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Förord 
till första upplagan. 

År 1902 utarbetades på Järnvägsstyrelsens föranstaltande af dåvarande 
maskininspektoren Axel Lundberg en lärobok, kallad »Lokomotivet, dess kon-
struktion och verkningssätt» och afsedd att användas för lokomotivpersonalens 
vid statens järnvägar undervisning. De många förändringar i lokomotivens 
konstruktion, som sedan nämnda år försiggått, ej minst hvad beträffar statens 
järnvägars lokomotiv, ha gjort en väsentlig omarbetning af denna lärobok nöd-
vändig, och Järnvägsstyrelsen har därföre uppdragit åt maskiningenjören 
E. B. Höjer att utarbeta en alldeles ny lärobok. Åt densamma har gifvits 
en betydligt större omfattning för att bereda de vetgiriga bland lokomotiv-
personalen möjlighet att inhämta mera, än som fordras i den numera obli-
gatoriska kursen för lokomotivförare och lokomotiveldare vid statens järn-
vägar. 

Det rikligare innehållet i den nya boken kommer gifvetvis att betinga ett 
särskiljande vid undervisningen af de stycken, som skola inhämtas af lokomotiv-
eldare, från de stycken, som lokomotivförare dessutom skola kunna, samt från 
det som är afsedt endast till läsning. 

Med den nya boken har äfven åsyftats att gifva de unga ingenjörer, 
• som genomgå utbildningskurs vid statens järnvägars maskinafdelning, en hand-

ledning i facket. 
Vid 	bokens utarbetande ha för vissa af delningar i densamma passande 

stycken i följande arbeten legat till grund i den mån, de lämpat sig för bokens 
ändamål : Handledning för nybörjare i mekanik af Ch. Sjögren, Ångmaskinlära 
al J. L. Frykholm, Förbränningslära af K. Sondén, Die Schule des Lokomotiv- 
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fiihrers of Brosius och Koch, Allgemeine Eisenbahnkunde of L. Troske, Die 
Eisenbahntechnik der Gegenwart of Blum, von Bornes m. fl., Die Dampf-
maschinen of Jos. Kessler, La machine locomotive of E. Sauvage, m. fl. 

Stockholm i november 1910. 

Kungl. Järnvägsstyrelsen. 
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1. Naturlära. 
I. Kroppar och på dem verkande krafter. 

1. Kroppars allmänna egenskaper. 
1. Kropp. Med kropp menas allt, som på alla sidor har begränsning, 

d. v. s. allt, som intager ett rum. 
De i naturen förekommande kropparna ha alla olika egenskaper, om 

man undantager några vissa för alla kroppar gemensamma egenskaper. Af 
dessa kropparnas gemensamma eller allmänna egenskaper må följande om-
nämnas. 

2. Storlek eller utsträckning. Med storlek menas kroppens egenskap 
att, på grund af att den intager ett visst rum, hafva utsträckning i längd, 
bredd och höjd. Själfva det rum, kroppen innehar, kallas hans rymd, volym 
eller kubikinnehåll. Kroppens form bestämmes af hans utsträckning. Som 
enhet för uppmätningen af en kropp användes 1 kubikmeter. 

3. Delbarhet. Undergår ett stycke järn bearbetning genom filning, 
mejsling eller liknande, sönderdelas detsamma i mindre delar. På samma 
eller andra sätt kan hvilken kropp som helst sönderdelas, och en sådan 
sönderdelning kan drifvas utomordentligt långt. Emedan de härvid fram-
ställda delarna äro af samma beskaffenhet sinsemellan och som den kropp, 
de tillhört, kallas delningen fysisk eller mekanisk. I naturen finner man, 
huru kropparnas delning går mycket långt. Man behöfver endast tänka på, 
huru ett litet saltkorn kan meddela sälta till en stor mängd vatten, eller 
huru t. ex. en droppe karmin drupen i vatten småningom breder ut sig i 
detta. Någon gräns för kropparnas delbarhet har man ej kunnat finna, men 
en dylik måste dock tänkas, i det man till slut finner så små delar, att de 
ej vidare låta mekaniskt dela sig. Dessa en kropps minsta delar kallas 
molekyler. I dagligt tal benämnas smådelar af en kropp partiklar. 

Kemiskt låter en kropp sönderdela sig i ännu mindre delar än mole-
kyler. Dessa kemiskt minsta delar kallas atomer. Atomerna äro olika stora 
hos skilda ämnen, och den minsta atommassa, man lärt känna, är vät-
gasens. En molekyl består af ett större eller mindre antal atomer. 

Atomen utgör dock ej ett ämnes minsta massa. Senare tiders forskare 
haf va påvisat, att atomerna i sin ordning äro sammansatta af smådelar med 
en massa, som utgör en försvinnande bråkdel af vätgasatomens. Dessa 
smådelar kallas elektroner och äro de minsta smådelar, i hvilka elektricitet 
kan uppdelas. 

4. Porositet. Alla kroppar kunna mer eller mindre sammantryckas. 
Som molekylerna antogos vara de minsta delar, i hvilka en kropp kan 

mekaniskt sönderdelas, måste de till sin storlek vara oföränderliga, ty kunde 
de sammantryckas, blefve . de ju mindre. Kroppars egenskap att låta sig 
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sammantryckas måste således bero därpå, att mellan molekylerna finnas 
mellanrum, d. v. s. molekylerna befinna sig på visst afstånd från hvarandra. 
Mellanrummen, hvilka kunna upptagas af ett annat ämne, kallas porer. 
I dagligt tal menar man med porösa kroppar sådana, där man kan se 
porerna. 

5. Tröghet. Egenskapen hos en kropp att ej af sig själf kunna för-
ändra det tillstånd af hvila eller rörelse, kroppen vid ett visst tillfälle äger, 
kallas tröghet. En kropp i hvila kan lika litet försätta sig själf i rörelse, 
som den i rörelse stadda kroppen kan stanna sig själf. För att en föränd-
ring i kroppens tillstånd af hvila eller rörelse skall äga rum, eller för att 
en i rörelse stadd kropp skall ändra rörelseriktning fordras, att kroppen ut-
sättes för inverkan af en kraft. Kraft kallas hvarje orsak, som förändrar eller 
söker att förändra en kropps tillstånd af hvila eller rörelse. En kraft öfver-
vinner således en kropps tröghet. Om ett lokomotiv sättes i gång mycket 
hastigt, ha å detsamma varande personer, om de äro vända åt det håll 
rörelsen sker, en förnimmelse, som om de skulle falla bakåt; bromsas där-
efter lokomotivet hastigt, falla personerna framåt. Båda dessa fall äro exem-
pel på en kropps tröghet, i förra fallet vid öfvergång från hvila till rörelse, 
i senare fallet motsatt. Ett lokomotiv, som rullar fram med afstängd ånga, 
stannar så småningom. Afven här äro hejdande krafter verksamma såsom 
luftmotstånd, friktion m. fl. 

6. Tyngd. Erfarenheten lär, att alla kroppar utöfva ett tryck på sitt 
underlag. Detta beror på, att jorden utöfvar en viss dragningskraft på 
dem, och denna kraft kallas tyngdkraften. Lämnas därför en kropp åt sig 
själf utan underlag, faller den mot jorden. Denna kropparnas egenskap 
kallas deras tyngd, man säger att kropparna äro tunga. 

7. Verkar på ett föremål en kraft oberoende af andra krafter, söker 
denna kraft att föra föremålet i rät linje efter kraftens riktning. Tyngd-
kraftens riktning går genom jordens medelpunkt. Om en kropp faller, 
åverkad af endast tyngdkraften, säges kroppen falla lodrätt (vertikalt). 
Lodlinjen är vinkelrät mot jordens yta t. ex. mot ytan af stillastående vatten. 
En linje eller yta, som är vinkelrät mot lodlinjen, kallas vågrät (horisonta l). 

8. Det tryck, som en understödd kropp på grund af sin tyngd ut-
öf var på sitt underlag, kallas kroppens vikt. Som enhet för vikten har 
antagits 1 kilogram eller vikten af 1 liter (= 1 kubikdecimeter) vatten 
+ 4° temperatur. Hvarför denna temperatur hos vattnet är vald beror 
därpå, att vattnet då äger sin största täthet, d. v. s. är tyngst. Hvilken 
annan temperatur vattnet har öfver eller under + 4°, är dess täthet mindre, 
och en liter däraf väger mindre än 1 kilogram. 

Vid lika rymdinnehåll är den kropp tyngst, som äger den största tätheten. 
Järn är tätare än trä, därför är äfven af två lika stora stycken järn och trä 
järnbiten tyngst. Ju tätare en kropp är, desto mindre äro dess porer. 

9. Ogenomtränglighet är en annan kropparnas allmänna egenskap. 
Därmed menas, att tva kroppar ej kunna samtidigt intaga samma rum. 
Lägg en sten i ett till brädden med vatten fvlldt glas, och en del vatten 
rinner ut. Lägges en lika stor svamp i vattnet, rinner ej så mycket vatten 
ut, ty en del af vattnet upptages i svampens porer. 

2. Kroppars olika tillstånd. 
10. Molekylarkraft. Eftersom molekylerna i en kropp befinna sig på större eller mindre afstånd från hvarandra, är tydligt, att dessa afstånd, 

d. v. s. molekylernas inbördes läge, äro betingade af vissa krafter, verksamma 
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mellan molekylerna. I annat fall skulle kroppen sönderfalla i sina mole-
kyler. De krafter, som härvidlag verka, äro af två slag. Dels sådana, som 
söka att närma molekylerna till hvarandra, dels sådana, hvilkas sträfvan är 
att aflägsna dem från hvarandra. De förra kallas dragande, attraherande 
krafter, attraktion, de senare frånstötande, repellerande krafter, 
repulsion. Med ett gemensamt namn kallas de molekylarkrafter och verka 
endast på ytterst små afstånd. 

Molekylarkrafterna äro olika starka hos olika kroppar, ja, äfven för 
samma slag af kroppar. Det är dragningskraften mellan smådelarna, som 
gör motstånd vid en kropps sönderdelning. En stålbit är svårare att sönder-
bryta än ett lika stycke trä, och dragningskraften är starkare mellan små-
delarna hos is än hos vatten; starkare hos fast än smält järn. 

11. Dragningskraften mellan en kropps smådelar kallas sammanhåll-
ning, kohesion, då den verkar sammanhållande mellan en kropps molekyler 
och vidhäftning, adhesion, då den verkar mellan skilda ämnen så, att 
dessa häfta vid hvarandra, t. ex. lims vidhäftning vid trä, regndropparnas 
häftande vid fönsterrutan, eller smörjoljans vid den smorda ytan. 

På den inbördes storleken af de båda slagen molekylarkrafter beror en 
kropps egenskap att vara fast, flytande eller gasformig: 

12. Fast kropp. Fast kallas den kropp, hos hvilken kohesionen är så 
öfvervägande öfver repulsionen, att det fordras en mer eller mindre stark kraft 
för att rubba smådelarna ur deras inbördes lägen. De fasta kropparna bibe-
hålla därför en viss yttre form och ändra helt obetydligt sin rymd vid sam-
mantryckning, uppvärmning eller afkylning. 

Bland de fasta kropparna urskiljas hårda och mjuka, och en fast kropp 
säges vara böjlig eller tänjbar, om dess form låter betydligt förändra sig, 
utan att bristning sker. Kroppen är spröd däremot, om den lätt brister. 
Samma kropp kan under olika omständigheter vara hård eller mjuk, böjlig 
eller spröd. T. ex. kallt och glödande, ohärdadt och härdadt stål. 

En kropp, som efter en våldsam formförändring söker återtaga sin 
ursprungliga form kallas fjädrande eller elastisk. 

13. Flytande kropp. Flytande kallas den kropp, hos hvilken kohesionen 
visserligen är öfvervägande, men dock så ringa, att smådelarna med lätthet 
glida om hvarandra. Flytande kroppar äga därför ej någon själfständig 
yttre form, utan rätta sig till formen efter det kärl, i hvilket de måste för-
varas, men de bibehålla i likhet med de fasta kropparna en så godt som 
oföränderlig rymd. De låta helt ringa sammantrycka sig och förändras 
högst obetydligt till sin rymd på grund af värme eller köld. 

De flytande kropparna kallas med ett gemensamt namn vätskor. 
14. Gasformig kropp. Gasformig kallas den kropp, hos hvilken repul-

sionen är så öfvervägande, att dess smådelar redan vid minsta yttre inverkan 
förflyttas om hvarandra och sträfva att åtskiljas. En gasformig kropp äger 
därför hvarken någon själfständig yttre form eller oföränderlig rymd. Vill 
man därför sammanhålla smådelarna hos en gas, måste denna på alla sidor 
omslutas, d. v. s. förvaras i slutet kärl. 

I olikhet med fasta och flytande kroppar kunna gaserna i väsentlig 
grad sammantryckas, och efter tryckets upphörande intaga de sin ursprung-
liga rymd. Gaserna äro således fullkomligt elastiska. Genom inverkan af 
värme utvidga sig gaserna betydligt. 

15. Hvarje kropp befinner sig alltid i något af de tre tillstånden fast, 
flytande eller gasformigt, men ofta händer det, att samma kropp vid olika 
tillfällen kan antaga olika tillstånd. Vatten finnes i fast tillstånd som is, 
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i flytande tillstånd som vatten och i gasformigt tillstånd som vattenånga. 
Järn förekommer äfven i alla tre tillstånden, m. fl. exempel. 

3. Hållfasthet. 
16. Elasticitetsgräns. Den styrka, hvarmed en kropp gör motstånd, 

då någon kraft söker skilja hans delar från hvarandra, d. v. s. söker form-
förändra kroppen, kallas hållfasthet. Detta åtskiljande kan ske på flera sätt. 
Genom afslitning, sträckning, då de yttre krafterna söka aflägsna alla mole-
kylerna från hvarandra, genom böjning, vridning eller sammantryckning 
och afknäckning. 

Det är molekylarkrafterna inom kroppen, som hålla dess smådelar i 
jämvikt. Rubbas denna jämvikt genom någon på kroppen verkande kraft, 
så inträder ett närmande eller aflägsnande mellan molekylerna och därige-
nom en förändring af kroppens form. Det uppstår därvid en spänning 
inom kroppen, som sträfvar att återföra molekylerna i deras ursprungliga 
lägen. Det sker, då den å kroppen verkande kraften aflägsnats och mole-
kylernas afstånd genom kraftens inverkan ej blifvit för stort. Denna krop-
parnas egenskap att efter undergången formförändring återtaga sin ursprung-
liga form kallas elasticitet, och den gräns, till hvilken de kunna belastas, och 
vid hvilken de efter belastningens upphörande återtaga sin ursprungliga form, 
kallas elasticitetsgräns. 

17. Brottgräns. Ökas belastningen öfver hvad som erfordras för att 
nå ett materials elasticitetsgräns, inträder en kvarblifvande formförändring 
hos materialet beroende därpå, att dragningskraften inom kroppen delvis 
blifvit öfvervunnen, och att molekylerna intagit nya lägen. Fortsättes be-
lastningen, inträffar till sist, att kroppen brister, och gränsen för kroppens 
vidare belastning är uppnådd. Denna gräns kallas brottgränsen. 

Af det sagda framgår, att en kropp förlorar sin form vid elasticitets-
gränsen. Det är därför af synnerlig vikt att ej anstränga ett föremål t. ex. 
en maskindel så mycket, att denna gräns uppnås. 

18. Sträckhållfasthet. Vid anskaffning af en del material föreskrifves 
därför, att detsamma utom andra fordringar äfven skall uppfylla vissa be-
stämmelser med afseende på sin hållfasthet. Och är det då i de allra flesta 
fall sträckhållfastheten, styrkan mot afslitning eller den absoluta hållfast-
heten, som lägges till grund för bedömandet, d. v. s. den styrka materialet 
äger, då brottgränsen är uppnådd och afslitning inträffar. Hållfastheten 
mätes vanligen i kilogram per kvadratmillimeter. 

19. Sträckprof. Af det material, som skall sträckprofvas, uttages ett 
stycke, hvilket svarfvas eller fräses till en stång med rund eller fyrkantig 
tvärskärning. Denna stång utsättes för dragning i en därför inrättad sträck-
maskin och belastas, tills den brister. Storleken i kilogram af den därvid 
använda belastningen divideras med profstångens ursprungliga genomskär-
ningsyta mätt i kvadratmillimeter, hvarvid ett tal erhålles, som utgör måt-
tet på hållfastheten. Alltefter som profstången belastas, förlänges den och 
samtidigt sammansnöres den mer eller mindre, så att dess tjocklek minskas. 
Såväl förlängningens som sammansnörningens (kontraktion ens) storlek 
kunna vara afgörande vid bedömandet af ett materials godhet. Oftast före-
skrifves såväl hållfasthet som förlängning, hvilken därvid angifves i procent 
af viss längd af profstången. 

20. I efterföljande sammanställning I angifves en del värden â håll-
fasthet och förlängning, som vanligen betingas för vissa slag af material, 
afsedda för järnvägsmateriel. 
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Hållfasthet 
i kg per 
kvmm 

Förlängning 
i % på nor-
mal mätlängd 

Amne 

Nickelstål för vefaxlar 	  
» 	» bultar i vef- och slidrörelse 	  
» » vef- oeh koppeltappar 	  

Martinstål för kilar 	  
» » styrskenor (gejdor) 	  
» » hjulringar 	  

» slidstänger 	  
• » kolfstänger 	  
» » vef axlar 	  

» raka lokomotivaxlar 	  
» tender- och vagnaxlar 	  
» vefstakar och koppelstänger 	  

» » excenterringar 	  
» 	» ångrör 	  

Martinjärn för plåtramar 	  
» ångpanneplåt 	  

Götjärn till balkar och fasonjärn 	  
Stålgjutgods, mjukt 	  

medelhårdt 	  
» 	hårdt 	  

Koppar för plåt och stänger 	  

minst 55 
» 55 
» 50 

omkr. 70 
» 70 

minst 65 
» 55 
» 55 
» 45 
» 45 
» 45 
» 45 
» 45 
» 38 
39-45 
34-42 
36-47 

minst 40 
» 55 
» 65 
» 22 

minst 16 
» 20 
» 20 
• 15 
» 15 

14 
» 20 
» 20 
» 20 
» 20 

minst- 20 
» 20 
» 20 
» 20 
» 22') 
N 17 
» 20 
» 12 
N 8 

7 

Sammanställning I. 
Sträckbållfasthetsfordringar för visst material. 

') Summan af talen, som angifva hållfasthet och förlängning, skall utgöra minst 
kvalitetstalet 62. 

21. Böjningshållfasthet. Vid böjningspåkänning blir en del af krop-
pen utsatt för sträckning och en annan del för sammantryckning. Är en 
balk upplagd vid sina båda ändar samt belastas mellan dem, böjer den sig 
mer eller mindre nedåt. De uppåt liggande fibrerna äro utsatta för sam-
mantryckning, de nedåt befintliga för sträckning. I ett visst fiberlager sker 
hvarken sammantryckning eller sträckning. Det är, där öfvergången mellan 
de båda slagen af påkänning äger rum. Detta lager kallas det oberoende 
(neutrala) lagret och går genom tvärskärningarnas tyngdpunkter. Ju längre 
ett fiberlager är beläget från det oberoende lagret, desto större äro påkän- 
ningarna. För att spara gods är det därför fördelaktigt att välja sådana 
tvärskärningar, som ha mindre gods kring det oberoende lagret, men mera 
gods, där de större påkänningarna förefinnas. Därför komma tvärskärningar 
i form af T, E och I till så stor användning. 

22. Vridningshållfasthet. Då en kropp utsättes för vridning, är det 
de yttre fibrerna, som mest ansträngas. Påkänningen aftager inåt mot den 
axel, kring hvilken vridningen sker eller är där minst eller ingen. Denna 
axel, som genomgår samtliga tvärskärningars tyngdpunkter, kallas den 
oberoende (neutrala) axeln, och där lida fibrerna ingen påkänning. För att 
få påkänningen möjligast jämnt fördelad och äfven i detta fall spara gods, 
förlägges det mesta godset där, hvarest påkänningen är störst, således på 
möjligast stora afstånd från oberoende axeln. Detta är en af orsakerna, 
hvarför man t. ex. använder ihåliga axlar (stycket 194). 
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23. Sammantrycknings- och afknäckningshållfasthet. Utsättes en 
kropp för sammantryckande krafter, söka dessa att krossa kroppen. Är den 
mycket lång i förhållande till sin tvärskärning, t. ex. en staf, och kraften 
verkar i stafvens längdriktning inträffar lätt, att stafven böjes och slutligen 
brister. En kolfstång, vefstake eller koppelstång är utsatt för afknäckning, 
och de båda senare därjämte för böjning på grund af den kraft (centri-
fugalkraften), som verkar på dem, då lokomotivet är i rörelse: 

4. Krafter. 

24. Kraft. Kännedomen om krafter härleder sig från de verkningar 
de utöfva. Redan förut (stycket 5) har omnämnts, hvad som menas med 
en kraft, nämligen hvarje orsak, som förändrar eller söker att förändra en 
kropps tillstånd af hvila eller rörelse. I hvila säges en kropp vara, då hans 
läge såväl i förhållande till honom själf som till omgifningen förblir oför-
ändradt; i rörelse däremot är kroppen, om den förflyttar sig eller förändrar läge. 

25. Bestämning af en kraft. För att fullständigt bestämma en kraft 
måste man känna: 

1). dess angrepps- (anbringnings-) punkt, det är den punkt, hvari den 
omedelbart verkar; 

2). dess riktning, det är den räta linje, efter hvilken den söker att 
föra angreppspunkten eller det håll, åt hvilket kraften verkar, och 

3). dess storlek, det är den styrka, med hvilken kraften verkar. 
För att åskådliggöra storleken af en kraft begagnar man sig af en rät 

linje, och kraftens angreppspunkt blir därför en punkt på denna linje. 
Linjens riktning angifver kraftriktningen och det håll, åt hvilket kraften 
verkar, utmärkes genom en pilspets. 

Punkten B, bild 

A 	 1, är angreppspunkt, 
	  stycket BB angifver 

kraftens storlek och 
1. 	 pilspetsen B det håll, 

hvaråt kraften verkar. 
En krafts angreppspunkt kan ändra läge, utan att därför kraftens ver-

kan ändras. Angreppspunkten kan nämligen förflyttas hvart som helst å 
kraftens riktningslinje, blott den nya och den förutvarande angreppspunkten 
äro med hvarandra fast förenade.. Hvarje förändring däremot af en krafts 
riktning och storlek medför alltid en förändring af dess verkan. 

26. Hvarje kraft eller yttring af en kraft måste stå i förbindelse med 
kroppar, en från hvilken kraften utgår, och en på hvilken den verkar. Om 
t. ex. en kropp hvilar på ett underlag, trycker den mot detta på grund af 
sin tyngd. Men underlaget å sin sida åverkar kroppen med ett lika stort 
tryck, motsatt det kroppen åstadkommer. Och så förhåller det sig med alla 
krafter. De uppträda alltid parvis två och två, äro lika stora samt hvarandra 
rakt motsatta. Detta förhållande kallas likhet mellan verkan och motverkan. 

27. 	Jämvikt. Då krafter verka på en kropp, utan att frambringa någon 
förändring i dess tillstånd, upphäfva krafterna hvarandra, och kroppen be-
finner sig i jämvikt, eller krafterna hålla hvarandra i jämvikt. Upphäfva 
ej krafterna hvarandra, försättes kroppen i rörelse, om den förut befann sig 
i hvila, eller undergår en rörelseförändring, såvida den befinner sig i rörelse. 

28. Mätning af krafter. En kraft, hvilken som helst, mätes på samma sätt som en tyngd, hvilken ju i sin ordning intet annat är än en kraft. Drages 
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en vagn framåt medelst en lina, verkar i linan den dragandes kraft. Men 
samma kraft kan uppstå i linan, om den på lämpligt sätt belastas med 
vikter. Kraften kan följaktligen angifvas i vikt. 

29. Kraftmätare (dynamometer). Då ett tåg är koppladt till ett loko-
motiv, är det nödvändigt, att detta senare utvecklar en viss kraft för att 
draga tåget. Denna kraft, 
som verkar parallellt med  
spåret, är lika stor med   	 
det motstånd, tåget ut- 
vecklar och kan uttryckas  O O 	 00 	000  
i vikt. Ersättes tåget på 	 r-"-- 
sätt bild 2 visar af en  
enda stor vikt 17, kan 	 2. 
denna väljas så, att den 
i dragkroken åstadkommer samma påkänning som tågmotståndet. Drag-
kraften kan man därigenom direkt erhålla i t. ex. kilogram. 

Det vore näppeligen möjligt att ersätta ett helt tåg med en dylik stor 
vikt, då dragkraften hos ett lokomotiv skall uppmätas. Därtill användes i 
stället spännkraften hos en fjäder, hvilken insättes i stället för kopplet mel-
lan första vagnen i tåget och tendern. Fjädern, hvars fjädring eller pilhöjd 
för olika belastningar är på förhand känd, står i förbindelse med en visare, 
hvilket gör, att dragkraften direkt kan afläsas på en graderad skala. En 
dylik apparat benämnes kraftmätare eller dynamometer. 

30. Skala. Af bild 1 framgår, att krafter kunna betecknas med räta 
linjer. Linjens längd angifver kraftens storlek, därigenom att man antagit 
en viss längd som kraftenhet. Denna enhet behöfver ej vara densamma 
vid alla tillfällen, utan rättar sig efter förhållandena. Ena gången kan en 
linje af 1 centimeters längd föreställa 100 kilogram, en annan gång blott 2 
kilogram. Har man således vid ett tillfälle antagit, att en centimeter = 100 
kilogram, så motsvaras naturligtvis 500 kilogram af en 5 centimeter lång 
linje eller 75 kilogram af en 0,75 centimeter = 7,5 millimeter lång linje. 

5. Sammansättning och upplösning af krafter. 

31. Sammansättning af krafter. Hafva två eller flera krafter samma 
angreppspunkt i en kropp, sträfva de gemensamt att föra kroppen i en viss 
riktning med en viss hastighet. Tydligt är, att samma riktning och samma 
hastighet kunna gifvas kroppen af- en enda kraft; d. v. s. de å kroppen 
verkande krafterna kunna ersättas med en enda kraft. En seldan kraft, som 
ensam kan ersätta två eller ,flera andra, kallas dessa krafters medelkraft eller 
resultant, och krafterna själfva kallas sidokrafter eller komposanter till medel-
kraften. Att bestämma medelkraften till två eller flera krafter kallas att 
sammansätta dem. Det motsatta förfarandet eller att bestämma de krafter, 
till hvilka en gifven kraft kan betraktas som medelkraft, kallas att uppläsa 
denna. 

32. Krafterna verka i riktningen af samma räta linje. Verka två 
eller flera krafter åt samma håll utefter samma räta linje, är deras medel-
kraft lika med deras summa och riktad åt samma håll. Hängas på ett 
ställe af ett snöre 5 kilogram och på ett annat 8 kilogram, är det 13 kilo-
gram, som hänga i snöret. 

Verka däremot två krafter i motsatta riktningar, blir medelkraften 
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	 R 	 skillnaden dem emellan och verkar 
; åt samma håll som den större kraf- 

s, 	i, 	 Y ten. Hissas ett föremål upp, verkar 
_ 	 dess tyngd nedåt, men hisskraften 

	

B 	 uppåt. Den senare är större än den 

	

3. 	 förra, därför lyftes föremålet. 
Om krafterna A och B, bild 

3, verka åt samma håll å kroppen K, och dess medelkraft är R, så är 

R =A+B. 

Om krafterna A och B, bild 4, 
	Y verka å kroppen K och krafterna äro 
' rakt motsatta hvarandra samt A är 
i större än B, och deras medelkraft är A r R, så är 

R=A—B. 

33. Krafterna verka i olika riktningar i samma angreppspunkt. Om 
tvenne krafter A och B, bild 5, samtidigt verka å en kropp K i en och 
samma punkt och ha olika riktningar, kommer kroppen att förflyttas hvar-
ken i den ena eller andra af dessa riktningar, utan i en riktning, som ligger 
mellan de båda krafterna, dock så att den nya riktningen ligger närmare 
den större kraftens. 

Betecknar linjen ab storleken af kraften A och linjen cc storleken af 
kraften B, kommer medelkraften R att till riktning och storlek öfverensstämma 
med tvärlinjen ad i den parallellogram, hvars sidor utgöras af krafterna 
A och B. 

Denna parallellogram kallas krafternas parallellogram eller kraftparal-
lellogram. 

34. Upplösning af krafter. Då två eller flera krafter kunna ersättas 
genom en enda, måste också omvåndt en kraft kunna upplösas i flera, som 
i alla afseenden utöfva samma verkan på en kropp som den gifna kraften. 
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Gäller det att upplösa en kraft i tvenne sidokrafter, hvilkas riktnings-
linjer ej ligga i samma räta linje, utan bilda vinkel med hvarandra, låter 
man kraften, som skall upplösas, blifva tvärlinje i en parallellogram med 
de sökta sidokrafterna som sidor. För att detta dock skall låta sig göra, 
måste med afseende på sidokrafterna vissa villkor vara gifna. Man bör om 
dem veta antingen deras riktning eller storlek eller storleken och riktningen 
på en af dem. 

6. Krafters moment. 

35. Moment. Med en krafts moment menas dess vridningsverkan kring 
en gifven punkt Denna punkt kallas momentpunkten eller vridningspunkten, 
och är midtpunkten i tvärsnittet för 
den axel, kring hvilken kraften sträf-
var att vrida den kropp, på hvilken 
han verkar. I bild 6 verkar kraften 
K vridande på valsen A. Valsens 
axel är O, kring hvilken den således 
vrider sig, då den genom kraften K 
försättes i rullning. Den styrka, med 
hvilken vridningen sker, beror dels 
på storleken af den vridande kraften q, 
K, dels på hans afstånd från axeln, 
afståndet i. Detta afstånd kallas häf-
stångsarmen  och vridningsmomentets 
storlek erhålles genom att multiplicera kraften med häfstångsarmen. Be-
tecknas vridningsmomentet med V,. är 

V,n =K.i. 

Hvarje moment består således alltid af två faktorer: en kraft och ett 
afstånd. 

Att ett lokomotiv försättes i rörelse beror på det vridningsmoment, 
som den genom vefstaken i veftappen orsakade kraften åstadkommer. Häf-
stångsarmen är vefvens längd. Det erhållna vridningsmomentet är såsom 
längre fram (stycket 1122) skall visas ej lika under hela hjulvarfvet, utan 
uppnår två gånger ett största värde och är två gånger lika med noll, hvil-
ket inträffar, då vefven står i sitt främre eller bakre läge. Ty en kraft, 
hvars riktningslinje, såsom då är fallet, går genom momentpunkten, kan icke 
åstadkomma någon vridning omkring denna punkt; den saknar häfstångsarm. 

36. Häfstången. En kring ett fast stöd eller kring en axel rörlig 
kropp kallar häfstång. Den punkt, kring hvilken häfstången är rörlig, kallas 
stödpunkten eller stödet, och vinkelräta afståndet från stödpunkten till hvar 
och en af de angripande krafternas riktningslinjer kallas häfstångsarm för 
kraften. 

En häfstång ab, bild 7, kan hafva  
kraft och last anbragta på hvar sin sida ,a,  
om stödet c, t. ex. betsmanet, våg- 
balansen, eller äro kraft och last an- 
bragta på samma sida om stödet an- 
tingen så, att lasten är närmare detta, K 
bild 8, t. ex. skottkärran eller så, att 	 I, 
kraften är närmare stödet, bild 9. 	 7 . 

K 

6. 
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K 	 Häfstängerna af första slaget kallas 
tvåarmade och de öfriga enarmade. Ligger 
vid den tvåarmade häfstången stödet 

•C midt emellan krafternas anbringnings-
punkter, kallas häfstången likarmad. -nt 	 37. För att en häfstång skall be- 

n 	finna sig i jämvikt, måste vridnings- 
L 	momenten med afseende på stödet vara 

8.  lika stora. Kallas bild 7— 9, belast-
ningarna å häfstången för K och L 

samt deras afstånd till stödet för m och n, så är således 

K.m=L.n. 

K 	 Hänger man vid ena änden a 
a f en stång, som är understödd i o, 
bild 10, en vikt L, så kan änden a 

	 m _ ~, förhindras att sänka sig, genom att man 

	

a 	 ® med handen trycker på stångens andra 

	

,& 1 	  C ände b. Med kraften K från handen 
	 n 	,1 kan man således motväga vikten L. 

Utan att trycket med handen behöfver 
L 	 ökas, kan i stället för vikten L hängas 

9. en tyngre vikt L1 närmare stödet. Ju 
närmare den sista vikten hänges stödet, 

	

r( 	  m 	);~_ L 	 desto tyngre kan den tagas, 

	

, 	
r(--- 

n 	 och vikten 4. skall vara 
K så många gånger tyngre 4t.~ 	 L, än L, som häfarmen m 

- L -~ 	° 	 är större än n, ty uromen 
I tet L . m skall vara lika 

	

L 	_ _ _ 	 med momentet L1 . n, eme- 
L, 	1o, 	 dan båda äro lika med 

momentet K.Z. 
38. Af bilderna 8 och 	 m 	'1 	 9 framgår, att, om kraft och 

I 	nL8 	last äro anbragta å samma 
m; T~ 	 i 	sida om stödet, kraften måste 

a m' — 	
1 	i t vara en lyftande kraft. 

~ 	 39. Om på en stång 
-o 	 ' 	 ab, bild 11, och på samma 

C:1 sida om stödet o äro anbragta 
1-',L 	L flera vikter L1 , L3 och L3 

	

L: 	I L I 2 	3 på afstånden m1, m2 och m3 
L---- 	 från stödet, kan denna stång 
11. 	 hållas i jämvikt genom att 

någonstädes å densamma an-
bringas en kraft, som lyfter stången uppåt, blott denna krafts vridnings-
moment uppåt är lika med summan af de andra krafternas vridningsmoment 
nedåt. Ar kraften anbragt på afståndet ni från stödet o, måste kraften vara lika stor med en vikt L, som, upphängd på samma afstånd m, tänkes ersätta krafterna L1 , L2 och 4. Ju mindre den lyftande kraften är, på desto större afstånd från o måste den anbringas. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



13 

40. Som ett exempel på användningen af häfstången må anföras, 
huru belastningarna å lokomotivaxlarna fördelas medelst tryckfördelare (ba-
lanser), hvilka ej äro annat än häfstänger, hvilkas armar öfverföra belast-
ningen till de med tryckfördelare förenade bärfjädrarna eller utjämna olika 
stora belastningar förorsakade af banans ojämnheter. 

7. Tyngdpunkt. 
41. Tyngdpunkt. Då en kropp faller mot jorden, sker detta genom 

inverkan af fordklotets dragningskraft, tyngdkraften. På hvar och en af 
kroppens molekyler verkar tyngdkraften. Alla dessa otaliga lika stora små-
kraf ter kunna tänkas ersatta genom en enda större kraft lika med deras 
summa, d. v. s. - lika med kroppens vikt. Denna tyngdmedelkraft tänkes 
verka i en viss punkt i kroppen, kroppens tyngdpunkt. Tyngdpunkten för 
en kropp dr således angreppspunkten för medelkraften till alla de krafter, 
som tillsammans utgöra kroppens tyngd. Hvarje rät linje, som går genom 
tyngdpunkten kallas tyngdlinje, och hvarje plan, som går genom samma punkt, 
kallas tyngdplan. 

42. Tyngdpunktsbestämning. För kroppar, som äga en regelbunden 
form och öfverallt äga samma täthet, kan tyngdpunkten genom beräkning  
bestämmas. Lättast sker detta med s. k. symmetriska figurer och kroppar. 
Symmetrisk figur är en sådan, som medelst en rät linje kan delas i två lika-
dana och motsatt ställda hälfter. Den räta linjen kallas symmetrilinje. 
Denna linje blir på samma gång en tyngdlinje. Ty på hvar sida om sym-
metrilinjen finnas alltid två lika belägna punkter, i hvilka lika stora tyngd-
krafter verka, och hvilkas medelkrafts riktning sammanfaller med svmmetri-
linjens. Finnas två symmetrilinjer, är tyngdpunkten genom dem bestämd. 
I alla plana regelbundna figurer såsom kvadraten, rektangeln, cirkeln m. fl. 
måste tyngdpunkten sammanfalla med midtpunkten. 

Symmetrisk kropp är en sådan, som genom ett plan kan delas i två 
fullt lika och motsatta hälfter. Delningsplanet kallas symmetriplan. Ett 
sådant plan är äfven tyngdplan af samma skäl som symmetrilinjen är en 
tyngdlinje. Finnas tre symmetriplan, är tyngdpunkten genom dem bestämd. 
I klotet och alla de regelbundna kropparna ligger tyngdpunkten i deras 
medelpunkt. I en cylinder ligger tyngdpunkten midt på cylinderns axel. 

43. Stabilitet. Den större eller mindre grad af säkerhet, som en i 
jämvikt varande kropperbjuder mot rubbning ur det läge, han innehar, 
kallas hans stabilitet. Al.A kroppen understödd i en punkt, t. ex. en stång, 
som balanseras i sin ena ände, är villkoret för jämvikt, att stödpunkten 
ligger på lodlinjen genom tyngdpunkten. Har kroppen två stödpunkter, 
t. ex. en tvåhjulig kärra eller vagn, måste för erhållande af jämvikt lod-
linjen genom tyngdpunkten träffa sammanbindningslinjen mellan stödpunk-
terna. År det slutligen fråga om en kropp, som stöder på sitt underlag 
med tre eller flera punkter, så måste för jämvikts erhållande lodlinjen genom 
tyngdpunkten falla inom stödplanet eller den yta, som bildas, då stödpunk- 
terna sammanbindas. 	 • 

44. Allt efter tyngdpunktens för en kropp läge i förhållande till stöd-
punkterna, skiljer man mellan tre olika slag af jämvikt: 

1). Saker eller stabil jämvikt, då kroppen vid rubbning ur sitt jäm-
viktsläge återtager detsamma. Då kroppen rubbas, höjer sig dess tyngd-
punkt i förhållande till stödet, hvarföre kroppen sträfvar att återtaga sitt 
förra läge, d. v. s. tyngdpunkten sänker sig. Ex.: en tung låda lyftes något 
på en sida, men släppes igen. 
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2). Vacklande, osäker eller labil jämvikt, då vid kroppens rubbning 
ur jämviktsläget tyngdpunkten sänker sig. Kroppen har då benägenhet att 
fortsätta rubbningen, d. v. s. tyngdpunkten att sänka sig. Ex.: en pelare, 
som stjälpes omkull. 

3). Obestämd eller indifferent jämvikt, då 
kroppen befinner sig i jämvikt i hvilket läge som 
helst, d. v. s. tyngdpunkten hvarken ' höjer eller 
sänker sig vid rubbning på ett vågrätt plan. Ex.: 
huru ett klot än lägges, befinner det sig i jämvikt. 

45. Bild 12 föreställer ett lokomotiv sedt 

	

C1 
	

framifrån. Dess tyngdpunkt O ligger symmetriskt 
i ett lodrätt efter längden gående symmetriplan. 

J 	
Kommer lokomotivet in i en bankrökning, verkar 
den genom hastigheten uppkomna centrifugal- 

n 	C kraften (stycket 65) vågrätt utåt bankrökningen och 

Iiii(O 
med desto större kraft, ju större hastigheten är. 
Centrifugalkraften C söker stjälpa lokomotivet. 

a 	Den motverkas dock af lokomotivets tyngd T. 
De båda krafterna C och T verka vridande på 

M 	 lokomotivet, och sker vridningen, som lätt inses; 
_ _ 	 kring hjulens beröringspunkter med skenan H, 

bankrökningens yttre skensträng. Är kraftens C 
lodräta afstånd från skenan A lika med a, och T ver- 

T 	 kar på afståndet b, så äro de båda vridningsmomen- 

	

12. 	ten, om man bortser från ytterskenans förhöjning, 
C. a och T . b. 

46. Är momentet T T. b större än momentet C. a stjälper ej lokomo-
tivet, det äger säker jämvikt, men är däremot C. a = T. b, börjar loko-
motivet välta omkring skenan R. Produkten T T. b kallas stabilitetsmoment, 
och därmed menas storleken af det moment, som erfordras för att börja 
välta en i flera punkter understödd kropp ur hans jämviktsläge. Fortsättes 
vältningen genom att momentet C . a något ökas, inträffar slutligen osäkert 
jämviktsläge, då lokomotivets tyngdpunkt kommer rätt öfver skenan H, och 
lokomotivet stjälper slutligen. Dylika fall hafva inträffat, dels på grund af 
för stor hastighet i kurvor, dels ha stormar kunnat stjälpa, om ej lokomotiv, 
så dock täckta godsvagnar. 

8. Friktion. 

47. Friktionskraft. Släpas ett föremål utefter marken, erfordras härför 
en större eller mindre kraft, en kraft så stor att den förmår öfvervinna det 
motstånd, den å marken liggande kroppen tyckes uppresa mot rörelsen. Å 
kroppen verka således flera krafter än den dragande kraften och kroppens 
tyngd. En tredje kraft har tillkommit, som är rakt motsatt den dragande 
kraften. Ju lättare föremål som släpas framåt, desto mindre kraft fordras 
härför, och följaktligen är den motstånd utöfvande kraften beroende af före-
målets vikt. Så är äfven förhållandet, så snart två ytor hvilka som helst 
under rörelse komma i beröring med hvarandra. Ytornas ojämnheter gripa 
in i hvarandra, ty hur polerad en yta än är, små ojämnheter finnas dock 
alltid på densamma. Häraf följer, att då rörelse sker, måste antingen för-
höjningarna på ytorna lösslitas, eller också rörelsen ske utefter en yta, på 
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hvilken den ena lilla förhöjningen efter den andra bjuder ett alltid nytt 
motstånd. I hvarje fall finnes i beröringsplanet mellan de hvarandra berö-
rande, ytorna en kraft, hvilken alltid verkar i motsatt led mot rörelseriktnin-
gen. Denna kraft kallas friktionskraft eller kortare friktion. 

48. Man skiljer mellan två slag af friktion, nämligen släpfriktion och 
rullningsfriktion; Som af namnen framgår, menas med den förra den frik-
tion, som uppstår, då en kropp släpar eller glider mot en annan, och med 
den senare den friktion, som förefinnes mellan en på ett underlag rullande 
kropp och underlaget. Rullningsfriktionen är obetydlig i jämförelse med 
släpfriktionen. 

49. Vid all friktion ökas eller minskas friktionskraften i samma mån, 
som det vinkelräta trycket mellan beröringsytorna till de med hvarandra i 
beröring varande kropparna ökas eller minskas. Vid släpfriktionen är frik-
tionskraf ten beroende af de med hvarandra i beröring varande ytornas 
beskaffenhet, men oberoende af beröringsytornas storlek och af rörelsens 
hastighet. 

Ju glattare och hårdare ytorna äro, desto mindre är friktionskraften. 
Det är därför som lagergångar och lagertappar på ytan förtätas genom 
användning af s. k. polerrulle eller sätthärdas. Genom användande af smörja 
mellan de mot hvarandra glidande ytorna förminskas friktionen, i det smörj-
ämnet utfyller de små ojämnheter, som finnas på ytorna och häftar vid dessa, 
så att glidningen i verkligheten sker mellan två lager af smörjämne (stycket 
1056). Friktionen är i allmänhet mindre mellan olika ämnen än mellan lika. 

Hvad friktionskraftens oberoende af beröringsytornas storlek samt af 
hastigheten vidkommer, så gäller detta strängt taget endast inom måttliga 
gränser. Bli nämligen beröringsytorna mycket små, så blir intryckningen 
från den ena ytan i den andra stor, och friktionen därigenom ökad. Bli 
ytorna mycket stora, ökas friktionskraften i följd af vidhäftning mellan 
ytorna. Att friktionskraften är oberoende af rörelsens hastighet förutsätter, 
att någon nämnvärd temperaturförhöjning å de i beröring med hvarandra 
varande ytorna ej äger rum. Friktionen ökas nämligen betydligt, om rörel-
sen är så hastig, att en märkbarare upphettning däraf blir följden. 

