att det kan framföras med större eller mindre hastighet 
mellan dessa platser. Man måste också säkert kunna nedbringa tågets hastighet 
t. ex. vid varsamhetssignaler på linjen el. dyl. Likaså är det nödvändigt att vid 
gång i längre lutningar kunna förhindra en otillåten ökning av tågets hastighet, 
då denna eljest skulle öka så mycket att risk för urspårning uppstode. 

Ex. Om ett tåg med 60 km hastighet löper in i en lutning av 25 : 1 000 och inte hejdas på något 
sätt, uppnår det redan efter 2 minuter en hastighet av omkring 130 km per timme, och farten 
ökas mer och mer, till dess en katastrof sannolikt inträffar. Ännu snabbare växer hastigheten 
om lutningen är större, och även i en så ringa lutning som 6 à 7 : 1 000 kan hastigheten så små-
ningom antaga otillåtna värden. 

988. De medel och anordningar man använder för att hejda ett fordons rörelse 
kallas med ett gemensamt namn bromsar. Bromsning av fordon sker nästan alltid 
genom att anordningen verkar hindrande på hjulens kringvridning. Vanligen åstad-
kommes detta genom att en kropp, bromsblocket, pressas mot hjulets löpyta. Här-
vid alstras en friktionskraft i beröringsytan mellan hjulet och bromsblocket samt 
på grund av fordonets fortsatta rörelse en motsvarande kraft i beröringspunkten 
mellan hjulet och skenan. Den förra kraften får aldrig vara så stor, att den över-
skrider den senare, ty i så fall skulle hjulet fastbromsas, d. v. s. upphöra att rulla. 
Det är den sistnämnda friktionskraften som så småningom bringar tåget att stanna. 

989. Om ett fordon framföres i pilens A riktning, bild 545, rulla dess hjul i riktning av pilen 
B. Vid bromsning tryckes bromsblocket C mot hjulet med kraften P. Om blockfriktionskoeffl-
cienten betecknas med fb alstras härvid friktionskraften fb • P (se stycket 35), den s. k. block-

friktionen, som motverkar hjulets rullning. 
Till följd av blockfriktionen uppstår i berö-
ringspunkten mellan hjulet och skenan en 
lika stor friktionskraft Fs, den s. k. sken-
friktionen, vilken så småningom bringar for- 

f b P 	
B 	

donet att stanna. 
Funnes ej skenfriktionen skulle hjulets 

vridning omedelbart hejdas av blockfriktio-
nen och hjulet sålunda glida eller släpa på 
skenan. Så länge hjulet under bromsningen 
rullar på skenan, utgöres blockfriktionen av 
släpfriktion, under det att skenfriktionen kan 

/ 

	

	 betraktas som vilofriktion (se stycket 33 och 
34), eftersom hjulets beröringspunkt mot 

Fs (fs.Q) 

	

	skenan ej förflyttas i förhållande till denna. 
Skenfriktionens storlek är beroende av 

blockfriktionens storlek och ökas således i 
545. De verksamma krafterna vid bromsniny. 	samma mån som denna ökas, t. ex. genom 

A  
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ökning av blocktrycket. Detta dock endast till en viss gräns. Om blockfriktionen ökas mer och 
mer blir följden till slut den, att hjulet fastbromsas, d. v. s. upphör att rulla och i stället 
börjar att släpa på skenan. Då detta inträffar har vidhäftningen mellan hjulet och skenan, 
d. v. s. skenfriktionens största värde, överskridits och den s. k. rullningsgränsen uppnåtts. Sken-
friktionen har därvid övergått från vilofriktion till släpfriktion. Då dess storlek endast upp-
går till y3 à 1/4 av vilofriktionen inses sålunda, att effekten av bromsningen avsevärt förminskas 
om hjulet bromsas så hårt, att det upphör att rulla, varjämte hjulringen skadas genom platt-
slitning. Den effektivaste bromsningen skulle därför erhållas, om hjulet bromsades så hårt, att 
skenfriktionen under hela bromsningens förlopp låge så nära rullningsgränsen som möjligt. 
Detta kan dock i verkligheten icke ernås. 

Betecknas skenfriktionskoefficienten vid rullningsgränsen med fs och hjulets tryck mot skenan 
med Q, blir skenfriktionens största värde = fs • Q. Villkoret för att hjulet icke skall fastbromsas 
är således att fb • P - fs • Q. ~ 

Vad ovan sagts kan även jämföras med de kända förhållandena vid igångsättning och "seg-
dragning" av tåg. Så länge drivhjulen "hålla fast" vid skenorna, kan loket utveckla sin största 
dragkraft, men om hjulen "släppa", så att slirning uppkommer, minskas skenfriktionen till 
en bråkdel och maskineriet "rusar" upp i ett högt varvantal, innan ångan blir avstängd. Även 
dessa omständigheter förorsakas därav att släpfriktionen vid drivhjulens slirning är så mycket 
mindre än vilofriktionen, då hjulen rulla på skenan. 

Enligt det föregående är storleken av så- 0.4o  
väl blockfriktionskoefficienten som sken- 
friktionskoefficienten grundläggande för 
all bromsning och därför hava omfattande 
försök blivit utförda för att utröna dessa am 
koefficienters storleksförhållanden. 

990. Blockfriktionen. Trots ingående 
studium har man ännu ganska begränsad 020 
kännedom om blockfriktionens storlek un-
der de särskilda förhållanden, som råda 
vid järnvägsdrift. Omfattande undersök- 0.10 
ningar, som företagits av bl. a. Galton och 
Metzkow, hava visat, att blockfriktions-
koefficienten fb i hög grad är beroende av 
hastigheten (högre hastighet, lägre fb) samt 	0 	20 	40 	60 	80 	/00 	/20 km/ 
av specifika blocktrycket (högre tryck, 
lägre fb), blockets temperatur (högre 546. Blockfriktionskoefficientens storlek vid olika hastigheter. 
temperatur, lägre fb), blockmaterialet och 
glidytornas beskaffenhet. 

I diagrammet, bild 546, angives blockfriktionskoefficientens storlek vid olika hastigheter för 
bromsblock av gjutjärn och vid ett specifikt blocktryck av c:a 6 kg/cm8. 

Av diagrammet framgår, att friktionskoefficienten fb uppgår till 0:09 vid en hastighet av 
80 km/t, men att dess värde ökar efterhand som hastigheten avtager. I det ögonblick fordonet 
stannar, uppgår den sålunda till c:a 0.32, d. v. s. har ett c:a 4 gånger så stort värde som vid 
80 km hastighet. 

Vid hög hastighet erhålles därför en jämförelsevis liten bromskraft med ett visst broms-
blockstryck, men bromskraften växer, ju mer hastigheten avtager, om blocktrycket bibehålles 
oförändrat. Är bromsen från början tillsatt med alltför stor kraft, uppstår därför fara, att hjulen 
bromsas fast, då hastigheten sjunker. Det är fördenskull ofta nödvändigt att delvis lossa bromsen, 
strax innan tåget stannar. 

991. Skenfriktionen, som uppträder mellan hjul och skena, är av grundläggande betydelse 
såväl för lokets dragkraft vid tågets igångsättning som för tågets bromsning och har förden-
skull varit föremål för omfattande undersökningar. 

Såsom förut omtalats, är vid bromsning skenfriktionens storlek beroende av blockfriktionens 
storlek och ökas i samma mån som denna, ända till dess den s. k. rullningsgränsen uppnås. Detta 
inträffar i det ögonblick, då hjulen upphöra att rulla och i stället börja släpa på skenorna. 

För att erhålla så kort bromsväg som möjligt bör blockfriktionen, d. v. s. bromskraften, av-
passas så, att skenfriktionen så vitt möjligt under hela bromsningsförloppet fullt utnyttjas, 
d. v. s. uppnår ett värde, som så nära som möjligt motsvarar dess maximivärde vid rullnings-
gränsen. Det är sålunda av stor betydelse att erhålla närmare kännedom om storleken av sken-
friktionskoefficienten fs vid rullningsgränsen. Omfattande undersökningar ha även utförts, och 
torde de, som företogos av Metzkow i början av 1930-talet, vara de tillförlitligaste. Enligt dessa 
är skenfriktionen eller vidhäftningen mellan hjul och skena vid rullningsgränsen praktiskt taget 
oberoende av hastigheten och hjulets tryck mot skenan, men däremot i hög grad beroende av 
skenans beskaffenhet och tillstånd (torr eller fuktig, vikt pr m, avstånd mellan skarvarna) m. m. 

I diagrammet, bild 547, angives, enligt Metzkow, värdet av skenfriktionskoefficienten fs vid 
rullningsgränsen, vid torr eller renspolad räls. Av diagrammet framgår, att storleken av fik- 
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~~ 41, 	}{s,  vid ru//nfnggrönsen  

0.10 

fs ,de hjulel släpar 

20 	40 	60 	80 	100 	120 kin/t 

547. Skenfriktionskoefficientens storlek vid olika förhdllanden. 

tionskoefficienten fs är oberoende av hastigheten, men kan vid en och samma hastighet variera 
mellan 0.23 och 0.17. Vid fuktig (slipprig) räls är den avsevärt mindre, men kan ökas genom 
sandning på rälsen. För att i görligaste mån undvika risken för hjulets fastbromsning, har det 
i praktiken visat sig lämpligt att icke räkna med högre värde än 0.15. 

Den undre kurvan i bild 547 anger storleken av skenfriktionskoefficienten, då hjulet släpar på 
rälsen (glidfriktion). Som synes är denna friktion 3 à 4 ggr mindre än vilofriktionen. Härav torde 
inses, att bromsverkan betydligt försämras, om hjulet släpar till följd av fastbromsning. 

992. Bromsbloektrycket är den kraft, med vilken bromsblocket tryckes mot 
hjulet, och angives oftast i procent av hjulets tryck mot skenan. Denna procent, 
som benämnes bromsprocenten eller utbromsningen, väljes så hög som det är möj-
ligt, utan att det uppstår risk för hjulens fastbromsning. 

För tåg med hastigheter upp till 90 km/tim. användes i regel följande maximala 
utbromsningar: 
å ånglok 65 à 75 % av skentrycket på de kopplade axlarna (å tank- 

lok räknas därvid med halva förråd)._ 
å tendrar 	65 à 70 % av skentrycket vid halva förråd, 
å el. lok 	 75 à 80 % av skentrycket på drivhjulen, 
å personvagnar och 
tomma godsvagnar 75 à 80 % av skentrycket, 
A, lastade godsvagnar 50 à 60 % av skentrycket vid full last. 

För tåg med hastigheter om 100 à 150 km/tim. måste emellertid användas  ut-
bromsningar upp till 150 å 180 % av skentrycket, för att kunna stanna på samma 
bromsväg, som fastställts för vanliga tåg. Detta på grund av det förut omnämnda 
förhållandet, att blockfriktionen .är så låg vid hög hastighet. Då blockfriktionen 
emellertid ökar efterhand som hastigheten avtager, kan detta höga blocktryck 
icke bibehållas ända tills tåget stannar, utan måste reduceras då hastigheten ned-
gått till 50 à 60 km/tim., för att undvika hjulens fastbromsning. Blocktryckets 
reducering sker automatiskt genom en särskild, till bromscylindern ansluten ventil 
(s. k. S-broms). 

993. Retardationen hos ett tåg, d. v. s. den under bromsningen pr sekund erhållna minsk-
ningen av hastigheten, är beroende av bromsblocktrycket, blockfriktionen, skenfriktionen, 
antalet bromsade axlar m. m. och är under sådana förhållanden mycket svår att noggrant be-
stämma. Dess värde är alltid minst vid höga hastigheter men ökas ganska raskt, ju mer hastig-
heten avtager, såsom framgår av bilderna 548-551, vilka angiva resultaten av en del försöks-
bromsningar, som utförts med snälltågsbroms, system Kunze-Knorr S. De med V betecknade 
kurvorna angiva förloppet av hastigheten och de med p retardationen under bromsningen; s anger bromsvägen i meter samt pm medelvärdet av retardationen under bromsningen. 

Bromsningarna äro utförda med en utbromsning av omkring 180 %, vilket ungefär mot-
svarar den största bromsverkan, som kan ernås. Med användande av bromstryckregulatorer 
har blocktrycket automatiskt minskats vid lägre hastigheter för undvikande av hjulens fast-
bromsning. Kurvorna för retardationen äro alla genomgående av samma utseende och visa, att 
retardationen hastigt antager ett värde av ungefär 1.1 m pr sekt, men att den därefter sjunker 
något och sedan håller sig ganska oförändrad, till dess hastigheten minskats till 40-50 km pr 
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549. 	 551. 
548=551. Diagram över hastiyhet och retardation vid snabbromsning med snälltågsbromssystem 
Kunze-Knorr S. Tågsammansättning: 2 lok med en sammanlagd vikt av 265 ton och 15 boggivagnar 
med en sammanlagd vikt av 573 ton. Total lågvikt 838 ton. 

timme, varefter dess värde ökas mycket raskt. I det ögonblick tåget stannar, uppgår sålunda 
dess värde till c:a 2.6 m pr sek2. Verkställda försök hava ådagalagt, att man även med använ-
dande av högre bromsblocktryck icke är i stånd att höja retardationen för de högre hastigheterna; 
resultaten bli tvärtom sämre. Detta förklaras därav, att den värmemängd, som utvecklas i be-
röringsytan mellan blocket och hjulet, icke hinner ledas bort utan förorsakar en våldsam upp-
hettning av bromsblocket och hjulringen med påföljd, att friktionen försämras. Omedelbart 
efter det bromsen är tillsatt, har någon nämnvärd temperaturstegring ännu icke inträtt, varför 
retardationen då når upp till ett relativt högt värde, som minskas, då bromsblocken blivit upp-
hettade. Vid lågre hastigheter, då blockfriktionen tilltager, stiger retardationen hastigt mot 
slutet av bromsningen. 

Huru önskvärt det än skulle vara att höja medelvärdet av retardationen åtminstone till 
p = 1.5, har detta hittills icke kunnat förverkligas. En ökning av bromsblocktrycket medför 
ej åsyftad verkan, och det återstår sålunda ännu myeket att göra på detta område. 

994. Bromsvägen, d. v. s. den vägsträcka, som tåget tillryggalägger från det ögonblick, 
bromsen satts i verksamhet, till dess tåget stannat, är beroende av flera omständigheter. Den 
ökas ungefär med kvadraten på hastigheten vid bromsningens början, vilket betyder, att broms-
vägen blir c:a fyra gånger större om begynnelsehastigheten är dubbelt så stor. Vid höga hastig-
heter blir ökningen av bromsvägen ännu större. Därjämte är bromsvägen beroende av den till-
gängliga bromskraften, d. v. s. antalet bromsade axlar i tåget och utbromsningen av de brom-
sade axlarna. Bromsvägen ökas, då tåget befinner sig i en lutning och minskas, då bromsningen 
sker i en stigning. Till bromsvägen måste vid handbromsning även läggas den sträcka, som tåget 
tillryggalägger från det ögonblick bromssignal givits, till dess bromsarna hunnit tillsättas. 

För att giva en föreställning om bromsvägens storlek under olika förhållanden lämnas i bil-
derna 552 och 553 grafiska framställningar över bromsvägen för olika slags tåg, bromssystem 
och hastigheter, erhållna genom företagna försök. 
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Kurva I avser tåg med enkammar-
broms i snabbverkande läge; 85 % 
utbromsning. 

Kurva II avser tåg med KKP-broms 
i läge P, 85 % utbromsning. 

Kurva III avser tåg med KKS-broms 
i läge P, 130 % utbromsning. 

Kurva IV avser tåg med KKS-broms 
i läge S, 130 % utbromsning. 
De angivna bromsvägarna avse 

snabbromsning på horisontell bana. 

0 20 40 60 80 /00 
552. Bromsudgar för persontag. 

/20 km/t 

Kurva I avser lastat godståg med enkammarbroms, utan 
lastutbromsning. 

Kurva II avser lastat godståg med KKG-broms. 
Kurva III avser tomvagnsgodståg med KKG-broms. 

De angivna bromsvägarna avse snabbromsning på horison-
tell bana och äro erhållna med tåg, bestående av 2 lok och 120 
vagnaxlar. 

Lokens sammanlagda vikt utgjorde 200 ton. 
Vid tomvagnståget utgjorde vagnarnas vikt 660 ton. 
Vid de lastade tågen utgjorde vagnarnas vikt 1 550 ton. 
Var tredje vagn i tågen var bromsad. 

0 	20 	40 	60 km/t 

553. Bromsuägar för godståg. 

Bromsvägens längd är av betydelse bl. a. vid bestämmande av försignalernas placering. En kort 
bromsväg är ur säkerhetssynpunkt fördelaktig, men förutsätter en hög utbromsning och ett 
stort antal bromsade vagnar och är sålunda jämförelsevis dyrbar att ernå. En lång bromsväg är 
visserligen ekonomiskt fördelaktigare, men medför mindre säkerhet och fordrar långa signal-
ledningar. I allmänhet räknar man med en största bromsväg av 700 m. 

Den största tillåtna hastigheten för ett tåg måste därför väljas så, att med den för handen varande 
bromskraften den nämnda bromsvägen icke. överskrides.. Enligt bild 552 och 553 skulle således den 
högsta tänkbara hastigheten för persontåg uppgå till c:a 110 km/tim och för godståg till c:a 
70 km/tim. 

995. Bromsning av tåg. Då ett i gång varande tåg skall stannas, måste dess levande 
kraft, d. v. s. den i tåget på grund av dess hastighet inneboende energien förintas av det 
friktionsarbete, som vid bromsningen utvecklas i beröringsytorna mellan bromsblocken 
och hjulen, vilket bl. a. ger sig till känna i form av en upphettning av bromsblock och 
hjulringar. För tågets hejdande medverkar det arbete, som erfordras att övervinna 
tågets gångmotstånd, varjämte en komposant av tyngdkraften medverkar till eller 
motverkar tågets hejdande, därest tåget befinner sig i en stigning eller i en lutning. 

För att ett bromssystem skall vara fullt användbart, måste man med detsamma 
kunna stoppa ett tåg på kortast möjliga vägsträcka, utan att våldsamma ryckar 
eller stötar därvid uppkomma i tåget. Sådana ryckar eller stötar uppstår genom 
sträckning av draginrättningarna eller hoptryckning av buffertarna på grund av 
ojämn bromsning i olika delar av tåget. Förutsättningarna för att dylika stötar 
eller ryckar ej skola uppstå äro följande: 
1. Alla fordonen skola hava samma utbromsning. 
2. Bromsen skall tillsättas och bromskraften uppnå sitt maximala värde samti-

digt i alla delar av tåget. 
3. Friktionskoefficienten skall vara densamma vid alla fordonen. 
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Under sådana förhållanden erhålla alla fordonen i tåget samma retardation och 
skola sålunda var för sig tillryggalägga samma bromsväg. 

Ar däremot någondera av dessa fordringar icke uppfylld, måste bromsnings-
arbete överföras från en viss del av tåget till en annan genom stöt- och draginrätt-
ningarna, vilket förorsakar orolig gång hos vagnarna. Skall tåget kunna stoppas 
utan ryckar, måste alla fordonen hava antagit samma retardation ögonblicket 
innan tåget stannar. Detta villkor uppfylles lättare, om bromsvägen och bromstiden 
ökas, emedan tillräcklig tid då erhålles för att krafterna i tåget skola hinna  ut-
jämnas. 

996. I persontåg är utbromsningen hos de olika vagnarna i allmänhet ganska jämn oeh upp-
går vanligen till 80 % av vagnvikten. I godståg är förhållandet icke så gynnsamt, enär lastens 
storlek utövar ett stort inflytande på utbromsningen hos de olika vagnarna. Om utbromsningen 
vid tom vagn är 80 %, erhålles i en del fall endast 25 % vid fullt lastad vagn. Vid KKG-bromsen 
inkopplas emellertid en andra cylinder vid lastad vagn, varigenom utbromsningen ökas till 
ungefär 55 %. Dylik s. k. lastbromsning kan även erhållas vid enkammarbromsar genom an-
vändning av en mekanisk anordning, s. k. lastväxel, varigenom bromsens utväxlingsförhål-
lande och sålunda även bromskraften och utbromsningen kan ökas, då vagnen är lastad. 

Vid de äldre genomgående broinsårna är bromskraften beroende av den slaglängd, som kolven 
i bromscylindern tillryggalägger vid bromsens tillsättning. Vid stor slaglängd erhålles ett mindre 
blocktryck, vid kort slaglängd däremot ett större tryck. På grund härav uppkommer en viss 
olikhet i retardationen hos de olika vagnarna i tåget, vilket även förorsakar en orolig gång under 
bromsningen. 

I tåg med genomgående broms sättes bromsapparaterna i verksamhet genom sänkning av 
trycket i tågets huvudledning. Trycksänkningens fortplantning i ledningen tager emellertid 
alltid en viss tid i anspråk, varför bromsarna i slutet av tåget komma att sättas i verksamhet 
senare än i främre delen av tåget. Härigenom komma buffertarna i tåget att hoptryckas. Då 
bromsarna sedan lossas, kommer,lokket och den främre delen av tåget, där bromsarna av samma 
skäl lossas först, att erhålla en häftig rörelse framåt, till följd av de frigjorda buffertkrafterna, 
med påföljd att tåget lätt kan ryckes isär. Detta kan förhindras genom att lokbromsen till-
sättes, strax innan bromsarna i läget lossas. 

Vid äldre bromssystem förvärras ovannämnda förhållande därav, att trycket i bromscylin-
dern vid bromsens tillsättning stiger ganska hastigt, så att trycket i första vagnens broms-
cylinder ofta uppnår sitt högsta värde, innan bromsen på den sista vagnen hunnit sättas i verk-
samhet. För en godstågsbroms är det ett huvudvillkor, att tryckstegringen i bromscylindern 
vid bromsens tillsättande, liksom även tryckminskningen vid bromsens lossande, sker relativt 
långsamt, så att en stötfri bromsning möjliggöres, även vid längsta godståg. 
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Persontågen hava i allmänhet icke så stor längd, varför bromstrycket här kan tillåtas stiga 
betydligt hastigare. Skillnaden i karaktär mellan godstågs- och persontågsbroms åskådliggöres 
i bild 554. 

Som synes, uppnår trycket i bromscylindern sitt högsta värde efter c:a 7 sek. vid persontågs-
bromsen, men först efter c:a 55 sek, vid godstågsbromsen. På motsvarande sätt försiggår även 
lossningen. - 

All bromsning av tåg måste ske lugnt och sansat. Detta gäller särskilt långa godståg. 

II. Bromsens allmänna anordning 

997. Bromsanordningen utgöres å varje bromsat fordon av bromsapparaterna 
och bromsrörelsen samt vid genomgående broms även av bromsrörledningen. 

998. Bromsapparaterna äro de organ (t. ex. bromsskruv eller bromscylinder) 
medelst vilka bromskraften alstras, samt de därtill hörande organ medelst vilka 
bromskraften regleras. Till lokets bromsapparater räknas även anordningarna för 
alstring av det erforderliga kraftmediet, ävensom apparater för manövrering av 
bromsen i tåget i dess helhet. 

Bromsapparaterna kunna påverkas antingen genom muskelkraften, handbromsar, 
eller genom ett kraftmedium, t. ex. ånga, tryckluft eller elektrisk energi. De sist-
nämnda bromsarna benämnas kraftbromsar. 

999. Bromsrörelsen utgöres av ett system av vevar, hävarmar, bommar och 
dragstänger m. m., genom vilka bromskraften från bromsapparaterna överföres 
till och fördelas- på bromsblocken. Bromsrörelsen kan vara anordnad på olika sätt, 

555. Skruabroms d toåaxlig tender. 1: 35. 
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556. Bromsrörelse för ångbroms å lok (Lilt. E10) 1:50_ 

men är i stort sett oberoende av bromsapparaternas beskaffenhet. En bromsrörelse för skruvbroms å tender visas i bild 555. En annan bromsrörelse för ångbroms å lok 
visas i bild 556. 

I bromsrörelsen märkes, se bild 556, bromsaxeln 1 med sina hävarmar 2 och 3, 
genom vilka kraften i bromscylindrarna överföres till den övriga bromsrörelsen, 
vidare bromsdragstängerna 4, 6, 7 och 8, utjämningsbalanserna 9, 10, 11 och 12, 
bromsbommarna 13 och blockhävarmarna 14, vilka tillika  utgöra upphängning för 
bromsblocken 15. Genom att utjämningsbalanserna ha olika långa armar blir trycket 
lika stort på alla bromsblocken. 

Medelst de å dragstängerna 4 anbragta hoptagningsmuttrarna 5 kunna drag-
stängerna förkortas och sålunda bromsrörelsen efterställas i samma mån som broms-
blocken avnötas, så att bromscylindrarnas kolvslag icke ökas utöver en viss före-skriven gräns. 

1000. Bromsblocken äro gjutna av tackjärn, tillsatt med stålskrot, så att en viss hårdhet erhålles. De voro förr i regel gjutna i ett stycke. Bild 557 visar ett dylikt block av äldre typ, som ännu ofta användes, huvudsakligen på tendrar. 
Eftersom materialet i dylika helgjutna bromsblock icke kan till fullo utnyttjas, 

utföras bromsblocken numera alltid delade, d. v. s den för avnötning utsatta delen 
är fastsatt i en särskild hållare eller bromsblocksko. Bild 558 visar ett dylikt broms- 
block, där det egentliga blocket 1 är fäst vid den av stålgjutgods utförda broms- 
blockskon 2 medelst bulten 3 och kilen 4. Vid detta utförande kan bromsblocket 
fullt utnyttjas, d. v. s. helt slitas ut, och lätt utbytas. Det visade blocket är för- 
sett med en fläns, som omfattar hjulflänsen, varigenom blocket bättre hålles i rätt 
läge i förhållande till hjulringen och förhindras att glida ut på densamma. 

För att hålla bromsblocket i rätt läge i förhållande till hjulets omkrets användes 
ofta en ställskruv 11 med spiralfjäder (se bild 557). Denna anordning behöver 
emellertid ofta justeras och har därför ersatts med den i bild 558 visade automa-
tiska bromsblockhållaren. Vid denna anordning hålles blocket av länken 5, vilken 
vid behov kan glida under den av spiralfjädern 6 belastade fjäderbrickan 7, varvid 
blocket automatiskt inställes efter hjulet. 

1001. De i bilderna 555 och 556 visade bromsrörelserna hava enkla bromsblock, 
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559. Anordning au dubbla bromsblock. 	 558. Bromsblock med sko. 1: 10. 
Tender litt. G. 1: 25. 

d. v. s. bromsblocken äro anbringade endast å ena sidan av varje bromsat hjul. 
Denna anordning, som på grund av utrymmesskäl oftast förekommer vid lok och 
tendrar, medför den olägenheten, att trycket från bromsblocket åstadkommer ett 
motsvarande sidotryck i axellagret. 

Användes däremot dubbla bromsblock, d. v. s. två block på varje hjul, se bild 559, 
komma blocktrycken att motverka varandra och axellagret skonas från extra 
påkänningar. Vid dubbla block blir även trycket pr block endast hälften så stort, -
som vid enkla block, vilket medför en effektivare bromsverkan. Friktionskoeffici-
enten har nämligen, såsom förut omtalats, ett högre värde, då trycket pr ytenhet 
av blockets yta är lägre. 

III. Handbromsar 
1002. Handbromsarna hava den stora olägenheten, att för deras betj änande 

erfordras en stor bromsar personal i tåget. På ett visst antal bromsvagnar i tåget, 
vilket antal är beroende av tågslag, hastigheter och lutningar, måste det finnas  sär-
skilda bromsare, till vilka lokföraren med ångvisslan ger tecken när de skola sätta. 
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till eller åter lossa bromsarna. För bromsningens säkra och rättidiga verkställande 
är man således beroende av bromsarpersonalens uppmärksamhet och raskhet. Dess-
utom åtgår det en jämförelsevis lång tid mellan signalgivandet och till dess brom-
sarna blivit tillsatta och utöva sin fulla verkan. Det förefinnes sålunda alltid en 
viss osäkerhet vid handbromsning, vilket gör att man är nödsakad hålla relativt 
låg tåghastighet. 

Vid statens järnvägar har handbromsning tidigare använts huvudsakligen i 
godståg, men är numera sedan 1920-talet ersatt med tryckluftbromsning 

Handbroms skall finnas å varje tanklok och å tendern till tenderlok, detta för 
att loket skall kunna bromsas även i kallt tillstånd, d.,3„5. s. -då ånga eller tryckluft 
för kraftbromsen saknas. 

Handbromsarna indelas i skruvbromsar och hävstångsbromsar. 

1. Skruvbroms 

1003. En vanlig anordning av skruvbroms, sådan den förekommer å många tendrar, 
visas i bild 555. Genom kringvridande av bromsveven 1 höjer eller sänkes den å 
skruvspindeln eller bromsskruven 2 gängade bromsskruvmuttern eller "tärningen" 
3, varigenom bromsen tillsättes eller lossas. Bromsskruvmuttern är nämligen an-
tingen omedelbart eller genom länkar förenad med bromshävarmen 6. Då bromsen 
åtskruvas, uppstår en dragning i stängerna 9 och 14, varigenom bromsblocken 
tryckas mot hjulen. Emedan utjämningsbalansen 13 är likarmad, och dessutom 
samtliga blockhävarmars delningsförhållande är detsamma, komma alla blocken 
att med lika kraft tryckas mot hjulen. 

560. Skruvbroms d treaxlig tender. 

I bild 560. visas bromsens anordning å en treaxlig tender med alla hjulen brom-
sade. Emedan utjämningsbalansens 1 övre arm är dubbelt så lång som den nedre, 
blir dragningen i stången 3 dubbelt så stor som i stången 2. Eftersom vidare ut-
jämningsbalansen 4 är likarmad, blir dragningen i stängerna 5 och 6 lika och 
vardera hälften av den i stången 3. Dragningen i bromsstängerna 2, 5 och 6 blir 
således lika, och då blockhävarmarnas delningsförhållande är detsamma, tryckas 
alla bromsblocken lika hårt mot hjulen. Måste av särskild orsak någon blockhäv-
arms delningsförhållande utföras olika de övrigas, kan man avpassa utjämnings-
balansen så, att trycket det oaktat blir lika på alla blocken. 

För tillsättning av skruvbromsen skall veven alltid vridas åt höger, d. v. s. med-
sols. Veven är i allmänhet fäst omedelbart på bromsskruven. men ofta erfordras 
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ett annat utförande. Så är t. ex. förhållandet å tendrarna till flera av statens järn-
vägars lok, där bromsskruven påverkas genom en bromsratt med vågrätt liggande 
axel och konisk kuggväxel. 

2. HävstØgsbroms 
1004. Denna broms skiljer sig från den förra endast därigenom att bromsveven 

och bromsskruven ersatts med en hävstång. Bild 561 visar en hävstångsbroms med 
hävstången anbringad vid ena sidan av hytten. Vid bromsning drages handtaget 
på hävstången 1 bakåt och nedåt. Därvid lyftes 
dragstången 2 och hävarmen 3 å bromsaxeln 4, 
varvid bromsblocken tryckas mot hjulen. För  
underlättande av bromsringen kan hävstången  
fasthållas i bromsläget genom en spärranordning.  Hävstångsbroms förekommer å vissa äldre tank- 	

111alok. Den i bilden visade bromsen benämnes Exters  
hävstängsbroms. 

561. Exters hävstångsbroms. 1: 30. 

IV. Kraftbromsar 

1005. Såsom redan framhållits förstås med kraftbromsar sådana bromsar, vid vilka 
bromskraften alstras genom ångtryck, lufttryck eller elektrisk energi. De äro 
antingen lokala eller genomgående. 

Till det förstnämnda slaget hör ångbromsen, eftersom densamma alltid verkar 
endast på det fordon, som uppbär bromsens kraftkälla, d. v. s. på loket. 

Med genomgående broms menas en sådan broms, vid vilken bromsapparaterna 
å de olika fordonen i tåget kunna sättas i verksamhet och manövreras från ett 
ställe i tåget, vanligen från loket, därigenom att desamma äro anslutna till en 
genom hela tåget gående bromsledning. De genomgående bromsarna äro även själv-
verkande (automatiska), eftersom de, om skada uppstår å bromsledningen, t. ex. 
genom tågets isärslitning, automatiskt sättas i verksamhet i hela tåget. 

Till de genomgående bromsarna räknas luftbromsar, vilka utgöras av sugluft-
eller - vakuumbroms och trycklu f tbroms och vid vilka bromskraften åstadkommes 
genom lufttryck, samt elektriska bromsar, vid vilka bromskraften åstadkommes 
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genom elektrisk energi. Det förekommer dock även tryckluftbroms, som icke är 
genomgående och icke heller självverkande, nämligen s. k. direktbroms. 

I det följande kommer endast ångbromsen och tryckluftbromsen att närmare 
behandlas. 

1. Ång broms 

1006. Ångbromsar utgöres av en cylinder med rörlig kolv, på vilken ångtrycket 
får verka, samt en bromsventil, medelst vilken föraren reglerar ångans tillströmning 
till cylindern vid bromsens tillsättning och utströmning vid bromsens lossning. 
Cylinderkolvens rörelse och trycket på densamma, överföres genom en kolvstång 
till bromsrörelsen och genom denna på vanligt sätt till bromsblocken, se bild 557, 

1007. Ångbromscylindern är genom en fästfläns fastskruvad vid lokramen, 
antingen i lodrätt eller vågrätt läge. Dess vanliga utförande framgår av bild 562. 
Kolven 2 är styrd i locket 6 genom den vid kolven fastsatta styrhylsan 3, i vilken 
även kolvstången 4 är fäst genom bulten 5. 

Om ångbromsen är kombinerad med handbroms, är kolvstångens yttre ända 
försedd med ett långhål, så att bromshävarmen, till vilken kolvstången är kopplad, 
kan röra sig obehindrat, då handbromsen användes. 

Ångan in- och utströmmar genom röret 9. Då ångan strömmar ut återföres kolven 
till sitt utgångsläge av spiralfjädern 10. Kondensvatten som samlas avledes genom 
ventilen 11, vilken automatiskt stänges av ångtrycket, men åter öppnas av en liten 
spiralfjäder 12, då ångan strömmat ut. För att så mycket som möjligt minska ångans 
kondensering är cylindern isolerad. 

I cylinderlocket 6 finnes ett hål 8, genom vilket rummet framför kolven står i 
förbindelse med fria luften. Om cylindern uppsättes stående, anbringas hålet i stället 
vid 7, d. v. s. vid cylinderns lägsta punkt. 

1008. Ångbromsventilens utförande framgår av bild 563. Ventilen består av 
en överdel och en underdel. På underdelens plana yta kan vridsliden 4 inställas i 
olika lägen medelst handtaget 1 och spindeln 2. Slidens vridning begränsas av balken 
14, vars ändar stoppa mot klacken 16 i ventilhuset. 

Ventilen står genom röret 10 i förbindelse med ventilstället på pannan, genom 
röret 19 med bromscylindern och genom röret 13 med fria luften. Trycket i broms- 
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cylindern kan avläsas på en manometer, som genom en rörledning anslutes till för-
skruvningen 18. 

Sliden är försedd med tvenne urtagningar 5 och 9, genom vilka kanalen 17 kan 
sättas i förbindelse antingen med kanalen 6 eller med kanalen 11. Genom hålet 8 
i sliden kommer ångtrycket att även verka på slidens översida och sliden därigenom 
pressas mot slidplanet. 

Handtaget 1 kan intaga tre lägen, I, II och III. I bilden ligger handtaget i läget 
II, mittläget, varvid alla kanaler äro avstängda. 

Vrides handtaget till läget I, lossläget, komma kanalerna 6 och 17 i förbindelse 
med varandra genom urtagningen 5 i sliden, varigenom bromscylindern sättes i för-
bindelse med fria luften (bromsen lossas). 

Vrides handtaget mot läget III, bromsläget, kommer slutligen urtagningen 9 i sli-
den att vridas fram över den spetsigt utformade kanalen 17. Därvid börjar ånga 
strömma till bromscylindern och bromsen tillsättes. Ju mer handtaget vrides mot 
läget III desto mer öppnas kanalen 17 och desto mer ökas trycket i cylindern. 

Skall ett visst bromstryck bibehållas under en stund, återföres handtaget till 
läget II. 

Genom den å ventilen anbringade smörjkoppen 7 kan smörjmedel med tillhjälp 
av ångan tillföras vridsliden och bromscylindern. Smörjkoppen visas i genomskär-
ning å bild 505. 
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2. Tryckluftsbroms 
a. Olika bromssystem 

1009. Såsom framgår av benämningen åstadkommes bromskraften vid dessa 
bromsar medelst komprimerad luft, som får verka i en på varje bromsat fordon an-
ordnad cylinder med rörlig kolv. Kolvens rörelse och luftens tryck på kolven över-
föres genom ett hävstångssystem, bromsrörelsen, till bromsblocken, som därigenom 
tryckas mot hjulen. I ett tryckluftbromsat tåg finnes en dylik anordning såväl på 
loket, såvida detta ej är försett med ångbroms, som på ett större eller mindre antal av vagnarna. De övriga vagnarna i tåget äro endast utrustade med en genom-
gående luftledning, som kan hopkopplas med luftledningen på de bromsade vag-narna, så att en sammanhängande luftledning, den s. k. huvudledningen, erhålles 
längs hela tåget. Den erforderliga komprimerade luften alstras genom en å loket 
befintlig luftpump eller kompressor. 

1010. Med avseende på verkningssättet skiljer man mellan enkammarbromsar och 
tvåkammarbromsar, vartill kommer ytterligare ett system, nämligen Kunze-Knorr-
bromsen, vilken kan anses vara en kombination av de båda föregående. 

Beträffande enkammarbromsarna skiljer man mellan gradvis lossbara och icke 
gradvis lossbara. Till de sistnämnda höra de äldre tryckluftssystemen Knorr, Wes-
tinghouse och New York, av vilka Knorrbromsen i vissa fall fortfarande kommer 
till användning i Sverige, bl. a. på vissa ånglok, och i regel på tendrar och elektro-
lok. Hit hör även tryckluftbroms system Knorr-EG resp. -EP, som är en för-
bättring av den äldre Knorrbromsen och som införts på de smalspåriga banornas 
vagnar. 

Till de gradvis lossbara enkammarbromsarna hör i första hand Hildebrand-Knorr-
bromsen, som sedan 1930-talet fått en vidsträckt användning, samt därjämte tryck-
luftbromsar system Drolshammer, Hardy, Breda m. fl. De sistnämnda äro emeller-
tid icke införda i Sverige. 

1011. Med avseende på tryckluftbromsarnas verkningssätt skiljer man även mel-
lan godstågs-, persontågs- och snälltågsbromsar. Godstågsbromsarna karakteriseras 
därav att trycket i bromscylindrarna får stiga relativt långsamt, så att fulltryck 
vanligen icke erhålles förrän efter 50 å 60 sek. Detta för att undvika ryckar och 
stötar i långa godståg. Vid persontågsbromsarna sker däremot tryckstegringen 
betydligt hastigare, så att full bromsverkan erhålles redan efter 6 à 10 sek. Snäll-
tågsbromsarna, som endast användes i tåg med hastigheter över 100 km/tim., ha 
ändå kortare ansättningstid, i det att full bromsverkan här erhålles efter 3 à 6 sek. 
Snälltågsbromsarna karakteriseras även därav, att bromskraften vid hög hastighet 
är betydligt större än vid låg hastighet och att den automatiskt minskas då hastig-
heten nedgått till ett visst värde. 

I det följande lämnas en kortfattad redogörelse för de viktigaste bromssystemens 
verkningssätt. 

1. Enkammarbromsen 
1012. En dylik bromsutrustning visas schematiskt i bild 564 och består av 

huvudledningen E, bromscylindern C med den förskjutbara kolven K, hj älpluftbe- 
hållaren L och regleringsventilen G. 

Före tågets avgång uppladdas bromssystemet med tryckluft från loket, van-
ligen till ett tryck av 5 kg/cm2. Tryckluften strömmar från huvudledningen genom 
regleringsventilen G in i hjälpluftbehållaren L, som sålunda fylles med luft till 
ett tryck av 5 kg/cm2. Bromscylinderns arbetskammare C står härunder i förbin-
delse med fria luften genom regleringsventilen G. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



Vill föraren bromsa, har han att medelst den för bromsens manövrering avsedda 
förarventilen på loket, släppa ut en viss mängd luft ur huvudledningen. Broms-
ningens styrka är härvid till en viss gräns beroende av trycksänkningens storlek. 
Till följd av trycksänkningen i huvudledningen sättes hjälpluftbehållaren L genom 
regleringsventilen i förbindelse med bromscylinderns arbetskammare C, varvid 
tryckluft inströmmar i denna kammare och skjuter kolven K åt vänster, så att 
bromsblocken pressas mot hjulen. Rummet till vänster om kolven K står ständigt 
i förbindelse med fria luften. Trycket i bromscylindern kan ökas gradvis ända tills 
tryckutjämning uppnås mellan hjälpluftbehållaren och bromscylindern (fullbroms-
ning). 

För att lossa bromsen har föraren att genom förarventilen öka trycket i huvud-
ledningen. Härvid avbryter regleringsventilen förbindelsen mellan hjälpluftbehål-
laren och bromscylindern, vars arbetskammare C i stället sättes i förbindelse med 
fria luften, samtidigt som tryckluft från huvudledningen strömmar in i hjälpluft-
behållaren, så att denna ånyo uppladdas. Då luften från arbetskammaren C strömmat 
ut, återföres kolven K till sitt utgångsläge av fjädern F (bromsen lossas). 

o 

564. Enkammarbroms, schematisk bild. 

1013. Den vanliga enkammarbromsen har den stora nackdelen att den icke kan 
lossas gradvis. Lossningen blir nämligen fullständig, så snart regleringsventilen vid 
ökning av huvudledningstrycket går över i lossläge och därmed sätter bromscylin-
.dern C i förbindelse med fria luften. Vid upprepade, tätt på varandra följande 
broetsningar och lossningar hinner därför trycket i hjälpluftbehållaren ej att uppnå 
.sitt fulla värde mellan varje bromsning, utan sjunker alltmer, varigenom bromsen 
så småningom utmattas. Vid bromsens handhavande måste därför iakttagas, att 
-en förnyad bromsning icke får utföras, förrän hjälpluftbehållaren med säkerhet 
ånyo blivit uppladdad. Enkammarbromsen är därför mindre lämplig för långa tåg 
och i långa lutningar. Den har dock vissa fördelar, nämligen kort ansättningstid och 
sålunda kort bromsväg samt jämförelsevis ringa luftförbrukning. 

Till de vanliga enkammarbromsarna höra Knorr-, Westinghouse- och New York-
bromsarna. 

-2. Tvåkammarbromsen 
1014. En schematisk bild av denna tryckluftbroms visas i bild 565. 
De viktigaste delarna äro huvudledningen E och den därtill direkt anslutna broms-

cylindern AB, vilken genom en förskjutbar kolv K är delad i två kamrar A och B, 
av vilka den senare ständigt står i förbindelse med huvudledningen. Reglerings-
ventil finns således ej. 

Före tågets avgång uppladdas systemet av lokföraren med luft av t. ex. 5 kg 
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565. Två kammarbroms, schematisk bild. 

tryck. Från huvudledningen inströmmar tryckluften i kammaren B och därifrån 
förbi den på kolven K befintliga lädermanschetten in i kammaren A, som således 
även fylles med luft till ett tryck av 5 kg/cm 2. 

Då lokföraren vill bromsa och fördenskull släpper ut luft ur huvudledningen, 
sjunker trycket även i kammaren B. På grund av det i kammaren A rådande högre 
trycket föres kolven K åt vänster och bromsen träder i verksamhet. Genom att 
gradvis sänka trycket i huvudledningen och därmed även i kammaren B, kan 
bromskraften ökas gradvis. Den största bromskraften ernås följaktligen, då över- 
trycket i B-kammaren och sålunda även i huvudledningen fullständigt uttömts. 

För att lossa bromsen har föraren att släppa in tryckluft i huvudledningen och 
i B-kammaren. Trycket från A-kammaren på kolven K upphäves härigenom allt-
mera, d. v. s. bromsen lossas. Bromsen kan följaktligen lossas gradvis. Den är icke 
fullständigt loss, förrän trycket i B-kammaren uppnått sitt ursprungliga värde 
och kan därför icke utmattas. 

Tvåkammarbromsens fördelar består huvudsakligen i dcss enkelhet samt däri, 
att den kan lossas gradvis och att den icke kan utmattas. Dess nackdelar äro den 
synnerligen stora luftförbrukningen samt den långa ansättningstiden innan full-
bromsning ernås, varigenom bromsvägen blir jämförelsevis lång. På grund av dessa 
nackdelar har tvåkammarbromsen icke kommit till någon vidsträcktare använd-
ning. Till detta bromssystem hör den s. k. Carpenter-bromsen. 

3. Kunze-Knorr-bromsen 
1015. Såsom förut framhållits är Kunze-Knorr-bromsen en kombination av de 

förut beskrivna enkammar- och tvåkammarbromsarna. Genom denna kombination 
har det blivit möjligt att förena enkammarbromsens fördelar, kraftig bromsverkan 

466. KK-broms, schematisk bild, visande cylinderkolvarnas läge vid lossad broms. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



428 

och ringa luftförbrukning, med tvåkammarbromsens mest framträdande fördelar, 
nämligen att kunna lossas gradvis och icke kunna utmattas. Härigenom blir denna 
broms särskilt lämplig för långa godståg i långa och branta lutningar. 