Den släpfriktion, som förefinnes mellan lager och tappar, kallas med 
ett särskildt namn för tappfriktion. 

50. Friktionsvärdesiffra. Enär friktionskraften ändrar storlek i samma 
förhållande som det vinkelräta trycket mellan de hvarandra berörande ytorna, 
måste storleken af friktionskraften 
kunna erhållas genom att multipli- 	 c.% 
cera trycket med ett tal, en värde- f. T 	 F 
siffra, hvars storlek är beroende på 	.< 	 o 
ytornas beskaffenhet. Betecknas, 	  
bild 13, friktionskraften med F och 
det vinkelräta trycket mellan be- 
röringsytorna mellan kroppen 17 och 
underlaget med T, och trycket T 
t. ex. fyrdubblas, så fyrdubblas också 	 T 
F, blir T tio gånger så stort, blir 	 13. 
äfven F tio gånger större. Följakt- 
ligen måste mellan F och T för hvarje särskildt ämne finnas ett beständigt 
en gång för alla gifvet förhållande, och detta uttryckes genom likheten 

F= f. T. 

Talet f kallas för friktionsvärdesifra eller friktionskoefficient. 
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51. Verkningsgrad. Vid maskiner, vid hvilka ständigt ytor röra sig 
mot hvarandra, går alltid en del af den använda kraften förlorad till följd 
af friktionen. Vid beräknandet af en kraft, som är erforderlig för att öfver-
vinna ett visst nyttigt motstånd, d. v. s. uträtta ett arbete (stycket 67), 
måste därför alltid drifkraften ökas för att kunna öfvervinna friktionsmot-
ståndet. Friktionen kallas därför i detta fall för ett skadligt motstånd; i 
andra fall åter drager man nytta af den. 

Förhållandet mellan den kraft K1, som lämnas af en maskin, sedan 
alla i maskinen befintliga skadliga motstånd öfvervunnits, och den kraft K, 
som af maskinen utvecklas, kallas den ifrågavarande maskinens verknings-
grad. Betecknas verkningsgraden med m, kan densamma sålunda uttryckas 
genom likheten 

Värdet m är alltid mindre än 1, men ju mera m  närmar sig detta 
värde, d. v. s. ju mera K1 blir lika med K, desto fullkomligare är maski-
nen i afseende på verkningsgraden. 

9. Lutande planet. 

52. En plan yta, som bildar vinkel med vågplanet, kallas ett lutande 
plan. Det fordras en större kraft att bringa en kropp uppför ett dylikt 

plan än att framforsla ho-
nom på ett vågrätt plan, 
en kraft desto större, ju 
större lutning planet har. I 

~ bild 1.1 föreställer linjen RB 
genomskärningen af ett lu-
tande plan. Linjen BB kal-
las planets längd, BC, vin-
kelräta afståndet från B till 
vågplanet, kallas dess höjd 
och Be dess bas. Punkten 
O är tyngdpunkten till den 
på planet hvilande kroppen, 

C hvars vikt är W, till storlek 
angifven genom linjen OD. 

Till en början förut-
sättes, att kroppens rörelse 
på planet är friktionslös. Om 
kroppen hålles i jämvikt på 

planet genom kraften OH = K, parallell med planet, d. v. s. om kroppen 
genom inverkan af denna kraft ligger stilla å planet, verka på kroppen 
följande tre krafter: den dragande kraften K, tyngdkraften, som är lika med 
kroppens vikt W, samt hottrycket T från planet mot kroppen, hvilken 
kraft städse verkar vinkelrätt från planet. 

53. För att finna storleken af krafterna K och T upplösas samtliga krafter 
i sidokrafter, som ligga i två mot hvarandra vinkelräta riktningar, och väljes 
därvid en riktning, parallell med planet och den andra vinkelrät däremot. 
Därigenom blir det endast kraften W, som kommer att upplösas i sidokrafter, 
ty kraften T är redan vinkelrät mot planet, och kraften K är parallell med detsamma. Med OD = W som tvärlinje (diagonal) uppritas kraftparalello- 
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grammen OGDF, där OF är vinkelrät mot planet RB och OG parallell 
med detsamma. Kraften W är således uppdelad i tvenne krafter OG = 
K1  och OF = T1 . Dessa båda krafter utöfva samma verkan på kroppen 
som kraften W, och i stället för att förut tre krafter verkade på kroppen, är 
det nu fyra, nämligen krafterna K, T, K1 , och 11. Genom uppdelning af 
kraften W i sidokrafter, har kroppens jämviktsläge ej störts, följaktligen måste 

K= K1  
och 

T= Ti . 
54. För det lutande planet gäller den regeln, att om kraften verkar 

parallellt med planet, så förhåller sig kraften till lasten som lutande planets 
höjd till dess längd, samt planets tryck mot kroppen till lasten som planets 
has till dess längd. Ar planets längd = 1, bas = b och höjd = h, så er-
hålles således 

K  h 
W = 1 

och 
T b 
W = 1 

eller, vill man ha uttryck för K och T, så är 

K=1 •W 
och 

T=b• W. •  

Upphör kraften K att verka, glider kroppen ned för planet genom 
inverkan af sidokraften K1. 

Drager ett lokomotiv ett tåg uppför en stigning, hvars storlek uttryckes 
ï meter per 1 000 meters längd af stigningen, t. ex. 16 m på 1 000 m, så 
utgör hvarje 1 000 meter af stigningen ett lutande plan, hvars längd 1= 
1000 m och höjd h = 16 m. Ar tågets vikt = W ton, är det motstånd 
tåget röner i stigningen eller stigningsmotståndet 

h 	16 
d • W  = 1 000 W ton. 

För hvarje ton af tåget är således 
16 

motståndet = 1000 ton =  16 kg.  
Häraf erhålles regeln för stigningsmotstån-
det. Stigningsmotståndet utgör lika många 
kilogram för hvarje ton af tågets vikt, som 
det 'antal meter banan stiger på 1 000 meters 
Zängd (stycket 1097). 

56. Hittills har för enkelhetens skull 
antagits, att friktion ej fanns mellan kroppen 
och planet. Nu finnes friktion, och det gör, 
att ytterligare en kraft tillkommer, som 
måste tagas med i räkningen. Friktions-
kraften är alltid motsatt den dragande kraf- 
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ten. Släpas kroppen uppför planet, verkar friktionskraften nedåt, sträfvar 
kroppen att glida utför planet, verkar friktionskraften däremot uppåt. I 

	

I , 	förra fallet skall den läggas till sidokraften 
K1 och storleken af den dragande kraften K 
blir följaktligen 

 
K. + F, bild 15, i senare 

fallet däremot dragas ifrån K1, hvadan den 
~10 	 dragande kraften blir = K1 — F, bild 16. 

På grund af kraftöfverskottet hos kraften K1, 
glider kroppen utför planet. För att den 
skall befinna sig i jämvikt, fordras därför, att 

	

vlp 	
i samma riktning som F verkar en dragande 
kraft = Kl -- F. Är friktionskraften F större 
än K1 fordras, för att kroppen skall kunna 
släpas utför planet, att i samma riktning som 

16. 	 K1 verkar en dragande kraft F— Kl . 

10. Kroppars rörelse. 

57. Rörelse. Då en kropp förflyttas eller ändrar läge i förhållande 
till en annan kropp, säges han vara i rörelse i förhållande till denna kropp. 

Den riktning kroppen under sin rörelse följer, kallas hans väg eller 
bana, och denna är antingen rätlinig, då rörelsens riktning är oföränderlig, 
eller kroklinig, då riktningen oupphörligt förändras. 

Om en kropp ständigt tillryggalägger lika vägstycken på lika tider, 
säges hans rörelse vara enformig. I hvarje annat fall är rörelsen föränderlig. 

58. Hastighet. Under det en kropp förflyttar sig från ett ställe till 
ett annat, har en viss tid förflutit. Kroppen säges tillryggalägga sin bana 
med en viss hastighet. Med en kropps hastighet menas det vägstycke, som 
han tillryggalägger på tidsenheten. Till tidsenhet väljes vanligen en sekund, 
men kan därtill väljas hvilken tidlängd som helst. Så användes inom 
järnvägsdrift både minut och timme såsom tidsenheter. Längdenheten kan 
likaledes väljas godtyckligt och vara antingen meter, kilometer eller mil. 

Det enklaste slaget af kroklinig rörelse är den vridningsrörelse, som 
uppstår, då en kropp svänger eller vrider sig kring en axel. Hastigheten i 
omkretsen kallas då omkretshastighet eller periferihastighet, och är längden 
på den cirkelbåge kroppen genomlöper på tidsenheten. 

59. Enformig rörelse. Om en kropp har en enformig rörelse, och dess 
hastighet är h, samt den väg, den under tiden t tillryggalägger, är y, så är, 
då kroppen på tidsenheten tillryggalägger vägen h, (enligt förklaringen på 
hastighet) vägen 

det är: vägen är lika med hastigheten gånger tiden. 
60. Föränderlig rörelse. Vid den föränderliga rörelsen genomlöper 

ej kroppen lika vägstycken på lika tider, utan hans hastighet ändras i hvarje 
ögonblick. Då hastigheten ökas eller minskas lika mycket under lika tider, 
huru korta dessa än äro, kallas rörelsen likformigt forunderlig. Om hastig-
heten ökas, kallas rörelsen tilltagande, accelererad, minskas den, kallas 
rörelsen aftagande, r et ar d er a d. Den ökning eller minskning af hastigheten, 
som vid en föränderlig rörelse äger rum på tidsenheten (en sekund), kallas 
rörelsen acceleration. 
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Rullar ett järnvägstag med afstängd ånga utför en lutning, ökas dess 
hastighet allt mer och mer, hastigheten är tilltagande; rullar det däremot 
uppför en stigning, minskas hastigheten småningom, och rörelsen är af-
tagande. Under hvarje sekund ökas eller minskas hastigheten med värdet 
på accelerationen. Betecknas denna med a, så är hastighetsförändringen 
efter första sekunden = a, efter två sekunder = a + a = 2 a, efter tre 
sekunder = a+ a+ a = 3 a o. s. v. 

Ager tåget från början hastigheten h, har denna således efter viss 
tid ökats eller minskats till h1. Tågets medelhastighet i båda fallen erhålles 
genom att sammanlägga begynnelsehastigheten och sluthastigheten och dela 
den erhållna summan med två. Om medelhastigheten betecknas med hm, 
är således 

2 
Den väg, tåget gått under tiden t, är 

v— h+h, .t. 2 
61. Tyngdkraftens acceleration. Då en kropp får fritt falla mot 

jorden, åverkas den af tyngdkraften, och dess rörelse blir likformigt för-
änderlig. Kastas en sten uppåt, aftar så småningom dess hastighet, tills 
kroppen stannar och vänder åter mot jorden, hvarvid dess hastighet allt 
mera ökas. Tyngdkraften meddelar således stenen en viss acceleration. 
Storleken af tyngdkraftens acceleration brukar allmänt betecknas med bok-
stafven g och uttryckt i siffror är 

g = 9,81 meter. 
När således en kropp får fritt falla mot jorden endast åverkad af 

tyngdkraften (man bortser från luftmotståndet), erhåller den i riktningen 
nedåt under hvarje sekund ett hastighetstillskott af 9,81 meter. Kastas kroppen 
rätt uppåt, röner den en hastighetsminskning motsvarande 9,81 m i sekunden. 

11. Kroppars massa. 

62. Förhållandet mellan en kraft och den acceleration, samma kraft 
meddelar en kropp, dr för alla å samma kropp verkande krafter detsamma, 
det dr konstant. Ar kraften vid ett tillfälle dubbelt så stor som vid ett 
annat, är accelerationen i förra fallet dubbelt så stor som i det senare o. s. v. 
Svarar mot kraften K accelerationen a och mot kraften K1  accelerationen 
a1  samt vidare mot kraften K2 accelerationen a2  så förhåller sig 

K  K1  K2  
a a1   a2  

63. Den storhet, som utgör det konstanta förhållandet mellan en kraft 
och den acceleration, den meddelar åt en kropp, kallas kroppens massa. Be-
tecknas massan med M, erhålles det samband, som äger rum mellan de 
tal, hvilka uttrycka massan M, kraften K och accelerationen a genom likheten 

31_ K  
a 

hvilket uttryck äfven kan skrifvas under formen 
K=M. a. 
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Den sista likheten uttrycker den viktiga satsen, att en kraft är lika 
med produkten af en kropps massa och den acceleration, som kraften gifver 
denna massa. 

64. Är accelerationen, som en kropp har, bestämd, måste man således 
för att kunna beräkna motsvarande kraft känna kroppens massa. Denna 
låter sig beräknas, om man känner en på kroppen verkande kraft och den 
mot denna kraft svarande acceleration. En dylik kraft är tyngdkraften 
och dess acceleration. Ar kroppens vikt W, så bestämmes sålunda hans 
massa M af likheten. 

M=  
g 

Denna kropps massa erhålles således genom att dela kroppens vikt i 
kilogram med tyngdkraftens acceleration 9,81. 

Om värdet W införes i stället för M i likheten K = M. a så erhålles 
g 

W 	W. a S=—• a=. 	 
g 	u,si 

Denna likhet säger, att den kraft, som en kropp vid ett visst tillfälle 
utvecklar, erhålles genom att multiplicera kroppens vikt med accelerationen 
vid tillfället ifråga och dividera denna produkt med 9,81. 

12. Centrifugalkraft. 

65. Rotationskrafter. Det enklaste slaget af kroklinig, enformig 
rörelse är den, då en kropp rör sig i cirkelformig bana kring en fast axel, 
hvilket man kallar att kroppen roterar. Denna rörelse kallas rotationsrörelse. 

Under det kroppen roterar, uppstå krafter, 
a orsakade af rotationen. Har man t. ex. en 

sten, inlagd i en slunga R, bild 17, och 
. 	låter denna svänga rundt, uppstår en dra- 

~
' / 	 `.. 	gande kraft i slungans snöre, en kraft, som 

.' 	 ...\ 	öfverföres på handen. Samtidigt verkar från 
slungan mot stenen en kraft, som gör att 

t 	 1 	stenen går i sin cirkelrunda bana. Släppes 
eller afskäres snöret, fortsätter ej stenen utåt 

1 	p 	' 	i snörets riktning, utan i tangentens 11B 
1 	riktning. Gripes en kruka med vatten i ‘ 

•,, 	 / 	handtaget och hastigt föres rundt, rinner ej / 
vattnet ut ur krukan. I armen, som för 
krukan rundt, verkar en dragande kraft, 

— — — 	 och krukans botten hindrar vattnet att slungas 
l . 	 bort. Bottnen utöfvar således ett tryck inåt 

mot vattnet. Af dessa båda krafter verkar 
således den ena i riktning mot medelpunkten, den andra i riktning från medel-
punkten för rörelsen. Den förra kraften kallas centripetalkraft, den senare 
centrifugalkraft. Dessa båda krafter finnas alltid samtidigt, äro lika stora och 
verka rakt motsatt hvarandra, men det oaktadt upphäfva de ej hvarandras 1 
verkan, ty de äro ej anbragta på samma kropp. Centripetalkraften verkar på den rörliga kroppen, då däremot centrifugalkraften verkar på den kropp, 
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som tvingar den andra att röra sig i cirkelformig bana och kan anses vara 
anbragt på den axel, omkring hvilken rotationen sker, och med hvilken 
den roterande kroppen är förenad. 

Centrifugalkraften är af stor betydelse vid all kroklinig rörelse med 
afsevärd hastighet. I roterande maskindelar, såsom svänghjul, i smärgel-
skifvor, i turbiner m. fl. framkallar den påkänningar, som kunna vara 
farliga för dessas bestånd. Uppdrifves nämligen hastigheten tillräckligt högt, 
framkalla de omkretsen närmare liggande delarnas centrifugalkrafter så 
stora sträckande belastningar å de närmare axeln befintliga delarna, att 
sönderslitning af godset äger rum, huru starkt detta än är. Centrifugal-
kraften i hjulen till järnvägsfordon kan, om den ej på lämpligt sätt mot-
verkas, verka förstörande på bana och materiel. 

66. Centrifugalkraftens storlek. Centrifugalkraftens storlek kan be-
stämmas genom uttrycket 

C_3 • v.v 
r 

där C betyder centrifugalkraften uttryckt i kilogram, M den roterande kroppens 
massa, r dess tyngdpunkts afstånd från axeln i meter samt y omkretshastig-
heten i meter per sekund. 

Om man i detta uttryck för centrifugalkraften inför värdet 
_ W M = 

där W är den roterande kroppens vikt i kilogram, så är centrifugalkraften 
W v.v W.v.v C = 	 9,s1 r 	9,si . r 

Om t. ex. kroppen väger 10 kg, omkretshastigheten är 50 m i sekunden 
och kroppen svänger rundt i en bana med 2 m radie, så är W = 10, 
v = 50 och r = 2 och således 

10.50.50 _ 12 500 G, _ 	=1 253 kg. 
9,81.2 	9,81  

Häraf framgår, hvilken betydande kraft centrifugalkraften är. 

13. Mekaniskt arbete. 

67. Arbete. Då en arbetare för hammare och mejsel, då han hand-
terar spaden på åkern, då han skyfflar in kol i en ångpanna eller skjuter 
en kärra framför sig, förrättar han ett mekaniskt arbete. För att ett arbete 
skall blifva utfördt fordras, att en kraft är i verksamhet, att denna kraft 
öfvervinner ett motstånd och samtidigt åstadkommer en rörelse i kraftens rikt-
ning. Hvarje arbete är således beroende af två storheter, kraft och väg, 
och båda äro lika nödvändiga, ty storleken af det utförda arbetet beror af 
dem båda. Skall en plåtkant renmejslas på en längd af 1 meter eller skall 
mejslingen utsträckas till en längd af 2 meter, åtgår i senare fallet ett 
arbete, som är dubbelt så stort som det förra. Lyfter en man nätt och jämt 
en tyngd 1 meter högt, men det för att lyfta en annan tyngd samma höjd 
behöfves fyra man, hvar och en lika stark som den förstnämnda, så förrät- 
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tas gifvetvis i senare fallet ett arbete, som är fyra gånger så stort som i 
det förra. Skulle de fyra männen lyfta sin börda 2 meter högt, förrätta 
de ett arbete, som är 8 gånger större än det, den ensamme mannen utför, 
då han lyfter samma börda 1 meter högt. 

68. Det af en kraft utförda arbetet står således i direkt förhållande 
både till kraften och till den väglängd, kraften verkar. Arbetets storlek 
uttryckes därför genom en produkt af dessa bägge storheter d. v. s. värdet 
å arbetet erhålles genom att multiplicera värdena å kraften och vägen. Ar K 
den kraft, som under vägen V uträttar arbetet A, så är 

A=K.V. 

69. Enhet för arbete. För att kunna jämföra olika arbeten med hvar-
andra äfvensom för att kunna mäta arbetet, måste man hafva en enhet, till 
hvilken arbetet kan hänföras. Räknas kraften i kilogram och väglängden 
i meter, kallas motsvarande arbetsenhet för kilogrammeter och tecknas kgm. 
En kilogrammeter är det arbete, som erfordras för att lyfta 1 kilogram 1 
meter högt. 

70. Redan förut, stycket 51, har omnämnts en maskins verknings-
grad såsom förhållandet mellan den kraft, som lämnar maskinen och den, 
som i maskinen utvecklas. Förhållandet mellan de af dessa krafter utveck-
lade arbetena, det nyttiga och det totala arbetet, kallas äfven maskinens verk-
ningsgrad. 

71. Arbetsförmåga. Ett och samma arbete kan uträttas antingen af 
en liten kraft, som verkar under lång väg, eller af en stor kraft, som verkar kor-
tare väg, i båda fallen oberoende af tiden. I en svarf kan en axel svarfvas 
på fyra timmar, men i en annan svarf åtgår det blott tre timmar, för att 
svarfva samma axel. Storleken af det förrättade arbetet är således helt och 
hållet oberoende af den tid, som åtgått för detsamma. Men skall hänsyn 
tagas äfven till den tid, som åtgår för ett arbetes utförande, måste ett annat 
mätningssätt läggas till grund för det uträttade arbetet. Man måste taga 
hänsyn till mängden arbete på viss tid. Jämföras under lika tider olika 
krafter eller kraftmaskiner i detta hänseende, så säges den af dem, som 
utfört det mesta arbetet, hafva den största arbetsförmågan. Såsom mått på 
arbetsförmågan är antaget det arbete, som förrättas under en tidsenhet, 
vanligen 1 sekund, och denna arbetsmängd kallas äfven den ifrågavarande 
kraftens eller maskinens effekt. Med arbetsförmåga eller effekt menas det 
arbete, som utföres på tidsenheten. Enligt of vanstående är arbetet A = K.  Y. 
Kallas utbytet af arbetet (effekten) för E och den tid, som åtgår för utf ö-
rande af arbetet A, är t, så är 

A K. V E= i= 
Angifves arbetet i kilogrammeter och tiden i sekunder, kallas enheten 

för arbetsförmågan (effekten) sekundkilogrammeter (sek.-kgm). En sekundkilo- 
grammeter är arbetsförmågan eller effekten af den kraft, som på en sekund 
formår uträtta ett arbete af en kilogrammeter. 

Lyfter en man en tyngd om 15 kilogram 2 meter högt på 5 sekunder, 
så har han uträttat ett arbete, som är 30 kilogrammeter stort. Den arbets-förmåga, han därvid utvecklat, är 

15.2 —5— = 6 sek.-kgm. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



23 

Ett lokomotiv, som drar ett tåg med en hastighet af 60 kilometer i 
timmen och därvid i tenderdragkroken utöfvar en dragkraft 3 600 kg stor, 
utvecklar en arbetsförmåga af 

3 600.60.1 000  = 60 000 sek.-kgm. 60.60 

Här är K = 3 600 kg, V= 60 km = 60 . 1 000 m och t =1 tim. 
= 60 . 60 sek. 

72. För att undvika de stora tal, som angifva värdet af stora krafters 
eller kraftmaskiners arbetsförmåga, har man valt en enhet, som är 75 sekund-
kilogrammeter. Denna enhet kallas hästkraft. En hästkraft är lika med 75 
sekundkilogrammeter och skrifves 

Y hkr = 75 sek.-kgm. 

Är arbetsförmågan känd i sek.-kgm, erhålles hästkraftantalet genom 
att dividera antalet sek.-kgm E med talet 75. Kallas antalet hästkrafter 11; 
blir således 

N = E5  hkr. 

73. Man använder äfven, särskildt inom det elektriska området, en 
annan enhet för arbetsförmågan, nämligen kilowatt, äfven kallad elektrisk 
hästkraft, hvilken enhet med tillräcklig noggrannhet kan sättas lika med 
102 sekundkilogrammeter. Är en arbetsförmåga (effekt) angifven i häst-
krafter, men skall uttryckas i kilowatt, multipliceras antalet hästkrafter med 
75 och divideras med 102, då antalet kilowatt erhållas, eller i rundt tal: 
1 hästkraft är lika med 3/4  kilowatt. Skall omvändt kilowatt förvandlas 
till hästkrafter, multipliceras antalet kilowatt med 102 och divideras med 75 
eller i rundt tal multipliceras med 4/3, d. v. s. om antalet kilowatt ökas 
med 1/3, erhålles motsvarande antal hästkrafter. 

74. När en maskin har utvecklat en hästkraft under . en timme, eller 
hvad man kallar en hästkrafttimme, så menas därmed, att denna maskin har 
utvecklat 75 kgm i sekunden under 3 600 sekunder, d. v. s. uträttat ett 
arbete på 270 000 kilogrammeter. På samma sätt är en kilowatt-timme en 
arbetsenhet, hvars värde är 102. 3 600 eller 367 200 kilogrammeter. 

75. Lefvande kraft. Det är tydligt, att skall åt en massa, som befinner 
sig i hvila, meddelas en viss hastighet, kräfves härför ett visst arbete. Men 
hvarje i rörelse stadd kropp äger förmåga att på en annan kropp öfverflytta 
sin rörelse och är härvid mäktig att uträtta ett arbete lika med det, som 
blifvit på honom förbrukadt. Man säger därför, att han i och genom sin 
rörelse besitter en viss lefvande kraft eller energi. Den lefvande kraften kan 
aldrig förintas, utan försvinner den i en form, har den öfvergått i en annan. 
Afstänges ångan på lokomotivet till ett i gång varande tåg, fortsätter tåget 
att rulla framåt. Det äger då en mot sin hastighet och tyngd svarande 
lefvande kraft. När tåget bromsas, minskas den lefvande kraften, men den 
går ej spårlöst förlorad, utan visar sig bland annat genom bromsblockens 
och hjulringarnas uppvärmning och afnötning, genom lagerboxarnas tryck 
mot lagergafflarna, genom spänningar, som uppstå mellan vagnarna i buffer-
tar och draginrättningar m. m. Då ett stycke järn kallsmides, hämmas för 
hvarje slag hammarens rörelse. Men rörelsen omsättes i molekylarrörelse 
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både hos hammaren och järnstycket. Båda formförändras ehuru i olika 
grad, och båda bli genom slagen uppvärmda. Man säger, att energin ör 
oförstörbar. 

11. Vätskors egenskaper. 

76. Vätskeytans form. Emedan en vätskas partiklar äro lätt rörliga 
om hvarandra, intager en vätskas yta lätt hvilken form som hälst. En stilla- 
stående vätskeyta, t. ex. en vattenyta, är alltid vinkelrät mot lodlinjen. Haf-

vens yta är på grund af jordens runda form buktig, 
men till följd af jordradiens storlek, blir buktigheten 
af en vätskas fria yta så ringa, att den endast märkes 
hos de ytor, som intaga någon betydligare utsträckning. 
Därför tyckes också vattenytan i mindre insjöar och 
ännu mera i mindre kärl utgöra ett vågrätt plan. En 
afvikelse från denna ytas jämnhet finnes endast där, 
hvarest vätskan kommer i beröring med någon fast 
kropp. Erfarenheten visar, att en vätskas yta i all- 

18. mänhet blir buktig nedåt, konkav, vid sådana fasta 
kroppar, som af henne vätas; invid dem, som icke 
vätas, däremot buktig uppåt, konvex. Väter vätskan 
kroppen, drages vätskan vid beröringsytan något upp 
på kroppen, bild 18; väter vätskan ej, liksom stötes 
vätskan ifrån kroppen, bild 19. I förra fallet är vid-
häftningen mellan kroppen och vätskan större än 
sammanhållningen mellan vätskans smådelar; i senare 
fallet äger ett omvändt förhållande rum. 

19. 77. Hårrörskraft. Af liknande orsak inträffar, 
då ett mycket fint rör nedsättes i en vätska, att denna 
uppstiger något i röret, om vätskan väter. Ju finare 

röret är, desto högre stiger vätskan. Man benämner dessa företeelser för 
hårrörs- eller kapillärfenomen, och den därvid verkande kraften för hårrörs-
kraft eller kapillaritet. Yttringar af densamma äro t. ex. vätskors insugning 
i läskpapper och smörjoljors uppstigning i smörjvekar. 

78. Tryckets öfverförande genom en vätska. Det tryck, som utöfvas 
på en del af en vätskas yta, öfverföres med oförminskad styrka i alla rikt- 

40 	Om en vätska utsättes 
för en tryckning i en viss rikt- 

III  i 	I IIIIIØII  I 	 ning t. ex. genom kolfven H, 
bild 20, öfverföres trycket hastigt 
genom hela den flytande massan, 
så att alla dess delar därigenom 

pi utsättas för lika stora tryck räk-Il rrir 
nade på ytenhet. För att de i 
bilden angifna kolfvarna B, C och 
D ej genom trycket från kolfven 
R skola skjutas ut, får man å If, 	a dessa använda ett lika stort mot- 
tryck, 

 
räknadt på ytenheten, så /

j~~ 	 att så mycket större eller mindre Ø 	 kolfvarna B, C och D äro än /I, 
så mycket större eller mindre 

20. måste mottrycket å dem vara. 
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79. En synnerligen viktig tillämpning, af denna vätskornas egenskap 
är den hydrauliska pressen, medelst hvilken betydliga presstryck kunna åstad-
kommas genom användande af en jämförelsevis ringa kraft. Så uppflänsas 
t. ex. en del ångpanneplåtar i hydrauliska pressar, och sådana pressar 
användas äfven vid smidning af stora smidesstycken. De hydrauliska nit-
maskinerna äro äfven exempel på användningen af tryckets öfverförande 
genom en vätska. 

80. Om en vätska är innesluten i ett kärl, utöfvar vätskan en tryck-
ning mot hvarje del af ytan af kärlets väggar, och denna tryckning är lika 
med vikten af den öfver ytan befintliga lodräta vätskepelaren. 

81. Förenade (kommunicerande) kärl. Om en vätska finnes i ett kärl, 
erhåller hon till följd af sin tyngd en vågrät yta, hvilken står lika högt 
öfverallt, huru kärlet än är formadt, äfven 
om det har den form, som visas i bild 21. 
Det i bilden visade kärlet kan äfven betraktas 
som två med hvarandra förenade (kommuni-  
c e ran de) kärl. Hälles i sådana en vätska, 
stiger den lika högt i de särskilda kärlen. 
Vattenståndsglaset å en ångpanna är exem- — — = 
pel på med hvarandra förenade käll. Ang- 
pannan är det ena och glasröret det andra 	— 
kärlet. Samma tryck råder på vattenytorna 	 21.  
i båda kärlen, jämvikt äger rum, följaktligen 
stå vattenytorna lika högt i pannan som i glasröret, hvarigenom vatten- 
ståndet i pannan kan bedömas. 

82. Vatten. Den mest använda och mest förekommande vätskan är 
vatten, men som vattnets användning vid ett lokomotiv står i så nära för-
bindelse med ångpannan, afhandlas vattnet i samband med denna. Se 
andra delen, ångpannan med tillbehör; VI: 2, matarvatten, sid. 297. 

15. Gasers egenskaper. 

83. Gasers inre beskaffenhet. Gaserna äro kroppar med så ringa 
sammanhållning mellan smådelarna, att dessa, om icke yttre krafter verka 
på dem, sprida sig i olika riktningar, till dess de träffa något hinder, exem-
pelvis ett omslutande kärls väggar. Finnes minsta öppning i kärlets väggar, 
utströmmar gasen genom densamma och utbreder sig i det rum, som omger 
kärlet. Den tryckning, en gas utöfvar på med densamma i beröring varande 
kroppar, härrör af gasens otaliga små partiklars stötar mot dessa kroppar. 
Den kraft, trycket utöfvar, kallas gasens spänstighet. Ju högre temperaturen 
är, desto hastigare röra sig partiklarna, och desto större är trycket. Afky-
les däremot gasen, blir partiklarnas hastighet mindre och därmed äfven 
trycket. 

Man skulle på grund af de anförda egenskaperna hos gaserna kunna 
tro, att de sakna tyngd, men så är ej fallet. De låta sig väga lika väl som 
alla andra kroppar. Så t. ex. väger en liter luft vid jordytan 1,a gram. 

84. Förhållandet mellan gasers tryck , och rymd. Alla gaser kunna 
sammantryckas och utvidgas och gäller därvid den lagen, att det å gasen 
verkande trycket tilltager i samma mån, som gasens rymd minskas och om-
vändt, att trycket minskas i samma mån, som gasen utvidgar sig. Samman-
tryckes en gas till en tredjedel af sin ursprungliga rymd, är sluttrycket 
tre gånger större än det ursprungliga, och utvidgar sig en gas till fyra 
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gånger sin ursprungliga rymd, minskas gasens tryck till en fjärdedel af 
begynnelsetrycket. Denna lag, som efter sin upphofsman bär namnet den 
Mariotteska lagen, gäller .äfven för tryck, som äro lägre än lufttrycket. 

85. Luften. Luftmassan eller atmosfären, som omgifver jorden, är en 
gasformig kropp. Den sträcker sig ej öfver hela världsrymden, utan har 
såsom hufvudsaklig begränsning det afstånd från jordytan, där jordens drag- 
ningskraft är i jämvikt med luftens utvidgningskraft samt med den på grund 
af jordens rotation befintliga centrifugalkraf ten. Huru långt ut från jord-
ytan luften sträcker sig är omtvistadt, men senare tiders forskare tyckas 
vara ense om, att luftmassans höjd är 70-80 kilometer. 

Man säger att luften är färglös, därför att ögat ej uppfattar den luft-
mängd, som omger människan; men luftmassan som omger jorden gör dock 
under solljusets inverkan ett blått intryck. Hvad man i dagligt tal kallar 
himlen eller himlahvalfvet är således atmosfären. Bortom atmosfären vid-
tager den oändliga rymden, som för oss är osynlig och ofattbar. 

86. Luftens sammansättning. Till sin sammansättning är luften en 
mekanisk blandning (ej kemisk förening) af särskildt två gaser, som benäm-
nas syre och kväfve, så fördelade, att 100 liter luft innehålla omkring 21 liter 
syre och 79 liter kväfve, och utgör således syrgasen ungefär 1/5  af hela 
luftrymden. Efter vikt räknadt består luften af 23 syre och 77cX, kväfve. 
Små mängder af gaserna kolsyra och vattengas finnas äfven i luften. Ge-
nom att de i luften befintliga gaserna ej äro kemiskt förenade med hvar-
andra, utan endast blandade, bibehåller hvar och en af dem sina ursprung-
liga egenskaper. Syrgasen är ett af hufvudvillkoren för allt lif på jorden, 
utan den kunde ingen växt lefva, intet djur andas, liksom ingen eld brinna. 
Kväfvets ändamål är att utspäda luftens syre, så att dess verkningar mild-
ras. I ren syrgas liksom i kväfgas skulle allt lif dö. Rent syre har ett 
ytterst starkt föreningsbegär till alla kroppar och förenar sig med dessa un-
der utveckling af en synnerligen stark värme samt ofta af starkt ljus. 

87. Förbränning. Se andra delen, ångpannan med tillbehör; VI: 5, 
förbränningen, sid. 310. 

88: Luftens tryck. Att luften har tyngd bevisas bland annat däraf, 
att den kan vägas. På föremålen å jorden utöfvar luften ett tryck, lika 
stort i alla riktningar. Erfarenheten har visat, att detta tryck ej är lika 
öfverallt, utan aftager med höjden från haf vets yta. På höga  berg är 
trycket mindre än i dalarna. Likaledes är luftens täthet och således vikten 
af rymdenheten större vid jordytan än högre upp från densamma, och beror 
detta därpå, att öfverliggande luftlager hvila med sin tyngd på de under-
liggande och sammanpressa dem. 

För att mäta storleken af lufttrycket, d. v. s. huru mycket luften 
trycker på en viss yta, skulle man beräkna tyngden af den luftpelare, som 
har den ifrågavarande ytan till bas och samma höjd som luftkretsen. Härvid 
möter dock den svårigheten, att man ej med bestämdhet känner luftlagrets 
totala höjd, och att luften på olika höjd väger olika. 

Stickes ett i båda ändar öppet rör ned i ett kärl med vätska, och 
luften uppifrån suges ur röret, stiger vätskan upp i detsamma. Vätskeytan 
i röret befrias genom sugningen från luftens tryck, jämvikten blir störd, 
och det utanför röret på vätskan verkande lufttrycket pressar upp vätskan 
i röret. Vätskan stiger, tills jämvikt inträder, hvilket sker, då den öfver 
vätskan i röret kvarvarande luftens tryck tillsammans med vikten af vätske-
pelaren öfver vätskeytan i kärlet är lika med det utanför röret härskande 
lufttrycket. Kan således i röret öfver vätskan åstadkommas fullständig luft-
tomhet, utgör vätskepelarens vikt ett mått på den yttre luftens tryck på 
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en yta lika stor som vätskepelarens genomskärningsyta. Det är också på 
detta sätt, luftens tryck bestämmes. Man mäter höjden af den vätskepelare, 
som luften förmår motväga, och med kännedom om dess genomskärnings-
yta beräknas vätskepelarens rymd, hvarefter dess vikt erhålles, då vikten 
af rymdenheten vätska är känd. 

89. Om man tager ett i ena änden igensmält glasrör af omkring 
en meters längd, 
fyller det med 
kvicksilfver samt 
tilltäpper 	dess 
öfre ände med 
ett finger, vän- 
der 	

,~•I:" 
om röret och  

nedför det lodrätt 
med dess af fing- 
ret tilltäppta än- 
de i ett kärl med  
kvicksilfver, bild  
22 och 23, finner 
man, att, då 
fingret .borttages, 
kvicksilfret sjun- 
ker i röret till en  viss höjd öfver 
kvicksilfverytan  
i kärlet. Denna 
höjd är i medel- 
tal 760 millimeter 
vid hafvets yta, 
Sålunda utöfvar  

	

luften samma 	
tryck som ett 760  
millimeter högt 	 
lager af kvick 	- 
silfver. 

Den förste, 
som använde om- 
talade sätt att bestämma lufttrycket, var en italiensk vetenskapsman vid 
namn Toricelli, som lefde i midten af 1600-talet. 

90. För att närmare bestämma lufttrycket måste detsamma hänföras 
till en viss yta, och användes härtill 1 kvadratcentimeter. Det gäller således 
endast att bestämma vikten af en 760 millimeter = 76 centimeter hög 
kvicksilfverpelare med 1 kvadratcentimeters bas. Kvicksilfverpelarens rymd är 

76.1 = 76 kubikcentimeter. 
En kubikcentimeter kvicksilfver väger 13,6 gram. Kvicksilfverpelarens vikt 
är således 

76 . 13,6 = 1033 gram 
eller uttryckt i kilogram 

1,033 kilogram. 
Luftkretsen eller atmosfären utöfvar således ett tryck, som motsvarar 

1,033 kilogram för hvarje kvadratcentimeter af jordens yta. Vid praktiska 

22. 23. 
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beräkningar är detta tal väl ohandterligt, hvarföre med tillräcklig noggrann-
het antages att 

1 atmosfär (atm.) eller luftpelartryek =1 kg per kvem. 

Användes vid det Toricelliska försöket vatten i stället för kvicksilfver, 
skulle vattnet stå 10,33 meter högt i röret, ty en så hög vattenpelare med 
1 kvcm genomskärning väger 1,033 kg. 

Som förut framhållits aftager luftens tryck med höjden från jordytan. 
Omfattande försök ha utförts för att utröna lufttrycket i de högre luftlagren. 
Helt nyligen ha i Belgien uppsläppts luftballonger med själfregistrerande 
mätare för lufttrycket, och en af dessa ballonger nådde en höjd af 29 km. 
Det lufttryck, som rådde på denna höjd, var endast 10 millimeter, ett för-
svinnande litet tryck mot lufttrycket vid jordytan. 

91. Barometer. Barometer (tyngdmätare) kallas i allmänbet hvarje 
apparat, hvarmed luftens tryck mätes. Barometern i sin enklaste form 
framgår af bild 23 och benämnes till skillnad från andra kvicksilfverbaro-
metrar för dosbarometer. Den vanligast använda kvicksilfverbarometern är 
häfvarbarometern. I stället för att använda en dosa som kvicksilfverbehål-
lare böjer man här rörets nedre ände, så att den erhåller formen af ett U, 
och den omböjda delen är oftast upptill något utvidgad. Den numera oftast 
förekommande barometern är den s. k. metallbarometern (aneroidbaro-
metern). Den är så anordnad, att en lufttom metalldosa eller ett lufttomt 
metallrör genom en mekanisk utväxling af ett eller annat slag står i för-
bindelse med en visare, som på en graderad skala angifver lufttrycket, då 
detta under sina växlingar inverkar på dosan eller röret. 

92. Barometerstånd. Betraktar man en barometer tid efter annan, 
finner man, att den visar olika. Detta beror på luftkretsens olika höjd, 
orsakad af de strömningar, som på grund af temperatur- och andra för-
hållanden råda i luftmassan. Då en barometer »faller», d. v. s. visar ett 
allt lägre lufttryck, angifver detta, att dålig väderlek eller oväder är i 
antågande. Då en barometer »stiger», d. v. s. visar ett allt högre lufttryck, 
är godt väder i annalkande. Det är lufttryckets olika fördelning öfver jord-
ytan, som framkallar vindar af växlande riktning och styrka. 

93. Tryckmätare. Man behöf ver ofta kunna med noggrannhet upp-
mäta spänstigheten eller trycket hos en innesluten gasmassa eller ånga, 

antingen detta tryck är högre eller lägre än luft-
trycket. I förra fallet användas öfvertryckmätare 
(manometer) i senare undertryckmätare (va-
kuummeter). 

Öfvertryckmätaren graderas för att angifva 
trycket antingen i atmosfärer, d. v. s. huru stort 
trycket är i jämförelse med luftkretsens vid 760 
mm barometerhöjd eller ock för att omedelbart T t. ex. i kilogram på kvadratcentimeter bestämma 
det rådande trycket. I vissa fall, t. ex. vid lys-
gasanläggningar, där öfvertrycket är ringa, an-
gifves trycket i en vattenpelares höjd. 

94. Den säkraste bestämning af spänstig-
heten sker med den öppna öfvertryckmätaren, 
hvaraf bild 24 visar den enklaste formen, som 

24. 	 utgöres af ett dubbelböjdt glasrör innehållande 
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kvicksilfver eller någon annan vätska. Gasen eller ångan får utöfva sitt 
tryck T vid a, under det att den yttre luftens tryck B verkar vid b. Är 
höjdskillnaden mellan ytorna a och b lika med h, är det sökta trycket 

T=B-{-h. 

Det tryck h, som tryckmätaren härvidlag visar, 
är således öfvertrycket. T kallas det absoluta 
trycket. 

När trycket är mycket större än en atmos-
fär, är den öppna manometern på grund af 
sin längd obekväm att använda. 

95. För det praktiska ändamålet använ-
des uteslutande metallmanometern, för hvilken 
redogöres i samband med lokomotivångpannans 
armatur, sidan 227. 

96. För att mäta tryck, som äro mindre 
än atmosfärtrycket, använder man sig af en 
undertryckmätare, bild 25, en apparat lika den 
öppna öfvertryckmätaren. Här är gasens tryck 
T mindre än yttre luftens tryck, hvadan vät-
skan står högre vid a än vid b. Ar höjd-
skillnaden h, blir 

,T-{-h=B 
eller 

T = B—h 

Det tryck h, som apparaten visar, är således trycket under atmosfär-
trycket, d. y. s. förtunningens storlek, då däremot T är det absoluta trycket. 
En dylik apparat fylld med vatten användes, då det är fråga om att mäta 
små luftförtunningar, såsom t. ex. draget i en skorsten. Skulle kvicksilfver 
härvid användas, blefve utslaget så litet, att det ej med tillräcklig noggrannhet 
kunde afläsas. För praktiska ändamål, som ej kräfva alltför stor noggrann-
het, användes metallvakuunzmeter, för hvilken redogöres i samband med sug-
luftbromsarna. 

97. Gasers utströmning. Om en gasmassa är innesluten i ett kärl, 
och i detta uttages en öppning, strömmar gasen genom denna i den rikt- 
ning, där trycket är lägst. Får gasen, såsom bild 26 
angif ver, utströmma genom ett koniskt rör R, uppstår 
en sugning i röret. Denna sugning gifver sig tillkänna, 
om i röret vid D anbringas ett stigrör B från en 
vattenbehållare C. Vattnet stiger nämligen upp i 
röret B, och är den uppstigna vätskepelarens höjd ett 
mått på sugningens styrka. 

98. Denna sugning är af ganska stor vikt i 
praktiskt hänseende, och flera apparaters verkan är 
däraf beroende. Främst bland dem må nämnas ång- 
strålpumparna (injektorn och ejektorn), apparater 	 
med ett eller flere koniska rör, genom hvilka ånga får 	 
strömma, hvarvid t. ex. vatten suges ur ett kärl och - 
inpressas i en ångpanna (injektorn) eller sprutas ut 
i fria luften (ejektorn). 

ångpanna. 
beskrifvas — — - 

närmare i styckena 497-513. 	 26. 

a 
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li. Värmet och dess egenskaper. 

1. Värmets yttringar och uppmätning. 

99. Värmets verkningar. Om man utsätter någon del af sin kropp 
för strålarna från solen eller något brinnande ämne, eller om man berör 
vissa ämnen, t. ex. metallstycken, som själfva äro i beröring med en låga 
eller på annat sätt upphettas, erfares intryck af värme. Däremot känner 
man köld, då man kommer i beröring med is eller med kroppar, som 
afkylas, d. v. s. beröfvas värme. Förnimmelserna värme och köld äro dock 
ej till arten skilda, ty köld är endast en lägre grad af värme, liksom mörker 
endast är en lägre grad af ljus. Huruvida ett föremål kännes varmt eller 
kallt beror på, om det är varmare eller kallare än den kroppsdel, hvarmed 
det kommer i beröring. Dock är känseln härutinnan ej alltid tillförlitlig, 
ty om t. ex. föremålen i ett rum beröras, kännas de, som äro af metall, 
kallare än de, som äro af trä eller tyg, beroende på att känseln endast kan 
förnimma den hastighet, med hvilken värmet öfvergår från en kropp till en 
annan. Då nu metaller äro bättre värmeledare än t. ex. trä, bortleda de 
handens värme fortare än träet och kännes därför kallare. 

100. Värmets företeelser härröra från svängningar eller hastiga 
rörelser (vibr ationer) hos kroppens smådelar, så att dessa, om kroppen upp-
värmes, komma i hastigare svängningsrörelser, men svänga långsammare, ju 
mera kroppen afkyles. Den största afkylning, d. v. s. den lägsta värme-
graden, skulle därför motsvara det tillstånd hos kroppen, då dennas små-
delar befinna sig i fullständig hvila. Så långt har man likväl ännu ej 
kunnat drifva afkylningen. Den däremot svarande temperaturen är emel-
lertid genom beräkning bestämd till — 273° C. 

Ju varmare en kropp är, på desto större afstånd från hvarandra röra 
sig dess smådelar, och ju större rymd intager kroppen, och äger omvändt 
förhållande rum, då kroppen afkyles. Detta uttryckes vanligen så, att värme 
utvidgar kropparna och köld sammandrager dem. 

101. Kvicksilfvertermometern. En kropps tillstånd i afseende 
på värmet kallas dess temperatur eller värmegrad. Utvidgningen 
sker för en del ämnen, t. ex. kvicksilf ver så likformigt, att man 100 kan bedöma en kropps värmegrad efter den rymd, en viss mängd 
kvicksilfver intager. Den apparat, som grundar sig härpå, är kvick-
silfvertermometern. Den utgöres, bild 27, af ett glasrör med en 
mycket fin och jämn inre kanal, i hvars ena ände en behållare 
är utblåst, hvilken jämte en del af röret är fylld med kvick-
silfver. Sedan luften i den öfre delen af röret genom uppvärm-
ning af kvicksilfret blifvit utdrifven, tillsmältes den upptill be-
fintliga öppningen. Då temperaturen förändras, utvidgar eller 
sammandrager sig kvicksilfret mera än glaset, och kvicksilfver-
pelaren stiger eller sjunker i glasröret. För att kunna afläsa 
temperaturförändringarna förses röret med en graderad skala, 
och för att de utslag, termometrar på olika platser gifva, skola 
vara jämförbara, utgår man vid graderingen från tvenne punkter 
på röret, hvilka angifva kvicksilfverpelarens höjd vid tvenne 
bestämda temperaturer. 

Erfarenheten har visat, att den temperatur, vid hvilken 
is smälter (eller vatten fryser) ständigt är densamma, hvilket 
äfven är förhållandet med den temperatur, vid hvilken rent vatten 

27. 	kokar vid normalt lufttryck. Man bestämmer därför de punkter 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



31 

på skalan, till hvilka kvicksilfret stiger, då röret hedföres i smältande is 
och kokande vatten, och kallas lägsta punkten fryspunkten och högsta 
kokpunkten. Afståndet mellan dessa punkter uppdelas i ett visst antal lika 
delar, som kallas grader. Därefter fortsättes graderingen med lika stora 
grader under fryspunkten och öfver kokpunkten. På den i Sverige samt 
inom den vetenskapliga världen allmänt använda efter svensken Celsius 
uppkallade termometern är afståndet mellan fryspunkt och kokpunkt, grund-
afståndet, deladt i 100 lika delar, och betecknas fryspunkten med 0° (grader 
betecknas °) och kokpunkten med 100°. Graderna öfver 0 kallas värmegrader 
och betecknas med +, hvaremot de under 0 benämnas köldgrader och ut- 
märkas med —. 	 C, 	

F' I flera länder, t. ex. Danmark och Tyskland, 
användes en efter fransmannen Réaumur (uttalas — 10 O 	— 80 	— 212 Reåmyr) uppkallad termometer, vid hvilken grund-
afståndet är deladt i 80 lika delar. Mera af-
vikande med afseende på graderingen är den af 
tysken Fahrenheit (uttalas Farenhäjt) konstruerade 
termometern, hvilken hufvudsakligen användes i 
England och Amerika. Han utgick vid grade- 
ringen från temperaturen hos en blandning af en 	0 	— O del koksalt och tre delar is, s. k. köldblandning, 	 32 
(stycket 129) samt den temperatur, som erhålles, 	 — 0 
då termometern insättes i armhålan hos en män- 
niska. Den första betecknas med 0°, den sist- 	 e nämnda med -x- 100°, och vattnets fryspunkt kom 	 28  
därigenom att betecknas med + 32°. Vattnets kok- 
punkt har vid denna termometer gradtalet 212. Förhållandet mellan de tre 
termometrarna framgår af bild 28. 

102. Sprittermometern. Ehuru kvicksilfrets utvidgning är mest regel-
bunden mellan 0° och 100', kan kvicksilfvertermometern dock med fördel 
användas vid såväl lägre som högre värmegrader. Det är 'först i närheten 
af kvicksilfrets fryspunkt — 39° och kokpunkt + 360°, som denna termo-
meter blir otillförlitlig. För att kunna bestämma mycket låga köldgrader 
fyller man därför termometerröret med någon vätska, som mindre lätt stelnar, 
och vanligen användes härtill ren färgad sprit eller alkohol. Sprittermometern 
är ej användbar vid höga temperaturer, ty alkohol kokar redan vid + 78° 
och öfvergår därefter i gasform. 

Dessutom finnes ett stort antal termometeranordningar, som grunda 
sig på metallers eller luftens utvidgning vid uppvärmning. 

103. För att mäta mycket höga temperaturer användes en s. k. pyro-
meter, hvars anordning grundar sig dels på formförändringen hos två med 
hvarandra sammanlödda olika metallstycken, dels på skillnaden i utvidg-
ningen hos tvenne olika kroppar. 

2. Värmets meddelning. 

104. Värmet sträfvar alltid att utbreda sig, d. v. s. att öfvergå från 
en varmare kropp till en kallare eller från en varmare del af en kropp till 
en kallare del af samma kropp. Denna utjämning af värmet fortgår, till 
dess båda erhållit samma värmegrad. Denna värmets meddelning kan ske 
på hufvudsakligen tre olika sätt, nämligen genom ledning, strålning eller 
strömning (i vätskor och gaser). 
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105. Värmets ledning. Då värme direkt öfverföres från en kropp till 
en annan, genom att kropparna komma i beröring med hvarandra eller med-
delar sig inom en och samma kropp, säges värmet ledas från den varmare 
kroppen till den kallare eller inom samma kropp. På grund af den olika 
hastighet, hvarmed värmet utbreder sig, skiljer man mellan goda och dåliga 
värmeledare. Af de fasta kropparna äro metallerna goda värmeledare, sämre 
ledes värmet af glas och bergarter i allmänhet. De sämsta värmeledarna 
äro kol, trä, halm, asbets, amiant m. fl. Därför användas också de dåliga 
värmeledarna som isoleringsmedel. Om silfrets förmåga att , leda värme 
betecknas med 100, så är koppars 73,6, järns 11,9 och tegels endast 0,6. 

106. Vätskor med undantag för kvicksilfver äro dåliga värmeledare. 
Vattnets förmåga att leda värme är endast omkring 1/95  af ledningsförmågan 
hos koppar. Men tillföljd af den lätthet, hvarmed vätskornas partiklar kunna 
förflyttas om hvarandra, är det lätt att uppvärma eller afkyla dem. 

Om man sätter ett kärl innehållande vatten öfver eld, blifva de 
undre vattenlagren snart uppvärmda, hvarvid de utvidgas och blifva lättare 
an de öfre kallare lagren. De flyta därför upp mot ytan, samtidigt med att 
kallt vatten från de öfre lagren sjunker och uppvärmes för att åter stiga 
mot ytan. Därigenom uppstår en strömning i vattnet, som underlättar 
värmets meddelning från värmekällan till vattnet. Skulle vattnet uppvärmas 
uppifrån, åtgick en betydlig tid, innan hela vattenmassan blifvit varm, ty 
då skulle ej någon strömning uppstå, utan värmet enbart ledas från de öfre 
lagren till de undre, och vattnet är en dålig värmeledare. Af samma orsak 
bör man ej afkyla en vätska underifrån, utan från ytan, ty då blir vätskan 
vid ytan kallare och sjunker mot botten, och den varmare vätskan stiger 
upp, så att en strömning uppstår i vätskan. 

107. Gaserna äro sämre värmeledare än både fasta och flytande 
kroppar, och deras ledningsförmåga är ytterst ringa. Men till följd af den 
stora lätthet, hvarmed strömningar uppstå i gaserna, kunna de dock lätt 
uppvärmas. 

Kroppars olika värmeledningsförmåga är af ganska stor praktisk bety-
delse. En eldstad af koppar i en lokomotivångpanna är bättre för ång-
bildningen än en af järn därför, att den förra leder värmet bättre än den 
senare. Föremål, hvilka skola skyddas mot för hastig afkylning, omgifvas 
med dåliga värmeledare. Boningshusen uppföras af sten eller trä, och under 
den kalla årstiden användes dubbelfönster, hvarvid luften mellan fönstren 
är en dålig värmeledare och därigenom skyddar mot kylan. Oftast beror 
ett isoleringsämnes goda beskaffenhet därpå, att det är poröst, och porerna 
eller mellanrummen äro fyllda med luft. 

108. Värmets strålning. Värme utstrålar från alla kroppar och under 
alla temperaturer, och sker värmets meddelning på afstånd utan förmedling 
af någon mellanliggande kropp. En verkan af strålande värme är den hetta, 
man förnimmer, då man står i närheten af en eld eller något upphettadt 
föremål. 

Den värmemängd, som en kropp utstrålar under en viss tid, beror 
hufvudsakligen på kroppens temperaturöfverskott öfver omgifningen samt på 
beskaffenheten af kroppens yta. Värmestrålningen tilltager således med värme-
källans temperatur. En mörk, skroflig eller matt yta underlättar utstrål-
ningen, då däremot en ljus, slät eller blank yta motverkar densamma. En 
ångpanna klädd med blank plåt är därigenom bättre skyddad mot afkylning, 
An om klädselplåten vore målad mörk.  

Värmestrålarna utgå liksom ljusstrålarna i räta banor och återkastas (r e f l ek-
teras), upptagas (absorberas) eller genomsläppas af i deras väg varande kroppar. 
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109. Värme är, som redan nämnts, rörelse; att en kropp är vann 
betyder, att dess smådelar äro försatta i en svängande rörelse, och denna 
rörelse är hastigare, ju varmare kroppen är. När således värme öfverföres 
från en kropp till en annan, betyder detta ej annat, än att den svängande 
rörelsen hos den varmare kroppens smådelar öfverföres på smådelarna hos 
den kropp, som uppvärmes. 

110. Värmeenhet. För att kunna angifva den värmemängd, som en 
gifven kropp mottager eller förlorar, måste man antaga en måttenhet för 
värmemängden. Till en sådan enhet har antagits den värmemängd, som 
erfordras för att höja temperaturen hos 1 kilogram vatten från 0° till 1°, och 
denna enhet kallas värmeenhet eller kalori. 

111. Värmerymlighet. Erfarenheten visar, att den värmemängd, som 
erfordras för att höja temperaturen hos en gifven kropp ett visst antal grader, 
är praktiskt taget ständigt densamma, hvarhelst på termometerskalan dessa 
gradtal befinna sig'), det vill med andra ord säga, att värmemängden kan 
antagas ökas i samma mån som temperaturförhöjningen. För att höja tem-
peraturen t. ex. hos ett stycke järn från 60° till 90°  åtgår lika mycket värme, 
som för att höja temperaturen hos samma järnstycke från 110° till 140° eller 
tre gånger så mycket som för att höja järnstyckets temperatur från 60' till 70°. 

Om däremot lika värmemängder få öfvergå till lika viktsdelar af olika 
kroppar, så höjes kropparnas temperatur däraf icke lika mycket. Detta 
beror på kropparnas olika värmerymlighet, i det att den ena kroppen så att 
säga rymmer mera värme än den andra. Så är t. ex. vattnets värmerymlig-
het större än metallernas, och om• 1 kilogram vatten och 1 kilogram järn 
båda hafva samma temperatur, så innehåller vattnet nära S gånger så mycket 
värme som järnet. 

112. Kroppars afsvalning. Om en upphettad kropp är anbragt i en 
omgifning af luft, vatten o. s. v. som kan upptaga värme, undergår han 
en afsvalning. Värmeförlusten härrör dels af strålning, dels af ledning, men 
beror äfven af de i omgifningen uppkommande strömmarna. Men dessutom 
är afsvalningens hastighet beroende af den hastighet, hvarmed värmet fort-
ledes inuti den afsvalnande kroppen. 

3. Kroppars förändring genom värme. . 

113. Alla kroppar utvidgas genom värme, och orsaken därtill är redan 
omnämnd. Härvid utvidga sig de fasta kropparna minst, vätskorna betydligt 
mera och gaserna mest. Så t. ex. utvidga sig vid en temperaturförhöjning 
från 0°  till 100' 

1 000 kbcm järn till 1 003,3 kbcm 
1 000 	» vatten » 1 043 	» 
1 000 	luft 	» 1366,5 	» 

114. Fasta kroppars utvidgning. För att bestämma en fast kropps 
utvidgning, uppmätes hans längd vid tvenne olika temperaturer och på grund 
däraf beräknas bans längdutvidgningsvärdesiffra. Därmed förstås det 
tal, som angifver den längdförändring, som längdenheten af kroppen undergår 
för en grads temperaturförhöjning. Men kropparna utvidga sig ej blott på 
längden utan äfven till sin rymd, och det tal, som uttrycker den rymdför-
ändring, som rymdenheten af kroppen undergår för en grads temperaturför- 

e 	höjning, kallas rymdutvidgningsvärdesiffra. Denna är tre gånger så stor 
som längdutvidgningsvärdesiffran. 

») Se noten sid. 41. 
3 
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115. Fasta kroppars längdutvidgning. Vid undersökning af de fasta 
kropparna har man funnit, att de i allmänhet utvidga sig olikformigt, och 
att utvidgningen vid högre temperaturer sker något hastigare, men för 
temperaturer mellan 0° och 100' kan man anse att den är likformig. I 
nedanstående sammanställning II angifvas längdutvidgningsvärdesiffrorna för 
en del ämnen för 1° temperaturförhöjning. De kunna med tillräcklig nog-
grannhet för praktiska behof användas för temperaturer äfven öfver 100° 
och under 0°. 

Sammanställning II. 
Längdutvidgningsvärdesiffror. 

Järn, smidt eller valsadt 	  0,0000122 
Stål, härdadt 	  0,0000124 

	

» ohärdadt 	  0,0000110 
Gjutjärn 	  0,0000107 
Koppar 	  0,0000170 
Mässing, gjuten 	  0,0000188 

» 	-tråd 	  0,0000193 
Brons 	  0,0000182 
Bly 	  0,0000285 
Zink 	  0,0000294 
Tenn 	  0,0000194 
Glas 	  0,0000086 
Trä, furu 	  0,0000035 

116. Denna utvidgning, hvilken, som af ofvan angifna tal synes, 
räknas i tio-miljondelar för 1° uppvärmning, tyckes vara ganska obetydlig, men 
är dock af ofantlig betydelse, helst som vid kroppars utvidgning en mycket 
stor kraft utvecklas. Vid skarfvarna mellan järnvägsskenor måste finnas 
mellanrum, som möjliggöra skenornas utvidgning, då temperaturen om 
sommaren stiger. Göras dessa mellanrum ej tillräckligt stora, kunna ske-
nornas ändar träffa hvarandra med påföljd, att vid fortsatt utvidgning ske-
norna kröka sig, hvarigenom s. k. solkurvor uppkomma. Likaså måste 
roststängerna i eldstäderna ha plats att utvidga sig vid uppeldningen, emedan 
de eljest skulle kröka sig, och för stora mellanrum uppstå dem emellan. 
Af samma anledning fästes lokomotivpannan endast med framänden vid 
ramverket. 

Antag, att stålskenor utläggas på våren vid en temperatur af -}- 8°, 
och att skenorna då äro 10 meter långa. Under sommaren blifva de 
vid något tillfälle 48° varma. Den utvidgning skenorna då lidit, erhålles 
på följande sätt. För 1° värmeökning förlänger sig 1 meter af skenan 
0,0000110 meter och således hela skenan 10 gånger så mycket eller 0,000110 
meter. Hela värmeökningen från 8° till 48' är 40°, och således blir skenans 
hela förlängning 40 gånger så stor eller 40 . 0,000110 = 0,0044 meter eller 
4,4 millimeter. 

Ä en lokomotivpanna, bild 29, 
uppmättes längden i vid + 10-  och 
befanns vara 6,206 meter. Därefter 
uppeldades pannan, och då trycket 
började stiga, d. v. s. vid V  100°  
temperatur, hade pannan förlängt 

29. 	 sig med 7 mm. När trycket blifvit 
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14 kg pr kvm, hvilket motsvarar en temperatur hos vattnet af ej fullt 196', 
hade pannan förlängt sig ytterligare 7,5 mm, så att pannans hela förlängning 
för en temperaturstegring från 10° till 196° var 14,5 mm. Däraf kommo på 
rundpannan 9,5 mm och på eldstaden 5 mm. Bestämmes förlängningen 
genom räkning, erhåller man densamma vid 100° lika med 0,0000110. 6,206. 
90 = 6,8 mm och vid 196° lika med 0,0000110 . 6,2c6 . 186 = 14,1 mm. 
Man finner således, huru nära beräkningarna öfverensstämma med verk-
ligheten. 

117. Fasta kroppars sammandragning. Vid afkylning sammandrager 
sig kroppen eller krymper lika mycket, som den skulle utvidgat sig för en 
med afkylningen lika stor temperaturstegring. 

118. Beräkning af fasta kroppars längdförändring. Betecknar 
L en kropps längd efter en uppvärmning eller afkylning, 
I kroppens längd före uppvärmningen eller afkylningen 
t temperaturstegringen eller temperatursänkningen samt 
k kroppens längdutvidgningsvärdesiffra, 

så är vid uppvärmning 
L=1 +  k. l. t 

-----1(1+  k .t) 
och vid afkylning 

L=1(1— k.t). 

119. Fasta kroppars rymdförändring. Är det fråga om fasta kroppars 
rymdförändring och man betecknar med 

V kroppens rymd efter en uppvärmning eller afkylning, 
y kroppens rymd före uppvärmningen eller afkylningen, 
t temperaturstegringen eller temperatursänkningen, 

samt iakttager, att rymdutvidgningsvärdesiffran är 3 gånger så stor som längd- 
utvidgningsvärdesiffran, så är vid uppvärmning 

Y=v(1 -{- 3k.t) 
och vid afkylning 

V=1,(1-3k.t). 

120. Vätskors rymdförändring. Vätskor utvidga sig i allmänhet 
mindre regelbundet än fasta kroppar. 

121. Ett egendomligt förhållande äger rum med vatten. Liksom alla 
andra kroppar sammandrager det sig vid afkylning, men denna samman- 
dragning upphör vid 	4°. Afkyler man det vidare, utvidgar det sig. Det 
har således sin största täthet vid + 4°, det vill säga, att en viss vikt vatten 
vid + 4° innehar den minsta rymd, som densamma i öppet kärl kan erhålla, 
liksom en viss rymd vatten således är tyngst vid -- 4° och blir lättare, 
vare sig vattnet uppvärmes öfver eller afkyles under denna värmegrad. Det 
är därför man valt vattnets vikt just vid denna temperatur till enhet för 
det nuvarande viktsystemet, i det att vikten af 1 kubikdecimeter (1 liter) 
vatten vid + 4° Celsius är 1 kilogram. 

122. Vid vätskorna kan man icke tala om någon längdutvidgning, 
utan de undergå endast vid uppvärmning en rymdförändring. Enär vätskorna 
utvidga sig oregelbundet, kan man icke beräkna den rymdtillökning, de 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



i 

36 

vid uppvärming undergå med samma säkerhet som för fasta kroppar. 
Utvidgningen mellan 0° och 100° är för 

vatten 	  0,042 
alkohol 	  0,110 
bomolja 	  0,077 
kvicksilfver 	  0,018 

123. Vätskors utvidgning beräknas efter följande likhet: 

Y= y (1+ k . t), 
och deras sammandragning enligt likheten 

Y=v(1—k.t), 
där 

V= rymden efter uppvärmning, 
v = 	» före 	» 
k = utvidgningsvärdesiffran, 
t = temperaturstegringen eller temperatursänkningen. 

1'24. Gasers rymdförändring. Gaserna följa vid sin utvidgning de 
enklaste lagarna. Anställda försök visa, att luft och gaser i allmänhet, då 
deras temperatur stiger, utvidga sig likformigt, och att utvidgningen för alla 
gaser är för hvarje grads temperaturförhöjning i det närmaste 0,0036 eller 
2-73 af rymden vid 0° under förutsättning likväl, att gasens tryck förblifver 
oförändradt. 

125. Smältning och stelning. Om en fast kropp uppvärmes tillräckligt, 
öfvergår den i de flesta fall till slut i vätskeform, och man säger, att den 
smälter. Smältningen inträffar vid en viss för hvarje kropp oföränderlig 
temperatur, kroppens smältpunkt. 

Afkyles en vätska, inträffar slutligen att den stelnar eller fryser och 
således öfvergår från flytande till fast form. Detta inträffar vid samma tem-
peratur som den, vid hvilken den till fast kropp öfvergångna vätskan smälter. 

126. Några vätskor undergå vid själfva stelningen en utvidgning, så 
att de i fast form intaga större rymd än i flytande. Isen har t. ex. om-
kring 1/14  större rymd än det vatten, hvaraf den bildats, hvilket är anled-
ningen till, att is flyter på vattnet. Genom utvidgningen blir nämligen 
isen lättare än vattnet. Isens utvidgning sker med mycket stor kraft och 
sönderspränger de starkaste kärl, om dessa icke lämna rum för utvidgningen. 
Därför är det af stor vikt att vintertiden ur rörledningar och kärl, som ej 
för tillfället skola användas, urtappa i dem befintligt vatten. 

På samma sätt förhålla sig gjutjärn och flera andra metaller, som 
äro användbara till gjutning. I smält tillstånd rinna de ut och antaga 
noga modellens form i gjutflaskan, emedan de vid stelningen något utvidga 
sig. De flesta kroppar sakna dock egenskapen att vid stelningen utvidga sig, 
och äro i stället underkastade en mer eller mindre likformig krympning i 
mån, som de afsvalna. 

127. Smältpunkt. Smältpunkten (eller fryspunkten) är olika för olika 
ämnen, hvilket framgår af efterföljande sammanställning III. 

128. Smältningsvärme. Den värmemängd, som tillföres t. ex. is eller 
snö, under det dessa ämnen smälta, inverkar ej på en däri insatt termo-
meter. Den stiger ej, så länge det finnes kvar osmält snö eller is. Först 
när dessa ämnen smält, börjar termometern att stiga. Detta kommer sig däraf, 
att det tillförda värmet helt och hållet åtgår för smältningen eller, som man 
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Ämne. Grader C. Grader C. Ämne. 

Platina 	  
Smidesjärn 	  
Stål 	  
Gjutjärn 	  
Glas 	  
Koppar 	  
Guld 	  
Mässing 	  
Silfver 	 
Brons 	  
Aluminium 	  
Antimon 	  
Zink 	  
Bly 	  

2500 
1500-1600 
1300-1400 
1050-1200 
1000-1200 

1054 
1035 
1015 
954 
900 

600-700 
425 
412 
334 

Tenn 	  
Svafvel 	  
Vax 	  
Stearin 	  
Talg 	  
Rent vatten 	 
Salt sjövatten 	 
Rofolja 	  
Terpentin 	  
Kvicksilfver 	  
Ammoniak 	  
Flytande kolsyra 	 
Alkohol 	  

235 
113 

64 
45 
33 

+ 0 
0 till— 2,5 

— 3 
— 10 
— 39 
— 75 
— 78 
—100 
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Sammanställning Ill. 
Smältpunkten för en del ämnen. 

säger, värmet bindes. Blandas 1 kg vatten af 0° med 1 kg vatten af + 79' 
erhålles en blandning af 2 kg vatten med 39'/2° temperatur. Blandas där-
emot 1 kg is af 0° med 1 kg vatten af + 79°, erhåller man, när isen smält, 
2 kg vatten med 0° temperatur. Det utgår således lika mycket värme att 
höja temperaturen hos 1 kg vatten 'från 0' till 79° som att förvandla 1 kg 
is af 0° till vatten med 0' temperatur. Liknande äger alltid rum, när hvarje 
annan fast kropp smälter. Värme förbrukas eller bindes, när en fast kropp 
smälter, och omvändt alstras eller frigöres värme, när en flytande kropp stelnar. 
Så länge således smältningen eller stelnandet fortfar, förblir temperaturen 
oförändrad, och först sedan smältningen eller stelnandet fullständigt försig-
gått, börjar temperaturen i förra fallet att stiga, i senare sjunka. Den värme-
mängd, som förbrukas vid smältningen, är olika för olika kroppar, men är 
alltid för samma kropp oföränderlig och kallas kroppens smältningsviirme. 
Vid stelningen frigöres åter smältningsvärmet. 

129. Upplösning. Bringar man en fast kropp i flytande tillstånd 
utan att tillföra värme, säges man upplösa densamma. Det för denna upp-
lösning nödvändiga värmet tages från omgifvande föremål. När t. ex. kok-
salt upplöses i vatten, tages det härför erforderliga värmet från vattnet. På 
detta sätt kan man åstadkomma konstgjord köld. Blandas t. ex. 3 delar 
snö eller is med 1 del koksalt, bildas vid saltets upplösning en så stark köld, 
att en termometer, som nedsättes i blandningen, visar — 17,8° C (hvilken 
köldgrad motsvarar nollpunkten på Fahrenheits termometer, stycket 101). 

130. Ångbildning. Vätskorna besitta egenskapen att mer eller mindre 
hastigt öfvergå till ånga eller gas, och kan detta ske äfven vid mycket låga 
temperaturer. Benämningarna gas och ånga angifva egentligen samma sak, 
men man benämner en gas ånga, då gasens temperatur är sådan, att gasen 
är i begrepp att öfvergå i flytande form. I dagligt tal brukar man vanligen 
med ånga förstå förgasadt vatten. 

Ångbildningen kan äga rum på två olika sätt, antingen genom afdunst-
ning eller genom kokning. 

131. Afdunstning. Vid afdunstning sker ångbildningen endast från 
vätskans fria yta. Olika vätskor afdunsta med väsentligt olika hastighet, 
och denna beror för öfrigt af flera omständigheter. Alkohol, flyktiga oljor 
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m. fl. vätskor afdunsta ganska hastigt, men vatten däremot mycket lång-
sammare. Hälles en liter vatten, dels i en butelj, dels i en vid skål, hvilka 
därefter öfverlämnas åt sig själfva, skall man efter en tid finna, att skålen 
är tom, men att vattnet i buteljen knappt märkbart minskats. Hänges ett 
vått kläde i solen, torkar det fortare, än om det hänges i skuggan, liksom 
torkningen påskyndas, då det blåser eller luften är torr. Häraf framgår, att 
afdunstningens hastighet beror dels af storleken på vätskans fria yta och på 
temperaturen, dels därpå att den vid afdunstningen bildade fuktiga luften 
aflägsnas och ersättes med torr. Afdunstningen kan äfven påskyndas, om en 
ström af luft får genomgå vätskan. 

I vissa fall kan en fast kropp afdunsta utan att först öfvergå i flytande 
tillstånd. Särskildt må nämnas, att detta är fallet med snö och is i synner-
het vid blåst, och då luften är mycket torr. Kläder kunna ju vintertiden 
hängas ut till torkning. De frysa först och blifva stela, men till slut blåsa 
de torra, som man säger, oaktadt temperaturen ej varit hög nog för att 
smälta isen. 

132. Kokning. Vid kokning försiggår ångbildningen såväl vid ytan 
som afven i de inre delarna af vätskan och i största mängd vid de ställen, 
som omedelbart träffas af det utifrån tillförda värmet. 

Antag att en vätska upphettas i ett öppet kärl. Till en början stiger 
hennes temperatur, och ångbildningen försiggår blott vid ytan. Men efter 
någon tid har temperaturen uppnått den gräns, då ångbildningen försiggår 
icke blott vid ytan, utan i all synnerhet vid kärlets botten och väggar, där 
ångblåsor bildas och  uppstiga i vätskan till ytan, hvarest de brista och af-
gifva sin ånga. Då äger kokning rum. Äfven innan den egentliga kok-
ningen börjar, kunna ångblåsor bildas, men innan de uppnått ytan, hafva 
de förtätats och på nytt öfvergått till vätska. Härigenom uppkommer det 
egendomliga ljud, sjudningen, som höres, innan kokningen börjar. 

133. Olika vätskor koka vid väsentligt olika temperaturer, men det 
finnes flera omständigheter, som inverka på den s. k. kokpunkten hos en och 
samma vätska. Så är kokpunkten beroende af trycket på vätskans yta. För 
att en ångblåsa skall kunna stiga upp mot ytan och där brista, måste gïf-
vetvis den i blåsan befintliga ångans spänstighet vara lika stor med det 
tryck, som verkar på vätskeytan, och således kokar en vätska, då den i vätskan 
bildade ångan äger sanzma spänstighet, som det på vätskans fria yta verkande 
trycket. Ar detta tryck under kokningen oförändradt, bibehåller vätskan 
sålunda samma temperatur, och det ytterligare tillförda värmet tjänar endast 
att påskynda kokningens liflighet. Kokar en vätska i öppet kärl i fria luften, 
är således ångtrycket lika med lufttrycket. 

134. Kokpunkten för en del ämnen vid normalt (760 mm) lufttryck 
framgår af följande sammanställning IV. 

Sammanställning IV. 
Kokpunkten för en del ämnen. 

Amne. 

Zink 	  
Svafvel 	  
Kvicksilfver 	  
Fett 	  

	

Feta oljor ...................: 	 

Grader C. 

1040 
448 
360 

300-325 
310-320 

Amne. 

Mättad koksaltlösning 	 
Salt sjövatten 	  
Rent vatten 	  
Alkohol 	  
Ammoniak 	  

Grader C. 

108 
103 
100 

78 
—33 
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135. Beskaffenheten af det kArl, i hvilket en vätska kokar, kan inverka 
på kokningen. Så t. ex. kokar vatten först vid något högre temperatur i 
ett glaskärl, än i ett metallkärl. Detta beror på den olika vidhäftningen 
(adhesionen) mellan vätskan och kärlets väggar. 

136. Vätskelagrets djup utöfvar äfven ett, om än ringa inflytande 
på kokningen. Vid kärlets botten äger ett tryck rum, lika stort med det 
på vätskans yta verkande trycket jämte det af vätskans vikt härrörande 
trycket, och ångblåsorna bildas där med en motsvarande spänstighet. Men 
när blåsorna stiga mot ytan, minskas trycket i dem, ju mera de närma sig 
vätskeytan. Då trycket aftar, sjunker äfven temperaturen, och följaktligen 
måste denna aftaga från kärlets botten uppåt. 

137. En vätskas kokpunkt förändras älven något, om vätskan inne-
håller upplösta ämnen, men däremot utöfva i vätskan uppslammade delar 
af fasta kroppar ej något inflytande på kokpunkten. Så t. ex. kokar vatten, 
som innehåller 10, 20, 30, 40 procent koksalt först vid 101,s°, 103,5°, 106°, 
108,5°. 

4. Ånga. 

138. Mättad ånga. Uppvärmes en vätska i ett slutet kärl, t. ex. vatten 
i en ångpanna med stängda ventiler, verkar ej mera å vattenytan den yttre 
luftens tryck. Anbringas på ett eller annat sätt en termometer i kärlet, 
visar det sig, att ju mera värme som utifrån tillföres vattnet, dess mera 
stiger vattnets och således äfven den bildade ångans temperatur. Härunder 
äger kokning ej rum, emedan den ånga, som bildas, allt mera höjer trycket 
och således kokpunkten, och detta fortgår så länge, som värme tillföres eller 
till dess ånga bortledes. 

Det gifves en gräns för den mängd ånga, som i ett gifvet rum och 
vid en viss temperatur kan bildas, och oaktadt såväl ångan som vattnet 
finnes tillstädes, kan icke mera vatten förmås att öfvergå i ångform vid den 
gifna temperaturen. Ångan säges vara mättad och har därvid uppnått en 
högsta grad af spänstighet, hvilken hon, om den för handen varande tempe-
raturen bibehålles oförändrad, ej kan öfverskrida, och hvilken ej genom 
sammantryckning eller utvidgning kan undergå någon förändring. Ty söker 
man att sammantrycka den mättade ångan, återgår en del af henne i vatten, 
och förstoras det rum ångan intager, öfvergår en ny del af vattnet i ångform. 
I själfa verket betecknar en mättad ånga gränsen mellan det flytande och 
gasformiga tillståndet, är så att säga ett öfvergångstillstånd. Mättad ånga 
kallas äfven våt ånga (stycket 582). 

Vid hvarje temperatur har således mättad vattenånga en viss spänstig- 
het eller ett visst tryck, hvilket är oföränderligt detsamma, hvarhelst mättad 
vattenånga af den gifna temperaturen förekommer. Efterföljande samman-
ställning V angifver den mättade vattenångans tryck i atmosfärer vid olika 
temperaturer. 

139. På grund af den mättade ångans fuktighetshalt är den en ganska 
god värmeledare och afgifver alltså snabbt en del af sitt värme, då den 
kommer i beröring med t. ex. de jämförelsevis kallare cylinderväggarna till 
en ångmaskin. Den besitter egenskapen att vid minsta temperatursänkning 
i motsvarande grad förtätas och således ånyo öfvergå i vatten. 

140. Den förfärliga förstörelse, som genom explosion af ångpannor 
åstadkommes, är äfven en följd af mättad vattenångas egenskaper. Om det 
endast vore fråga om den ånga, som vid explosionen finnes i pannan, vore 

s. 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
25 

120,6 
133,9 
144,0 
152,2 
159,2 
165,3 
170,s 
175,8 
180,3 
184,5 

46,2 
60,5 
69,5 
76,3 
81,7 
86,3 
90,3 
93,3 
97,1 

100,0 

188,4 
192,1 
195,5 
198,8 
201,9 
204,9 
207,7 
210,4 
213,o 
224,7 

Tryck i atm. Grader C. Tryck i atm. Grader C. 	Tryck i atm. Grader C. 

Sammanställning V. 
Tryck och temperatur hos mättad vattenånga. 

i allmänhet ej så stor förödelse att befara af explosionen. Men då vid pannans 
bristning trycket på vattnet i pannan på en gång nedgår till yttre luftens 
tryck, måste gifvetvis en mot tryckminskningen svarande mängd vatten på 
en gång öfvergå i ångform. Det är det så godt som ögonblickliga bildandet 
af denna stora ångmängd, som åstadkommer explosionens kraftiga verkan, 
och att så sker inses lätt, då rymden af vattenånga vid 100° temperatur är 
omkring 1700 gånger så stor som rymden af det vatten, hvaraf den bildats. 

141. Öfverhettad ånga. Om värme tillföres mättad vattenånga, utan att 
ångan står i förbindelse med det vatten, hvaraf den är bildad, kommer den 
fuktighet, hvarmed den mättade ångan är blandad, att öfvergå i ångform., 
Tillföres ej för mycket värme, stiger ej temperaturen, och ångan blir hvad 
man kallar torr mättad ånga eller torkad ånga. Fortsättes värmetillförseln 
utöfver hvad som erfordras för erhållande af torr ånga, börjar ångans tem-
peratur att stiga, men trycket blir oförändradt. Ångan säges då vara öfver-
hettad. Som sådan liknar den ej mättad vattenånga. Dess temperatur kan 
stiga betydligt, utan att trycket ändras, den saknar fuktighet och är således 
fullkomligt torr och är lättare än mättad ånga samt besitter de verkliga 
gasernas egenskaper. Den öfverhettade ångan är en dålig värmeledare och 
är mera »lättfluten» än mättad ånga. Följaktligen kan den strömma med 
större hastighet i rörledningar och kanaler än denna. Den öfverhettade 
ångan är vidare renare än den mättade, emedan af de i vattnet förefintliga 
föroreningarna, såsom slam och salter, en del ryckes med af de små vatten-
partiklar, som befinna sig i den mättade ångan (stycket 583). 

142. Angas förtätning. Då ökad temperatur och minskadt tryck 
befordra ångbildningen, måste afkylning och sammantryckning vara de medel, 
hvarigenom en ånga skall kunna öfverföras i flytande tillstånd. Om en ånga, 
t. ex. vattenånga, är innesluten i ett kärl och detta allt mer afkyles, blir 
hon vid en viss temperatur mättad och vid ytterligare afkylning öfvergår 
hon delvis i flytande form. Ångan förtätas eller kondenseras. 

143. Vätskevärme och ångbildningsvärme. Liksom värme upptages 
eller bindes, då en fast kropp öfvergår till vätska, så äger samma förhållande 
rum, ehuru i ännu högre grad, då en vätska öfvergår i gasform. Detta är 
händelsen, vare sig vätskan afdunstar eller kokar. Hälles sprit eller någon 
annan flyktig vätska på handen, gifver sig en känsla af köld genast tillkänna 
beroende på, att värme för afdunstningen tages från handen. Då vatten 
kokar i ett öppet kärl, blir temperaturen oförändrad under kokningen, oaktadt 
värme utifrån tillföres. Sedan kokningen kommit i gång, tjänar det tillförda 
värmet endast att öfverföra mera vatten i ångform. 
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I en ångpanna uppvärmes vattnet först till den temperatur, som mot-
svarar det tryck, ångan skall hafva. Därvid åtgår en olika stor värmemängd 
beroende, dels på vattnets temperatur vid eldningens början, dels på det 
tryck, den alstrade ångan skall hafva. Vid beräkning af värmemängder 
utgår man från 0° temperatur hos vattnet, och den värmemängd, som åtgår 
för uppvärmning af hvarje kilogram vatten från 0°  till den temperatur, som 
motsvarar det önskade trycket, kallas vattnets vätskevärme och utgör i det 
närmaste en värmeenhet för hvarje grads uppvärmning1). Har vid eldningens 
början det vatten, som skall förångas, högre temperatur än 0', t. ex. 15°, 
minskas den värmemängd, som behöfver tillföras, med den mängd värme, 
som erfordras för att uppvärma vattnet från 0° till 15°, d. v. s. med omkring 
15 värmeenheter för hvarje kilogram vatten. För att vattnet därefter skall 
öfvergå till torr mättad ånga med samma temperatur som vattnet, måste 
ytterligare en viss mängd värme tillföras detsamma. Det för ångbildningen 
för hvarje kilogram vatten erforderliga värmet utgör, hvad man kallar, ång-
bildningsvärmet. Under ångbildningen ökas betydligt vattnets rymd. (Så har 
äfven skett, ehuru i mycket ringa grad, vid uppvärmningen af vattnet.) 

Insläppes den bildade ångan under en i en cylinder rörlig, belastad 
kolf och denna därigenom lyftes upp, uträttar ångan ett visst mekaniskt 
arbete, hvars storlek erhålles genom att multiplicera kraften, som höjer 
kolfven, med den väg kolfven gått eller också trycket i kilogram på hvarje 
kvadratmeter (ej kvcm) med rymdökningen i kubikmeter. 

En del af ångbildningsvärmet användes således för att bilda ånga och 
återstoden öfverföres till arbete. Den förra delen kallas inre ångbildnings-
värme, den senare yttre ångbildningsvärme. 

144. Ångas totalvärme. Med ångas totalvärme förstås den värme-
mängd som måste tillföras 1 kilogram vatten af 0' temperatur för att vid 
oförändradt tryck förvandla detsamma till torr mättad vattenånga af viss 
temperatur. Totalvärmet är således lika med summan af vätskevärmet och 
ångbildningsvärmet. 

145. Den för förvandling af 1 kg vatten af 0° till mättad vattenånga 
af viss temperatur, t°, erforderliga värmemängden V, det totala ångbildnings-
värmet, uttryckt i värmeenheter, erhålles genom likheten 

V= 606,s -F 0,305 . t. 
För t = 100° erhålles V = 606,5 -f- 0,305. 100 = 637 och för t = 195' 

blir V = 665,97. Sambandet mellan temperatur, tryck, värmemängd och vikt 
hos vattenångan framgår af efterföljande sammanställning VI. 

För att öfverhetta ånga vid oförändradt tryck erfordras omkring 0,48 
värmeenhet för hvarje grads öfverhettning och hvarje kilogram ånga. För 
att t. ex. öfverhetta 1 kg ånga från 200° till 250° med trycket 15,9 kg, 
motsvarande 200°, måste man tillföra ångan 50 . 0,48 = 24 värmeenheter. 

5. Värme och arbete. 

146. Om en kropp genom ett på dess yta verkande tryck samman-
pressas till en mindre rymd, kan en dylik sammanpressning icke försiggå 

') Den värmemängd, som åtgår för att uppvärma 1 kilogram vatten från 0°  till 1°  
kallas värmeenhet (stycket 110). Vid en högre temperatur behöfves en obetydligt större 
värmemängd för en grads temperaturförhöjning. För att uppvärma vatten från 0°  till 100°  
åtgår det därför ej 100 värmeenheter, utan 100,5 och för en temperaturförhöjning från 0°  
till 200°  äro 203,2 värmeenheter erforderliga för hvarje kilogram vatten. Se samman-
ställning VI, sid. 42. 
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Sammanställning VI. 
Sambandet mellan vattenångas temperatur, tryck, värmemänga och vikt. 

Tempe- Absolut 
ratur. tryck i kg 

C. 	per kvcm. 

Vätske- 	Ångbild- 	Total- 
värme. ningsvärme. värme. 

Värmeenheter. 

Inre ång- 
bildnings- 

värme. 

Vikt af 1 
kbm torr, 

mättad. 
ånga. 
Kg. 

	

30 	0,0429 	30,os 	585,62 	615,65 	551,95 	0,030 

	

40 	0,0747 	40,05 	578,65 	618,70 	544,04 	0,051 

	

50 	0,1251 	50,09 	571,66 	621,75 	536,10 	0,083 

	

100 	1,0334 	100,50 	536,50 	637,00 	496,81 	0,606 

	

110 	1,4628 	110,64 	529,41 	640,05 	488,34 	0,339 

	

120 	2,0278 	120,81 	522,29 	643,10 	480,42 	1,141 

	

130 	2,7607 	131,0e 	515,15 	646,15 	472,50 	1,524 

	

140 	3,6953 	141,21 	507.99 	649,20 	464,59 	2,004 

	

150 	4,8695 	151,46 	500,79 	652,25 	456,69 	2,597 

	

160 	6,3250 	161,74 	493,56 	655,30 	448,73 	3,320 

	

170 	8,1063 	172,05 	486,80 	658,35 	440,88 	4,192 

	

180 	10,2611 	182,40 	479,00 	661,40 	432,97 	5,236 

	

190 	12,8396 	192,78 	471,67 	664,45 	425,07 	6,456 

	

195 	14,8089 	197,98 	467,99 	665,97 	421,11 	7,145 

	

200 	15,3939 	203,20 	464,30 	667,50 	417,15 	7,888 

utan ett visst arbete, och man säger i detta fall, att den ifrågavarande 
kroppen förbrukat en viss mängd arbete. Om däremot en kropp utvidgas 
och därvid öfvervinner ett på dess yta verkande tryck, har den ifrågavarande 
kroppen utfört en viss mängd arbete. 	 , 

Genom uppoffring af värme kan arbete åstadkommas, och genom upp-
offring af. arbete kan värme frambringas. I t. ex. en ångmaskin förbrukas 
en viss mängd värme, som omsättes i arbete, och då ångmaskinen drifver en elek-
trisk generator, öfverföres arbetet bland annat åter till värme. Medräknas alla 
förluster, skulle vid denna förvandling af arbete i värme och värme i arbete en 
fullständig likvärdighet förefinnas mellan den uppoffrade värmemängden och 
det utförda arbetet och mellan det arbete, som uppoffras och den värmemängd, 
det utvecklar. En värmeenhet, som fullständigt öfverföres till arbete, åstad-
kommer ett arbete på 426 kgm. Men omvändt kan ett arbete på 426 kgm 
förvandlas till en värmemängd motsvarande en värmeenhet. En kilogram-
meters arbete motsvarar således en värmemängd af/ värmeenhet. 