Bild 566 visar schematiskt Kunze-Knorr-bromsutrustningen på en vagn. Broms-
ens viktigaste delar äro bromscylindern A-B-C, regleringsventilen G och huvud-
ledningen E. 

Som framgår av bilden består bromscylindern av tvenne i ett stycke gjutna cy-
lindrar, nämligen enkammarcylindern C och tvåkammarcylindern AB. I vardera 
cylindern finnes en förskjutbar kolv. Genom kolven i tvåkammarcylindern delas 
denna cylinder i tvenne kamrar A och B, av vilka A-kammaren genom en rörled-
ning ständigt står i förbindelse med luftbehållaren A,. Båda kolvarnas kolvstänger 
äro genom hävarmar förbundna med bromsrörelsen. Regleringsventilen G är an-
bringad på bromscylindern och direkt ansluten till huvudledningen E. 

Till utrustningen hör även en omställningsanordning (ej visad å bilden), genom 
vilken en kikkran i regleringsventilen kan inställas i olika lägen, I och II, medelst 
handtag, anbragta å vagnens långsidor. Läget I användes då vagnen är tom,läget 
II då den är lastad. Ligger handtagen i läget I erhålles ingen bromskraft från B-
kolven, utan uteslutande från C-kolven. Ligger däremot handtagen i läget II er-
hålles vid fullbromsning bromskraft från båda kolvarna. Bromskraften vid lastad 
vagn blir härigenom betydligt större än vid tom vagn, vilket är önskvärt med hän-
syn till den lastade vagnens större vikt. 

1016. Vid bromssystemets uppladdning strömmar tryckluft från huvudledningen 
E genom regleringsventilen G till B-kammaren, varvid tvåkammarkolven skjutes 
åt höger. Då densamma uppnått sitt högra ändläge frilägges kanalen X och luften 
strömmar genom denna åter till regleringsventilen och därifrån in i A-kammaren 
och behållaren A,. Kamrarna B och A och behållaren A, fyllas sålunda med luft 
av samma tryck som i huvudledningen. Enkammarcylindern C står härunder genom 
regleringsventilen i förbindelse med fria luften. 

Då systemet är uppladdat och bromsen sålunda loss, intaga cylinderkolvarna 
och bromsrörelsen de lägen, som visas i bild 566. 

1017. Bromsning åstadkommes på vanligt sätt genom sänkning av trycket i 
huvudledningen. Regleringsventilen går härvid över i bromsläge och öppnar en för-
bindelse mellan B och C, samtidigt som förbindelsen från C till fria luften avbrytes. 
Tryckluft strömmar sålunda från B-kammaren till enkammarcylindern C, vars 
kolv härigenom skjutes åt vänster och bromsen tillsättes, se bild 567. Luftöver-
strömningen sker i början hastigt, men när trycket i C stigit till 0.6 kg/cma sker 
luftöverströmningen långsammare. 

567. KK-broms, schematisk bild, visande cylinderkolvarnas läge vid driftbromsning. 
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Efterhand som trycket i B-kammaren avtager, förflyttar sig B-kolven långsamt 
åt vänster på grund av det i A-kammaren rådande; högre trycket, se bild 567. 
Förbindelsen mellan 33, och A avbrytes nämligen, så snart kolven i regleringsven-
tilen går över i bromsläget. 

Till följd av , B-kolvens rörelse åt vänster sjunker efterhand trycket i A-kam-
maren. När trycket därstädes sjunkit så mycket att det något understiger det i 
huvudledningen kvarstående trycket, går kolven i regleringsventilen över i det s. k. 
bromsslutläget, varvid -.luftöverströmningen från B till C avbrytes. 

Genom att ytterligare sänka trycket i huvudledningen kan trycket i C-kammaren 
gradvis ökas, ända tills detta tryck uppnår samma värde, som trycket i B-kammaren 
(tryckutjämning). Intager den förut omnämnda omställningsanordningen läget I har 
nu den maximala bromskraften för detta läge uppnåtts. Såsom av bild 567 framgår, 
erhålles ingen bromskraft från B-kolven. Bromsen har under detta skede fungerat 
på samma sätt som en vanlig enkammarbroms. 

Intager omställningsanordningen däremot läget II så fortsätter bromsningsför-
loppet på följande sätt: När tryckutjämning mellan B och C inträder, avbrytes 
förbindelsen dem emellan genom regleringsventilen och B-kammaren sättes i stället 
i förbindelse med fria luften, varigenom densamma fullständigt tömmes. Genom 
trycket i A-kammaren skjutes B-kolven längre åt vänster, tills långhålet i kolv-
stången erhåller anliggning mot bulten i bromsrörelsen, se bild 568, varefter även 
trycket på denna kolv överföres till bromsblocken. Till bromskraften från C-kolven 
kommer alltså nu även bromskraften från B-kolven. 

L 
568. KK-broms, schematisk bild, visande cylinderkolvarnas läge vid fullbromsning 

med omställningen i läge II (lastad vagn). 

Av det föregående framgår, att en gradvis skeende ökning av bromskraften endast 
är möjlig under broetsningens första skede, d. v. s. tills tryckutjämning mellan B 
och C inträder. 

1018. Lossning sker genom att öka trycket i huvudledning. Enkammarcylindern 
C sättes därvid genom regleringsventilen i förbindelse med fria luften, varigenom 
bromskraften minskas. C-kolven återföres till sitt utgångsläge av en i cylindern 
inlagd spiralfjäder. Samtidigt börjar B-kammaren att fyllas med luft från huvud-
ledningen. Då trycket på B-sidan av kolven övervinner trycket på A-sidan, skjutes 
kolven långsamt åt höger, varvid trycket i A-kammaren ökas. 

Om tryckökningen i huvudledningen avbrytes (gradvis lossning) fortsätter loss-
ningen på ovannämnt sätt, tills trycket i A-kammaren obetydligt överstiger trycket 
i huvudledningen. Kolven i reglermgsventilen går 4å över i det s. k. loss-slutläget 
och luftutströmningen från C-kammaren avbrytes, ;ävensom luftinströmningen 

i 	kammaren. På så sätt kan lossningen fortsättas gradvis, tills B-kolven åter intager 
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sitt högra ändläge, se bild 565, och det ursprungliga trycket erhållits i såväl huvud-
ledningen som i B- och A-kammaren. 

Den gradvisa lossningen, liksom den gradvisa bromsringen, är möjlig endast 
beträffande den från C-kolven härrörande bromskraften. 

Utblåsningskanalen för enkammarcylindern är avpassad så, att bromsen icke 
är fullständigt loss, förrän systemet är fullt uppladdat. På grund härav kan Kunze-
Knorr-bromsen icke utmattas på samma sätt som den vanliga enkammarbromsen. 

Kunze-Knorr-bromsen förekommer dels såsom ren godstågsbroms (KKG) och 
dels såsom persontågsbroms (KKP), ehuru den senare även kan omställas för gods-
tåg. Den ovan lämnade beskrivningen gäller för båda bromssystemen, dock med 
den skillnaden att omställningsanordningens lägen torn och last vid KKG-bromsen 
motsvaras av lägena godståg resp. persontåg vid KKP-bromsen. 

4. Hildebrand-Knorr-bromsen 
1019. Hildebrand-Knorr-bromsen (HiK) är en enkammarbroms, ehuru betydligt 

förbättrad i jämförelse med den förut beskrivna vanliga enkammarbromsen. Dess 
förnämsta egenskaper äro följ ande : 

Bromsen är gradvis lossbar, i motsats till den vanliga enkammarbromsen. 
Kolvkraften är oberoende av kolvslagets storlek, vilket icke är fallet, varken 

vid den vanliga enkammarbromsen eller vid KK-bromsen, vid vilka kolvkraften 
avtager då kolvslaget ökas. 

Bromsen är automatiskt eftermatande, varmed menas, att tryckluft automatiskt 
tillföres bromscylindern i händelse av läckage från densamma, t. ex. genom otäthet. 
Härigenom bibehålles kolvkraften konstant. 

Bromsen är ej fullständigt loss förrän trycket i bromssystemet återställts till sitt 
ursprungliga värde. Härigenom kan bromsen icke utmattas genom omedelbart efter 
varandra företagna bromsningar och lossningar. 

Hildebrand-Knorrbromsen har tre olika utföringsformer, nämligen för godståg, 
HiKG-broms, för persontåg, HiKP-broms, och för snälltåg, HiKS-broms. 

Beträffande de olika HiK-bromsarnas verkningssätt hänvisas till särskilda be-
skrivningar över desamma. 

b. Tryekluftbromsens allmänna anordning 

1020. De å loket förefintliga bromsapparaterna äro avsedda dels för alstring och 
magasinering av den erforderliga tryckluften och dels för manövrering av tryckluft-
bromsen i hela tåget. En fullständig bromsutrustning å lok och tender visas å plansch 
I. De viktigaste apparaterna äro : 

luftpump med pumpreglerare, vilken automatiskt reglerar pumpens arbete ; 
huvudbehållare för tryckluftens magasinering; 
förarventil med ledningstryckreglerare och manometrar för manövrering av bromsen 

i hela tåget; 
direktbromsventil med växelventil och säkerhetsventil för direkt bromsning av 

loket; 
en eller flera bromscylindrar med hjälplu f tbehållare och regleringsventil: reglerings-

ventilen på tendern kombineras vanligen med en mellanventil, genom vilken bromsen 
kan inställas för såväl godståg som persontåg; själva loket utrustas emellertid i 
regel icke med bromscylinder för tryckluft, utan bromsas vanligen medelst ångbroms ; 

huvudledning med kopplingskranar och slangkopplingar vid lokets båda ändar, 
för anslutning till huvudledningen i tåget. 

Lok, som är utrustat med apparater för tryckluftbroms, är i regel även utrustat 
med apparater för tryckluftsandning (ej visade i plansch I). 
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3. Beskrivning av de olika bromsapparaterna 
a. Luftpumpar med tillbehör 

1021. Pumparna drivas med ånga från lokpannan. Avloppsångan ledes vanligen 
in i cylindrarnas avloppsrör, eljest till matarvattenförvärmaren, då sådan finnes. 

Med avseende på verkningssättet förekomma olika typer av pumpar, nämligen 
enstegs- tvåstegs och tvåstegs-kompoundpumpar. 

1. Enstegsluftpump, plansch II 
1022. Vid denna luftpump komprimeras luften i ett steg, d. v. s. i endast en 

arbetscylinder, till det önskade sluttrycket, vanligen 8 kg/cm2. På grund av sin jäm-
förelsevis låga kapacitet kommer denna luftpump till användning endast på mindre 
lok, där luftförbrukningen icke är så stor. 

Pumpen består av tvenne över varandra anordnade cylindrar, ångcylindern 4 
överst och luftcylindern 6 underst. Ångcylindern omgives av en isolerande träbe- 
klädnad, som fasthålles av en beklädnadsplåt. Luftcylindern är försedd med kyl-
flänsar och på densamma äro anordnade fyra luftventiler, varav två sugventiler 
21 på vänstra sidan av cylindern och två tryckventiler 22 på högra sidan. Själva 
ventilerna, som utgöras av ihåliga, helt slutna cylindrar, s. k. Christensenventiler, 
äro sinsemellan lika och inbyggda i särskilda ventilhus, vilka lätt kunna borttagas 
och utbytas. 

Cylindrarna äro monterade på en mellandel 5. Ångkolven 10 och luftkolven 11 
äro monterade på en gemensam kolvstång 13, vilken löper i tvenne i mellandelen 
anordnade packboxar. Både ångcylindern och luftcylindern äro dubbelverkande. 

På ångcylinderns övre lock 1 äro pumpens ångfördelningsorgan anordnade, se 
även bild 569. De utgöras av omkastningssliden 14, som genom slidstången 15 föres 
uppåt eller nedåt vid ångkolvens rörelse, samt omkastaren 17 med pumpsliden 18, 
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som reglerar ångans inströmning växelvis över eller under kolven i ångcylindern. 
Omkastaren består av tvenne olika stora kolvar, förenade av ett mellanstycke, 
vid vilket pumpsliden 18 är fäst. 

1023. Då ångventilen till pumpen öppnas, inströmmar ångan genom tilloppskana-
len e i slidkammaren d och därifrån genom kanalen i till omkastningsslidens slid-
kammare r. Rummet k, till höger om den större kolven, sättes genom omkastnings-
sliden 14 växelvis i förbindelse med slidkammaren r och avloppskanalen g. Rum-
met I, till vänster om den mindre kolven, står genom kanalerna p och p, (se bild 
570) samt spåret m1  i slidfodret 2 ständigt i förbindelse med avloppskanalen g, var-
för trycket i rummet I alltid är detsamma som i avloppskanalen. 

Vid det å plansch II och bild 569 visade läget av pumpsliden 18 och omkastnings-
sliden 14 strömmar ångan från slidkammaren d genom kanalen f in i ångcylindern 
under kolven 10 och driver denna uppåt. Då kolven närmar sig slutet av sitt slag, 
stöter slidomkastningsplåten 16 emot ansatsen på slidstången 15 och skjuter denna 
jämte omkastningssliden 14 uppåt. Sliden avbryter därvid förbindelsen mellan kana-
lerna m och n och öppnar kanalen o. Genom denna kanal samt spåret o, och hålet 
oo  i fodret 2 (se bild 570) strömmar färskånga från slidkammaren r till rummet 
k. Härigenom tryckel omkastaren 17 jämte sliden 18 åt vänster, varvid kanalen e 
avtäckes och i stället kanalen f sättes i förbindelse med avloppskanalen g. Ånga 
från slidkammaren d strömmar nu genom kanalen e in i ångcylindern ovanför 
kolven och driver denna nedåt, samtidigt som den förbrukade ångan på kolvens 
undersida utströmmar genom kanalerna f och g. 

570. Foder för omkastaren. 1: 3. 

När ångkolven närmar sig slutet av sitt nedåtgående slag stöter slidomkast-
ningsplåten 16 emot knappen i nedre änden av slidstången 15 och drager denna 
jämte omkastningssliden 14 nedåt. Sliden förbinder därvid kanalerna m och n och 
genom dem även spåren m, och n, i fodret 2 med varandra (se bild 570), varvid 
ångan i rummet k genom hålet n2 och spåren n1  och m1  utströmmar i avlopps-
kanalen g. 

På utsidorna av omkastarens båda kolvar råder således nu samma tryck som i 
avloppskanalen g, under det att insidorna av kolvarna påverkas av ångtrycket i 
slidkammaren d. Eftersom den högra kolven har större yta än den vänstra skjutes 
omkastaren 17 jämte pumpsliden 18 åt höger, varvid ångkanalen f avtäckes och 
ångkanalen e sättes i förbindelse med avloppskanalen g. Ångan strömmar således in i ångcylindern under kolven, som åter drives uppåt, samtidigt som den för-
brukade ångan ovanför kolven utströmmar genom kanalerna e och g. På så sätt 
inströmmar ångan växelvis under eller över kolven i ångcylindern. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



433 

Då ångkolven 10 och således även luftkolven 11 rör sig uppåt, insuges luft genom 
luftintaget 20 och den nedre sugventilen 21 i rummet under luftkolven 11, sam-
tidigt som luften ovanför luftkolven komprimeras och utpressas genom den övre 
tryckventilen 22 till huvudbehållaren. Vid kolvarnas rörelse nedåt insuges luft genom 
den övre sugventilen 21 i rummet ovanför luftkolven, under det den förut insugna 
luften under kolven komprimeras och utpressas genom den nedre tryckventilen 22 
till huvudbehållarna, där trycket efterhand stiger intill dess sluttrycket, 8 kg/cm2, 
uppnåtts. 

För att pumpen skall kunna arbeta måste ångtrycket vara c :a 1.5 kg högre än 
trycket i huvudbehållaren. Vid ett luftmottryck av 6.5 kg/cm2  och ett ångtryck av 
12 kg/cmz komprimerar pumpen 0.9 m3 fri luft pr min. med c :a 75 dubbelslag. 

I ångcylinderns botten är anbringad en vattènavledningsventil 23, genom vilken 
kondensvattnet automatiskt avtappas. Ventilen hålles stängd av ångtrycket, men 
öppnas av en liten spiralfjäder, då pumpen stannat och ångtrycket gått ned. Kon-
densvatten, som eventuellt bildas i luftcylindern, kan avtappas medelst en i cylin-
derns nedre lock anbringad avtappningskran 24. 

1024., För pumpens smörjning användes dels en smörj blåsa på ångtilloppsröret 
(se plansch I), dels en smörjkopp 25 på övre cylinderlocket och dels en liknande 
smörjkopp 26 på luftcylindern. Kolvstången smörjes medelst en smörjring 27, be-
stående av en tvådelad metallring med filtinlägg, indränkt med olja. 

1025. Smörjblåsan, se bild 571, utgöres av en klotformig oljebehållare, försedd med 
ett i botten fastsatt smörjrör 3, i vars övre ände är insatt en nippel med 0.75 mm hål. 

Då ångan pådrages, strömmar en del genom smörjröret in i smörjblåsan, där den 
kondenseras. Eftersom kondensvattnet är tyngre än oljan, sjunker det till bottnen, 
varvid oljan lyftes uppåt och efter hand sipprar ned genom hålet i smörjröret. I 
ångröret blandas oljan med ångan och medföljer denna till pumpens ångfördel-
ningsorgan och ångcylindern. 

Innan olja påfylles i smörjblåsan, skall där befintligt kondensvatten avtappas 
medelst avtappningsskruven 4. Smörjning medelst smörjblåsan har den olägenheten 
att olja inmatas i ångröret även då luftpumpen icke arbetar, varigenom en onödig 
oljeförbrukning uppstår. 

571. Smörjblåsa. 1: 3. 
572. Smörjkopp fill ångfördelnings-

organet. 1: 2. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



434 

Smörjmedel kan även vid behov införas i pumpens ångfördelningsorgan medelst 
den på toppen anbringade smörjkoppen, se bild 572. Smörjmedlet, som inpressas 
medelst skruvproppen 1 sedan krankiken 2 öppnats, uppsamlas i rummet h, se bild 569, och sipprar därifrån genom fina kanaler i de båda oljefördelarna 19 till de båda slidkamrarna d och r. 

För smörjning av luftpumpen användes i vissa fall en särskild smörjpress. En 
beskrivning av denna lämnas i samband med beskrivning av tvåstegspumpen. 

2. Tvåstegsluftpump, plansch III 
1026. Denna luftpump har större kapacitet än den förut beskrivna enstegs-pumpen och är även mera ekonomisk med avseende på ångförbrukningen. Luftens 

komprimering sker i två steg, d. v. s. först i en större cylinder, lågtryckscylindern, 
och därefter i en mindre, högtryckscylindern. Såväl ångcylindern som luftcylindrarna 
äro dubbelverkande. 

Cylindrarna äro anordnade vertikalt och axiellt över varandra, med ångcylindern 4 överst och högtrycksluftcylindern 8 underst. Båda luftcylindrarna äro försedda 
med kylflänsar. Cylinderkolvarna 10, 11 och 12 äro monterade på en gemensam kolvstång 13 och röra sig sålunda samtidigt. 

1027. Luftventilerna äro av samma typ, som vid enstegspumpen. På lågtrycks-
luftcylindern äro anordnade två sug- och två tryckventiler, varvid en sug- och en 
tryckventil äro inbyggda i ett gemensamt ventilhus. På högtrycksluftcylindern 
finnas fyra tryckventiler, inbyggda i var sitt ventilhus. Alla tryckventilerna äro lika 
stora och något mindre än sugventilerna. 

Övre ångcylinderlocket 1 med de därå anordnade ång f ördelningsorganen, se bild 569, överensstämmer fullständigt med ångcylinderlocket på den förut beskrivna enstegspumpen, med undantag av omkastningsslidstången 15. Denna är vid två-
stegspumpen något kortare, på grund av att slaglängden vid denna pump är mindre än vid enstegspumpen. 

1028. Tvåstegspumpens verkningssätt med avseende på ångcylindern är detsamma 
som vid enstegspumpen och hänvisas därför till beskrivningen av denna. 

Vid det å plansch III visade läget av pumpsliden 18 inströmmar, ångan under ångkolven 10 och driver denna, ävensom luftkolvarna 11 och 12, uppåt. Lågtrycks-luftkolven 11 insuger därvid luft genom det högra luftintaget 20, ventilen V1  och kanalen s till rummet P under kolven. 
När kolven sedan föres nedåt, pressas luften genom kanalen s, ventilen V1, kanalen t, ventilen V4  och kanalen u in i rummet R i högtrycksluftcylindern, där trycket stiger till omkring 1.9 kg/cma. Samtidigt insuges luft genom det vänstra luftintaget 

20, ventilen V2  och kanalen x till rummet Q ovanför lågtrycksko ven. Under kolvarnas följande uppåtgång komprimeras luften i rummet R ytterligare och pressas genom kanalen u, ventilen V, och kanalen z in i huvudbehållaren. Samtidigt pressas den i rummet Q insugna luften genom kanalen x, ventilen kanalen y, ventilen V6  och kanalen y in i rummet S under högtryckskolven, med ett tryck av omkring 1,9 kg/cma, för att, när kolven åter går nedåt, genom ven-tilen V6  och kanalen z tryckas in i huvudbehållaren, där trycket efter hand stiger intill dess sluttrycket, 8 kg/cm, uppnåtts. 
Denna luftpump komprimerar 1.5 m$ fri luft pr min. med c :a 70 dubbelslag vid ett ångtryck av 12 kg/cm$ och ett luftmottryck av 6.5 kg/cma. Genom att luftens komprimering sker i två steg kan pumpen arbeta, även om ångtrycket icke är högre 

än sluttrycket i huvudbehållaren. 
1029. Som förut nämnts, äro luftventilerna inbyggda i särskilda ventilhus, vilka 

lätt kunna borttagas. Bild 573 visar ett av lågtryckscylinderns dubbelventilhus. Den större ventilen 34 är sugventil, den mindre 31 tryckventil. Ventilerna, som 

I 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



ts47.7  

,Ozolithar4 

 

435 

efter uppfinnaren benämnes Christensen-ventiler, utgöras av ihåliga, helt slutna 
cylindrar av tunn stålplåt och äro utefter större delen av sin längd styrda i ventil-
huset. Ventilerna äro mycket lätta och i bottnen försedda med en ringformig, ko-
nisk anliggningsyta 2, som tätar mot sätet 1. 

Då lågtryckskolven 11, se plansch III, rör sig nedåt, förtunnas luften i rummet 
Q ovanför kolven. Luftförtunningen fortledes genom kanalen x till kanalen x,, 
bild 573, och vidare genom kanalerna vt  i ventilhusets vägg till rummet v, ovan-
för ventilen 34. Denna lyftes därigenom upp från sitt säte och luft insuges genom 
luftsilen 35 till lågtryckscylindern. 

När lågtryckskolven sedan rör sig uppåt, ökas trycket i rummet Q, plansch III, 
och således även ovanför sugventilen 34, bild 573, som därigenom stänges. Tryck-
ökningen fortledes från kanalen x, till rummet 175 under tryckventilen 31, som 
pressas uppåt, varvid luften strömmar genom kanalen y1  till högtryckscylindern. 
Tryckventilen 31 stänges, så snart insugningen börjar vid nästa kolvslag. 

1030. Av stor betydelse med avseende på pumpens verkningsgrad är tätheten i 
kolvstångspackningen mellan hög- och lågtryckscylindern. Denna packning, som 
numera utgöres av s. k. "dubbelringspackning", visas i bild 574. 

Packningen består av sex tätningsringar 1, vilka parvis äro inlagda i tre kammar-
ringar 2, av vilka den övre kammarringen tillslutas medelst ett lock 3. Samtliga 
dessa detaljer äro utförda av gjutjärn. Mellan locket 3 och bussningen 4 är inlagd 
en tätningsring av klingerit. Packningen i sin helhet inspännes medelst spännmut-
tern 5. Den invändiga höjden i kammarringarna är noga avpassad så att tätnings- 
ringarna icke bli fastklämda, utan kunna röra sig fritt i sidled. Den undre ringen i 
varje ringpar är försedd med ett spår, i vilket en ringformig fjäder 7 är inlagd. 
Den ena av fjäderns ändar är uppåtböjd och instucken i den övre ringen. Fjädern 
strävar att förskjuta ringarna i sidled i förhållande till varandra, varigenom 

573. Ventilhus på lågtryckscylindern. 1: 3,5. 
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area med diametralt, motsatta ytor komma att tryckas mot kolvstången. Här-
igenom erhålles en god tätning, även sedan ringarna blivit slitna. 

1031. För avtappning av kondensvatten ur ångcylindern är en automatisk vatten-
avledningsventil 26 anbringad i cylinderns botten . se plansch III. Ventilen hålles 
stängd av ångtrycket, men öppnas av en liten spiralfjäder, då pumpen stannat 
och ångtrycket gått ned. Det kondensvatten, som eventuellt bildas i högtrycks-
luftcylindern, kan avtappas ' medelst avtappningskranen 27. 

1032. Tvåstegspumpen smörjes på 
I 	= =1 	 samma sätt som den förut beskrivna 

LÅGTRYCKSCYLINDER 	 enstegspumpen genom smörj blåsa på 
gillr ångtilloppsröret samt genom smörj-

koppar 22, 23 och 24 på resp. ång- 

	

fördelningsorganen, lågtrycks- och 	1 
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~ 	 mellan ångcylindern och lågtrycks- 
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// ikr A' 	© konstruktion framgår av plansch IV.
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För att förhindra, att 

HOGTRYCKSCYLI N 1ER 	II ©oljan vid kyla blir tjock och trög- 
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574. Dubbelringspackning mellan hög- och ldytrycks- tätt intill ångcylindern och dess 
cylindern. 1: 2. 	 bakre vägg utformats efter ång- 

cylinderns rundning, varigenom ol- 
jan blir uppvärmd. Smörjapparaten 

har tvenne pumpelement, vilka pressa ut oljan genom rörledningar, dels till luft-
pumpens ångfördelningsorgan och dels till kolvstången mellan ångcylindern och 
luftlågtryckscylindern, se fig. 1 å plansch IV. 

1034. På smörjapparaten finnes en liten luftcylinder 1 med kolven 2 och tryck-
spindeln 3. Spindeln, som löper i styrningen 4, är förbunden med vevtappen 5 på 
spärrhuset 6, i vilket finnes en rullspärranordning 7. Cylindern 1 står genom 
en rörledning i förbindelse med rummet ovanför kolven i lågtrycksluftcylindern. 
Då lågtryckskolven rör sig uppåt inpressas luft ovanför kolven 2, som därvid ned-
tryckes tillika med spindeln 3. Denna rörelse begränsas av anslagsproppen 8. När 
lågtrycksluftkolven sedan vänder och rör sig nedåt försvinner lufttrycket på kolven 
2, som därvid föres upp till sitt utgångsläge av spiralfjädern 9 och tryckspindeln 3. 
Vid varje kolvslag som luftpumpen gör, får sålunda spindeln 3 en upp- och ned-
gående rörelse. Denna rörelse överföres genom vevtappen 5, spärrhuset 6 och spärr-
anordningen 7 till axeln 10, som därigenom bibringas en roterande rörelse, vilken 
genom kuggdrevet 11 överföres till drivaxeln 12. Mitt för varje pumpelement är 
drivaxeln utformad till en liten excenter. Axeln är dessutom försedd med ett sned-
skuret spår, i vilket det cirkelrunda huvudet å pumpkolven 13 styres. 

Pumpelementet består av pumpkolven 13, lyftaren 14 och ställskruven 15. Den 
senare, som är gängad i lyftarens övre del, säkras mot utskruvning genom en kul- 
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spärr 16. Lyftaren 14 fattar under pumpkolvens huvud medelst en gaffelformad 
fattning, som icke hindrar pumpkolvens vridning. 

Då drivaxeln kringvrides kommer pumpkolven 13 att lyftas uppåt av excentern 
på axeln samt av ställskruven 15 och lyftaren 14, varvid olja genom sugröret 17, 
kanalen i och spåret s  insuges i rummet under pumpkolven. Då pumpkolvens lyft-
ning avslutats, vrides densamma 90° genom det förut omnämnda snedspåret på 
drivaxeln. Härvid avstänges insugningskanalen i och rummet under pumpkolven 
sättes i stället genom spåret s2  i förbindelse med tryekkanalen t. Vid fortsatt vrid-
ning av drivaxeln nedpressas pumpkolven av excentern, varvid den i rummet un-
der pumpkolven insugna oljan utpressas i rörledningen. Då pumpkolven nedpressats 
vrides den tillbaka till sin utgångsställning, varvid tryckkanalen t stänges och 
sugkanalen i åter öppnas. 

I rörledningarnas anslutningar till pumpelementen äro insatta spärrventiler 18. 
I oljeledningens anslutning på luftpumpens ångfördelningsorgan är, med hänsyn 
till det här förefintliga ångtrycket, ävenledes en spärrventil inbyggd, se fig. 1. 

Oljematningen kan vid varje pumpelement regleras genom ändring av pump-
kolvens lyfthöjd, vilket sker genom upp- eller nedskruvning av ställskruven 15; 
nedskruvning medför ökad och uppskruvning minskad oljematning. Ställskruvarna 
skyddas mot obehörig påverkan genom skyddshuven 19. Vid behov, t. ex. då luft-
pumpen ej arbetar, kan olja frammatas med tillhjälp av handveven 20. Olja på-
fylles smörjapparaten genom ifyllningslocket 21; oljenivån kan iakttagas genom 
nivåglaset 22. Smörjapparaten kan sättas ur funktion genom att stänga den på 
luftröret anbragta avstängningskranen, se fig. 1. 

3. Tvåstegs-dubbelkompoundluftpump, system Nielebock-Knorr, plansch V 
1035. Nielebock-pumpen, som har betydligt större kapacitet än den förut be-

skrivna tvåstegspumpen, användes på lok, som äro avsedda att framföra långa och 
tunga godståg, där särskilt stor luftförbrukning förekommer. Benämningen dubbel-
kompound antyder, att såväl ångans arbete som luftens komprimering sker enligt 
kompoundprincipen. Ångan arbetar i en högtrycks- och en lågtryckscylinder och 
luftens komprimering sker ävenledes i en lågtrycks- och en högtryckscylinder. 

Pumpens utseende -framgår av plansch V. Dess övre del I utgöres av de båda 
dngcylindrarna, vilka äro anordnade- bredvid varandra och gjutna i ett stycke. 
De tillslutas upptill med ett gemensamt lock 2. För att förhindra avkylning äro 
cylindrarna och locket isolerade. För ångans reglering finnes dels en hjälpslid 14 
och dels en huvudslid 12. Hjälpsliden är anordnad på högtryckscylinderns fram-
sida och huvudsliden mellan de båda ångcylindrarna. 

Huvudsliden 12 utgöres av en ihålig, upptill öppen, cylindrisk kropp, utformad 
till fyra kolvar, genom vilka slidkammaren avdelas i fem olika rum. Hjälpsliden 14 
är ävenledes en kolvslid, bestående av två lika stora kolvar på en genomgående 
spindel, vars övre del är något grövre än den nedre. 

Pumpens nedre del 4 utgöres av de båda luftcylindrarna, vilka ävenledes äro 
gjutna i ett stycke. De äro därjämte så anordnade, att lågtrycksluftcylinderns 
centrumlinje sammanfaller med högtrycksångcylinderns, likaså högtrycksluft-
cylinderns centrumlinje med lågtrycksångcylinderns. Högtrycksångkolven 6 och 
lågtrycksluftkolven 8 äro monterade på en gemensam, genomgående kolvstång, 
likaså lågtrycksångkolven 7 och högtrycksluftkolven 9. Luftcylindrarna äro för-
sedda med kamfiänsar för effektivare kylning och tillslutas nedtill med ett gemen-
samt lock 5, ävenledes med kamflänsar. 

Ångcylinderblocket 1 och luftcylinderblocket 4 äro monterade på mellandelen 
3, i vilken packboxar för de båda kolvstängerna äro anbringade. I mellandelen och 
med samma centrumlinje som hjälpsliden är även den s. k. omkastningsstången 15 
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anordnad. Dess nedre ände sticker in i lågtrycksluftcylindern och kommer sålunda 
att lyftas uppåt av lågtrycksluftkolven, då denna närmar sig sitt övre ändläge. 
Genom en spiralfjäder 16 tryckes.omkastningsstången åter ned, då lågtrycksluft-
kolven vänder. På pumpmellandelen, under vardera ångcylindern, äro tvenne 
vattenledningsventiler 17 anbringade, vilka automatiskt släppa ut kondensvatten 
ur ångcylindrarna, då pumpen stannar. 

På vartdera av luftcylindrarnas övre och undre lock äro anbringade två sug-
och två tryckventiler Luftventilerna, som alla hava samma utförande, kunna lätt 
uttagas för eftersyn. Deras konstruktion framgår av fig. 1 å plansch V. Som synes 
utgöres själva ventilen av en tunn, ringformig bricka 22, vilken hålles lätt tryckt 
mot ventilsätet 21 av spiralfjädern 23. Ventilen öppnas antingen genom sugning 
uppifrån eller genom tryck underifrån. 

1036. Pumpens verkningssätt åskådliggöres genom de schematiska figurerna 2 och 
3 å plansch V. Ångans in- och utströmning i de båda ångcylindrarna regleras av 
huvudsliden, som dirigeras av hjälpsliden, vilken i sin tur dirigeras dels av lågtrycks-
luftkolven och dels av ångtrycket i högtryckscylindern. Huvudsliden föres uppåt 
då färskånga inledes i rummet B under sliden och nedåt, då detta ruin sättes i för-
bindelse med avloppet. 

De båda kolvparen I och II röra sig städse åt motsatt håll i förhållande till var-
andra och äro så dimensionerade, att kolvparet II alltid uppnår sina ändlägen 
något tidigare än kolvparet I. 

När ånga pådrages, inströmmar densamma i rummet A ovanför huvudsliden, 
som då föres ned till botten i slidskåpet. Kanalen a frilägges och ånga inströmmar i 
rummet Ahl  ovanför högtrycks-ångkolven, som drives nedåt. Luften i rummet 
Ah under kolven pressas genom kanalerna b och e i huvudslidens foder in i rummet 
Ali  under lågtrycks-ångkolven: Den tryckökning, som uppstår i rummet Ahl  i hög-
trycks-ångcylindern, fortplantas genom kanalerna g och h till rummen r4  och re  
ovanför och under hjälpsliden, som pressas uppåt, eftersom slidens undre ändyta, 
på grund av den klenare slidstången, är något större än slidens övre ändyta. Sam-
tidigt strömmar färskånga genom den trånga kanalen a2  i huvudsliden och kanalen 
e i slidfodret in i rummet Al, under lågtrycks-ångkolven, som därigenom föres uppåt, 
varvid luften i rummet Ala  ovanför kolven utpressas i ångavloppet genom kana-
lerna d och o i huvudslidens foder. Rummet B under huvudsliden samt rummet 
r;  i hjälpsliden stå i förbindelse med ångavloppet genom kanalerna e och f. 

Då högtrycks-ångkolven uppnår sitt nedersta läge, avtäckes kanalen g i cylin-
derväggen, varvid färskånga strömmar in i rummet r4  ovanför hjälpsliden. Denna 
nedtryckes och ångan strömmar vidare genom kanalen e till rummet B under hu-
vudsliden, som därvid drives upp i sitt övre läge, se fig. 3. Rummen re  och r5  i hjälp-
sliden sättas i förbindelse med ångavloppet. 

Då huvudsliden intager sitt övre läge, kommer färskånga från ångtilloppet att 
strömma genom kanalerna a2  och b till rummet Ahl  under högtrycks-ångkolven, 
som därigenom drives uppåt. Ångan i rummet Ahl  ovanför kolven pressas genom 
kanalerna a och d i huvudslidens foder in i rummet Al, ovanför lågtrycks-ångkolven, 
där den expanderar och driver lågtryckskolven nedåt. Detta underlättas därigenom 
att färskånga även får inströmma i rummet Ål2  genom den trånga kanalen al  i 
huvudslidens foder. Under lågtryckskolvens nedåtgående rörelse utdrives den för-
brukade ångan i rummet All  under kolven genom kanalerna e och o i slidfodret. 

När högtrycks-ångkolven och den med denna förenade lågtrycks-luftkolven närmar 
sig sitt övre ändläge, stöter den sistnämnda kolven emot omkastningsstången för 
hjälpsliden, vilken sålunda kommer att föras uppåt under återstoden av kolvens 
rörelse. Hjälpsliden avtäcker därvid kanalen 'h, varvid färskånga från högtrycks-
cylindern inströmmar i rummet ri under -hjälpsliden. Ångan verkar visserligen även 
på hjälpslidens övre ändyta, men eftersom denna är något mindre än den undre 
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ytan tryckes hjälpsliden upp i sitt övre läge. Därvid sättes rummet B under huvud-
sliden i förbindelse med ångavloppet genom kanalerna e och f och huvudsliden ned-
tryckes av färskångan till sitt nedre läge, se fig. 2. Färskånga inströmmar nu på 
nytt i rummet Åh1  över högtrycks-ångkolven, som därigenom åter drives nedåt 
o. s. v. 

Upptill och nedtill på lågtrycks-ångcylindern är en liten överströmningsventil 
anordnad i cylinderväggen, se även sektion L—M. Då lågtrycks-ångkolven uppnår 
sina ändlägen, avtäckes kanalen i cylinderväggen och en del lågtrycksånga ström-
mar genom ventilen till den sida om kolven, som står i förbindelse med ångavloppet. 
Genom det sålunda uppkomna tryckfallet på lågtrycks-ångkolvens arbetssida på-
skyndas högtrycks-ångkolvens ankomst till sitt ändläge. Överströmningsventilen 
stänges så snart ånga från högtryckscylindern inströmmar. 

Då kolvparet I rör sig nedåt, se fig. 2, insuger luft genom luftintaget och sug-
ventilen V1  till rummet L11  ovanför lågtrycks-luftkolven. Den luft, som finns i rummet 
Ll, under kolven, pressas genom tryckventilen V4  in i rummet Lh1  under högtrycks-
luftkolven och komprimeras till en viss grad, under det kolvparet II rör sig uppåt. 
Den förkomprimerade luften i rummet Lh2  ovanför högtrycks-luftkolven kompri-
meras härvid ytterligare och pressas genom tryckventilen V5  och luftuttaget till 
huvudbehållaren. 

Då kolvparet I rör sig uppåt och kolvparet II nedåt komprimeras luften på lik-
nande sätt, men i motsatt ordning, se fig. 3. Komprimeringen fortsättes till dess 
fulltryck erhållits i huvudbehållaren. Sluttrycket uppgår i regel till 8 kg/cm2. 

Vid ett ångtryck av 12 kg/cm2  och ett luftmottryck av 6.5 kg/cm2  förmår Niele-
bock-pumpen komprimera 3.3 m3  fri luft pr min. med c :a 95 dubbelslag av varje 
kolvpar. Ångförbrukningen uppgår härvid till c :a 3.5 kg pr m3  luft. I huvudbe-
hållaren kan ett tryck om 8 kg/cm2  erhållas även om ångtrycket skulle nedgå till 
8 kg/cm2. 

1037. Pumpen smörjes medelst en på övre ångcylinderlocket monterad smörj-
press, typ de Limon. Dess konstruktion framgår av plansch VI. Den har fem skilda 
pumpelement, vilka pressar ut oljan genom rörledningar till fem olika smörjställen, 
nämligen: 

E, till högtrycks-luftcylindern, 
E, till lågtrycks-luftcylindern, 
E, till slidkammare och ångcylindrar, 
E4  till packboxen på högtrycks-luftcylindern, 
E5  till packboxen på lågtrycks-luftcylindern. 

Smörjpressen drives -automatiskt av luftpumpen genom tryckspindeln 64, som 
med sin nedre ände sticker in i högtrycks-ångcylindern. Vid varje kolvslag skjutes 
spindeln upp av högtrycks-ångkolven och hedföres av spiralfjädern 76, då kolven 
går nedåt. Spindelns upp- och nedåtgående rörelse överföres genom en vev samt 
spärrkopplingen W till drivaxeln 22, som därigenom bibringas en roterande rörelse. 
Vinkelrätt mot drivaxeln ligger pumpaxeln 46, vilken genom en kultapp står i 
ingrepp med drivaxeln. Kultappen är lagrad excentriskt i en urtagning i änden på 
drivaxeln. Då denna kringvrides, erhåller pumpaxeln 46 dels en vickande vrid-
ningsrörelse och dels en förskjutning fram och tillbaka i axiell led. Pumpaxeln är 
försedd med ytterligare fem kultappar 49, en för varje pumpelement, genom vilka 
pumpaxelns rörelser överföras till pumpkolvarna 50, som sålunda även erhålla 
dels en fram- och återgående rörelse och dels en vickande vridningsrörelse, varigenom 
oljan inmatas i de olika oljeledningarna. Vid behov, t. ex. då luftpumpen ej arbetar, 
kan olja frammatas med tillhjälp av handveven 101. 

Oljematningen kan regleras för varje pumpelement särskilt genom ändring av 
pumpkolvens slaglängd. Detta sker medelst reglerspindlarna 35. Dessa äro nedtill 
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försedda med en excentrisk kamskiva, som i större eller mindre grad, beroende på 
sin ställning, begränsar pumpkolvens rörelse. Detta framgår närmare av sektion 
E—F å plansch V. Kamskivorna inställas medelst de på reglerspindlarna anbringade 
vridknapparna R, vilka äro försedda med visare, som på en skala ange kamskivornas 
läge, d. v. s. matningens storlek. Genom skyltar angives dessutom vilket smörj-
ställe som påverkas av de olika reglerspindlarna. 

Eftersom luftpumpens ångcylindrar icke smörjas med samma olja som luft-
cylindrarna, är smörjpressens oljebehållare delad i tvenne rum, med  var sin på-
fyllningsöppning, vilka ävenledes äro markerade genom skyltar. Oljenivån i de båda 
oljerummen kan kontrolleras genom tvenne oljeståndsglas 7. 

Oljerören till de trenne smörjställen, som stå under tryck, nämligen på slidskåpet 
och på de båda luftcylindrarna, äro anslutna medelst spärrventiler, se plansch V, 
så att ånga eller luft icke kan intränga i rören. 

4. Pumpregleraren 
1038. Eftersom trycket i huvudbehållaren alltid skall hållas vid ett visst fastställt 

värde, måste luftpumpen stannas då detta tryck uppnåtts, samt åter sättas i gång, 
när trycket sjunker under det fastställda värdet. Detta åstadkommes av den själv-
verkande pumpregleraren, bild 575, som är anbringad direkt på luftpumpen, se 
plansch I. Den i bild 575 visade pumpregleraren användes till alla de förut be-
skrivna luftpumparna. 
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Ångröret från pannan (ventilstället) anslutes till pumpregleraren vid förskruv-
ningen 2. Genom ett klenare rör, som anslutes vid förskruvningen 4, står rummet 
H i förbindelse med huvudbehållaren. Genom ventilkäglan 10 kan rummet H sättas 
i förbindelse med rummet Q ovanför luftkolven 11, vilken är förenad med ång-
ventilkäglan 12. Rummet H begränsas uppåt av ett metallmembran 9, som belastas 
av regleringsfjädern 8. Fjäderspänningen kan regleras medelst ställskruven 7, vilken 
fastlåses medelst låsmuttern 6. 

1039. Vid det i bild 575 visade läget av luftkolven 11 och ångventilkäglan 12 kan 
ångan fritt strömma igenom till luftpumpen. När trycket i huvudbehållaren och så-
ledes även i rummet H uppnår ett sådant värde, att lufttrycket på membranet 
övervinner regleringsfjäderns spänning, tryckel membranet uppåt, varvid ventil-
käglan 10 lyftes av den lilla spiralfjädern på densamma. Tryckluft från rummet H 
strömmar nu genom kanalen x in i rummet Q och trycker kolven 11 nedåt, varvid 
ventilkäglan 12 stänger ångtilloppet till luftpumpen, som därför stannar. 

När trycket i huvudbehållaren sjunkit så mycket att regleringsfjäderns spänn-
kraft övervinner lufttrycket underifrån på membranet, tryckes detta nedåt, varvid 
även ventilkäglan 10 nedtryckes och förbindelsen mellan rummen H och Q av-
stänges. Den luft, som är kvar i rummet Q, utströmmar genom det lilla hålet 02, 
och då ej längre något tryck verkar på kolven 11, tryckes ångventilen 12 upp av 
ångtrycket under densamma. Ånga strömmar åter till luftpumpen, som därigenom 
igångsättes. Medelst ställskruven 7 regleras spännkraften i fjädern 8 så. att det 
föreskrivna trycket erhålles i huvudbehållaren. Genom hålet ol  i ställskruven för-
hindras, att mottryck uppstår i fjäderhuset. 

Genom att skruva upp den i pumpreglerarens botten anbragta spindeln 13 kan 
ventilkäglan 12 fasthållas i sitt övre läge och pumpregleraren sålunda sättas ur 
funktion, t. ex. om membranet gått sönder. Luftpumpen måste då manövreras för 
hand från förarhytten medelst ångpådraget. 

1040. Om pumpregleraren under någon längre tid håller ångtilloppet avstängt, så 
att luftpumpen förblir overksam, uppstår risk för att densamma vid kyla skall 
frysa fast. För att förebygga detta finnes ett litet hål z, genom vilket ånga läcker 
igenom till pumpen, som till följd härav då och då gör ett slag, varigenom av-
kylning av pumpen förhindras. 

Genom kanalen o8  står rummet under luftkolven 11 i förbindelse med fria luften, 
och genom denna kanal kan även det kondensvatten, som eventuellt uppstår i 
detta rum, avledas. 

I botten av ventilhuset finnes en ventil för avtappning av kondensvatten. Då 
ångan är pådragen och rummet T sålunda står under tryck, hålles ventilkäglan 
14 stängd av ångtrycket. När ångpådraget stängel, kondenseras den kvarstående 
ångan och trycket sjunker, varvid ventilkäglan lyftes av spiralfjädern och kondens-
vattnet avrinner genom ett till avtappningsventilen anslutet spillrör. 

b. Huvudbehållaren 

1041. I huvudbehållaren magasineras den av luftpumpen komprimerade luften 
med ett tryck, som är åtskilligt högre än det, som användes i bromsapparaterna. 
Det uppgår i regel till 8 kg/cm2. Huvudbehållaren utföres cylindrisk med utåt 
kupiga gavlar. Dess volym bör avpassas så, att trycket i densamma icke sjunker 
alltför mycket vid lossning av bromsarna i tåget. Vid bestämning av huvudbehålla-
rens volym för en viss loktyp utgår man från det största antal bromsvagnar, som 
loktypen i fråga beräknas komma att framföra. 

Det är av vikt att tryckluften avkyles i huvudbehållaren, så att fuktighet och 
olja, som medföljer den varma luften från pumpen, kan avskiljas. Finge fuktigheten 
medfölja till bromsapparaterna, skulle dessa fungera mindre väl, i synnerhet under 
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vintertiden till följd av isbildning, varjämte oljan så småningom skulle förstöra 
gummipackningar och gummislangar. För att förbättra luftens avkylning bör rör-
ledningen från luftpumpen göras så lång som möjligt, så att luften hinner avkylas 
även under vägen till huvudbehållaren. I vissa fall kan det vara lämpligt att framför 

huvudbehållaren lägga en sär-
skild kylbehållare (se plansch I). 
Alla rörledningar till och från 
huvud- och kylbehållare böra an-
slutas på deras övre del. 

1042. Såväl kylbehållare som 
huvudbehållare måste kunna 
tömmas på vatten och olja och 
äro för detta ändamål på lägsta 
punkten försedda antingen med 
en avtappningskran, som kan 
öppnas för hand, eller med en 
automatiskt verkande avtapp-
ningsventil. 

En dylik ventil visas i bild 576. 
Då huvudbehållaren står under 
tryck, hålles ventilen stängd av 
lufttrycket. När luften efter slu-
tad tjänstgöring avtappas, för-
mår det relativt tunga handtaget 
4 lyfta upp ventilkäglan 2, så att 
vatten och olja kan avrinna. 

c. Förarventil och ledningstryckreglerare 
1043. Medelst den i hytten placerade förarventilen, kan föraren manövrera samt-

liga bromsar i tåget. Genom att ställa ventilens handtag i olika lägen kunna brom-
sarna uppladdas samt sättas till eller lossas. Förarventilen är kombinerad med en 
ledningstryckreglerare, vars uppgift är att sedan bromsarna i tåget blivit uppladdade 
automatiskt tillföra huvudledningen så mycket luft, som motsvarar läckaget i tåget, 
så att trycket i huvudledningen hålles oförändrat under gången. 

1044. Förarventilen, plansch VII, består av underdelen 1 och överdelen 2. I den 
senare befinner sig vridsliden 3, som medelst handtaget 5 och spindeln 4 kan vridas 
och inställas i olika lägen, vilka bestämmas och markeras av den vågkantade an-
slagsringen 6 och en i handtaget anbringad, fjädrande spärregel. Sliden vilar på en 
plan yta, slidplanet, i vilken alla de olika kanalerna utmynna, se plansch VII fig. 1. 
Vridslidens utförande framgår av fig. 2 å samma plansch. 

I underdelen finnes utjämningskolven 7 med utjämningssliden 8. Rummet H2, 
till vänster om utjämningskolven, står genom ett vid förskruvningen 9 anslutet 
rör ständigt i förbindelse med utjämningsbehållaren, se plansch I. Rummet RS, till 
höger om kolven, står genom kanalen q ständigt i förbindelse med huvudledningen E. 

Av de i slidplanet utmynnande kanalerna, se fig. 1 å plansch VII, står kanalen 
E i förbindelse med huvudledningen och kanalen 02  med fria luften, varjämte ka-
nalen o genom den avlånga kanalen ol  i utjämningsslidens foder står i förbindelse 
med utjämningsslidkammaren R3. Kanalen el  leder till ledningstryckregleraren 
och kanalen u till rummet RQ  till vänster om utjämningskolven, d. v. s. till utjäm-
ningsbehållaren. 

Genom den i kanalen H anbringade kikkranen 10 kan förbindelsen med huvud- 
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behållaren avstängas. När kranen är öppen, råder i rummet R, ovanför vridsliden 
alltid samma tryck som i huvudbehållaren. 

Då kranen stänges (kiken vrides 90° motsols), sättes rummet R, ovanför vrid-
-sliden i förbindelse med huvudledningen genom kanalerna 11, z2, z, och z samt rummet R, och kanalen q. Trycket i huvudledningen kommer därigenom att verka 
på vridslidens översida och förhindra att sliden lyftes upp från slidplanet av trycket 
underifrån. Då kranen är stängd, kan luft från huvudbehållaren utströmma genom 
spåret x i krankiken samt kanalerna x, och y. Det väsande ljud, som därvid 
uppstår, gör föraren uppmärksam på förhållandet, så att kranen icke glömmes i 
stängt läge. 

På ventilens underdel finnes även förskruvningar för anslutning av tvenne ma-
nometrar, varigenom trycket i huvudledningen resp. huvudbehållaren kan kon-
trolleras. 

1045. På förarventilens underdel är även ledningstryckregleraren anbringad, se plansch VII. Den består av ventilhuset 11 och fjäderhuset 12, vilka äro skilda åt 
genom ett membran 13. Ventilkäglan 14 styres av membranet 13, som underifrån 
belastas av spiralfjädern 15. Fjäderns spännkraft kan regleras medelst ställskruven 
16. Genom kanalen e2  står rummet r2  ovanför membranet i direkt förbindelse med 
huvudledningen E. Rummet under membranet står i förbindelse med fria luften 
genom kanalen y i fjäderhusets botten. Om ställskruven 16 utskruvas kommer den 
undre fjäderbrickan 17 att pressas mot den i fjäderhusets botten anbringade läder-
packningen, varigenom kanalen y avstänges. Denna åtgärd skall företagas vid brott 
på membranet 13 för att hindra luftens utströmmande ur huvudledningen. Led-
ningstryckregleraren är härvid satt ur funktion. 

1046. Förarventilens handtag kan intaga 6 olika lägen, nämligen loss- och ladd-
ningsläget, gångläget, mittläget, bromsslutläget, dri,ftbrom,släget och nödbromsläget. De 
häremot svarande lägena hos vridsliden 3 äro angivna i fig. 3-8 å plansch VII. 
De i slidplanet utmynnande kanalerna äro markerade genom snedstreckning. Förar-
ventilens verkningssätt är följande. 

1047. Loss- och laddningsläget, fig. 3, användes vid såväl uppladdning spm 
lossning. Vid detta läge är huvudbehållaren direkt förbunden med huvudledningen. 

Luften strömmar från huvudbehållaren genom kanalen H till slidkammaren Rl  
samt vidare genom det stora hålet m i vridsliden och kanalen E ut i huvudledningen, 
som därvid hastigt fylles. Samtidigt strömmar luft från kanalen E in i rummet R, 
till höger om utjämningskolven 7. 

När trycket i rummet R, övervinner trycket i rummet R2  föres utjämningskolven 
7 åt vänster. Därvid frilägges utströmningsöppningen o1  av sliden 8, men detta 
förorsakar ej någon luftutströmning från huvudledningen, eftersom utloppskanalen 
o är stängd av vridsliden 3. 

Enär vridsliden även täcker kanalen u som leder till rummet R2 och till utjäm- 
ningsbehållaren, så fylles sålunda icke utjämningsbehållaren vid detta läge. 

1048. Gångläget, fig. 4, användes under tågets gång, då bromsning eller lossning 
icke är behövlig. Den direkta förbindelsen mellan huvudbehållaren och huvudled-
ningen är härvid avbruten, genom att mynningen av kanalen E är täckt av vrid-
sliden 3. 

I ledningstryckregleraren står däremot rummet r, genom kanalen e, och hålet m 
i vridsliden samt rummet Rl  ovanför denna i förbindelse med huvudbehållaren, 
Om på grund av otäthet i huvudledningen trycket i denna och således även i rummet 
r2  sjunker, lyftes membranet 13 och ventilkäglan 14 av fjädern 15 med påföljd, att 
luft från huvudbehållaren inströmmar i rummet r2  ovanför membranet samt vidare 
genom kanalen e2  till huvudledningen, varigenom tryckförlusten därstädes ersättes. 
När trycket i huvudledningen uppnått det värde, för vilket ledningstryckregleraren 
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är inställd (5 kg/cm2), övervinnes fjäderspänningen och membranet nedtryckes, 
varvid ventilkäglan 14 stänger förbindelsen till huvudbehållaren. Genom lednings-
tryckregleraren uppehålles sålunda alltid ett konstant tryck i huvudledningen. 

I gångläget fylles även utjämningsbehållaren med luft av samma tryck som hu-
vudledningen. Genom spåret n i vridsliden samt kanalen u och rummet 112  står 
nämligen utjämningsbehållaren i förbindelse med huvudledningen och samma tryck 
råder sålunda på båda sidor om utjämningskolven 7. 

1049. Mittläget, fig. 5. I detta läge äro samtliga kanaler i slidplanet stängda. 
Det användes som slutläge vid gradvis lossning samt vid täthetsprov, då tätheten 
i tåget skall kontrolleras. Det användes även då tåget framföres av tvenne lok, 
varvid förarventilen på det lok, från vilket bromsen ej skall manövreras, ställes i 
mittläget. 

1050. Bromsslutläget, fig. 6, användes som slutläge efter en företagen drift-
bromsning. Eftersom utjämningskolven 7 vid bromsningen överförts till sitt vänstra 
ändläge, är kanalen ol  i slidfodret öppen. Luft från huvudledningen E kommer där-
för att genom kanalen g, rummet R,, kanalerna o,, och o, öppningen f, valvet 0 
och öppningen g i vridsliden samt kanalen 02  utströmma i fria luften. När så mycket 
luft utströmmat ur huvudledningen, att trycket på utjämningskolvens högra sida 
övervinnes av trycket på kolvens vänstra sida, föres kolven jämte sliden 8 över till 
sitt högra ändläge, varvid kanalen oi  stänges och luftutströmningen avbryter. 

1051. Driftbromsläget, fig. 7. I detta läge, som användes då en normal broms-
ning skall företagas, sättes utjämningsbehållaren genom kanalen u, öppningen d 
och valvet 0 i vridsliden samt kanalen 08  i förbindelse med fria luften. Genom 
den härvid uppstående trycksänkningen i rummet R2  föres utjämningskolven 7 åt 
vänster, varvid sliden 8 avtäcker kanalen oi  och därigenom, på sätt som förut om-
talats, sätter huvudledningen i förbindelse med fria luften. 

När den önskade trycksänkningen i utjämningsbehållaren erhållits återföres 
förarventilens handtag till bromsslutläget. Luftutströmningen från huvudledningen 
fortsätter emellertid tills lika stor trycksänkning erhållits, som i utjämningsbe-
hållaren (se ovan under BromsslutlØet). Allt efter tågets längd tager luftutström-
ningen ur huvudledningen längre eller kortare tid. 

Genom att på nytt överföra handtaget i driftbromsläget kan mera luft utsläppas 
ur huvudledningen och bromskraften ökas. 

1052. Nödbromsläget, fig. 8. Vid detta läge, som endast bör användas då bromsen 
på grund av fara hastigt måste sättas till, erhålles en direkt förbindelse mellan hu-
vudledningen och fria luften. Luften i huvudledningen E strömmar nämligen genom 
den stora öppningen d i vridsliden in i valvet 01  och därifrån genom öppningen g 
och kanalen 0, ut i fria luften. Huvudledningen tömmes härigenom fullständigt och 
mycket snabbt, varigenom bromsen hastigt tillsättes med full kraft. 

Eftersom kanalen u till utjämningsbehållaren vid detta läge är stängd av vrid-
sliden, sker icke någon trycksänkning i utjämningsbehållaren. 

1053. I stället för den förut beskrivna led  ningstryckregleraren användes numera 
en snabbverkande Øningstryekreglerare, vilken anbringas på förarventilen på 
samma fästfläns, som den förut beskrivna regleraren. Den snabbverkande lednings-
tryckregleraren förmår fylla huvudledningen betydligt hastigare, varigenom brom- 
sarna i ett icke alltför långt tåg kunna lossas även då förarventilens handtag ligger i 
gångläget. Härigenom undvikes den risk för överladdning, som förefinnes vid loss-
ning med förarventilens handtag i loss- och laddningsläget. 

1054. Den snabbverkande ledningstryckreglerarens utförande framgår av bild 577. 
I ventilhuset 1 äro tvenne ventiler anordnade, nämligen tryckregleringsventilen 

3, som styres av det av regleringsfjädern 5 belastade membranet 4, samt fvllnings-
ventilen 6, som styres av kolven 7. Rummet A står i förbindelse med huvud- 
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e2 Till huvudledning 

behållaren genom kanalen el och 
rummet BI i förarventilen, samt 
rummet B med huvudledningen  
genom kanalen e2 och kanalen E 	% 	~1 
i förarventilen. 	 AH' 	. ,N , 

Då förarventilens handtag ligger  
i loss- och laddningsläget och fullt  
tryck ännu ej erhållits i huvudled-  
niogen, är ventilkäglan 3 upplyft  
av membranet 4 och fjädern 5. Luf- 
tenfrån huvudbehållaren, som in- 
kommer i rummet A genom kana-  
len e,, strömmar därför genom ven- 
tilen  3 och kanalen a in i rummet 
C och trycker upp kolven 7, varvid 
fyllningsventilen 6 öppnas. Luften 577. Snabbverkande ledningsiryckreglerare. 1: 2,5. 
från huvudbehållaren strömmar nu 
från rummet A genom den stora 
ventilen-6 och kanalen e2 direkt till huvudledningen, som hastigt fylles. 

Såsom framgår av `bilden påverkas membranet 4 av trycket i huvudledningen. 
Så länge luftens tryck på membranet är mindre än trycket från regleringsfjädern 
5, håller denna membranet upptryckt och således ventilen 3 öppen. Då lufttrycket 
på membranet övervinner fjädertrycket, d. V. s. då det normala ledningstrycket 
uppnåtts, nedtryckes membranet, varvid ventilen 3 stänges av fjädern 9. Samtidigt 
stänges även fyllningsventilen 6 av fjädern 10, enär övertrycket i rummet C för- 
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svinner. Så snart ventilen 3 stängts, utjämnas nämligen trycken på båda sidor om 
kolven 7 genom det lilla hålet b i densamma. 

Om trycket i huvudledningen sjunker, förmår regleringsfjädern 5 åter trycka 
upp membranet och öppna ventilen 3, varvid även fyllningsventilen 6 öppnas, så 
att luft från huvudbehållaren ånyo tillföres huvudledningen. Ventilen 3 hålles 
öppen till dess trycket i huvudledningen återställts till sitt ursprungliga värde. 

Trycket i huvudledningen är beroende av spänningen hos regleringsfjädern 5, 
vilken kan regleras medelst ställskruven 8. 

För att förhindra att luften i huvudledningen läcker ut, om membranet 4 skulle ska-
das, kan ställskruven 8 utskruvas, så att den undre fjäderbrickan kommer att ligga 
an mot läderpackningen 11, varigenom utluftningskanalen i fjäderhusets botten 
tillslutes. 

d. Bromscylinder och hjälplultbehållare 
1055. Bromscylindern, bild 578, består av själva cylindern 1, locket 2, kolven 3 

med styrhylsan 7 samt kolvstången 8. Den senare är icke fastsatt i kolven utan 
stöder endast mot denna med sin inre ände. golvstångens yttre ände är inom vissa 
gränser rörlig i  sidled. På bromscylinderns bakgavel är vanligen anbringad en häv-
armshållare 11, vilken utgör fäste för en hävarm i bromsrörelsen. Tätningen mellan 
kolven och cylinderväggen åstadkommes av lädermanschetten 5, som fastspännes vid 
kolven medelst kolvbrickan 4 och tryckes mot cylinderväggen av fjäderringen 6. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



447 

Tryckluften tillföres bromscylindern genom en rörledning, som anslutes vid för-
skruvningen 10. Rummet framför kolven står ständigt i förbindelse med fria luften. 
genom hålet a i styrhylsan. Vid kolvens insättning i cylindern skall tillses, att detta. 
hål kommer uppåt, så att grus och damm, som samlas i hylsan, icke faller ned i cylindern. 

Då bromsen tillsättes inströmmar tryckluft i rummet bakom kolven, som där-
igenom skjutes framåt. Kolvens rörelse och luftens tryck på densamma överföres 
därvid genom kolvstången och bromsrörelsen till bromsblocken, vilka således pres-
sas mot hjulen. När tryckluften släppes ut vid bromsens lossning, återföres kolven 
till sitt utgångsläge av fjädern 9. Genom en särskild fjäder i bromsrörelsen åter-
föres denna jämte kolvstången till utgångsläget. 

1056. Bromscylinderns storlek är beroende av fordonets vikt samt utbroms-
ningens storlek. Bromscylindern fastsättes liggande eller stående medelst en på sidan befintlig fästfläns. Den utföres vanligen av gjutjärn, ehuru på sista åren även 
bromscylindrar av tunn, pressad stålplåt kommit till användning. 

1057. Hjälplu f tbehållaren har till uppgift att magasinera den för bromscylindern 
erforderliga tryckluften och placeras därför så nära intill bromscylindern som möj - 
ligt. Behållaren utföres av stålplåt med utåtkupade gavlar och dess rymd är av-
passad efter bromscylinderns storlek. I vissa fall, bl. a. på tendrar, är hjälpluftbe-
hållaren försedd med en fläns för fastsättning av regleringsventilen, se plansch I. 
Behållaren skall alltid på sin lägsta del vara försedd med en skruvpropp för avtapp-
ning av det kondensvatten, som eventuellt samlas i densamma, samt för renblåsning. 

e. Regleringsventiler 
1058. Regleringsventilen har till uppgift att åstadkomma erforderliga förbin-

delser mellan huvudledningen och hjälpluftbehållaren, mellan hjälpluftbehållaren 
och bromscylindern samt mellan denna och fria luften. Ventilen styres dels av 
trycket i huvudledningen och dels av trycket i hjälpluftbehållaren. På ånglok an-
vändes i regel en s. k. enkel regleringsventil. På tendrar kan dock även användas 
en s. k. snabbverkande regleringsventil i förening med mellanventil, se plansch I. 
Medelst dessa regleringsventiler kan bromsen tillsättas gradvis, men däremot icke 
lossas gradvis. 

1059. Den enkla regleringsventilen, plansch VIII, består av ventilhuset 1 med 
slidfodret 2 samt regleringskolven 4 med sliden 5 och avstängningsventilen 6. Sliden 
hålles tryckt mot slidplanet av bladfjädern 7. Ventilen anslutes vid E till huvud-
ledningen, vid R till hjälpluftbehållaren och vid C till bromscylindern. Ventilhuset 
tillslutes nedtill genom underdelen 3, i vars botten är anbragt en skruvpropp 10, 
eller en liten kran, för avtappning av kondensvatten. 

Ventilens verkningssätt är följande, se plansch VIII: 
1060. Laddning. Då tryckluft medelst förarventilen insläppes i huvudledningen 

strömmar luft vid E genom kanalen e i rummet A under kolven 4, som därigenom 
jämte sliden 5 föres upp i sitt övre läge. Vid kolvens rörelse uppåt stänges först 
ventilen 6, innan sliden 5 medtages. Från rummet A strömmar luften därefter genom 
matarspåren d och f till slidkammaren S och därifrån genom kanalen r i slidfodret 
till hjälpluftbehållaren, till dess trycket i denna blir detsamma som i huvudled-
ningen. På båda sidor om kolven 4 råder sålunda nu samma tryck. 

Bromscylindern står genom kanalerna C och ol, valvet h i sliden samt kanalerna 
0, och o, i förbindelse med fria luften. 

1061. Bromsning. Då föraren vid bromsning sänker trycket i huvudledningen 
sänkes även trycket i rummet A, varvid kolven 4 genom det högre trycket på kolvens 
översida tryckes ner i sitt undre läge, se fig. 2. Vid kolvens rörelse nedåt öppnas 
omedelbart ventilen 6. Sliden 5 medtages först sedan kolven rört sig spelrummet t, 
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se fig. 1. Då kolven 4 intager sitt undre läge, strömmar tryckluft från hjälpluftbe-
hållaren genom kanalerna r, a, b, el och e, till bromscylindern, varigenom bromsen 
tillsättes. Förbindelsen till fria luften är stängd. 

Göres endast en mindre trycksänkning i huvudledningen fortfar luftöverström-
ningen från hjälpluftbehållaren till bromscylindern till dess trycket i behållaren och 
slidkammaren S, d. v. s. ovanför kolven 4, blir obetydligt lägre än det kvarstående 
trycket i huvudledningen och rummet A, d. v. s. under kolven. Denna föres då 
uppåt så mycket, att ventilen 6 stänges, varvid luftöverströmningen från hjälp-
luftbehållaren till bromscylindern avbrytes : bromsslutläge, se fig. 3. Sliden 5 kvar-
ligger i sitt bromsläge. Härmed har den bromsverkan erhållits, som motsvarar den 
i huvudledningen gjorda trycksänkningen. 

Sänkes trycket i huvudledningen ytterligare, föres kolven 4 åter ner i broms-
läget. Ventilen 6 öppnas åter och mera luft strömmar från hjälpluftbehållaren till 
bromscylindern, där trycket sålunda stiger och bromskraften ökas. Trycket i broms-
cylindern kan på så sätt ökas gradvis tills tryckutjämning erhålles, d. v. s. tills 
trycket i bromscylindern blir detsamma som i hjälpluftbehållaren: full bromsning. 
Härefter är en ytterligare sänkning av trycket i huvudledning utan verkan, efter-
som hjälpluftbehållaren icke kan avlämna mera luft till bromscylindern. 

1062. Lossning. För att lossa bromsen har föraren att medelst förarventilen 
öka trycket i huvudledningen. Kolven 4 föres då upp i sitt övre läge, varvid broms-
cylindern sättes i förbindelse med fria luften och bromsen lossas, varjämte hjälp-
luftbehållaren åter uppladdas, se "laddning". 

Gradvis lossning är ej möjlig, utan lossningen blir fullständig så snart kolven 4 
förts upp i sitt övre läge, således 
innan trycket i huvudledningen 
och hjälpluftbehållaren åter-
ställts till sitt ursprungliga 
värde. Har huvudledningen va-
rit fullständigt tömd, inträder 
dock icke lossningen förrän 
trycket i ledningen och i rum-
met A ökats så mycket, att det 
övervinner trycket i slidkam-
maren, d. v. s. i hjälpluftbe- 
hållaren. 

Företages en ny bromsning 
innan hjälpluftbehållaren åter 
blivit uppladdad, så erhålles ett 
lägre utjämningstryck och så-
lunda även mindre bromskraft. 

4111.01=1010•~AL 	 Vid upprepade bromsvingar och 
.` 	•, 	lossningar måste därför tillräck- 

lig tid lämnas för hjälpluftbe- 
hållarens uppladdning, emedan 
bromsen eljest utmattas. 

1063. För olika stora broms-
cylindrar skiljer sig reglerings- 

I I I 	 ventilerna endast genom olika 
dimensioner på matarspåren d I 	 och f samt kanalerna c, och o,. 
På en liten skylt på ventilen an-
gives för vilken cylinderstorlek 
ventilen är avsedd. 

trtosiitWea 
IIIII~'IUIIV~~Vlll~ll~ll Ilhi IIIIIII. 	Ild~l~ 111114
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579. Strypkran. 1: 3. 
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Uppstår fel å regleringsventilen kan densamma och sålunda även bromsen i sin 
helhet, avstängas genom en på röret från huvudledningen anbringad avstängnings-
kran, se plansch I. 

1064. A regleringsventiler till lok, som uteslutande framföra godståg, är nippeln 
8 plansch VIII för anslutning av rörledningen till bromscylindern utbytt mot nip-
peln 9 med strypt genomströmningskanal, varigenom såväl bromsens tillsättning 
som lossning fördröjes (godstdgsbroms, se stycket 996). 

Å lok, som omväxlande skola framföra såväl person- som godståg är i stället på 
rörledningen mellan regleringsventilen och bromscylindern anbringad en strypkran 
se plansch I. Kranens utförande framgår av bild 579. 

Medelst handtaget 1 kan krankiken 3 inställas i tvenne lägen, ett för persontåg, 
å kranen betecknat med PT, och ett för godståg, betecknat med GT. Ställes hand-
taget i läget PT, passerar luften obehindrat till och från bromscylindern genom 
den stora kanalen u, i kiken. Ställes handtaget däremot i läget GT, kommer luften 
att passera genom det lilla hålet u2, varigenom förbindelsen mellan reglerings-
ventilen och bromscylindern strypes på samma sätt, som vid användning av den 
förut omnämnda strypnippeln. Enär storleken av kanalen u2  är beroende av broms-
cylinderns storlek, är kranen märkt med tumtalet å den bromscylinder, för vilken 
kranen är avsedd. 

1065. Den snabbverkande regleringsventilen har i huvudsak samma reglerings-
organ som den enkla regleringsventilen och fungerar på samma sätt som denna 
vid vanlig driftbromsning och lossning. Vid snabbromsning (nödbromsning) däremot, 
då trycket i huvudledningen sänkes hastigt, kommer även luft från huvudledningen 
att inströmma i bromscylindern, varigenom bromsens tillsättning blir snabbare 
och kraftigare. 

1066. Ventilen, se plansch IX, består av ventilhuset 1 med slidfodret 3 samt 
regleringskolven 4 med sliden 5 och avstängningsventilen 8. Sliden är på över-
sidan försedd med en belastningskolv 6 med fjädern 7, genom vilken sliden tryckes 
mot slidplanet då ventilen ej står under tryck. golvkammaren A tillslutes medelst 
ett lock 9, varigenom regleringskolven och sliden lätt kunna uttagas för eftersyn. 

I ventilhusets undre del finnes en spärrventil 10, vilken vid snabbromsning in-
släpper luft från huvudledningen till bromscylindern. Dessutom finnes en kikkran 
12,_ som medelst handtaget 13 kan inställas i tre olika lägen. Vid läge I (handtaget 
vertikalt) är ventilen inställd för snabbverkan, vid läge II (handtaget snett nedåt) 
är ventilen, och således även bromsen, avstängd och vid läge III (handtaget hori-
sontellt) är vemilen icke snabbverkande, utan fungerar då på samma sätt som den 
enkla regleringsventilen. Läget I användes dock icke vid statens järnvägar, på 
grund av de störningar, som visat sig uppstå, då dylik snabbverkande enkammar-
broms användes tillsammans med andra bromssystem. 

Ventilen anslutes till huvudledningen genom förskruvningen 14 i vilken en sil 15 
av metalltrådduk är anbringad, för att förhindra fasta partiklar att inkomma i 
ventilen. Ventilhusets nedre del är därjämte utformad för uppsamling av kondens-
vatten, vilket vid behov kan avtappas genom pluggen 16. Ventilhuset är även för-
sett med en fästfläns, genom vilken ventilen fastskruvas, vanligen direkt på hjälp-
luftbehållaren, se plansch I. Slidkammaren S kommer därvid i direkt förbindelse 
med hjälpluftbehållaren. I ventilens utströmningskanal är insatt en utströmnings-
nippel 18 samt en strypskiva 17, vars genomströmningsöppning 02  är avpassad efter 
bromscylinderns storlek. 

Ventilens verkningssätt är följande, se plansch IX: 
1067. Laddning. Då tryckluft medelst förarventilen insläppes i huvudledningen 

inströmmar luften genom kanalerna E, el  och e2  i rummet A till vänster om regle-
ringskolven 4, som därigenom jämte sliden 5 föres över i sitt högra ändläge, loss-
läget. Ventilen 8 har därvid stängts. Från rummet A strömmar luften vidare genom 

29 
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matarspåren d och f till slidkammaren S och till hjälpluftbehållaren, som uppladdas 
till samma tryck som i huvudledningen, vanligen 5 kg/cm'. 

Då luften strömmar genom krankiken 12, och denna står i läge I, lyftes spärr-
ventilen 10, varvid tryckluft genom kanalerna B och g samt kanalen k i sliden, se 
fig. 1, sektion G-G, inströmmar under belastningskolven 6, varigenom luftens tryck 
på slidens översida förhindrar att densamma lyftes från slidplanet under upp- 
laddningen. 

Bromscylindern står genom kanalerna C och el, valvet h i sliden samt kanalerna 
o, och o, se fig. 2, i förbindelse med fria luften. 

1068. Vanlig driftbromsning. Då föraren vid bromsning sänker trycket i 
huvudledningen uppstår även en trycksänkning i rummet A till vänster om regle-
ringskolven 4, varvid denna på grund av övertrycket i slidkammaren S, föres över 
åt vänster, se fig. 3. Vid kolvens rörelse drages omedelbart ventilkäglan 8 från sitt 
säte, varvid luft genom sidokanalerna a inströmmar i kanalen b. Sedan kolven till-
ryggalagt spelrummet t, se fig. 1, medtages sliden 5, tills kanalen b befinner sig över 
kanalen e1. Luft från hjälpluftbehållaren strömmar nu genom kanalerna a, b, el  
och C till bromscylindern, varigenom bromsen tillsättes. 

Eftersom trycksänkningen i huvudledningen sker relativt långsamt, kommer kol-
ven 4 icke att föras över till sitt vänstra ändläge, utan stannar i ett mellanläge, 
då kanalen b befinner sig över kanalen ci. Vid luftöverströmningen till bromscylin-
dern uppstår nämligen en jämförelsevis hastig trycksänkning i slidkammaren S, så 
att den kvarvarande tryckskillnaden på kolven 4 icke förmår föra densamma längre 
åt vänster. 

Det nu beskrivna förloppet blir detsamma, antingen omställningskranen 12 står 
i läget I eller i läget III. 

Genom luftöverströmningen från hjälpluftbehållaren till bromscylindern sjunker 
trycket efterhand i den förra. Då trycket i behållaren och i slidkammaren S blir 
något lägre än trycket i rummet A, föres regleringskolven 4 åt höger, varvid 
ventilen 8 stängel och luftöverströmningen till bromscylindern avbrytes : broms 
slutlage, se fig. 3. Sliden 5 kvarligger härvid i sitt bromsläge. Härmed har den broms-
verkan erhållits, som motsvarar den i huvudledningen gjorda trycksänkningen. 

Sänkes trycket i huvudledningen ytterligare går regleringskolven 4 åter åt vänster 
ett stycke, motsvarande spelrummet t, varvid förbindelsen genom ventilen 8 mellan 
hjälpluftbehållaren och bromscylindern återställes och mera luft tillföres denna. 
På så sätt kan trycket i bromscylindern gradvis ökas till dess tryckutjämning er-
hålles, d. v. s. till dess trycket i bromscylindern blir detsamma som i hjälpluftbe-
hållaren: fullbromsning. En ytterligare sänkning av ledningstrycket är sedan utan 
verkan, eftersom hjälpluftbehållaren icke kan avlämna mera luft till bromscylindern. 

1069. Lossning. Då föraren vid bromsens lossande ökar trycket i huvudled- 
ningen ökas även trycket i rummet A till vänster om regleringskolven 4, som där-
igenom föres över i sitt högra ändläge, lossläget, se fig. 1. Härvid sättes bromscy-
lindern i förbindelse med, fria luften genom kanalerna C och e , "valvet h i sliden 
samt kanalerna ol, o, och o. Samtidigt strömmar luft från rummet A genom matar-
spåren d och f till hjälpluftbehållaren, som sålunda åter uppladdas. 

Gradvis lossning är ej möjlig, utan lossningen blir fullständig så snart reglerings-
kolven överförts i lossläget, således innan trycket i huvudledningen och hj älpluft-
behållaren återställes till sitt ursprungliga värde. 

Om ny bromsning företages innan hjälpluftbehållaren åter blivit uppladdad, så er-
hålles ett lägre utjämningstryck och således även mindre bromskraft. Vid upprepade 
bromaningar och lossningar måste därför tillräcklig tid lämnas för hjälpluftbe-
hållarens uppladdning, emedan bromsen eljest utmattas. 

1070. Snabbromsning. Vid en hastig och kraftig sänkning av trycket i huvud- 
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ledningen (t. ex. vid nödbromsning) med omställningskranen 12 i läge I, kom-
mer regleringskolven 4, till följd av den kraftiga trycksänkningen i rummet A, 
att omedelbart föras över till sitt vänstra ändläge, snabbromslaget, se fig. 4. Vid 
detta läge sättes kanalerna B och C i förbindelse med varandra genom valvet m 
i sliden och kanalerna g och e2. Till följd av den därvid uppstående hastiga tryck- 
sänkningen i kanalen B öppnas spärrventilen 10, varvid tryckluft från huvudled- 
ningen hastigt strömmar till bromscylindern och en snabb tillsättning av bromsen 
erhålles, varjämte trycksänkningen i huvudledningen påskyndas. När trycket i 
bromscylindern uppnått ett värde, som är obetydligt högre än det avtagande trycket 
i huvudledningen, stänger spärrventilen och förhindrar sålunda, att luften i broms-
cylindern strömmar tillbaka till huvudledningen. 

Samtidigt strömmar även tryckluft från hjälpluftbehållaren till bromscylindern 
genom den strypta kanalen z i sliden. Denna luftöverströmning fortgår tills tryck-
utjämning mellan hjälpluftbehållaren och bromscylindern erhålles. Utjämnings- 
trycket blir i detta fall något högre än vid vanlig driftbromsning. Efter tryckut-
jämningen kvarligger regleringskolven 4 i sitt vänstra ändläge. 

1071. Det ovan beskrivna snabbromsförloppet förutsätter, att omställnings-
kranen 12 står i läget I, men såsom förut nämnts (stycket 1066) skall detta läge 
icke användas på grund av de störningar som uppstå, då dylik snabbverkande 
enkammarbroms användes tillsammans med andra bromssystem. 

Står däremot omställningskranen i läget III (snabbverkan bortkopplad) kommer 
regleringsventilen att även vid snabbromsning fungera såsom vid vanlig drift-
bromsning. Vid detta läge av omställningskranen är nämligen, se fig. 5, förbindelsen 
över spärrventilen 10 avstängd, samt förbindelsen mellan huvudledningen och kolv-
kammaren A starkt avstrypt. En hastig och kraftig trycksänkning i huvudledningen 
kommer därför icke att fortplantas så hastigt till rummet A och regleringskolven 
4 kommer därför icke att vid dylik bromsning föras över till sitt vänstra ändläge, 
utan kommer att stanna i driftbromsläget, fig. 3. 

1072. För olika stora bromscylindrar skiljer sig regleringsventilerna genom 
olika dimensioner på matarspåren d och f, tappen på ventilkäglan 8, kanalen z 
samt genomströmnmgsöppningen o, i strypskivan 17. Genom en skylt på ventilen 
angives för vilken cylinderstorlek regleringsventilen är avsedd. 

1073. Med denna regleringsventil försiggår bromsens tillsättning och lossning 
jämförelsevis hastigt (persontågsbroms), vilket emellertid icke är lämpligt i godståg, 
där bromsens tillsättning och lossning bör ske relativt långsamt (godstågsbroms). 
För att vid behov åstadkomma en dylik förändring av bromsens karaktär, är där-
för på lok, som omväxlande framföra persontåg och godståg, den snabbverkande 
regleringsventilen kombinerad med en s. k. mellanventil, se plansch I. 

1074. I mellanventilen, bild 580, finns dels en omställningskran 1, som har en 
mindre genomströmningskanal u, och en större u, och som medelst handtaget 2 
kan inställas i tvenne lägen, G och P, dels en första tryckventil 3, som påverkas av 
differentialkolvarna 4-5. Rummet A förbinder slidkammaren S i regleringsven-
tilen, se plansch IX, med hjälpluftbehållaren. Kanalen C utgör fortsättning på ka-
nalen C i regleringsventilen och leder till bromscylindern. Rummet Dl  ovanför den 
mindre kolven samt rummet D, under den större kolven stå genom kanalerna d 
och f i förbindelse med kanalen C. Rummet 132 mellan kolvarna står genom kanalen 
g i förbindelse med fria luften. 

1075. Då bromsen är loss och något övertryck sålunda icke förefinnes i kanalen 
C, hålles ventilen 3 öppen och differentialkolvarna nedtryckta av fjädern 6. 

Vid bromsning strömmar tryckluften från hjälpluftbehållaren över reglerings-
ventilen.  till bromscylindern dels genom kanalen u, (om handtaget 2 intager läget 
P) eller kanalen u, (om handtaget intager läget G) och dels genom förstatryck-
ventilen 3 och kanalen d. 
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580. Mellanventil. 1: 4. 
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Förbindelsen över ventilen 3 är emellertid endast öppen en kort stund vid broms-
ringens början, ty då trycket i bromscylindern- och således även i rummen D1  och 
D3  stigit till 0.6 kg/cma, stänges ventilen 3 (därav benämningen "förstatryckventil") 
av trycköverskottet på undersidan av kolven 5. 

Sedan ventilen 3 stängts, sker luftöverströmningen till bromscylindern uteslu-
tande genom endera av kanalerna i omställningskranen 1. Står handtaget 2 i läget 
G sker sålunda luftöverströmningen genom den strypta kanalen u1, varigenom 
trycket i bromscylindern kommer att stiga ganska långsamt. Även lossningen kom-
mer att fördröjas, eftersom luften i bromscylindern skall passera genom kanalen 
u1, även vid utströmningen. Står handtaget 2 i läget P kommer däremot bromsens 
karaktär icke att förändras, utan kommer trycket i bromscylindern att stiga j äm-
förelsevis hastigt. 

Handtagets lägen äro markerade på ventilen genom bokstäverna G och P. Hand-
taget skall intaga läget G då loket skall framföra godståg och läget P då det skall 
framföra persontåg. 

Storleken av genomströmningskanalen u1  är beroende av bromscylinderns storlek. 
Genom en liten skylt på ventilen angives för vilken cylinderstorlek mellanventilen -
är avsedd. 

L Lossningsventil 
1076. Bromsen på loket och på tendern kan vid behov oberoende av de övriga 

bromsarna i tåget, lossas medelst lossningsventiler. Lossningsventilerna, som äro pla-
cerade i förarhytten, äro anslutna antingen direkt till bromscylindern eller till hjälp-
luftbehållaren, se plansch I. I det fall lossningsventilen är ansluten till hjälpluftbe-
hållaren åstadkommes lossningen på så sätt att kolven i regleringsventilen går över i 
lossläget, då trycket i hjälpluftbehållaren särekes med tillhjälp av lossningsventilen. 
Vid denna anordning av lossningsventilen kan även en eventuellt uppkommen över-
laddning av bromsen bortskaffas, genom att lossningsventilen öppnas ett ögonblick. 
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Lossningsventilens utförande framgår av bild 581. I ventilhuset 1 är en med läderpackning försedd ventilkägla 3 anordnad. Ventilkäglan tryckes mot ventilsätet dels av spiralfjädern 4 och dels av lufttrycket underifrån. Ventilen öppnas genom att hävarmen 5 föres åt ena eller andra sidan, varvid luften utströmmar genom 
sidokanalerna a. 

g. Huvudledning med tillbehör 
1077. Huvudledningen, som utgöres av 1" järnrör, sträcker sig från förarven-

tilen å loket längs hela tåget, och står genom grenledningar i förbindelse med reg-
leringsventilen på varje fordon. Till huvudledningen räknas även å densamma an-
bringade vattenavskiljare, dammsamlare, kopplingskranar och slangkopplingar. 

Huvudledningen å loket grenar sig vid lokets båda ändar, där tvenne kopplings-
kranar med slangkopplingar äro anordnade, se plansch I. k tenderlok är huvud-
ledningen på loket förbunden med tenderns huvudledning genom en särskild slang-
koppling, utan kopplingskran. 

1078. Där den nedgående ledningen från förarventilen är ansluten till lokets hu-
vudledning är en vattenavskiljare insatt, se plansch I, för att i görligaste mån avskilja 
fuktighet från tryckluften innan densamma inströmmar i huvudledningen. 

Vattenavskiljarens utförande framgår av bild 582. Då tryckluft från förarventilen 
inströmmar i vattenavskiljarens övre rum, avsättes den medförda fuktigheten på 
skiljeväggen och uppsamlas i det nedre rummet. Därifrån kan vattnet sedan ut-
blåsas genom den i bottnen anbragta avtappningskranen 4. 
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1079. För att hindra smuts att 
från huvudledningen inkomma i reg- 

_ leringsventilen är en dammsamlare 
anbringad i grenledningen till regle-
ringsventilen, se plansch I. Den hit-
tills vanligast förekommande är den 
s. k. centri f ugaldammsamlaren, bild 
583. 

Luften från huvudledningen till 
regleringsventilen genomströmmar 
dammsamlarens övre del, varvid 
eventuellt medföljande fasta partik-
lar slungas ut mot väggarna och 
nedfalla i den undre delen. Den kan 
tömmas genom den i bottnen befint-
liga proppen 2. 

1080. Då centrifugaldammsamla-
ren numera icke anses vara tillräck- 

I 	I 	 ligt effektiv, med hänsyn till de.nya 
Till regleringsventilen och jämförelsevis ömtåliga regle-

ringsventiler, som under de senare 
åren blivit införda å den rullande 
materielen, kommer en ny typ av 
dammsamlare, nämligen luftfilter typ 
C att införas. Dess utförande visas 
i bild 584. 

Det består av en gjuten underdel 
1-2 och en pressad överdel 3, i 
vilken ett löstagbart filter 4 är in-
satt. Detta utgöres av en hopvecklad 
metalltrådsvävnad, inlagd i en plåt-
kapsel. Metalltrådsvävnaden är in-
fettad med olja och kan lätt uttagas 
för rengöring. 

Då tryckluften strömmar igenom underdelen 1 komma medförda större partiklar 
att falla ned i rummet A, eftersom det mittre partiet 2 ligger något högre än den 
anslutna rörledningen. Luftströmmen till regleringsventilen måste passera genom 
filtret 4, varvid de fina dammpartiklar, som medfölja luften, fastna i den infettade 
metalltrådsvävnaden. De i rummet A uppsamlade föroreningarna kunna uttömmas 
genom den i bottnen anbringade proppen 5. 

1081. För att vid behov kunna avstänga huvudledningen å ett fordon är vid 
fordonets ändar anbringade s. k. kopplingskranar, se plansch I. Olika typer före-
komma. Bild 585 visar err kopplingskran med kik av det äldre utförandet. Kranen 
är avsedd att anbringas horisontellt å fordonets bufiertbalkar. 

Kranen är öppen då handtaget 3 ligger vågrätt och stängd då handtaget står 
lodrätt uppåt. När kranen är stängd står den vid S anslutna slangkopplingen i 
förbindelse med fria luften genom hålet ol  i kiken 2 och hålet 432 i kranhuset 1. Slang-
kopplingen måste nämligen vara tömd innan isärkoppling företages. 

Det förhållandet att slangkopplingen tömmes då kranen stänges är även av stor 
betydelse för trafiksäkerheten. Om t. ex. en kopplingskran oavsiktligt stänges under 
tågets gång, så utströmmar luften icke endast ur den tillhörande slangkopplingen, 
utan även ur den till densamma anslutna delen av huvudledningen, varigenom 
bromsarna i denna tågdel sättas i verksamhet. 

583. Centri fugaldammsamlare. 1: 3,3. 

Huvudledningen 

11111111111 
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585. Kopplingskran. 1: 3,3. 

Krankiken 2 hålles intryckt av fjädern 5, men då huvudledningen står under 
tryck kommer även tryckluften att verka på kikens ändyta genom den i kran-
huset befintliga kanalen t. 

1082. Då det visat sig att underhållet av den förut beskrivna kopplingskranen 
blir jämförelsevis dyrbart, anskaffas numera i stället den i bild 586 visade kopp-
lingskranen typ Ackermann. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



e o o 	~- II101 	IIIIIIII 
IIGII l~~illllll'~'~~ 

~I

'~ 

~I 	IIIIIIIIIIli91 

~I~IIIIIIIII6I 
u_ul III ul' 

u,plL inn 
E
Iv . 

456 

i 

~. 
7 

\._,..7 	Öppen 

586. Kopplingskran, typ Ackermann. 1: 3. 

Kranhuset är utfört i två delar 1 och 2, vilka äro hopskruvade medelst tvenne 
pinnbultar. I huset 2 är kranregeln 4 lagrad. Regeln, som kan vridas medelst hand-
taget 7, . är på mitten utformad till en kula, vilken tätar mot gummipackningen 9, 
då kranen är stängd. Den kulformiga ytans medelpunkt ligger något excentriskt 
i förhållande till regelns vridningsaxel. 