147. Då värme öfverföres till arbete, kan detta ej ske direkt, utan 
måste ske genom förmedling af en kropp, som upptager värmet och därvid 
utvidgas, och som vid sin utvidgning öfvervinner ett visst motstånd, hvarvid 
således arbete utföres. Hvilken kropp det än är, som öfverför arbetet, 
har detta ej någon inverkan på det arbete, som erhålles af hvarje värme-
enhet, då denna fullständigt öfverföres till arbete. Af värmeenheten erhålles 
arbetet 426 kilogrammeter, den förmedlande kroppen må bestå af hvilket 
ämne som helst och vara fast, flytande eller gasformigt. Härmed är dock 
ej sagdt, att det är likgiltigt från praktisk synpunkt sedt, hurudan den värme-
förmedlande kroppen är. I en ångmaskin är värmeförmedlaren vattenånga, 
i en varmluftmaskin luften, i de s. k. automobilmotorerna är det explosiva 
gasblandningar o. s. v. 

En maskin kan i nyttigt arbete ej omsätta all den värmemängd, som 
öfverfäres till värmeförmedlaren, ty under omsättningen lider värmet stora 

	

förluster. I en vanlig ångmaskin är det endast omkring 12 	af det utaf 
stenkolen utvecklade värmet, som kan öfverföras till nyttigt arbete; vid sär-
skildt goda maskinanläggningar 15 %, men vid lokomotiv högst 8 %. 
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30. Murdocks ångvagn, 1784. 

B. Lokomotivlära. 
I. Historik. 

148. Redan år 1759 framkastade en engelsman vid namn Robinson den tanken, att 
ånga kunde användas för framdrifvande af landsvägsfordon. Men först 25 år senare 
(1784) uttog ångmaskinens uppfinnare, engelsmannen James Watt, ett patent på en ångvagn 
med en ångpanna af trä förstärkt med järnband eller utförd af tunnare järnplåt. 
Någon sådan ångvagn bief doek ej utförd. En fransk militäringenjör Cugnot lyckades 
1769 att framställa ett trehjuligt fordon för ångdrift, hvilket uppnådde en hastighet af 
3'/, km i timmen. En annan af Cugnot utförd större ångvagn var afsedd att framföra 
tunga kanoner, men sedan vagnen efter några färder på Paris gator sammanstött med en 
mur, användes den ej mera. 

149. Ar 1784 förfärdigade 
Murdock, medhjälpare hos Watt, 
en modell till en ångvagn, med 
hvilken små proffärder företogos. 
Af bild 30 får man en föreställ-
ning om den lilla modellvagnen. 
Från en upprättstående ångpanna 
utgick upptill ångcylindern, hvars 
kolfstång verkade å en lång häf-
arm, hvilken å sin sida genom en 
länkstång vred drifaxeln rundt. 

150. Sedan amerikanaren 
Oliver Evans år 1784 uppfunnit 
högtrycksångmaskinen med hög-
spänd ånga med 10 atm. tryck, 
var grunden lagd för en verklig 
utveckling af ångvagnen. Den 
Wattska kondenseringsångmaski-
nen, med tryck knappast högre 
än luftens, ägnade sig ej härför. 
Evans maskin var därför ett stort 
framsteg och 1787 erhöll han patent 
på ett landsvägslokomotiv, som 
dock aldrig bief utfördt. 

151. I England hade emel-
lertid Richard Trevethick i före-
ning 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 lokomotiv. Sedan Treve- 
thick med mindre lycka pröfvat sin maskin på en droska, utförde han ofvannämnda år 
ett försökslokomotiv, som återgifves i bild 31, men först sedan han 1804 utfört ännu 
ett, för spårväg afsedt, lyckades han i sina sträfvanden. Huru detta lokomotiv, det äldsta 
för järnvägar afsedda, såg ut, framgår af bild 32. Rörelsen öfverfördes till hjulaxlarna 
genom kugghjul och för att utjämna oregelbundenheterna under gången på grund af före- 
komsten af endast en cylinder, var lokomotivet försedt med svänghjul. I främre pannändan 
bredvid skorstenen låg ångcylindern med 102 mm diam. och 1 770 mm slag, och där 
befann sig äfven eldöppningen. Eldstaden utgjordes af ett = -formadt rör. Aflopps- 
ångan utleddes genom ett rör i skorstenen, och finner man således här upprinnelsen till 
det för lokomotiven så nödvändiga konstgjorda draget. Angtrycket i Trevethicks lokomotiv 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



'1111A 11111.111011111 0111U11 

Ali 

utgjorde ungefär tre atmosfärer, ett för den 
tiden högt tryck. Lokomotivet tjänstgjorde en 
kort tid å en bruksbana i Sydwales och kunde 
draga flera med sammanlagdt 10 000 kg lastade 
vagnar med en hastighet af omkring 8 km i 
timmen. Det fann massor af beundrare, men 
vann ingen vidare efterföljd. Dess hufvudfel, 
utom kuggväxlarna, var, att det blott hade en 
cylinder, hvarför eldaren i regel vid igångsätt-
ningar måste hjälpa till genom att vrida sväng-

t hjulet. För att lokomotivet ej skulle »slira 
voro hjulen bredvid löpbanan försedda med 
små upphöjningar (nithufvuden), hvilka grepo 
in i en bredvid skenorna lagd träbana, och 
hvarigenom 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 
framdrifvande af tåg. Från detta äldsta loko-
motiv stammade dock för längre tid framåt den 
falska åsikten, att mellan glatta hjul och skenor 
finnes ej tillräcklig friktion för framförande af 
ett tåg. Därför använde sig också den närmaste 
tidens lokomotivbyggare af medel, som på konst-
ladt sätt förökade friktionen. 

152. Engelsmannen Blenkinsop lät 1811 
bygga ett lokomotiv, bild 33, hvilket framdrefs 
på så sätt, att ett kugghjul ingrep i en bredvid 

31. Trevethicks försökslokomotiv, 1802. den ena skenan utlagd kuggstång. Cylindrarna 
voro två, och är således detta lokomotiv öfver- 
hufvudtaget väl den första tvillingångmaskinen. 

Redan å detta lokomotiv voro vefvarna ställda i 90°  vinkel i förhållande till hvarandra. 
Denna typ, af hvilken flera lokomotiv utfördes, användes för koltransporter vid grufvorna, 
och ett af dessa lokomotiv 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 å lokomotivet. När rullen af maskinen vreds rundt, förflyttade 

32. Trevethicks lokomotiv, 1804. 
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33. 	BlenkinsJps lakomotiv. I H I . 

31. Bruntons lokomotiv, 1813. 
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sig lokomotivet. Denna anordning öfvergafs snart, men en annan af dessa bröders upp-
finningar har fått vidsträckt användning, nämligen boggin, ehuru sådana först tjugu år 
senare kommo till heders och detta i Amerika. 

153. En annan engelsman vid namn Brunton kom 1813 på den underliga tanken 
att göra ett lokomotiv, som så att säga sparkade sig fram. Huru detta försiggick fram-
går af bild 34. Lokomotivet kunde fortskaffa sig med en hastighet af omkring 4 km i 
timmen och utvecklade därvid omkring 	r  
5 hkr. Men detta liksom öfriga säll- 
samma lokomotiv, som uppstodo under 
denna tid, fick ett snart slut. 

Alla dessa lokomotiv, vid hvilka 
man på konstlad väg sökte ersätta 
den som obefintlig eller otillräcklig 
ansedda friktionen mellan hjul och 
skena, motsvarade dock ej de redan 
uppställda fordringarna på ett för 
varaktig drift brukbart lokomotiv. 

154. Först då engels-
männen Chistopher Blackett och 
William Hedley genom försök 
utrönt, att vid behörig belast-
ning friktionen mellan glatta 
järnhjul och skenor är tillräcklig 
för erhållande af erforderlig drag-
kraft, var äfven den grund lagd, 
på hvilken ett lifskraftigt loko-
motiv kunde byggas. Hedley ut-
förde 1813 det första brukbara 
lokomotivet och tillika det första, 
som försågs med panna af smidt 
järn, bild 35. På hvardera sidan 
om den främre panngafveln be-
fann sig i en nitad mantel af 
järnplåt en 1 m lång ångcylin-
der med 230 mm inre diameter 
och 914 mm slag. Hvardera 
kolfstången verkade på en lång, 
öfver pannan befintlig häfarm, 
som var fäst baktill vid skor-
stenen. Från hvar och en af 
dessa häfarmar öfverfördes de 
upp- och nedgående rörelserna 
genom länkstänger och vefvar 
till en under pannan uppsatt 
blindaxel, som därigenom kring-
vreds. Dess vridningsrörelse 
öfverfördes genom kuggväxlar 
till de båda hjulaxlarna. Loko-
motivet var således ett tvillinglokomotiv och kunde betraktas som fyrkoppladt. 
Eldröret var böjdt = -formigt, och eldöppningen låg vid sidan af skorstenen. 
Förbränningsgaserna måste således två gånger gå genom pannan och kunde 
därigenom bättre afgifva sitt värme. Detta var en för den tiden betydelse-
full anordning. Ett af Hedleys lokomotiv kalladt »Puffing Billy» (»pustande 
Ville») inköptes efter nära 50-årig använding för Kensington museet, där 
det nu intager en hedersplats bredvid Stephensons segerrika lokomotiv 
» Rocket». Bilden visar äfven, att den förbrukade ångan utleddes i skorstenen. 
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85. Hedleys lokomotiv, 1813. 

36. G. Stephensons drifanordning, 1814. 

37. G. Stephensons lokomotiv, 1815. 
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Om denna anordning är gjord af Hedley, känner man ej. Hans patentbref 
af år 1813 innehåller intet därom. Hedley byggde 1815 ett liknande loko-
motiv med fyra axlar, alla drifna genom kuggutväxling från en blindaxel. 

155. Ar 1814 ingrep George Stephenson i lokomotivets utveckling. 
Denne märklige 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 hästdrifvare vid en kolgrufbana till maskinskötare vid 
gruf vans uppfordringsverk. Genom sin duglighet gick han vidare framåt 
och bief uppsyningsman för grufmaskinerierna, ständigt arbetande på för-
bättringar. Särskildt ifrigt arbetade han på förbättringar af lokomotivet och 
utbildade det med säker och praktisk blick samt gaf det, biträdd af andra 
erfarna män, den konstruktionsform, som satte det i stånd att blifva det 
främsta redskapet för nittonde århundradets kulturutveckling. Den 25 juli 
1814 togs Stephensons första, lokomotiv i bruk på Killingworthgrufvans järn-
väg. Typen var en förening af Hedleys och Blenkinsops och framgår drif- 

38. G. Stephensons lokomotiv, 1825. 

anordningen af bild 36. Lokomotivet utvecklade omkring 6-7 hkr och 
• förmådde draga en vagnslast på 30,6 ton uppför en stigning 1 : 450 med en 
hastighet af högst 6 km i timmen. Men efter det första driftåret visade 
det sig ej medföra någon fördel framför den hittillsvarande hästdriften, 
hvarför det ansågs förfeladt. Ar 1815 byggde Stephenson sitt andra loko-
motiv. På detta voro alla kugghjul borttagna och vefvarna fästa direkt på 
hjulen, bild 37. Kopplingen mellan axlarna skedde genom en kedja, som 
var lagd öfver ett på hvardera axeln fäst tandhjul. Han hade tänkt sig 
en invändigt mellan hjulen anbragt koppelstång, men med smideshandtverkets 
ståndpunkt på den tiden kunde vefaxlar med tillräcklig styrka ej erhållas. 

En brist på alla hittills utförda lokomotiv var den fullständiga frånvaron af bär-
fjädrar. För att råda bot härför sökte Stephenson använda sig af, hvad han kallade, ång-
fjädrar. På lagerboxarna voro fästa uppåt riktade kolfstänger, hvilkas kolfvar befunno 
sig i cylindrar, som stodo i förening med pannans vattenrum, och var det således ång-
trycket, som skulle verka fjädrande. Denna anordning lyckades ej, och inom kort bör-
jade bärfjädrar af stål att användas. 
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Under de följande åren byggde Stephenson lokomotiv för olika kol- 
banor i England. Sedan han år 1823 blifvit ledande byggnadsingenjör 
för den för hästdrift afsedda järnvägen Stockton—Darlington, lyckades 
han förmå denna järnvägs förvaltning att beställa tre lokomotiv. Dessa 

byggdes vid den af honom 
år 1823 grundlagda, seder-
mera världsbekanta loko- 
motivverkstaden i New-
castle-on-Tyne och i sep- 

i 	tember 1825 levererades 
F 	 i det första af de tre loko- 

motiven. Å detta var kopp- 
w 	 lingen mellan axlarna ej  	utförd med kedja, utan ge- 

nom   på hjulens utsidor 
fästa koppelstänger. Bild 38
angifver lokomotivets yttre 
utseende. Dess hastighet 
var ej stor, hvarför å Stock- 

.1- 	 ton—Darlington-järnvägen 
ända till år 1830 blott gods-
tågen framfördes med loko-
motiv. De en större hastig-
het fordrande persontågen 
däremot med hästar! 

` 	 156. Vid denna tid 
började jämte Stephenson 
Thimothy Hackworth att 

`( 11 bygga lokomotiv. Han om- 
byggde 1827 ett till nyss-
nämnda järnväg året förut 
levereradt lokomotiv, från-
gående den hittills bruk- 

	

	liga cylinderanordningen 
ofvanpå pannan och an- 

	

-  	bragte, bild 39, en cylinder 

	

mir 	t på hvardera sidan om pan- 
nan på så sätt, att cylinder-
kraften verkade å en och 

	  samma axel och voro vef- 
varna ställda i 90° vinkel. 
Detta var ett viktigt fram-
steg, ty denna drifanord-
ning, frånsedt cylindrarnas 

	

C~ 	ø 	 lodräta läge, kom därefter 
allmänt i bruk och har 

	

' 	 r s  s 	_~~► 	bibehållit sig intill våra 
3 	y 	•:, 	 - dagar. På detta lokomotiv 

	 #4744  ' ,  .~ ~~~  användes äfven för första 
.  .u ...  gången det för förbrän 

► urngen så viktiga koniskt 

	

   förminskade blästerröret, 
inriktadti skorstenens midt. 

39. Hackworths lokomotiv, 1827. 

40. R. Stephensons lokomotiv, 1828. 

41. béguins lokomotiv, 1829. 
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157. År 1828 öfverlämnade George Stephenson ledningen af sin verkstad åt sonen 
Robert Stephenson. Denne upptog Hackworths cylinderanordning, men lade cylindrarna 
därjämte något lutande, bild 40. Hjulen voro af trä med järnbeslag. Eljest götos hjulen 
i ett stycke af tackjärn, tills Wood 1827 införde särskildt för sig utförda hjulringar af 
smidesjärn, hvilka fästes å hjulstommen. 

158. I Frankrike började ingenjören Marc Séguin år 1829 att bygga lokomotiv. 
Han ersatte det hittills använda stora eldröret med ett antal tuber, och försåg pannan med 
en särskild af vatten omgifven eldstad. För att erhålla det för förbränningen erforderliga 
draget försåg Séguin lokomotiven med en på tendern anbragt fläkt, drifven från bakre 
tenderaxeln, bild 41. Denna fläkt utbyttes dock snart mot ett blästerrör. Men så god 
Séguins panna än var, så föga dugligt var hans maskineri. Det hade dock hans lokomotiv 
visat, att tubpanna och blästerrör äro två för ett lokomotiv oundgängliga beståndsdelar. 
Blott deras samtidiga anordnande i förening med ett enkelt utfördt maskineri kan göra 
lokomotivet lifskraftigt, hvilket älven de båda Stephensönerna snart skulle visa. Detta 
tillfälle erbjöd sig vid öppnandet af Liverpool—Manchesterbanan. 

42. R. Stephensons lokomotiv ,Rocket.-, 1829. 

159. G. Stephenson utsågs 1826 till öfveringenjör vid byggandet af 
den 48 km långa banan mellan Liverpool och Manchester. Afsikten var från 
början, att tågen å densamma skulle framföras förmedelst lina genom 21 på 
olika ställen af banan uppställda fasta ångmaskiner, men genom Stephensons 
bemödanden öfvergafs denna tanke, och på hans förslag utlystes en pristäflan 
för det bästa lokomotivet. Därvid föreskrefs, att lokomotiven ej finge väga mera 
än 6 ton, att de skulle kunna framföra tre gånger sin egen vikt med 16 km 
hastighet i timmen samt hvila på fjädrar och hafva ett panntryck af högst 
3'/z  atm. Tillverkningskostnaderna skulle ej öfverstiga 10 000 kronor. 
För det bästa lokomotivet utsattes ett pris på omkring 9 000 kr. 

Till täflingen i oktober 1829 vid Rainhill å ifrågavarande bana anmäldes 
fem lokomotiv, af hvilka tre tillätos täfla. Dessa voro »Rocket» (Raketen) af 
R. Stephenson i Newcastle, »Sanspareil» (Utan like) af Hackworth i Darling- 
ton samt »Novelty» (Nyheten) af John Ericsson och Braithwaite i London. 
Lokomotivens yttre utseende och anordning framgå af bild. 42-44 samt 
de till lokomotiven hörande pannornas af bild. 45-47. De två förstnämnda 
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voro försedda med särskilda tendrar för medförande af koks och vatten. 
»Novelty» var däremot utan tender och hade koksen förvarad i korgar fram-
för pannan samt medförde vattnet i en mellan ramarna belägen behållare. 
Det var således ett tanklokomotiv. »Rocket» var försedt med tubpanna och 
har grundformen i denna pannkonstruktion bibehållit sig intill våra dagar. 
Tuberna voro 25 st. af koppar med 70 mm diam. samt 1,8 m långa. 

	

11 	

Af de täflande lokomo- 
tiven var det endast »Rocket», 
som uppfyllde alla fordringarna. 
Båda de andra kunde ej full- 

	

Ill 	

borda täflingen på grund af in- 
träffade skador å matarpum- 
parna,_ 	men så länge de gingo, 
uppfyllde de bestämmelserna. 
»Novelty» vann på grund af 

~, 	 sitt nätta utseende de flesta 

r 1---•----•-•- 
jbeundrarna. Efter dessa täf- 
QI 	 ~ J 	lingar ersatte Stephenson de 

k{    	
båda ångafloppen, se bild 42, 
med ett enda blästerrör i likhet 

~`~~ 1~~f  1 	 med det å »Sanspareil», hvari- 
~~~I~~
~ 	

~.,~I~  I 	 genom dess arbetsförmåga tre- 
N "T►~~~~ 
—~E 	_  o~ 	 dubblades. Äfven de båda andra 
?I ~~ ~"l l \~~ 	 lokomotiven förbättrades. 

I  ~~~I~~ 	 160. På följande af Ste- 
phenson byggda lokomotiv lades 

43. Hackworths lokomotiv »Sanspareil», 1829. cylindrarna i alltmera nära våg-
rätt läge, men först på ett 

af Hackworth 1830 
byggdt lokomotiv, 

41 	bild 48, voro cylin4- 

	

I 	rarna lagda fullt våg- 
/ 	rätt samt dessutom 

	

r - 	 belägna under pan- 
nan mellan hjulen. 
Detta lokomotiv var 

	

l 	 ø 	 äfven det första, 
hvars panna var för-
sedd med ångdom. 
Sedan Stephenson 
byggt ytterligare 

några lokomotiv, af 
hv 	kallka a- 
des 	

det sista som 
des »Plana», och som 

	 var försedt med alla 

	

44. John Ericssons lokomotiv »Novelty», 1829. 	då uppfunna förbätt- 
ringar, kan man säga, 

att lokomotivens första utvecklingsskede slutat. Hvad som härefter kommer, 
är endast ett vidare utbildande och förbättrande på grundvalen af småningom-
vunna erfarenheter. Lokomotivet är således icke en mans uppfinning, utan 
mångas. 

England försåg under de närmast följande årtiondena de järnvägsbyg-
gande länderna med största delen af de lokomotiv, de behöfde. 
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47. Pannan till 'Novelty,. 

4:5. Pannan till »Rocket». 
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46. Pannan till »Sanspareil». 
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48. Hackworths lokomotiv, 1830. 

49. Lokomotiv af Planétklassen. (Byggdt af Fenton 1834). 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



161, I Amerika 
tyckes tanken på att an-
vända lokomotiv ha upp-
stått först år 1825. Och 
när så småningom ryktet 
om lokomotivens framgång 
i England nådde Amerika, 
sände ett kanalbolag år 
1828 sin ingenjör H. Allan 
till England för att studera 
därvarande järnvägsför- 

•~ 	hållanden. Han inköpte 
' 0 '  fyra lokomotiv; ett af dem 

~I~ 	~~~ 	var det i bild 40 visade. 
` 	De andra liknade de af 

1115 

	
Hedley utförda, bild 35,  
men voro de båda drifax-
lama kopplade ej genom 
kuggväxlar, utan med kop- 
pelstänger. Men de fyra 
lokomotiven kunde ej an-

vändas. På det första, levereradt af 
Stephenson, kunde man ej »hålla ånga» 
och de andra tre voro för tunga. 

162. I Amerika byggdes de 
första banorna så billigt som möjligt 
med svag öfverbyggnad och synner-
ligen skarpa krökningar, och var man 
därför tvungen att från början tillgripa 
boggier, hvilka därefter blefvo en nöd-
vändig betingelse för den amerikanska 
järnvägsdriften., Likaledes voro de 

= 	►cf~~ ~+ p 	första i Amerika byggda lokomotiven 
ø ® 	 mycket lätta. Ar 1832 byggdes af 

John Jervis det första amerikanska 
boggilokomotivet, bild 50. Efter Jervis 
ritningar byggde sedermera Stephen-

51. Baldwins lokomotiv ')Old Ironsides», 1832. son 1833 flera lokomotiv med boggi 
för en amerikansk bana och äfven andra 

engelska lokomotiv-
firmor levererade dy-
lika lokomotiv till 
Amerika, och tjänade 
dessa i mer eller 
mindre grad den upp-
blomstrande ameri-
kanska lokomotivtill-
verkningen till före-
bild. Men de 1831 
anlagda Baldwinverk-
städerna i Filadelfia 
gingo efter kort tid 
sina egna vägar och 
utbildade en inhemsk 
lokomotivbyggnads-

konst. Det första här 
år 1832 byggda loko-
motivet visas i bild 51. 
Det har ingen boggi, 
hvilket dock är fallet 
med de fr. o. m. 1833 

	

_ 	byggda lokomotiven, 

Nt . OR
LIO = 

	

~ 	bild 52. 

	

~~~~►~~ ~~~~~!/  	163. Baldwin an- 
vände redan tidigt ett 
2-3 gånger så högt 

50. Jervis lokomotiv 1832. 

52. Baldwins lokomotiv, 1833. 
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ångtryck som 
i England (3-
81/a atm.) var 
brukligt samt 
gjorde en del 
förbättringar å 
lokomotiven. I 
förening med 
andra senare 
grundade loko-
motivverkstä-

der bar Bald- 

.i MMI I W41 

IN)~% 1111 
55. Lokomotivet Saxonia» för Leipzig —Dresdenbanan, 1838. 

55 

53. Nürnberg—Fürth Lavans f~;rsta lokomotiv. (Byggrit af Stephenson 1835). 

winds fabrik 
småningom 

bragt det ameri-
kanska loko-
motivet till dess nuvaran-
de ståndpunkt och förlänat 
det dess egendomliga prä-
gel, som skiljer det från 
alla andra länders. Väl-
diga lokomotiv hafva upp-
stått, och godstågsloko-
motiv med 6, ja upp till 8 
och 10 axlar förekomma 
ofta, bild. 113. Dessa stora 
lokomotiv väga utan ten-
der 110 till 190 ton med 
axeltryck på ända till 
26 ton! 

164. De första loko-
motiven i Tyskland 
byggdes redan åren 1815 
—1818 på kungliga gju-
teriet i Berlin efter rit-
ningar från England och 
under ledning af tvenne 
hyttingenjörer Kriegar 
och Schmahel. Lokomo-
tiven voro afsedda för 
en koljärnväg och lik- 

54. Tendern till Nürnberg--Fürth banans första lokomotiv 
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nade det i bild 33 visade. När sedan det tyska banbyggandet efter engelsk förebild år 1835 
började med anläggning af banan Nürnberg—Fürth, försågos de första järnvägarna med engel-
ska, sedermera äfven med amerikanska lokomotiv. Det första för nyss nämnda bana anskaffade 
lokomotivet, bild 53, byggdes af R. Stephenson 1835, och i den till detsamma hörande tendern, 

56. Borsigs första lokomotiv, 1841. 

= 	bild 54, igenkännes 
den ännu i dag bruk-
liga grundformen. 

165. År 1838 
byggdes i Übigau vid • 

— 	 Dresden för Leipzig 
~I■I  

I 

 
—Dresdenbanan det 

 förrstata användbara 
tyska lokomotivet, 

bild 55, och under de 
därpå följande årtion-
dena tog det tyska 
lokomotivbyggandet 

ett kraftigt uppsving 
och inslog snart på en 
sg 

57. Egestorffs första lokomotiv, 1846. 	 Mänassåd
ådaann riktning. 

a som Bor- 
sig och Schwartzkopf i 

Berlin, Kessler i Karlsruhe, Ma„!ei i 
München, Henschel i Kassel, Egestorff 
i Linden vid Hannover likasom Hart. 
mann i Chemnitz grundade verk-
städer, som försågo de tyska banorna ,, 	med deras behof af lokomotiv. 

	 v 	: ' 	r 	Borsig byggde 1841 sitt första a.! w .,~. -----`1"-...a  ~  .a  -~-~~=,', lokomotiv, bild 56, hvilket på ett 
•f~` 	rtm 	 w 1  ~~ L. 	~;~'  i : glänsande sätt bestod profvet, och 

,.....L.1...._4— 	4 	~ 	 1! under de två följande åren byggde 
han sedan 22 st. På de närmast 
följande lokomotiven vidtogos en 

/-: 	 _ 	 I ; L 	del förädringar. Så bief t. ex. 
• 4:; ;..  r'  ~~~ 	F<  . 	boggin öfvergifven och efter engelskt 

mönster ersatt med en löpaxel, 
Stephensons slidstyrning användes 
m. In. 

	

Egestorj byggde 1846 sitt första 	1 
lokomotiv, bild 57, och Henschel levererade sitt första år 1848, bild 58. Detta hade två 
kopplade axlar samt en tvåaxlig boggi. 

Så fortgick lokomotivbyggandet i Tyskland med allt större och större framsteg och 

58. Henschels första lokomotiv, 1848. 
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utan öfverdrift kan sagas, att under de sista årtiondena ha de viktigaste insatserna på 
lokomotivbyggandets område gjorts af tyska och amerikanska lokomotivbyggare. 

166. Hvad som mest fört lokomotivbyggandet framåt, är använd-
ningen af kompoundsystemet och öfverhettad ånga. 

Redan år 1834 uttog holländaren Röntgen patent på kompoundmaski-
ner och omnämnde samtidigt, att de kunde användas för lokomotiv. Men 
först åren 1848-1850 ombyggdes i England af John Nicholson tvenne loko-
motiv till kompoundlokomotiv. Det var dock först år 1876, som det lycka-
des schweizaren Mallet att framställa en fullt användbar anordning för 
kompoundlokomotiv och efter honom följde en mängd uppfinnare på detta 
område såsom tyskarna von Borrfes och Lindner, engelsmannen Worsdell, 
österrikaren Gölsdorf, svensken Mellin m. fl., dels förbättrande förut befint-
liga system, dels framträdande med nya. För några af dessa system redo-
göres i styckena 1046-1055. Med införandet af fyrcylinderlokomotivet år 
1885 genom fransmannen de Glehn, inbröt ett nytt och betydelsefullt skede 
i utvecklingen och användningen af kompoundlokomotiv. 

An mer betydelse än införandet af kompoundsystemet har använd-
ningen af öfverhettad ånga haft. Redan 1863 finner man försök att an-
vända öfverhettad ånga och 1870 pröfvades i Amerika dess användning 
för lokomotiv, men först år 1898 lyckades det tysken Wilhelm Schmidt att 
framställa en för lokomotiv passande öfverhettare. Vid hans system fram-
trädde först de stora fördelarna hos öfverhettad ånga och nu. uppstodo i 
rask följd ett flertal anordningar. För några af dessa redogöres i styckena 
588-614. 

167. Bilderna 94-114 återgifva några af de senare årens utländska 
lokomotiv. Några uppgifter angående dessa lokomotiv återfinnas i samman-
ställning VII sid. 88. 

168. Järnvägsbyggandet i Sverige. Några år innan frågan om an-
läggandet af statsbanor i Sverige kommit i ett afgörande skede, började 
ett för sin tid ingalunda oansenligt nät af s. k. bruks  b an o r anläggas inom 
Värmland. För ändamålet grundades en del bolag, och det första af dem 
var Fryksta järnvägsaktiebolag. Detta bolags bana, hvars hela längd 
utgjorde 8 km, gick mellan Fryksta lastplats vid Frykensjöns södra ände 
till Klarälfven. Spårvidden utgjorde 3' 81/2" engelskt mått = 1,099 m, 
största lutningen 1: 40. Vagnarna drogos upp för stigningen af hästar. Första 
spadtaget på denna Sveriges första järnväg togs den 5 maj 1849, och redan 
samma år blef banan färdig. 

Aret efter Frykstabanans fullbordande anlades, sedan ständerna vid 
1847-48 års riksdag anvisat statsbidrag, mellan Kristinehamn och södra 
ändan af sjön Ullvättern vid Sjöändan, den 17,7 km långa Kristinehamn 
—Sjöändans järnväg, jämväl afsedd för hästdrift, som emellertid 1858 
utbyttes mot ångdrift. Spårvidden var äfven här 1,099 m. 

I början af 1850-talet anlades äfven i Värmland en förenad sjö- och 
järnvägsförbindelse för ett enskildt bolags räkning. Mellan sjöarna Öjevät-
tern och Mögsjön byggdes nämligen Lillfors—Storforsbanan och mellan 
Yngen och Östersjön Kroppa järnväg. Från Ullvättern, till hvars södra 
ände den nyssnämnda banan från Kristinehamn ledde, fanns genom Nors-
bäckens kanal förbindelse till Ojevättern, och äfven mellan Mögsjön och 
Östersjön fanns trafikbar vattenled. Öfver sjöarna och genom öfriga vatten-
leder befordrades vagnarna på pråmar. På järnvägarna skedde trafiken till 
en början med hästar. A Kroppabanan utbyttes emellertid hästarna snart 
mot lokomotiv. 

En ännu vidsträcktare förbindelse erhöll denna förening af banor och 
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sjötrafikleder med de banor, som vid samma tid från Yngen utlades åt olika 
håll. Västerut sträcktes Yngs—Daglöse järnväg, äfven den afsedd för 
hästdrift. För trafikens besörjande öfver den 90 m höga landthöjden mel-
lan de båda sjöarna anlades å den brantaste delen däraf ett lutande plan i 
lutning 1: 3,76 af 135 m längd, hvarå de nedgående lastade vagnarna drogo 
upp de uppåtgående tomma eller delvis lastade vagnarna medelst en stål-
trådslina, en anordning, som utan afbrott 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 0,64 m spårvidd. 

Genom ytterligare ett med detta sammanhängande system af vattenvägar 
och hästbanor vanns en för bruksdriften inom Värmland på sin tid mycket 
betydelsefull förbindelse ända från Vänern upp till grönsen mot Dalarna. 

Ar 1857 anlades en bruksbana för ångdrift vid Atvidabergs kop-
parverk i Östergötland och samma år Vessman—Barkens järnväg i 
Dalarna, samt i slutet på 1850-talet Norrköping—Fiskeby, Hudiksvall 
—Forsa och Söderhamn—Bergvikens järnvägar, hvilka båda sist- 
nämnda fullbordades 1860-61. 

169. Första gången anläggandet af järnbanor på allvar kom på tal i 
landet var i en motion, som den 30 mars 1829 framlades på riddarhuset 
af Gustaf af Uhr. Han föreslog anläggandet af en »järnrailväg» mellan 
ett par hamnplatser vid Vättern och Hjälmaren. Hans förslag hade ingen 
påföljd och ansågs outförbart, emedan Sverige med dess is och snö vinter-
tiden ej hade några behof af järnvägar, och att en så lång järnväg omöj- 
ligen skulle kunna aktas för åverkan och förstörelse af kringboende, som 
»icke lära uraktlåta tillfället att där hämta sitt järnbehof». 

Det nya uppslaget hade kommit för tidigt — ett halft år tidigare till 
och med än den betydelsefulla täflingen vid Rainhill och året före öppnan-
det af Liverpool—Manchesterbanan. 

I samband härmed må nämnas, att i den engelska tidskriften Engineering för den 
25 december 1891 finnes en uppsats med öfverskriften »A Swedish railway project one 
hundred years ago» (Svenskt förslag till järnväg för 100 år sedan) af följande innehåll: 
»Nära 40 år innan Stephenson vann sin stora seger, uttänkte en svensk ingenjör vid namn 
Karl Högström ett lokomotiv efter samma grunddrag som Trevethicks och Vivians lokomo-
tiv. Han utvecklade älven planen för en verklig järnväg Hans första tanke var, att bans 
lokomotiv skulle användas på vanliga vägar, men han fann snart, att oöfvervinneliga svårig-
heter vidlådde detta slags förflyttning, och han framlade därför år 1791 en järnvägsplan. 
Skenorna skulle vara af gjutjärn med slät öfversida, och hjulen skulle hafva en utstående 
fläns för att förekomma urspårning. Som han ansåg, att friktionen mellan släta hjul och 
släta skenar skulle vara otillräcklig för framdragande af tunga tåg, föreslog han, att ett 
tandhjul å lokomotivet skulle drifvas mot en kuggstång, lagd midt 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 drifvas enbart med ånga. Förslaget bief lagdt till sidan och Högström begaf sig 
till utlandet. Hans vidare öden äro okända. 

Att döma af det riktiga sätt, på hvilket namnet Karl Högström är återgifvet, kan 
man med säkerhet antaga, att författaren af den återgifna 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 begaf sig utomlands. dir det således en svensk som först fram-
kommit med förslaget om järnvägsdrift med ånglokomotiv? 

170. Vid 1840-41 års riksdag förekom en ny motion om järnvägs-
anläggningar, men ledde till intet resultat. Det var först genom grefve 
Adolf Eugen von Rosens målmedvetna arbete, som frågan om järnvägsbyg-
gandet här i landet drefs 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, 
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i december 1848 tillstånd att anlägga en järnväg mellan Örebro hamn 
Skebäck vid Hjälmaren och Hults lastplats vid Vänern. Nödigt kapital kunde 
dock ej inom landet uppdrifvas. Det utländska kapitalet måste inbjudas, 
och för att göra företaget mera begärligt ville man utsträcka banan från 
Orebro till Köping, hvarigenom en hamn vid Mälaren kom att beröras af 
järnvägen. Staten skulle äfven deltaga i kostnaden, och sedan frågan varit 
före vid 1850-51 års riksdag beslöts, att järnvägen skulle byggas mellan 
Köping och Hult, och att den skulle vara färdig till 1855 års slut, samt 
att staten skulle garantera bolaget en årlig inkomst af 5 procent å den 
beräknade anläggningskostnaden. Men först år 1857 öppnades sträckan 
Örebro—Arboga och tio år senare sträckan Arboga—Köping. Ban-
sträckan Orebro--Hult kom aldrig till utförande. Örebro—Svartåbanan ligger 
dock i dess riktning. 

Vid 1850-51 års riksdag beviljades därjämte ett mindre bidrag till en 
bana mellan Nora och Örebro. Ändpunkten blef sedermera ändrad till Er-
valla station å Köping—Hultbanan, och 1856 öppnades den 18 km långa 
sträckan mellan Nora och Ervalla. Denna bana utgör Sveriges första 
normalspåriga järnväg för lokomotiv. 

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

171. En för järnvägsbyggandet i Sverige betydelsefull riksdag var 
riksdagen 1853-54. Då beslöts på regeringens förslag anläggandet genom 
statens försorg af stambanor, förbindande i främsta rummet Stockholm 
med Göteborg och Malmö. Den man, som fick sig detta värf anförtrodt, 
var öfverste Nils Ericson, broder till John Ericsson. Den 22 januari 1855 
uppdrog konung Oscar I åt Ericson att leda utförandet af statens järn-
vägsbyggnader med full makt och myndighet att efter eget bepröfvande och 
på eget ansvar ordna alla hithörande arbeten. 

Arbetet på statens järnvägsbyggnader började den 30 april 1855, då 
första spadtaget togs vid Skafveryd i närheten af Alingsås, och den 1 de-
cember 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—Göte-
borg, öppnades i sin helhet den 8 november 1862 och Södra stambanan, 
Malmö—Falköping-Ranten, den 1 december 1864. Den 19 juni 1871 öpp-
nades Nordvästra, stambanan, .Laxå—Charlottenberg (riksgränsen mot 
Norge), för allmän samfärdsel och Östra stambanan, Katrineholm-Näs-
sjö, öppnades den 23 november 1874. Byggandet af Norra stambanan, 
StockhOlm—norrut, började den 1 december 1863 och har sedan oafbrutet 
fortgått i olika skeden, nådde riksgränsen mellan Jämtland och Norge 1882, 
riksgränsen mellan Norrbotten och Norge 1902 samt blir spårlagd till Veittijärvi, 
9,5 km från gränsen mot Finland, mot slutet af innevarande år 1911, hvarefter ba-
nan kommer att fortsättas till finska gränsen samt till Haparanda och Matarengi. 

År 1896 inköpte staten en följd af fem mellan Göteborg och Malmö 
byggda enskilda järnvägar, hvilka utgöra den s. k. Västkustbanan, och 
år 1907 öppnades statsbanan genom Bohuslän mellan Strömstad och 
Göteborg. Från Krylbo till Mjölby sträcker sig statsbanan Krylbo—
.11ölby, bestående utaf af staten dels inköpta, dels byggda bandelar. Ban-
delen Mjölby—Hallsberg inköptes 1879 och delen Orebro—Frövi 1899. 
Bandelarna Hallsberg—Örebro och Frövi—Krylbo äro byggda af staten, 
den förra öppnad 1862, den senare år 1900. 
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Mellan Östersund och Volgsjön i Vilhelmina socken, Västerbottens län 
samt Gällivare och Porjus pågå byggandet af statsbanor, hvilka skola utgöra 
led i den stora  stambana, som under namn af Inlandsbanan är planlagd 
från Bohusläns kust upp genom Dalsland, Värmland, Dalarna, Härjedalen 
och Jämtland samt Väster- och Norrbotten upp till stambanan Luleå—Riks-
gränsen. Samtidigt pågår byggandet af en statsbana från Järna- öfver, 
Nyköping till Norrköping, statsbanan Järna—Norrköping. 

Landets statsbanenät har sålunda numera nått en sådan utveckling, 
att det sträcker sig från rikets sydligaste till dess nordligaste delar och från 
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59. sFörstlingenn, Munktells mek. verkstad, 1847. Första i Sverige byggda lokomotiv. 

dess östra till dess västra kuster och omfattar en banlängd, som vid 1911 
års början uppgick till icke mindre än 4 422 km. 

För att erhålla direkt förbindelse med utlandet, drifver statens järn-
vägar äfven tågfärjetrafik. Den första tågfärjeleden från Sverige inrätta-
des 1892 af danska statsbanorna mellan Hälsingborg och Helsingör och 1895 
öppnades tågfärjeförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn, först med 
dansk tågfärja och från och med år 1900 äfven med en svensk. Slutligen 
öppnades år 1909 världens längsta tågfärjeled, den mellan Trälleborg 
och Sassnitz, å hvilken trafiken ombesörjes af två svenska och två tyska 
tågfärj or. 

172. Vid den märkliga järnvägsriksdagen 1862-63 uppkom en väldig 
strid om bred- eller smalspåriga järnvägars inbördes företräden. Förespråkarna 
för smalspårbanor gingo till och med så långt, att de yrkade på, att de redan fär- 
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diga stambanorna borde ändras till smalspåriga. Slutet på striden bief, att man 
enades om, att stam- och hufvudbanorna äfvensom sammanbindningsbanorna 
mellan dem borde såsom pulsådror för hela landets samfärdsel fortfarande 
utföras med normal spårvidd, hvaremot bibanor och lokalbanor borde utföras 
efter de fordringar och förhållanden, för hvilka de voro afsedda, således smal-
spåriga, om därmed bättre ekonomiskt utbyte vunnes. Någon bestämmelse om 
spårvidden utfärdades ej, hvilket hade till följd, att det smalspåriga nätet kunde 
vid en viss tidpunkt förete en uppsättning af ej mindre än 13 olika spårvidder. 

Vid nyssnämnda riksdag stod striden icke blott om spårvidden, utan äfven 
bland annat om, huruvida eller på hvad sätt enskilda järnvägsföretag borde 
af staten understödjas eller ej. Redan 1859 hade framkastats, att det en-
skilda järnvägsbyggandet skulle upphöra, tills statsjärnvägarna fullbordats, 
men det oaktadt beviljade nämnda riksdag nära 10 miljoner kronor till un-
derstödjande medelst lån af enskilda järnvägsanläggningar. Det var uppsla-
get till utvecklingen af vårt storartade enskilda järnvägsnät, och innan riks-
dagen ännu afslutats, bildades flera bolag för byggandet af enskilda banor. 

Som förut omnämnts, öppnades Nora—Ervalla järnväg, landets första 
normalspåriga järnväg för ångdrift, år 1856. Ännu år 1870 fånnos ej mera 
än-  539 km enskilda järnvägar, men under följande tioårsskede bedrefs järn-
vägsbyggandet så, att vid början af år 1880 det enskilda järnvägsnätets 
sammanlagda längd utgjorde 4 375 km. Vid början af år 1890 hade samma 
nät en utsträckning af 5 528 km, vid 1900 års början 7 535 km och vid in-
gången af år 1911 9 392 km. 

173. Lokomotivbyggandet i Sverige. Det är icke utländska lokomo-
tiv, som först kommit till användning i vårt land, ty redan innan det första 
engelska lokomotivet infördes, hade en svensk verkstad försökt sig på att 
bygga lokomotiv. Det är Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna, 
som har äran att i detta fall vara banbrytare. För en grufbana vid Nor- 
berg började denna verkstad år 1847 att bygga det i bild 59 återgifna loko-
motivet, kalladt »Förstlingen», hvilket levererades 1848 och då sändes till 
Norberg, där det dock antagligen aldrig begagnades. 

Genom att anbringa cylindrarna 
mellan de båga hjulaxlarna och använda 
vefstakar åt båda hållen, hvarför kolf-
stången genomgick båda cylinderlocken, 
sökte man undvika koppelstänger. Men 
olyckligtvis visade sig maskineriet ej 
vilja »gå rundt» på grund af den bänd-
ning, som vid kolfvens midtställning 
uppstod mellan vefvarna. Lokomotivet 
stod afställdt till år 1852 eller 1853, då 
det inköptes af Nora—Ervallabanans 
byggare,hvilken lätnedföra det till Munk-
tells verkstad. Lokomotivet, som ur-
sprungligen var byggdt för 890 mm spår-
vidd, ombyggdes här för normal spår-
vidd samt försågs dessutom med koppel-
stänger. För att koppeltapparna ej skulle 
bli för långa, men koppelstängerna det 
oaktadt kunna gå förbi cylindrarna, voro 
stängerna krökta in mot tapparna. 