Regeln är förskjutbar i 	längdriktning och då kranen är öppen, hålles den å 
kranregeln anbringade gummipackningen 5 tryckt mot ventilsätet 3, av fjädern 6, varvid förbindelsen mellan kranmynningen S och utblåsningskanalerna a, b och 

är stängd. Då kranen stänges, öppnas nyssnämnda utblåsningsventil, varvid den 
vid S anslutna slangkopplingen sättes i förbindelse med fria luften genom kana-
lerna a, b och e. Även med denna kopplingskran inträder sålunda bromsning, om 
en kran i ett tåg oavsiktligt skulle bli stängd. Den axiella förskjutning av kran-
regeln, som erfordras för utblåsningsventilens öppnande, åstadkommes medelst 
handtaget 7. Detta är nämligen försett med en hake d, som vid handtagets vrid-
ning glider utefter den inre, fasonerade ytan på styrskivan e och därigenom bi-
bringar regeln den erforderliga, axiella förskjutningen. 
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587. Slangkoppling. 1: 3,4. 
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588. Kopplingsnävar. 1: 2,7. 

1083. Förbindelsen mellan de olika fordonen i tåget utgöres av böjliga slang-
kopplingar, påskruvade på kopplingskranarna. 

En slangkoppling, bild 587, består av gummislangen 1, kopplingsnäven 2 och 
nippeln 3. Gummislangen fästes vid kopplingsnäven och nippeln medelst slang-
klämmor 4. Kopplingsnäven, som är försedd med en tätningsring av gummi, möj-
liggör en lufttät och lätt isärtagbar förbindning mellan slangkopplingarna. ' 

Vid sammankoppling läggas de båda kopplingsnävarna med mynningen mot var-
andra samt så, att de bilda ungefär en rät vinkel, varefter de vridas tills de komma 
i linje med varanda. Bild 588 visar tvenne hopkopplade kopplingsnävar. Tätningen 
åstadkommes av gummiringarna 3, vilka vid hopkopplingen tryckas mot varandra. 
Då huvudledningen sättes under tryck komma de även att pressas mot varandra 
av lufttrycket. 

Om tåget skulle råka dragas isär, t. ex. vid koppelbrott, dragas kopplingsnävarna 
ur varandra, utan att slangkopplingarna skadas. Därvid tömmes huvudledningen, 
och bromsen sättes omedelbart i funktion. 

1084. Å tenderlok förbindes lokets huvudledning med huvudledningen på ten-
dern medelst en slangförbindning, utan kopplingsnäve, bild 589, vilken skruvas 
fast på rörledningarna. Se även plansch I. 
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590. Blindkoppling. 1: 4. 

Vid tendern  
589. Slangförbindniny mellan lok och tender. 1: 3,3. 

Vid loket , 

1085. Då en slangkoppling ej användes 
skall dess kopplingsnäve tillslutas, för att 
förhindra att damm och smuts inkommer 
i ledningen. Å lok och tendrar sker detta 
medelst blindkopplingar, bild 590, vilka äro 
anbragta på hållare av plattjärn å buffert-
balkarna, se plansch I. 

h. Direktbroms 
1086. Med direktbroms, eller riktigare 

direktverkande trycklu f tbroms, menas ett 
bromssystem, vid vilket tryckluft utan 
förmedling av någon regleringsventil in-
släppes i bromscylindern direkt från hu-
vudbehållaren. Å lok och tendrar kombi-
neras i regel den vanliga enkammarbrom-
sen med direktbroms, varvid bromscy-
lindern är gemensam, se plansch I. Direkt-
bromsen verkar här såväl på loket, som 
på tendern. Vanligtvis verkar den dock en-
dast på själva loket. Direktbromsen kan 
sättas i verksamhet oberoende av brom-
sen i tåget och kan även lossas gradvis. 

Den kommer mest till användning vid växling och rangering med ensamt lok, efter-
som den verkar jämförelsevis snabbt. 

Direktbromsen manövreras medelst en särskild förarventil, direktbromsventil. 
Till bromsen hör dessutom en växelventil, som automatiskt avstänger förbindelsen 
till det bromssystem som icke användes, samt en säkerhetsventil, som träder i funk-
tion om högsta tillåtna trycket i bromscylindern överskrides. Såsom redan nämnts 
verkar direktbromsen på samma bromscylinder, som den automatiska enkammar-
bromsen. 

1087. Förarventilen för direktbromsen är utförd antingen som en kikkran, direkt-
bromskran, eller som en ventil med vridslid, direktbromsventil. Såväl direktbroms-
kranen som direktbromsventilen manövreras med ett handtag, som kan inställas 
i tre olika lägen: mittläget, bromsläget och lossläget. I mittläget äro alla förbindelser 
avstängda, i bromsläget sättes bromscylindern i förbindelse med huvudbehållaren 
(trycket i bromscylindern kan ökas gradvis) och i lossläget sättes bromscylindern 
i förbindelse med fria luften (bromsen kan lossas gradvis). 
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591. D irektbromskran. 1: 3. 

1088. Direktbromskranen, bild 591, består av kranhuset 1 och kiken 2, som 
hålles nedtryckt i huset av spiralfjädern 3. Krankiken kan vridas medelst hand-
taget 4 vars olika lägen markeras genom den fjädrande regeln 5. Rörledningen från 
huvudbehållaren anslutes vid förskruvningen 6 och rörledningen till bromscylindern 
vid förskruvningen 7. Rummet O står genom ett kortare rör ständigt i förbindelse 
med fria luften. 

Lägges handtaget 4 i bromsläget I, strömmar tryckluft från huvudbehållaren genom 
kanalerna h, m och b till bromscylindern. Ju mera luft som insläppes i bromscy-
lindern, desto högre blir trycket i densamma och desto kraftigare bromsningen. 
Trycket i bromscylindern kan avläsas på en manometer (se plansch I). Högsta 
tillåtna trycket uppgår i regel till 3.5 kg/cm2. 

Lägges handtaget 4 i lossläget III, sättes bromscylindern genom kanalerna b, 
n, m och o samt rummet O i förbindelse med fria luften. Härvid sjunker trycket 
i cylindern och bromsen lossas. 

Lossläget utgör även gångläge, eftersom handtaget skall ställas i detta läge under 
gången, då direktbromsen ej användes. 

I mittläget II äro, som framgår av bilden, samtliga förbindelser avstängda. Vid 
bromsning kan trycket i bromscylindern kvarhållas vid varje önskat värde genom 
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att handtaget mellan varje bromsning lägges i mittläget (gradvis bromsning). På 
samma sätt kan bromsen lassas gradvis. 

1089. Direktbromsventilen, bild 592, består av en underdel 1, till vilken rör-
ledningarna äro anslutna, samt en överdel 2, i vilken ventilspindeln 4 är lagrad. 
I överdelen befinner sig även vridsliden 3, vilken medelst spindeln 4 och handtaget 
5 kan vridas på slidplanet på underdelen. Handtagets, och sålunda även slidens, 
olika lägen markeras genom den fjädrande regeln 6 i handtaget. De olika röranslut-
ningarna utmynna i kanalerna a, b och e i slidplanet. Utanför kanalen a, som står 
i förbindelse med huvudbehållaren, är i slidplanet upptaget ett litet spår s, var-
igenom trycket i huvudbehållaren alltid kommer att verka på slidens översida och 
sålunda trycka sliden mot slidplanet. På slidens undersida finnas tvenne öppningar 
f och g, vilka stå i förbindelse med varandra genom valvet h. 

Lägges handtaget 5 i bromsläget I, komma öppningarna I och g i sliden att ligga 
mitt över kanalerna a resp. b i slidplanet, varför tryckluft från huvudbehållaren 
strömmar till bromscylindern genom kanalerna d, a, f, h, g, b och e. Ju mera luft 
som insläppes i bromscylindern, desto högre blir trycket i densamma och desto 
kraftigare bromsningen. På manometern bör kontrolleras, att det högsta tillåtna 
cylindertrycket icke överskrides. 

Lägges handtaget 5 i lossläget III, komma öppningarna f och g i sliden att ligga 
mitt över kanalerna b resp. e i slidplanet, varigenom bromscylindern sättes i för-
bindelse med fria luften och bromsen sålunda lossas. 

Lossläget utgör även gångläge, eftersom handtaget 5 skall läggas i detta läge 
under gången, då direktbromsen icke användes. 

I mittläget II äro kanalerna a, b och e i slidplanet helt avstängda av sliden varför 
tryckluft varken kan strömma till eller ifrån bromscylindern. Vid bromsning kan 
trycket i bromscylindern kvarhållas vid varje önskat värde, genom att handtaget 
mellan varje bromsning lägges i mittläget (gradvis bromsning). På liknande sätt 
kan bromsen lossas gradvis. 

1090. För att samma bromscylinder skall kunna användas såväl vid bromsning 
med den automatiska bromsen, som med direktbromsen, är i ledningen till broms-
cylindern anbringad en växelventil, se plansch I, vilken automatiskt avstänger för-
bindelsen till det bromssystem, som icke användes. Växelventilens utförande fram-
går av bild 593. 

I ventilhuset, som är utfört i två delar 1 och 2, finnes en förskjutbar kolv 5, vilken 
styres i de båda bussvingarna 3 och på båda sidor är försedd med läderpackningar 6. 

Vid bromsning medelst direktbromsventilen inströmmar tryckluft vid A från 
huvudbehållaren och skjuter kolven 5 åt höger, så att den kommer att täta mot 
den högra bussningen 3. Luften strömmar vidare genom de frilagda hålen a i kolv-
fodret 4 och genom förskruvningen C till bromscylindern. Förbindelsen mellan B 
och C är avstängd. 

Om däremot bromsning här företagits med förarventilen för den automatiska 
bromsen, inströmmar tryckluft vid B från regleringsventilen (hjälpluftbehållaren), 
varvid kolven 5 skjutes åt, vänster mot den vänstra bussningen 3. Luften strömmar 
nu från B genom hålen a och förskruvningen C till bromscylindern, under det att 
förbindelsen mellan A och C är avstängd. 

1091. Vid renovering och eftersyn av den nyss beskrivna växelventilen måste 
de till densamma anslutna rörledningarna lossas, vilket kan vara besvärligt och tids-
ödande. På grund därav anskaffas numera i stället den i bild 594 visade växel-
ventilen, som har en särskild underdel eller fästfiäns 7, till vilken rörledningarna 
äro anslutna. Vid renovering kan sålunda den egentliga växelventilen borttagas 
från fästflänsen, utan att rörledningarna behöva lossas. Genom locket 2 kan där-
jämte kolven 5 lätt uttagas, t. ex. för utbyte av läderpackningar. Ventilen fungerar 
för övrigt på samma sätt som den förut beskrivna växelventilen, bild 593. 
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a ®0® 

C LTill bromscylindern 

593. Växelventil, äldre typ. 1: 2. 

1092. För att vid direktbromsning förhindra att lufttrycket i bromscylindern 
överskrider det värde, som kan tillåtas, utan risk för hjulens fastbromsning, användes 
den i bild 595 visade säkerhetsventilen. 

Den består av en fjäderbelastad ventilkägla 2, vars övre del är utbildad till en 
kolv 3. Ventilkäglan tryckes mot sitt säte av fjädern 4, vars spännkraft kan reg-
leras medelst inställningsskruven 5. Därigenom kan ventilen inställas för högre eller 
lägre öppningstryck. Skyddskåpan 6 utgör även låsmutter för ställskruven 5. Efter 
ventilens inställning skall densamma plomberas medelst en järntråd genom skydds-
kåpan och ventilhuset. På en vid järntråden anbragt metallbricka instansas det 
tryck, för vilket ventilen är inställd. 

Från regle-
ringsventilen 

Till bromscylindern 
594. Växelventil, nyare typ. 1: 3. 
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Då lufttrycket på undersidan av ventilkäglan 2 
övervinner fjäderspänningen öppnas ventilen och 
luften utströmmar genom hålen a i ventilhuset. Då 
lufttrycket fallit något under det inställda 
värdet, stänges ventilen av fjädern 4. Då ven-
tilen är stängd står rummet ovanför ventil-
käglan 2 i förbindelse med fria luften genom 
kanalen b samt hålet e. 

1093. I stället för den förut beskrivna 
säkerhetsventilen användes numera den i bild 596 
visade säkerhetsventilen typ AKL. 

Den i ventilhuset 1 lättgående kolven 2 tryckes 
mot sätet b av fjädern 7. Medelst spännskruven 8 
och muttern 9 kan fjädern spännas mer eller mindre, 
och ventilen sålunda inställas för olika öppnings-
tryck. Härvid måste ventilhuset 1 avskruvas från 
underdelen 10. Ventilhuset tillslutes upptill genom 
det ställbara skruvlocket 3, medelst vilket lyft-
höjden för kolvventilen 2 och därigenom ventilens 
avblåsningsförmåga regleras. Skruvlocket 3 kan 
låsas medelst muttern 4. I skruvlocket finnes en 
ställskruv 5 för inställning av ventilens stängnings-
tryck. Ställskruven kan låsas medelst muttern 6. 
På en vid låsmuttrarna fastsatt metallbricka är 
ventilens öppningstryck angivet. 

Då lufttrycket på undersidan av kolvventilen 2 
övervinner fjäderns spännkraft, lyftes kolvventilen 
från sätet b. Lufttrycket kommer nu att verka på 
hela ytan av kolvventilen, varigenom densamma 
öppnas hastigt och fullständigt, så att luften ut-
strömmar genom hålen i ventilhuset. Kolvventilens 
lyfthöjd begränsas av skruvlocket 3. Ju större lyft-
höjden är, desto hastigare sker avblåsningen. 

Då kolvventilen 2 lyftes, strömmar en del luft ut- 
med dess cylindriska yta e och genom ett fint hål d 
i kolvens vägg in i rummet A, varvid ett visst mot- 
tryck på kolvventilens översida uppstår. Den i rum- 
met A inkommande luften utströmmar genom en 
öppning i bottnen av skruvlocket 3. Storleken av 
denna öppning, och således även luftutströmningen, 
kan regleras medelst ställskruven 5, genom att 
tappen å densamma inskruvas mer eller mindre i 
öppningen. Ju långsammare luften i A utströmmar, 
desto högre blir mottrycket på kolvventilen 2 och 
desto tidigare stänger densamma, d. v. s. desto när-
mare under öppningstrycket kommer stängnings-
trycket att ligga. 

Vid brott å fjädern 7 kan luftens utströmmande 
provisoriskt förhindras genom att skruvlocket 3 ned- 
skruvas mot kolvventilen 2, så att denna icke kan 
lyfta sig från sitt säte. Vid sådant fall måste mano-
metern noga iakttagas, så att trycket i bromscylin-
dern icke överstiger det högsta tillåtna.. 

595. Säkerhetsvent'1, äldre typ. 1: 2. 
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Sjätte delen 

Skador å tåg och deras tillfälliga 
avhjälpande. Revision av lok 

I. Tågolyekor 
1094. Skador å tåg. Skador, som under gången träffa ett tåg, kunna uppstå 

på grund av bristande tillsyn eller av andra orsaker. Vissa skador förorsaka kanske 
endast en tillfällig tidsförlust, medan andra vålla ett inställande av hela tåget, 
t. ex. en urspårning. Lok- eller tågpersonalen kan genom skicklighet och omdöme 
ofta minska skadans störande inverkan på driften. 

Om sådan skada uppkommer å loket under gången att säkerheten äventyras, 
måste lokföraren under alla förhållanden stanna. Exempel på sådana skador äro 
om de båda matarapparaterna eller de båda vattenståndsmätarna bliva otjänstbara, 
vidare om tuber brista eller pannan på annat sätt blir tjänsteoduglig, om en hjulring 
brister eller lossnar från hjulet, om en axel brister, vid fjäderbrott, vid helt varm-
gångna axellagergångar eller vev- och koppeltappar o. s. v. Vid allvarliga skador 
på pannan eller dess armatur skall fyren rakas ut eller på lämpligt sätt släckas 
(stycket 545), så att eldstadsplåtarna ej bli glödande, om vattenståndet sjunker. 

1095. Har tåget måst stanna på linjen skall det skyddas i enlighet med säkerhets-
ordningen, och skadan noga undersökas. Den förra plikten tillkommer tågbefäl-
havaren, den senare lokföraren, och det gäller för honom att så fort som möjligt 
bedöma skadans omfång för att därefter kunna avgöra, i vilken utsträckning hjälp 
är behövlig. Erforderlig rapport skall därefter lämnas per telefon eller telegraf. 

Kan tåget trots den skedda skadan framföras till närmaste station, så bör det 
ske, för att tågordningen så litet som möjligt skall störas. Som allmän regel gäller, 
att vid skador å lok och vagnar till en början endast det allra nödvändigaste skall 
åtgöras för skadans avhjälpande. 

1096. Förberedelser för skadans avhjälpande. Vid varje olyckshändelse med 
materielen, av vad slag skadan vara må, skall tågpersonalen fortast möjligt påbörja 
förberedelser för skadans- avhjälpande, även när särskilt hjälpmanskap är tillkallat. 
Sålunda kan lokpersonalen taga bort lätt åtkomliga maskindelar, vevstakar, koppel-
stänger eller slidstyrningsdelar, som äro skadade eller till hinder, samt koppla isär 
lok och tender, om detta befinnes nödvändigt. Då lyftning erfordras, bör pallnings-
material framskaffas och anbringas för lyftningen, vidare bör lätta urspårade vagnar 
upplyftas, när det kan utföras med till buds stående medel. 

1097. Lyftning av materielen eller förberedelse därför skall göras med den för-
siktighet och omsorg, som hänsynen till materielen kräver, i förening med största 
skyndsamhet för att fortast möjligt få banan klar. I de fall, då förberedelsernas 
lämplighet icke kan bedömas, bör dock personalen ej företaga något, som kan giva 
anledning till skadans förvärrande, utan invänta hjälpens ankomst. 
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1098. Lyftning av lok och vagnar. Till pallning användas med fördel syllar. 
Vid pallningar, särskilt större sådana, läggas syllarna skiftesvis längs med och tvärs 
för spåret, så att pallningen ej välter eller skrider ut. Domkrafterna för lyftningen 
uppställas så, att arbetet går snabbt och säkert. Det är helt och hållet förkastligt 
att lyfta ett fordon samtidigt i båda ändar, emedan man ej med säkerhet kan lyfta lika på flera ställen på en gång, och domkrafter och pallning kunna skrida på grund 
av den olika fördelningen av lasten. 

1099. Innan lyftning äger rum, skall man på ett lok kila in klotsar i mellanrummet 
mellan lagerboxarna och bindjärnen under lagren liksom även mellan lagerboxens 
överdel och ramen. Liknande klotsning företages även på vagnar. Klotsningen sker 
dels för att hindra överbelastning av någon fjäder, dels för att ej förlora något av 
lyfthöj den. 

1100. Lätta vagnar kan man ofta med fördel åter sätta på spår genom att använda 
långa skenor, medelst vilka vagnarna "vägas upp". Skenorna läggas upp på en 
pallning nära intill axeln, och samtidigt som vagnsänden lyftes, vrides vagnen in på spåret. Finns det tillräckligt med manskap och materiel, går denna lyftning for- tare än med domkrafter. Fordonen kunna även dragas upp på spåret med tillhjälp 
av s. k. urspårningsskenor, vilka utgöras av med styrflänsar försedda korta och breda 
stålplattor, som läggas med ena änden på marken och med den andra på sken-strängen. 

1101. Röjning av banan. I vissa fall kan det vara oundgängligt nödvändigt att 
skyndsamt få banan klar, och då måste hänsynen till materielens skonande i erfor-
derlig grad uppgivas och alla medel användas för röjningsarbetet. Vagnarna sönder-
huggas, om de fastnat i varandra, eller vältas på sidan om banan för att först efteråt 
tagas upp. 

1102. Undersökning av urspårat fordon. Innan ett urspårat fordon åter får 
framföras i tåg, skall det undersökas, om hjul, axlar, lagergafflar m. m. ärö i sådant 
skick, att fordonet kan framföras å banan utan fara för förnyad urspårning. 

1103. Orsaker till urspårningar. Svårare tågsammanstötningar medföra i 
regeln även urspårning. Andra orsaker därtill finner man i fjäderbrott, i brustna 
hjulringar och axlar; vidare kan en urspårning bero på bristfälligheter hos spåret 
eller i allmänhet hos banöverbyggnaden, på för stor spårvidd, dåliga skenor o. s. v. 
Vid sparsam smörjning under tider av oljeknapphet har det visat sig att hjulflänsarna 
t. ex. i växelkurvor i vissa fall kunnat "klättra" `upp-på -skenan-och förorsaka ur-
spårning. Anledningen har varit den ökade friktionen mellan hjulfläns och skena. 

1104. Om en vagn i ett tåg urspårar, orsaken må vara vilken som helst, uppstår 
oftast en ryckning i tåget, vilket varskor tågpersonalen om det skedda. Kraftig 
bromsning främst i tåget varigenom de efterföljande vagnarna pressa på de främre, 
är i sådant fall ofta skadlig, emedan den skadade vagnen, som vid sträckta koppel 
hänger mellan närgränsande vagnar, då sjunker ned och i de flesta fall ställer sig 
skevt emot spåret. Om det främre kopplet då brister, kan den skadade vagnen 
förorsaka urspårning och skador även för de följande vagnarna. Det är därför lämp-
ligt att den bakre tågdelen bromsas, vilket som bekant sker automatiskt, om något 
koppel brister. 

Då lokföraren märker ovan omnämnda ryckning i tåget, vet han i regel ej dess 
orsak utan fortsätter med tåget i tanke att ryckningen varit en s. k. "bakryck", 
som uppkommer genom stark sammantryckning och därpå följande hastig utfjäd- 
ring av buffertarna. Det är därför ofta tur, om en urspårning av en vagn i tåget 
förlöper väl. Då en lokförare ser, att en vagn i tåget löper bredvid spåret, är det i de 
flesta fall riktigast, att han låter tåget stoppas endast genom bromsen och undviker 
bromsning å loket. 

Genom lugn och sinnesnärvaro kan lokföraren vid många till f ullen förebygga olyckor 
eller mildra deras följder. 

30 
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II. Skador å lok i tågtjänst och deras tillfälliga 
avhjälpande 

1105. Hinder för tågs framförande kunna i avseende på lok uppkomma av 
följande orsaker: 

1. Genom tillfälliga mindre skador å lokets delar, vilka stundom inträffa men som 
i allmänhet mera sällan medföra några menliga följder. Hit höra även läckor å ång-
pannan, vilka dock vid ett rätt underhåll endast undantagsvis förorsaka driftstör-
ningar. En explosion av pannan skulle däremot bliva mycket förödande, men 
lyckligtvis behöver man inte räkna med någon sådan, då den förutsätter en allvarlig 
felaktighet hos pannan eller oförsvarlig försummelse hos den som sköter densamma. 

2. Genom olyckshändelser, som kunna inträffa med den bäst underhållna materiel, 
såsom sammanstötningar och urspårningar. Sådana missöden avlöpa sällan utan mer 
eller mindre svåra skador. 

Ett gott utförande av materielen samt dess noggranna skötsel och underhåll 
utgöra den bästa säkerheten mot tillfälliga skador å lok i tågtjänst. 

1106, Nedkoppling av lok. Vid en del av de i det följande angivna skadorna är 
det nödvändigt att, som det heter, nedkoppla loket. Därmed menas, att kolv- och 
vevrörelsen.samt slidrörelsen på lokets ena eller båda sidor försättas ur verksamhet 
därigenom att vissa delar till rörelsen borttagas. 

En nedkoppling tillgår på följande sätt. På den skadade sidan borttages först 
vevstaken, varefter tvärstycket skjutes så, att kolven kommer att stå vid den ände 
av cylindern, som det bäst lämpar sig. Utblåsningskranarna böra vara öppna för 
den händelse regulatorn läcker. Därefter fastkilas tvärstycket medelst noga avpas-
sade trästycken, vilka indrivas utefter gejderna mellan å ena sidan tvärstycket och 
å andra sidan cylinderbottnen eller gejdkonsolen, beroende på i vilken ände av cylin-
dern kolven är ställd. Trästyckena fastbindas vid gejderna eller fästas på annat 
sätt, så att de ej kunna lossna. Härefter borttages tärningsstången och slidstången 
löskopplas från vickaxeln, om sådan finnes. Sliden ställes därpå i ett av sina ändlägen 
och fastlåses på liknande sätt som kolven. Vid slider med yttre inströmning, plan-
slider, ställes sliden åt samma håll som kolven. Ar kolven fastlåst i främre cylinder-
änden, ställes sliden i sitt främre läge och omvänt. Vid slider med inre inströmning, 
kolvslider, fastlåses sliden i motsatt läge mot kolven. Skulle själva cylindern vara 
skadad, får sliden dock ej inställas i något ytterläge, utan måste då fastlåsas i sitt 
mittläge, varigenom ångkanalerna till cylindern stängas. Att sliden står i mittläge 
övertygar man sig om genom att försiktigt släppa på ånga och öppna utblåsnings-
ventilerna, ånga får då ej strömma ut genom någondera ventilen. 

Alla övriga rörliga maskindelar, som beröras av nedkopplingen, skola antingen 
nedtagas eller fastgöras, så att de ej under gången kunna skaka loss eller slänga runt 
och skada maskineriet eller pannan. Särskilt gäller detta excenterringarna, om det 
befunnits nödvändigt, att taga bort excenterstängerna, Mången gång förloras tid 
genom nedkoppling av maskindelar, som mycket väl kunnat bindas upp. Ofta kan 
man t. ex. hänga upp delar till slidstyrningen och lugnt låta dem svänga med, då 
loket går, 

Om så är möjligt, är det bäst att koppelstängerna vid en nedkoppling få bli kvar 
på sina platser. Eljest blir motvikten för dessa roterande delar frigjord och kan för-
orsaka orolig gång och åverkan på banan. I varje fall får man aldrig köra med 
koppelstängerna nedtagna blott på den ena sidan, ty i så fall kunna de kvar-
sittande koppelstängerna krökas eller tillhörande koppeltappar brytas av. Det är 
även av vikt tillse, att tvärstyckenas läge ej blir sådant, att någon koppelstångs-
tapp kan slå emot desamma vid lokets gång. 
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1107. Igångsättning med en cylinder. Igångsättning med endast en cylinder, då den andra genom skada blivit obrukbar, visar sig ofta vara svårt, särskilt om 

veven står i eller i närheten av dödpunktslägena. Man måste därvid spetta igång loket med barspettet. Att för samma ändamål sticka in spettet mellan hjulekrarna är ytterst farligt, ty om ånga plötsligt släppes på och hjulen slira, kan den som håller i spettet ådraga sig svår kroppsskada. 
1108. Det är icke möjligt att giva fullständiga anvisningar för avhjälpande av 

alla skador, som kunna träffa i tjänst varande lok. Här torde dock följa det huvud-sakliga, av vad som därvid må vara att iakttaga. 

1. Skador å hjulsats och ramverk 
1109. Axlar. De skador dessa huvudsakligast äro underkastade, äro brott och krökning och för de förnämsta orsakerna härtill har redogjorts i styckena 197 och 198. Det händer mycket sällan att raka axlar krökas eller brista, emedan de på grund av sin form och sitt enkla framställningssätt bliva mera motståndskraftiga än 

vevaxlar, som ha en för påkänningar mindre lämplig form och där det är svårare att få ett överallt lika gott och jämnt material. 
Om emellertid böjning eller brott av någon axel ägt rum, är loket otjänstbart, och lokföraren har då i främsta rummet att undersöka möjligheten att föra tåget till närmaste station. I de flesta fall låter sig väl detta näppeligen göra med brustna axlar, och föraren har då endast att invänta hjälplok. Under tiden bör personalen med tillhjälp av tågpersonalen koppla ned loket (stycket 1106). Fyren rakas ut, och pannan tömmes med försiktighet. 
Om en drivaxel eller koppelaxel blivit böjd eller brustit, skall loket medelst dom-

krafter lyftas i båda ändar. Bärfjädrarna lossas, och såväl över som under lager-boxarna anbringas träkilar. Innan den skadade axeln fastblockas, skruvas den upp 
så högt lagerboxarna medgiva. Därigenom lyftas dess hjul från skenorna, och loket 
kan med iakttagande av den största försiktighet forslas till närmaste verkstad på de återstående hjulen. Härvid tillses, att de något överbelastade axellagergångarna ej gå varma. Även om det är den främsta eller sista axeln som är skadad, bör man i de flesta fall med iakttagande av den största försiktighet kunna forsla bort loket. Om den sista axeln skadats, kan loket baktill hängas upp på tendern. Dock bör här- vid tillses, att lokets bakände ej lyftes så högt att tenderns främre axel blir alltför 
starkt belastad. 

1110. Hjulringar. Då en hjulring brustit, förfares på liknande sätt som vid axel-
brott. Dock kan man med de fästsätt, som numera användas för hjulringar, i regeln 
framföra tåget från olycksplatsen till närmaste station, blott alla tänkbara försik-tighetsmått iakttagas och den brustna hjulringen noga iakttages. Detsamma gäller 
om ett hjul, som lossnat på axeln. Verkar broms å hjulet med den brustna hjulringen, 
måste bromsblocket borttagas så att det ej hakar i ändarna av den brustna ringen. Har ett helt stycke lossnat från hjulringen, kan tågets framförande ej ske utan fara, 
varför hjälp bör tillkallas. 

1111. Axellager. Den skada, som oftast drabbar dessa, är varmgång. Märkes varm-
gången i tid, skola smörjvekarna ersättas med nya och tunnare, vilka först indränkas 
med olja, varjämte rikligt med olja tillföres direkt i smörjrören, om lagret har översmörjning, samt sidovägen genom hålkälen. Äro smörjrören igentäppta t. ex. av redan smält lagermetall, kan olja tillföras lagergången endast genom hålkälarna. 
För det ändamålet bör man försöka att från lagerboxens oljerum hänga ut smörj-
vekarna på båda sidorna om lagerboxen och på så sätt föra olja till hålkälarna. 
Lagerboxlocket hålles därvid öppet, så att det ej klämmer vekarna, då dessa däri-
genom förlora sin sugförmåga. 
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Vid varmgång är den tjocka cylinderoljan särskilt användbar, men den skall helst 
tillföras direkt på den varmgående maskindelen. Om den påfylles i smörjkopparna, 
måste den omsorgsfullt avlägsnas ur dessa då varmgången upphört, ty vid normal 
lagertemperatur är den för tjockflytande för att sugas genom en veke och kan därför 
giva anledning till förnyad varmgång (stycket 872). Cylinderolja får icke påfyllas 
i en underbox eller dess låda, enär denna tjocka olja icke kan sugas upp av smörj-
dynan. Vid undersmörjning påfylles vanlig olja i underboxen. 

Någon gång händer, att lagerboxarna spricka, särskilt om lagren äro så slitna, att 
de äro betydligt glappa. Någon direkt fara medför ej ett sprucket lager, utom möj-
ligen varmgång, men det bör givetvis utan uppskov bytas. 

1112. Bärfjädrar. Brott av en bärfjäder, isynnerhet en av de främsta, kan 
förorsaka urspårning, emedan en ojämn belastning av de båda hjulen på samma 
axel plötsligt inträder. Sedan tåget fortast möjligt stannats, lyftes loket, och pas-
sande mellanläggsklotsar av trä eller järn läggas mellan lagerboxen och ramen, 
Sedan lagerboxen fyllts med olja kan färden fortsättas, ehuru med stor försiktighet. 
ty dels vill ifrågavarande lager gärna gå varmt på grund av tillfällig överbelastning, 
dels smyger sig loket mindre lätt efter spåret, vilket kan förorsaka en urspårning. 

1113. Fjäderpinnar, fjäderlänkar och fjäderbalanser. Ett brott på någon av 
dessa medför samma följder, som ett fjäderbrott och behandlas på samma sätt. 

Om ett par fjädrar äro förenade med balans, ställer sig denna snett vid fjäderbrott 
eller brott å fjäderpinnar eller fjäderlänkar. Då loket lyftes, måste därför balansen 
åter inställas rätt och säkras i detta läge med hjälp av lämpliga kilar, som inpassas 
mellan balansarmen och ramen. 

2. Skador å ångpannan 

1114. Pannexplosion. För de orsaker, som föranleda pannexplosion, redogöres 
å sid. 271. 

1115. Tuber. Läckor omkring tubändarna är ej så ovanligt. Mest uppträda dylika 
läckor i eldstadstubplåten och förorsaka sällan något allvarligt men. Skulle läck-
ningen emellertid bli så stor, att vattenståndet i pannan sjunker och fyren släckes av 
det i eldstaden utsprutande vattnet, måste tåget stannas, matarapparaterna tillsättas, 
elden rakas ut och hjälp påkallas, ty i de flesta fall blir det omöjligt att framföra 
tåget till närmaste station. Orsakerna till dylika tubläckor och sätten för deras av-
hjälpande eller undgående återfinnas i styckena 508 och 598. 

1116. Stagbultar. I styckena 374 och 375 redogöres för orsakerna till stagbults-
brott. Skulle ett större antal intill varandra sittande stagbultar brista under gången 
och en utbuckling av eldstadsplåten förmärkas, skall trycket i pannan med alla till 
buds stående medel sänkas samt fyren rakas ut och hjälp påkallas. 

1117. Eldstadsluckor. Det har hänt, att tåg måst stanna på linjen därför att 
eldstadsluckorna ej kunnat öppnas. Att sådant kan inträffa beror uteslutande på 
slarv och vanskötsel. Om eldstadsluckorna visa sig svåra att öppna och stänga, 
är det vanligtvis tillräckligt att rensa upp ledskenorna, på vilka luckorna äro. upp-
hängda, samt smörja dem. 

1118. Rosten. Om av någon orsak en eller annan roststav skulle falla ned i ask-
lådan, skall man söka jämka på de övriga roststavarna, så att den bildade öppningen 
i rostytan blir så liten som möjligt. Om detta försummas, falla brinnande kol ned i 
asklådan, där de fortsätta att brinna och upphetta rosten underifrån: Genom värmen 
böja sig roststavarna och än flera kunna falla ned i asklådan. Har ett stort antal 
roststavar fallit ned på det sättett blir loket otjänstbart och hjälp måste påkallas. 

1119... Eldstadsvalv. Det händer allt emellanåt, att eldstadsvalvet eller delar 
därav falla ned på rosten. Fyren å denna del släckes därigenom, och lokets dragkraft 
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minskas. Det nedfallna valvet bör därför fortast möjligt undanskaffas Den del'av 
fyren, som är åtkomlig, rakas upp mot bakgaveln, där reservfyr lägges, och valvet 
öses ut genom eldstadsluckan eller skjutes ut genom fallrosten. Ett dylikt missöde 
bör dock ej inträffa, om valvet undersökts före lokets uppeldning. 

1120. Manometern. Om manometern blir obrukbar och visar fel, antingen det 
sker på grund av frysning eller av andra orsaker, återstår intet annat än att rätta 
eldningen efter säkerhetsventilerna samt hålla trycket så högt, att dessa nätt och 
jämnt "fräsa". 

1121. Injektorer. För de fel, som kunna uppstå hos en injektor, samt för vad man då har att iakttaga, redogöres i stycket 506. 
1122. Vattenståndsmätare. I styckena 513-522 angivas orsakerna till glasrörs-

brott och huru därvid skall förfaras samt huru vattenståndsmätare, antingen de ut-
göras av glasrör eller provkranar, skola skötas. 

1123. Säkerhetsplugg. Det händer stundom, att säkerhetspluggen börjar 
släppa igenom vatten, utan att eldstadstaket blivit överhettat. Märker föraren 
detta, skall vattenståndet i pannan hållas högt. Orsaken till att pluggen 
läcker är, att säkerhetsmetallen i pluggen så småningom blivit urbränd på eldsidan, 
så att endast helt ringa säkerhetsmetall återstår i pluggen. Skulle denna ringa åter-
stod tryckas ur pluggen, eller läckningen vara så stor att elden dämpas, måste fyren 
rakas ut och hjälp påkallas. 

1124. Regulator. Bristfälligheter hos denna vare sig de inträffa å sliderna eller 
ventilerna eller å de delar, varmed dessa sättas i rörelse, eller genom läcka på ång-
röret till ånglådan, kunna ej avhjälpas förrän pannan svalnat. Kan regulatorn ej 
stängas, kan lokföraren medelst slidstyrningen reglera cylinderfyllningen och genom 
att inställa den i dödpunktsläget släppa minsta mängd ånga till cylindrarna. Vid 
stillastående på station skola bromsarna å loket hela tiden vara tillsatta. I de flesta 
fall torde det vara lämpligast att påkalla hjälplok till någon av de närmaste statio-
nerna i tågets riktning. 

1125. Ångrör i rökskåpet. Brister ett dylikt ångrör, rusar ångan ut i rökskåpet 
och verkar hindrande på förbränning och ångbildning I det heta av rökgaser upp-
fyllda rökskåpet är det svårt att bedöma skadans omfång, och då en bristning å ett 
dylikt stort rör lätt förstoras, bjuder i regeln försiktigheten, att hjälplök eftersändes. 
Har skadan å ångröret skett ute på linjen och det ej är omöjligt att fortsätta om ock 
med ringa hastighet, bör tåget införas till närmaste station, antingen denna ligger i 
tågriktningen eller tåget måste backas. Huruvida det skadade loket skall kvarlämnas 
eller medfölja till närmaste lokstation, må förhållandena avgöra, men kan det göra 
någon nytta eller ej verkar hindrande, bör det fortsätta. 

3. Skador å maskineriet 

1126. Cylindrar. Vid alla cylinderskador nedkopplas den skadade maskinsidan 
(stycket-1106). Om själva cylindern är skadad, skall sliden ställas på mittläget. Mången 
gång kan cylindern vara så skadad, att kolven ej kan ställas i något av ändlägena, 
och stundom kan det befinnas vara bäst att taga ut kolven. 

Är något av cylinderlocken skadat, skjutes kolven vid nedkopplingen intill det 
skadade locket. 

Nedkopplas högtryckssidan å ett tvåcylinderkompoundlok, måste loket omställas 
från kompound till tvillingverkan, för att loket skall kunna fortsätta med tåget. 
Vid fyrcylinder-kompoundlok med gemensam slid för vardera sidans hög- och låg-
tryckscylinder kan däremot den motsatta sidans cylinderpar tjänstgöra på vanligt 
sätt, sedan maskineriet å någondera sidan nedkopplats. 
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1127. Kolvar och kolvstänger. Om vatten i riklig mängd följer med ångan till 
cylindrarna, uppstå s. k. vattenstötar (stycket 671), vilka, förutom att de kunna 
spränga cylinderlocken, kunna pressa loss kolven från kolvstången eller kröka den 
senare. Har så inträffat, nedkopplas den skadade maskinsidan (stycket 1106). 

Att en kolv sitter lös, förvissar man sig om genom att ställa kolven i mitten av 
dess slag (veven i det närmaste rätt upp och ned) samt med öppen regulator omställa 
sliderna från fram till back och åter. Ar kolven lös, höras vid tryckväxlingen i cy-
lindern smällar, skarpare, ju lösare kolven sitter. 

1128. Tvärstycken, gejder, vevstakar och koppelstänger samt deras 
tappar. Om ett tvärstycke eller gejderna skadas eller en vevstake eller vevtapp 
krökes eller brytes av, nedkopplas den skadade sidan (stycket 1106). 

Vid brott av en vevtapp enligt bild 140 eller 145 nedtagas koppelstängerna på 
lokets båda sidor. Sker brottet å vevtappsdelen av tappen II bild 141, behöva koppel-
stängerna däremot ej nedtagas. Knäekes en vevstake, låter man koppelstängerna 
sitta kvar å båda sidor för utbalanseringens skull. Om vevstaken borttages och koppel-
stängerna skola kvarsitta, bör vevstakslagret fästas kring tappen för att koppel-
stången ej skall glida ut över tappen där vevstaken borttagits. 

1129. Slider och slidstyrning. Går en slid sönder så, att den ej längre tätar 
över ångkanalerna, då den vid nedkoppling ställes mitt över dessa, utan släpper 
igenom ångan till avloppsröret, måste båda maskinsidorna nedkopplas och loket 
forslas vidare som "kallt" lok. 

Brister en slidstång eller blir slidstyrningen i övrigt skadad, nedkopplas den 
skadade sidan (stycket 1106). Har skadan skett på linjen, må man för att vinna tid 
endast koppla ned den skadade slidstyrningen på olycksplatsen och fullborda ned-
kopplingen först vid ankomsten till närmaste station. I ett sådant fall skall man för-
vissa sig om, att kolven å den delvis nedkopplade sidan tillföres rikligt med smörjolja. 
Ett "kallt" lok bör ej annat än undantagsvis och då endast för någon kortare sträcka 
framforslas utan att nedkopplas. 

Det händer någon gång att f örsprångsstången vid Walschaerts och Helmholtz' 
slidstyrningar krökes, utan att slidstyrningen i övrigt eller sliden blivit nämnvärt 
skadade. Genom försprångsstångens krökning blir ångfördelningen visserligen 
ojämn, men tåget kan mången gång det oaktat fortsätta, t. o. m. med oförminskad 
hastighet, till närmaste lokstation, där lokbyte kan äga rum. 
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Sjunde delen 

Tågmotstånd samt loks dragkraft och effekt 

1. Tåg motstånd 

1130. De motstånd, som ett i gång varande järnvägståg har att övervinna, äro 
av mångfaldig art, men kunna sammanföras i följande tre huvudgrupper: 

1. Motstånd, uppkomna genom fordonens egen vikt och deras belastning, d. v. s. alla 
friktionsmotstånd i lager och vid hjulens rullning på skenorna, stötar i skenskarvarna, 
motstånd på grund av skenornas nedböjning under hjulens tryck m. m. 

2. Luftmotståndet, dels på grund av tågets hastighet, dels på grund av mer eller 
mindre stark blåst. 

Friktionsmotståndet, stötmotståndet m. m. och luftmotståndet benämnas med ett 
gemensamt namn gångmotstånd. 

3. Motstånd, uppkomna på grund av förändringar i banans sträckning, såsom 
stigningar och krökningar (kurvor). 

1131. Gångmotstånd. Detta motstånd hänföres till rak, vågrät bana samt angives i de flesta 
fall uttryckt i kg för varje ton av tågets, lokets eller vagnarnas vikt. 

För länge sedan, då tågen voro mindre, använde man sig stundom av nedanstående formel för 
tågets gångmotstånd, vilken uppställts av Clark och ej tager hänsyn till tågets sammansättning: 

V2  gt = 2.4  + 1 300 kg per ton tågvikt (lok och vagnar), 

där V betyder hastighet i km per timme. 

På grund av de kopplade axlarnas och maskineriets motstånd är emellertid gångmotståndet 
för lok, räknat per ton av dess vikt, betydligt högre än för vagnarna. Man bör därför skilja mellan 
lokets och vagnarnas gångmotstånd. 

1132. Lokets gångmotstånd omfattar dels motstånden mot dess rörelse som fordon betraktat, 
d. v. s. friktion i axellagren, rullnings- och luftmotstånd m. m. samt dels friktionsmotstånden 
i maskineriet. Kopplade axlar utöva ett större motstånd än löp- och tenderaxlar, och motståndet 
per ton lokvikt ökas därför med de kopplade axlarnas antal. Med hänsyn till dessa omständigheter 
har av Strahl på grundvalen av praktiska försök uppställts följande formel: 

Gt = 2,s • Li + c • 1,2  + 0,006 • F • 172  

Här betecknar 
GI 	lokets och tenderns sammanlagda totala gångmotstånd i kg, 
Li 	lokets och tenderns vikt utöver adhesionsvikten i ton, 
L2 	lokets adhesionsvikt i ton, 
F 	lokets tvärsnittsyta i m2. F kan sättas = 10 resp. 9 för större lok med ut- resp. invändiga 

cylindrar. 
V 	lokets hastighet i km per timme samt 
c 	ett värde, angivande de kopplade axlarnas gångmotstånd i kg per ton adhesionsvikt,vilket 

tages ur sammanställning XI. 

0.006 • F • V2  — sista ledet i formeln — angiver luftmoiståndel. 

4îl 
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Antal kopplade axlar 	2 4 	 5 

Åntal cylindrar 2 4 2 3 4 3 4 3 14 2 3 2 

Vikt i tjänst3  

å 	a 
kopp- löp- och 
lade tender- 
axlar axlar 
ton. .. ton 

Gångmotstånd i kg per ton av lokets vikt med 
tender vid hastighet i km per timme enligt 

nedanstående 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Lok 
litt. 

Axel-. 
anord- 
ning2  

2'C + 4 
	

47.7 
D+3 
	

50.0 
l'C + 3 
	

36.0 
C+0 
	

39.5 
l'C1' + 0 41.4 

B 
E 
L 
K4 
S 	, 

63.6 
27.9 
37.7 

19.8 

4.6 
6.4 
5.0 
7.5 
5.9 

4.8 
6.6 
5.2 
7.8 
6.2 

5.1 
6.9 
5.6 
8.4 
6.7 

5.4 
7.4 
6.2 
9.3 
7.4 

5.9 
8.0 
6.8 

10.4 
8.3 

6.5 
8.8 
7.7 

11.7 
9.4 

7.2 
9.7 
8.7 

13.3 
10.6 

8.0 
10.7 
9.9 

12.1 

8.9 

11.2 

13.8 

9.9 

Hastighet i km per timme .. V = 20 30 40 50 60 10 70 80 90• 100 

472= 

Sammanställning XI 

Värde av c 	5.8 5.9 6.0 7.3 7.4 7.5 8.4 8.5 8.6 9.3 9.4 9.5 

I detta motstånd ingår även friktionen i lokets maskineri indikerat gångmotstånd). Man er-
håller alltså kraften i dragkroken på rak, vågrät bana genom att subtrahera detta motstånd från 
lokets indikerade dragkraft. 

Nyare undersökningar av Nordmanna med tyska lok utvisa, att tenderns gångmotstånd är 
avsevärt mindre per ton än motståndet hos löpaxlar under loket. Det vore därför riktigare att för 
tenderns vikt räkna med ett gångmotstånd av exempelvis 1.6 kg pr ton. Jämför v. Borrfes formel 
för vagnars gångmotstånd, stycket 1133. 

Sammanställning XII 
Gångmotstånd för några SJ loktyper enligt Strahl. 

En formel, som varit mycket använd för beräkning av lokets jämte tenderns gångmotstånd 
i kg per ton av lokets och tenderns sammanlagda vikt, är uppställd av Barbier och lyder sålunda: 

V + 30 

Hela lokets inkl. tenderns gångmotstånd blir då 
G[= gi• L kg, 

där L är lokets och tenderns sammanlagda vikt i ton. Barbier's formel brukar ge användbara 
medelvärden och är lämplig, då lokets konstruktion är okänd. I övriga fall ger Strahls formel 
värden, som bättre motsvara de verkliga förhållandena. 

Sammanställning XIII 

Gångmotstånd gi för lok och tender enligt Barbier. 

Gångmotstånd i kg per ton av lok 
med tender 	 gt = 4.16 4.70 5.42 6.32 7.40 8.66 10.10 11.72 13.52 15.5Q 
Resultaten av dessa utomordentligt omfattande och sakkunnigt genomförda undersökningar 

av ett stort antal loktyper vid f.d. tyska statsbanorna ha efter grundlig bearbetning av Nord-
mann publicerats i "Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens" 1930, sid. 225-270. 

2  Siffran efter +-tecknet anger tenderaxlarnas antal. 
3  Med 3/4  förråd av kol och vatten. 

± 0,9 • V • 1000 
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Hastighet i km per timme .. V - 10 120 40 50 60 70 80 90 100 30 

Personvagnar, tyngre, malmvagnar 
och tungt lastade godsvagnar ... 

Godsvagnar, vanliga, lastade 	 
Personvagnar, lättare, (2-axliga) ... 	 
Godsvagnar, omväxlande lastade och 

tomma 	  
Godsvagnar, tomma 	  

2.53 
2.53 
2.54 

2.55 
2.62 

2.61 
2.63 
2.66 

2.70 
2.90 

2.76 
2.80 
2.86 

2.95 
3.40 

2.96 
3.03 
3.14 

3.30 
4.10 

3.21 
3.33 
3.50 

3.75 
5.00 

3.53 
3.70 
3.94 

4.30 
6.10 

3.90 
4.13 
4.46 

4.95 
7.40 

4.33 
4.63 
5.06 

5.70 
8.90 

4.81 
5.20 
5.74 

6.55 
10.60 

5.36 
5.83 
6.50 

7.50 
12.50 

473 
1133. För vagnarnas gångmotstånd har Frank uppställt följande formel: 

V2  
gv = 2,5 -} C  kg per ton vagnvikt. 

Här betecknar V som förut tågets hastighet i km per timme, under det att C är ett värde, som beror av vagnarnas art enligt nedan. 
C = 3 500 för tyngre personvagnar (boggi-) samt malmvagnar och tungt lastade godsvagnar. C = 3 000 för vanliga lastade godsvagnar. 
C = 2 500 för lättare personvagnar (2-axliga). C = 2 000 för omväxlande lastade och tomma godsvagnar. 
C = 1 000 för tomma godsvagnar. 

Sammanställning XIV 
Gångmotståndet gv  för vagnar i kg per ton vagnvikt enligt Frank. 

En mycket använd formel för vagnarnas gångmotstånd, som dock ej tager hänsyn till tågets olika sammansättning, är den av von Borries uppställda: 
V ± 50  

gv = 1,6  + 0,3 • V 	1000 kg per ton vagnvikt, 

vilket uträknat ger följande värden. 

Sammanställning XV 
Gångmotstånd gv för vagnar enligt von Borries. Se även kurva i bild 597. 

Hastighet i km per timme .. V =1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Gångmotstånd i kg per ton vagn-  
vikt 	  gv  = 1.78 2.02 12.32 2.68 3.10 3.58 4.12 4.72 5.38 6.10 

I Amerika användes bl. a. en formel, uppställd av Davis, som tar särskild hänsyn till vagnarnas 
tyngd eller axeltryck, genom att axelbelastningen införts i formeln. Formeln blir härigenom 
giltig för olika kategorier av vagnar, lastade eller tomma, se bild 597. j 

13 	 0,007 •Va 
gv = 0,6 + tv -I-  0,009 • V+ w  , n  kg per ton vagnvikt. 

Hår betecknar 
w hjultryck per axel i ton. 
n antal axlar under vagnen. 
V hastighet i km per timme. 

1134. De olika formlerna för vagnarnas gångmotstånd ge från varandra rätt avvikande värden. 
Bästa anpassningen till verkliga förhållanden kännetecknar Frank's formel genom uppdelning 
på skilda vagnslag samt framför allt Davis' formel, 'som indelar vagnarna efter belastningen per 
axel enligt bild 597, vilket synes vara en riktig tanke. Ur tågets sammanlagda vagnvikt och antal axlar får man lätt ett medeltal för hjultrycket per axel, varefter motståndstalet erhålles ur dia-
grammet, bild 597. 

Den äldre av von Borries uppställda formeln visar en överraskande god anpassning till Davis' 
kurvor och motsvarar ett hjultryck av 10 à 11 ton, se bild 597. 
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597. Gångmotstånd gv för tvåaxliga vagnar enligt Davis. 

Diagrammet, bild 597, angiver gångmotståndet för tvåaxliga vagnar, men det kan även an-
vändas för tre- och fyraxliga vagnar, om de erhållna motståndssiffrorna multipliceras med 
1 - 0.002 • V för treaxliga och med 1 - 0.003 • V för fyraxliga vagnar. 

1135. Kurvmotstånd. Löper ett tåg in i en kurva, minskas dess hastighet genast, om övriga 
förhållanden bli oförändrade. Kurvan utövar således ett motstånd mot rörelsen. Detta motstånd 
är desto större, ju skarpare kurvan är, ju längre fordonet är, och ju mindre rörliga och efter 
kurvan inställbara axlarna äro. Vagnar med länkaxlar eller med boggier smyga sig lättare efter 
kurvor än vagnar med s. k. fasta axlar. Många försök ha gjorts att bestämma kurvmotståndet. 
Den för huvudbanor mest använda formeln är 

650 
k- R-55 

vari k är det extra motstånd uttryckt i kg, som i ton tågvikt (lok och vagnar) röner i kurvor med 
R m radie. 

För smalspårbanor kan kurvmotståndet närmevis angivas sålunda. 
400 	 375 

Vid 1 067 mm spårvidd: k = R-20 vid 891 mm spårvidd: k = R-15 och vid 600 mm 
200 

spårvidd: k - R - 5 
Sammanställning XVI 
Värden 'å kurvmotståndet k. 

r 

Kurvradie i m R 	 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 

Normal spårvidd 	  
1 067 mm spårvidd 	  

891 „ 	„ 
600 „ 	„ 

14.5 
5.00 
4.40 
2.10 

4.48 
2.22 
2.02 
1.03 

2.65 
1.42 
1.31 
0.68 

1.05 
0.97 
0.51 

1.46 
0.83 
0.77 
0.40 

1.19 
0.69 
0.64 
0.34 

1.01-
0.59 
0.55 
0.29 

0.87 
0.51 
0.48 
0.25 

0.77 
0.45 
0.42 
0.22 

0.69 
0.41 
0.38 
0.20 
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En annan formel, som tager viss hänsyn till fordonets beskaffenhet och kan användas för alla 
spårvidder, är uppställd av Protopapadakisl och lyder 

c • (0,72  • s + 0,47 • a) 
k— 	R 

Här betyder s spårvidden, a hjulbasen (fasta) i m, och c en koefficient, som sättes 220 kg per ton sommartid och 165 kg per ton vintertid. 
1136. Stigningsmotstånd. Befinner sig tåget i en stigning, kan den kraft, som motsvarar tågets vikt T, bild 598, uppdelas i två olika krafter, av vilka .den ena S söker draga tåget tillbaka utför stigningen och således utövar ett med sig lika stort motstånd mot tågets gång uppför stig- ningen. Den andra kraften verkar rakt mot spåret med samma påföljd som å vågrät bana (stycket 39). 
En banas stigning uttryckes antingen 

genom ett rent bråk, t. ex. 1/100, eller 
genom förhållande, 1 : 100, eller ännu 
hellre i tusendelar av längden, t. ex. 
10 : 1 000 eller "tio pro mille", vilket 
tecknas 10 0/00• 

Betecknar h banans stigning i meter 
på 1 000 m banlängd, så angiver sam-
tidigt h storleken i kg på det motstånd, 
Som stigningen utövar för varje ton av 
tågets vikt (stycket 39). 

Ett låg, som går uppför en sligning 
h 0 /00, motverkas således av en kraft, som 
utgör lika många kg för varje ton av tåyets 
vikt, som det antal meter banan stiger på 
1 000 m banlängd. 

Är t. ex. stigningen 16 0/00 (16 : 1 000) 
och hela tågets vikt 400 ton (lok och vag-
nar) blir•• sålunda totala stigningsmot-
ståndet lika med 

400 • 16 = 6 400 kg. 
1137. Den kraft, som motverkar tågets gång uppför en stigning, medverkar däremot vid tågets 

framförande utför samma stigning. Övriga motstånd minskas härvid med ett värde motsvarande 
stigningsmotståndet. 

1138. Totala tågmotståndet. Befinner sig ett tåg i en stigning, oeh banan samtidigt kröker, påverkas tåget av ett motstånd, som utgör, summan av de förutnämnda. Åv motståndet är den del, som benämnes gångmotstånd, per ton räknat olika för loket och för vagnarna, under 
det att av stignings- och kurvmotstånden det förra är. .och det senare anses vara av samma storlek per ton för hela tåget. Betecknar som förut GI och ap lokets och vagnarnas totala gång-
motstånd, k och s kurv- och stigningsmotstånden i kg per ton tågvikt samt T hela tågets" vikt i ton, så är totala tågmotståndet i kg vid gång i stigning 

Mt  = Gt + G5 + T . (k_+ s) 
samt vid gång i lutning 

Mt=Gl.+. Gv+ T.(k—s) 
1139. Exempel. Ett godståg med. 70 axlar och en vikt utom loket av 700 ton framföres upp-för en stigning 1 : 100 eller 10 0/00 med en hastighet av 20 km i timmen, under det att banan samtidigt kröker med en radie av 400 m. Vad blir tågmotståndet, då. lokets adhesionsvikt är 48 ton, fördelad på tre kopplade axlar och dess totala vikt med tender 110 ton? 
Gångmotståndet för loket på rak, vågrät bana vid 20 km hastighet är enligt stycket 1132, då c vid 

tre kopplade axlar och två cylindrar utgör 7.3 oeh lokets tvärsnittsyta antages vara 10 m', 
Gi = 2.5 • (110 — 48) + 7.3 • 48 -I- 0.006 . 10 . 20 . 20 = 530 kg. 

Gångmoiståndet för vagnarna på rak vågrät bana är vid 20 km hastighet och vid ett hjultryck 
per axel av i medeltal 10 ton enligt diagrammet, bild 597, 2.2 kg per ton, alltså för hela vagnvikten 

= 2.2 • 700 = I 540 kg. 
Kurvmotståndet är i 400 m kurva enligt sammanställning XVI 1.89 kg pr ton och stigninys-

motståndet i stigning 10 0/00  10 kg för varje ton av tågets vikt. Således är totala tågmotståndet 
Mt = 530 -I- 1 540 + (110 + 700) • (1.89 -1- 10) = 11 700 kg. 

' Professor vid National-Polytekn. skolan, Åten. 
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För att övervinna detta motstånd måste loket utveckla en dragkraft vid drivhjulens omkrets 
motsvarande minst 11 700 kg. 

Räknas lokets och vagnarnas gångmotstånd enligt de förenklade formlerna i sammanställning 
XIII och XV, erhålles 

Mt = 110 • 4.7 ± 700 • 2.02 -F- (110 + 700) • (1.89 + 10) = 11 560 kg. 

2. Loks dragkraft 

1140. Med ett loks dragkraft menas den kraft, med vilken det förmår framföra 
ett tåg, d. v. s. övervinna de motstånd (luftmotstånd, friktion, kurvor, stigningar 
m. m.), som motverka tågets rörelse. 

Dragkraften är beroende av: 
1. Lokets adhesionsvikt, d. v. s. antalet med varandra kopplade axlar samt be-

lastningen å dessa. 
2. Maskinkraften, d. v. s. cylinderstorleken, ångtrycket och drivhjulens diameter. 
3. Pannans ångbildnings f örmåga, som bestämmes av rostytans och eldytans stor-

lek, samt av ångans beskaffenhet, särskilt temperaturen hos den överhettade ångan. 
Den enligt 1 bestämda dragkraften utgör över huvud taget den största dragkraft, som kan 

utnyttjas, och kommer till användning huvudsakligen vid igångsättningar och i stigningar. Den 
kan till viss grad ökas genom sandning. Dragkraften enligt 2 är den, som cylindrarna vid en 
viss fyllning och hastighet kunna utveckla, och dess största värde, som användes vid igångsätt-
ningar och i stigningar, bör ej överstiga den enligt 1 med hänsyn till friktionen mellan drivhjulen 
och skenorna medgivna största dragkraften, på det att hjulen ej må slira. Vid gång med större 
hastighet blir dragkraften mindre, emedan den begränsas av pannans ångbildningsförmåga en-
ligt 3, vilken måste vara så avvägd, att den under dessa förhållanden erforderliga dragkraften 
kan utvecklas. Vid förbrukning av samma ångmängd kan denna dragkraft ökas betydligt i samma 
mån som ångtemperaturen stegras. 

Ettloks nyttiya dragkraft är för en viss hastighet bestämd av det minsta av dessa tre värden. 
Vid tågets igångsättning eller i allmänhet vid liten hastighet utgör nyttiga dragkraften den minsta 
av de enligt 1 eller 2 beräknade krafterna. Då hastigheten överskridit en viss gräns, som är be-
roende av pannans storlek och ligger vid 15-30 km, blir emellertid den enligt 3 beräknade drag-
kraften av ångbildningsförmågan mindre än de enligt 1 och 2 bestämda värdena; och den nyttiga 
dragkraften är vid dessa större hastigheter uteslutande beroende på pannans förmåga att alstra 
ånga av hög temperatur. 

Med indikerad• dragkraft rodnas den dragkraft, som enligt 2 skulle utvecklas av ångtrycket i 
cylindrarna, om maskineriet arbetade utan friktion. Åvdrages dessa friktionsmotstånd erhålles 
den effektiva draykraften, även benämnd dragkraft vid drivhjulens omkrets. 

Med draykraft i dragkroken förstås i motsats mot dragkraft vid drivhjulens omkrets den kraft,. 
som står till förfogande för att draga vagnarna. Den förra är så mycket mindre än den senare 
som lokets (och tenderns) gångmotstånd. 

a. Dragkraft på grund av adhesionen 
1141. Då den i cylindrarna utvecklade kraften vrider hjulen runt, fordras för att loket skall 

förflytta sig framåt att hjulen rulla på skenorna och ej glida eller "slira". Slirningen förhindras 
av friktionen mellan de kopplade hjulen och skenorna, vilket friktionsmotstånd i första hand är 
beroende av de kopplade hjulens tryck mot skenorna d. v. s. av adhesionsvikten. Till denna måste 
den största av maskineriet utvecklade dragkraften stå i ett visst förhållande. 

A andra sidan är friktionsmotståndet mellan hjul och skena beroende av en del omständigheter. 
Därvid spelar i synnerhet skenornas tillstånd en stor roll. Friktionskoefficienten för torra och för 
slippriga skenor är ej densamma och den sätter en gräns för dragkraf ten. Genom sandniny kan 
friktionskoefficienten ökas, men samtidigt 'växer tågets gångmotstånd. 

Är A = lokets adhesionsvikt och f friktionskoefficienten, så är den i följd av adhesionsviktert 
erhållna dragkraften 

Pa.=f.A 

1142. De för olika förhållanden växlande värdena på friktionskoefficienten f återfinnas i 
stycket 347. De, föränderliga villkoren för adhesionen utgöra således en i lika hög grad växlande 
gräns för dragkraften. Så långe den maskinella dragkraften är mindre än denna gräns, kunna de 
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kopplade hjulen rulla utan att slira och föra därvid loket och vagnarna med sig, men så snart 
maskinkraften överskrider gränsen, antingen genom att kraften är för stor eller gränsen sänkes, 
slira hjulen. 

Vid tanklok måste man även taga hänsyn till, att adhesionsvikten minskas mer eller mindre 
allt eftersom de medförda förråden av bränsle: och vatten förbrukas. 

b. Dragkraft på grund av maskinkraften 
1143. Det arbete ångan under ett kolvslag uträttar i en cylinder, är beroende av effektiva 

ångtrycket på kolven, kolvytan och slaglängden och utgör produkten av dessa. Då emellertid 
ångtrycket under expansions- och förutströmningsskedena minskas mer och mer (se indikator-
diagrammet, bild 454), tänkes för beräkning av ångans arbete ett medelångtryck på cylinderkolven, 
vilket är så bestämt, att detsamma verkande på kolven. under hela slaget uträttar lika stort arbete 
som det verkliga, föränderliga ångtrycket. Cylinderkraften omsättes genom vevrörelsen till en 
annan kraft, dragkraften vid drivhjulens omkrets, vars arbete under ett drivhjulsvarv är lika 
med ångans arbete under ett kolvslag fram och åter, minskat med friktionsförluster i maski-
neriet, tappar och lagergångar. 

1144. Tvilling-, trilling- och fyrlinglok. I bild 599, som framställer kolvkraftens över- 
förande till drivhjulet, är 
d = cylinderdiametern i cm, 
1 	= kolvslagets längd i m, 
pm = ångans medeltryck i cylindern i kg per kvcm, 
D = drivhjulsdiametern i m och 
Pm  = den vid drivhjulens omkrets alstrade dragkraften i kg 
m 	= maskineriets verkningsgrad (stycket 37) d. v. s. det tal mindre än 1, varmed ångans arbete 

i cylindrarna skall multipliceras för att man skall få det för tågets framdragande till-
gängliga arbetet, eller ångans arbete minskat med friktionsarbetet inom maskineriet. 
m växlar mellan 0.90 och 0.97 för fyllningar över 20 %, plansch XII, fig. 2. 

599. Dragkraft på grund av maskinkraften. 

r• d2  

	

Man erhåller nu kraften på kolven = pm 	4 	kg och arbetet under ett kolvslag = 

Ir•d2 •l 
= pm • 	4 	kgm' (kilogrammeter). Under ett hjulvarv utvecklas samma arbete även på kol- 

vens motsatta sida, och om loket har två lika cylindrar blir ångans nyttiga arbete under ett hjul- 
s•d2 • I 

varv=2• pm, • 	4 	2 m=pm•r • d2• l•m kgm. 

Under ett drivhjulsvarv har loket gått ett stycke = n • D m. Dragkraften Pm har därunder 
utvecklat ett arbete = Pm •T • D kgm. Således är 

Pm .It•D= pm •n•d2 •1•m, 
varur erhålles 

pm• d 2 • l 
Pm  = m 	D 	för tvillinglok 

och på samma sätt 

1  Märk att kg betyder kilogram, men kgm kilogrammeter. 
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pm d2 .1 
Pm= 1,5 • m 	D 	för trillinglok 

samt 
pm  • d2  • l 

Pm= 2 • m 	D 	för fyllinglok 

I dessa uttryck äro pm  och m föränderliga. Medeltrycket pm, som även benämnes indikerat 
medeltryck, då det utgör medelhöjden av indikatprdiagrammets yta (bild 454), är beroende av 

trycket i ångpannan p, av fyllningsgraden e = 1 (stycket 741) samt av lokets hastighet V (driv-

hjulsvarv per sekund). Dessutom inverkar tilloppsrörens och ångkanalernas genomgångsytor, 
således vid rundslider sliddiametern, som bör vara så stor som möjligt. 

Vid samma fyllning och varvantal kan emellertid medeltrycket pm få avsevärt växlande värden 
för olika loktyper, bl. a. på grund av olika storlek av slidens öppningar i förhållande till cylindrar-
nas storlek. Vid rundslider äro kanalöppningarna närmast beroende på slidens diameter och slag-
längd, därför är sliddiametern på moderna ånglok oftast större än halva cylinderdiametern. 

Plansch XII, fig. 1, utvisar grafiskt sambandet mellan indikerade medeltrycket, cylinder-
fyllningen och drivhjulens varvantal. Många omständigheter inverka på medeltrycket i cylindern, 
och diagrammets värden få därför endast betraktas som ungefärliga medeltal som kunna variera 
betydligt i verkligheten. Äro cylindrarna t. ex. stora i förhållande till slidernas diameter och slag, 
bli medeltrycken oftast något mindre än de i diagrammet angivna. Man kan också uttrycka det så 
att den "effektiva" fyllningen i cylindern blir mindre än den som avläses på skalan i förarhytten. 
Diagrammet är närmast uppgjort för överhettningslok med tvillinganordning och 12 kg ångtryck, 
men det kan även användas för andra ångtryck samt för våtånglok och kompoundlok. I senare 
fallet införes den ideella cylinderfyllningen ei d. v. s. fyllningen i högtryckscylindern dividerad 
med förhållandet mellan låg- och högtryckscylindrarnas rymd, och medeltrycket benämnes i 
detta fall ideellt medeltryck pmi (stycket 1145). 

På den vågräta grundlinjen, plansch XII, fig. 1, är uppgjord en skala för hastigheten från 0 
till 6 drivhjulsvarv per sekund. På de lodräta linjerna till vänster avläses det indikerade medel-
trycket i olika skalor för olika tryck i ångpannan från p = 8 till p = 20 kg. De från vänster till 
höger lutande linjerna representera vardera en viss fyllning från e = 0.1 eller 10 % fyllning till 
e = 0.8 eller 80 % fyllning. (För betydelsen av de brantare fallande kurvorna, betecknade 
A'100 = 2 000 till A'l00 = 7 000, hänvisas till stycket 1152.) Drivhjulens varvantal per sekund 

V 
n = 0.0885 • D,  där V är hastigheten i km per timme och D hjuldiametern i m. 

Man erhåller det sökta medeltrycket genom att från den mot varvantalet svarande punkten 
på den nedre skalan dra en linje lodrätt upp till linjen för cylinderfyllningen. Från denna skär-
ningspunkt drages en vågrät linje ut till den mot panntrycket svarande skalan till vänster, 
på vilken det sökta medeltrycket avläses. 

Ur diagrammet framgår omedelbart, att medeltrycket blir större ju större cylinderfyllningen 
är. Vidare att medeltrycket för en viss fyllning minskas, då hastigheten ökas (stycket 799 och 
bild 456) samt att denna minskning sker hastigare vid större fyllningar än vid mindre. 

I sammanställning XVII angivas i siffror motsvarande värden av medeltrycken i cylindern 
vid olika fyllningar och varvantal. Tabellen gäller dock endast för 12 kg ångtryck i pannan. Vid 
andra ångtryck erhålles det ungefärliga medeltrycket genom att multiplicera tabellvärdet med 

p 	—  1 ' om p är det verkliga effektiva panntrycket. 11  
Maskineriets verkningsgrad m utvisar, huru stor del av ångtrycket i cylindern som kan om-

sättas i nyttigt arbete. Resten av ångtrycket erfordras för övervinnande av maskineriets frik-
tionsmotstånd. Då detta motstånd till stor del ligger i kolvringarnas friktion mot cylinderväggen, 
och då dessutom genom kompressioner och massverkningar tapptrycken bliva avsevärda även 
vid små fyllningar och större hastighet, ändras friktionsarbetet ej så mycket med fyllningen som man är böjd att förmoda. I förhållande till lokets totala effekt är maskinfriktionen rätt obetydlig. 
Allt detta gör, att man utan för stort fel torde kunna räkna med ett för varje lok konstant värde av friktionsarbetet i maskineriet, d. v. s. ett visst medeltryck på kolven av 0.3 kg per cm2  för 
större och medelstora lok, eller vid högre panntryck än 12 kg 1/40  av panntrycket. För mindre lok torde man få räkna med ett förhållandevis något större friktionsarbete, motsvarande 0.4 kg per cm2. 

De i sammanställning XVII angivna värdena på maskineriets verkningsgrad m äro beräknade 
för ett mot friktionsarbetet svarande ångtryck på kolven av 0.3 kg per cm2  och för hastigheter av 1-5 drivhjulsvarv pr sekund. 
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Antal 
drivhjuls-
varv n 
pr sek. 

0.5 	3.20 
1 	3.15 

1.5 	3.10 
2 	3.00 

2.5 	2.90 
3 	2.80 

3.5 	2.65 
4 	2.55 

4.5 	12.45 
5 	I 2.35 

1 	0.906 
2 	0.900 
3 	0.892 
4 	0.883 
5 	0.872 

5.55 6.15 
5.90 
5.60 
5.30 
5.00 
4.65 
4.30 
4.00 
3.75 
3.50 

0.950 
0.944 
0.936 
0.926 
0.915 

6.65 7.10 
6.35 6.80 
6.05 6.45 
5.70 6.05 
5.35 5.65 
4.95 5.20 
4.55 4.75 
4.20 4.35 
3.90 4.00 
3.60 3.70 

0.956 
0.951 
0.943 
0.932 
0.920 

7.50 7.85 
7.15 7.50 
6.75 7.05 
6.30 6.55 
5.85 6.05 
5.40 5.55 
4.90 5.05 
4.50 4.60 
4.10 4.20 
3.75 3.80 

.960 

.955 

.947 

.935 

.922 

8.20 8.50 8.75 9.00 
7.80 8.10 8.35 8.60 
7.35 7.60 7.80 8.00 
6.80 7.00 7.15 7.30 
6.25 6.40 6.50 6.60 
5.70 5.80 5.90 5.95 
5.15 5.25 5.30 -
4.70 4.75 -- 
4.25  - - 

0.963 
0.958 
0.949 
0.936 

5.35 
5.10 
4.85 
4.55 
4.30 
4.00 
3.75 
3.55 
3.35 

0.965 
0.960 
0.950 

9.25 9.50 
8.80 9.00 
8.15 8.30 
7.40 7.50 
6.70 - 

0.966 
0.961 

4.10 
4.00 
3.85 
3.70 
3.55 
3.40 
3.20 
3.05 
2.90 
2.75 

4.90 
4.75 
4.55 
4.35 
4.15 
3.90 
3.65 
3.45 
3.25 
3.10 

0.938 
0.932 
0.924 
0.914 
0.903 

11 	 ei 
Cylinderfyllning e = 1  resp. ei = u  

0.10 0.15 0.20 0.2510.30 0.3510.40 10.45 0.50 10.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 
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Sammanställning XVII 
Indikerat medeltryck pm resp. pmi vid 12 kg ångtryck i pannan samt maskineriets verknings-

grad m, under antagande att friktionsarbetet i maskineriet motsvarar ett ångtryck på kolgen av 
0.3 kg per cm'. 

Vid uppsökande av verkningsgraden hos kompoundlok skall cylinderfyllningen utgöras av fyll-
ningen i högtryckscylindern. 

Vid praktisk räkning är det givetvis enklast att direkt minska det indikerade medeltrycket pmi 
med 0.3, event. 0.4, kg per cm' för att erhålla det medeltryck, som ger dragkraften vid drivhjulens 
omkrets. 

De tre decimalerna i tabellens värden för m ha införts för att få fram den rätta relationen mellan 
dessa värden. Vid användning avrundas siffrorna. 

En grafisk framställning av maskineriets verkningsgrad m finnes å plansch XII, fig. 2, och 
utvisar verkningsgradens förändring med varvantal och fyllning vid friktionsarbete motsvaran-
de 0.3 resp. 0.4 kg per cm' kolvyta. 

Vid normal ansträngning av loket motsvaras en viss hastighet av en vid denna hastighet mest 
använd fyllning. Därför motsvaras även varje fyllning av ett medeltryck, som i regel ganska 
litet avviker från ett visst medelvärde. Detta medelvärde kan för olika fyllningar och panntryck 
erhållas ur den enkla formeln 

1.8•e•(p-1) 

samt 
1.7•ei •(p - 1) 

pmi - 	0.7 -{- ei 	för kompoundlok. 

1145. Kompoundlok. Vid beräkning av ett kompoundloks dragkraft tänkes fulltrycksångan 
verkande uti enbart lågtryckscylindern med en fyllning, som är lika med fyllningen i högtrycks-
cylindern, dividerad med förhållandet mellan låg- och högtryckscylindrarnas rymd, det s. k. 
cylinderförhållanddet. Det arbete, som ångan härvid tänkes uträtta i lågtryckscylindern, är när-
melsevis lika med det, som i verkligheten utföres av båda cylindrarna gemensamt. 

Betecknar 
dr  -högtryckscylinderns diameter i cm, 
drr - lågtryckscylinderns diameter i cm, 
u - cylinderförhållandet, d. v. s. förhållandet mellan låg- och högtryckscylinderns rymd, näm- 

ligen ( ± .)'vid två- och fyrtyl.-lok och 2 ()'vid  trecyl.-lok med en högtryckscylinder, 
dr 

er  - fyllningsgrad i högtryckscylindern, 
er 

ei = u - ideell cylinderfyllning, d. v. s. erforderlig fyllningsgrad med högtrycksånga i låg- 
tryckscylindern, för att i denna cylinder erhålla samma arbete som vid kompoundgång av 
båda cylindrarna tillsammans, 

pm - 	0.8 + e 	för tvilling-, trilling- och fyrlinglok 
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pmi — ideellt medeltryck i lågtryckscylindern vid fyllningsgraden ei, kg per cma, 
m — maskineriets verkningsgrad, 
p — effektivt ångtryck i pannan, kg per cm2, 
så är arbetet i lågtryckscylindern under ett hjulvarv, då högtrycksånga tänkes verka i densamma 
med fyllningen ei 

77• dz1 = pmi • 4 • 1 • 2. Som förut erhålles likheten 

Pm•n•D=,m•pmi• 
eller 

pmi • dZ1  •1 
Pm = m • 2 	D 	för tvåcylinder-kompoundlok, 

samt 
pmi •dir  • , för trecylinder-kompoundlok med en 

Pm — m• högtryckscylinder samt för fyrcylin- 
D 	derkompoundlok. 

Med kännedom om lokets hastighet V km pr timme eller antal drivhjulsvarv pr sekund 
V 	 e1  

n = 0.0885 • D  samt den ideella fyllningen ei =.--u  erhålles medeltrycket pmi ur diagrammet 

plansch XII, fig. 1. Härvid skall iakttagas, att medeltrycket avläses på den skala, som gäller för 
det i pannan rådande arbetstrycket. Tages medeltrycket ur tabellen i sammanställning XVII skall 

1 
det för andra panntryck p än 12 kg multipliceras med p  11  . Maskineriets verkningsgrad m er- 

hålles ur sammanställning XVII, varvid som fyllning användes högtryckscylinderns, ej den 
ideella. 

1146. Dragkraft vid liten hastighet. För bedömande av den dragkraft, som maskineriet 
vid igångsättning eller vid ringa hastighet förmår utveckla, ävensom för jämförelse mellan olika 
loktyper användes ofta vissa förenklade uttryck för denna största dragkraft. Vid tvilling-, trilling-
och fyrlinglok kan produkten av verkningsgrad och indikerat medeltryck m • pm  sättas 
= 0.75 • p, där'p är effektiva ångtrycket i pannan.' Vid kompoundlok åter är ideella medeltrycket 
beroende av cylinderförhållandet u, och kan man här sätta m • pmi = (0.85-0.12 • u) • p. Som 
förenklade värden av största dragkraften erhålles alltså 

p.da.1 
vid tvillinglok Pm, = 0.75 • D  kg, 

p •d2.1  vid trillinglok Pm, = 0.75 • D 	1.5 kg, 

p• el'  • 1  vid fyrlinglok Pm, = 0.75 • D 	2 kg 
samt 

p•d11.1 
vid tvåcylinder-kompoundlok Pm, = (0.85-0.12 • u) • 2 	D  kg, 

vid trecylinder-kompoundlokl 	 p dir  1 

	

med en högtryckscylinder J Pm, = (0.85-0.12 • u) • D 	 kg 

p•dr2r •1 

	

och vid fyrcylinder-kompoundlok Pm1  = (0.85-0.12 • u) • D 	 kg. 

1147. Exempel 1. Bestäm dragkraften på grund av maskinkraften hos statens järnvägars 
tvilling-godstågslok litt G 5 vid 40 % cylinderfyllning och 20 km hastighet pr timme. 

Cylinderdiam. d = 60 cm. 	 Drivhjulsdiam. D = 1.35 m. 
Slaglängd 	i = 0.66 m. 	 Ångtryck 	p = 14 kg per cm'. 

20 Vid 20 km hastighet är varvantalet hos drivhjulen n = 0.0885 • 1.35 = 1.31 per sekund. Enligt 
1  Ofta sättes medeltrycket = 0.65 • p, vilket dock ger för liten dragkraft. 
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diagrammet, plansch XII, fig. 1, är medeltrycket pm vid detta varvantal och 40 % fyllning = 7.75 kg, avläst å skalan för p = 14 kg. Användes sammanställning XVII är för e = 0.40 och n = 1.31 pm = 6.6 kg (uppskattat). Detta värde gäller för 12 kg panntryck och skall för p = 14 kg multi- 
pliceras med pill, således pm = 6.6 • 1 	11 1  - 7.8 kg eller något mera än förut. Då loket har 
stora cylindrar, räknas vidare med ett friktionsmotstånd i maskineriet av 0.3 kg per cm2  kolvyta, 

7.8 - 0.3 stycket 1144, motsvarande en verkningsgrad m= 	7 8 	- 0.96. Dragkraften vid drivhjulens 
omkrets är således 

7.75.60. 60.0.66 Pm= 0.96• 	1.35 	- 13 050 kg. 

Vill man söka den effektiva dragkraften i tenderdragkroken på rak, vågrät bana, har man att minska den indikerade dragkraften Pi med lokets och tenderns hela gångmotstånd enligt stycket 
1132. Lokets vikt (= adhesionsvikten) är 70 ton och tenderns vikt med 2/4  förråd av kol och vatten 35.4 ton. Vid fyra kopplade axlar är e = 8.4, och totala gångmotståndet inkl. mot-
stånd i maskineriet blir således (med antagande av 10 m2  tvärsnittsyta av loket) 

GI = 2.5 . 35.4 -- 8.4 . 70 -E 0.006. 10 . 20 . 20 = v 700 kg 
7.75.60.60.66 Indikerade dragkraften Pi är 	1.35 	- v 13 600 kg och kraften i tenderdrag- 

kroken således 
Pk -= 13 600-700 = 12 900 kg 

Exempel 2. Bestäm dragkraften hos ett fyrcylinder-kompound-lok med följande huvud-
dimensioner vid 40 % fyllning i högtryckscylindern och 65 km hastighet. 

Högtryckscylinderns diam. dr 	  = 42 cm. 
Lågtryckscylinderns diam. drr 	  = 63 cm. 
Slaglängd I 	  = 0.66 m. 
Drivhjulsdiameter D 	  = 1.88 m. 
Ångtryck p 	  = 13 kg. 

0.40 Cylinderförhållandet u är = 63 2  =  63.63 - 2.25 och ideella fyllningen alltså ei = 42 	42.42 	 2.25 
65 

= 0.18 samt varvantalet n = 0.0885.1 88 = 3.05. Vid n = 3.05 och ei = 0.18 erhålles ur dia- 
grammet, plansch XII, fig. 1, pm  = 4.1 kg å skalan för p = 13 och ur sammanställning XVII 
verkningsgraden m = 0.94 vid 40 % fyllning i högtryckscylindern. Maskineriets dragkraft är 
sålunda 

4.1.63.63.0.66 
Pm = 0.94 • 	1.88 	- 5 350 kg. 

e. Dragkraft på grund av pannans ångbildningsförmåga. 
1148. Pannan måste vara så beräknad och dimensionerad, att den under regel-

bunden gång varaktigt och säkert lämnar den nödvändiga ångmängden. 
Ångutvecklingen växlar med gånghastigheten och cylinderfyllningen. Ju större 

hastigheten är, d. v. s. ju flera varv hjulen vrida sig på tidsenheten, desto tätare 
följa ångstötarna, desto livligare brinner fyren, och desto kraftigare försiggår ång-
bildningen. Vid ökad cylinderfyllning utströmmar genom blästerröret för varje 
ångstöt en större ångmängd med ett högre tryck och åstadkommer härigenom en 
stegrad dragverkan, varmed även följer en livligare förbränning och ökad ång-
bildning. Å andra sidan förbrukas desto mera ånga, ju snabbare ett tåg framföres, 
och ju större fyllning, som på grund av tågets storlek därvid måste användas. Bläs-
terröret och fyren stå alltså i en ständig växelverkan: ju större ångförbrukningen 
är, d. v. s. ju större ångmängd, som utströmmar genom blästerröret på en viss tid, 
desto kraftigare försiggår också förbränningen och desto mera ånga bildas i pannan. 
Jämvikten mellan ångbildning och ångförbrukning kan dock endast uppehållas 

31 
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intill en viss gräns. Vid ytterligare ökning av ångförbrukningen och draget kan ång-
bildningen ej ökas i samma grad, ty en allt större del av bränslet ryckes genom tu-
berna över till rökskåpet, och rökgaserna hinna ej avgiva sitt värme till pannan. 
Ångtrycket och vattenståndet i pannan sjunka; man kan ej "hålla ånga". Den 
hastighet, varmed en viss tågstorlek kan framföras eller den största tågvikten vid 
en viss hastighet är alltså ytterst beroende på pannans storlek. 

Vid varje hastighet finnes alltså en gräns, intill vilken fyllningen i cylindern kan 
ökas, utan att pannans ångbildningsförmåga överskrides. Den dragkraft, som er-
hålles på grund av maskinkraften vid ifrågavarande fyllning och hastighet, be-
nämnes dragkraft på grund av pannans ångbildnings f örmåga. 

1149. Pannans ångbildningsförmåga. I stycket 610 är visat, att det är rost-
ytans storlek, som mer än eldytans är bestämmande för den ångmängd, pannan kan 
alstra. Ångmängden är nämligen i första hand beroende av den bränslemängd, som 
på tidsenheten förbrännes å varje m2  av rostytan, den s. k. rostansträngningen. Vid 
full belastning av loket kan beräknas att i genomsnitt omkring 500 kg stenkol med 
ett värmevärde av 6 500 värmeenheter-pr kg förbrännas pr m2  rostyta och timme.1  
Denna normala rostansträngning kan vid mera ansträngd körning ökas till i ge-
nomsnitt omkring 600 kg och möjligen för en kortare tid upp till 700 kg. Ökningen 
i rostansträngning måste dock ske på bekostnad av utbytet genom eldningen, i det 
att pannans verkningsgrad d. v. s. förhållandet mellan det av pannan tillgodogjorda 
och det av bränslet alstrade värmet minskas, då rostansträngningen ökas. Om t. ex. 
rostansträngningen ökas från 500 till 600 kg d. v. s. med 20 %, så ökas ångalstringen 
med endast omkring 14 %, och om rostansträngningen ytterligare ökas till 700 
kg eller med 40 %, så ökas den bildade ångmängden med endast ungefär 26 %. 
För att vid en rostansträngning av 700 kg alstra samma ångmängd eller utföra 
samma arbete, som vid en rostansträngning av 500 kg frambringas på en timme, 

700 åtgår alltså 
1.26  —500 = c :a 55 kg mera kol för varje m2 rostyta och timme.2  Varje 

överansträngning av loket, vare sig för att köra in förlorad gångtid eller på grund av 
för stor tågvikt eller tåghastighet, minskar utbytet av eldningen och bör därför i 
möjligaste mån undvikas. 

1150. Beräkning av pannans ångproduktion. En ångpannas förmåga att alstra ånga är, 
utom av pannans storlek och eldningens intensitet, beroende av pannans verkningsgrad, d. v. s. av 
förhållandet mellan det av pannan tillgodogjorda och det av bränslet alstrade värmet. Verknings-
graden är i sin tur beroende av förhållandet mellan rostytan och eldytan, så att den ökas då eld-
ytan ökas vid samma rostyta. Vidare beror verkningsgraden i hög grad av pannans ansträngning, 
som förut framhållits, så att den hastigt sjunker vid forcerad eldning. Verkningsgraden zp 
kan uttryckas genom en formel av följande utseende 

zp= k-0.05 A 
Här betyder: 
k ett värde, beroende av förhållandet RIE (rostyta : eldyta), som antages växa från k = 0.83 

vid RIE = 1/40  till k = 0.90 vid RIE = 1100. 
B•Ve A = ansträngningsgraden = R 	108  , där B/R är bränslemängden i kg per m2  rostyta och tim- • 

me och Ve bränslets värmevärde i värmeenheter per kg. 
Antages B/R = 500 kg kol per timme med ett värmevärde av Ve  = 6 500 värmeenheter per 

kg, blir värdet på A = 3.25 och pannans verkningsgrad 
zp = k— 0.05 • 3.25 = k — 0.163 (avrundat) 

En grafisk framställning av värdet k samt pannans verkningsgrad vid olika värden av RIE 
och vid olika rostansträngningar återfinnes å plansch XII, fig. 3. 

1  Äro kolen av sämre beskaffenhet t.ex. mycket stybbiga, minskar den viktmängd som kan 
förbrännas per m2  rostyta och timme, samtidigt som ångalstringen per kg bränsle sjunker. 
Båda dessa omständigheter minska pannans ångbildningsförmåga (jfr stycket 611). 

2  Jämför diagram över pannans ångalstring å plansch XII, fig. 5. 
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Formeln för zp har i litteraturen ofta utseendet Zp = k — 0.06 • A. Försöken med tyska lok enligt Nordmanns förutnämnda artikel ha emellertid visat, att lokpannans verkningsgrad är större än som vanligen antages och bättre motsvarar k — 0.05 • A.1 
ångans temperatur. Genom att multiplicera det totala värmevärdet i den på rosten per timme förbrukade kolmängden med pannans verkningsgrad erhåller man den värmemängd, som pannan upptager för vattenvärmning, ångalstring och överhettning. Det är då tydligt, att den alstrade ångmängden måste bli beroende av dels matarvattnets temperatur, som då förvärmare saknas kan anslås till 10° à 15° och dels av den överhettade ångans temperatur på så sätt, att ångmängden minskas då överhettningstemperaturen ökas. Praktiska försök ha visat, att den överhettade ångans temperatur vid en viss rostansträngning är beroende av den rökgasmängd, som strömmar genom de stora tuberna, alltså av de stora tubernas fria tvärsnitt i förhållande till det totala tubtvärsnittet. Detta förhållande växlar i allmänhet mellan 0.3 och 0.6, varvid ångtemperaturen antages bliva resp. ca 270° och 370° vid den antagna rostansträngningen av 500 kg kol per m2  rostyta och timme. Ökas pannans ansträngning, stiger ångtemperaturen, dock ej så mycket, men den faller allt hastigare, då rostansträngningen sjunker. Detta framgår tydligt av fig. 4 å plansch XII, som utvisar sambandet mellan ångtemperatur, tubtvärsnitt och rostansträngning. 

Om de mindre tuberna utgöras avess-tuber (stycket 424), kan man räkna med ca 10° högre ångtemperatur. 
Angmångden. Då ångtemperaturen är känd, erhålles ångans värmeinnehåll per kg ur samman-ställning XVIII. Ångmängden A utgör alltså 

zp • B•V e 	zp• 500 • R• 6500 — 	Vd — to 	 Vd — 12 
Zp = pannans verkningsgrad enligt det föregående, 
B = bränslemängd per timme = 500 • R, då R är rostytan i m2  och rostansträngningen är 500 kg kol per m2  rostyta och timme, 
Ve = kolets värmevärde i värmeenheter per kg, som antages vara Ve  = 6 500, 
Vd = ångans värmeinnehåll i värmeenheter per kg, 
to = matarvattnets temperatur som antages = 12°. 

Sanisnanställning- XVIII 
Värmeinnehåll Vå hos mättad och överhettad ånga.2  

För att inbespara besväret med uträkning av ångmängden i varje särskilt fall har ett diagram uppgjorts å plansch XII, fig. 5. där pannans ångproduktion per m2  rostyta och timme omedelbart kan avläsas, då man känner ångtemperaturen samt förhållandet mellan rostyta och eldyta. 
Ångmängden för olika rostansträngningar från 200 till 700 kg per m' och timme avläses på den motsvarande skalan. Av diagrammet framgår omedelbart, att ångmängden blir störst vid våtånga och sedan mindre allt efter som överhettningen stiger. Det sämre utbytet av kolen vid ökad rostansträngning är även påtagligt. 

1151. Gynnsammaste hastigheten och lokets effekt vid minsta relativa ångförbruk-ning. För att utvinna största möjliga arbete ur en viss ångmängd bör denna få expandera till-
räckligt i lokets cylindrar, d. v. s. fyllningsgraden bör vara liten. Men det fordras då flera kolvslag 
för att en bestämd ångmängd skall förbrukas på tidsenheten, än om fyllningen är större, vilket 
innebär att lokets hastighet måste ökas. Alltså ökas lokets hela arbetsförmåga eller effekt, då hastiyheten ökas. Dock endast till en viss gräns, ty om hastigheten växer allt för mycket, uppstå så stora 

En utredning om lokpannans verkningsgrad av Protopapadakis, professor vid National-Poly-
tekn. skolan, Aten, finnes i "Bulletin of the International Railway Congress Association", april 1946. 