Hjulen voro helgjutna af tackjärn 60. Delar af »Förstlingen», Örebro läns museum. 
och bade en diameter af 645 mm. Någon 
säkerhetsventil fanns ej, utan endast en 
utblåsningskran, som användes, om trycket bief för högt. Tryckmätare (manometer) i den 
bemärkelse man nu menar, saknades, men ersattes genom ett en fot långt 1'/," rör, i hvilket 
fanns en spiralfjäder, i nedre ändan försedd med en kolf. När ångan tryckte på denna, 
gafs genom någon anordning tillkänna på en skala, graderad till 100, huru högt trycket var. 
Vanligen användes ej högre tryck än till 50. Tender saknades till en början, men under 
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lokomotivet var fastsatt en plåtlåda till förvaring af vatten. Denna togs som olämplig shart 
bort och ersattes med en vanlig öppen godsvagn, som anordnades till tender. Lokomotivet var 
försedt med skrufbroms och lär ha vägt 80 skeppund bergsvikt = 17 680 kg. Det eldades med 
ved under de första åren, senare delvis med koks. Hastigheten uppgick vanligen med 8 vagnar 
lastade med grus till en mil i timmen, men lokomotivet var så »starkt", att det kunde draga 
ända till 10 vagnar lastade med grus. Första trafiksändning, som » Förstlingen" drog,utgjordes 
af 75 skeppund = 16 570 kg tackjärn från Hammarby bruk till Øbergshammars bruk.`) 

Under flera år uppehöll lokomotivet trafiken på Nora—Ervalla järnväg, tills "det slut-
ligen såldes som skrot till Halldins mek. verkstad i Örebro. Genom lyckliga omständigheter 
finnas ännu delar af detsamma i behåll. Så förvaras på Örebro läns museum i Örebro de 
i bild 60 visade delarna, nämligen ett hjul, en cylinder med kolf och kolfstång samt en vefstake, 
och i Nordiska museets ägo finnas de i bild 61 återgifna delarna, utgörande lokomotivets 
vänstra ram jämte cylinder, kolf, kolfstång, slid och slidstång med vickaxel samt bärfjädrar. 
»Förstlingens» panna såldes år 1882 af Halldins verkstad till Sandviks benmjölsfabrik vid 
Ulfsundasjön intill Stockholm, där den lämnade ånga till kokapparaterna för ben och mjöl. 
Sedan fabriken år 1885 nedlagts, såldes pannan året därpå till Mosebacke varieté i Stock-
holm för att därefter, då den befanns omodern, säljas som skrot. 

Sitt andra lokomotiv levererade Munktells verkstad år 1855 till Fryksta 
järnväg, då på denna hästdriften utbyttes mot ångdrift. Huru lokomotivet, 
som kallades »Fryckstad», var utfördt, angifver bild 62. Från Fryksta 
järnväg kom lokomotivet till Karlskrona, där det användes vid befästnings-
arbetena för att omkring år 1880 inköpas för Karlsborgs fästning. Inköps-
priset var 6 400 kronor. I Karlsborg har det däremot aldrig kommit till 

61. Delar af »Förstlingen», Nordiska museet. 

användning. År 1906 togs det i förvar af statens järnvägar för att uppställas 
i ett blifvande järnvägsmuseum. Bild 63 visar lokomotivets nuvarande ut-
seende, hvilket i vissa delar skiljer sig från det ursprungliga. 

Ar 1857 levererade verkstaden två lokomotiv till Åtvidabergs koppar-
verk och ett till Vessman—Barkens järnväg, samt i och för Kristinehamn—
Sjöändans järnvägs öfvergång till ångdrift till denna bana samma år loko-
motivet »Sjöändan» och följande år lokomotivet »Kristinehamn». Ar 1891 
levererade verkstaden till Kosta—Lessebo järnväg det första inom landet 
byggda Mallet-lokomotivet (stycket 356), tillika landets första kompoundlokomotiv. 

Med sitt trettionde lokomotiv, som levererades 1893 till Smedjebackens järn-
väg, upphörde Munktells mekaniska verkstad att vidare tillverka lokomotiv. 

174. Vid de första statsbanornas anläggande användes gamla från Eng-
land inköpta lokomotiv, hvilka efter det första byggnadsskedet såldes. För 
trafikens skötande beställdes i England hos firman Beyer, Peacock & C:o 
särskilda lokomotiv. De första, som levererades 1856, voro utförda som bild 
64 visar. Af denna typ levererade äfven Nyköpings mekaniska verk-
stad, som 1860 började tillverka lokomotiv. Lokomotiven hade då fått tak på 
hytten samt sidoskärmar, bild 65. Redan 1863 upphörde lokomotivtillverk-
ningen därigenom, att verkstaden nedlades. 

175. Ungefär samtidigt med Nyköpings verkstad hade Motala meka-
1) Se Järnbanebladet 1897, sid. 69. 
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62. »Fryckstad», Munktells mek. verkstad, 1855. Det andra i Sverige byggda lokomotivet. 

viska verkstad bör-
jat tillverka lokomotiv. 
Sitt första lokomotiv 
byggde verkstaden 

1861, en ännu i dag hos 
beställaren, grufbolaget 
Vieille Montagne (utta-
las: Viäj mångtanj), 
Åmmeberg, i tjänst-
göring varande sex-
kopplad tankmaskin, 
bild 66, uppkallad efter 
verkstadens dåvarande 
chef, kapten Carlsund. 
Såsom något anmärk-
ningsvärdt må nämnas, 
att » Carlsund» försågs 

63. 'Fryckstad', 1855. 
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med aftastade slider, saknar flänsar å mellersta hjulparet, samt bromsas med 
klots mot skenorna (skenbroms). 

Sitt andra lokomotiv levererade verkstaden 1862 till statens järnvägar. 
Det var af samma slag, som det i bild 65 återgifna. Ar 1864 nedlade emel-
lertid verkstaden lokomotivtillverkningen för att först år 1876 åter upptaga den-
samma, och har verkstaden t. o. m. år 1911 byggt omkring 470 lokomotiv. 

64. Lokomotivet »Stockholm», Beyer Peacock & C:o, 1856. 

På världsutställningen i Paris 1878 utställde verkstaden ett för statens 
järnvägar tillverkadt fyrkoppladt lokomotiv. Afven å 1897 års utställning 
i Stockholm hade verkstaden ett lokomotiv utställt. 

Verkstadens första kompoundlokomotiv, bild 67, utgick år 1897. Det 
utfördes för Upsala—Gäfle järnväg, och är det första lokomotiv i vårt land, 
på hvilket kolfslider blifvit använda. 

65. Statens järnvägars lokomotiv af äldre nypen, litt. .B 

Sedan verkstaden år 1903 genom förmedling af firman Nydqvist & Holm 
i Trollhättan (stycket 176), erhållit rätten att i Sverige utföra ångöfverhettare 
enligt W. Schmidts system (stycket 591), uppsatte verkstaden sin första 
öfverhettare år 1906 på ett statens järnvägars lokomotiv litt. E. 
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68. Lokomotivet «Trollhättan., Nydqvist & Holms första lokomotiv, 1865. 

65 

Verkstaden har äfven levererat lokomotiv till Norge och Ryssland. 
176. Trollhättans mekaniska verkstad, som grundades år 1847 

af herrar Lidström, Nydqvist och Holm, upptog år 1865 tillverkning af loko- 
motiv på uppma- 
ning af dåvarande 
arbetschefen vid 

Uddevalla—Vä- 
nersborg—Herr- 
ljunga 

	

	

€_ 

järnväg, 
major Adelsköld. , 

Det första lo- 
komotivet levere- 
rades nämnda år 
till Uddevalla— 

Vänersborg— 
Herrljunga järn- 
väg. Dess utseen- 	--.. 

de framgår af 
bild 68. Lokomo- 
tivet var i oafbru- 
ten tjänst till år 
1897, då det- 

67. Motala mek. verkstads första kompoundlokomotiv, det första lokomotiv i 
Sverige med kolfslider, 1897. (Upsala—Gäfle järnväg). 

66. 	Lokomotivet «Carlsund» , Motala mek. verkstads första 
lokomotiv, 1861. 
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samma vid banans ombyggnad till normalspårig af verkstaden återköptes. 
Under årens lopp ha från verkstaden utgått lokomotiv till såväl statens 
järnvägar som enskilda järnvägar samt därjämte till danska, norska och 
finska banor, och kommer verkstaden att t. o. m. år 1911 ha byggt om-
kring 985 lokomotiv. 

Huru lokomotivtillverkningen af firman bedrifvits framgår af följande 
siffror: 

År 1878 levererades det 100:de lokomotivet 
» 1884 	» 	 » 200:de 	a 
» 1890 	» 	» 300:de 	» 

» 1894 	» 	» 400:de 	« 
» 1897 	» 	» 500:de 
» 1901 	» 	» 600:de 	» 
» 1903 	» 	» 700:de 
» 1906 	» 	» 800:de 
» 1909 	» 	» 900:de 	» 

Tjänstevikt af lokomotiv utan tender i medeltal af första 100-talet 24,1 ton 
» » 	» » 	» 	» andra 	» 	24,6 » 

» 	» 	» 	» 	» tredje 	» 	25,9 » 
• » 	» 	» 	» 	» fjärde 	» 	29,8 » 
» » 	» » 	» 	» femte 	» 	30,3 » 
» » 	» » 	» 	» sjätte 	» 	35,2 » 
» » 	» » 	» 	» sjunde 	a 	42,2 » 
» 	» 	>> » 	» 	» åttonde » 	42,2 » 
» » 	» » 	» 	» nionde 	» 	40,1 » 

69. Nydqvist & Holms första kompoundlokomotiv, 1895. (Köping—Hults järnväg). 

På världsutställningen i Paris 1878 liksom å Stockholmsutställningen 
1897 utställde verkstaden lokomotiv. 

Verkstadens första kompoundlokomotiv levererades år 1895 till dåva-
rande Köping—Hults järnväg. Dess utseende framgår af bild 69. 

Sedan verkstaden för sig och för Motala verkstads nya aktiebolag år 
1903 förvärfvat tillverkningsrätten i Sverige af W. Schmidts öfverhettare för 
lokomotiv (stycket 591), byggdes för Bergslagernas järnvägar år 1905 Sveriges 
första öfverhettningslokomotiv, bild 70, hvarefter året därpå följde statens 
järnvägars första öfverhettningslokomotiv, bild 71. 
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70. Sveriges första öfverhettningslokomotiv, Nydqvist & Holm, 1905. 
(Bergslagernas järnvägar). 

71. Statens järnvägars första öfverhettningslokomotiv, lok. litt. A nr 1000, 
Nydqvist & Holm, 1906. 

177. Kristinehamns mekaniska verkstad, numera Aktiebolaget 
Karlstads mekaniska verkstads filial, började år 1867 att tillverka lokomotiv. 
Dess första lokomotiv »Vaulunder», som var sexkoppladt, levererades nämnda 
år till Kristinehamn—Sjöändans järnväg, hvilken då ägde nämnda verkstad 
som reparationsverkstad. Sedan 
lokomotivet senast gått på Köping 
—Uttersberg—Riddarhyttans järn-
väg, togs det 1901 ur trafik och 
såldes följande år för att nedskrotas. 
Sitt andra lokomotiv . levererade 
verkstaden år 1869 till Kroppa järn-
väg. Verkstaden fortsatte seder-
mera att bygga hufvudsakligen 
smalspåriga lokomotiv, men har 
äfven byggt några normalspåriga: 

Intill år 1902, då lokomotiv-
tillverkningen upphörde, hafva från 
verkstaden utgått 78 lokomotiv, 
däraf ett för statens järnvägar. 
Vid världsutställningen i Filadelfia 
1876 hade verkstaden utställt ett 
tanklokomotiv, »Harg», tillverkadt 
för 	Dannemora—Hargs järnväg. 72. Lokomotiv med stående panna, Atlas, Stockholm. 
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Axelanordningen var enligt typen C 1, och var hjulparet under hytten för-
skjutbart. Lokomotivet belönades med bronsmedalj och var det enda euro-
peiska lokomotiv, som fanns på denna utställning. 

178. Aren 1880-81 började nuvarande ..Nya aktiebolaget Atlas i 
Stockholm bygga lokomotiv. Nämnda år byggdes tvenne tanklokomotiv, 
det ena med stående ångpanna för Uddevalla--Venersborg—Herrljunga järn-
väg, snarlikt det i bild 72 visade, det andra för Hälsingborg—Hässleholms 

järnväg. Under de 
följande fem åren 

+ 	 tillverkades intet 
#? 	 lokomotiv, men år 

1886 började åter 
i _► 	 ; 	lokomotiv byggas r ~ . 

samt dessutom un-
der   åren 1887-88 
och 1890 ångvag-
nar för Stockholms 

"~ 	—  södra spårvägar. 
- 	" - 	 Till och med år 

1911 har verksta- 
4.0` 	 - den byggt omkring 

w 	130 lokomotiv och 
ångvagnar. 

Lokomotiv med Lentz' panna, Atlas, Stockholm.
(Stockholm—Saltsjöns järnväg). 	

Ar 1892 bör- 
jade verkstaden 
tillverka lokomotiv 

med den i stycket 454 omnämnda Lentz' ångpanna, bild 738. Med dylika 
pannor har verkstaden byggt sju lokomotiv. Ett af dem àtergifves i bild 73, 

 och ett lokomotiv med dylik puma utställdes af verkstaden på utställningen 
i Stockholm 1897. 

74. Atlas första öfverhettningslokomotiv, 1908. (Halmstad—Nässjö järnväg). 

Sitt första lokomotiv med öfverhettare byggde verkstaden år 1908 för 
Halmstad—Nässjö järnväg, bild 74. Öfverhettaren är en förändring af Coles 
öfverhettare, och för densamma redogöres i stycket 611. 

179. Helsingborgs mekaniska verkstad upptog år 1889 till-
verkning af lokomotiv, och hafva till midten af år 1910 levererats 40 
lokomotiv, af hvilka de flesta gått till enskilda järnvägar i Skåne. Under 

73. 
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år 1910 levererades till statens järnvägar två lokomotiv litt. Ke, de första 
lokomotiv verkstaden byggt för nämnda järnvägar. 

180. Ljunggrens verkstad i Kristianstad började år 1898 bygga 
lokomotiv med ett för Sölvesborg—Kristianstads järnväg och har intill 1911 
års slut byggt ett 20-tal, däraf 12 för statens järnvägar. 

181. Ar 1899 började anläggan-
det af Vagn- och maskinfabriks-
aktiebolagets i Falun verkstäder, 
och 1901 utgick därifrån det första 
lokomotivet, levereradt till statens 
järnvägar. 

Denna verkstad har infört Pie-
locks öfverhettare (stycket 612) samt 
Lentz' ventilstyrning, men ha dessa 
ej funnit någon vidare användning. 
Verkstaden har dessutom år 1910 
börjat bygga lokomotiv utan eldstad, 
s. k. eldfria lokomotiv, bild 75. 75. Lokomotiv utan eldstad, Vagn- och 
Pannan å dessa lokomotiv laddas 	maskinfabriks-aktiebolaget i Falun. 
med ånga från en fast ångpanna. 
Från verkstaden kommer t. o. m. år 1911 att utgå omkring 135 lokomotiv 

182. Ar 1886 byggde Lidköpings verkstad två tanklokomotiv för 
Skara—Kinnekulle—Venerns järnväg, och år 1893 levererade Bolinders 
mek. verkstad i Stockholm tre stycken Mallet-lokomotiv till Jönköping—
Gripenbergs järnväg. 

183. Vid de Svenska järnvägarnas verkstäder förekommer icke 
tillverkning af lokomotiv, men väl hafva vid statens järnvägars verkstad i 
Malmö betydliga ombyggnader af äldre lokomotiv skett. Exempelvis hafva 
sju okopplade snälltågslokomotiv (äldre typen litt. A) ombyggts för förorts-
trafik och därvid erhållit två kopplade mindre drifhjulspar och förändrats 
från tenderlokomotiv till tanklokomotiv (typen litt. 0). 

I bilderna 76 till 93 återgifvas några under de senare åren inom lan-
det för såväl statens som enskilda järnvägar byggda märkligare lokomotiv. 
Uppgifter angående lokomotiven återfinnas i sammanställning VII sid. 86. 
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78. Statens järnvägars lokomotiv litt. Cc. 

81. Statens järnvägars lokomotiv litt. Tb. 

79. Statens järnvägars lokomotiv litt. L. 

80. Statens järnvägars lokomotiv litt. Ta. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



73 

• 
0 

o0 
0 
0 

V2  
Ø 

ti 

w 
w 

GO 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



86. Statens järnvägars lokomotiv litt. Ke. 

87. Statens järnvägars lokomotiv litt. N. 

88. Statens järnvägars lokomotiv litt. S. 
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91. Persontågslokomotiv för Stockholm—Roslagens järnvägar. 
(Nya aktiebolaget Atlas). 

92. Miallet-godstågslokomotiv för Dala—Ockelbo—Norrsundets järnväg. 
(Nya aktiebolaget Atlas). 

93. Lokomotiv för Stafsjö järnväg. 
(Motala verkstads nya aktiebolag). 
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104. Snälltågslokomotiv för österrikiska statsbanorna. 

105. Persontågslokomotiv för bergbanor, österrikiska statsbanorna. 

106. Godstågslokomotiv för österrikiska statsbanorna. 
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108. Förortstågslokomotiv för badiska statsbanorna, Tyskland. 

109. Förortstågslokomotiv för österrikiska statsbanorna. 
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107. Förortstågslokomotiv med mekanisk eldningsanordning och 
enmansbesättning för bajerska statsbanorna, Tyskland. 
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111. Växlingslokomotiv för badiska statsbanorna, Tyskland. 

112. Förortstågslokomotiv för Great Eastern-järnvägen, England. 

110. Förortstågslokomotiv med mekanisk eldnings- 
anordning ocb enmansbesättning för bajerska 

statsbanorna, Tyskland. 
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Lokomotivets benämning Bild 
n:r 

86 

Samman- 
Måttuppgifter för loko- 

Spår-
vidd 

mm  

Ångans 
verk-
nings-
satt 

Axel- 
anord- 
ning2) 

Antal 
cylin- 
drar 

st. 

I. Svenska lokomotiv. 

Lokomotivet »Förstlingen» 	  
» 	»Fryckstad» 	  
» 	»Carlsund» 	  

Godstågslok. för Upsala— Galle järnväg 	  
Lokomotivet »Trollhättan» 	  
Godstågslok. för Köping—Hults järnväg 	  
Snälltågslok. för Bergslagernas järnvägar 	 
Förortstågslok. för Stockholm—Saltsjöns järnväg 	 
Godstågslok. för Halmstad—Nässjö järnväg 	 
Snälltågslok. litt. A för Statens järnvägar 	 
Persontågslok. » B » » 	» 
Snälltågslok. » Cc » 	 » 
Persontågslok. » L » » 	» 

» » Ta » 	» 
» » Tb » 	» 	» 

Malmtågslok. » Ma » 	 » 
Godstågslok. » E » » 	» 
Malmtågslok. » R » 	 » 
Förortstågslok. » Y 	 » 
Växlingslok. 	» Ke » 	» 	» 

» 	» N » 
Förortstågslok. » S » 	 » 
Snälltågslok. för Upsala—Gafle järnväg 	  
Persontågslok. för Bergslagernas järnvägar 	 

59 
62-63 

66 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

B 
C 
C 

1C 
1B 

C 
2B 

1B1 
D 

2B1 
2C 
2B 
1C 
2C 
2C 
1D 
D 

E 
C 
D 

1 C 1 
2C 
2C 

890 tvilline 2 
1099 » 2 
1435 	2 

» komp. 2 
1 219 tvilling 2 
1435 komp. 2 

» tvilling 2 
» 2 
» 	» 	2 
» » 	2 
» 2 
» 	» 	2 
» » 	2 

komp. 2 

	

» 	2 

	

» 	2 
» tvilling 2 
» » 	2 

	

» 	2 

	

» 	2 
2 

	

» 	2 
komp. 2 
tvilling 2 

1) Eldberörda eldytan. 
2) Se stycket 359. 
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Öfver- 
hett- 

nings- 
yta 

Bild 
n:r 

87 

ställning VII. 
motiven i bilderna 59-114. 

Cylin 
der- 

diam. 

Slag-
längd 

Drif- 
hjuls- 
diam. 

Ang- 
tryck 

Adhe- 
sions- 
vikt 

Vikt i 
tjänst 

af lok. 

Vatten-
förråd 

Eldyta Rostyta 
Kol-

förråd 

mm  mm mm kg/kvcm kvm  kvm  kvm ton ton  kbm  kg 

395 
395 
544 
560 
407 
610 
610 
500 
610 
600 
620 
559 
580 
610 
610 
640 
640 
640 
450 
559 
600 
580 
610 
610 

210 
230 
396 

420/600 
279 

420/600 
470 
350 
475 
500 
590 
420 
450 

508/767 
508/787 
538/810 
500 
700 
320 
450 
480 
500 

470/740 
520  

645 
816 
928 

1 400 
1 295 
1 386 
1 722 
1 534 
1 270 
1 880 
1 750 
1 880 
1 530 
1 575 
1 575 
1 300 
1 388 
1 300 
1 098 
1 386 
1 200 
1 530 
1 850 
1 720 

18,00 

6,25 68,301) 
12 	93,001) 
10 	36,90 
12 92,201) - 
10 	89,871) 17,o 
12 54,001) - 
11 	79,001) 24,00 
12 	133,001) 32,so 
12 	152,701) 44,80 
11 	97,961) 
11,6 108,971) 
13,6 132,971) 
14 142,201) 
14 213,501) - 
12 	103,301) 28,00 
12 196,001) 58,90 
12 31,801) 8,so 
11 	75,411) 
12 97,901) - 
11,5 79,051) 2006 
16 180,001) - 
12 	127,901) 35,6o  

28,90 
38,00 
15,94 
37,40 
40,0s 
38,6o 
38,so 
60,2o 
70,2o 
41,10 
45,so 
56,7o 
59,00 
75,so 
50,00 
83,6o 

26,0-27,0 
40,30 
55,so 
62,00 
63,00 
56,67  

28,90 
29,20 
10,70 
37,40 
24,53 
22,00 
38,so 
30,90 
47,7o 
26,5o 
36,00 
40,24 
43,2o 
64,30 
50,00 
83,5o 

26,0- -27,0 
40,30 
55,80 
41,30 
40,00 
36,2o  

1300 66 
2 500 67 

340 68 
2 510 69 
3 000 70 
1000 73 
3 000 74 
6 000 76 
6 000 77 
5 200 78 
5 200 79 
5 200 80 
5 200 81 
6 000 82 
5 200 83 
4 000 84 

650 85 
1200 86 
1500 87 
2 200 88 
5 000 89 
4 700 90 

0,46 
0,65 
1,30 
1,40 
0,56 
1,44 
1,65 
1,10 
1,75 
2,60 
2,so 
1,97 
2,05 
1,77 
2,40 
2,90 
2,0s 
3,16 
0,90 
1,52 
1,70 
1,84 
2,60 
2,40 

2,98 
9,00 
1,49 
8,36 
8,70 
3,50 

11,00 
20,00 
20,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
18,4o 
14,00 
20,00 

2,40 
4,00 
7,00 
8,00 

15,00 
13,80 

59 
62  63 
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Spår- 
vidd 

Antal 
cylin- 
drar Bild 

Lokomotivets benämning 
Axel- 
anord- 
ning2) n:r 

Angans 
verk-
nings-
sätt 

st. mm 

89/ 
Persontågslok. för Stockholm—Roslagens järnvägar 	 1 C - 890 tvilling 
Mallet-godstågslok. för Dala—Ockelbo—Norrsundets järnv 	 C + C 	» komp. 
Lokomotiv för Stafsjö järnväg 	 1 B 1 600 tvilling 

II. Utländska lokomotiv. 

Snälltågslok. för danska statsbanorna 	 2 B 1 1 435 komp. 4 
» » Great Western järnvägen 	 2 C 1 » tvilling 4 
» » pfalziska banorna 	 2 B 1 » komp. 4 
» 	» bajerska statsbanorna 	 2 B 1 » 	» 	4 

» » 	» 	 2B2 » » 4 
» » österrikiska 	» 	 1 C 2 » 	» 	4 
» » bajerska 	» 	 2 C 1 » 	» 	4 
» 	 » badiska 	» 	 2 C 1 » 	» 	4 
» » bajerska 	»   2 C 	» 	» 	4 

Godstågslok. » badiska 	»   1 D 	» 	» 	4 
Snälltågslok. » österrikiska 	» 	 1 C 1 » 	» 	4 
Persontågslok. » 	» 	»   1 E 	» 	» 	4 
Godstågslok. » 	» 	»   E » 	» 	2 
Förortstågslok. » bajerska 	» 	 1 B 1 » tvilling 2 

» » badiska 	» 	 1 C 1 » 	» 	2 
» » österrikiska 	» 	 1 C 1 » komp. 2 
» » bajerska 	»   B 	» tvilling 2 

Växlingslok. » badiska 	>>   D 	» 	» 	2 
Förortstågslok. » Great Eastern järnvägen 	 E 	» 	» 	3 
Mallet-godstågslok. för Erie banan 	 Di-D • komp. 4 
Snälltågslok. för New-York-Central banan 	2 C 1 » tvilling 2 

2 
4 
2 
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92 
93 

94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
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1) Eldberörda eldytan. 
2) Vattenberörda eldytan. 
») Se stycket 359. 
4) Den mindre slaglängden är för högtryckscylindrarna. 
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Bild 
n:r 

Vikt i 
tjänst 
af lok. 

Vatten-
förråd 

Cylin- 
der 

diam. 

Slag-
längd 

Drif- 
hjuls- 
diam. 

Ång-
tryek 

Eldyta Rostyta 
Adhe- 
sions- 
vikt 

Kol-
förråd 

mm mm mm kgikvcm kvm kvm kvm ton ton kbm kg 

Ofver- 
hett- 
nings- 

yta 
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500 1200 
500 	1 000 

190 280 600  

11 	51,5 1) 12,30 	0,95 	25,7o 21,00 

12 106,901) - 1,7o 40,50 40,50 

12 20,741) 	0,45 12,00 8,00  

8,00 	2 000 - 91 
8,00 2 000 92 
1,00 300 93 

390 
330/500 

	

340/57o  600 	1 984 	15 	204,501) - 	3,23 	68,00 33,10 .21,00 	6 000 94 

381 	660 	2 045 	15,s 265,302) 50,07 	3,88 	98,50 61,00 15,09 	- 	95 

	

360/590 640 	2 010 	15 	169,301) 53,42 	3,80 	75,65 32,00 20,00 	6 000 	96 

	

340/570  640 	2 000 	16 	205,501) - 	3,2s 	68,50 32,00 21,so 	7 500 	97 

	

410/610 640 	2 200 	14 	215,501) 37,50 	4,7o 	84,00 32,00 26,00 	7 000 	98 

39%60 

	

720 	2 100 	15 	222,502) 69,90 4,62 	83,80 43,80 	- 	 99  

	

425/650 b10/6704) 1 870 	15 	218,401) 50,00 	4,50 	86,6o 48,00 26,00 	7 500 100 

	

425/650 610/6104) 1 800 	16 	208,401) 50,00 	4,50 	88,30 49,6o 20,00 	7 000 101 

	

360/590 640 	1 870 	16 	163,50') 34,50 	3,28 	69,50 47,so 21,80 	7 500 102 

395 	640 	1 350 	16 	195,00) 50,00 	3,76 	77,00 66,00 20,00 	7 000 103 1 
/s35 

	

39°/630 720 	1 820 	15 	190,802) 51,40 	4,00 	71,75 43,70 	- 	104 - 

	

39°/630 720 	1 450 	16 	191,102) 49,40 	4,6o 	80,40 70,00 	- 	105 

	

560/S50  632 	1 258 	14 	146,502) 55,00 	3,42 	66,50 66,50 	- 	- 	106 

490 	540 	1 546 	12 	95,591) - 	1,23 	58,45 31,40 	7,00 	1 800 107 

435 	630 	1 480 	13 	118,23') 	1,86 	62,50 40,6o 	7,00 	1 800 108. 

420'650 

	

720 	1 575 	14 	106,101) 	2,00 	67,10 42,00 	9,80 	4 300 109 

320 	400 	1 006 	12 	40,041) 	0,6o 22,40 22,40 	2,2o 	600 110 

480 	630 	1 262 	13 	110,191) 	1,75 	58,50 58,50 	7,00 	2 500 111 

470 	610 	1 372 	14 	279,632) 	3,90 	80,00 80,00 	5,90 2 000 112 

635/99e 

	

711 	1 296 	15,2 491,802) 	9,29 185,00 185,00 32,00 16 000 113 

609 	660 	2 030 14,o 388,002) - 	6,50 121,00 79,50 30,00 12 600 114 

6 a 
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ii. Lokomotivens indelning. 
184. Allt efter det sätt, på hvilket de olika banorna på grund af de 

för dem gifna förhållandena äro byggda, nämligen som friktions- eller ad-
hesionsbanor eller som kuggbanor, indelas de för dem afsedda lokomotiven i: 

A. Friktions- eller adhesionslokomotiv. 
B. Kugghjulslokomotiv. 
C. Förenade kugghjuls- och friktionslokomotiv. 

Friktion stokomotiven åter indelas: 
1. Efter spårvidden i: 

a) Normalspårlokomotiv. 
b) Smalspårlokomotiv. 

2. Efter den tjänst, de skola förrätta eller på grund af hastig-
het och dragkraft i: 
a) Snälltågslokomotiv. 
b) Persontågslokomotiv. 
c) Godstågslokomotiv. 
d) Växlingslokomotiv. 

Man har äfven stundom benämningen blandadetågslokomotiv, 
men äro dessa antingen godstågslokomotiv eller tunga persontågslokomotiv. 

3. Efter det sätt, på hvilket bränsle och vatten medföras i: 
a) Tenderlokomotiv. 
b) Tanklokomotiv. 

Vid tenderlokomotiven medföras bränsle och vatten i en särskild till 
maskinen kopplad vagn, under d,et att vid tanklokomotiven vattenbe-
hållaren ligger antingen sadelformigt öfver pannan, under densamma mellan 
ramarna eller på båda sidor om pannan. Bränslebehållaren är vanligen förlagd 
bakom eldstaden, där ibland äfven en vattenbehållare kan vara belägen. 
Tanklokomotiven komma vid normalspårbanor hufvudsakligen till använd-
ning i växlingstjänst samt för framförande af förortståg; vid smalspårbanor 
äro de däremot med några få undantag de enda förekommande. 

4. Efter sättet att utnyttja ångan i: 
a) _ Tvillinglokomotiv — enkel' ångutvidgning. 
b) Kompoundlokomotiv — tvåfaldig ångutvidgning. 

5. Efter ångans beskaffenhet i: 
a) Våtånglokomotiv — fuktig ånga. 
b) Öfverhettningslokomotiv — öfverhettad ånga. 

6. Efter byggnadssättet i: 
a) Lokomotiv med två, tre eller fyra cylindrar. 
b) Lokomotiv med yttercylindrar — med innercy-

lindrar, allt efter som cylindrarna äro belägna utanför 
eller innanför ramarna. 

c) Lokomotiv med ytterramar — med innerramar, allt 
efter som ramarna äro belägna utanför eller innanför 
hjulen. 

d) Lokomotiv med endast en drifaxel — med kopplade 
axlar. 

e) Lokomotiv med fasta axlar — med efter bankrök-
ningar inställbara axlar eller sidovägen förskjut-
bara axlar. 

f) Lokomotiv med en eller två löpaxlar — med boggier. 
• g) Lokomotiv för fast bränsle (kol, koks, torf, ved) —

för flytande bränsle. 
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185. Anordningen af ett lokomotiv är beroende på ändamålet med 
detsamma, och därigenom särskilja sig de olika typerna från hvarandra. 
Men i sina hufvuddelar äro de hvarandra lika. Dessa återfinner man hos alla 
typer, så mycket de än genom yttre och inre anordningar synas vara olika. 

Dessa hufvuddelar äro: 
A. $julsatsen och ramiverket med bestämmelsen att uppbära. 

ångpannan och maskineriet och möjliggöra dessas förflyttning. 
B. Ångpannan med bestämmelsen att alstra den kraft, ånga 

af högt tryck, som skall framkalla rörelsen. 
C. Maskineriet med bestämmelsen att omsätta denna kraft 

i rörelse. 
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Första delen. 

Hjulsats och ramverk med tillbehör. 
186. Hjulsatsen bildar i förening med ramverket ett långsträckt vagn-

liknande fordon, på hvilket pannan är upplagd, och vid hvilket maskineriet 
är fäst. 

t. Hjulsats. 
187. Hjulpar. En hjulsats består af ett större eller mindre antal axlar 

med hjul. Hjulen sitta fast på axeln och vrida sig gemensamt med denna. 
De båda hjulen på samma axel göra således på lika tid samma antal hvarf. 

En axel med på densamma fästa tvenne hjul utgör ett hjulpar, bild 115. 
Hjulsatsen utgöres af minst två hjulpar. Flera än tio hjulpar, tenderhjul-
paren ej inberäknade, hafva dock ännu ej kommit till användning. 

Hjulen skola vara så fästa på axeln, att hjulparet lätt kan rulla på skenorna. 
188. Spårvidd. Afståndet mellan skenornas innerkanter kallas spårvidd. 
Den spårvidd, 1 435 mm (4'-8 1/2" engl.), som George Stephenson 

använde vid byggandet af lokomotiv och järnvägar, hade valts efter de 
hästbanor vid kolgrufvor, hvarmed han sysslat. Hans son Robert förde 
detta spårmått vidare ej blott i England utan äfven i andra länder. 

Emellertid uppstodo andra järnvägsbyggare och valde tämligen godtyckligt spårvidd, 
emedan man i järnvägarnas barndom ej fäste någon vikt vid, att de i händelse af 
sammanknytning skulle kunna öfverföra hvarandras materiel. Sålunda inträffade det, 
att en spårvidd af 1525 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 järnvägsnät, Great Western railway, 
med 2 135 mm (7' engl.) spårvidd, men detsammas linjer blefvo under 1890-talet om-
byggda till den Stephensonska spårvidden. 

I Frankrike är spårvidden visserligen omkring 1440 mm, men hindrar detta ej 
normalspåriga banors vagnar att med full säkerhet ingå å de franska banorna. 

Mindre spårvidder förekomma äfven. De i Sverige förefintliga äro hufvudsakligen 
1067 mm, 890 mm och 600 mm. 

Normal spårvidd. Den Stephensonska spårvidden är numera så all-
mänt använd, att den kallas normal spårvidd. Hufvudbanorna i Sverige äro 
byggda med denna spårvidd. 

De beskrifningar å lokomotiv, som i det följande komma att lämnas, 
hänföra sig till sådana för normal spårvidd, för så vidt ej annat angifves. 

1. Axlar. 

189. På ett lokomotiv förekomma i allmänhet tre slag af hjulpar, 
och erhålla dessa i dagligt tal vanligen benämningen »axlar». 

Axlarnas indelning. Man skiljer på löpaxlar, drifaxlar och kop-
pelaxlar. 

En löpaxels ändamål är dels att uppbära en del af lokomotivets vikt, 
då detta på grund af särskilda förhållanden måste göras så tungt, att be- 
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lastningen å öfriga axlar 
eljest skulle blifva för stor, 
dels att gifva lokomotivet 
en god styrning i spåret. 
Löpaxlar äro belägna an-
tingen framtill eller baktill 
eller på båda ställena sam-
tidigt, och hafva hjulen 
å bakre löpaxlar vanligen 
större diameter än å främre. 

En drifaxel är en sådan 
bäraxel, till hvilken den i 
cylindrarna erhållna kraften 
öfverföres och omsättes i 
en kringvridande rörelse, 
hvarigenom lokomotivet för-
flyttas. 

En koppelaxel är en 
bäraxel, som på så sätt är 
förenad med drifaxeln, att 
maskinens drifkraft öfver-
föres äfven på den. En 
koppelaxel är således i egent-
lig mening äfven drifaxel. 

Antalet och anordnin-
gen af drif-, koppel- och löp-
axlarna är beroende på loko 
motivets ändamål och bygg-
nadssätt. Ju större dragkraft 
det skall utveckla, desto 
större antal axlar behöfver 
kopplas. 

Allteftersom cylindrar-
na äro belägna utanför eller 
innanför ramarna, får drif-
axeln en särskild form. I 
förra fallet är den rak, i 
senare fallet krökt, och ut-
göres då en del af axeln af 
veftappar. Man kallar senare 
slaget af drifaxel för vefaxel. 

190. En axels olika 
delar. På hvarje axel, som i 
regel är slätsvarfvad, urskil-
jas vissa delar, som erhållit 
särskilda namn, bild 116. 

1). Axelskaftet. 1 är 
den del af axeln, som be-
finner sig mellan hjulen. 

2). Nafsätet 2 är den 
del, på hvilken hjulet är 
fäst. Den skall slätsvarfvas, 
och i och för hjulets på- 
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pressning bör diametern vid ytterändan vara något mindre än invid lager-
gången, hvarvid dock skillnaden ej får öfverstiga 0,4 mm. 

3). Lagergången eller axeltappen 3 är den del af axeln, som skall om-
slutas af lagret, och som vid axelns kringvridning är utsatt för friktion. 
Ju större belastningen är på lagergången, desto större är friktionen, men 

2 1 

116. Rak lokomotivaxel. 1: 20. 

genom glatta ytor och god smörjning kan den förminskas. Lagergångarna 
skola blanksvarfvas och därefter poleras i svarf med en härdad stålrulle, 
för att göra dem på samma gång släta och hårda på ytan, i det godset i 
ytan genom trycket från stålrullen förtätas. 

4). Axelstosen eller stoppringen 4, en utsvällning på axeln, som har till 
ändamål att på lagergångens insida utgöra en begränsning för densamma. 
Stosen kan vara smidd i ett stycke med axeln eller också påkrymt den-
samma, men många gånger saknas den, hvarvid lagergången utan afsats 
löper ut i axelskaftet. På yttersidan begränsas lagergången af hjulnafvet. 
Vefaxlar sakna stosar, ty vid dem utgöra vefslängarna den inre begräns-
ningen af lagergångarna. 

5). Vid vefaxlar, bild 117, benämnas de delar 5, som förena veftappen 
med axelskaftet, vefslängar. 

117. Helsmidd vefaxel. 1: 20. 

Mellan stosarna å raka axlar eller vefslängarna å vefaxlar äro i all-
mänhet excenterskifvorna, där sådana användas, anbragta. 

Ramverkets anordning inverkar på lagergångens och nafsätets inbördes 
läge. Användas ytterramar, komma lagergångarna att ligga utanför naf-
sätena, bild 120. 

191. Påkänningar å axlar. En axel tages i anspråk på många olika 
sätt. Lokomotivets vikt hvilar genom lagren på axlarnas lagergångar. Mot-
trycket från skenorna mot hjulen verkar genom dessa i motsatt riktning på 
axeln. knytrycket i cylindrarna verkar såväl böjande som vridande på axeln. 
Genom dessa på olika ställen af axeln verkande krafter böjes densamma, 
om ock helt obetydligt och den skulle, om den vore för svag, brytas af. 
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Brottet måste, under förutsättning af öfverallt lika godt material, äga rum 
på det svagaste stället mellan lagergångarna. 

Hjul, som äro fästa å samma axel och å axlar, som äro kopplade 
med hvarandra, skola alltid ha lika diametrar. Därigenom borde hjulen alltid 
samtidigt genomlöpa lika väglängder. Men detta är förhållandet blott på 
rak bana. I bankrökningar är den yttre skensträngen längre än den inre, 
och måste således det på den yttre skenan löpande hjulet tillryggalägga en 
längre väg än det andra hjulet på samma axel. Detta kan endast ske 
därigenom, att det ena hjulet utom sin rullande rörelse tidvis släpar på 

llb. Krafu,r. sum verka å en drifaxel. 

skenan. Därvid söker hjulet att vrida axeln, och denna sträfvan är större, 
ju större hjuldiametern är, och ju starkare friktionen är mellan hjul och 
skena, d. v. s. ju större hjultrycket är. Skulle en afvridning af axeln verk-
ligen inträffa, så måste det ske på det ställe, där axeln är svagast. 

Farligare för axeln än nu nämnda krafter, som söka att bryta eller 
vrida af den, äro dock de s. k. flänsstötarna, som uppstå, då lokomotivet 
under gången af skilda orsaker slänger mellan skenorna, hvarvid än det 
ena än det andra hjulet stöter med sin fläns mot skenorna, eller då lokomo-
tivet ingår i en bankrökning. I ogynnsamma fall kunna dessa stötar, som 
starkast träffa främre axelns hjul, vara så häftiga, att lokomotivet urspårar. 
Stötarna öfverföras genom hjulnafvet på axeln, och deras verkan blir farligare 
ju större hjuldiametern är, emedan de då verka med en större häfarm. 
Krökning af axlar har i flänsstötar en af sina orsaker, liksom axelbrott i 
själfva nafvet väl uteslutande få tillskrifvas dessa stötar. 

192. I bild 118 visas de nu nämnda krafternas sätt att verka. V betecknar trycket 
i lagergången på grund af lokomotivets vikt, M mottrycket från skenan, S den vridande 
kraften, då hjulet släpar, K den på veftappen öfverförda cylinderkraften samt F kraften 
af en flänsstöt. 

Hvad en ,fldnsstöt kan åstadkomma visas dessutom i bild 119. Stöter hjulet A med 
Ränson vid a häftigt mot skenan, kröker sig axeln. Hjulet A ställer sig snedt, under 
det att hjulet B bibehåller sin ursprungliga ställning. Nafsätet bibehåller, såvida det 
sitter fast i hjulet A, sin ställning till detsamma, d. v. s. mellan de med e och b be- 
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tecknade punkterna böjer det sig ej. Från b till det andra hjulets naf måste böjningen 
ske. Benägenheten till brott är störst vid nafvets insida och aftager därifrån till det 
andra hjulet. 

Betänker man, att vid stor hastighet flänsstötarna uppträda plötsligt, så är för- 
klarligt, att en stöt ofta ej har tid att verka på heta axeln och böja den, utan axeln har 

redan brustit vid nafsätets 
insida, innan axelskaftet 
öfverhufvud hunnit upptaga 
någon bråkdel af stöten. 

Af det sagda fram-
går, att lagergångarna lida 
mer af flänsstötarna än den 
mellan lagergångarna lig-
gande delen af axeln, och 
att skäl således finnes att 

—.— — oafsedt afnötningen göra 
lagergångarna gröfre än 
axeln mellan dem. 

Påkänningarna å ax-
larna på grund af fläns-
stötarna upphäfvas delvis 
genom de först omtalade på-
känningarna, d. v. s. dem 
från lokomotivets vikt och 
mottrycket från skenorna, 
och detta mest på delen af 
axeln mellan lagergångarna. 

Axelns groflek är så-
ledes betingad af belast-
ningen å densamma, af hjul- 

diametern och af den hastighet, med bvilken lokomotivet skall gå, ty af den beror fläns- 
stötarnas häftighet. För att motstå trycket genom den direkta belastningen måste axeln 
vara starkast å midten. Motståndet mot vridning betingar en öfverallt lika grof axel, och 
för att motstå de farliga flänsstötarna måste axeln vara starkast vid nafsätet. Den göres 
där så grof, att man utan fara kan låta den afsmalna mot midten, något som mindre 
brukas vid lokomotivaxlar, men däremot är vanligt vid tender- och vagnaxlar, bild 120. 

Andra belastningsfall än nu beskrifna kunna förekomma t. ex. vid vefaxlar eller 
vid axlar med utanför hjulen liggande lager, men behandlas på liknande sätt som detta. 

193. Material för axlar. Materialet i axlarna måste vara mjukt och 
segt, dock ej så mjukt att det ej erhåller tillräcklig motståndskraft mot 
slitning i lagergångarna. I början tillverkades axlarna af järn, men då 
krafven på större styrka stego, började stål användas. Puddelstål och 
bessemerstål voro de stålsorter, som först kommo i bruk, men numera an-
vändas så godt som uteslutande martinstål och degelstål samt särskildt för 
vefaxlar nickelstål eller kromstål på grund af dessa ståls större seghet. De 
hållfasthetsfordringar, som ställas å material för axlar, framgå af samman- 

120. Tenderaxel. 1: 20. 

ställning I sid. 7. Materialets styrka beror dels på halten af kol i stålet, 
dels på stålets behandling vid bearbetningen. Ju högre kolhalt stålet har, 
desto hårdare är det. Vanliga kolhalten i axelstål är 0,30-0,40 . 