2  Värdena ur "Eisenbahntechnik der Gegenwart", del I, 3:e uppl. 1920, sid. 612, ha införts 
avrundade. 
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motstånd mot ångans strömning genom ångkanalerna och slidens öppningar, att förlusterna 
härigenom bliva större än vinsten genom den ytterligare minskade fyllningen. Vid våtånga ökas 
även ångans förtätning till vatten i cylindern vid de minsta fyllningarna (stycket 795). Det gives 
därför för varje loktyp en hastighet, som benämnes den gynnsammaste, och vid vilken loket 
utvecklar sin största effekt d. v. s. största antalet hästkrafter (stycket 48) samt förbrukar minsta 
ångmängd per hästkraft och timme. 

Den gynnsammaste hastigheten bestämmes därav, att ångan bäst utnyttjas vid ett visst me-
deltryck plm, i cylindrarna (för kompoundlok ideellt medeltryck, stycket 1145), vilket medel-
tryek är beroende av arbetstrycket i ångpannan, av cylinderanordningen samt av ångans be-
skaffenhet så, att det är något högre för våt än för överhettad ånga. Med hänsyn till cylinder-
kondensationen bör nämligen fyllningen vara något större vid våtånga. Vid gynnsammaste 
medeltrycket plm, förbrukar loket en minsta ångmängd q kg per hästkrafttimme, vilken ång-
förbrukning närmast är beroende av ångans tryck och temperatur. 

Sammanställning XIX 
Indikerat medeltryck p'm, samt minsta ångförbrukning q vid lokets gynnsammaste hastighet.' 

Lokets arbetsförmåga stycket 47) angives antingen såsom indikerad eller såsom nyttig effekt. 
Den indikerade effekten utgör ångans arbete i cylindrarna och beräknas ur indikatordiagrammet 
(stycket 793) eller med hänsyn till det i cylindrarna rådande medeltrycket, då detta är känt. Den 
nyttiga effekten avser vanligen arbetet vid drivhjulens omkrets, d. v. s. dragkraften därstädes, 
multiplicerad med lokets hastighet, och erhålles, om den indikerade effekten minskas med mot-
ståndsarbetet på grund av friktion i maskineriet eller multipliceras med maskineriets verknings-
grad m (stycket 1144). Stundom talas även om effekt i dragkroken, varmed menas effekten vid 
drivhjulens omkrets, minskad med arbetet för själva okets (och tenderns) framförande. 

I sammanställning XIX återgivas dels de indikerade medeltrycken' vid gynnsammaste hastig-
heten för olika tryck i pannan samt dels ungefärliga medeltalssiffror för de härvid per indikerad 
hästkrafttimme förbrukade minsta ångmängderna. 

Vid överhettningslok röner ångförbrukningen per hästkrafttimme stort inflytande av ångans 
temperatur. Tabellens siffror för överhettad ånga visa, huru ångförbrukningen sjunker vid sti-
gande ångtemperatur. Dock ökas ej lokets ekonomi i samma grad, emedan pannans verknings-
grad sjunker, då ångtermperaturen och därmed temperaturen hos de avgående rökgaserna ökas. 
Därför är det, även med hänsyn till smörjningssvårigheter, knappast lönande att gå högre" 
med ångtemperaturen än till 400°. En grafisk framställning• av minsta ångförbrukningen per 
indikerad hästkrafttimme återfinnes å.plansch XII, fig. 6.1  

• ' Siffrorna för minsta ångförbrukningen q i sammanställning XIX samt diagrammet fig. 6 å 
plansch XII ha härletts ur de teoretiska uppgifter "angående ångans arbete i cylindern vid olika 
ångtryck och ångtemperaturer, som finnas i "Eisenbahntechnik der Gegenwart", del I, uppl. 3, 
1920, sid. 600-603. För varje panntryck och temperatur har värdena av ångförbrukningen pr 
indikerad hästkrafttimme vid olika fyllningar förenats genom en kurva, vars lägsta punkt alltså 
givit den minsta ångförbrukningssiffran q vid ifrågavarande tryck och temperatur. Vid överföran-
det av dessa värden å q till kurvorna i fig. 6, plansch XII ha samtliga värden ökats med ca 10 % för 
att kompensera förlusterna genom strypningar:oeh tryckfall. Den hävdvunna siffran q = 7 kg 
ånga per ind. hkrt vid 12 kg ångtryck, motsvarar en ångtemperatur av ca 340°. För mättad ånga 
ha med hänsyn till avkylningsförlusterna de på samma sätt erhållna q-värdena i sammanställning 
XIX ökats med 15 % för tvilling-fyrlinglok och med 5 % för kompoundlok. 
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Lokets största indikerade effekt erhålles alltså, om den av pannan alstrade ångmängden enligt 
stycket 1150 divideras med minsta ångförbrukningen per indikerad hästkrafttimme enligt samman- 
ställning XIX. 	 • 

Lokets gynnsammaste hastighet kan bestämmas antingen enligt stycket 1153 och plansch XII, 
fig. 1, eller genom räkning på följande sätt. 

Betecknar 
A av pannan alstrad ångmängd i kg per tim. (stycket 1150), 
q minsta ångförbrukning i kg per indikerad hästkrafttimme enligt sammanställning XIX, 
Ill lokets gynnsammaste hastighet i km per tim., 
N'i = 

4 indikerad effekt i hästkrafter vid gynnsammaste hastigheten, 
plm indikerade medeltrycket i kg per cm,  vid gynnsammaste hastigheten, enligt samman- 

ställning XIX samt 
d cylinderdiameter i cm, 1 slaglängd i m och D drivhjulsdiameter i m, 

da./ så är indikerade dragkraften vid tvillinglok Pli = plm, • D samt indikerade effekten i häst- 
krafter = dragkraften P'i gånger hastigheten i m pr sekund, dividerad med 75. eller 

N' = P' • 
VI • 1 000 	P'2 • V' A 

x x 	3 600.75 — 270 	q' 
Således är gynnsammaste hastigheten 

	

A 	270 A 270 • D 
V  ' = 4 Pli 	9 p'm da  • (• 1 

för tvillinglok, 

2 A 270•D 
Tn = 3 • q • p'm•da 11  för trillinglok, 

	

1 	A 	270 • D 
VI= 2 • 4 • plm, 	1  för fyrlinglok, 

A 270• D 

	

V' = 2 • 	• 1 	a 	 för tvåcylinder-kompoundlok, q 	P m•d ii•1 
samt 

	

A 	270• D 
V' = 

4 •  pm  darz•1 för fyrcylinder-kompoundlok. 

Ur diagrammet fig. 1 å plansch XII erhålles det mot V' svarande varvantalet från skärnings-
punkten mellan kurvan A',00 (nästa stycke) och linjen för plm. 

1152. Dragkraftskurva. Om lokpannan antages alstra samma ångmängd pr tidsenhet vid 
olika hastigheter, så måste cylinderfyllningen minskas i samma mån som lokets hastighet ökas, 
för att ångan skall räcka till. Alltså blir dragkraften på grund av pannans ångbildningsförmåga 
beroende av hastigheten på så sätt, att en stor dragkraft kan erhållas vid liten hastighet (vid 
stor cylinderfyllning), under det att dragkraften minskas, då hastigheten ökas. Sambandet 
mellan lokets dragkraft och hastighet kan framställas grafiskt genom en kurva, den s. k. drag-
kraftskurvan, bild 600, där hastigheten i en viss skala är avsatt på den vågräta grundlinjen och 
dragkraften i en annan skala vinkelrätt däremot. 

Vid uppritandet av dragkraftskurvan måste först bestämmas, med vilka cylinderfyllningar 
loket kan framföras vid olika hastigheter, då den per timme alstrade ångmängden är känd. Genom 
försök har detta utrönts för ett överhettningstvillinglok med 12 kg panntryck och ca 340°  ång-
temperatur, där vardera cylindern har en rymd av 100 liter. I diagrammet, plansch XII, fig. 1, 
utvisa de med Allon  betecknade starkt fallande kurvorna, vilka fyllningar och indikerade medel-
tryck, som vid olika varvantal hos ett dylikt lok kunna erhållas vid totala ångförbrukningar av 
från A'loo = 2 000 till Allon = 7 000 kg i timmen. Ångmängden A'loo = 5 000 kg lämnar t. ex. 
vid n = 3 varv per sekund en fyllning av ca 26 % och ett medeltryck pm  = 4.4 kg samt vid 
n = 1.5 varv en fyllning av 60 % och ett medeltryck pm  = 7.6 kg. Är cylinderrymden större 
eller mindre än 100 liter, divideras den av pannan alstrade ångmängden enligt stycket 1150 med 
rymden av en cylinder i hl, då ångmängden per 100 liter av cylinderrymden i fråga erhålles. 
I fig. 1, plansch XII, indrages därefter en kurva för denna ångmängd mellan de två i värde närmast 
liggande kurvorna. Skärningspunkterna mellan den inlagda kurvan och de lodräta linjerna angiva 
de medeltryck och fyllningar, som erhålles vid olika varvantal. Av bilden framgår, att ju större 
pannan är i förhållande till cylindrarna, d. v. s. ju större värde på A'100,  med desto större hastighet 
kan loket framföras vid en viss fyllning. 

Diagrammet å plansch XII, fig. 1, kan med tillräcklig noggrannhet för praktiskt bruk även 
användas för andra loktyper än tvillinglok för 12 kg ångtryck och 340°ångtemperatur, om följande 
iakttages. 
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Betecknar C rymden i hl av 
1 cylinder vid tvilling-, 11/2  cylinder vid trilling- och 2 cylindrar vid fyrlinglok, 
1/2  lågtryckscylinder vid 2-cylinder-kompoundlok, 
1 lågtryckscylinder vid 3-cylinder-kompoundlok med en högtryckcylinder samt vid 4-cylinder- 

`kompoundlok, 
vidare A, q och P1m  resp. total ångmängd per timme, minsta ångförbrukning per ind. hästkraft- 
timme och medeltryck vid gynnsammaste hastigheten som förut samt x ett reduktionstal, som 
beror av ångtryck och ångtemperatur och tages ur fig. 7 å plansch XII, så bildas först ett jäm- 
förelsetal för ångmängden pr 100 1 cylindervolym nämligen 

A1,00 = • x 

-En kurva motsvarande detta värde tänkes på ovan angivet sätt inlagd i fig. 1, plansch XII, och 
ger vid skärning med de mot resp. varvantal svarande lodräta linjerna motsvarande medel-
tryck, vilka avläsas på den mot trycket i pannan svarande skalan. 

Vid uppgörandet av kurvorna för A1100  i plansch XII, fig. 1, har man först för varje värde 
av A,00 bestämt det motsvarande varvantalet n1  vid gynnsammaste hastigheten V1  för tvilling- 

A 
lok med 12 kg ångtryck och ca 340°  ångtemperatur. Då är A'100 = A,00 = C samt q = 7 och 
p1  m = 3.4. Enligt stycket, 1151 är 

A  270• D n1 •D Vl=—• q 	plm  • d2  • 1 — 0,0885 

nd2  1 
Här insättes A = A,00 • C; C = 4 1 000 hl (då d är i cm och 1 i m), och man får efter reduktion 

n1  — 	
Alol 

0.0188; eller med insatta värden på q och Plm q'P ra 

n1 
= 7A 

 

100  0.0188 = 0.00079 • Aloo 

För A,00 = 2 000, 3 000, etc. till 7 000 uträknas resp. värden på varvantalet n1, vilka avsättas på 
linjen p1m = 3.4 för panntrycket p = 12. Därmed är en punkt på varje kurva bestämd. 

Vid andra hastigheter har motsvarande värden av Pmi  erhållits med hjälp av den å plansch XII, 
fig. 8, visade effektkurvan, stycket 1155. Denna kurva visar t. ex. att vid varvantalen n = 0.25 • n1, 
0.5 • n1  och 1.5 • n1  är indikerade effekten Ni = 0.75 • N'1, 0.91 • N'1 och 0.94 Nli.  Om Ni vore 
lika stor som Nli, skulle indikerade medeltrycket pm; vara omvänt proportionellt mot hastig- 

Ni heten eller varvantalet n; i verkligheten måste det reduceras med förhållandet 
Nli  . Således blir 

för n = resp. 0.25 • n1, 0.5 • n1  och 1.5 111  
1m  	 1 	 1 

Pmi = 0.75 • 0.25' Pmi = 0.91 • 0.5 ; Ami = 0.94 • 
11.

5  
För varje kurva A,00  har på detta sätt behövligt, antal punkter för kurvans uppdragning erhållits, 
då för varje varvantal n motsvarande medeltryck pmi utsatts från skalan för 12 kg panntryck. 

Vid den praktiska användningen av diagrammet plansch XII, fig. 1, då pannans totala ång-
produktion A är känd, bestämmer man som förut är nämnt uttrycket 

A 
Allon= C • s (m tages ur fig. 7, plansch XII) 

och lägger in en kurva för detta A1100  i diagrammet fig. 1 parallellt med närliggande kurvor. 
Denna kurvas skärningar med lodlinjerna vid resp. drivhjulsvarv n överför man sedan med vågräta 
linjer till del mot panntrycket p svarande skalan och erhåller då direkt det verkliga indikerade medel-
trycket pmi, som bestämmer dragkraftens storlek. De nämnda skärningspunkterna utvisa direkt 
genom sitt läge den ungefärliga fyllningen i cylindern. 
1153. Sedan medeltrycket pm i cylindrarna sålunda bestämts för olika varvantal, uträknas 

dragkrafterna enligt de i styckena 1144 och 1145 angivna formlerna. Sättes härvid maskineriets 
verkningsgrad m = 1, så erhålles den indikerade dragkraften och med det ur sammanställning 
XVII tagna värdet på m den något mindre dragkraften vid drivhjulens omkrets. Skärningspunkten 
mellan den använda kurvan Allon  och den mot panntrycket svarande p1m-linjen angiver det mot 
gynnsammaste hastigheten svarande varvantalet n1  och kan användas för bestämning av denna 
hastighet (stycket 1151). 
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Varvantal pr sekund n 	  
Hastighet, km pr timme 	  
Indik. medeltryck, pmi kg pr cm' 	  
Cylinderfyllning, c :a % 	  
Indikerad dragkraft, Pi, kg 	  
Maskineriets verkningsgrad m 	  
Dragkraft vid drivhjulens omkrets, kg 	 
Indikerad effekt, hästkrafter 	  
Gångmotstånd, lok och tender, kg 	 
Dragkraft i tenderkroken på rak, vågrät bana, kg 
Effekt i tenderkroken på rak, vågrät bana, häst- 

krafter 	  

0.6 
9.5 

11.0 
80 

14 500 
0.970 

14 050 
535 
590 

13 910 

515 

1.3 
20.5 
10.0 

80 
13 200 
0.965 

12 750 
1 000 

600 
12 600 

955 

2 
31.6 
7.55 

47 
10 000 
0.955 
9 550 
1 170 

640 
9 360 

1 100 

3 
47.4 
5.5 

29.5 
7 280 
0.935 
6 830 
1 280 

710 
6 570 

1 155 

4 
63.2 
4.25 

21 
5 620 
0.915 
5 150 
1 320 

820 
4 800 

1125 

5 
79 

3.4 
16 

4 500 
0.895 
4 030 
1 320 

950 
3 550 

1 050 
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1154. Exempel. Upprita dragkraftskurvan för ett trillinglok med överhettning och följande data 
(SJ lok litt E 10). 

Rostyta 	  = 2.8 m' 	Cylinderdiameter 	 = 45 	cm 
Eldyta 	  = 138 m2 	Slaglängd 	  = 0.61 m 
Ångtryck 	  = 14 kg pr cm' Drivhjulsdiameter 	 = 1.40 m 
Fria tvärsnittet av de större tuberna 	  = 23 	dm2  
Fria tvärsnittet av de mindre tuberna (ess-typ) 	  = 16 	dm2  
Förhållandet rostyta : eldyta 	  = 2.8 : 138 =1/49, Förhållandet area av större tuber : total tubarea 	  = 23 : 39 = 0.59 
Ur plansch XII, fig. 4, erhålles med tillägg av 10° för ess-tuberna ångtemperaturen 375° och ur 
fig. 5 den per timme producerade ångmängden = 2 970 kg per m2  rostyta och timme eller totalt 
= 2.8 • 2 970 = 8 320 kg ånga per timme vid rostansträngningen 500 kg kol per m2  och timme. 

n• 4.5.4.5 	1 Ur plansch XII, fig. 7, erhålles reduktionstalet x = 0.92. Då C = 11/2  • 	4 	6.1 • 100 
0 = 1.45 hl (rymden av 114 cylinder, stycket 1152), blir alltså A1105  = A • x = g  345   0.92 = 

= 5 270. Denna kurvas skärning med linjen p1m = 3.6 ger varvantalet n1  vid gynnsammaste 
hastigheten = 4.65 varv per sekund och motsvarande hastighet blir sålunda 

4.65 • 1.4 
V1 	0,0885 - 73.5 km per timme. Ur plansch XII, fig. 6, erhålles vidare ångförbrukningen per 
indikerad hästkrafttimme q = 6.25 kg. Lokets största indikerade effekt är således 

8 320 
N12 = 6,25 = 1 330 hästkrafter. 

Ur skärningarna mellan kurvan A1100 = 5 270 oeh lodlinjerna för olika antal drivhjulsvarv er-
hållas nu de indikerade medeltrycken genom överföring till skalan för 14 kg per cm' panntryck. 
Resultaten uppställas bäst i tabellform enligt nedanstående. 

Dragkrafterna avsättas i en viss skala, bild 600, å de lodräta linjerna vid resp. hastigheter 
eller varvantal. Sammanbindningen av de erhållna punkterna utgör dragkraftskurvan, vilken för 
varje hastighet ger den största dragkraft, loket varaktigt kan utveckla vid den antagna rost-
ansträngningen. 

Enär fyllningen ej kan ökas till mera än högst 80 %, kan den alstrade ångmängden icke till-
godogöras i sin helhet vid hastigheter under (i detta fall) 20.5 km pr timme. Dragkraften begränsas 
därför vid de lägsta hastigheterna av maskinkraftens värde vid denna fyllning. Vid n = 0.6 
och e = 0.8 avläses sålunda på skalan p = 14, plansch XII, fig. 1, pm  = 11.0 eller Pi = 14 500 kg 
och vid igångsättning för n = 0 pm  = 11.7 och alltså Pi = 15 450 kg. Vid drivhjulens omkrets 
bliva dragkrafterna resp. 14 050 och 15 000 kg. Dragkraften ökas alltså vid oförändrad största 
fyllning, då hastigheten minskas, på grund av minskat tryckfall i slidskåpet och i cylindern. 
Dessa stora dragkrafter kunna dock ej utnyttjas utan sandning, enär lokets adhesionsvikt ej är 
tillräckligt stor. För att undvika slirning bör största dragkraften ej uppgå till högre belopp än 
1/5  av adhesions- vikten (stycket 347) d. v. s. 1/5  • 51 200 = ca 10 200 kg. Detta värde är alltså 
nyttiga dragkraften vid hastigheter under 20 km i timmen. 

Av de i dragkraftsdiagrammet inlagda kurvorna för lokets effekt framgår, att den indikerade 
effekten ökas vid ökad hastighet upp till den gynnsamma hastigheten, varefter den avtager. 
Effekten vid drivhjulens omkrets och i dragkroken uppnå sina största värden vid resp. c :a 56 och 
48 km hastighet. 
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1155. Effektkurva. Under den tidigare gjorda förutsättningen att ångutvecklingen är konstant 
vid alla hastigheter, är lokets effekt störst vid den gynnsammaste hastigheten och minskas, 
vare sig hastigheten ökas eller minskas från den gynnsammaste. Nu är genom försök ådagalagt, 
att man vid en godtycklig hastighet V kan för olika lok räkna med ungefär samma procentuella 
minskning av största effekten, då förhållandet mellan denna hastighet V och den gynnsammaste 
V1  är detsamma för de skilda loken. Förhållandet mellan lokets effekt Ni vid en viss hastighet V 
och dess största effekt N1i kan därför grafiskt framställas genom en allmängiltig kurva, effekt-
kurvan, plansch XII, fig. 8, som angiver nämnda förhållande Ni : N1i, då förhållandet mellan 
hastigheten V och den gynnsammaste hastigheten V1  är känt. 

Vid användning av effektkurvan uträknas först,•ynnsammaste hastigheten Vl enligt formlerna 
i stycket 1151 eller tages varvantalet n1  ur fig.1, plansch XII, såsom skärningspunkt mellan 
kurvan .41100  och linien för pin, stycket 1153. Största effekten vid denna hastighet N1i  är = 
största ångmängden pr timme enligt plansch XII, fig. 5, dividerad med minsta ångförbrukningen q 
per indikerad hästkrafttimme, enligt samma plansch, fig. 6. För en annan hastighet V uträknas 

V 	 Ni förhållandet V1, varefter förhållandet Nli tages ur fig. 8 och multipliceras med största effekten 
N1i. Produkten utgör värdet av indikerade effekten Ni vid ifrågavarande hastighet V. Lokets 

Ni 	270 • N1i indikerade dragkraft blir alltså Pi = N1i  • 	V 	och dragkraften vid drivhjulens omkrets 
Pd, om man minskar Pi med maskineriets friktionsmotstånd Pf av 0.3 kg per cm2  kolvyta vid 
12 kg ångtryck: 

Ni 270•N1i 0.3•d2 . 1 
Pd = Pi — Pf= N li 	— 	D  

(d = cylinderdiametern, I = slaglängden och D = drivhjulsdiametern.) Vid högre panntryck 
d2 •l 

sättes Pf = 40 D 	 , där p är panntrycket i kg per cm2. 

Exempel. Bestdm indikerade effekten och dragkraften vid 40 km hastighet per timme hos ett 
tvåcylinder-tanklok med nedanstående data (SJ lok litt. S). 
Rostyta = 1.84 m2 	Cylinderdiameter .... = 50 	cm 
Eldyta 	  = 86 m2 	Slaglängd 	 = 0.58 m 
Ångtryck 	  = 12 	kg pr cm2  Drivhjulsdiameter .... = 1.53 m 
Fria tvärsnittet av de större tuberna (18 st.) 	  = 13.7 dm2  
Fria tvärsnittet av de mindre tuberna (91 st.) 	  = 14.2 dm2  
Förhållandet rostyta : eldyta 	  = 1.84 : 86 = 1/46.7 Förhållandet area av större tuber : total tubarea 	  = 13.7: 27.9 = 0.49 

Ångtemperaturen enligt plansch XII, fig. 4 = 328°, ångmängd per timme enligt plansch XII, fig. 5 = 3 035 kg per m2  rostyta eller totalt 1.84 • 3 035 = 5 580 kg samt minsta ångförbrukning per indikerad hästkrafttimme enligt plansch XII, fig. 6, q = 7.1 kg. Största indikerade effekten är således 
A 	5  580 

N1î  = q — 7.1 = 785 hästkrafter 

och gynnsammaste hastigheten enligt stycket 1151 
A 270 	 270 	 270 • 1.53 V1  = ' pl. = 1V1i i 	785 	  ca 66 km per timme. q 	a 	P m • d2  I 	3,4.50 • 50 • 0,58 — 

D 

	

V 40 	 Ni För V = 40 km är y1= 66 = 0.607, vilket ur effektkurvan, plansch XII, fig. 8, ger j- = 0.95. 
Indikerade effekten vid V = 40 km pr timme är alltså 

Ni = 0.95 • 785 = 745 hästkrafter 
och dragkraften vid drivhjulens omkrets 

270. 745 	0.3.50.50. 0.58 

	

Pd — P2  — P f — 	40 1.53 	— 5 020 — 280 = 4 740 kg 
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600. Dragkraft- och effektkurvor för SJ lok litt. E 10 vid rostansträngning av 500 kg kol per m2 och timme. 

Om man i stället söker dragkraften med användande av diagrammet i plansch XII, fig. 1, stycket 1152, uträknas cylindervolymen C = 1.14 hl, reduktionstalet x = 0.98 (ur plansch XII, 
A 	5 580 	 0.0885.40 fig. 7) och Å'loo = C •  x = 1.14 0.98 = 4 780. Vid V = 40 km är varvantalet n 1.53 	 —  

= 2.31 varv per sekund. Vid detta varvantal och A1100 = 4 780 erhålles ur nämnda fig. 1 medel- 
5.3.50.50.0.58 trycket pmi = 5.3 kg per cm° och indikerade dragkraften Pi = 	1.53 	— 5 010 kg 

eller i runt tal som förut vid en fyllning av e = 0.325 eller 32,5 %. 
1156. Dragkraftskurvans användning. Dragkraftskurvan, bild 601, användes huvud-sakligen vid uppgörandet av tidtabeller för järnvägstrafik. Härvid gäller det närmast att be-stämma, med vilken hastighet en viss tågvikt kan framföras, dels på vågråt bana och dels i olika på linjen förekommande stigningar. Jämte dragkraftskurvan användas s. k. motståndskurvor som grafiskt angiva motståndet för en viss tågvikt under nyssnämnda förhållanden. A bild 601 äro jämte dragkraftskurvan för SJ lok litt. B inlagda kurvor för motståndet å rak, vågrät bana samt i olika stigningar för dels snälltåg med boggivagnar av 500 tons vikt på 44 axlar, dels gods-tåg med 86 axlar och 800 tons vikt, uppgjorda enligt Davis' formel, stycket 1133, bild 597. Med vikten av lok och tender medräknad blir tågvikten resp. 510 och 810 ton. Enär gångmot-ståndet per ton för loket är större än för tåget i övrigt brukar man vid användning av drag- 
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601. Dragkraftskurvor för SJ lok litt. B jämte motståndskurvor i olika stigningar för snälltåg och 
godståg av resp. 610 och 910 tons vikt inkl. lok och tender vid rostansträngningen 500 kg/m2. 

kraftskurvan minska den indikerade dragkraften med det belopp, varmed lokets gångmotstånd 
överstiger motståndet hos en lika stor vagnvikt. Den mindre dragkraft, som därvid erhålles, 
benämnes reducerad dragkraft. Användningen av reducerad dragkraft medför den fördelen, att 
motståndskurvorna vid bestämning av gånghastigheten kunna användas för tåget i dess hel-
het, utan att tillägg göres för det större motståndet hos loket. 

1157. Vid den praktiska användningen av kurvorna i bild 601 är dragkraftskurvan uppritad 
på kalkerväv eller genomskinligt papper och lägges över motståndskurvorna, så att de lod- och 
vågräta grundlinjerna sammanfalla. Den reducerade dragkraftskurvans skärningspunkter 
med motståndskurvorna angiva då de hastigheter, varmed ifrågavarande tågvikt kan framföras 
i resp. stigningar eller å rak, vågrät bana. Bild 601 visar sålunda, att lok .litt. B kan framföra 
ett snälltåg av 610 tons vikt inkl. lok och tender på rak vågrät bana med en hastighet av 87 km i 
timmen, under det att största hastigheten i långa stigningar av 10 0/00  är omkring 33 km.' Ett 
godståg med total vikt av 910 ton kan av samma lok å rak bana utan stigning bibringas 67 km 
hastighet. I stigning 10 a/os  är maskinkraf ten vid 80 % fyllning tillräcklig för 18 km hastighet, 
mein tågmotståndet överstiger här den största dragkraften på grund av adhesionen vid f rik-
tionskoefficienten 1/,, stycket 347, varför fara för slirning föreligger. 

Vid förekomst av kurvor å banan, lägges kurvmotståndet enligt stycket 1135 till det övriga 
tågmotståndet. Motståndskurvorna höjas härigenom och hastigheten blir i motsvarande grad 
mindre. 

' i Härvid förutsättes liksom överallt i denna avdelning, att det råder fortvarighetstillstånd i 
pannan, d. v. s. att vattenståndet genom inmatning av vatten hindras sjunka. Om man i stället 
"kör på vattnet", som det heter, och icke matar in nytt sådant, kan för en kort stund mera ånga 
uttagas och större effekt erhållas. Vattenspegeln i pannan har i allmänhet en yta av c:a 3,7 m2  
per m2  rostyta, vilker ger 370 kg ånga per m2  rostyta, om vattenståndet sänkes 100 mm. Vid bi-
behållen rostansträngning kan effekten utan vatteninmatning ökas med c:a 30 e/g  under en tid 
av c:a 5 minuter. Ökas effekten med endast 15 °/o, räcker vattnet (med tillsats av inmatat) i 
10 minuter och vid 10 °/o  effektökning i 15 minuter. 
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SAKFÖRTECKNING 

Siffrorna angiva sidan. Vid ord med flera hänvisningar, angiver siffra utmärkt med fetstil, att den huvudsakliga beskrivningen till ifrågavarande sakord återfinnes å denna sida. 

A. 
Absoluta nollpunkten 	 15 
Absorption (upplösning) av gaser i vätskor 404 

Acceleration 	  12, 13 
Ackumulator för dissousgas 	 403 

Ackumulatorunderrede 	 404 
Aceton 	 404 

Acetylenbelysning • 	  402 
Acetylengas 	  403 
Acetylengasverk 	  403 
Adamsens boggi 	  147 
Adelsköld 	  62 
Ådhesion 	  4, 10, 164 
Adhesion, dragkraft på grund av (se sjunde 

delen) 	  401, 413 
Adhesionskraft 	  164 
Adhesionslok ' 	  92 
Adhesionsvikt 	 11, 90-91, 164, 401 
Åducerat järn, aducering 	 32, 34, 35 
AGA-belysning med dissousgas ... 404-409 

„ 	 gasförbrukning .... 406, 408 
„ 	 skötsel av 	  408 

AGA-förenklad belysning 	 404, 406 
AGA-kombinerad standard- och förenklad 

belysning 	  404, 408 
AGA-lanternor 	  404, 405, 408 
AGA-standardbelysning 	 404-405 
Allan 	  48, 329 
Allans slidstyrning 	 329, 349, 350 
Amerika, lokbyggandet i 	 48, 50 
Amerikansk slidavlastning 	  341 
Amerikanska lok 	  50, 89, 162 
Amiant 	  263 
Ammoniak 	  23 
Ankarstag 	  185 
Anlöpningsvinkel mellan hjul och skena 	 390 
Antimon 	  35, 36, 37 
Antrasit 	  20 
Antändning genom lok 	 191, 217 
Antändningstemperatur 	 26, 27 
Arbete 	  14, 31 

„ 	av ånga i en cylinder . 336-340, 358 
förlust av 	  338 

„ 	och värme 	  31 
Arbetsenhet 	  14 
Arbetsmängd (effekt) 	  14 
Arbetstryck 	  223, 228, 356 
Armatur 	  172, 223-252  

Armaturmetall 	  36, 223 
Armstrongs smörjdyna 	  130 
Asbest 	  263, 292 
Asbestgarn 	  289 
Asbestpackning 	  292 
Asbestpapp 	  263 
Asea-Stal 	  408 
Aska 	  29 
Asklåda 	  175, 189 
Asklådsluckor (dampar) 	  189 
Åsktratt (stybbtratt) 	  209 
Atlas-Diesel A.-B.    65 
Atlas verkstäder 	  65 
Atlas överhettare 	  65, 268 
Atomer 	  3 
Åtomvikt 	  4 
Attraktion 	  3 
Automatisk (se självverkande). 
Avblåsningstryck för säkerhetsventil 	 228 
Avdunstning 	 19, 272 
Avdunstningsförmåga 	  272 
Avhjälpande av skador å tåg 	 464-470 
Avknäckning 	  5 
Avkylning av tryckluft 	  442 
Avlastad slid 	  61, 340-342, 358 
Avlastningsring för slid 	  341 
Åvloppskanal 	  282, 285, 291 
Avloppsrör 	  215 
Avnötning av hjulfläns och skena 	 143 

„ 	„ hjulringar 	  100 
„ 	 „ hornblock 	 121-124 
„ 	„ slider och slidplan 315, 316, 358 

Avrostning i ångpanna 	  275 
Avståndstermometer (pyrometer) 	 268 
Avstängningskran 	 236, 246, 449 
Avstängningsventil 	  360, 363 

för ventilställ 	 247 
Avtagande. (retarderad) rörelse 12, 415, 417 

Avtappningskran .. 207, 242, 255, 433, 442 
Avtappningsventil 	246 

Avvägning (balansering) av lokhjul 392-394 
Axel (se även axlar) 	 93-98, 28.1 

„ - brott å 	 96, 97, 127, 464, 467 
„ fast 	  93, 142 
„ . förskjutbar 93,. 104, 146, 156-160, 314 
„ krökt 	  467 
„ 	material för 	  96 
„ . påkänning å 	  96 
, 	urborrad ......... 	..... 	5, 96, 97 
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Axelanordning, beteckning för .. 90-91 
162-164 

Axelavstånd (hjulbas) 	 142-146 
Axelbelastning 	  96, 138, 139 
Axellager 	 117, 121-132, 156-161 

„ sidotryck i 	  127 
varmgång av 	 464, 467 

Axelskaf t, - stos, -tapp 	  95 
Axeltillverkning 	  96 
Axiellt förskjutbar axel 	 156-158 
Axlar (se även axel) 	- 94-101, 467 

/7 beteckning för antalet 	 162-164 
indelning av 	  95 

!, och hjul, anordning av 	 162-164 
tillverkning av 	  96 
undersökning av 	  465 

B. 
Babbits 	  32, 37 
Backexenter, -stång 	 324, 325,328 
Bajonettlås 	  210 
Bakgavelplåt 	  175, 177-178 
Bakre tubplåten 	  175, 185 
Balans (se fjäderbalans). 
Balansering av hjul (se avvägning). 
Baldwin 	  50 
Balkstag 	  182-183 
Bana, fel å 	  465 
Banans tillstånd, störande rörelser hos 

loket på grund av 	  389, 390 
Banöverbyggnaden, brister hos 	 465 
Baxspett 	  467 
Begränsad frätning av pannplåt 	 275 
Behållare (receiver) . 162, 215, 296, 357, 359 

„ tryckluft- 425-429, 441, 442, 
447, 450-451, 460 

„ vatten- 	  395-401 
Beklädnad av ångpanna 	  262 
Belastning av axlar 96, 137-145, 390-394 
Belpaireeldstad 	  177 
Belysning i hytten 	 402, 404, 406 

„ med acetylén eller dissousgas 
402 408 

, fotogen 	  401 
„ 	å lok 	  401-408 

Bergolja 	  21, 366 
Bergslagarnas järnvägar 	  63 
Bertheaubelysning 	  402 
Besparing av bränsle 53, 216, 255, 265, 

268, 270 
„ 	genom förvärmare 	 268-270 

„ 	överhettare 	 264-269 
Bessemergöt, -järn, -metoden 	 35 
Beteckning för axelantal 	 162-164 
Beyer, Peacock & C:o 	  60, 61 
Bikarbonater 	  25 
Bikarbonathårdhet 	  25 
Bindjärn (hornblocksstag) 	 121-124 
Biramar 	  107 
Bisselboggi 	  146 
Bittersalt 	  23 
Blacket 	  43 
Bladfjäder 	  132  

Bladstag 	  185, 197 
Blenkinsop 	  42, 43 
Blindkoppel 	  458 
Blockfriktion 	  412-415 
Blockhoptagare (se bromsregulator). 
Blockhållare, -hängare 	 419-420 
Blockhävarm 	  419 
Blocktryck 	  413-415 
Bly 	  36 
Blästerrör 	 46, 47, 212-216, 220 

„ 	anordning av 	 211-214 
„ 	dragets beroende av 	 212 

lämpligt höjdläge 	 212 
,, 	med kil 	  213 
„ som regulator 	  212 

verkningssätt för 	 212 
„ 	 vidd av 	  212 

Blästerverkan 	  212, 213 
Boggier 40, 50, 52, 93, 107, 143-155, 390 
Boggi, enaxlig, Adamsens 	  147 

„ Krauss 	  154-155 
„ 	sidoförskjutning hos 	 146-149 
„ tvåaxlig för lok 	 147-155 

„ 	 „ tender ... 395, 399, 400 
Boggiramar 	  107, 146-155 
Bohuslän, statsbanan genom 	 55 
Bolinders mek. verkstad 	  65 
Bomolja 	  366 
Bomullspackning 	  292 
von Borrfes 	  53, 364 
„ 	„ 	(Mallet-) växelventil • 	 364 

Borsig 	  52 
Bottenring 	  178-180 
Bottenventil i tender 	  397 
Braithwaite 	  47 
Bred- eller smalspåriga banor 	 53-57 
Breda 	  425 
Briketter 	  21 
Bristfälligheter å bana .. 137, 389, 390, 465 
Broms, elektrisk 	  422 

„ 	för tender 	  421, 452 
„ 	genomgående 	 397, 417, 422 
„ godstågs- 	 417, 425, 428 

hävstångs- 	  422 
„ 	Kunze-Knorr, tryckluft-415-417, 

425Ø3 
New-York, tryckluft- 	 425, 426 
skruv- 	  421 

„ Westinghouse, tryckluft-... 425, 426 
„ 	verkande A skenan 	  61 

ång- 	  423 
Bromsanordning 	  418, 420 
Bromsapparat 	  418, 431 
Bromsar 	  412-463 

hand- 	  420 
„ 	kraft- 	  422 

Bromsarpersonal 	  420 
Bromsaxel 	  419 
Bromsar, ändamål och verkningssätt 412-463 
Bromsblock 	  412, 419 

enkla och dubbla 	 420 
Bromsblock, upphettning av 	 415 
Bromsblocktryck 	  414 
Bromsbom 	  419 
Bromscylinder, dubbelverkande för K. K 	- 

bra ms 	  427-430 

1 
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Bromscylinder, enkelverkande för tryck- 
luftbroms 	  446 

Bromscylinder för ångbroms 	 423 
Bromsdiagram 	  415, 417 
Bromsdragstång 	  419, 421 
Bromseffekt (-verkan) 	  415, 416 
Bromshandtag 	  424, 442, 459 
Bromskraft, reglering av 	 425-430 
Bromskraftens alstrande 	 425, 442 

beroende av hastigheten 
414, 417 

gradvisa ökning eller 
minskning vid K. K.-broms 416, 425-430 

Bromsledning 	 418, 425, 430, 453 
koppling av 425, 430, 453-458 

Bromsluftbehållare 	 425, 430, 441, 446 
Bromsläge 428, 429, 443, 444, 450, 451 459, 460 
Bromsmutter 	  421 
Bromsning 	  421, 428, 444, 450 

„ 	 av lokhjulen 419-424, 458-460 
„ godståg 	 416 418, 425, 

430, 449, 451 
„ persontåg 417, 425, 430, 449 

„ 	 „ tåg 416-418, 425-429, 
447-452 

i lutningar 	  426 
„ 	 vid tryckluftsbroms 416, 417, 

428, 429, 444, 447, 448, 451, 460 
Bromsplattor 	  165, 340, 413 
Bromsprocent 	  414, 416, 417 
Bromsratt å tender 	  422 
Bromsregulator 	  414 
Bromsrörelse 	  418, 422 

„ 	 för K. K.-broms 	 425 
Bromssko 	  419 
Bromsskruv 	  421 
Bromsslang 	  430, 457, 458 
Bromsslutläge 	  444, 450 
Bromstid 	  417 
Bromstryck 	 417, 425-429, 459 
Bromstryckdiagram 	  417 
Bromstryckregulator 	  414 
Bromstryckutjämnare 	  419 
Bromstryckventil (se även förarventil) 423, 430 
Bromstryckverkan (-effekt) 	 413, 429 
Bromstryckvev 	  421 
Brons 	  36 
Brotchning 	  199 
Brott å axel 	  97, 127, 464, 467 

„ 	„ glasrör 	  237, 238 
„ 	„ hjulring 	 148, 165, 464, 467 
„ 	„ koppelstänger 	  124 
„ 	„ ramar 	  123 
„ 	„ stagbult 	  180, 181, 468 
„ 	„ vev- och koppeltappar 124, 165, 470 
„ 	„ ångrör eller ventil 	 247-250, 469 

Brottgräns  	5 
Brunkol 	  21 
Brunton 	  43 
Brännare för dissousgas 	 404, 406-408 
Brännarställning för dissousgas ... 403, 407 
Brännplåt 	  192, 211 
Bränsle 	  20-22, 26-28 
Bränslebehållare 	  395, 400 
Bränslebesparing 53, 204, 216, 265, 268, 

269, 356 

493 

Bränsleförbrukning 	  356 
Bränsleförlust 	 29, 201, 204, 264 
Bränslegaser 	  27-29, 212, 296 
Bränslelagrets tjocklek 	 187, 188, 268 
Bränslerum 	  396, 399, 401 
Bränsleuttag (koluttag) 	 171, 396 
Bränslevärde (se värmevärde). 
Buffert 	  114-118 
Buffertbalk 	  111 
Buffertfjäder, -hylsa, -vidd 	  114 
Buffertlyktor 	  401, 403-407 
Bultar för vevstagslager 	  310 
Bussning i packningsdosa 	  292 
Bussningar i koppelstänger 	 313 

„ 	 i tvätthål 	  205 
Bäranordning för pannan 	 112-113 
Bäraxel 	  95, 162 
Bärbyglar 	  183 
Bärfjädrar 	 45, 107, 121, 132, 390, 397 
Bärfjädrarnas inverkan på ångfördel- 

ningen 	  329, 331, 332 
Bärjärn för eldstad 	  113 

	

„ 	„ eldstadsvalv 	  194 

	

„ 	, roststavar .. 186-187, 194-195 
Böjningshållfasthet  	5 

C. 
Carlsund 	  61 
Carpenterbroms 	  427 
Celsius 	  15 
Cementering (se sätthärdning). 
Cementstål 	  35 
Centralbuffert 	  114, 116-118 
Centrallykta 	  401 
Centralsmörj apparat 	 367, 374-392 
Centrifugalkraft 	 9, 13, 14, 392-394 
Centripetalkraft 	  13 
Centrumtapp (-stycke) för boggi 148, 151, 155 
Chapman 	  42 
Christensen-ventil 	  435 
Cirkelformig rörelse 	  282 
"Coronation", engelskt lok (plansch X) 88, 91 
Cugnot 	  41 
Cylinder 281, 284-289, 336, 357-359, 

364, 365, 391 

	

„ 	fastsättning av 	  291 

	

„ 	för luftpump (se luft- och ång- 
cylinder). 

Cylinder för matarpump (se pump- och 
ångcylinder). 