194. Tillverkning af axlar. Från ugnarna, i hvilka stålet framställes, tappas 
det i s. k. kokiller, hvarur det efter stelnandet uttages och bildar då de större eller mindre 
stålblock, benämnda göt, som därefter undergå bearbetning. Sedan götet upphettats, ut- 

119. Flänsstötars inverkan å axlar. 
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smides det under en stor ånghammare eller smidespress. Ämnena för raka axlar rundas 
i smidningen så noggrannt som möjligt, och stosar och lagergångar antydas, hvarefter de 
färdigarbetas i svarf. Då ett ämne för en vefaxel smides, utsmidas tvänne stora klumpar 
för vefvarna, hvarefter axelämnet efter förnyad upphettning vrides, så att vefämnena 
komma vinkelrätt mot hvarandra. Sedan utstickas de öfverflödiga styckena i vefvarna, 
hvarefter axeln svarfvas. 

En färdigsvarfvad koppelaxel visas i bild 116, en vefaxel i bild 117 
och en tenderaxel i bild 120. Vefslängarna till vefaxlar göras dels rektan-
gulära eller ovala, dels såväl för styrkan som för den billigare tillverkningen 
äfven cirkelrunda. 

Ofta borras ett hål i axelns längdriktning, bild 117. Orsaken är dels 
den i stycket 22 omtalade, dels den att de vid stålgötens afsvalning i götets 
midt ej sällan bildade otätheterna, hvilka vid smidningen insmidas i axeln, 
därigenom upptäckas eller t. o. m. borttagas och faran för axelbrott minskas. 

195, Vefaxlarna äro på 
grund af sin oregelbundna form 
jämförelsevis ej så starka som de 
raka axlarna, och brott inträffa ofta 
å dylika axlar. De i vefslängarna 
eller å veftapparna uppträdande 
farliga brottens antal ha numera 
betydligt minskats, dels genom 
användande af bästa material i vef- 
axlarna (stycket 193), dels genom 	121. Fremont's vefsläng. 1: 20. 
att göra axlarna tillräckligt grofva 
och gifva vefslängarna lämplig form, t. ex. göra dem runda eller kring 
dem påkrympa ringar af järn och genom veftappen draga en bult. Exempel 
finnas på att vefaxlar, på detta sätt förstärkta, kunnat användas länge under 
lokomotiv, ehuru bräckor förefunnits. 

196. Fremont's vefsläng. Ett ganska sinnrikt sätt att minska faran 
för brott å vefaxlar är att förse hvarje vefsläng, mellan veftappen och axeln, 
med den i bild 121 visade urtagningen 1. Utan att nämnvärdt minskas i 

122. Sammanbyggd vefaxel. 1: 20. 

styrka blir vefslängen härigenom mera fjädrande, än om hålet ej funnes, 
hvarför en starkare påkänning å själfva axelskaftet till en viss grad öfver-
föres till vefslängarna. 

197. Sammanbyggd vefaxel. Uppstår ett fel å en helsmidd vefaxel, 
måste hela axeln förkastas och ersättas med en ny. För att undvika de stora 
kostnader, som därigenom uppstå, utföres vefaxeln ofta af skilda delar, hvilka 

• 7 
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sedan genom pressning eller krympning förenas med hvarandra. Uppstår 
fel å en af delarna, behöfver därför ej hela axeln förkastas, utan den 
bristfälliga delen utbytes mot en ny. Bild 122 återgifver en sammanbyggd 
axel, som består af nio delar. En fördel med en dylik axel är äfven, att 
hvarje del kan fullständigare bearbetas vid smidningen, än hvad fallet är 
med den helsmidda vefaxeln. 

198. Skarpa insvarfningar eller afsatser få ej förekomma på 
axlar, ty ett dylikt skarpt afbrott i axeln blir i regeln anledning till ett brott. 
Därför skola alla öfvergångar från en gröfre till en klenare del af axeln ske 
antingen så småningom eller med en stor rundning, hålköl. Likaledes skola 
t. ex. kilspår vara rundade såväl i bottenkanterna som i ändarna. Det-
samma gäller äfven för vef- och koppeltappar m. fl. Särskildt känsligt för 
skarpa afbrott är götstålet. 

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

axlarna uppbära lokomotivet samt förmedla dess förflyttning och styra loko- 

123. Helhjul. 1: 20. 124. Skifhjul. 1: 20. 

motivet i spåret. Efter samma 
grund som axlarna indelas 
hjulen i löphjul, drifhjul och 
koppelhjul. 

200. Ett hjul, bild 125, 
består i allmänhet af följande 
delar: 

1). Hjulstommen, som ut-
göres af nafvet 1, ekrarna 2 
och lötringen 3 och 

2). Hjulringen 4, den yttre 
delen af hjulet, på hvilken 
detsamma rullar. 

Efter utförandet skiljer 
man på: 

1). Helhjul, bild 123, om 
hjulstomme och hjulring äro 
framställda i ett enda stycke. 
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2). Skifhjul, bild 124, om hjulstommen är utförd i ett stycke i skif-
form, och hjulringen är utförd särskildt för sig. 

3). Ekerhjul eller stjärnhjul, bild 125, om hjulstommen bildar liksom 
en stjärna, i det ekrarna strålformigt förbinda naf och lötring. 

I allmänhet bör gälla som regel, att en del af en maskin, som kan 
betraktas som ett helt för sig, skall sammansättas af så få delar som möjligt, 
d. v. s. helst göras i ett stycke. Från denna regel göra dock hjul för järn-
vägsfordon undantag, och orsaken härtill ligger i den olika nötning, för 
hvilken hjulets skilda delar äro utsatta. Därför finna helhjul öfverhufvud-
taget endast en jämförelsevis ringa användning. Har ringen till en viss • 
grad afnötts, måste hela hjulet förkastas, för så vidt det ej omändras, genom 
att flänsen bortsvarfvas och hjulet förses med särskild hjulring. Det är 
dock enklare att från början använda sig af hjul med utbytbara ringar. 

201. Hjulstomme. Skifhjulen hafva hittills fått sin största användning 
för vagnar, men användas äfven för smalspårlokomotiv samt undantags-
vis som löphjul för större lokomotiv. De hafva den olägenheten, att innan- 

126.  Drifhjul till lokomotiv litt. R. 1: 20. 

för dem liggande lager och delar af maskineriet blifva svåråtkomliga för 
skötsel och eftersyn. Skifhjulen kunna i likhet med helhjulen gjutas af 
tackjärn, men det bästa tillverkningssättet för båda slagen af hjul är, då 
de i särskildt därför inrättade valsverk valsas af stål. Skifhjulen utföras 
äfven smidda. Därvid smidas först nafvet och själfva skif van i ett stycke, 
hvarefter den valsade lötringen svetsas samman med skifvan. 

Mest använda för lokomotiv äro hjul med ekrar, ekerhjul. 
Lange smiddes hjulstommarna, i det de tillverkades i delar, som där-

efter sammansvetsades i naf och lötring. A dessa hjul uppstodo dock ofta 
brott i såväl lötring som ekrar, beroende på dels spänningar efter svets-
ningen, dels ofullkomlig svetsning. 

För att undvika de härmed förbundna olägenheterna öfvergick man, 
sedan stålgjutningen utvecklats, att gjuta hjulstommarna af stål, och numera 
tillverkas såväl de största som de minsta hjulstommar på detta sätt. Hjulen 
i bild 115 och 126 hafva hjulstommarna gjutna af stål. Lötringen har 
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en mer eller mindre trekantig tvärskärning och ekrarnas är oval samt någon 
gång äfven aflångt fyrkantig. De gjutna stålhjulen äro de starkaste och 
hållbaraste. Ofta är det omöjligt att vid motvikter af enbart stål få dessa 
nog tunga. De gjutas då ihåliga och fyllas med bly, hvilket är förhållandet 
med motvikten i hjulet i bild 126. 

Hjulstommar af gjutgjärn förekomma numera sällan å europeiska loko-
motiv, men å amerikanska lokomotiv kommo de till för kort tid sedan 
uteslutande till användning äfven för de största hjul. Såväl lötring som 
ekrar och motvikt äro vid dessa hjul ihåliga och den senare fylld med bly. 
(Om motvikter se stycket 1131). 

202. Hjulringar. Med undantag för helhjulen utgöra hjulringarna en 
del för sig. I början framställdes de af valsade stänger af puddeljärn, som 
böjdes i ring och svetsades, men år 1853 började Krupp i Essen i Tyskland. 

att tillverka helvalsade hjulringar. I Sverige 
började Sandvikens järnverk att år 1868 valsa 

•

	

 hjulringar af bessemerstål och fortgick därmed 
 till år 1904. Detta material har likväl med de 

 

			

större fordringar, som numera ställas på den 
rullande materielen, visat sig mindre lämpligt 
på grund af sin ojämnhet, hvarför efter år 

				

1904 martinstål allmänt kommit till använd-..., 
•'•'••.00•.0000 yp:  ning. Martinhjulringar tillverkas sedan år 1906 s... 	 \ 	af Surahammars bruk. Samma år nedlade 

Sandvikens järnverk sin tillverkning af hjul-
127. Skärning af en hjulring. 1: 3. ringar. 

Till drif- och koppelhjul användas ofta 
hjulringar af degelstål, hvilket på grund af sina framstående egenskaper är 
därtill särskildt lämpligt. Det är mycket tätt i godset och segt samt äger 
stor hållfasthet. Nickelstålringar förekomma äfven. 

203. Tillverkning af hjulringar. Vid tillverkningen af hjulringar tillgår i kort-
het på följande sätt. Stålblocket eller götet delas i ett efter de färdiga ringarnas storlek 

128. Hjulring fäst med skruf. 1: 3. 129. Hjulring fäst med bult. 1: 3. 

lämpligt antal delar, hvarefter hvarje sådan del utsmides under ånghammare eller smides-
press och med en dorn utstansas ett hål, så att ämnet får ringform. Därefter utsmides 
det öfver en dorn till en för valsningen lämplig förberedande form. Sedan ringämnet 
svalnat och undersökts för upptäckande af möjligen befintliga felaktigheter eller sprickor 
i godset, värmes det på nytt, hvarpå ringen valsas färdig. Därpå märkes ringen och 
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undergår en svag glödgning under kortare eller längre tid (från några timmar till 2 å 3 
dygn), hvarefter ringen, sedan den långsamt svalnat, är färdig. 

204. Hjulrings form. Som ett af hjulens ändamål är att styra loko-
motivet i spåret, är hvarje hjulrings löpyta på den inåt spåret vända sidan 
försedd med fläns. För att underlätta lokomotivets gång i bankrökningar, 
kunna dock flänsarna å hjulen till midtaxlar uteslutas. 

För att minska fordonets slingring å spåret, svarfvas hjulringarnas 
löpytor koniska efter den form, som bilderna 127 och 131 utvisa. 

205. Hjulrings fästsätt. Hjulringarna äro på grund af glidningen mot 
och rullningen på skenorna samt vid bromsade axlar på grund af broms-
blockens inverkan utsatta för en betydlig afnötning och måste därför ofta 
omsvarfvas, och när deras tjocklek nedgått till ett visst mått, måste de 
utbytas. De böra därför så fästas å hjulstommen, att de lätt kunna ersättas 
med nya, utan att hjulstommen behöfver undergå någon förändring. 

Då en hjulring fästes på en hjulstomme, krympes den på densamma. 
Därför måste hjulringen svarfvas så, att den i kallt tillstånd har en invän-
dig diameter, något mindre än lötringens diameter. Det mått, den är mindre, 
kallas krympmått och utgör vanligen en tusendedel af ringens yttre diameter 
mätt i löpcirkeln (stycket 222). 

Påkrympningen tillgår så, att den invändigt färdigsvarfvade hjulringen 
uppvärmes till en viss temperatur, dock ej så att den blir röd, hvarvid den 
utvidgar sig, så att inre diametern blir större 
an lötringens yttre diameter. Hjulstommen 	  
nedsänkes därefter i ringen, hvilken vid sval 
nandet sammandrager sig och klämmer sig  fast kring hjulstommen. 	

Genom hjulens ständiga hamrande på  o  
skenorna kunna ringarna, särskildt då de genom 
afsvarfning blifvit tunna, med tiden lossna. De 
vrida sig därvid på hjulstommen, i synnerhet 1 
om bromsblock verka på dem. För att förebygga 	 
lossnandet förbinder man därför hjulringen 	 
ytterligare med hjulstommen genom särskilda 	   
medel. Dessa skola hafva till ändamål så väl 
att förhindra ringens sidoförskjutning å hjul-
stommen, som att omöjliggöra dess vridning 
omkring densamma samt att vid inträffande 
ringbrott förhindra, att ringen slungas bort. 130. Hjulring fäst med fäst- 
Dessa medel skola dessutom vara så beskaffade, 	ringar. 1: 3. 
att de i minsta möjliga mån försvaga ringen. 

206. Länge användes fästsätt, som ej uppfyllde denna fordran, utan 
vid hvilka hål för skrufvar och genomgående koniska bultar försvagade ringen, 
1 bild 128 och 129. Visserligen hindrade dessa bultar och skrufvar ringen 
att vrida sig, och en ansats 2 å ringens utsida motverkade sidoförskjutningen, 
men genom försvagningen i tvärsnittet uppkommo lätt brott vid hålen, och 
ringstyckena slungades bort. 

207. Fästsätt, som i största möjliga grad uppfylla de framställda 
fordringarna, visas i bilderna 130 och 131. 

Den förra bilden visar ett fästsätt med fästringar, den senare ett med 
sprängring. Härvid måste såväl hjul- som lötring på de mot hvarandra 
vända ytorna svarfvas på ett särskildt sätt såsom framgår af bilderna. 

Fästringarna 1 omfatta hjul- och lötring rundt om på hvarje sida och samman-
hållas genom skrufvar eller nitar 2. 
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Vid användning af sprängring förfares på följande sätt. Sedan ringen blifvit på-
krympt hjulet inlägges i spåret 1 i hjulringen, bild 131, en afpassad järnring, den s. k. 
sprängringen 2, hvarefter kanten 3 å hjulringen i en särskild hammare nedhamras öfver 
sprängringen. Genom sprängringen å ena sidan och den från hjulringen utgående kanten 
4 å andra sidan, klämmos sålunda hjulringen fast på hjulstommen. Härigenom för-
hindras ringen att förskjuta sig åt sidorna, och brister den, faller den ej af hjulet på 
grund af den form, som lötring och hjulring halva. För att hjulringen ej skall vrida 
sig, äro på den sida af lötringen, där sprängringen ligger, urtagningar 5 gjorda i lötring 
och hjulring, i hvilka urtagningar sprängringen särskilda nedhamras. 

208. Hjuls fästsätt å       
• 	 axlarna. Förr fästes hjulen 

	

	 på axlarna endast genom 
kilar och ofta användas där

vid två till tre stycken. Det 

goda materiel, som numera erb judes  framför allt i stå
l gjutgodset gör kilar öfver

flödiga, och hjulen kunna 
under starkt tryck pressas 
på axlarna. Presstrycket kan 

v id smidda hjul uppgå till 
	 100 ton och vid stålhjul 

från 130 ton till 150 ton. 

	

I regeln beräknas ett press- 
tryck motsvarande 5 till 6 

131. Hjulring fäst med sprängring. 1: 3 och 1: 1. ton för hvarje centimeter af 
nafsätets diameter. 

Hjulen skola så sammanparas å axlarna, att skillnaden i kolbalt icke blir större 
än 0,05 % mellan hjulringarna å samma axel eller mellan ringarna å lokomotivets alla 
kopplade axlar. Kolhalten i stålet bestämmer materialets hårdhet. Ju större kolbalt; 
desto större hårdhet, och för att ej en ojämn slitning af hjulringarna skall äga rum, 
måste hårdheten vara möjligast lika, ty diametern i löpcirkeln å alla de kopplade hjulen 
skall vara fullt lika. 

3. Vefvar. 

209. Den i ångcylindrarna utvecklade kraften öfverföres till drifaxeln 
och sätter denna i vridningsrörelse, genom att den verkar på i förening 
med axeln eller drifhjulen befintliga veftappar. Dessa sitta fästa i vefrar, 
och afståndet från tappens midt till axelns kallas vefvens längd eller vef-
ldngden. 

Formen, anordningen och utförandet af vefvarna bero på, huru loko-
motivet är utfördt. 

Vid tvåcylinderlokomotiv äro vefvarna ställda i rät vinkel (90°) i för-
hållande till hvarandra, hvarvid högra vefven vanligen går före den vänstra, 
då lokomotivet förflyttar sig framåt. 

Vid fyrcylinderlokomotiv med två ytter- och två innercylindrar. äro 
antingen alla vefvarna anbragta på en och samma drifaxel och bilda rät 
vinkel med hvarandra, bild 134, eller verkar kraften från yttercylindrarna 
på en axel och från innercylindrarna på en annan, bild 135. 

De allmännast förekommande formerna för lokomotivvefvar äro föl-
jande: 

210. Med hjulet fast förenad vef, hjulvef, bilderna 115 och 126. Vefven 
utgör vid denna anordning ej ett stycke för sig, utan är en del af hjulet. Den bildar ett helt med nafvet och förenar en del ekrar med hvarandra. 
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Hjul med dylika vefvar användas vid innerramar med yttercylindrar. Vef varna 
till såväl drifhjul som koppelhjul äro utförda på samma sätt, och det är 
endast tapparna, som skilja sig från hvarandra. 

211. Vef- och koppeltappar. I bilderna 136-146 äro olika vef- och 
koppeltappar framställda. 

132. Tvåcylinderlokomotiv med yttercylindrar. 

133. Tvåcylinderlokomotiv med innercylindrar. 

För 	tappen borras i vef ven ett hål, som därefter slätborras. I detta 
hål inpressas under starkt tryck tappen. Den del 4 af tappen, som skall 
inpressas i vefeen, svarf vas mycket svagt koniskt för att underlätta inpress-
ningen. A tappen finnes vanligen en ansats 5, som hindrar tappen att 
pressas för långt in. Presstrycket skall utgöra 5 till 6 ton för hvarje centi-
meter af tappens diameter. Till yttermera säkerhet öfvernitas ofta inre 
änden af tappen något efter inpressningen. 
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Då två eller flera axlar äro kopplade, måste veftappen samtidigt äfven 
vara koppeltapp och således vara försedd med två tappytor. Bilderna visa. 
olika sådana tappar. Koppeltappen kan ligga utanför eller innanför vef-
tappen, för så vidt den främsta af de kopplade axlarna är drifaxel, dock 
är det förmånligast, om veftappen ligger innerst. 

Är däremot någon af de andra kopplade axlarna drifaxel, måste vef-
tappen ligga utanför koppeltappen, ty i annat fall skulle vid hjulens kring- 

	

E
--4------~ 	 
TLi 	 

134. Fyrcylinderlokomotiv med cylinderkraften erkande â en och samma axel.' 

135. Fyrcylinderlokomotiv med cylinderkraften verkande â tvâ axlar, som ej äro 
förenade genom koppelstänger. System de Glehn. 

vridning koppeltapparna till en framför drifaxeln befintlig axel träffa vef-
staken, och hinder uppstå för rörelsen. I bild 136 återgifvas vef- och 
koppeltappar för ett lokomotiv med två kopplade axlar. Tappen I sitter i 
det främst belägna drifhjulet och är 1 veftapp samt 2 och 3 koppeltappar. 
Tapparna i bild 137 tillhöra ett lokomotiv med tre kopplade axlar. Här är 
midtaxeln II drifaxel och 1 är veftapp samt 2 och 3 koppeltappar. 
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212. Det förekommer ofta, att vissa af axlarna på ett lokomotiv äro 
förskjutbara åt sidorna (stycket 347). För att ej några bändningar därvid 
skola uppstå i koppeltapparna, göras dessa antingen så långa, att koppel-
stångslagret kan förskjuta sig å tappen, bild 138 (jämför stycket 862) eller 

I 	 ]f 

136. Anordning af vef- och koppeltappar vid två kopplade axlar. 1: 10. 

137. Anordning af vef- veh koppeltappar vid tre kopplade axlar. 1: 10. 

138. Koppeltapp för förskjutbart 
koppelstångslager. 1: 10. 

också göres tappen kulformig, bild 139, hvarvid koppelstängerna måste hafva 
en ledgång med lodrät axel (stycket 862). 

213. Motvef. Ett särskildt slag af veftapp visas i bild 140 och 141. Den 

139. Kulformig koppeltapp. 1: 10. 
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benämnes veftapp med motvef eller excentervef. Motvefven har till ändamål 
att öfverföra rörelsen till sliden vid utvändig slidrörelse. Ofta är motvef- 
vens tapp utbytt mot en eller två excenterskifvor, bild 142. Motvefvar an- 
vändas äfven för att drifva hastighetsmätare och smörjpress. Motvefven 

smides vanligen 
i ett stycke med 
veftappen, bild 
140, men fästes 
äfven ofta vid 
densamma med 
skrufvar, bild 126 
och 141, sam-
tidigt som den är 
infälld i vef-
tappen. 

Af bilderna 
framgår, att vid. 
tapp med två 
lagerytor den inre 
tappen är gröfre 
än den yttre. 
Detta beror på 

140. Veftapp sammansmidd med motvef för slidrörelse. 1:10. 	tappens längd 
och har tillkom-

mit för styrkans skull. Af samma orsak har tappen å hjul II i bild 136 
gjorts konisk. 

214. A en förenad vef- och koppeltapp, I bild 136 och II bild 137, 
åtskiljas de båda tappytorna vanligen af en ring 7. A tappen i bild 143 

saknas denna och 
trycka där vef- och 
koppelstångslager-
skålarna mot hvar-
andra. För att hindra 
vef- och  

 

koppel-
stångslagren att gli-
da af sina tappar är 
tappändan försedd, 
antingen med en 	' 	
e

bild

d 

137

tappen i ett 

r 

stycke utförd ring 6, 
—, eller med 

en ring 8, bild 136, -. 	 som med en sprint 

;: 

.❖  ❖o• 	är fäst vid tappen. 
Tappen i bild 143 141. Veftapp med fastskrufvad motvef för slidrörelse. 1: 10. afslutas med en 
bricka 8, som fast-

hålles genom muttrarna 9 och förhindras af sprinten 10 att vrida sig. Vid 
den i bild 144 visade koppeltappen är brickan 8 försedd med en bult 11, 
som går genom tappen och fasthålles på hjulets insida genom muttern 9. 
Bulten med sitt hufvud (brickan 8) förhindras genom en liten kil (knaster) 
10 att vrida sig. Denna senare anordning är föranledd af bristande ut. 
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rymme utanför tappen, i det vefstaken ligger för nära intill tappen. Pa 
liknande sätt är motvefven i bild 141 fäst. 

215. Vefvar för vefaxlar. Fordrar lokomotivets byggnadssätt inner- 
cylindrar, blir vefven en del af axeln, och man erhåller en s. k. vefaxel 
(stycket 189). 

Vid tvillinglokomotiv med innercylindrar kommo vefaxlar först till 
användning. Men än mera än 
vid tvåcylinderlokomotiv an- 17,,,i1,---6 vändas de vid fyrcylinder-  
lokomotiv. Från yttercylind- 
rarna öfverfores rörelsen på. 
drifaxeln genom hjulvefvar 
eller påpressade vefvar. 	

fli...,~ 

	®i  ~ 
A lokomotiv med två 

eller flera kopplade axlar och 
med innercylindrar finnas 
dessutom hjulvefvar i och för  
kopplingens skull. 

216. Pit axeländan påpressad 	+ , 
vet. Vid ytterramar och ytter-  
cylindrar kunna ej de i stycket 210 
omnämnda vefvarna användas på 
grand af ramarnas läge i förhållan- 
de till hjulen. Ramarna befinna sig 
utanför hjulen och förhindra därigenom vefvars anbringande direkt på dem. På grund af 
ramarnas läge ligga älven lagerboxarna, utanför hjulen. Vefvarna anbringas därför på så 
sätt, att axeln för- 
länges utöfver la- 5 	 8 	 It 
gergången och på 	 „~ 	 40 3 den förlängda de- 	~::~~

•

_,? 	
~•'~'~•O❖•~♦•••••• ,... ....._...ars len påkrympes 	• tty 	2.y 	 I 	Ï:; 

eller påpressas 	 ~~ 	 ~ 
vefven, bild 145. 	 II,  ..~ 	å  ~► 	sr~ 
Vid en dylik vef 	 ,gir   
urskiljer man vef- 	 io 	 9S 5  •o.~%'~•..•••o 
nafvet 1, vefslän  
gen 2 och veftap- 
pen 	En sär- 
skild form af den- 
na vef är den s. k. 
Hallska vefven, 	143. Veftapp till lok. litt. T. 1: 10. 
bild 146, vid hvil- 

142. Motvef med excenterskifvor. 1: 7. 

144. Koppeltapp till lok. 
litt. B. 1: 10. 

Ç 

145. På axeländan påpressad vef. 1: 10.  146. Halls vef. 1: 10. 
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ken vefnafvet tillika utgör lagergång. Genom denna anordning göres således en särskild 
lagergång omedelbart utanför hjulnafvet öfverflödig, axlarna blifva kortare och cylindrarna 
kunna flyttas närmare hvarandra, hvarigenom vissa skadliga rörelser under lokomotivets 
gång förminskas. 

217. Material. Tapparna smidas af mjukt nickelstål samt sätthärdas och maskin-
slipas noga. 

4. Tekniska bestämmelser för axlar och hjul. 

218. Här nedan anförda bestämmelser afse statens järnvägars rullande materiel, 
men äga äfven tillämpning för materielen å normalspåriga enskilda järnvägar. 

219. Hjul. Lokomotiv-, tender- och vagnaxel skola hafva hjulen lika stora och 
lika tunga samt fästa i oföränderlig ställning i förhållande till hvarandra. 

D 

147. Normalritning för hjulsats. 

Med det undantag, som angifves härnedan, skall hjul hafva påkrympt eller fast-
välld ring af stål eller skola hjulring och hjulstomme vara valsade i ett stycke af stål 
eller ock skola hjulen vara helgjutna af stål. Hjulstommen till icke helgjutna hjul skall 
vara af väll- eller götjärn eller af stål. 

Helgjutna hjul af gjutjärn med kokillhärdad löpbana och fläns tillåtas endast å 
godsvagnar utan broms, och vagnar med sådana hjul få endast användas i tåg med en 
största tillåten hastighet af 45 km i timmen. 

	„
B 10 mim. 

	 E 	 
14.3 5 mit, 

i 
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220. Hjulafstånd. Invändiga afståndet mellan en axels hjulringar skall vara 1360 
mm med en högsta afvikelse af 3 mm öfver eller under detta mått; mått A, bild 147. 

221. Hjulfläns. Hjul skall vara försedt med fläns. Aro flera än två axlar lag-
rade i ett gemensamt ramverk, kunna dock flänsarna på mellanhjulen utelämnas under 
förutsättning, att, då fordonet är uppställdt i bankrökning med 150 m radie, och alla axlarnas 
hela förskjutbarhet kommit till användning, sagda mellanhjul fortfarande hafva tillräckligt 
upplag på skenorna. 

Höjden af bjulfläns får icke vara mindre än 25 mm och icke större än 36 mm. 
Denna höjd mätes från det plan, som tangerar löpcirkeln; mått B, bild 147. 

Tjockleken af hjulfläns skall vara minst 20 mm. Denna tjocklek mätes 10 mm 
utanför det plan, som tangerar löpcirklarna; mått C, bild 147. 

222. Med löpeirkel menas den cirkellinje, efter hvilken en hjulrings löpyta skäres 
af ett lodrätt plan, beläget på ett afstånd af 750 mm från axelns midt; mått D, bild 147. 

Afståndet, mätt parallellt med axeln, 10 mm utanför det plan, som tangerar löp-
cirklarna, mellan de punkter å de båda flänsarnas hålkälar, hvilka vid hjulparets sido-
förskjutning träffa skenhufvudenas inre afrundning, skall vara minst 1410 mm och högst 
1425 mm; mått E, bild 147. 

Aro flera än två hjulpar lagrade i ett gemensamt ramverk, kan för mellanhjulen 
afståndet vara mindre än 1 410 mm. 

223. Hjulring. Hjulrings bredd skall vara minst 130 mm och högst 150 mm. 
Tjockleken, mätt i löpcirkeln, får icke understiga 30 mm i fråga om hjulring å lokomo-
tiv och tender samt 25 mm i fråga om hjulring å vagn, hvarvid hänsyn dock icke tages 
till fästbulthål. Vid sista svarfningen skall hjulrings tjocklek vara minst 5 mm större 
än den minsta tillåtna tjockleken. 

Från hålkälen vid flänsen till ursvarfningen för fästring på hjulringens insida, får 
godstjockleken icke nedgå under 20 mm vid minsta tillåtna tjocklek åbjulring. 

Skarpkantiga insvarfningar å hjulring tillåtas icke. 
Hjulrings löpyta skall vara konisk från hålkälen vid flänsen ut till yttersidan, 

bild 131. Aro flera än två axlar lagrade i ett gemensamt ramverk, få mellanhjulens löp-
ytor svarfvas cylindriska. 

Hjulring, utförd i ett stycke för sig, skall fästas vid hjulstommen på sådant sätt, att 
brusten ring ej kan lossna från hjulstommen. 

224. A hjulrings utsida skola finnas tydligt instämplade: tillverkarens namn, till-
verkningsår och månad, tillverkningsnummer, materialets benämning och kolhalt, svarfnings-
datum och ringens tjocklek i löpcirkeln vid sista svarfningen. 

225. Axel. A axel få inga skarpa afsatser eller insvarfningar finnas. Axel- med 
utvändiga lagertappar får icke hafva någon afsats i eller omedelbart invid hjulnafven. 

A hvarje axel skall finnas tydligt instämpladt: tillverkarens namn, tillverkningsår, 
tillverkningsnummer, materialets benämning, axelns typ och inventarienummer samt bok-
stäfverna S. J. 

Vid stämpling skola stansar med afrundad egg användas. 
226. Hjultryck. Hjultrycken å skenorna från hjulen å kopplade axlar skola vara 

möjligast lika stora och få vid stillastående fordon icke öfverskrida ,det högsta för de 
särskilda bandelarna' fastställda. För de medel, genom hvilka detta ernås, redogöres i 
stycket 297. Motvikter i drif- och koppelhjul skola så afpassas, att vid lokomotivets 
högsta tillåtna hastighet hjulens tryck mot skenorna genom centrifugalkraften ej ökas 
mera än 15 % utöfver hjultrycket vid stillastående lokomotiv. 

227. Viktfördelning. Man bör förlägga så stor del som möjligt af lokomotivets 
vikt på de kopplade axlarna, men får samtidigt ej förbise, att en tillräcklig belastning 
erhålles å löpaxlar, där sådana användas. Därför gäller som regel, att hjultryck å skenan 
vid enaxlig boggi eller ej kopplad främre löpaxel (ledaraxel) icke bör understiga 70 
och vid tvåaxlig boggi icke 50 % af drifhjulets tryck å skenan. 

II. Ramverk. 
228 Ett lokomotivs ramverk utgöres af en fast stomme, ramarna, 

vid hvilken lokomotivets alla delar medelbart eller omedelbart äro fästa. 
Till ramverket räknas förutom ramarna med sina förbindningar äfven axel-
lager och bärfjädrar, drag- och stötinrättningar, boggier m. m. - 

1. Ramar. 
229. Ramarna utgöras af två i lokomotivets längdriktning sträckta 

balkar, utförda antingen af valsad plåt, plåtramar, eller i form af ett s. k. 
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fackverk. I senare fallet äro ramarna smidda eller gjutna af stål, staf-
ramar. 

230. Efter sitt ändamål indelas ramarna i hgfvudramar och biramar. 
De förra uppbära pannan och i dem äro drifaxlarna lagrade och vid dem 
cylindrarna fästa. De senare tjäna till att upptaga en eller flera löpaxlar 
och röra sig oberoende af hufvudramarna. De kallas boggiramar. 

231. Ramarna. äro belägna antingen innanför hjulen, innerramar, 
hvilket i de flesta fall är händelsen å lokomotiv eller utanför hjulen, ytter-
ramar, t. ex. å tendrar. 

Lokomotiv med innerramar blifva lättare, äro billigare att bygga och 
underhålla än sådana med ytterramar. Dessa senare användas företrädesvis 
vid smalspårlokomotiv, vid hvilka det ofta skulle bli för trångt att mellan 
innerramarna få rum med behöfliga maskindelar.- Gången hos lokomotiv 
med ytterramar är lugnare än hos dem med innerramar på så sätt, att 
sidosvängningarna äro mindre på grund af det större afståndet tvärs öfver 
mellan fjädrarna. 

I Europa ha så godt som uteslutande användts plåtramar, tills på 
senare åren de i Amerika använda staframarna här och där vunnit insteg. 

232. Plåtramar, bild 148 och 149. Ramplåtarna valsas af götjärn. 
Sedan plåtarna riktats, börjar bearbetningen till den form, plåtarna skola 
hafva. Urtagningar göras i plåtarna, bild 149, för axellagerboxar 1, för 
tryckfördelare 2 eller 3, samt för viktförminskning 4 eller för cylindrarnas 
fästande 5. Detta sker genom borrning, hyfling och fräsning äfvensom 
genom utskärning med syrgaslåga. 

Ramens höjd öfver urtagningarna för lagerboxarna bör för att före-
bygga brott därstädes vara 300 till 450 mm. Låter detta sig ej göra, måste 
ramarna förstärkas med öfver urtagningarna pånitade förstärkningsplåtar, 
eller också kan förstärkningen ske i tillräcklig grad med hornblock, som 
äro hela, d. v. s. i ett stycke omsluta urtagningen i ramplåten, bild 148. 

Ramplåtarna erhålla vid normalspårlokomotiv 25-35 mm tjocklek 
och vid smalspåriga och lätta normalspåriga lokomotiv 15 —20 mm. 

Någon gång behöf ver en ramplåt ej vara utförd med samma tjocklek 
i hela sin längd. Så är fallet med ramplåtarna till statens järnvägars 
lokomotiv litt. M, hvilka framom cylindrarna äro skarfvade med 25 mm 
tjocka plåtar, under det att ramplåtarna i öfrigt ha en tjocklek af 35 mm. 
Detta låter sig göra därför, att påkänningarna framför cylindrarna äro be-
tydligt mindre än på ramplåtarna i öfrigt. Anordningen af ett plåtramverk 
framgår af bild .148. 

233. Staframar, bild 150 och 151. I Amerika utföras hufvudra-
marna uteslutande af fyrkantjärn eller stafvar af i medeltal 75 x 100 mm 
styrka. De smidas i flera delar, som därefter sammansvetsas med hvar-
andra. 

Å de från Amerika för statens järnvägar år 1899 inköpta lokomotiven 
äro ramarna smidda, men då sedermera liknande lokomotiv började till-
verkas i Sverige, götos ramarna af stål, och ha dylika ramar kommit till 
användning för de flesta nya lokomotivslag, tillverkade för statens järnvägar 
under de senaste åren. 

234. Staframarna ha flera fördelar framför plåtramarna, hvaribland 
må framhållas det ringa antalet nitar och skrufvar för sammansättningen, 
de öfverallt noggrant bearbetade ytorna, något som möjliggör att vid ramarna 
fästa delar lätt kunna utbytas, utan att behöfva efterpassning samt slutligen 
ramarnas större styrka i vågrät led, och att de mindre dölja de innanför 
dem liggande delarna af maskineriet. 
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Kortare staframar för t. ex. 1.  mindre tanklokomotiv kunna ut-
föras i ett stycke, men äro ramarna 
långa, utföras de i två delar. 
Främre delen utgöres då ofta af 
en af stål gjuten eller smidd grof 
staf af fyrkantig tvärskärning, bild 
151, hvilken då vanligen på grund 
af sitt ringa motståndsmoment fram-
för cylindrarna är stagad genom 
en mellan buffertbalken och rök-
skåpet gående sträfva, bild 81, 
eller har denna del genom gjut-
ning erhållit en form, som i viss 
mån påminner om en plåtram, 
bild 150. 

40-4f H— 

Ofta skarf vas en plåtram 	152. Skarf för staframar. 1: 20 och 1: 4. 
framtill med en stafram för att 
därigenom vid t. ex. fyrcylinderlokomotiv erhålla bättre anordning af 
cylindrarna. 

Skarfvar mellan de båda ramdelarna utföras med kilar och skrufbul-
tar, bild 152. Bultarna skola noga passa i hålen och skola drifvas in, och 
kilarna få endast hafva anliggning med ytorna 1, emedan ramdelarna 
eljest skulle kilas isär. 

2. Ramförbindningar. 

235. För att ramarna skola kunna bilda den kraftiga stomme för 
lokomotivet, hvartill de äro afsedda, måste de på ett säkert sätt förbindas 
med hvarandra. De förnämsta tvärförbindningarna utgöras af främre buf-
fertbalken (vid tanklokomotiv båda buffertbalkarna), vid innercylindrar de 
mellan ramarna belägna cylindrarna eller vid yttercylindrar den kraftiga 
förbindningen dem emellan samt vid tenderlokomotiv draglådan baktill. 
Ofriga förbindningar äro belägna mellan nu nämnda. 

236. Buffertbalk. 
Buffertbalken utgöres af 
U-järn eller af med mindre EM  
U- eller L-järn samman- 
fogade järnplåtar, bild 
162, och är med vinkel- 
järn och hörnplåtar starkt 	s 
förbunden med ramarna. 
Buffertbalkar af trä finnas 
äfven, men äro numera 
sällsynta, då de ej äro 
starka nog. Däremot före- 	ÿ 
komma buffertbalkar af 
plåt eller U-järn med 

153. Ramstag, gjutet af stål. Lok. litt. A. 1: 20. 
8 

mellanlägg af trä, bild 	W 
151. Vid buffertbalken "` 
äro drag- och stötinrätt-  e ningarna fästa (stycket 
245). 
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237. Stagning vid cylindrarna. Vid cylindrarna måste ramarna på 
ett mycket starkt sätt förbindas med hvarandra, ty här äro ramarna ut-
satta för de största påkänningarna. Gif vet är, att mellan ramarna liggande 
cylindrar, bild 411 och 412, utgöra en synnerligen kraftig stagning af 
ramarna. 

Detta är äfven fallet med den utvändiga cylinderanordning, som visas 
i bild 410: Hvardera cylindergjutstycket fortsätter in mellan ramarna och 
bildar här en sadel för pannans uppbärande på samma gång som ett kraf-
tigt stag för ramarna. Detta stag innehåller tillika ångtillopps- och ångaf- 
loppsrören för cylindrarna. Andra former för tvärförbindningar mellan cylind-
rarna synas i bilderna 214 och 304, där lodräta och vågräta med hvarandra 
sammannitade eller sammanskrufvade plåtstag eller stålgjutna stagplåtar på 
ett för styrkan betryggande sätt sammanhålla ramplåtarna. 

238. Öfrig stagning. Ofta tjäna tvärförbindningarna flera ändamål 
samtidigt. Ett fyrfaldigt ändamål tjänar den stålgjutna stagplåten, bild 153. 
Fastskrufvad vid ramarna sammanhåller den dessa, men dessutom styfvar den 
ramarna mot sidoböjning. Stagplåten är nämligen uppdragen till rundpannan 
och omfattar en del af denna, och genom mellanläggsklotsar 1, af metall, 

fästa i stagplåten, förmedlas 
beröringen med pannan. Ge-
nom denna anordning är det 
pannan, som medverkar att 

	 förhindra sidoutböjningar af 
ramverket. Söker nämligen 
ramverket att böja sig ut åt 
ena eller andra sidan, tager en 
af klotsarna 1 emot pannan, 
och utböjningen förhindras. 
Rundpannan är synnerligen 
styf, och det skulle fordras en 
utomordentligt stor kraft att 
böja densamma. Den uppfatt-
ningen, att det är rundpannan, 
som behöfver stödasenom 
dylika stagplåtar, är oriktig. 
Emellertid måste man tillse, att 
mellanläggsklotsen inlägges 
omsorgsfullt, så att ej något 

större tryck uppstår mellan staget och pannan, ty ett dylikt tryck kan inverka 
menligt på pannan. Genom detsamma utsättes pannplåten, där trycket ver-
kar, för en fjädring, som, hur ringa den är, dock kan blifva orsak till att 
frätor uppstå på plåtens insida. Mellanlägget skall därför passas så nätt, 
att det utan slag kan med handen inskjutas på sin plats. Förr fastskrufva-
des tvärstaget äfven vid pannan, men detta var olämpligt på grund af den 
olika utvidgning, panna och ramverk undergå vid lokomotivets uppeld-
ning. Där detta fästsätt ännu användes (Amerika) göres tvärstaget af så 
tunn plåt, att det lätt fjädrar och följer pannans utvidgning och samman- 
dragning. 

Vidare utgör här afbildade stagplåt fäste för styrskenorna (gäjderna) 
vid 2 samt för delar af slidrörelsen vid 3 och 4 och vid 5 äro bockarna, 
som uppbära fotplåten, fästa. 

Ett annat sadelformadt stag, ehuru af plåt och vinkeljärn återgifves i 
bild 154. 

154. Ramstag af plåt och vinkeljärn. 1: 20. 
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3. Bäranordning för pannan. 

239. Bäranordning vid rökskåpet. Utom för att gifva ramarna 
stadga och styrka kunna plåtförstagningarna eller de gjutna stagen vid 
cylindrarna äfven användas till att uppbära pannan eller vissa maskindelar. 
I bild 304 uppbär det främre plåtstaget 1 främre delen af rökskåpet och af 
en bakom belägen, 
synnerligen kraftig af 
ståltål gjuten 	

2
en stagplåt 2 	  

uppbäres pannan 
 

framtill. Den senare  
stagplåten är tillika 
fäste för pannan. Vid
innercylindrar eller vid 
cylindrar enligt bild 	 
410 är med cylindrar- 
na förenad en sadel- 		  
anordning, som upp- — 
bär pannans framdel, 	  och vid hvilken pan- 
nan är fäst.  

240. Bäranord-  
ning vid eldstaden. 	 
Genom bäranordnin- 
genvid eldstaden skall 
icke blott en del af 
pannvikten öfverföras 
på ramverket, utan pannan så förenas med detta, att pannans längdförändring 
vid uppvärmning och afkylning icke hindras, men väl eldstadens sidoför- 
skjutning; vidare att pannans upplyftande ur ramen förhindras vid samman- 
stötningar eller ur- 
spårningar. 

241. Bild 155  
visar ett mycket an- 
vändt bärjärn. På  
ramplåtens öfversida 	  
ligger en slitskena 1'•'` 
af metall, hvilken ge- 
nom ansatserna 2, 3   och 4 hindras att för- 
skjuta si .i ram låtens 	   	 

såväl längd som tvär 	  
riktning. På den- 
samma 

 
stöder det vid 

eldstadens 
 

eldstadens sidor fast- — 
nitade eller fastskruf  
vade vinkelformade 	  
bärjärnet 5. Genom 	156. Bärjärn å eldstadens bakgafvel. Lok. litt. Cc. 1: 4. 
ansatsen 6 å det- 
samma förhindras sidoförskjutningar. För att hindra pannans upplyftande ur 
ramverket utföres vanligen i samband med nu beskrifna uppbärning af eld-
staden den i bild 156 visade anordningen. Vid eldstadens bakgafvel är fäst 
ett vinkelformadt järn 1, hvilket med skrufvar 2 är förbundet med ett 

155 Bärjärn å eldstadens sidor. Lok. litt. Cc. 1: 4. 
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vinkelformadt järn 3, som åter är fästadt vid ett mellan ramarna uppsatt 
tvärstag 4. Skrufvarna gå fritt i hålen i järnet 1 och äro gängade i jär-
net 3. Skrufhålen i järnet 1 äro aflånga, så att pannans längdförändring ej 
hindras, under det att skrufhufvudena hindra eldstadens upplyftning. _ 

242. En för staframar afsedd bäranordning för eldstaden är den i 
bild 157 a och b visade. På hvardera sidan af eldstaden, bild 157 a, äro 
fästa tvenne bockade plåtar 1 och 2, medelst hvilka eldstaden hvilar på 
ramarna. Det ena bärjärnet 1 är bockadt omkring den öfre ramstafven och 

157. Bärjärn å eldstadens sidor (a) och bakgafvel (b). Lok. litt. Ta. 1: 10. 

förhindrar därigenom eldstaden att lyftas ur ramverket. Bärjärnet 3 i bild 157 
b, som är fäst i eldstadens bakgafvel, har till ändamål, förutom att uppbära 
eldstaden, att förhindra sidoförskjutningar af densamma. Det stöder mot 
främre delen af draglådan 4 och är inpassadt mellan klackarna 5, hvarige-
nom sidoförskjutningar omöjliggöras. 

243. Vid eldstäder, som på grund af sin bredd måste förläggas öfver 
ramarna (stycket 383), måste bäranordningen utföras olika mot hittills be-
skrifna. Bilderna 158 och 159 visa tvenne sådana bäranordningar, den förra 
afsedd för plåtramar, den senare för staframar. Vid bäranordningen i bild 
158 är på hvardera sidan af eldstaden bottenringens undersida försedd med 
två klackar 1 och 2 (11 och 12 bild 235), hvilka genom slitskenor 3 af metall 
hvila mot de vid ramplåtarna fästa stöden 5 och 6. Genom klackarna 4 
förhindras sidoförskjutningar af eldstaden, och fästjärnet 7, som dels är in- 
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158. Bäranordning å eldstadens sidor. Lok. litt. Ma. 1: 10. 

9 SO  

139. Bäranordning å eldstadens sidor (a) och bakgavel (b). Lok. litt. Tb. 1: 10. 
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160. Buffert. 1: 10. 

I 
3 6 

4 

5 

I 

fälldt i bottenringen och fastskrufvadt vid denna, dels nedtill griper öfver 
stödet 5, förhindrar eldstaden att lyftas ur ramverket. 

244. Bäranordningen i bild 159 a skiljer sig från den föregående däri, 
att klacken 1 å bottenringen stöder mot slitskenan 3, fäst vid ramen 5, 
samt att fästjärnet 7 är fastskrufvadt vid ramen och upptill griper öfver kanten 
8 å stödklacken 1 och pannan därigenom förhindras lyfta sig ur ramverket. 
Men 	eldstaden uppbäres äfven vid bakgaf vein. Därför finns under botten- 
ringen nära hvartdera bakre hörnet en klack 9, bild 159 b, som stöder på 
draglådan 11, hvilken är framdragen ända till eldstadens bakgafvel. Dessa 
båda klackar under bottenringen jämte tillhörande stoppklackar 12 å drag-
lådan hafva äfven till ändamål att förhindra eldstadens förskjutning åt 
sidorna. 

4. Stöt- och draginrättningar. 

245. Hvarje järnvägsfordon skall i båda ändar vara försedt med 
fjädrande stöt- och draginrättningar, som medgifva, att stötar och ryckningar, 
som uppstå, då fordon närmas till eller äro sammankopplade med hvarandra, 
förmildras och ej verka förstörande på fordonen. Stötinrättningen ut-
göres antingen af tvänne mot ändarna af hvardera buffertbalken fästa buf-
fertar, sidobuffertar (tvåbuffertsystem), bild 162, eller af en i hvarandra 
buffertbalkens midt anbragt buffert, centralbuffert (enbufferts yst em), bilderna 
164-166. 

Sidobuffertar användas i Europa å fordonen till alla bredspåriga banor, 
under det att vid smalspårfordon centralbuffert uteslutande kommit till an-
vändning. 

I Amerika äro samtliga järnvägsfordon utrustade med centralbuffert i 
förening med själfverkande kopplingsanordning. 

246. Draginrättningen är förlagd efter fordonets längsgående midt-
linje och är, då centralbuffert användes, förenad med denna. Mellan loko-
motiv och tender, som ständigt gå kopplade parvis, äro buffertar och drag-
inrättning utförda på ett särskildt sätt (styckena 253-256). 

247 Buffertar för normalspårlokomotiv. Buffertarna, som å de 
första lokomotiven helt och hållet saknades, bild 38 och 42, utgjordes seder-
mera af med hästhår fyllda lädersäckar och ersattes därefter af järnbuffertar 
med gummiringar, för att sedan så småningom erhålla den form, de nu 
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hafva. En sidobuffert af det slag, som numera användes, visas i bild 160. 
Den består af buffertskifvan 1, smidd i ett stycke med buffertspindeln 2. Den 
styres af bufferthylsan 3. Fjädringen erhålles genom en i bufferthylsan inne-
sluten snäckfjäder 4, hvilken med sin ena ände stöder mot bottenbrickan 5. 
Mellan denna och den ringformiga fjäderbrickan 6, som stöder mot en ansats 
å buffertspindeln, är fjädern inspänd. Bufferten sammanhålles genom 
muttern 7 eller genom en saxkil. För att möjliggöra hoptryckning af 
bufferten är genom bottenbrickan och buffertbalken upptaget ett hål för 
buffertspindeln. 

För att förhindra att i bankrökningar buffertskifvan brytes sönder eller 
böjes eller buffertspindlarna krökas äfvensom underlätta fordonens inställning 
i förhållande till hvarandra, göres skifvan på den ena af de båda å samma 
buffertbalk fästa buffertarna hvälfd, på den andra plan. Står man vänd 
mot buffertbalken, 
är 	skif van till hö- 	 8 	r 	8 ger plan, den till 	,  
vänster hvälfd, så 
att vid samman- 
koppling af tvenne 
fordon en plan och  
en hvälfd skifva be-
finna sig mot hvar-
andra, bild 161. 
Vore båda skifvorna hvälfda, skulle, då fordonen stöta mot hvarandra, buf-
fertarna lättare rida upp på hvarandra. 

Äldre bufferthylsor äro af gjutjärn, men de tillverkas numera allmänt 
genom smidning, eller gjutas de af martinstål. Dessutom äro de ej längre 
helt slutna, utan från den cylindriska delen 8, bild 161, som utgör styrning 
för spindeln, utgå fyra ben 9, hvilkas rätvinkligt utböjda fötter äro för-
bundna med buffertbalken medelst skrufbultar. Dessa genomgå äfven botten-
brickan, som därigenom kommer att ligga stadigt i förhållande till bufferten 
och balken. Fjädern blir vid en dylik hylsa väl synlig för undersökning, 
och hylsan blir lättare. 

Afståndet mellan buffertarna å samma buffertbalk kallas buffertvidden. 
248. Draginrättning för normalspårlokomotiv. Till denna draginrätt-

ning, bild 162, höra dragkrog 1, dragstång 2, skruf koppel 3 och säkerhetskrok 4. 
Gifvet är, att på ett lokomotiv ej kan anordnas s. k. genomgående drag-
inrättning, utan måste dragkroken vara fäst vid tillhörande buffertbalk, 
som därför måste vara stark nog att upptaga den i dragstången verkande 
kraften. 

249. Dragkroken utföres af bästa och segaste järn eller prima mjukt 
stål. Kroken skall i dragriktningen tåla en belastning af 20 ton, utan 
att undergå kvarblifvande formförändring och får ej brista vid 35 tons 
belastning. 

Dragkroken får ej vara fäst direkt vid buffertbalken, emedan denna i 
så fall skulle ryckas sönder, utan förmedlas förbindelsen genom dragstångs-
fjädern 6. Fjädern och dragkroken sammanhållas medelst muttern 7. 

250. Skrufkopplet, bild 162, består af en skruf 8, hvars ena hälft är 
högergängad och andra vänstergängad. Gängorna äro runda. Skrufvens 
ändar äro försedda med stoppringar 9, som hindra skrufven att gänga sig 
af tärningarna 10. På skrufvens midt är fäst handtaget 11 för skrufvens 
kringvridning, hvarvid kopplet förkortas eller förlänges genom att tärningarna 
10 närmas eller fjärmas. Från den ena tärningen utgå länkarna 12, med 

161. Plan och hvälfd buffert. 1: 15. 
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163. Säkerhetskedjor. 1: 15. 

hvilka kopplet är fäst vid 
koppelbulten 5 och således 
vid dragkroken, och vid 
den andra tärningen är 
koppelbygeln 13 fäst. 

251. I koppelbulten 5 
äro upphängda skrujkopplet 
3 och säkerhetskroken 4. 
Säkerhetskroken, som ut-
göres af en dragkrok, har 
till ändamål, att i förening 
med kopplet å närmaste 
vagn bilda en sdkerhetskopp-
ling för den händelse huf-
vudkopplet skulle brista. 
Säkerhetskopplet utgjordes 
förr allmänt och utgöres 
ännu på sina håll af på 
hvardera sidan om drag-
kroken fästa sdkerhetskedjor, 
bild 163, men det har visat 
sig, att dessa i regel brista 
samtidigt med hufvud-
kopplet, hvarför ett 
dylikt säkerhetskoppel 
allt mer öfvergifves 
och ersättes med det 
i bild 162 visade. 

252. Buffert och 
koppel för smalspårlo-
komotiv. Dessa äro för-
enade med hvarandra och 
bilda den förut omnämnda 
centralbufferten. Denna ut- 164. Enkammarbuffert med ögla för smalspårlokomotiv. 1: 10. 

165. Enkammarbuffert med själfkopplande hake 
för smalspårlokomotiv. 1: 10. 

166. Klemmings tvåkammarbuffert 
med själfkopplande hake för 
smalspårlokomotiv. 1: 10. 
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föres antingen som enkammarbuffert med ögla, bild 164, eller med själfkopplande hake, 
bild 165, eller som tvåkammarbuffert, Kiemmings system, med själfkopplande hake, bild 
166. Vid densamma sker kopplingen med två hakar i hvar sin kammare. 

Vid enkammarbuffert måste särskilda säkerhetskoppel användas. 
Centralbufferten är fäst vid buffertbalken på liknande sätt som dragkroken vid 

normalspårlokomotiv och dess stötplan skall vara kullrigt. 

5. Draginriittning mellan lokomotiv och tender. 

253. Lokomotiv och tender skola vara dubbelt sammankopplade så, 
att, om hufvudkopplet brister, den andra kopplingsanordningen träder i verk-
samhet. Den vanligaste förbindelsen sker genom en ledbar kopplings-
anordning, så utförd, att den icke hindrar lokomotivets gång i bankrök-
ningar, och att den tillåter ett visst spel mellan lokomotiv och tender i 
lodrät riktning. Dessa fordringar hafva gifvit upphof till en mängd olika 
anordningar. Den allmännast använda är den med en grof hufvuddragstång 
jämte två mindre dragstänger, s. k. säkerhetslänkar. 

Draginrättningen skall vara sådan, att den ej medgifver lokomotivet 
och tendern att aflägsna sig från hvarandra. Därigenom deltager tendern 
genast i hvarje hastighetsökning hos lokomotivet, och följaktligen kunna ej 
stötar uppstå vid äfven än så plötsliga igångsättningar. 

254. Äldre draginrättning. En ännu mycket använd kopplingsanord-
ning är den i bild 167 visade. Medelst den kraftiga dragstången 1 samt bul-
tarna 2 och 3 äro lokomotiv och tender sammankopplade. På hvardera sidan 
om denna dragstång befinna sig säkerhetslänkarna 4. Då dessa endast skola 
komma till användning i händelse dragstången brister, måste de vara så 
anordnade, att de ej på något sätt hindra lokomotivets och tenderns fria 
rörelse i förhållande till hvarandra. Detta skulle inträffa, om hålen i län-
karna tätt omslöte bultarna 5 och 6. Därför är hålet för bulten 6 (å loko-
motivet) aflångt, så att spelrum finnes på hvardera sidan om bulten. 

Fjädern 8 är genom klykan 7 fäst vid dragstångsbulten 3 och trycker 
de båda buffertarna 10 mot buf fertplattorna 9 å lokomotivet. Denna fjäder 
har icke till ändamål att upptaga den i dragstången 1 verkande dragkraften. 
Det kan den ej, ty dragstångsbultarna 2 och 3 äro direkt anbragta vid 
lokomotivets och tenderns ramverk genom draglådorna, och vid dragning 
finnes ingen som helst fjädring mellan de båda fordonen, utan fjädern skall 
dels åstadkomma en spänning mellan dragstången 1 och bultarna 2 och 3, 
så att ej några glapprum förefinnas i draginrättningen, hvarigenom ryck-
ningar uppstå vid igångsättning, dels med buffertarnas 10 hjälp förhindra 
stumma stötar mellan lokomotiv och tender. Därför är äfven hålet i drag-
stången för bulten 2 aflångt, så att bakom bulten befinner sig ett spelrum. 
Fjädern kan efter behof spännas med skrufven 11. 

Löper lokomotivet in i en bankrökning, tryckes den ena af buffertarna 
10 genom lokomotivet tillbaka, under det att fjädern 8 skjuter den 
andra bufferten framåt. Härunder åstadkommer lokomotivets och tenderns 
sneda ställning till hvarandra ingen spänning af fjädern, utan blott 
en ringa vridning af densamma kring bulten 3. Fordonens inställning 
i bankrökningen sker därför obehindradt utan inverkan af koppel och 
fjäder. 

Annorlunda förhåller det sig, om fjäderns vridning vid lokomotivets 
gång i bankrökningar förhindras, innan de båda fordonen intagit sitt läge_ i 
förhållande till densamma. Detta inträffar, då vid den ena buff ertens 

It$ 
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framåtskjutning fjäderändan når buffertens styrhylsa 12. Fordonens vidare 
snedställning medför därefter en spänning af fjädern, hvars ena ända tryckes 
tillbaka af motsvarande buffert, under det att den andra hindras i sin 
rörelse af styrhylsan. Härigenom uppstår ett vridningsmoment, som är lika 
med halfva spännkraften i fjädern gånger afståndet mellan buffertarna, och 
som söker vrida lokomotiv och ten- , 	 ,,,,,,,,,, der, så att ytterhjulen å främsta 
lokomotivaxeln och bakre tender- 	  
axeln trängas öfver ytterskenan i 
bankrökningen. Att detta kan vara 	     farligt, särskildt om tendern är lätt, 	 t  
inses, och böra därför fjäder och 	 — 
buffertar så utföras, att det ej kan 
inträffa. Den enda fördel, detta 
vridningsmoment har, är, att loko-
motiv och tender blifva uppstyfvade 
i förhållande till hvarandra och så- 	• 	• • 
ledes få en mera lugn gång i ban-
krökningar. 

Fjädern 8 inverkar äfven på 
ett annat sätt gynnsamt för min-
skande af den inbördes rörelsen 
mellan lokomotiv och tender. I det 
att fjädern trycker buffertarna 10 
mot plattorna 9, försvårar den där-
vid uppträdande friktionen fordo-
nens förskjutning i förhållande till 
hvarandra. Men denna friktion mot-
verkar såväl vågräta som lodräta 
rörelser och inverkar således något 
på axelbelastningen. 	Vid större 
hastigheter gifver sig detta ganska 
tydligt tillkänna — man säger, att 
tendern hänger upp sig på loko-
motivet — och måste man för att 
förminska denna olägenhet smörja 167. Aldre draginrättning mellan lokomotiv 
mellan buffert och buffertplatta. 	 och tender. 1: 25. 

Så som fjädern här är fäst vid samma bult it tendern som dragstången, 
öfverföres fjäderns spännkraft till lokomotivet dels genom bufferterna, dels 
genom dragstång och dragstångsbultar. Det hela bildar ett system för sig 
oberoende af, om tender finnes eller ej. Endast för den händelse att drag-
stångsbulten 3 vore fullkomligt fast förbunden med tendern, skulle denna 
senare röna inverkan af fjäderns spännkraft. Men så är ej fallet. Hålen 
för bulten i tenderns draglåda ha större diameter än bulten, och tendern är 
därför fritt rörlig med afseende på denna bult. Att därvid stötar skola 
uppstå mellan lokomotiv och tender är gif vet, och ju mera hålen och bulten 
slitas, desto större blir spelrummet dem emellan och desto starkare och mera 
skadliga stötarna. Att för undvikande af dessa ytterligare spänna fjädern är 
utan gagn, ty tender och fjäder äro af hvarandra fullt oberoende. Genom 
att spänna fjädern ökas endast trycket mellan buffertarna och lokomotivet 
samt mellan dragstången och dess båda bultar. 

255. Nyare draginrättning. För att ungå nyss berörda olägen- 
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168. Nyare draginrättning mellan lokomotiv och tender. 1: 25. 

heter hos kopplings-
anordningen enligt bild 
167 har den ändringen 
vidtagits med den-
samma, att å tendern 
dragstången och fjädern 
äro fästa vid hvar sin 
bult 3 och 13, bild 168. 
Spännkraften hos fjä-
dern öfverföres genom 
bulten 13 till tendern 
och genom buffertarna 
10 till lokomotivet, från 
detta till bulten 2 och 
dragstången 1 och ge-
nom bulten 3 åter till 
tendern. Denna kom-
mer således i spänning 
mellan bultarna 3 och 
13, hvarigenom alla 

glapprum bortfalla. 
Igångsättning kan ske 
utan ryckningar, och 
stumma stötar mellan 
lokomotiv och tender 
förekomma ej. 

256. De i bilden 
visade snedt ställda 
buffertarna 14 finnas 
uppsatta på en del lo-
komotiv och afse att 
minska storleken af si-
dorörelserna mellan lo-
komotivet och tendern. 

6. Hornblock och axellager. 

257. På lagerboxarna bvilar ramverket och genom detsamma pannan och 
maskineriet. Då nu ett omedelbart öfverförande af lasten på lagerboxarna. 
på grund af ramverkets styfhet och ojämnheterna i banan skulle hafva till 
följd, icke blott en ojämn och ständigt växlande belastning på de olika 
lagren, utan äfven häftiga, med lokomotivets hastighet tilltagande stötar, så 
anbringas mellan lagerboxarna och ramarna bärfjädrar, som skola mottaga 
stötarna från axlarna. På det att fjädring skall äga rum, måste axlarnas 
lägen i förhållande till ramverket kunna undergå förändring i lodrät led. 
Men emedan hjulen skola styra fordonet mellan skenorna, få lagerboxarna 
i regel ej kunna nämnvärdt förskjutas i vågrät led hvarken i afseende på 
axlarna eller på ramverket. Ramarna måste därför vara försedda med 
styrningar, hornblock, hvilka medgifva en lodrät förflyttning af lagerboxarna, 
men förhindra en sådan i vågrät led. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



1 125 

258. Hornblock. Som hornblockens ändamål är att styra lager-
boxarna, måste de vara i stånd att mottaga påkänningarna från dessa, utan 
att afnötas för mycket. Deras form och sättet för deras anbringande på 
ramarna bero på, huru dessa äro utförda. 	 •IM 

Hornblocken fästas kring i ra- 
marna gjorda urtagningar och komma 
till användning endast vid plåtramar. 
Vid staframar utgör ramdelen själf 	 i 
hornblock, endast försedd med en 	_4, 
slitskena. 	 $ 4- 	 o- 

Bild 169 visar en urtagning för 	40- 3 
lagerboxar i en plåtram och bild 170 	 I _ 
i en stafram. För löp- och tender- 	 ¢  
axlar göras kanterna 1 och 2 lodräta,  
men för drif- och koppelaxlar göres  
den ena kanten 2 lutande. Orsaken 	é  	

i 	
2 G- 4'- 

härtill ligger i den särskilda anord- 
ning, som måste vidtagas för att 169. Urtagning för axellager i en plåtram. 1:10. upphäfva den skadliga inverkan af  
hornblockens och lagerboxarnas 
afnötning (stycket 260). Hörnen 
3 och 4 rundas väl, så att ej något 
skarpt hörn förefinnes, som in-
bjuder till brott. En dylik ur-
tagning försvagar betydligt ra-
men (stycket 232), men för att 
förstärka densamma, uppsättes 
under urtagningen ett stag mellan 
hornblockets nedre ändar. Detta 	~ 
utföres på olika sätt: 1 bild 172 
och 173 samt 1 och 2 bild 171. 170. Urtagning för axellager i en stafram. 1: 10. 

259. Hornblocken äro huf- 
vudsakligen af två olika slag. Antingen äro de utförda i två delar, fästa 
på hvar sin sida om urtagningen i ramplåten, bild 172, eller också äro de 
utförda i ett stycke, bilderna 171 och 173, och rundt om begränsande denna 
urtagning. Härigenom bidraga hornblocken att förstärka den öfver lager-
boxarna försvagade ramen (stycket 232). De fästas antingen med nitar 
eller bättre med hårdt indrifna skrufbultar. Deras tvärskärning är mer eller 
mindre T-formad. Den del, som sträcker sig ut från ramen, är ofta förstärkt 
genom pågjutna förstärkningsfjädrar. 

Hornblocken gjutas af martinstål med hög kolhalt för att bli hårda och 
så mycket som möjligt kunna motstå den slitning, för hvilka de äro utsatta 
från de mellan dem inpassade lagerboxarna. 

260. Lagerboxkllar. I följd af banans ojämnheter och skenstötarna 
uppstår fjädring i bärfjädrarna, och lagerboxarna erhålla en upp- och ned-
gående rörelse gent emot ramverket. Genom den i maskineriet utvecklade 
kraften tryckas lagerboxarna omväxlande mot det främre eller bakre hornblocket. 
En naturlig följd af dessa båda omständigheter är en afnötning af lagerboxar 
och hornblock, och ju större trycket är, d. v. s. ju kraftigare lokomotivet arbetar, 
desto hastigare sker afnötningen. Genom det växande glapprummet mellan 
lagerbox och hornblock blifva stötarna mellan dessa allt kraftigare och åverka 
slutligen lokomotivet så kännbart, att en reparation blir nödvändig, och de 
kunna t. o. m. föranleda brott i lagerboxar eller ramar. För att förebygga 

I 
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171. Hornblock och hornblocksstag. 1: 10. 
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denna fara hafva anordningar vidtagits, genom hvilka de uppkomna glapp-
rummen kunna borttagas, utan att lokomotivet behöfver tagas ur trafik för 
reparation. 

Enklast och vanligast sker detta med tillhjälp af en mellan lagerboxen 
och bakre hornblocket anbragt kil, lagerboxkil, 2, bild 172 och 173, hvars 
lodräta sida styr lagerboxen, under det att dess sneda yta ingriper i ett spår 
i hornblocket eller också med på sidorna befintliga kanter omfattar det-
samma, och kilen på så sätt är styrd. Nedtill har kilen, bild 173, en urtag-
ning 3 för hufvudet 4 till ställskrufven 5, medelst hvilken kilen kan höjas 
och det genom slitningen uppkomna glapprummet borttagas. 

261. 	Bilderna 
172, 173 och 174 visa 
olika anordningar för 
kilens höjning och  
sänkning. 	 •%,:  	 :::;;`.>:: 

I bild 172 har  
muttern 3 en särskild 
form. Den skjutes in 
i staget och kvarhålles  
i sitt läge genom kan- 
terna 4 och skrufven 
5, som med den ogäng- 
ade spetsen skjuter in 
i spåret 7 i muttern 
och förhindrar denna 	 a= 
att glida ut. Vid mut- 	 f 
terns kringvridning 	 I} 
flyttas skrufven 6 upp  
eller ned. Muttern 3 	 C} 
fastlåses med skrufven 
8. I bild 173, som vi- 
sar den vanligaste an- 	 4 	 X 
ordningen går skruf- 
ven 5 fri i staget 1. 	 • 
Genom muttern 6 hö- 	 3 
jes kilen, då muttrar- 	 "`  8 
na 7 och 8 äro lossade, 
och genom muttern 7 	— ~ 
sänkes kilen, då de 	raw///A- 	 r, 
två andra muttrarna  
äro lossade. Muttern 
8 är låsmutter. Att 	172. Hornblock och hornblocksstag samt ställkil. 1: 10. 
ställskrufvens hufvud 
4 är löst inlagdt i urtagningen i kilen afser att vid kilens höjning eller 
sänkning förhindra bändningar mellan kil och skruf, hvarigenom denna kan 
brytas af. I bild 174 är skrufven 1 gängad i hornblockstaget 2, och 
muttern 3 har endast till syfte att låsa fast skrufven. 

Lagerboxkilen smides eller gjutes af mjukt martinstål, maskinarbetas 
öfverallt samt sätthärdas för erhållande af en hård slityta, hvarefter denna 
planslipas i maskin. Vid staframar använder man kilar af hårdt gjutjärn af 
samma slag som till lokomotivcylindrar, och utföras älven de å motstående 
hdrnblock befintliga slitskenorna af samma material. Detta är särskildt 
nödvändigt vid de lokomotiv, hvilkas lagerboxar äro af gjutstål, hvilka 
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hastigt skulle slitas genom nötning mot slitskenor eller lagerboxkilar af 
samma material. 

262. Lagerboxkilen måste naturligtvis vara lika anordnad vid samtliga 
drif- och koppelaxlar, 
så att de bestämda 
afstånden från midt 

//ffi, 	.t/ // 	t/ 	 till midt af lagren 
- 	J 	 bibehållas. I annat 

fall uppstå sådana på-
känningar i koppel- 
stängerna, att brott 
kunna ske å tappar 
eller stänger. Man 

I1` 	 måste därför vara 
synnerligen noggrann 
vid kilarnas upp-
skrufning och bland 
annat iakttaga, att I' 	kilarna ej skruf vas 
upp för högt, ty då 6  E  5 	kan inträffa, att la- 

	

7  = 	gerboxarna klämmas ss 

	

a: 	fast mellan kil och 
hornblock, så att ax-
eln, som man säger, 
hänger upp sig. Att 
detta är skadligt är 

	

ti 	 tydligt, ty i och med 
detsamma är axeln. 
stumt lagrad i ram-

5 w verket, och alla 
173. Hornblock och hornblockstag samt ställkil. 1: 10. 	stötar från banan 

öfverföras omedel- 
bart på ramverket, utan att förmildras genom 
fjädrarna. 

Som en bestämd regel gäller; att en om-
sorgsfull skötsel af lagerboxkitarna är af 
största betydelse för lokomotivet oeh jet 
omsorgsfullare denna skötsel är, desto läng-
re kan lokomotivet göra tjänst, innan det 
behöfver repareras. 

263. Axellager. Axellagrens form beror 
på ramarnas anordning, på läget af bärfjädrarna N 	- öfver eller under axeln — och på lagrens sär- 

	

	skilda ändamål. Formen är äfven beroende på, 
om lagret skall vara förskjutbart gent emot 
ramarna. 

Ett lokomotivaxellager, bild 175, består i 
allmänhet af lagerboxen 1, lagerskålen 2, under- 
boxen 3 och smörjningsanordningen. 

264. Lagerboxen har vanligen utseendet 
174. Lagerboxkil för hornblock. af ett omvändt U. Den smides af järn eller 

1:10. 	gjutes af gulmetall eller af martinstål. De två 
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senare tillverkningssätten äro numera de här i landet mest använda, och 
tyckas martinboxarna mer och mer uttränga andra slag af boxar. 

265. 1r bild 176 visas en af stål gjuten lagerbox för drif- och koppel-
axlar. Urtagningarna l bilda smörjkopp och styrlisterna 2 styra lagerboxen 
mellan hornblocken och förhindra dess för-
skjutning i axelns längdriktning. De sneda 
ytorna 3 hindra den i lagerboxen inpassade 	L lr 
lagerskålen att vrida sig med axeln. 	 1 

266. En lagerbox af gulmetall visas 
i bild 177. . Metallen utgöres i regeln af 	i 
fosforbrons. Till denna lagerbox hör ej 
någon särskild lagerskål, utan hvilar lager-
boxen omedelbart på lagergången. Slitytan 	 
är dock, för att förminska friktionsmotstån- 
det, försedd med ingjutna speglar 3 af hvit-
metall. För att få lagerboxen starkare i 
skänklarna är i kvar och en af dem ingjuten 
en stålplatta 4. 

De breda sidytorna 5, som äro vända 
mot hornblocken, tjäna till att upptaga de 
i ramarnas längdriktning verkande trycken. 
Dessa äro vid drif- och koppelaxlar särskildt 

J 

175. Lokomotivaxellager. 1: 6. 

176. Lagerbox för lösa lagerskålar. 1: 6. 
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stora, emedan axellager och ramar måste upptaga hela de på veftapparna 
verkande  vågräta trycken från de i cylindrarna utvecklade krafterna: 
Betänker man nu, att lagerboxarna, under det de äro utsatta för verkan af 
dessa kraf ter, röra sig upp och ned mellan hornblocken, så är tydligt, att 
afven mellan lagerbox och hornblock uppstå betydliga friktionsmotstånd 
och afnötningar. För att förebygga, att själfva lagerboxen därvid utslites, 
förses den ofta med slitskenor af-gulmetall, hvilka fastskrufvas,vid,lagerboxen 
och således kunna utbytas, eller också med pågjutningar af hvitmetall, hvilka 

1 

177. Lokomotivaxellager med fasta lagerskålar. Lok. litt. Cc. 1: 6. 

genom omgjutning lätt kunna förnyas. Dylika slitskenor eller pålägg saknas 
å de af stål gjutna lagerboxarna. På planet 11 å lagerboxens öfverdel stöder 
fjäderpinnen. 

267. Lagerskålar. Lagerskålarna måste omsorgsfullt passas. å lager-
gångarna. Vid lager, i hvilka axlarna vrida sig med betydande_ hastighet 
och under ett ansenligt tryck, är det af vikt, att genom gnidningen 
mellan lageryta och lagergång ej någon nämnvärd värmestegring äger rum. 
Detta uppnås icke endast genom tillräcklig smörjning, utan äfven genom 
att använda lämpligaste material för lagerskålarna. Det bör erbjuda minsta 
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möjliga friktionsmotstånd, så litet som möjligt- angripa lagergången å axeln 
och förena hållfasthet med tänjbarhet. 

268. Man använder lagerskålar: 
1). Helt af rödmetall eller gulmetall, legeringar, som i allmänhet gå under 

benämningen »metall». 
2). Af gulmetall med ingjutna • speglar af hvitmetall. 
3). Helt af hvitmetall samt 
4). Af gjutstål med ingjutna speglar af hvitmetall. 
Vid lagerskålar 

med ingjuten hvit- 
metall erhåller denna 	

NEU= vanligen en tjocklek 
af 10-20 mm, på en 
del lagerboxar ända till 
30 mm. För att er- 
hålla en säker  förbind 	

MIME 
- 

ning mellan gulmetal- 
len och den ingjutna 
hvitmetallen, förtennes  den förra. 

g 	
9SIR p

De brukli a hvit- 	99~.q  
metallerna erbjuda ett,  
ringa friktionsmot-

6111Maill stånd, men de smälta 	 j 
redan vid en järn-  
förelsevis låg tempera- 
tur. Vid varmgång 
kan därför inträffa, att 
all hvitmetallen smälter, hvarvid lagerboxen eller lagerskålen med sitt hår-
dare material kommer att hvila direkt på lagergången och repar denna — 
» skär i» — så att axeln ej kan användas utan föregående svarfning. Brott 
af axel till följd af fortsatt varmgång har äfven inträffat. För att så mycket 
som möjligt mildra den 
skada, som genom varm- 
gång kan uppstå, är i gul- 
metallagerskålar längs mid-  	, 
ten af lagret sparad en  
rygg 1, bild 178 och 179, 
hvilken, då hvitmetallen 
vid varmgång smälter, bi- 
drager till att lagergången 	 I 2 
ej så mycket skadas. 	2 	

~2 269. I lagerboxen 
måste lagerskålen så in- kÇ 
sättas, att den ej kan vrida 	 f 
sig med axeln eller för-   -- — _ 
skjutas i axelns riktning. 
För- att förhindra vridning 
har lagerskålens ryggsida 
i regel formen af en half åttahörning, bild 178, hvilken passar till motsvarande 
form .i lagerboxen. För att förhindra förskjutning åt sidorna är lagerskålen 
försedd antingen på sidorna med kanter 2, bild 178,. som trycka mot lager-
boxens sidor eller på ryggsidan med knaster> 2, bild 179, hvilka svara 

178. Lagerskål. 1: 6. 

179. Lagerskål. 1: 6. 
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mot fördjupningar i lagerboxen. Dessa stoppanordningar måste vara starka 
nog att kunna upptaga äfven de största förekommande sidotryck mellan 
lagerskål och lagerbox. Dylika sidotryck kunna uppstå af skilda orsaker, 
t. ex. genom hjulens sidotryck mot skenorna vid gång i bankrökningar, 
genom lokomotivets sidosvängningar, m. fl. 

270. Lagerskålarna skola vid drif- och koppelaxlar helt omsluta lager-
gångens öfre hälft, på det att glappning ej så snart skall uppstå genom 
trycket från cylinderkolfvarna. Vid löpaxlar däremot, där i hufvudsak endast 

3 	 I 	 3 

180. Lokomotivaxellager med ställbara underlagerskålar. 1: 6. 

lodrätt tryck verkar, behöfver lagerskålen omfatta endast omkring en fjärde- 
del till en tredjedel af lagergången för att undvika varmgång. Af samma 
anledning göres en lagerskål 2 till 3 mm kortare än lagergången å axeln, 
så att den ej tränger i hålkälarna. 

271. Lager med ställbara underlagerskålar. På ett särskildt sätt är 
lagret i bild 180 utfördt. Förutom den vanliga lagerskålen 1, äger det ytterligare 
tvenne lagerskålar 2, som omfatta lagergången å axeln nedanför dess midt. 
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181. Underbox för lokomotivaxellager 1: 6. 

182. Tätningsskifva af filt för tender- 
axellager. 1: 6. 

133 

Dessa lagerskålar kunna genom skrufvarna 3 höjas och sänkas. Allt efter-
som lagerskålarna slitas, skrufvas de upp mot lagergången. Härigenom kan 
aldrig någon glappning uppstå för axeln i lagret, en omständighet, som 
bland annat är af stor be- 
tydelse för en jämn slit- 
ning af hjulringarna. Upp- 	I 	/ 	 
skrufningen måste gifvetvis 	 J 
ske med stor försiktighet,  
så att de båda lagerskålarna  
ej pressa för hårdt mot 	i 
lagergången, hvarvid lätt 
varmgång inträffar. I bild 
180 a är en af lagerskålarna 
2 särskildt afbildad. 

272. Underboxen, bild 
181, utföres vanligen af 
gjutjärn och inskjutes un-
derifrån mellan lagerboxens 
skänklar samt fästes på ett 
sådant sätt, att den lätt kan 
borttagas för lagergångens 
eftersyn. Underboxen sträc-
ker sig upp mot lager-
gången, hvars undre del 
den omsluter. Dess ända-
mål är dels att skydda 
lagergången mot damm och smuts, dels att därjämte tjäna som oljerum, 
då lagergången tillföres olja underifrån. För detta ändamål utföres den 
som en i plan fyrkantig behållare. I underboxens längsgående sidor finnas 
ofta spår 1, för filtskifvor, hvilka täta mot lagergången och skydda denna 
mot sand och damm, eller också 
fastskrufvas längs underboxens öfre 
rundning en filtremsa 14, bild 223, 
som tätar mot axelns ansatsring och 
mot hjulnafvet. 

273. Smörjningsanordning. Denna 
tjänar till att förse de mot hvarandra 
glidande ytorna med behöfligt smörj-
medel, så att ihopskärning på grund 
af uppvärmning förhindras. För 
detta ändamål erhåller öfre delen af 
lagerboxen urtagningen 1, bild 177, 
hvilken täckes genom en plåt med 
uppvikbara klaffar. Från denna 
oljebehållare föra smörjrör 9 genom 
lagerboxen och lagerskålen, och i 
dessa ledes oljan droppvis genom 
smörjvekar af bomulls- eller ullgarn 
till i lagerskålens insida befintliga smörjränder 10, hvarifrån den utbreder 
sig på lagergångens yta. 

För smörjning af lagerboxens glidytor mot hornblocken finnas smörj-
rör 6, bild 177, som leda från smörjkoppen 1 till hvardera glidytan eller 
också tillföres glidytorna smörja därigenom, att öfre kanten å glidytan af - 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



rundas eller förses med en släppning 7 (se äfven bild 176), och olja införes 
i den därigenom mellan lagerbox och hornblock bildade rännan. För att 
oljan skall spridas öfver hela glidytan, är denna försedd med smörjränder 8. 

Användas bronslagerskålar med ingjutna hvitmetallspeglar, är det 
ändamålsenligt att så vidt möjligt förlägga smörjranden i den mellan hvit- 

-metallspeglarna befintliga » ryg- 
Ø10  1i:l)'li'i~k~ 	yP~ 	 ~~  ,k~~ 	

lj î
, gen», på det att smörjranden 

Kanh, 	MEWS 	 ' 	smindre lätt skall tilltryckas. 
274. I underboxen är an- 

_'~ 	ordnad en fjädrande smörjdyna, 
_  l 	. ~~ 	bild 183 och 9, bild 224, eller 

183 Smörjdyna.  1: 4. 	 annan inrättning, som har till 
uppgift att underifrån smörja 

lagergången, undersmöijning. Genom fjädrarna 1 hålles dynan ständigt 
pressad mot lagergången. 

275. Belastningens öfverförande på lagerboxarna. Belastningen från 
ramverket öfverföres på lagerboxarna genom bärfjädrarna på olika sätt, be-
roende på, om fjädrarna måste förläggas öfver eller under lagerboxarna. I 
förra fallet hvilar belastningen på lagerboxens öfversida, i senare fallet är 
den med få undantag upphängd under lagerboxen. De därigenom för en 
lagerbox betingade olika formerna framgå af bilderna. Se äfven styckena 
291 och 292. 

276. För de särskilda lagerformer, som äro betingade på grund• af 
användningen af boggier och förskjutbara eller vridbara axlar, redogöres i 
samband med dessa. 

7. Bärfjädrar och tryckfördelare (balanser). 

277. Bärfjädrar. De oundvikliga ojämnheterna hos banan, stötarna i 
skenskarfvarna, liksom vissa störande rörelser hos lokomotivet under gången 
göra, att lokomotivets tyngd måste genom fjädrande anordningar öfverföras 
på axlarna. Utan fjädrar skulle alla stötar blifva stumma och verka för-
därfbringande på såväl lokomotiv som skenor. Genom inverkan af bärfjädrar 
mildras stötarnas ogynnsamma inflytande. 

278. Till bärfjädrar för lokomotiv användas vanligtvis endast badfjäd-
rar, d. v. s. fjädrar, bildade genom flera på hvarandra lagda och af en hylsa 

eller bygel 7 sammanhållna fjäderblad, bil- 
~~ 	 derna 186-191. Belastningen öfverföres 

:,. ****~~~, 4•:•:.::••:i:~i•-••••.~  till en fjäder antingen på så sätt, att fjä !.. 
Q.:.!.' 	 dem är upphängd eller understödd i an- 

darna och belastningen verkar på midten, 
eller så att fjädern är understödd på midten 
och belastningen verkar i ändarna. I bägge 
fallen lider fjädern den största påkänningen 
på midten och måste därför där vara gröfst. 

279. För att förhindra fjäderbladen 
i den färdiga fjädern att förskjuta sig :i sin längdriktning drifves vanligen 
i fjäderns midt genom bygeln och fjäderbladen en nit 4, bild 191. 

280. För att åter förhindra fjäderbladens vridning åt sidorna utvalsas 
längs fjäderbladet 3, bild 184, i dess midt på ena sidan ett spår 1, och på 
den andra en halfrund ås 2, hvarvid åsen å ett öfverliggande fjäderblad 
passar in i spåset i underliggande blad. Samma- ändamål vinres genom att 

184. Fjaderblad. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



185. Fjäderblad. 1: 3. 

135 

förse fjäderbladens ändar med urtagningar 1, bild 185, samt pressa upp styr- 
nabbar 2 så belägna, att ett öfverliggande fjäderblads styrnabbe passar in 
underliggande bladändas urtagning. Styrnabben kan äfven nitas fast vid 
fjäderbladet, men är detta 
förfaringssätt m indre lämp-' 
ligt på grund af den för- 
svagning, bladet lider ge- 
nom 

 
det för niten borrade 

hålet. Mången gång sak-
has äfven dylika anord-
ningar, och är det då frik-  
tionen mellan fjäderbladen  
som får motverka deras be-
nägenhet att förskjuta sig.  ,•;::ti: " 

281. Då fjäderby-
geln krympes kring fjäder-
bladen, pressas dessa mot 
hvarandra med ett visst 
tryck. När sedan fjädern 
fjädrar, uppstår en liten 
rörelse fjäderbladen emel-
lan, och den därvid alstrade friktionen motverkar i viss grad fjädringen. 
Det är af vikt för en god fjäder, att denna, den s. k. inre friktionen, är rätt 
afpassad. Är den för stor, blir fjädern för okänslig. Är däremot friktionen 

186. Bladfjäder med fjäderlänk. 1: 10. 

ringa, blir fjädern för känslig och fjädrar för den allra minsta tryck-
förändring. Fordonet kommer därigenom i allt för stora svängningar. 

.282. 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 öfrigt lika bärförmåga och fjädring blifva kortare eller vid 
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lika längd bättre fjädrande, de blifva mjukare och erbjuda större säkerhet 
mot brott. 

Fjädrarnas längd vid normalspårlokomotiv är 800 till 1 100 mm, stun-
dom ända till 1 500 mm. 

Antalet fjäderblad i en bärfjäder är beroende af fjäderns bestämmelse 
(för löpaxlar eller drifaxlar), och växlar mellan 10 och 20 stycken. 

283. Undantagsvis användas spiralfjädrar  som bärfjädrar. De före-
komma vid en del lokomotiv som förmedlare af upphängningen af den bakre 
axelns eller de bakre axlarnas fjäderlänkar, bild 200 och som spiralfjädrar 
fullständigt sakna inre friktion, ha de samma verkan som bladfjädrar, hvilkas 
inre friktion är ringa. 

284. Materialet i fjädrarna är s. k. fjäderstål, hvilket utgöres af fina- 
ste martinstål eller degelstål. 

• 

— hr n 

187. Bladfjäder med fjäderlänk. 1: 10. 

Fjäderbladen framställas genom valsning. Sedan de blifvit tillklippta 
i lämpliga längder, afsmärglats på öfver- och undersidan för att få bort alla 
ojämnheter och grader, bockas de, härdas och riktas, så att inga mellanrum 
uppstå, då de hopläggas. När sedan bladen hopfogas till en fjäder, öfver-
strykas beröringsytorna mellan fjäderbladen med en blandning af grafit och 
talg med tillsats af något bomolja. 

285. Pilhöjd. Bärfjädrarna äro mestadels krökta uppåt. Böjningens 
storlek eller pilhöjden, som den kallas, h bild 186 och 188, är i regel vid obelas-
tad fjäder 55 till 90 mm och vid i hvila belastad fjäder 20 till 50 mm. Fjäd-
ringen för 1 000 kg belastning växlar mellan 6 och 12 mm. Under lokomo-
tivets gång förändras naturligtvis pilhöjden väsentligt t. o. m. så mycket, att 
fjädrarna stundom blifva öfverböjda. Vissa järnvägsförvaltningar, särskildt 
de belgiska statsbanorna, använda fjädrar, som ständigt äro öfverböjda. Fjäd-
rarna tillverkas därvid raka, så att de vid belastning blifva öfverböjda. 

286. Fjäderbygel. De olika fjäderbladen sammanhållas genom en 
kring desamma på fjäderns midt krympt fyrkantig ring, fjäderbygeln  7, 
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bild 186-191. Den smides af välljärn eller mjukt stål. Endast undantags-
vis kan stålgjutgods härtill användas. I fjäderbygelns utåt vända sida göres 
ofta en urtagning 1, bild 191, som möjliggör upptäckt af inom fjäderbygeln 
inträffade brott af fjäderblad: 

?I] ,  
 	l 	l l l s  ,:i---'— 	l l 'C‘,7,---_  

188. Bladfjäder med fjäderlänk. 1: 10. 

ok  5 

189. Bladfjäder med fjäderlänk. 1: 10. 

Fjäderbygeln har ett något olika utseende beroende på fjäderns plats 
öfver eller under lagerboxen. Är den belägen öfver lagerboxen, får bygeln 
utseendet i bild 191. På undersidan, där den hvilar på fjäderpinnen, har 
den en halfrund urtagning 2, hvilken svarar mot formen af fjäderpinnens 
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öfre ände 3, och hvarigenom fjädern medgifves en viss vickning i ramens 
längdriktning. 