Cylinder, material för 	  291 

	

„ 	skador å 	  469 
smörjning av 	 367, 374, 

376, 439, 440 
Cylinderanordning 	 358, 364, 365 
Cylinderfyllning 268, 318, 328, 336-340, 

354, 359 
Cylinderfyllning, fördelaktigaste vid kom- 

poundlok 	  359 
Cylinderfyllning, lämpligaste minsta 	 338 
Cylinderfyllning vid överhettningslok 	 268 
Cylinderförhållande vid kompoundlok 358, 

359, 364 
Cylinderkil 	  291 
Cylinderkondensation 264, 265, 299, 356, 358 
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Cylinderlock 	  285, 289, 290 	Drivhjulsats 	  94 
„ 	 isolering av 	  290 Drolshammer 	  425 

lossande av 	  290 Dubbelcylindrisk luftpump 	 434-440 
„ 	 skador, å 	  469 Dubbelverkande broms 	 427-430 

Cylindermodell 	  286-289 	 „ 	 bromscylinder ..... 427 
Cylinderolja 	  366, 467 	Dubbla bromsblock 	  420 
Cylindertackjärn 	  33, 291, 344 	Durk (se golv i hytt) 	  172 
Cylinderutblåsning 	 286, 299-301 Dynamometer (kraftmätare)  	6 
Cylindrar, lutande 	  291, 390 	Dytorv 	  21 

Dödgång i slidstyrning 	  354 D. 	 Dödpunkt 	 281, 316, 353, 391, 467 
Dagarn-Hultebo, statsbanan 	  55 ,, 	för slidstyrning 	  320 
Dagg 	  22 Dörrar i hytt 	  171, 172 
Dammfilter (-samlare, sil) 	 453, 454 	Dörrhållare 	  171 
Dampar 	  189-191 
Danska lok 	  84 	 E. 
Deeleys slidstyrning 	  334 	Effekt 	  14 
Deflektorplåt 	  202 	Effekt hos lok (se sjunde delen) 
Degelstål 	  35 Effektivt värmevärde 	  22 
Delbarhet, kroppars  	4 	Egentlig (specifik) vikt 	 33, 35, 36 
Delning för nitar 	  198-200 Egestorff 	  52 
De Limons smörjapparat 	 374, 375 Ekerhjul 	  99 
Diagram för slidens rörelse 319-322, 354, 355 Ekrar 	  98, 99 

„ 	över bromskraft och bromstid .. 417 	Elasticitet, -sgräns 	  4, 	5 
hastighet, retardation och 	Elastisk kropp  	4 

bromsväg 	  415, 416 	Eldares skicklighet 	  204, 270 
Diagram över ångans arbete (indikator-) 	Eldberörd eldyta 	  175 

336-340 Eldlösa lok 	  63, 65 
„ 	Müllers slid- 	  321 	Eldning 	  270 

Dicker & Werneburgs smörjpress .. 378-380 	 förloppet vid 	  27, 28 
„ 	 smörjpump Multi- 	 ,, 	med stenkol 	 27, 28, 187 plex 	  380 	 „ torv 	  188 

Differentialkolv 	  451 	 „ ved ... 21, 188, 218, 221, 396 
Diktmejsel 	  199 Eldsläckning med injektor 	  234 Diktning 	  199 Eldstad 	  173, 175-198 Direktbroms 	  458-463 	„ 	bredd av 	  175, 177 Direkt eldyta 	  175, 203, 273 ll 	 höjd av 	  175, 177 „ 	tryckluftbroms (se direktbroms). 	 inner-, av stål 	  196 Dissousgas 	  402 	 längd av 	  175 

„ 	 belysning med 	 402-408 Eldstad, materia: till 	  178, 196 

	

brännarställning för.... 403, 407 	„ 	stagning av 	  178-185 
„ 	 framställning av 	 402-403 	 storlek av 	  175 „ 	rörledningar för 	 405-408 	„ 	temperatur i 	  271 Dissousgasbehållare (accumulator) 	 403 	Eldstadsvalv 	  193-196 Dissousgasbrännare 	 404, 406-408 	 nedfallet 	  468 Dolomit 	  23 	Eldstadshål 	  175, 191 Dombeklädnad 	  263 Eldstadsluckor 	  191 Domkraft, användning av, vid lyftning 465 	 svåra att hantera 	 468 Domlock 	  204 	Eldstadsplåtar 	  175, 178, 196 Drag, naturligt och konstgjort 	 211-216

II 	 uppvärmning av 	 271 
Draget 	  211-214 	Eldstadstubplåt 	  175, 185 Dragets beroende av skorsten och bläster-

II 
	 stagning av 	 185 rör 	  212 	Eldyta 	  175, 203, 271, 273 Dragets reglering genom asklådsluckorna 191 	„ 	avdunstningsförmåga hos 	 272 Draginrättning 	 107, 114-120, 397 	 betydelse av 	  271 Dragkraft. (se sjunde delen) 6, 90-91, 161, 	 direkt 	  175, 203, 271 

	

162, 401, 468 	 eldberörd (inre) 	 175, 271 Dragkraftskurva (se sjunde delen) 	 i eldstaden 	  175, 271 Dragkrok 	  115 	 i tuberna 	  203, 271 Draglåda 	  119, 120, 395 	 indirekt 	  203, 271 Dragstång 	  115 	„ 	storlek av 	  273 
Dragstångsfjäder 	  115, 395 	„ 	vattenberörd (yttre) 	 175 Driftbromsläge 	  444 Elektrisk belysning med turbogenerator . 408 Drivaxel 	  93, 95, 102, 467 	Elektrisk broms 	  422 

,, 	skadad 	  467 	Elektropanna för ånglokreserv ... 278-280 Drivhjul 	  98, 102 	Ellipsdiagram för slidens rörelse 	 354 
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Enarmad hävstång 	  8 Fjäderhänge 	  137 Enaxlig boggi 	  146, 147 	Fjäderlänk 	  135 Enbuffertsystem 	  116 22 brott å 	  468 Energi 	  15 Fjäderpinne 	  137 Enformig rörelse 	  12
22 

	 brott å 	  468 Engelska lok 	  88 Fjäderring 	  446 
,, 	 stenkol. 	  21, 22, 272 	Fjäderstötta 	  137 England, lokbyggandet i 	 41-49 	Fjäderupphängning, olika slag 	 141 Enhet för arbete 	  14 Fjädrande kropp  	4 Enkammarbroms ... 417, 425, 426, 430, 447 Fjädrar, gruppering av 	 141, 142 Enkammarbuffert 	  116 Fjädring, inverkan av, på ångfördelningen 

Enkammarcylinder, -kolv 	  426 	 329, 332 Enkel trevägsventil, Knorr 	 447 Flampunkt (flamningstemperatur) 	 366 Enskilda järnvägar 	  57 	Flaznröröverhettare, Schmidts 	 266 Ericson, Nils 	  55 Flamugn 	  34 Ericsson, John 	  47 	Flodins säkerhets- och luftvägsventiler .. 298 Evans 	  41 Flytande kropp  	3 Excenter, tänkt 	  332 	 bränsle 	  21, 275 Excenterring 	  282, 347 Flänsmetall 	  36 
„ 	 hoptagning av 	 347 	Flänsstöt 	  96, 151, 389 
„ 	 uppbindning av 	 466 Flötser 	  20 

Excenterrörelse 	  331 	Foder för lagerskålar 	  125, 126 Excenterskiva 	 282, 315, 325, 346 	i packningsdosa 	 292, 295 Excenterstång 	 282, 329, 331, 347 Formförändring genom påkänning  	4 
Excenterstänger, öppna och korsade 326-331 	„ 	vid pannprovning 	 280 
Excentervev (motvev) 	 115, 282, 346 Fosfor 	  32, 33 

„ 	ställning av i förhållande till 	Fosforbrons 	  37, 315, 351, 397 
kolvveven 	  332 Fotogen 	  22, 26 Excentricitet (excenterradie) . 315, 321, 326 	Fotogenbelysning 	  401 

Expansion (ångutvidgning) 265, 318, 326, 468 	Fotplåt 	  171 
Expansionsperiod (se utvidgningsskede) 	Fotsteg 	  172, 397, 399 
Explosion av ångpannor 	 30, 271, 280 	Framgavelplåt till eldstad ... 175, 177, 185 Explosiva gaser 	  402, 403 Fram- och backgång 	  332 
Exters hävstångsbroms 	  422 	„ 	„ återgående massor .... 359, 

F. 	 365, 393, 394 
Framställning av acetylén- (dissous-) gas 402 Fahrenheit 	  61 	„ 	„ smidbart järn 	 34 Fallrost 	  188 	 , tackjärn 	  33 

Falu överhettare 	  268 Framåtexcenter 	  324, 329 Fast axel 	  93, 142 Framåtexcenterstång 	  326, 329 
„ kropp 	  3, 4 	Frankrike, lokbyggandet i 	  46 

Fasta kroppars utvidgning genom värme 	Franska lok     27 

	

16, 17 	Fremont's urtagning 	  97 
Fastbromsade hjul 	 189, 413, 414, 462 	Friedmans injektor 	  234 
Fastsättande av cylinder 	  291

22 
	 smörjpump, typ LF 	 382 

,, 	„ hjul 	  101 	,, 	,, 	,, NS 	 382 
„ 	„ hjulring 	  100 II 	 22 	 „  N 	 384 
„ 	 „ kolv å kolvstång 	 304 	Friktion ..10, 11, 42, 43, 164, 365,412-414 

Felaktig injektor 	  234, 340 	 inom en fjäder 	 133, 390 
„ 	matarpump 	  269 	Friktionsarbete 	  104, 341, 416 

Felvisning av vattenståndsglas 	 238 	Friktionskoefficient 	 10, 412-414 
Fenton 	  49 
Feta stenkol 	

 
17 	 mellan hjul och skena 

	

20 	 164, 412-414 
Fett, fettsyror 	  24 	 bromsblock 
Filt för tätningsskivor 	  128 	och hjulring 	  412-414 

	

Fjäder, ... 120, 132, 146, 390, 397, 399, 468 	Friktionskraft 	 10, 11, 164, 341, 412 
„ 	för återställning av boggier eller 	Friktionslok 	  92 
axlar 	  146, 149, 152, 159 	Friktionsmotstånd 10, 11, 126, 153, 159, 
„ 	material för, tillverkning av .... 133 	 164, 341, 344, 365, 413 

Fjäderbalans (tryckfördelare) 8, 132, 137, 	Frykstad 	  59, 60 

	

142, 147, 390, 397 	Frycksta järnvägsaktiebolag 	 53 
,, 	brott å 	  468 	Frysning av vattenrör 	 232, 234, 255 
„ 	material för 	  140 	77 	 i luftpump, förebyggande av.. 441 

Fjäderband 	  132, 134 Fryspunkt 	  16 
Fjäderblad 	  132 Främre tubplåten 	  201 
Fjäderfångare 	  137, 151 	Frätande ämnen i matarvatten 	 24 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



I 

Försiktighet vid bromsning 	  417 
Förskjutbar axel 	 104, 142-146, 

156-161, 314 
Försprång 	  319, 331, 332, 353 

„ 	 betydelse av olika 	 328 
„ 	 förändring av 	 328, 332 

Försprångsstång 	  331, 332 
,, krökt 	  470 

smörjning av 	 370 
Försprångsvinkel 	 319, 321-325, 328 
Förstatryckventil för K 	-K.-broms 451, 452 
Förstlingen, loket 	  58 
Förstärkningsfjädrar å cylindrar och lock 

285, 289, 290 
Försök med Richardsons säkerhetsventil 228 
Försökslok 	  41-43 
Förtätning (kondensering) av ånga .... 30 

„ 	 av ånga i cylindrar ... 264, 
299, 337, 356, 358 

Förutströmningsskede ... 317, 322, 336, 354 
Förvaringsskåp å tender 	 397, 400 
Förvärmare 	  162, 269 

„ 	 i rökskåpet 	  289 
„ 	 system Anderberg 	 269 
,, 	Knorr 	  269 

Schickau 	  269 
If 	 ändamål och verkningssätt 269 

Förvärmning av matarvatten .. 53, 162, 269 
Föränderlig (accelererad eller retarderad) 

rörelse 	  12, 414 

496 

Frätor å pannplåt ................ 271, 275 
Fuktig ånga (se våtånga). 
Fuktighet i tryckluftbehållare 	 442 
Fuktighetshalt hos bränslen 	 21, 22 

„ 	„ ånga i cylinder 204, 
264, 337 

Fullbromsning .. 416, 427, 429, 444, 448, 450 
Fulltrycksskede 	  318, 336, 354 
Fulltrycksventil vid K. K.-broms .. 449, 451 
Fyllning (cylinder) .. 268, 318, 322, 328, 

331, 336, 352, 354, 359 
minsta lämpliga 	 338, 356 

„ 	vid kompoundlok 	  356 
, 	„ överhettningslok 	 268, 338 

Fyllningsgrad (se fyllning). 
Fyraxlig tender 	  399 
Fyrbox (se även innereldstad) .... 173, 175 

,,av stål 	  196 
Fyrcylinder-kompoundlok 	67, 74, 85, 

162, 285, 289, 358, 364, 469 
„ 	-lok .. 53, 67, 74, 84, 85, 88, 

103, 106, 335 
Fyrens skötsel 	  268, 270, 464 

„ 	tjocklek 	 27, 187, 268, 270 
Fyrlinglok 	  74, 92, 280 
Fånganordning för fjädrar 	 137, 151 
Fångjärn 	  151, 155 

för vevstakar 	  312 
Fällbrygga 	  397 
Fällskopa vid asklåda 	  189 
Färskning 	  34 
Fönster å hytt och tenderskärm .. 171, 397 
Förarhytt 	  170 

„ 	belysning i 	 401, 404, 406 
Förarhyttslampor 	  403-408 
Förarens bromsventil (se förarventil). 
Förarventil 	  430, 442-446 
Förarventilens behållare (se utjämnings-

behållare). 
Förbränning 	  20, 26-29, 192 

„ 	 av stenkol ... 27, 28, 188, 270 
„ 	 förluster vid 	 29, 193 
„ 	reglering av, genom bläster- 

röret 	  211-216 
Förbränningsgaser 	 27-29, 193, 201 
Förbränningsluft 	 26-29, 191, 194 
Fördelning av smörjolja till cylindrar och 

slider 	  380-384 
Förenad säkerhets- och luftinsläppnings- 

ventil 	  296 
Förenad vatten- och dammsamlare.. 453, 454 
Förenade (kommunicerande) kärl 	 237 

,, 	säkerhets- och luftvägsventiler 
286, 298, 345 

Föreningsbult i koppelstänger, smörjning 
av 	  370 

Föreningsrör 	  234, 359 
Förenklad AGA-belysning 	 403, 406 
Förinströmningsskede.... 318, 322, 336, 354 
Förlust av arbete 	  264, 338 
Förluster vid förbränning 	 29, 193 

„ 	i ångcylinder 	 264, 338, 354 
Förortståg (lokaltåg) 	  172, 400 
Förortstågslok 	  172, 400 
Förråd av bränsle och vatten 	 395, 400 
Försignal. 	  416 

G. 
G- och P-ventiler för K.-K.-broms 448-452 
Galtons värden å blockfriktion 	 413 
Galvanisering 	  36 
Garbekran 	  298  
Gardjärn 	  110 
Gasaccumulator, Svenska aktiebolaget 	 403 
Gasackumulator 	  403 
Gaser 	  4, 16, 18, 19, 402 
Gaser, explosiva 	  402, 403 
Gasers upplösning (absorption) i vätskor 

402, 403 
„ 	utströmning 	  230 
„ 	utvidgning 	  18  

Gasformig kropp 	  3  
Gasförbrukning vid AGA-belysning 	 405 Gashalt i stenkol 	  20  
Gastryck vid AGA-belysning 	 404-407 
Gasgenerator 	  28  
Gejder (se även styrskenor).. 281, 304, 307 
Gejderkonsol (hållare) 	  112 308 
Gejdertryck 	  306, 390, 391 
Gellivaara-Porjus, statsbanan 	 55 
Generatorgas 	 28  
Genomblåsning av föreningsrör 	 234 

„ 	„ vattenståndsrör 238, 239 
Genomgående broms ' 	 397, 418, 422 

„ 	kolvstång 	 301, 302, 304 
Giffard 	  229  
Gips (i matarvatten) 	  25  
Gjuterigods 	  21  
Gjutjärn 	  32, 33 
Gjutstål (se stålgjutgods). 
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Glander 	  292 
Glapprum i slidstyrning 	 352, 355 
Glasrör, utbyte av 	  238 
Glasrörsbrott 	  237, 238 
Glasrörsskydd 	  236, 238 
Glasrörsställ 	  237 
de Glehn 	  53 
Glidsko 	 151, 155, 157, 159, 305, 306 
Glödkropp för AGA-lanterna 	 404, 407 
Gnejs 	  23 
Gnistbildning 	  217 
Gnistsläckare 	  203, 217-223 

för vedeldning 	 220-223 
rörlig lucka för 	 219-220 
utelämnandet av 	 203 
verkningssättet för 	 217 

„ 	 över skorstenen 	 221 
Gnistkastning 	  203, 208, 217 
Godståg 	  416, 417 
Godstågsbroms 	  417, 425, 449 
Godstågslok 	  68-92, 404 
Godsvagnar, bromsning av 414, 416, 417, 428 
Golv i hytt (durk) 	  172 
Gradering av manometer 	 224-225 
Gradvis ökning eller minskning av broms- 

kraften 	  417, 426-430 
Grafit 	  366 
Granit 	  23 
Grenledning 	  453 
Greshams injektor 	  232 
Grundvatten, -strömmar 	  23 
Grundämnen 	  3 
"Gubbar" i fyren 	  270 
Gulmetall 	  32, 36, 126 
Gummislangar 	 245, 246, 253, 457 
Gång i kurvor, loks 143-146, 149, 155, 161 

„ 	med stängd regulator 	 338 
„ 	på rak bana 	  389 

Gångbord 	  171 
Gängläge 	  443, 444, 459, 460 
Gångmotstånd (se sjunde delen) 
Gävle-Dala järnväg 	  55 
Gölsdorf 	  53 
Göt 	  34 
Götjärn 	  33, 34 

H. 
Hackworth 	  46, 48 
Hagel 	  22 
Halmstad-Nässjö järnväg 	  65 
Hampflätor för packning 	  292 
Handbroms 	  397, 420 
Handnitning 	  198 
Hardys bromscylinder 	  425 
Hartman 	  52 
Hastighet 	 12, 338, 390, 393, 413-417 

„ 	och bromskraft 	  413 
Hastighet och bromsväg, 	  416 

„ 	och retardation vid bromsning 	 415 
Hastighetsmätare 	  411 
Hastighetens inverkan på ångans arbete 338 
Havsvatten 	  23 
Hedley 	  43, 44 
Hefnerljus 	  404 

32 
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Helmholtz slidstyrning 	 333, 349, 470 
Helsmidd vevaxel 	  96 
Henschel 	  52 
Heusinger von Waldeggs slidstyrning 	 330 
Historik över lok 	  41-65 
Hjul 	  46, 98 

„ anordning av axlar. och 	 162 
„ antal å lok 	  170-171 
„ beteckning för antalet 	 162-164 
„ 	fastbromsade 	 165, 413, 414, 462 
„ fastsättande av 	  101 
„ 	helgjutna 	  46 
„ påpressning av 	  101 
„ storlek av 	  164 
„ tillverkning av 	  99 

Hjulbas (axelavstånd) 	  150, 390 
Hjulekrar 	  98 
Hjulfläns 	  100, 389 

„ 	avnötning av 	  143 
„ 	utelämnad 	  100 
„ 	tunnsliten 	  100, 389 

Hjulnav 	  98, 99 
Hjulpar 	  94 
Hjulring 	  46, 99-101, 467 

„ brusten ... 148, 165, 464, 465, 467 
„ 	form av 	  100 
„ 	fastsättande av 	  100 
„ 	lossnad 	  100, 464 
„ 	material för 	  99 
„ 	nötning av 	  100, 389 
„ 	plattsliten 	 165, 340, 413 
„ 	påkrympning av 	  100 
„ 	skador å 	  467 
„ smidd, av Wood 	  46 

tillverkning av 	 46, 99-100 
Hjulsats 	 93, 94, 467 
Hjulstomme 	  98, 99 

material för 	  99 
Hjultryck 	  137-139, 391, 414 

„ 	ökning genom motvikterna .. 393 
Hjulvev 	  103 
Hjälpluftbehållare 	 425-430, 446 
Hjälpbläster (sotare) 	  173, 215 
Hjälplok 	  236, 467, 469 
Hoptagning av excenterringar 	 347 

„ 	„ lager 	  309, 314 
„ styrskenor 	 304-308 

Hoptryckt tåg 	  417, 465 
Horisontal (se vågrät). 
Hornblock 	  121, 159 

„ nötning av 	 121, 123, 126 
Hornblocksstag (se bindjärn). 
Howe 	  325 
Hudiksvall-Forsa järnväg 	  54 
Huvudbehållare för tryckluftbroms 430, 

433, 434, 439, 441 
Huvudledning 	  425-430 
Huvudramar 	  107 
Hydraulisk nitmaskin 	  198 
Hylsa för kolvstång 	  292, 447 
Hylsbuffert 	  115 
Hytten 	  170 

„ 	belysning i 	 401, 403-407 
Hål genom axlar 	  5, 96 
Hål i fyren 	  270 
Hålkäl 	  98, 467 
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Hålkäl smörjning i 	  467 	Invändiga. cylindrar (se innercylindrar). 
Hållare för styrskenor (gejderkonsol) 112, 307 	Isolering av cylinder- och slidskåpslock 290' 
Hållfasthet 	  4-6 	 „ föreningsrör 	  256 
Hållfasthetsfordringar  	5 	 „ värmeledningsrör 	 247 
Hårdhet, kvarblivande (permanent) .... 25 	,, 	„ ångcylinder 	  286 

,, 	Övergående 	  25 	„ 	„ ångpanna 	  262 
Hårdhetsgrader 	  25 	Isoleringsmedel 	 16, 247, 262, 286 
Hårt vatten 	  24 Insvetsning av nytt vevstakshuvud ... 308 
Hälsingborgs mek. verkstad 	 65 
Härdning 	  33 
Hästkraft 	  14 	 J. 
Hästkrafttimme 	  15  Jervis 	  50 
Hävstång
Hävert 	  

232  Jämvikt     6, 9 	  8, 422 Järn 	  32 Hävstångsbroms
g-oclågtrycksmaskin 	 	  422  Järna-Norrkö in statsbanan 	 55 Hög- och lågtrycksmaskin 	357-359 Järna-Norrköping, 

Högström, förslag till järnväg av 	 54 Järnmalm 	  32 
Högtrycksbehållare (accumulator) 	 403 Järnsalt 	  23 
Högtryckcylinder 	 2ß4 288 	Järnspat 	  23 

357-364, 435-439 Järnväg, förslag till, av Högström 	 54 
Högtrycksledning för dissousgas .. 404, 407 	„ 	första i Sverige 	 53, 55 
Högtrycksångmaskin 	  41, 358 Järnvägsbyggandet i Sverige 	 53 
Hölster för kolvstång 	  294  Järnvägsfordons rörelse på rak bana ... 389 

Järnvägsmuseum 	  58, 59, 63 
Jäsning i ångpanna 	  ,24 

I. 
I-format vevstaksskaft 	  308 
Igångsättning av tåg 	  164, 359 

„ 	med en cylinder 	 467 
Igångsättningsanordning vid kompound- 

	

lok 	  359 
Igångsättningsventiler 	 359-364 
Ihålig axel  	5 
Indifferent (obestämd) jämvikt  	9 
Indikator 	  286, 336 
Indikatordiagram 	  336-338 
Indirekt eldyta 	  203, 271 
Infästning av tuber 	  197, 202 
Injektor 	  229-237 

	

„ 	eldsläckning med 	  234 

	

„ 	felaktighet å 	 234-236, 340 
Friedmanns 	  234 
Greshams 	  232 
för avloppsånga 	  269 
storlek av 	  232 
sugande och icke sugande 	 231 
vattenmängd lämnad av 	 232 
vattenspolning med 	 255 
verkningsgrad hos 	  232• 

	

„ 	verkningssätt för 	  229 

	

„ 	återsugaade 	  233 
Inlandsbanan 	  55 
Innercylindrar 	 92, 284,-  289, 393-394 
Innereldstad 	  175 

	

„ 	 av stål 	  196 

	

„ 	 uttagning av 	  178 
Innerramar 	  92, 107 
Inpressning av tappar 	  104 

	

„ 	 av koppelstångslager 	 313 
Inre eldyta 	  175 
„ överskott 	 317, 321, 322, 328 
„ ånginströmning 	  219, 343 

Instnömningsskede .. 318, 320, 322, 336, 354 
Inställning av säkerhetsventil 	 228 

	

„ 	 i kurvor, loks 	 143-146 

K. 
Kalciumkarbid 	  402 
Kalk 	  23 
Kalkmjölk, -vatten 	  26 
Kalkspat 	  23 
Kallnitning 	  207 
Kallt lok, transport av 	  470 
Kalori (värmeenhet) 	 16, 22, 30, 31 
Kamlager för omkastningsskruv 	 351 
Kanalslid 	  340, 343 
Karbidbelysning, -gasverk, -lampor ... 402 
Kedjenitning 	  199 
Kemisk förening 	  27 
Kessler 	  52 
Kiksmörja 	  238 
Kil för blästerrör 	  213, 215 
„ „ cylinders fastsättande 	 291 

Kilogrammeter 	  14 
Kilowatt, -timme 	  15 
Kilytor för återställande av boggier och 

förskjutbara axlar 	  150, 161 
Klemmings buffert 	  116. 
Klotsning 	  465 
Klämplattor för rökskåpslucka 	 211 
Knorr-broms 	  425 
Knorr-förvärmare 	  269 
Knorr-luftpump 	  425 

„ 	pumpreglerare 	  440 
„ 	trevägsventil 	  447 
„ 	tryckluftsandning .... 168-170, 430 

Kohesion  	4 
Kokill 	  34 
Kokillgjutna roster 	  187 
Kokning 	  19 
Kokpunkt 	  15, 19,29 
Koks 	  21 22 27 
Koksalt 	  16. 19, 23, 25 
Kol som grundämne 	  27, 32 
„ 	„ bränsle (se stenkol och träkol). 
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Kolhalt i järn och stål 	 32, 33 
Kolmila, kolning 	  21 
Koloxid 	  27 
Kolrum 	  395, 401 
Kolstycken, storlek av 	  270 
Kolsyra 	  23, 25, 27, 28 

	

Kolskyffel    270 
Kolugn 	  21 
Koluttag 	  171, 270, 396 
Kolv till ångbromscylinder 	  423 

„ 	„ ångcylinder 	 281, 301, 470 
„ 	„ tryckluftbromscylinder 	 425 

Kolvar till luftpump 	  431-440 
Kolvens fastsättande å stången 	 304 

„ 	och vevens inbördes rörelse 	 282 
„ 	„ slidens 	„ 	 316, 

319-324, 354 
Kolvrörelsen 	  281, 284 
Kolvslag (slaglängd) 	  102, 283 
Kolvslid .. 28, 282, 286, 291, 322, 342-345 

„ 	friktionsmotstånd vid 	 341 
„ 	läge vid nedkoppling 	 469 

Kolvstyrning för bromscylinder ... 423, 425 
Kolvstång för bromscylinder 	 423, 425 

„ 	 „ luftpump 	  434 
„ 	 „ 	ångcylinder 281, 301, 304, 470 
„ 	 packningsdosa för 	 291-295 
„ 	 skador å 	  470 
„ 	 smörjning av 	  368 

Kolvstångslager (styrning) 	  294 
Kolvstångspackningsringar .... 37, 392-394 
Kolvstångsskydd 	  392 
Kolvtrycket, störande rörelse på grund av 390 
Kolvtätning 	  301 
Kolvtätningsringar 	 281, 285, 301 
Kolväte 	  20, 27, 366 
Kombinerad AGA-standard- och för- 

enklad belysning 	  407 
Kommunicerande (förenade) kärl 	 237 
Komposant (sidokraft) 	  
Kompression (se sammantryckning). 
Kompoundlok .. 53, 61-64, 67, 72, 74, 

80, 84, 85, 89, 162, 215, 284, 296, 356-365 
Kompoundlok, cylinderförhållande 

vid 	  358,364 
Kompoundlok nedkoppling av 	 469 

„ 	 fördelaktigaste fyllning 
vid 	  358 

Kompoundmaskin 	  357, 359 
Kompoundsystem 	  53 
Kondensering (se förtätning). 
Konsistensfett 	  366 
Konstgjort drag 	  211 
Kontinuerlig broms (se genomgående broms). 
Kontraventil (se matarventil). 
Kontrollmanometer 	  225 
Kontrollkran för smörjpump 	 386 
Konverter 	  35 
Koppar 	  35 
Koppel 	  114-118 

„ 	sönderryckta 	  465 
Koppelaxel 	  93, 105, 162 

1P skadad 	  466 
Koppelhjul 	  98 
Koppelstång 	 104, 312-315, 470 

„ 	 brott å 	  124, 470  

Koppelstång krökt 	  466, 470 
ledad 	  313 

„ 	 material för 	  315 
Koppelstångsbult 	  314 
Koppelstångshuvud 	  313 
Koppelstångslager 	 104, 105, 313-315 

hoptagning av . 309, 314 
material för 	 315 

Koppelstänger till förskjutbara axlar 109, 314 
Koppeltapp 	  98 

„ 	brott av 	  124, 470 
kulformig 	 104, 314 
skadad 	  470 

Koppling av luftbromsledning 425, 430, 453-458 
Kopplingar för värmeledning 	 244-247 
Kopplingskran 	  454-456 
Kopplingsnäve 	  457 
Kopplingsslang för bromsledning .. 457, 458 
Korsade excenterstänger 	 326-328 
Kosta-Lessebo järnväg 	  59 
Kraft 	  6 
Kraftbromsar 	  422 
Krafters moment 	  8 
Kraftparallellogram 	  7 
Kraftmätare (dynamometer) 	 6 
Krauss' boggie 	  154 
Kriegar 	  51 
"Krigslok", f. d. tyskt (plansch XI) .. 89, 91 
Kristinehamns mek. verkstad 	 64 
Kromstål 	  96 	. 
Kromnickelstål 	  96 
Kropp 	  3, 4 
Kropps massa 	  12 

„ 	rörelse 	  12 
Kroppa järnväg 	  53, 64 
Kroppars allmänna egenskaper 	 3 

„ 	olika tillstånd  	3 
upplösning 	  19 

„ 	utvidgning genom värme .. 17-18 
Krupp 	  100 
Krylbo-Mjölby, statsbanan 	 55 
Krympmått för hjulring 	  100 
Krökningsmotstånd (se kurvmotstånd). 
Kubikinnehåll  	3 
Kugghjulslok 	  42, 92 
Kuliss 	  325, 326, 329, 334, 348 

„ 	lämpligaste upphängning av .... 328 
„ 	smörjning av 	  370 

Kulissens och tärningens rörelse 	 332 
Kulisstyrning 	  325, 328, 336 
Kulventil för smörjpump 	 382, 384, 387 
Kunze-Knorr bromscylinder 	 425-430, 446 

„ 	 förarventil 	 430, 442 
,, 	 regleringsventil 	 447 
„ 	 tryckluftbroms .. 415, 416, 

417, 425-430 
Kunze-Knorrbroms å lok 	 458-463 

„ 	 „ tender 	• 	458 
Kunze-Knorrbromsens olika delar . 425-463 

„ 	 verkningssätt 425 
-430, 442-453, 458-463 

Kupolugn 	  33 
Kurvor, loks inställning och gång i 142- 

146, 149, 161 
Kurvmotstånd (se sjunde delen) 
Kvarblivande hårdhet 	  25 
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Kvicksilvertermometer 	  15, 268 Ljusstyrka vid AGA-belysning ... 404, 406 
Kväve 	  24 Lock, cylinder- 	  285, 289, 446 
Kylare i tryckluft 	  442 Lock, slidskåps- 	  285, 289 
Källor, källsprång 	  22 Lodrät  	3 
Kärrvatten 	  23, 24, 275 Lokal broms 	  422 
Köldblandning 	  16, 19 	Lokaltåg (se förortståg). 
Köping-Hults järnväg 	 54, 63 Lok, amerikanska 	 48, 89, 90, 91, 162 

„ 	argentinska 	  88, 90, 91 
L. 	 „ danska 	  84, 90, 91 

„ elektriska 	  65 
Labil (vacklande) jämvikt  	9 	„ engelska (plansch X) ... 41-48, 88, 91 
Labyrinttätning 	  293 	„ finska 	  86, 90, 91 

	

Laddning av tryckluftbroms .. 428, 443, 447 	„ iranska 	  87, 90, 91 
Laddningsläge 	  443, 447 	„ nederländska 	  86, 90, 91 
Lager för axlar 107, 121-132, 156-161, 	„ norska 	  85, 89, 90, 91 

	

397, 399 	„ ryska 	  87, 90, 91 
Lager för boggier och förskjutbara axlar 	„ turkiska 	  88, 90, 91 

	

159-161 	„ tyska (plansch XI) 	 51, 89, 91 
„ boggietapp 	 151, 155, 399 	„ för vedeldning 	 21, 217, 221 
„ kolvstång i främre cylinder- 	„ historik över 	  41 

locket 	  288 	„ Högströms förslag till 	 54 
„ koppelstänger 	 104, 312-314 	„ indelning av 	  92 

„ 	„ Krauss' boggie 	  154 	„ inställning och gång av, i kurvor 
„ tenderaxel 	  161, 399 	 143, 149, 161 
„ vevstakar 	  309-312 	„ lyftning av 	  464, 467 „ 	hoptagning av 	 309, 312, 314 	„ nedkoppling av 	  466 

„ 	varmgång av 104, 127, 128, 365, 	„ skada å 	  464-470 

	

367, 464, 467 	„ smalspåriga 56, 59, 61, 71, 82, 83, Lagerbox 	  125-132, 397, 399 	 164, 237, 241 Lagerboxkil 	  123 	„ Statens järnvägars, 
Lagerbox, sprucken 	  468 	litt A 66, 90, 100, 109, 150, 201, 352 

„ 	smörjkoppslock för 	 373 	„ B ... 66, 90, 150, 201, 219, 352 „ 	vattenavlopp vid 	 373 	„ C 	  63, 90, 153 Lagergång 	  95 	„ E 	 62, 68, 90, 157, 171, 183 Lagermetall 	  32, 36, 37, 127 	„ Eio 	  69, 90 Lagerskål 	  125-128 	„ F 	  67, 90 Lagerunderskål 	  128 	„ G    90 Lancashiremetoden 	  34 	„ G5 	  68, 90 Lanterna 	  401, 403, 404, 406 	„ G6 	  90 Lastade och tomma vagnar, bromsning 	 „ Gt 	  71, 90 
av 	  414, 417, 428, 429 	„ Gp (plansch XIII) 	  79 Lastprofil 	  175, 216, 364 	J   70, 90, 152 Ledade koppelstänger 	  313 	„ Kd 	  64, 90, 170 „ 	stagbultar 	  181-183 	„ K$ 	  71, 90 „ 	takstag 	  182 	„ K4 	  71, 90 Ledaraxel (se löpaxel). 	 „ L 	  72, 90 Ledningstryck vid tryckluftbroms .. 425, 426 	„ Ma 	  64, 90 Ledningstryckreglerare 	 430, 443, 444 	„ N 	  71, 90, 140, 156 Ledskenegnistfångare 	  217 	„ R 	 69, 90, 99, 140, 156, Ledstång_ 	  172 	 158, 166, 352 Legering 	  32, 36 	„ S 	  70, 90, 159 Leipzig-Dresdenbanan 	  52 	„ S2 	  70, 90 Lentz' ångpanna 	  65 	„ T2 	  72, 90, 176 Lerviks järnväg 	  53 	„ W 	  72, 90 Levande kraft 	  15, 230, 416 Lok, svenska 	  57-83, 90, 91 Lidköpings verkstad 	  65 	„ utan eldstad 	  65 Likformig rörelse 	  282 	„ utländska 	 84-87, 91, 161 Lillfors-Storforsbanan 	  53 Lokbabbits 	  37 Lillände å vevstake 	  310 Lokbelysning 	  401-410 de Limons smörjapparat 	  374 Lokbyggandet i Amerika 	  50 Lindmarks snabbstängning för ventilställ 248 „ 	 „ England 	 41-50 Lindner 	  53 ,f „ Frankrike 	  46 Lineärt försprång 	 319, 328, 332, 353 	 „ Sverige 	 57-65 Liverpool-Manchesterbanan 	 46, 54 I> „ Tyskland 	 51, 53 Ljuddämpare för säkerhetsventil 	 229 Lokcylinder 	  280-291 Ljunggrens verkstadsaktiebolag 	 65 Loklanterna 	 401, 403, 404, 406 
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Lokets historia 	  41 
Lokolja 	  366 
Loks dragkraft (se sjunde delen) 7, 162, 164 
Loks effekt (se sjunde delen) 
Loktillverkare 	  57-65 
Loktyper, beteckning för 	 162-164 
Lokverkstäder 	  57-65 
Lokångpanna .. 93, 173, 272, 274, 275, 280 
Lossläge 	  443, 448-450, 460 
Lossnad hjulring 	  100, 464 
Lossning av tryckluftbroms 	 417, 

426-430, 443, 444, 448-453, 458-460 
Lossningsventil för tryckluftbroms .... 452 
Lubrikator 	  374 
Lucka för gnistfångare 	 218, 219 
Luft, förbrännings- 	 26, 28, 194, 270 
Luftbehållare för tryckluftbroms ... 426 
	  -429, 441, 446 

Luftbroms 	  422, 425 
Luftbromsledning, koppling av 430, 453-458 
Luftbromsslangar för tryckluft 	 457, 458 
Luftcylinder för luftpump ... 431, 434-439 
Luftförtunning i rökskåp 	  212 
Luftinsläppningsventil .. 268, 289, 296, 339 

å ånglådan 	 297 
Luftinsläppnings- och säkerhetsventil 	 298 
Luftkolv för luftpump 	 431, 434-439 
Luftmängd vid förbränning 	  28 
Luftpump 	  431-441 

„ 	 enstegs 	  431 
„ 	 tvåstegs 	  434 

tvåstegs-dubbelkompound, sy- 
stem Nielebock-Knorr 	  437 

Luftsil 	  435 
Lufttillförsel vid förbränning .. 26-29, 192 
Lufttryck vid tryckluftbroms 425-430, 

433-441 
Luftventiler för luftpump 	  434 
Luftvägskran 	  298 
Luftvägsventiler 	 289, 297, 298, 339 
Luftvägs- och säkerhetsventiler 286, 298, 345 
Luftöverskott 	  28 
Lutande cylindrar 	  291 

„ 	eldstadsgavel 	  178 
„ 	plan 	  11 

Lyktbord, -hållare 	  401 
Lyktor för lok 	  401, 403-407 
Lysgas 	  21, 402 
Lyskraft 	  404-406 
Lystid för en accumulatorfyllning vid 

AGA-belysning 	  403 
Lyftlänk för kuliss 	 327, 331, 350 
Lyftning av lok och vagnar 	 465 
Lågtryckscylinder 	 285, 288, '301, 

356-365, 434, 437 
rymd av 	 358 

Lågtrycksmaskin 	  358 
Läckningsförluster vid ångmaskin 	 358 
Läckor å ångpanna 	 180, 192, 236, 

270, 280, 464 
Lägsta tillåtna vattenstånd 	 237 
Längdutvidgning genom värme 16, 112, 

113, 172, 180 
Längdutvidgningskoefficient 	 16, 17 
Länklok 	  161 
Lättverk för säkerhetsventil 	 229  

Lödmetall 	  37 
Lödning 	  37 
Löpaxel 	 'l3  95, 159, 162 
Löphjul 	  98, 164 
Lötring 	  98 

M. 

Maffei 	  52 
Magasinering av luften vid tryckluftbroms 441 
Magnesia 	  263 

„ 	lagging 	  263 
Magra stenkol 	  20 
Mallet 	  53, 161, 358 
Malletlok 	  59, 65, 89, 91, 161 
Mallet von Borrfes växelventil 	 363 
Malmtågslok 	  64, 399 
Manganbrons för stagbultar 	 181 
Manhål 	  205 
Manometer för dissousgasbehållare 404, 407 

„ tryckluftbroms 	 430 
„ 	 „ ångpanna 	 223, 270 
J , felvisning av 	  225 

Mantelplåt till eldstad 	  175 
Manövreringskran för tryckluftsandning 

168, 169 
Marma-Sandarne järnväg 	  55 
Martin, gjuten (se stålgjutgods). 

seghärdad 	  33, 96 
Martingöt 	  34 

JI 

Martinjärn 	  34, 196, 198 
Martinmetoden 	  34 
Martinstål 	  34, 196 
Maskinbroms 	 419-424, 458-463 
Maskindelarnas rörelse, inverkan av på 

lokets gång 	  391-394 

	

Maskineriet     281-294, 470 
Maskinnitning 	  198 
Massa 	  12 
Massor, rundgående 	  392-394 

„ 	fram- och återgående 359, 365, 
392-394 

Matarapparater 	 229-237; 269, 464 
Matarkolv för smörj pump 	  382 
Matarpump 	  269 

omkastare för 	 431-433 
„ 	 slider för 	 431-433 

ångcylinder för 	 431 
Matarrör 	  236 
Matarvatten 	  24-26, 197, 207 

„ 	 dåligt, olägenhet av .. 24, 280 
„ 	 frätande ämnen i 	 24 
„ 	 förvärmning av .. 53, 162, 269 
7 , hårdhet hos 	  25 
„ 	 inmatning av .. 231, 270-272 

rening av 	  26 
Matarvattenförvärmare 	 53, 162, 269 
Matarventil 	  230, 235, 236 
Material för armatur 	  36, 223 

„ 	„ axlar 	  96 
„ cylindrar och lock 	 291 

„ 	 „ eldstad 	  178, 196 
„ 	„ 	excenterringaroch-skivor 346, 347 

„ fjäderbalanser 	  140 
„ fjädrar 	  133 
„ hjul 	  99 
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Material för hjulringar 	  99, 100 	 N. „ 	„ hornblock 	  121 
lager för vevstakar och 	Nafta    21 koppelstänger 	  315 	Nathans smörjapparat 	  375, 376 Material för lagerboxar ....... 37, 125, 126 	Naturligt drag 	  211, 215 „ 	„ lagerboxkilar 	  124 Nav 	  98, 99 

„ 	„ lagerskålar 	  37, 127 	Navsäte 	  95  
„ muttrar i rökskåp 	 211 	Nedkoppling av lok 	  394, 466 „ nitar 	  199 	Negativt inre överskott 	  328 

„ 	„ ramar 	  107 	Neutralt lager (böjning)  	5 . 	„ rundpanna 	  198 New-York-broms 	  425 „ 	„ skorsten 	  217 Nicholson 	  53 
„ 	„ slidstyrningens delar .. 346, 	Nickelstål 	  33, 315 347, 351 	Nickning 	  390 „ 	„ stagbult 	  180, 181 	Nielebock-Knorr 	  438 „ 	„ stålfyrbox 	  196 	Nippel 	  458 
„ 	„ tappar  	Nitar 96  Nitar 	  199  „ 	„ vevstakar och koppelstänger 315 	Nitdelning 	 • 200 „ 	„ ångpanna 	 178, 198 Nitförband 	  198-200 „ ångtilloppsrör 	  214 	Nitmaskin 	  198 Medelkraft (resultant)  	7 	Nitning, hand- och maskin- 	 198 Mekaniskt arbete 	  21 	Nitskarv(-växel) 	  198-200 Mellanventil 	  451, 452 	Nora-Ervalla järnväg 	 55, 57, 58 Mellin 	  53, 360 Nordvästra stambanan 	  55 Mellins växelventil 	  360 	Normal spårvidd 	  94 Membran 	  441, 444 Normalljus 	  404 Metall för lagerfoder 	 32, 36, 37, 127 	Normalslid 	  316 Metaller och metallblandningar 	 32-37 Norra- stambanan 	  55 Metallmanometer 	  223 Norrköping-Fiskeby 

 
 järnväg 	 54 Metallpackning 	  292-295 Norska lok 	  85, 47 Metzkow 	   413 	Novelty 	  47 Michalk3 smörjpress 	  376 Nürnberg-Fürthbanan 	  51 Mineralolja 	  366 	Nydqvist & Holm A.-B. 	 62, 63, 64 Mineralsalt 	  23-24 Nyköpings mek. verkstad 	  61 Mineralsyrehårdhet hos matarvatten 	25 	Nålsmörjning 	  367, 369, 370 Mittläge 	  444, 459, 460 Nödbromsläge 	  444 Mjukt vatten 	  24 Nödbromsning 	  451 Molekylarkraft  	3 	Nötning av hjulfläns och skena ... 143, 389 Molekyler  	

3hjulringar 	 100, 389 Moment av krafter  	 " 	" 8 	„ 	hornblock ....... 121, 123, 126 „ 	vridande 	  8, 281 
Mora-Orsa järnväg 	  56 Mora-Vänerns järnväg 	  56 
Motala mek. verkstad (Aktiebolaget Mo- 

tala verkstad) ... 61, 73, 74, 75, 79, 83 
Motplan för slidavlastning 	  341 	 0. 
Motstånd för bränslegaser 201, 212, 215, 221 	Obestämd (indifferent) jämvikt  	9 Pf 	 i blästerrör ... 212, 214, 215, 221 	Olika bromssystem 	  425 Mottrycksskede 	 317, 321, 336, 354 	Olja, berg- 	  21, 366 Motvev 	  105, 282, 346 	 21, 366 
Motvikt i hjul  	 mineral- 	  366 99, 365, 392-394 	„ (se smörjolja, smörjämne). 

	

„ 
	
 fylld med bly 	 107, 394 	Oljebehållare, vattenavlopp vid ... 312, 374 Motånga 	 235, 339 Oljeeldning 	  Muffar å föreningsrör 	  359 Oljefördelars 	 22, 275-278 

Multiplex, smörjpump 	  380 Oljegas 	  440 
21 Munktells mek. verkstad 	  68 	Oljelåda för lagerbox 	  161 Murdock 	  41 	Oljesamlare 	  Museum, Järnvägs- 	 58, 59, 61 	Oljespärrventil 389  

Muttrar i rökskåp 	  211 	Oljeståndsglas 	
380,

283,385 
388, 385 

Müllers sliddiagram 	  321 	Ombyggnad av lok till överhettare .... 269 Myrvatten 	  23, 24, 280 	Omkastare för matar- o. luftpumpar ... 432 Märkning av lok och tendrar 	 172 Omkastningsaxel 	 327, 329, 331, 350 „ 	„ lokångpanna 	  264 Omkastningsskruv 	  352 Mässing 	  32, 36 Omkastningsslid 	  431,  432 Mättad ånga 	 29, 30, 31, 264, 356 	Omkastningsslidstång 	 ' 

	

Mönjekitt 	  289 Omkastningsspak 	  
35 1 
350 
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Omkastningsstativ 	  351 
Omkastningsstång 	 327, 329, 350 
Omkrets- (periferi-) hastighet 	 12 
Omställningsanordning vid K.-K.-broms 

428, 429, 451 
Omställningskran vid K.-K.-broms 428, 451 
Organiska ämnen i matarvatten ... 23, 24 
Orolig gång vid bromsning och lossning 

416-417 
Orsa-Sveg järnväg 	  56 
Osäker (labil) jämvikt  	9 
Oxiderad plåt 	  262 

P. 
P- o. G-ventiler till K.-K.-broms 	 428-430 
Packning för packningsdosor 	 291-295 

„ vattenståndsglas 	 238 
åtsättning av 	  292 

Packningsdosa 	  285, 291-296 
för föreningsrör 	 255 
„ kolvstänger 281, 291-294 
„ regulatorstång.. 248, 260 
„ slidstänger 282, 294, 343 

smörjning av 	 368 
Packningsringar för kolvstänger 37, 292-294 
Pallning 	  465 
Pannexplosion 	 30, 271, 280, 466, 468 
Pannklädsel 	  262 
Pannplåt, styrka av 	  198, 200 
Pannprovning 	  280 
Pannrengöring 	  205, 274 
Pannsten 	 25, 182, 203, 206, 272, 283 
Pannstensavskiljare 	  207 
Pannstensavsättningar ... 26, 180, 203, 206 
Pannstensbildande ämnen 	  25 
Pannstensmedel 	  26 
Panntillbehör 	  223-264 
Passningsstycke för slidstång 	 346 
Pendellänkar för boggi 	 146, 149 
Perforerad plåt 	  219 
Periferihastighet 	  12 
Permanent (kvarblivande) hårdhet 	 25 
Persontåg, bromsning av 416-418, 425,451, 452 
Persontågslok 66, 70, 72, 73, 75, 79-85, 

90, 91, 92, 164 
Personvagnar, bromsning av 416-418, 

425, 451, 452 
Petroleum 	  21 
Pilhöjd hos fjäder 	  133 
Planet, loket 	  48, 49 
Planslid 	  290, 315, 340-343 
Plattslitna hjulringar 	 165, 340, 415 
Plog, gardjärn- 	  110 
Plomberad säkerhetsventil 	 229, 462 
Plåt, perforerad 	  219 

„ valsad, styrkan av 	 198, 200 
Plåtgnistfångare 	  219` 
Plåtramar 	  107 
Polerrulle 	  304 
Porfyr 	  23 
Provkranar 	  237, 241 
Provning av ångpanna 	  280 
Puddeljärn, framställning av 	 34 
Puffing Billy, lok 	  .. 43 
Pumpreglerare 	 430-433, 440, 441  

• Pumpslid 	  431 
Pyle 	  408 
Pyrometer 	  16, 268 
Påeldning 	  270 
Påkrympning av hjulring 	  100 
Påkänning vid böjning och vridning .. 5, 96 

„ 	å axel 	  96 
„ 	 „ vevstaksskaft 	  308 

Påpressning av hjul 	  101 

R. 
Radielt förskjutbar axel 	  159 
Raffinerad olja 	  366 
Rainhill 	  47 
Ramar 	  107, 121, 395, 400 

„ 	brott å 	  123 
„ 	material för 	  107 

skarvning av 	  110 
styrka hos 	  107 

Ramförbindningar 	  111 
Ramstag 	  111-113 
Ramverk 	  107-170, 395, 467 

för boggi 	  146 
„ „ Mallet-lok 	 161, 162 
„ 	 „ tender 	  395 

Réaumur 	  16 
Receiver (behållare vid kompoundcylind- 

rar) 	  162, 215, 296, 357, 359 
Reduktionsventil (se tryckminskare). 
Reflektor 	  401, 404, 406 
Reglering av bromskraften 	 428, 429, 

447-452 
„ „ draget i eldstaden 	 191 

; oljemängden vid smörjpres- 
sar och smörjpumpar .. 379-383, 385-387 

Reglering av slidstyrning 	 353-355 
„ trycket vid tryckluftbroms 

440-449 
Regleringskolv för regleringsventil 	 449 

„ smörjpump 	 382 
Regleringsventil, Kunze-Knorr 428-430, 447 

„ 	avstängningskran till 	 449 
„ 	 verkningssätt hos 428, 

429, 447-452 
Regn, -vatten 	  22 
Regulator 	  256-262, 336-338 

felaktighet å 	  469 
gång med stängd 296-'299, 338 
i rökskåpet 	  256 

„ med två slider 	 258, 259 
Regulatorventil, S. J. modell 	 259, 260 
Regulatorhandtag 	  258, 261 
Regulatorpackningsdosa 	 248, 259, 260 
Regulatorrör 	  257, 260 
Regulatorstång 	  257, 259 
Regulatorventil med avlastningsventil .. 259 
Rengöring av ångpannor 	 206, 274 
Rening av matarvatten 	  25 
Renslucka å rökskåp 	  210 

„ ångpanna 	  206 
Rensspett 	  205, 274 
Resultant (medelkraft)  	7 
Retardation 	  12, 414, 415 

och hastighet vid bromsning 415 
Retort 	  21 
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Richardsons säkerhetsventil ...... 226-229 Rörelselykta 	  402, 403, 405 
If 	 „ 	 försök med. 228 	Rörelsemotstånd (se gångmotstånd). „ 	 „ 	 inställning av 228 Rörfjädermanometer 	  223 Richardsons säkerhetsventil, verknings- 	Rörförbindningar mellan lok och tender 	 398 sätt hos 	  227 Rörledningar för dissousgas 	 403-407 Rimrott 	  161 	„ 	 „ luftbroms (se broms- Ringformigt koppelstångslager 	 313 	ledning, huvudledning). Ringsotare 	  215 Rörsotare 	  215 Riot 	  266 

Robinson 	  41 Rocket, loket 	  43, 47, 173, 225 
von Rosen, Adolf Eugen 	  54 
Rostbildning 	  275 
Rosten 	  175, 185 	 s. 

,, 	skador å 	  468 Sadelstag under pannan 	 112, 113 Rostens bredd 	  175, 188 Sadeltank 	  längd 	  175, 178 	 400 
Roster, kokillgjutna 	  187 Sammanhållning mellan molekyler  	3 
Roststavar, -järn 	  186, 187 Sammansatt slidstyrning 	  S24 

Sammansnörning (kontraktion) 	 6 
,  

	
avstånd mellan 	 187 Sammansättning av krafter  	7 Rostyta 187, 272 Sammantryckning (komprimering) av „ 	betydelse av för ångbildning ... 272 	gaser 	  402 II 	 storlek av 	 175, 187, 273 	Sammantryckningshållfasthet  	5 Rotationskraft, -rörelse 	  12 

Rotera  	Sammantryckningsskede 	 318, 320, 13 	 322, 336, 354 Roterande (se rundgående) massor. 	 Sand till sandapparater 	 165-170 Rovolja 	  366 	Sandbehållare 	  165, 166, 168 Rullgardin mellan lok och tender 	 172 Sandning för hand 	  166 Rullning med avstängd ånga 297, 298, 338 
Rullningsfriktion 	  10,. 	 med tryckluft 	  168 
Rullningsgräns (rullgräns) 	  413 	 ändamålet med 	  165 
Rundgående massor 	  392-394 Sandningsanordningar 	 165-179 

Sandningskran 	  167, 1 Rundpanna 	  173, 198
1700 If 	 material till  	Sandtia 	  166, 168,  198 	Sandtrappa 	  168 Rundslid (se kolvslid). 	 Sandviken 	  100 Rymd  	4 Sanspareil, loket 	  47 „ 	hos gaser 	  4 Saxå hästbana 	  53 ,, 	„ mättad ånga 	  29 Schickau's förvärmare 	  269 Rymdförändring genom värme 	 18 Schmahel 	  51 Rymdutvidgning 	  18 Schmidt, Wilhelm 	  53, 264 Rätlinig rörelse 	  282 Schmidts flamröröverhettare 	 266 Rödmetall 	  36, 126, 223 	„ 	rökskåpsöverhettare 	 266. Röjning av banan 	  465 	 tuböverhettare 	  266. Rök 	  27 	„ 	överhettare 	 53, 62, 264-267 Rökgaser 	  27, 29, 212, 296 Schwartzkopf 	  52 „ 	insugning av i cylinder .. 296, 338 	Seghärdad martin 	  33, 96. Rökskåp 	  173, 208-223, 269 Séguin 	  46. 

II frätor i 	  280 	Seillière 	  266 „ 	 luftförtunning i 	  212 Sexcylinder-kompoundlok ..89, 91, 162, 285. ,,muttrar i 	  211 	Sicksacknitning 	  199 „ 	 temperatur i 	 271, 273 	Sidobuffert 	  114 „ 	 ändamål med 	  208 Sidoförskjutning hos boggi 	 146, 149 Rökskåpslucka 	  210 Sidokraft (komposant)  	7 Rökskåpstubplåt 	  201 	
„ 	 vid boggier eller förskjutbara Rökskåpsöverhettare, Schmidts 	 266 	axlar (återställskraft) 	 146, 149-159 Röntgen 	  53 	Sidoplåtar till eldstad 	  175 Rörelse 	  12, 282 Sidotankar 	  409 „ 	för gnistfångarlucka 	 219 Sidotryck i axellager 	  127 „ 	„ hjälpbläster 	  215 	Signallyktor för lok 	  401, 406. „ 	„ luftinsläppningsventiler .... 296 	Sil för oljebehållare 375, 380, 382, 383, 386. „ 	„ luftvägskran 	  298 	„ „ vattenintag 	  397 „ 	„ utblåsningsventiler 	 300 	Sits i hytten 	  172 „ 	„ ventilställets avstängnings- 

ventil  	Självinställande kolvstångspackning .... 294 248 	Självrening av vatten 	  23 Rörelse för ångbromsventil 	 423 Självstängande vattenståndsglas .. 237, 239 „ 	„ ångvissla 	  243 Självverkande broms 	  423 
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Skada, avhjälpande av 	 464-470 Slid med inre ånginströmning 322, 326, 
„ 	å lok 	  464, 466-470 	 332, 343, 355, 466 
„ 	„ tåg 	  464 	„ 	„ överströmningskanal .... 341, 345 

Skadligt rum 	  286, 289, 318 	„ reglering av 	  353, 354 
Skala 	  6 	„ skadad 	  470 

„ 	för slidstyrning 	  352 Sliddiagram 	  319, 321, 322 
Skarp hjulfläns 	  389 	Slidellipsdiagram 	  354 
Skarvning av eldstadstubplåt 	 128 Slidens och kolvens inbördes rörelse 316, 

„ 	 „ ramar 	  110 	 319, 322, 354-356 
Skarvstrimla 	  199 Slider för luftpump 	  431, 437 Skena, avnötning av 	  143 	„ 	„ regleringsventil 	 447-449 
Skenbart vattenstånd 	  240 	 regulator 	  257-259 
Skenbroms 	  61 	Slider och slidplan, nötning av ... 316, 358 
Skenfriktion 	  412, 413, 414 	Slidfoder 	  282, 343, 345 
Skentryck, fördelning av 	 139, 204 	Slidomkastningsaxel .... 327, 329, 331, 350 
Skivfjädermanometer 	  224  Slidomkastningsplåt 	  432 
Skivhjul 	  99 Slidomkastningsskruv 	  351 
Skjutfönster i hytt 	  171 	Slidomkastningsspak 	  350 
Skjutlucka för eldstaden 	  192 Slidomkastningsstativ 	  351 
Skopa å asklåda 	  191 	Slidomkastningsstång 	 327, 329, 350 
Skorsten 	  173, 216 	Slidplan 	 282, 285, 315, 442, 447, 460 

„ 	dragets beroende av 	 212 Slidrörelse 	  282, 315-355 
„ 	form av 	  212, 216 Slidskåp 	  282, 285, 286-289 
„ 	för vedeldning 	  221 	Slidskåpslock 	  285, 290 

Skorstensgaser (se rökgaser). 	 Slidspegel 	  285, 339, 343 
Skruvband (slangklammor) 	 226, 457 Slidstyrning 	 317, 319, 324, 352, 470 
Skruvbroms 	  397, 421 I f Allans 	  329, 350 
Skruvkoppel 	  115 	„ 	 Deeleys 	  334 
Skydd för vattenståndsglas 	 236, 238 	„ 	 dödpunkt för 	  316 
Skyddsglas 	  172 	„ 	 enkel 	  319 
Skyddshylsa för kolvstång 	  292 	 glapprum i 	 352, 355 

II 	 „ slidstång 	  295 	 handhavande av 	 268, 338 
Skyddsplåt (deflektorplåt) vid stålfyrbox 198 	If 	 Helmholtz 	 333, 349 
Skyffel 	  270 	 Heusinger von Waldeggs .. 330 
Skyltar å lok 	  172 	 historik över 	  325 
Skåp, förvarings 	  397 	„ 	nedkoppling av 	 466, 470 
Skärm (se hytten). 	 reglering av 	 353-355 

„ 	å tender 	  170, 397 	 sammansatt 	  324 
Skötsel av AGA-belysning 	, 407 	If 	 skadad 	  470 

„ 	„ De Limons smörjapparat ... 375 	 Stephensons 	 52, 325, 349 
„ 	„ Dicker & Werneburgs smörj- 	 upplänkning av 	 336 
press 	  380 	 uteliggande 	  348 

Skötsel av Dicker & Werneburgs smörj- 	 „ 	 Walschaerts .... 330, 333, 349 
pump 	  380, 381 	 vid 3-cyl.-lok 	  335 

Skötsel av Friedmans smörjpump 382-386 Slidstyrningens olika delar 	  345 
„ 	„ fyren 	  270 Slidstång 	  282, 329, 331, 345 
„ 	„ lok med överhettare 	 268 	„ 	brusten 	  470 

"Slag" i hjul    165 	„ 	passningsstycke för 	 346 
Slaggbildning 	  29, 270 	„ 	smörjning av 	  366 
Slaglod 	  37 Slidstångsbygel, -huvud 	  345 
Slaglängd (kolvslag) 	  102, 282 Slidstångspackning 	  394 
Slaglödning 	  37 Slidvalv 	  316 
Slamavskiljare 	  26, 207, 232 Slidvev 	  315 
Slangklammor (se skruvband). 	 Slidvärden 	  316, 321, 322 
Slangkoppling för tryckluftbroms 430, 453, 457 Slidvärdenas inverkan på ångfördelningen 321 
Slangnippel 	  457 	Slingring 	  389, 390 
Slid 	  282, 315, 340-345 	Slirning 	 165, 166, 390, 401, 413, 467 
„ avlastad 	  62, 340, 342 Sluten hytt 	  170 
„ för direktbromsventil 	  460 Slutet tvärstycke 	  306 
„ 	„ förarventil 	  442, 443 Slutkran för värmeledning 	  247 
„ 	„ sandbehållare 	  166 Slussventil för värmeledning 	 245 
„ 	„ trevägsventil 	  447, 449 	Släpfriktion 	  10, 165, 412 

ångbromsventil 	 423, 424 Släppning 	  285, 308, 345 

	

Slid, kolv- . 62, 282, 286, 291, 322, 342-345, 	Smal spårvidd 	  56, 94 

	

432, 466 	Smal- eller bredspåriga, banor 	 56 
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Smalspårlok (plansch XIII) 58-60, 71, 79, 	Spiralvalsade tuber 	  202, 217 

	

82, 83, 88, 90, 91, 164, 237, 241 	Spjäll för hytten 	  171 
Smedjebackens järnväg 	  59 	i eldstadsluckor 	  192 
Smidbart järn 	  53 Spolning av ångpannor 	 26, 274 Småtuber 	  268 med injektor 	  255 Smältningsvärme 19 Spolslang 	  255 Smältpunkt 18, 33, 35, 36 Sprittermometer 	  15 Smörjapparat, de Limon 	  374 Sprucken lagerbox 	  468 

Nathan 375 Sprängring 	  101 
Smörjblåsa för luftpump 	  433 	Spårets beskaffenhet, störande rörelse på 
Smörjdyna 	 129-131 161, 399, 468 	grund av 	  389, 390 
Smörjfett 	  366 Spårutvidgning 	  390 
Smörjhål 	  3ß7 Spårvidd    56, 94 
Smörjkopp för regulator 	  259 Spårvidd, ökning av 	  144 

	

Smörjkoppar 	

	

367-373 Spänning 	  5 
Smörjkoppslock 	  369-372 Spännmutter     135, 151 

	

„ 	 för lagerbox 	 373 	Spärrventil i smörjledning ... 380, 388, 389 
Smörjmedel (se smörjämnen). 	 Stabil jämvikt, stabilitet  	9 
Smörjning 	 128-132, 365, 424, 433 Stavramar 	  107 

,,av cylindrar oeh slider 	 374 	Stagbult 	  178, 179, 197 
„ luftpump 	 433-434 	„ 	ledad 	  181 
„ växelventiler 	 362 	„ 	material för 	  181, 196 

„ 	 sätt för 	  366, 375 	Stagbultsbrott 	  180, 468 
Smörjningsanordningar .. 128, 365-389, 	Stagning av eldstad 	 178, 185, 197 

	

424, 433 	+> 	 „ ramar 	 Ill, I12, 288, 399 
för axellager 124, 	 l+ 	 tubplåt 	  185 

	

128-132, 373, 467, 468 	„ 	vid cylindrar 	 112, 288 
Smörjnål 	  367-370 Stagplåt 	  

Stambanor 	
111, 112, 184 

Smörjoljor 	  22 366 	 55 
förbränning av i cylinder . 	339 	Starrtorv 	  21 

JP 	 367, 375-380 
 

Statens järnvägars lok (se lok, S.J. . Smörj pressar  	
)Statsbanor 	  53 Smörjpress, Dicker & Werneburgs .. , , 379  

Michalks 	  376 Statsbanornas omfattning 	 55, 56 
Smörjpumpar 	 367, 375, 380-389 Stelning 	  18 
Smörjpump, Dicker & Werneburgs Mul- 	Stenkol 	  20, 27, 28, 187 

	

tiplex 	  380 	„ 	bituminösa (feta) 	  20 
Smörjpump, Friedmanns 	 382, 384 	7, 	eldn ing 

	

med 	  
engelska

187, 270 
Assas 	  387   21, 22, 27, 272 

" 	 ,, 	förbränning av 	  26-28 Smörjrand 	  129 	„ ' gashalt hos   	27 Smörjrör 	 129, 367, 375, 382, 389, 467 	magra 	
21, 20 

Smörjveke 	  128, 367, 467 	„ 	rökfria (waleska) 	  21 Smörjämnen 	  365, 366. 	„ 	svenska 	  21, 22 Snabbromsläge (nöd-) 	  443, 444 	„ 	vikt av 	  20 Snabbromsning 	  450, 451 	Stenkolsbriketter 	  21 Snabbromsventil för tryckluftbroms 444, 449 Stephenson, Georg 	  43-46, 94 Snabbstängning av ventilställ 	 248 Stephenson, Robert 	 46-48, 94 Snabbverkande regleringsventil ... 430, 	Stephensons slidstyrning .. 52, 325-327, 349 447, 449-451 .Stiftsnmörjning (se nålsmörjning). Snälltågslok 63, 66, 67, 74, 86, 88, 90, 91, 164 . Stigningsmotstånd (se sjunde delen) 	 12 Snö 	  22, 110 	Skjutluckor för eldstad 	 191, 192 Snöplog 	  110 	Stjärnhjul 	  99 Soda, -lösning 	  26 	Stjärtboggi 	  153, 155 Solkurva 	  17 Stockholm-Göteborg, statsbanan 	 55 Sot 	  27, 253, 271 Stockton-Darlin ton Sotare (hjälpbläster) 	  173, 215 	 g ,järnvägen 	 45 
Sotningav tuber 	 220, 253, 254, 268 Stoftsamlare, (se dammsamlare). 

Stones metall 	  181 Sotskåp (se rökskåp). 	 =Storlek hos kroppar    	3 Sparkran vid AGA-belysning .. 403, 405, 406 Storlek av injektor 	  232 Sparlåga 	  404, 405 Storände å vevstake 	  309 Specialstål 	  33 	Stos å axel 	  95 Specifik vikt 	  33, 35, 36 	Strypkran. 	  449 Spelrum mellan bromsblock och hjulring 417 Strypningsförlust 	  338 Spillning vid injektormatning ..... 231, 235 	Strypskiva 	  449 Spillrör för injektor 	  230 	Sträckhållfasthet, dragprov  	5 ;Spiralfjäder 	  133 
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Stybb 	  173, 209, 211, 296 
Stybbiga kol 	  188, 255, 274 
Stybbtratt (se asktratt). 
Styrhylsa för slidstång 	  285 
Styrskenor (gejder) 	 281, 304, 307 

„ 	hållare (fäste) för 	 112, 308 
„ 	hoptagning av 	  308 
„ 	 skador å 	  306, 470 
22 	 tryck mot 	 306, 391, 392 

Stål 	  33-35 
Stålfyrbox 	  196-198 
Stålgjutgods .... 34, 99, 107, 121, 125, 

148, 152, 179, 185, 204, 211, 266, 291, 
298, 301, 347, 351, 419 

Ställkil (se Iagerboxkil). 
Störande rörelser hos lok ... 137, 389-394 
Stötinrättning 	  107, 114 
Sugande och icke sugande injektor .... 231 

„ 	„ återsugande 	 . 233 
Sug- och tryckventiler för luftpump 431, 

434, 435, 438 
Surahammar 	  100 
Svavel 	  33 
Svavelväte 	  23 
Svenska järnvägsverkstäderna, Aktie- 

bolaget 	  64 
Svenska lok 	  57-83, 90, 91 

stenkol 	  21, 22, 272 
Sverige, järnvägsbyggandet i 	 53-57 

„_ 	lokbyggandet i 	  57-65 
Sveriges enskilda järnvägar 	 57 

,, 	första järnväg 	 53, 55 
Svetsade pannsvep 	  .201 
Svänghjul 	  281 
Svänglucka för eldstad 	  191• 
Svängsits i hytt 	  172 
Svängningstal 	  244 
Symmetrilinje, -plan  	9 
Symmetrisk figur, -kropp 	  9 
Syre 	  24, 27, 28 
Säkerhetsbygel för vevstake 	 312 
Säkerhetskedjor i draginrättning 	 116 
Säkerhetskoppel, -krok 	  116 
Säkerhetslänkar 	  119 
Säkerhetsmetall 	  253 
Säkerhetsplugg 	  252 

fel å 	  469 
Säkerhetsventil, avblåsning hos 	 227 

„ 	 för.. cylindrar 	296 
„ 	 „ förvärmare 	 269 

„ receiver 	 359 
„ smörjpress ... 378, 379 
„ tryckluftbroms 430, 

458, 462, 463 
„ värmeledning 	 245 

„ 	 ångpannor ....225-229 
„ 	 försök med 	 - 228 

inställning av 	 228 
lättverk för 	 229 
olika slag av 	 225 

„ 	 Richardsons 	 226 
äldre 	  225 

Säkerhets- och luftvägsventil 297-301, 345 
Säker jämvikt  	9 
Sätthärdning (cementering) 	 35, 140  

Söderhamn-Bergvikens järnväg 	 54 
Södra stambanan 	  55 
Söndersprungén hjulring 	  465 

T. 
T-rör i rökskåpet 	  214, 266 
Tackjärn 	  32, 33 
Takplåt för eldstad 	  175 
Takstag 	  178, 182-184, 253 

53 	ledande 	  182 
Takstagbultar 	  182 
Talg 	  366, 368 
Talk 	  24 
Tanklok 47, 61, 62, 70-74, 81-84, 90, 

91, 92, 166, 170, 171, 245, 400, 421, 422 
Tappar, brott å 	  124, 470 

inpressning av 	  104 ' 
Tappfriktion 	  10 
Temperatur 	  15, 29, 356 

„ 	 i eldstaden 	  271 
„ 	 i rökskåpet 	 271, 272 
„ 	hos eldstadsplåtarna 	 271 

Temperaturfall i ångcylinder 	 356 
Temperatursänkning vid vatteninmatning 

i pannan 	  236 
Tender 	  51, 118, 395-400, 421 

med cylindrisk vattenbehållare 85 
Tenderaxellager 	  161, 397 
Tenderbroms 	  421, 422 

„ 	Kunze-Knorr 	 447, 458 
Tenderlok .... 60-64, 66-72, 74-80, 

84-89, 90, 91, 255, 395, 400, 421 
Tenderramverk 	  395 
Tenderskärm 	  170, 397 
Tenn 	  32, 36 
Termometer 	  15, 16, 267, 372 

„ 	avstånds- (pyrometer) .. 16, 268 
Termo- och pyrometer, anordning av ... 267 
Thomas avlastning av slid 	  341 
Tilloppsrör till cylindrarna 	  214 
Tillverkning av axlar 	  96 

„ fjädrar 	  133 
„ hjul 	  99 

„ 	 „ hjulringar 	  99 
,, . 	„ kolvtätningsringar 	 302 

Tjockleksgrad (viskositet) hos smörjoljor 366 
Tomma och lastade vagnar, bromsning av 

416, 417, 428, 430 
Ton, uppkomst av 	  348 
Torkad (torr) ånga 	  30, 204 
Torrkokning 	  237, 253, 271 
Torv 	  21, 188, 197, 272 
Torvbriketter 	  21 
Torveldning 	  188 
Totalvärme hos ånga 	  30, 356 
Tran 	  366 
Transport av kallt lok 	  470 
Transportör i ångpanna ........... 215, 248 
Trattgnistfångare 	  218 
Treaxlig tender 	  395-399, 421 
Trecylinder-kompoundlok 285, 358, 359, 364 
Trecylinder-lok 69, 76, 77, 81, 86, 87, 90, 

91, 92, 102, 106;.335 
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Trecylinder-lok slidstyrning för 	 335 
Trevethick 	  41, 54 
Trevägskran 	  245, 449-451 
Trevägsventil 	  449-451 

„ 	 enkel, Knorr 	 447 
„ 	snabbverkande, Knorr 	 447 

Trick 	  329 
Trillinglok 69, 76, 77, 81, 86, 87, 91, 92, 285 
Trollhättans mek. verkstad (Nydqvist & 

Holm A.-B.) .. 62, 63, 64, 73-83, 85-88 
Tryck i ångpannor 	 29-31, 223, 356 

„ 	i luftbromsledning 425-430, 442-452, 
458-463 

„ 	mot hjulfläns 	 96, 143, 155, 389 
Tryck mot styrskenor (gejder) .... 306, 391 

„ 	och rymd hos gaser 	  18 
„ 	„ 	„ 	„ mättad ånga . 29, 337 
„ 	„ temperatur hos mättad ånga 

29, 31, 356 
Tryck- och sugventiler för luftpump 434 

-436, 438, 439 
Tryckfördelare (se fjäderbalans). 
Tryckluft, alstring av 	  434 
Tryckluftbehållare 425-430, 441, 446-451 
Tryckluftbroms 	 397, 422, 425-463 

,, 	Breda 	  425 
Drollshammer 	 425 
Hardy 	  425 

„ 	Hildebrand-Knorr 425, 430 
„ 	 laddning av (se laddning). 

lossning av (se lossning). 
„ 	 luftförbrukning 427, 431, 437 
„ 	New York 	 425, 426 
„ 	Knorr 	 425, 426 
„ 	Knorr EG och EP .... 425 
„ 	 Kunze-Knorr 415-417, 

425, 428-430, 442-452 
olika bromssystem 	 425 

„ 	 olika typer 	  425 
Westinghouse 	 425, 426 

Tryckluftbromscylinder` 	̀ 424-430, 
446, 447-452, 458-462 

Tryckluftsandning 	  168 
Tryckmätare (manometer) 	 223, 430 
Tryckplåt 	  264 
Tryckregulator för dissousgas .. 404, 406, 407 
Tryckutjämning 	  448 
Tryckventil (se tryck- och sugventil). 
Träkol 	  21 
Tröghet 	  12 
Tubdelning 	  203 
Tuber 	  173, 201, 266 

„ 	avstånd från pannväggen 	 203 
„ 	brustna 	  464, 468 
„ 	diameter å 	  202 
„ 	eldyta i 	  203, 271 
„ 	igensatta    253, 254 
„ 	indelning av i tubplåten 	 203 
„ 	insättning av 	  197, 202 
„ 	läckor å 	  236, 270, 468, 
„ små 	  268 
„ 	sotning av 	  220, 253 
„ spiralvalsade 	  202, 217 
„ tillverkningssätt för 	  201 
„ ändamål med 	  201 

Tubklämma 	  202  

Tubpanna 	  46, 47 
Tubplåt, eldstads- (bakre) ... 175, 177, 185 
Tubplåt, rökskåps- (främre) 	 201 
Tubsotare 	  253 
Tubsotning 	  220, 253 
Tubvals 	  202 
Tubviska 	  254 
Tuböverhettare, Falu 	  63, 268 

Schmidts 	 63, 266, 267 
Tunnsliten hjulfläns 	  389 
Turbogenerator 	  408 
Turners slidavlastning 	  341 
Tvillinglok 	 90, 91, 283, 360, 362 
Tvillingångmaskin 	  42 
Tvåarmad hävstång 	  8 
Tvåaxlig boggi 	  147-159, 399 

„ 	tender 	  395 
Tvåbuffertsystem 	  114 
Tvåcylinderlok 	  90, 91, 102 
Tvåcylinderkompoundlok 61, 62, 64, 72, 

80, 90, 91, 284, 357, 358, 469 
Tvåkammarbroms 	  425-427 
Tvåkammarbuffert 	  116, 118 
Tvåkammarcylinder, -kolv 	 426, 427 
Tvärbalans, -fjäder 	 140, 141, 390, 391 
Tvärstycke 	  281, 304 

„ 	 skada å 	  470 
smörjning av 	 368-370 

Tvärstycksbult 	  281, 305 
„ 	material för 	 305 

	

smörjning av 	 369, 370 
Tvärstyckstryck 	  305, 391 
Tvätthål 	  205 
Tvättning av ångpannor 	 26, 274 

„ 	med varmvatten 	 274 
Tvättplugg 	  205 
Tvättspett (se rensspett). 
Tyngd 	  3, 9 
Tyngdkraft 	  9, 13 
Tyngdlinje, -plan  	9 
Tyngdpunkt 	  9, 393 

	

bestämning av  	9 
Tyska lok 	  51, 52, 89 
Tyskland, lokbyggandet i 	  51 
Tysklands första lok 	  51, 52 
Tåg, bromsning av 	 412, 416, 

418, 420, 422, 425-430 
skada å 	  464 

Tågfärjetrafik 	  56 
Tågmotstånd (se sjunde delen) 	 6, 166 
Tågolyckor 	  464 
Tåguppvärmning 	  244-247 
Täckningar å slid 	 316, 323, 338, 345 
Täckplan å slid 	  316 
Tärning för kuliss .. 326, 329, 331, 349, 350 
Tärningens och kulissens rörelse ... 328, 331 
Tärningsstång 	 329, 331, 346, 466 
Täthet, kroppars  	3 
Tätning vid cylinder 	  289 
Tätningsmaterial för packningsdosor 	 292 
Tätningsremsa för underbox 	 128 
Tätningsringar för kolvar 	 281. 302 

„ kolvslider ..304, 343, 344 
„ 	 „ kolvstångspackningar 

37, 291-294 
överhettare 	 266 
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Tätningsskiva av filt 	  128, 161 
„ masonit 	  399 

Tävlingen vid Rainhill 	  47, 54 

U. 
Uddevalla-Vänersborgs-H errlj unga 

järnväg 	  62 
af Uhr, Gustaf 	  54 
Underbox 	  125, 128, 155, 397 

„ 	, svetsad 	  132 
Underskålar 	  128 
Undersmörjning 	  128, 130 
Undersökning av urspårade fordon .... 465 

„ 	„ ångpanna .. 205, 378-380 
Uppeldning, ved för 	  21 
Upphettning av bromsblock eller hjul vid 

bromsning 	  413, 415, 416 
Upphängning av kuliss 	 327, 329 
Upplänkning av. slidstyrning 	 336 
Upplösning (absorption) av gaser i vätskor 403 

„ 	av krafter  	7 
„ 	„ kroppar 	  19 

Uppvärmning av matarvatten .. 53, 162 
269, 272 

„ 	„ smörjolja 	 380, 
384, 386, 387 

Urborrad axel 	  5, 97 
Urspårat fordon, undersökning av 464, 465 
Urspårning 	  15, 155, 

312, 389, 412, 464, 466, 468 
Urspårningsskenor 	  465 
Utbalansering (se utjämning). 
Utblåsningskran 	  207, 242 
Utblåsningsventiler 	 286, 296, 299 
Utbromsning (bromsprocent) 	 414-417 
Utbyte av vattenståndsglas 	 238 
Uteliggande slidstyrning 	  348 
Utjämning (utbalansering) av de fram- 

och återgående massorna 	  393 
Utjämningsbehållare 425, 426, 430, 442, 444 
Utjämningskolv 	  443, 444 
Utjämningsslid 	  442 
Utländska lok .. 41-52, 84-89, 90, 91, 161 
Utstrålning av värme från ångpanna 	 29 
Utströmningsskede .. 317, 318, 320, 322, 

336, 354 
Uttagning av innereldstad 	  178 
Utvecklingen av loktillverkningen vid 

svenska verkstäder 	  59-65 
Utvidgning genom värme 	 16-18, 

113, 172, 180 
Utvidgningskoefficient 	  16-18 
Utvidgningsskede 317, 318, 320, 322, 336, 354 
Utvändiga cylindrar (se yttercylindrar). 

V, W. 
Vacklande (labil) jämvikt  	9 
Vagga för boggier 	  148, 149 
Vaggning hos lok 	  390, 391 
Vagn, lyftning av 	  465 
Vagn- & maskinfabriken, Falun ... 63, 64 
Vagnar, bromsapparater å ... 425, 427, 428 
Vagnsbabbits 	  37 
Vagnsolja 	  366  

Vakuum (se luftförtunning). 
Vakuum i rökskåpet 	  212 
Waleska stenkol 	  21 
Walschaerts slidstyrning 	 330, 333, 349 
Valsad plåt, styrkan av 	 198, 200 
Valv, eldstads- 	  193 
Valvtegel 	  194 
Varmgång 104, 127, 128, 365, 366, 465, 468 
Varmnitning 	  199 
Varmvattenspolning 	  274 
Watt 	  41 
Vatten 	  18, 22, 27 

„ 	för varmt för injektor .... 234, 269 
hårt och mjukt 	  24 

„ 	i cylindrarna 	 204, 264, 
296, 299, 344, 356, 470 

Vattenavlopp ur oljebehållare 	 312, 373 
Vattenavskiljare (-samlare) 	  435 
Vattenbegjutning i asklåda och rökskåp 222 
Vattenbehållare 	 394, 397, 399, 400 
Vattenberörd (yttre) eldyta 	 175 
Vatteninmatning, temperaturförändring i 

pannan vid 	  236 
Vatteninmatning med injektor genom för- 

värmare 	  269 
Vattenintag å tender 	 396, 397, 399 
Vattenlåda å tender 	  395 
Vattenmängd, injektors 	  232 
Vatten- och,  dammsainlare 	 453-455 
Vattenprovning av panna 	  280 
Vattenrum i tender 	  394, 399 
Vattenrör, frysning av 	 232, 256 
Vattenspolning med injektor 	 255 
Vattenstånd 	 204, 237, 240, 252 

för högt 	  204, 264 
„ 	lägsta tillåtna 	  237 

verkligt och skenbart 	 240 
Vattenståndsglas 	  237 

brott å 	 237, 238 
„ 	felvisning av 	 238 
„ 	genomblåsning av 237, 238 
„ 	packning för .... 238, 239 
„ 	självstängande .. 237, 239 
„ 	utbyte av 	 238 

Vattenståndsmätare 	 237, 397, 464 
Vattenståndsvisare 	  241 
Vattenstötar i cylinder .. 264, 296, 300, 470 
Vattentagning 	  234, 397 
Vattentankar 	  400 
Vattenuppfordring med injektor 	 234 
Vattentryck 	  280 
Vattenånga (se ånga). 
Ved 	  21, 22, 188, 217, 221 
Vedeldning 	  21, 188, 221, 396 

„ 	anordning mot eldfara vid .. 221 
fyrens tjocklek vid 	 188 

„ 	skorsten med gnistfångare för 221 
Vedens värmevärde 	  21, 22 
Veke 	  129, 367 
Veknål, -smörjning 	  367 
Ventilationslucka i hytt 	  171 
Ventiler för luftpump 	 434-439 
Ventilregulator, S.J. modell 	 238, 240 
Ventilställ 	  247, 260 

„ . 	anordning för snabbstängning 
av 	  248-252 
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Verkningsgrad 	 11, 232, 265, 269 
Verktygslåda för AGA-belysning 	 408 
Verktygsskåp, -låda 	  397 
Vertikal (se lodrät). 
Wessman-Barkens järnväg 	 54, 59 
Westinghouse-broms 	  425, 426 
Vev 	  102-107, 281 
Vev Opressad 	  106 
Vevaxel 	  95, 97, 106, 467 

,,brott å 	  97, 467 
„ 	helsmidd 	  96, 97 

skadad 	  467 
„ 	styrkan av 	  97, 98 
„ 	Z-formad 	  97 

Vevens och kolvens inbördes rörelse 	 282 
Vevlängd (vevrpdie) 	  102, 283 
Vevsläng 	  96 
' 	„ 	med- urtagning 	  97 
Vevstake 	  281, 308 

„ 	 längd av 	 284, 390, 391 
,, 	material för 	  315 
„ 	skadad 	  308, 470 
If 	 säkerhetsbygel (fångjärn) för. . 312 

Vevstakshuvud 	  309, 310 
ff 	 isvetsning av nytt 	 308 

Vevstakslager 	  309, 310 
„ 	 hoptagning av 	 309, 314 
„ 	 material för 	  315 

Vevstaksskaft 	  308 
Vevstaksände 	  309, 310 
Vevtapp 	  102-105, 281 

„ 	skadad 	  124, 470 
Vevtappstryck 	  391 
Vickaxel 	  282, 324, 327 
Vikt 	  3 

„ 	av stenkol 	  20 

	

egentlig (specifik) 	 33, 35, 36 
Viktenhet 	  18 
Viktfördelning å axlar 	 137-142, 204 
Viktförhållande vid kemisk förening .... 27 
Vilofriktion 	  10, 164, 412 
Vinkelhävarm 	  141 
Visarfjäder för manometer 	 223, 224 
Viskositet (tjockleksgrad hos olja) 	 366 
Vitmetall, .. 32, 37, 127, 292, 295, 347, 397 
Vitmetallpackning 	  292 
Vitmossetorv 	  21 
Vivian 	  41, 54 
Volym (se rymd). 
Wood 	  46 
\Vorsdell 	  53 
Vridande kraft å drivaxeln 	 390, 392 
Vridningshållfasthet 	  5, 96 
Vridningsmoment 	  8, 281 
Vridslid för direktbromsventil 	 460 

	

förarventil 	 442, 443 
Vågrät 	  3 
Våtånga 	  30, 204, 264, 356 
Våtånglok 	 42-52, 58-65, 71, 

72, 81, 82, 84, 90, 91, 264 
Välljärn 	  32, 34 

	

Värme för ångbildning 	 30, 31, 356 
„ 	kroppars utvidgning genom .. 16 

-18, 113, 171, 180 
fl 	och arbete 	  31 

Värmeenhet (kalori) 	 16, 22, 31, 356  

Värmeförluster i ångcylinder 	 264, 356 

	

„ 	 vid eldning 	 29, 193 
Värmegrad .......................... 	15 
Värmeledning, slussventil för 	 245 

fl slutkran för 	  247 
Värmeledningsanordning 	  244 
Värmeledningskoppling med järnrör 	 246 
Värmeledningsrör 	  245, 398 

	

isolering av 	 247 
Värmeledningsslangar av gummi 	 245 
Värmeledningsventil 	  244 
Värmerymlighet 	  16 
Värmet och dess verkningar 	 15 
Värmets egenskaper 	  15 

ledning 	  16, 29 
„ 	strålning 	  16, 29 

Värmets utnyttjande 	  271 
Värmevärde 	  22 
Västkustbanan 	  55 
Västra stambanan 	  55 
Väte (vätgas) 	  27, 28 
Vätesvavla 	  23 
Vätskevärme 	  30 
Vätskor 	  4, 16, 19 
Vätskors förmåga att upplösa (absorbera) 

gaser 	  403 
Vätskors utvidgning genom värme 17, 18 

„ 	övergång till gasform 	 19 
Växel (vid nitning) 	  198 
Växelventil för direktbroms 	 458, 460 

	

„ kompoundlok 	 289, 
359, 360, 362 

Växlingslok ... 71, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 
164, 351, 400 

Växlingstjänst 	  400, 401 

Y. 
Yngs-Daglöse järnväg 	  53 
Yttercylindrar 	 92, 286-289, 394 
Yttereldstad 	  175 
Ytterramar 	  93, 107, 149 
Yttre eldyta 	  175 

„ 	överskott 	 316, 321, 322, 328 
Ytvatten 	  22, 23 

z. 
Z-formad vevaxel 	  97 
Zink 	  32, 36 

A. 
Ånga 	  29, 30 

„ 	fuktig (se våt). 
„ förtätning (kondensering) av 	 30 
„ 	förtätning av i cylinder (se ångför-
tätning). 

Ånga, mättad 	 29, 30, 31, 264, 356 
„ 	torkad (torr) 	  30, 31, 204 
„ totalvärme hos 	 29-31, 356 
„ tryck och temperatur hos mättad 

29, 31, 356 
„ våt 	  30, 264, 337 
„ överhettad.. 30, 53, 92, 264, 337, 356 

Ångas strömning 	  265 „ vattenhalt i cylindrarna 264, 265, 356 
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Anges verkningssätt och arbete i en cy- 

	

linder 	 264, 265, 336-340, 356-358 
Ångavdunstning 	  272-273 
Angavloppsrör 	  214 
Ångbildning 	 29, 201, 204, 212, 273 
Ångbildningsförmåga 	  273 
Angbildningsvärme 	  30, 31, 356 
Angbroms 	  422-424 
Ångbromscylinder 	  423 
Ångbromsventil 	  423 
Ångcylinder 	  284 

„ 	 för luftpump .... 431, 434, 437 
„ 	förluster i .. 264, 337, 338, 356 
„ 	isolering av 	 286, 437 

Ångdom 	  48, 173, 204 
Ångfinka 	  244, 247 
Ångfälla 	  276 
Ångfärja (se tågfärja). 
Ångförbrukning 	  265, 356, 434 
Ångfördelning 	 317, 320, 329, 

339, 340, 354, 355, 431 

	

„ 	vid motånga 	 339 
„ normalslid 	 316 

Ångfördelningen, burfjädrarnas inverkan 

	

på 	  329 
ångfördelningen, slidvärdenas inverkan på 321 
Angfördelningsorgan för matar- och luf t- 

pumpar 	  431, 432 
Ångfördelningsskedenas beroende av var- 

	

andra 	  322 
Ångförtätning i cylindrarna 	 264, 

299, 337, 356 
Anginströmning, inre 	  322, 343 
Ångkanaler i en cylinder 	 282, 285 
Ångkolv för luftpump 	  431 
Ånglåda för överhettare 	 214, 266, 269 
Ångmaskin 	  281 
Ångpanna 	  91, 173, 280 

	

„ 	anfrätning av 	  380 

	

„ 	explosion av 30, 271, 280, 466 468 

	

„ 	isolering av 	  263 

	

„ 	med tillbehör 	  173 

	

„ 	märkning av 	  264 

	

„ 	provning av 	  280 

	

„ 	 rengöring av 	 205, 274 
Ångpanneplåt 	  178, 198 
Ångrum 	  203 
Ångrör 	  214, 469 
Ångsmpfjapparater 	 367, 374, 375, 
Ångsmorjapparat de Limon 	 374, 3/5 

	

71 	 Nathan 	 375, 376 
Ångsmörjning 	  367, 368, 372 
Angstrålpump 	  229 
Ångtryck 	 31, 32, 223, 336, 356 

	

„ 	betydelsen av högt 	 338, 356 

	

„ 	i värmeledning 	  244 
Ångutvidgning (expansion) 	 265, 

318, 336-340 

	

Angvagn 	  41, 65 
Ångventil för injektor 	 232, 236 

	

„ 	 „ tubsotning 	  254 

	

„ 	 „ vissla 	  243 

	

57 	 „ värmeledning 	 244 

511 

Ångvissla 	  243, 420 
Angöverhettare (se överhettare). 
Återställningsfjäder för bromskolv 425, 446 
Aterställningsanordning för boggier och 

förskjutbara axlar 	  146-160 
Aterställskraft 	  146-i 60 
Atersugande injektor 	  233 
Åtvidabergs kopparverk 	 54, 59 
Assas smörjpump 	  387 

Ä. 
Älvsby-Piteå, statsbanan 	  55 

o. 
Öppen hytt 	  170 
Öppet tvärstycke 	  306 
Öppna excenterstänger 	 326, 328, 329 
Öppningstryck för säkerhetsventil.. 228, 229 
Örebro-Svartåbanan 	  54 
Östersund-Ulriksfors, statsbanan 	 55 
Östra stambanan 	  55 
Överfall för lager 	  310 
Övergående hårdhet 	  25 
Överhettad ånga .. 30, 53, 92, 264, 337, 359 
Överhettare 	  53, 264-269, 271 

„ 	 av Seillière och Riot 	 266 
Falu 	  268 
för mindre tuber 	 202, 268 

„ 	 i eldstaden 	  266 
„ 	i rökskåpet 	  266 
„ 	ombyggnad av lok till 	 269 
,,Schmidts .. 53, 62, 63, 2.66-268 
„ 	 skötsel av 	  268 

å äldre pannor 	 269 
Överhettarelement 	  266 
Överhettartuber ... 201, 203, 266, 267, 268 

„ 	sotning av 	 268 
Överhettning, förloppet vid 	 266 
Överhettningslok 	 62, 63, 66-92, 

264-269, 271, 292-294, 303, 337, 359, 375 
Överhettningslok, cylinderfyllning vid .. 268 

„ 	 skötsel av 	 268 
Överhettningsolja 	  366 
Överhettningsrör 	  266 

,, skydd mot uppbränning 
av 	  297 

Överhettningstemperatur 	 265, 268 
„ 	 medel för höj- 

ande av 	  268 
Överhettningsvärme 	  31 
Överlappsnitning 	  199 
Överskott, inre och yttre .... 316, 317, 

321, 322, 323 
Överströmningskanal i slid 	  341 
Övertryck 	  223, 462 
Övertryckmätare 	  223 
Övertryckbehåilare (se tryckluftbeh finare). 
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