Vid tvådelad fjäderpinne, bild 193, är fjäderbygeln kullrig på under-
sidan, hvarigenom nyss omtalade vickning hos fjädern medgifves. För att 
förhindra fjäderns förskjutning å fjäderpinnen finnes den lilla tappen 2. 
Är fjädern åter belägen under lagerboxen, har fjäderbygeln utseendet i 
bild 194. 

287. Som förut nämnts kunna bärfjädrarna förläggas antingen öfver eller 
under lagren. Den senare anordningen betingas i vanliga fall däraf, att 
plats ej finnes för fjädern öfver lagret, och är det då i regel pannan, som 
genom sin storlek och form lägger hinder i vägen härför. Båda dessa slag 
af fjäderupphängning visas i bild 198. 

288. Fjäderlänkar. Bärfjädrarna äro upphängda vid ramarna genom 
fjdderldnkar 1, bild 186-190. Genom en bult i hålet 2 äro dessa fästa 
vid ramverket. Med fjäderändarna däremot äro de förenade på olika sätt 
beroende på huru dessa äro utförda. 

289. Det är hufvudsakligen det öfversta fjäderbladets, toppbladets, utse-
ende, som härvid är afgörande. Andarna å detsamma kunna vära försedda 
med en utsmidd klack 3 med eller utan en urtagning 4 i de öfversta fjäder-
bladen, bild 186 och 187, eller genom omböjning eller smidning vara formade 
till ett öra 3 och 4, bild 188. Älven kunna ändarna hafva utseendet i 
bild 189. 

Vid fjädrar enligt bild 186 fästes fjäderlänken vid fjädern på så sätt, 
att öfver klacken 3 på fjäderändan lägges en bricka 5 med ett spår, som 
passar efter klackens form, och hvilken bricka på samma gång är under- 
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lag för fjäderlänkens muttrar 6. I urtagningarna 4 i fjäderändarna är plats 
för. fjäderlänkarna. 

Helt olika fjäderlänkar användas för fjädrar enligt bild 187. De äro 
utförda i form af en klo 4, som. , griper öfver klacken 3 å fjäderbladet. 

Vid fjädern enligt bild 188 fästas fjäderlänkarna vid fjädern med 
genom hålen i öronen gående 
bultar 5. 

Fjäderlänkarna till den  
i bild 189 visade fjädern 	r 

förbindas med fjädern ge- 
nom kilar 3, som hvila  
spår 4 i toppbladets .ändar,  
hvilka för detta ändamål 	- .••'.i:i_i~  ;ii% 
erhållit en särskild form. 	- 	 '' ;;,- ❖:•:•• 

290. I regel äro fjäder 	 'P:'~=  ~'•`'''~'=' 
länkarna gängade samt för- 
sedda med muttrar, hvari sr 
genom fjädrarna kunna 	 ~~ 	 `"f'='~ '•'O~ 
spännas mera eller mindre 
i och för erhållande af en  
möjligast jämn fördelning 	 2 	 2 
àf' belastningen på axlarna. 
Skarpkantiga gängor måste 
undvikas, och gängorna er- 
hålla rundad botten. 

Vid den i bild 186 
visade fjäderupphängningen 
är fjäderlänkens gängade del utsatt 
för dragning, hvilket är i viss mån 
olämpligt, emedan brott af fjäder 	  
länken kan utgå från gängans bot- 
ten. För att undvika denna olägen- 
het utföras fjäderlänkarna ofta så 
som bild 190 visar. Fjäderlänken 1 är tvådelad och trädd öfver fjäder- 
ändan, hvarvid i den öfverböjda  
delen 4 af fjäderlänken en skruf 3 
är gängad mot den å klacken hvi- 	 <; 
lande fjäderbrickan 5. Skrufven ut-  
sättes härvid för tryck. 

291. Fjäderpinnar. Belast- 
ningen ofverfores från fjädrarna 	 1 ` 
till lagerboxarna genom fjäderpin 	 ~t L J 
narna. Dessa äro olika utförda be- 
roende på fjädrarnas plats i för- 
hållande till lagerboxarna. Äro fjäd- FT 	Ø1  	, 
rama belägna öfverst, har fjäder- I 	r

,,,, ,,,,,, , 	,i 
pinnen i regel det utseende, . som _ 	 I 
bild 192 visar. Upptill är fjäder- ~ I ~~ 	`°t 	I LL 	 I 
pinnen 1 utbildad så, att den passar . t 	 I 	 I I in i urtagningen 2 i fjäderbygelns 
undersida, (se älven bild 191). Den 192. Fjäderpinne för öfver lagret liggande 
styres genom i ramen fästa styr- 	 fjäder. 1: 10. 

191. Fjäderbygel. 1: 5. 
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hylsor 3 och 4, af hvilka den nedre ofta är gjuten i ett stycke med horn-
blocket, bilderna 171 och 173. Fjäderpinne benämnes äfven fjäderstötta. 

För att fjäderpinnarna under sin rörelse upp och ned ej skola nöta 
sig in i ramplåtarna, äro särskilda slitplåtar 5, bild 192, inpassade mellan 

pinnen och ramen, eller om-
sluter styrningen fjäderpinnen,
som förhållandet är med nedre 
styrningen 4. Vid staframar 
äro fjäderpinnarna oftast dub- 

;`6 

	

	belböjda, 1 bild 193, med en 
skänkel på hvardera sidan om 
ramdelen. Liknande fjäder- 
pinnar förekomma äfven vid 
plåtramar, t. ex. vid boggin i 
bild 210 och 212. 1 	I 	1 	1 	292. Är fjädern belägen 
under lagerboxen, utgöres fjä- 
derpinnen  _  	 derpinnen af en länk 1, bild 

	

r I~ 	-.~ I 	 194, hvilken genom bulten 3 
Î~.~ '~m' 	är fäst vid fjäderbygeln och 

,,,,,,,4 genom bulten 2 vid lagerboxen. 
/~ 	"~~ 	II 	I i 	 i I Denna bult instickes därvid i 

ett öra, som nedtill afslutar 
193. Dubbel fjäderpinne för öfver lagret liggande 	hvardera af lagerboxens skänk- 

fjäder. 1: 10. 	 lar, 4 bild 180. 
293. Fånganordning. 

	

_ 	Enär vid inträffande fjäderbrott eller 
~~~~~ 	 i ,~/7r brott af fjäderlänkar fjädern kan lossna 

3ii 	i  	 och nedfalla å skenorna eller inkomma 
/1‘‘(%10 	 i I! i maskineriet och göra stor skada eller 
' 

	1-1-1 
ha till följd urspårning, förses fjäd- 

-I F rama med en fånganordning, som 'I 	I! kvarhåller dem i deras läge, då brott 
.~..~~x....~..~.. 	I 	

i 
i inträffar. Fånganordningen utgöres 

~.~%3~ 

	

	af vid ramarna fästa byglar af platt- 
järn, 1 och 2 bild 150. 

	

i 	2 	294. Tryckfördelare (balanser). 
Anbringas öfver hvarje axellager å 
ett lokomotiv en fjäder, som omedel-
bart fästes i ramverket genom fjäder-
länkar,   blir ramverket tydligen upp-
buret på lika många ställen som an-
talet lager. Vore det spår, på hvilket 

	

t.3:,•;yi 	ett med dylik fjäderanordning för- 
sedt lokomotiv framfördes, fullkomligt 
jämnt, utsattes hvarje fjäder endast 

194. Fjäderp nne för under lagret hängande för den för fjädern afsedda belast- 

	

fjäder. 1: 10. 	 vingen. Men intet spår ligger alldeles 
jämnt; hvarje dess ojämnhet verkar 

på det hjul, som rullar öfver densamma, och genom hjulet, axeln och `lagret 
öfverfüres verkan på—den till lagret hörande fjädern. Hvarje fjäder för sig 
får härvid upptaga hela den förändring i belastningen, som äger rum, an-
tingen förändringen är orsakad af de stötar, som uppstå ~ vid passerandet af 
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skenskarfvarna, eller af de svängningar, i hvilka lokomotivet försättes genom 
spårets ojämnheter eller af andra orsaker. Spårets ojämnheter orsaka en 
höjning eller sänkning af ett hjul, i förra fallet medförande att fjädern hår-
dare spännes, axelns belastning ökas, några af de •andra fjädrarna aflastas, 
eller i senare fallet medförande, att fjäderns spänning minskas och andra 
fjädrars spänning ökas. 

295. Af det anförda framgår, att hjultrycken kunna högst betydligt 
växla. En plötslig aflastning af ett enstaka hjul kan äga rum, hvarigenom 
fara uppstår för urspårning, liksom brott af en fjäder eller en axel lätt upp-
står vid för stor belastning. För att förebygga dessa olägenheter förenas 
vissa fjädrar genom häfarmar, tryckfördelare (balan ser). 

296. I bild 195 äro fjädrarna F och Fl  till hjulen I och II genom fjäder-
länkarna b och c förenade med tryckfördelaren B, fäst i sin midtpunkt i ramver-
ket. Höjes hjul I genom en förhöjning af skenan, spännes fjädern F ytterliga-
re, och den ökade spännkraften öfverföres delvis till ramverket genom fjäder-
länken a och delvis till tryckfördelaren genom fjäderlänken b och därefter 
vidare genom fjäderlänken c till fjädern F1. Därvid ställa sig såväl fjädrarna 
som tryckfördelaren snedt. Om således genom någon ojämnhet i spåret eller 

d 

195. Fjäderupphängning. 

genom en starkare svängning hos lokomotivet den ena af två eller flera med 
hvarandra genom tryckfördelare förenade fjädrar tillfälligt belastas mera än 
vanligt, medför tryckfördelaren, att denna öfverbelastning fördelar sig på de an-
dra fjädrarna och utjämnas. Liknande blir förhållandet, ehuru omvändt, då 
hjulet af någon anledning t. ex. en svacka i spåret sjunker ned, så att mot-
svarande fjäder aflastas. Då således ej en fjäder ensam skall upptaga den 
ökade påkänningen, kunna fjädrarna göras mindre grofva och därför mera 
fjädrande, och faran för en urspårning eller brott af axlar och fjädrar 
minskas 

297. Men tryckfördelarna hafva till ändamål icke blott att utjämna 
inverkan af stötar, som uppstå af spårets ojämnheter; de tjäna äfven till att 
fördela lokomotivets tyngd på de olika axlarna, så att hjultrycket blir det 
önskade. 

Den i bild 195 visade ramen R uppbäres på tre ställen: genom fjäder-
länken a i tn, genom fjäderlänken b i n och genom tryckfördelarens B fäst-
punkt O. Man skulle då tycka, att på hvar och en af dessa upphängnings-
punkter borde komma en tredjedel af belastningen. Så är dock ej fallet. 
I fjäderlänkarna a och b verka lika stora krafter och likaledes i fjäderlän- 
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karna C och b. Ar tryckfördelaren likarmad, måste, om jämviktskall äga 
rum, krafterna i b och c äfven vara lika stora. Krafterna i alla fyra fjäder- 
länkarna äro följaktligen lika och lika med 1/4  af belastningen. De i b och 
C verkande krafterna sammansätta sig till en enda kraft genom 0, lika med 
deras summa eller halfva belastningen. De .yttre fjäderlänkarna a och b upp-
bära således hvar och en 1/4  af belastningen, under det att halfva belastnin- 
gen är upphängd i tryckfördelarens midtpunkt O. 

298. Emedan de i a, b, C och ;b verkande krafterna äro lika stora; 
blifva belastningarna å axellagren äfven lika stora, och hafva axlar och hjul 
samma vikt, bli de fyra hjulens tryck å skenorna lika. Nu förhåller det sig 
dock vid lokomotiv så, att ej alla axlar och hjul äro lika tunga, utan att en 
axel, vanligen drifaxeln, är tyngre beroende på, att dess hjul ha större mot-
vikter eller att den är försedd med  vefslängar och att på densamma äro upp- 
hängda till maskineriet hörande delar såsom vefstakar, excenterskifvor och 
-stänger. För att det oaktadt erhålla lika hjultryck å skenorna, måste till den 
tyngre axelns lager öfverföras så mycket mindre af ramverkets och pannans vikt, 
som denna axel är tyngre än bredvidliggande axel. Det sker därigenom, att 
tryckfördelarna mellan dessa axlar göras olikarmade och uppsättas så, att den 
tyngre axelns fjädrar äro förenade med de längre häfarmarna. Den längre 
häfarmens längd skall därvid förhålla sig till den kortares, som det större 
trycket å den lättare axelns lager till det mindre trycket å den tyngre axelns 
lager (stycket 37). 

299. Skall, bild 195, trycket på skenorna från hvardera af axlarna I 
och II vara 16 000 kg, men axel I väger 4 500 kg och axel II 3 000 kg, 
måste således på axel I komma en belastning af. 16 000 — 4 500 = 11 500 
kg och på axel II 16 000 — 3.000 = 13 000 kg. Den mot axel I vända 
häfarmens längd skall således förhålla sig till längden af den mot axel II 
vända häfarmen, som 13 000 : 11 500. Ar den senares längd 500 mm, är 
således den förras 

13 000 
11 500 500 = 565 inm. 

300. Upphänges en balk ab, bild 196, i sin midtpunkt b på midten c 
af en fjäder, upplagd med sina ändar på stöden e och f, så är tydligt, att 

balken hvilar lika tungt på 
dessa stöd, äfvensom att bal- 
kens ändar kunna höjas eller 

	 p sänkas eller fjädern försättas 
i svängningar, utan att fördel- 
ningen af belastningen på de 
båda stöden ändras. 

301. Om åter balken ab 
är upphängd i tre punkter, 

196. 	 bild 197, nämligen på midten 
C och i de båda ändarna a och 
b samt är förenad med de i 

m 	och n understödda fjädrarna Ilz och hg och tryckfördelaren e f på sätt 
bilden visar, så är det tydligt, att om en af balkens ändar a eller b. höjes 
eller sänkes genom balkens vridning kring midtpunkten c, viktfördelningen 
härvidlag ej ändras mera, än hvad fallet är med balken i bild. 196 vid en 
liknande rörelse, d. v. s. ingenting;; Ty om balkens ände a höjes så, att 
balken får det läge, de streckade linjerna i bild 197 visa, så har änden b 
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sänkt sig lika mycket. Samma är förhållandet med fjäderändarna I och k 
samt tj, och g och följaktligen äfven med tryckfördelarens ändar e och f 
så att, när balk, fjädrar och tryckfördelare befinna sig i det läge, de prickade 
linjerna utvisa,- balken befinner sig i jämvikt, alldeles som om den låge 
vågrät. -Någon ny kraft har ej tillkommit inom det ifrågavarande systemet, 
utan detta har endast vridit sig en viss vinkel. - Därför är också belastningen 
å stödpunkterna - m och n lika i båda fallen, hvilket visar, att en balk, upp- 

t l‘‘`‘ 	
... 

a 	 4tt, 
4 

L'  .ct 
C 

197 

hängd på det i bild 197 angifna sättet, kan röra sig lika fritt och på samma 
sätt, som om den vore upphängd enligt bild 196, d. v. s. i en enda punkt 
På samma sätt förhåller det sig med ramverket i bild 195. Dess rörelse är 
sådan,' som om det vore upphängdt i en enda punkt nämligen tryckförde-
larens vridpunkt O. Och liknande blir  förhållandet, om fjädrarna till flera 
än två axlar förenas genom tryckfördelare. 

302. Ett system af fjädrar och tryckfördelare utföres i allmänhet som 

• 

Ie Mai 

(i= 

• 	 

198. Fjäderupphängning. Lok. litt N. 1: 25. 

någon af bilderna 198 och 199 visa med tryckfördelaren belägen mellan fjäd-
rarna och dessa öfver- eller under lagren. Men i stället för att för -hvarj e 
lager använda en särskild fjäder, kan man äfven låta tryckfördelare och 
fjädrar byta plats, bild 200, hvilket ibland är nödvändigt i brist på utrymme 
öfver lagren ..för de bredare fjädrarna eller därför att dessa skulle kommit 
för lågt, om de  förlagts under lagren. . 

303., Liksom en, fjäder kan förläggas på tvären mellan ramarna, kan 

\\ 
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älven en tryckfördelare i stället för att förena närliggande fjädrar på samma 
sida, förena de på motsatta sidor belägna fjädrarna till samma axel. 

304. För att und-
vika för långa tryckför-
delare eller då utrymme 
fattas, kunna fjädrarna 
älven förenas med hvar-
andra på det sätt bild 148 
visar genom vinkelhäf-
armar och dragstänger. 

305. Tryckförde-
larna och deras fästen 
smidas af medelhårdt 
stål, men pläga gjutas 
af stål i de fall, då smid-
ningen skulle vålla svå-
righeter på grund af 
tryckfördelarens form. 
Stålet bör ej vara hår- 

g dare, än att hålen för 
bultarna kunna sätthär-
das. Där dylik ej är 
möjlig eller lämplig, skola 
härdade bussningar in- 
pressas. Alla bultar skola 

o smidas af mjukt stål och 
sätthärdas samt slipas 

b runda. 
306. Det är af vikt 

t 

•~ 	 mycket stort tryck, i 
annat fall fort slites ut. 

307. Brukliga for-
mer för tryckfördelare 
och deras fästen framgå 

° 	 af bilderna 198 och 199. 
308. Olika fjäder- 

upphängningar. 	Ett 
bord på fyra ben står 
säkert, men därför ford-
ras att alla dess ben lika 

® 	o 	o e e 	 mycket stöda på marken. 
Är detta ej fallet, vickar 

° 0 0 0 o 	 bordet, och benen bli 
olika belastade. Ett bord 

111 

▪ o 	 - 
	o att tryckfördelaren är lätt- 

å rörlig omkring sin vrid- 
' 	a punkt, hvarför stor om- 

	---- sorg måste ägnas åt smörj- ,,-.1
._ ningen af bultarna sär- 

_ _ 	 -J 	 w skildt midtbulten. Detta 
S 	 1\ 	 as ▪ är älve nödvändigt, där- 

• för att bulten, som i all- 
r 	- 	\ 	mänhet åverkas af ett 
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däremot på tre ben står stadigt, huru det ställes, äfven om marken är något 
ojämn. 

309. Om fjädrarna på hvarje sida af ett lokomotiv förenas med tryck-
fördelare, är ramverket understödt i två punkter en på hvarje sida. Men 
detta vore olämpligt, ty ramverket hvilar ej säkert, utan kan lätt stjälpa framåt 
eller bakåt och därigenom komma att med en ände hvila omedelbart på 
något af ytteraxlarnas lager. 

310. På ett tvåaxligt fordon kunna således ej sidotryckfördelare an-
vändas, men väl kan en tvärgående tryckfördelare förena den ena axelns 
fjädrar med hvarandra. Därigenom blir fordonet understödt i tre punkter: 
de båda fjädrarna till den ena axeln samt tvärtryckfördelarens upphäng-
ningspunkt. Oftast understödes ett lokomotiv i fyra punkter. Fjädrarna 
förbindas då med hvarandra genom tryckfördelare, så att de på hvarje sida 
af lokomotivet bilda två grupper, i det hela således fyra grupper, och följ-
aktligen är lokomotivet understödt i fyra punkter. Uppbäres lokomotivet 

200. Fjäderupphängning. Lok. litt. Ma. 1: 25. 

delvis af en en- eller tvåaxlig boggi, så att det endast å ett ställe stöder på 
boggin, och har lokomotivet i öfrigt två eller tre axlar, hvilkas fjädrar på 
hvarje sida äro förenade genom tryckfördelare, är det således understödt i 
tre punkter. 

311. Då en så ringa förändring som möjligt i framaxelns belastning 
är önskvärd, borde städse de båda främre axlarnas fjädrar vara förbundna 
med tryckfördelare. Hvar och en af dem kommer då ej att i så hög grad 
påverkas af banans ojämnheter, och hjulen löpa följaktligen säkrare å 
skenorna. 

312. Anordningen af fjädergrupperna kan ske på en mångfald olika sätt. 
Vid ett treaxligt lokomotiv sker grupperingen i regeln som bild 201 a och b visa. 

Fjädrarna till de båda främre axlarna I och II äro förenade genom tryckfördelare och den 
tredje axelns fjädrar äro omedelbart fästa vid ramarna. Ramverket är således under-
stödt i fyra punkter. Förenades fjädrarna till axel III med en tvärtryckfördelare eller 
användes en tvärfjäder, vore ramverket understödt i tre punkter. 

10 
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Vid ett fyraxligt lokomotiv, hvars alla axlar äro kopplade, sker fjäderupphäng-
ningen vanligtvis som i bild 201 C. 

Samma anordning användes älven, om axel I är löpaxel eller enaxlig boggi, bild 201 
b, men kan grupperingen af fjädersystemen därvid älven ske som bild 201 f visar. 

I samtliga dessa fall äro ramverken understödda i fyra punkter. 
Ar axel I, bild 201 f, en enaxlig boggi, å hvilken ramverket hvilar genom en midt 

öfver axeln belägen tapp, är ramverket understödt i tre punkter. 
Samma blir förhållandet om axel I och II äro förenade till en tvåaxlig boggi, på hvil-

ken ramverket stöder genom en mellan axlarna belägen tapp, bild 201 i, I och n, och.fjädrarna 
till de öfriga axlarna äro förenade genom tryckfördelare. Boggin för sig själf betraktad har 
sitt ramverk understödt i fyra punkter i bild 201 i och n, men däremot i två i bild 201 I. 

10- 
I II 11E P 	 I 11 ]ll N V 

201. Olika anordningar för fjädrarnas gruppering. 

Ar boggin utförd som bild 212 angifver, blir fjäderupphängningen enligt bild 201 
g, d. v. s. lokomotivets ramverk är understödt i fyra punkter. 

Upphängningsanordningen i bild 201 j skiljer sig från öfrig fjäderanordning däri-
genom att vid axlarna IV och V fjädrar och tryckfördelare halva bytt plats. Fjädrarna 
äro anbragta mellan hjulen och tryckfördelarna öfver lagren. Dessutom äro länkarna, 
som förena tryckfördelarnas ytterändar med ramarna, förbundna med dessa genom spiral-
fjädrar (synes tydligare i bild 200). 

I bild 201 k äro axlarna I och V boggier och ramverket stöder på hvardera genom 
en tapp. Men som fjädrarna till axlarna II, III och IV äro förenade genom tryck-
fördelare, är ramverket understödt i fyra punkter. 
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8. Axelafstånd och dess förhållande till sparet. 

313. Axelafstånd. Med hänsyn till lokomotivets lugna gång å spåret 
bör afståndet mellan dess yttersta axlar väljas möjligast stort. Ju större 
detta afstånd är, desto lugnare går lokomotivet, desto mindre blifva dess 
svängningar åt sidorna och desto mer aftaga de skadliga flänsstötarna i 
styrka. Aro axlarna fast lagrade i ramverket, fasta axlar, hvarmed menas 
att åt dem ej medgifves någon sidoförskjutning, så försvåras naturligtvis 
lokomotivets gång i en bankrökning desto mera, ju större axelafståndet 
och ju skarpare bankrökningen är. Motståndet i krökningen ökas, hjul 
och skenor slitas mera, och som hjulen på hvarje sida ligga i samma 
plan, komma de yttersta och de mellersta hjulen att på olika sätt stöda 
mot skenan. 

314. Lokomotivs inställning i bankrökningar. Löper ett fordon med 
tvenne fast lagrade jämlöpande axlar in i en bankrökning, trycker flänsen 
på det främre yttre hjulet mot den yttre skenans inre afrundning. Trycket 
från skenan mot hjulflänsen förskjuter axeln åt sidan inåt krökningen. Den 
bakre axeln följer efter den främre, och så länge dess hjulflänsar icke beröra 
skenorna, inställer den sig närmelsevis i radiens riktning, så vida tillräckligt 
spelrum finnes. 

Ar bankrökningens radie liten, löper flänsen å bakaxelns inre hjul mot 
innerskenan, och en ständig sidoförskjutning af axeln utåt äger rum. Sido-
förskjutningen af de båda axlarna i förhållande till spårets midtlinje är 
därvid lika. 

315. Å fleraxliga fordon, t. ex. ett treaxligt lokomotiv, kan vid sär-
skildt skarpa bankrökningar det förefintliga spelrummet mellan skena och 
hjulfläns vara för litet för midtaxelns förskjutning, i hvilket fall en bryt-
ning uppstår mellan lokomotiv och spår. Flänsarna å midtaxelns hjul 
måste därför antingen göras tunnare ellér också utelämnas. 

316. Ett visst förhållande mellan största axelafstånd och minsta krök-
ningsradie bör finnas, och de mot hvarandra svarande talen angifvas i 
stycket 321. 

317. Beröringen mellan det styrande hjulet och skenan äger i en skarp 
krökning företrädesvis rum i hjulringens hålkäl. Hjulet löper snedt emot 
skenhufvudet och hjulflänsen sträfvar därför att rulla upp på detsamma, 
men hindras därifrån af belastningen å hjulet och tvingas att ständigt glida 
ned mot skenhufvudets inre rundning. Detta är orsaken till den starka af 
nötningen af hjulfläns och skena och äfven till stor del till det motstånd 
lokomotivet röner i en bankrökning. 

Säkerheten för lokomotivets styrning i bankrökningar beror således på 
storleksförhållandet mellan hjultrycket och den styrande hjulflänsens tryck 
mot skenan. Är det senare för stort, kan hjulet glida upp på skenan, och 
lokomotivet urspårar. 

318. Huru fördelaktigt ett stort axelafstånd är, då det gäller rak bana, 
erbjuder det större eller mindre svårigheter med afseende på bankrökningar. 
För att därför ett lokomotiv med stort axelafstånd möjligast lätt skall kunna 
genomlöpa en bankrökning, ökas spårvidden i denna intill ett visst af krök-
ningsradien beroende mått, och lokomotivet förses med axlar, som äro vrid-
eller förskjutbara och därigenom förhindra eller minska brytningen i ban-
krökningar. 

319. Olika axelafstånd. På ett lokomotiv äro således antingen alla 
axlarna fasta axlar, d. v. s. de kunna ej röra sig sidoleds i förhållande till 
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ramverket eller också är en del af axlarna fasta, under det andra på ena 
eller andra sättet kunna förflytta sig åt sidorna. 

320. Med axelafstånd menas afståndet mellan ett par axlar eller ett 
par hjul på samma sida om lokomotivet. Afståndet mellan de yttersta fasta 
axlarna kallas fast axelafstånd, och med totalt axelafstånd förstås afståndet 
mellan lokomotivets yttersta axlar. Inberäknas därvid älven tenderns axel-
afstånd angifves detta genom uttrycket totala axelafståndet af lokomotiv och 
tender. För axelafstånd användes stundom benämningen hjulbas. 

321. Bestämmelser angående axelafstånd. Ett lokomotivs fasta axelafstånd 
får icke vara större än banans krökningsförhållanden medgifva och bör ej vara större än 

3,2 m vid bankrökningar med 180 m radie i hufvudspår 
3,5 » » 	 » 	 » 210 » 	» » 	» 
3,s » » 	 » 	 » 250 » » » 	» 

4,1 » » 	» 	» 300 » 	» 	» 
4,8 » » 	» 	» 400 » 	» » 	» 
5,4 » » 	» 	» 500 » 	 » 

Lokomotiv bör hafva desto större axelafstånd, ju större den hastighet 
är, för hvilken lokomotivet är afsedt. 

För lokomotiv, hvars axelafstånd öfverstiger ofvan angifna gränser, 
böra inställbara axlar eller boggianordning användas. 

Lokomotiv afsedt att framföra snälltåg bör lämpligen vara försedt med 
tvåaxlig boggi framtill eller med inställbara axlar så förenade, att de verka 
som ep tvåaxlig boggi. 

A lokomotiv med tre eller flera axlar är det fördelaktigt att, för att 
minska flänstrycket å ledaraxelns hjul, anordna någon eller några af axlarna 
förskjutbara — särskildt axeln närmast efter den fasta ledaraxeln — så att 
dessa axlar icke utöfva något sidotryck mot sina lager äfven i minsta å fri 
bana förekommande bankrökning. 

9. Boggier och förskjutbara axlar. 

322. Det har redan framhållits, att boggier och förskjutbara axlar 
hafva till syftemål att underlätta lokomotivets gång i bankrökningar, så 
att dess rörelse blir mjuk och smidig samt att minska den starka slitningen 
af hjulringarnas flänsar och af skenorna. Bäst uppnås detta genom boggier. 
De utgöras af ett mer eller mindre utbildadt ramverk, som i likhet med 
lokomotivets hufvudramverk består af ramar, sinsemellan förbundna med 
stag. I detta ramverk äro boggins axlar till antalet en eller två lagrade. 
Boggiramverket är förbundet med hufvudramverket på så sätt, att en 
vridning af detsamma i förhållande till hufvudramverket kan ske kring 
en lodrät axel. Denna vridningsaxel utgöres antingen af en med hufvud-
ramverket fast förbunden tapp, eller erhålles den genom andra anordningar. 

323. Vid den enaxliga boggin ligger vridpunkten i allmänhet ej 
öfver axeln, utan förskjuten bakåt. En dylik enaxlig boggi kallas ofta 
efter uppfinnaren bisselboggi. Vid tvåaxliga boggier ligger vridtappen i 
regeln midt öfver boggin eller förskjuten något litet bakåt, hvarigenom 
boggins riktiga intällning i bankrökningar underlättas. Vridpunkten kan 
äfven förläggas framför boggins midt, så att boggin ej skjutes, utan drages 
fram. Vidare finnes en tvåaxlig boggi med vridpunkten förlagd bakom 
de båda axlarna. 
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02. Adamsens boggi, Nydqvist & Holms anordning. 1: 25. 2 

324. Som ett af boggins ändamål är att säkert styra lokomotivet i 
spåret, bör den utom vridningsrörelse äfven hafva sidoförskjutning. Boggins 
förmåga att leda lokomotivet i spåret vinnes därigenom, att lokomotivets 
framände är på så sätt förbunden med boggin, att ett visst motstånd utöfvas 
mot dess förskjutning sidovägen. Den kraft, detta motstånd utöfvar, sträf-
var följaktligen, då i en bankrökning boggin föres åt sidan, att äfven draga 
lokomotivets framände åt samma håll, liksom den tvingar boggin, då loko 
motivet åter utgår å rak bana, att från sin snedställning intaga medelläget, 
äfvensom att å rak bana försvåra sidosvängningar hos boggin. Att rätt af 
passa storleken af dessa sidokrafter är af stor betydelse, för att boggin skall 
uppfylla sitt viktiga ändamål. 

325. De medel, som härför användas, bestå antingen af vågrätt lagda 
fjädrar,  hvilkas spännkraft, så snart den för sidoförskjutningen nödvändiga 
kraften (sidotrycket mot hjulflänsarna) ej mera är för handen, inställer bog-
gin i dess medelläge, eller också af pendellänkar eller kilytor, genom hvilka, 
då boggin förskjuter ur medelläget, krafter uppstå, som söka återföra den 
till detsamma. 

326. Boggier och förskjutbara axlar äro mycket gamla (stycket 152), 
men hafva först småningom under årens lopp allmänt införts. Under det 
att axlarna till desamma tidigare utgjordes uteslutande af löpaxlar, har 
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man för vissa lokomotivslag äfven öfver-
gått till att förena kopplade axlar i vrid-
bara ramverk eller att med en vridbar 
löpaxel förena en förskjutbar koppelaxel. 
Därvid har man varit ledd af önskan att 
kunna använda så stor del af lokomoti-
vets vikt som möjligt för erhållande af 
stor dragkraft. 

Boggin har äfven till ändamål att 
— fördela lokomotivets tyngd på ett större 

antal axlar och därigenom möjliggöra an-
vändningen af en stor ångpanna. 

1 	-- 

203. Adamsens boggi, Atlas anordning. 1: 25. 

a. Enaxlig boggi. 

327. Den enaxliga boggin skiljer sig från en förskjutbar löpaxel däri-
genom, att den är lagrad i ett särskildt ramverk, under det att den för-
skjutbara axeln är lagrad i hufvudramverket. 

328. Boggi enligt bild 202. Den i bilden framställda boggin använ-
des å en del lokomotiv, särskildt vid enskilda järnvägar. Vid ett mellan huf-
vudramarna anbragt stag 1 är fäst en platta 2, från hvilken utgå två par 
nedåt riktade horn 3 och 4, hvilka äro instuckna i tvenne fördjupningar 
5 och 6 i hvar sin vagga 7 och 8. Hornens ändar äro cylindriska. 
Dessa vaggor äro genom tapparna 9 och 10 lagrade på boggins ramverk 
11. Detta uppbäres i sin ordning af bärfjädrarna 12 och spiralfjädrarna 
13. Boggin uppbär hufvudramverket i beröringsytan mellan hornen och 
bottnen i vaggorna. Hornen äro ej lika långa, utan de främre 3 äro längst. 
Dessutom äro vaggorna ej uppsatta jämnlöpande, utan bilda vinkel med 
hvarandra, och skola midtlinjerna för vaggornas lagertappar och hornens 
ändar råkas i samma punkt 14. Kring denna punkt sker boggins vrid-
ning, och på grund af snedställningen hos horn och vaggor inställer sig 
boggin efter radien i en bankrökning Funnes ej denna snedställning, skulle 
boggin i en bankrökning endast förskjuta sig rakt åt sidan. I bild 202 a är 
vaggornas rörelse åskådliggjord. Då boggin förskjutes åt sidan, uppstå af 
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samma anledning som vid boggierna i bild 207 och 209 sidokrafter, som'söka 
återföra boggin till midtläget. Denna anordning med vaggor användes äfven 
å tvåaxlig boggi. 

329. Boggi enligt bild 203. Liksom senast beskrifna boggi användes 
äfven denna å några enskilda järnvägars lokomotiv. Till sitt sätt att verka 
liknar den den förra. Vid tvenne mellan hufvudramarna anbragta stag 1 och 
2 äro fästa bärjärnen 3 och 4, hvilka uppbäras af byglarna 5 och 6. Dessa 
äro i sin ordning upphängda i tapparna 7 och 8 till den vid boggins ram-
verk 9 fästa axeln 10. Af de båda byglarna 5 och 6 är den främre 5 längst. 

3 
T 

204. Tvåaxlig boggi med fast lagerpanna för vridtappen. Lok. litt. Ta. 1: 25. 

Midtlinjerna genom byglarnas öfre och undre delar råkas i en punkt 11, kring 
hvilken boggins vridning antages ske. Sidoutslagets storlek begränsas genom 
anslagen 12 och 13. På grund af upphängningen i byglarna äger boggin 
förmågan att återtaga midtläget efter skedt utslag, men för att underlätta 
denna återställning finnas fjädrarna 14 och 15. 

b. Tvåaxlig boggi. 
330. Många slag af tvåaxliga boggier finnas, men den hufvudsakliga 

olikheten dem emellan framträder i deras anordning af midttappen med eller 
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utan sidoförskjutning, i sättet för lokomotivets uppbärning af boggin och i 
bärfjädrarnas anordning Ager en sådan boggi ej någon sidoförskjutning, 
utan den endast kan vrida sig kring sin midttapp, erfordras ej några fjädrar, 
kilytor eller pendellänkar för boggins återställning i midtläget. Härvid behöfves 
blott en anordning för begränsning af sidoutslaget vid vridningen, så att boggin 
ej kan ställa sig tvärs för spåret, t. ex. vid brott af hjulring å något af 
boggins hjul. 

331. Boggi enligt bild 204. Boggin är af amerikanskt ursprung. Ram-
verket utgöres af ett underrede af grofva plattjärn 1, vid hvilket de kraftiga 
lagergafflarna eller hornblocken 2 äro fastskrufvade. Lokomotivet hvilar på 
boggin genom en med lokomotivet fast förbunden vridtapp 3, hvars nedre 
del är lagrad i en stor plan och rund lagerpanna 4, fastskrufvad vid lång-
sidorna af boggins ramverk. Boggin kan således ej förskjuta sig sidoleds. 

	

7 8 
 ,

~8  7 	Hvardera långsidan stöder på en 
,ü 
m 

~
7 /, 	 omvänd bladfjäder 5, hvilken med 

i 
~ 	__ 	, 	sina fria ändar genom länkar 6 

~~' . 	'  ~f  1 	och kilar 7 är förenad med en 
tryckfördelare 8, upplagd på lag-
rens öfversida. På grund af ram-
verkets byggnadssätt består hvarje 
tryckfördelare af ett par häfarmar, 
en på inre och en på yttre sidan 

- af ramen, förenade i upphäng- 
205. Tvåaxlig, sidoleds förskjutbar bogg'. 	ningspunkterna 9 för fjäderlän- 

Lok. litt. T b. 1: 25. 	 karna. Belastningen på boggin 
öfverföres således från tappen 3 

till lagerpannan 4 och från denna till ramverket, därifrån till fjädrarna 
och tryckfördelarna och fördelas genom dem till axellagren. De båda 
lagren på hvarje sida belastas således genom en gemensam tryckfördelare 
och fjäder. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



153 

332. Boggi enligt bild 205. Boggin är såväl vridbar som förskjutbar 
sidoleds. Ramverket utgöres af tväime 25 mm tjocka plåtar 1, förenade med 
hvarandra genom en kraftig stagning. Lokomotivet hvilar på boggin genom 
en vridtapp 2, hvilkens nedre del är lagrad i en stor, rund och plan lager-
panna 3. Denna är ej fast förbunden med boggins ramverk, utan utgör 
del af en s. k. vagga 4, som genom fyra pendellänkar 5, är upphängd vid 
boggins ramverk. Hvarje länk hänger, då boggin intager sitt midtläge, 
lodrät och är genom sin nedre bult 6 förenad med vaggan och med sina 
båda öfre bultar 7 och 8 med de starka af stål gjutna midtstagen 9. De 
tre bultarna äro gemensamma för två och två länkar. Bultarna 7 och 8 
kvarhållas i sitt läge genom plåtvinklarna 14, delvis infällda i bultarnas 
ändar för att hindra vridning af bultarna. Boggins förskjutning åt sidorna 
begränsas genom anslagen 13. Bär-
fjädrarna 10 äro med länkarna 11 
hear för sig upphängda uti fjäder-
fästen 12, som äro fastnitade vid 
ramarna. 	 m 	m, \m 

333. Pendellänkarna 5 äro af 7 
en säregen form, beroende på sättet 
för . deras upphängning. Då boggin 
befinner sig i midtläget, äro bultarna 
7 och 8, bild 206 a, lika belastade, 
hvardera med hälften af belastningen 
A bulten 6, hvilken belastning är 
riktad efter midtlinjen m n. Ar 
belastningen å boggins vridtapp lika 
med P, erhåller således bulten 6, 
på grund af att belastningen fördelas 
A fyra länkar, i hvardera ändan 

belastningen 4 och bultarna 7 och 

8 hvardera belastningen 8.  Då loko- 

motivet ingår i en bankrökning, för-
skjutes boggin och således äfven 
bultarna 7 och 8 t. ex. åt vänster 
i pilens riktning, bild 206 b. Därvid 	 p 	 P aflastas bulten 8, så att bulten 7 	¢ 	 4 
ensam uppbär hela belastningen 4. 	206. Pendellänkar till boggin i bild 205. 

Länken 5 kan därvid betraktas som 
en länk med midtlinjen minl, upphängd i bultarna 6 och 7. En ringa 
förskjutning af boggin motsvaras således af en vida större förskjutning af 
pendellänkarnas upphängningspunkter i förhållande till hvarandra och följ-
aktligen större än den, upphängningspunkterna skulle varit utsatta för, om 
i stället för bultarna 7 och 8 användts en enda bult. Bultarnas förskjutning 
i förhållande till, hvararfdra hade vid en sådan anordning varit densamma 
som boggins. 

334. Genom pendellänkarnes snedställning vid boggins sidoförskjutning uppstår 
för hvarje länk en vågrät sidokraft, som verkar å endera af bultarna 7 eller 8 beroende 
på, åt hvilket håll boggin gjort utslag. I bild 207 visas i förenklad form pendellänkarna 
vid en sådan snedställning, att belastningen upptages af bultarna 6 och 7. Linjen, som 
sammanbinder de båda bultarna, kan därvid anses utgöra pendellänken. Den från bulten 
7 utgående vågräta sidokraften K erhålles genom att med tillhjälp af den kända 

a 
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207. Förenklad bild af upphängningen af pendellänkarna till boggin i bild 205. 

P 
kraften 4  upprita kraftparallellogrammen, hvilket är lätt, då krafternas riktningar äro 
kända (stycket 33). Längden af sidokraften K utvisar storleken af den kraft, som söker 
återföra boggin till midtläget. Vid hear och en af de fyra länkarnas upphängningsbultar 
7 verkar denna kraft K, som för dem alla är riktad åt samma håll. Således bidrager sned-
ställningen bos alla fyra länkarna att återföra boggin till midtläget. Ju större utslag 
boggin gör, desto större blifva krafterna K, såsom de prickade linjerna i bild 207 utvisa, 
och med desto större kraft tvingas boggin tillbaka. 

335. En boggi med dylik upphängning går äfven lugnt på rak bana, ty genom 
hvarje liten sidosvängning aflastas den ena af bultarna 7 och 8, och en i förhållande till 
sidoförskjutningen stor återställskraft uppväckes eller rättare, genom denna kraft förhin-
dras alla smärre sidoförskjutningar. 

208. Tvåaxlig, sidoleds förskjutbar boggi, amerikansk anordning. 1: 25. 

336. Boggi enligt bild 208. Vid denna boggi är vaggan 1 upphängd 
vid boggins ramverk medelst mot hvarandra snedt ställda länkar 2 och 3, 
hvilka äro fästa med endast två bultar 4 och 5, en i hvardera ändan af 
hvarje länk. Boggin är i öfrigt lika den i bild 204. 

337. I bild 209 är länkupphängningen återgifven i förenklad form. 
De prickade linjerna b c och b ¢ angifva länkarnas ställning, då boggin in-
tager midtläget. Länkarna hafva då samma lutning mot vågplanet, ehuru 
åt motsatt håll. Förskjuter sig boggin åt sidan, erhålla länkarna olika lut- 
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ving. De intaga då t. ex. läget b1  C1  och b1  e1 . Är belastningen å boggins 
vridtapp a lika med P, blir, eftersom det finnes fyra länkar, belastningen 
från hvarje länk på hvar och en af bultarna C1  och e1  lika med 4,  och 
samma belastning erhålles å bultarna b1  och bl. På grund af länkarnas 
snedställning verka alltid från bultarna b och b utåt åt motsatta håll rik-
tade vågräta krafter. Då boggin intager midtläget, äro dessa krafter lika 
stora; deras verkan är således upphäfd. Men förskjuter sig boggin, blifva 
dessa vågräta sidokrafter olika stora, störst på den sida, där länken vid sido-
förskjutningen erhåller största lutningen. Dessa sidokrafters storlek erhålles 
genom att med tillhjälp af den kända kraften 4  upprita kraftparallellogram- 
men, hvilket möjliggöres . därigenom, att krafternas riktningar äro kända 
(stycket 33). Därvid erhållas sidokrafterna K1  och K2, af hvilka K1  på grund 
af länkarnas lutningsförhållanden är störst. Det är således skillnaden mel-
lan krafterna K1  och K2, som sträfvar att återföra boggin till midtläget. Ju 
större boggins utslag blir, desto större lutning erhåller den ena länken och 

209. Förenklad bild af upphängningen af pendellänkarna till boggin i bild 208. 

mindre den andra, och desto större blir skillnaden mellan de båda krafterna, 
och med desto större styrka tvingas boggin tillbaka till midtläget. 

Lätt inses, att denna upphängning ej är lika fördelaktig som upp-
hängningen i bild 207, ty vid denna uppstod vid minsta sidoförskjut-
ning en stor återställskraft, som för båda sidorna af boggin är riktad åt 
samma håll, under det att vid senast beskrifna upphängningsanordning åter-
ställskraften långsamt ökas för att först vid ett större utslag hos boggin nå ett 
större värde. Den senare boggins gång är därför ej så lugn som den förras. 

338. Boggi enligt bild 210. Denna boggi är till sitt hufvudsakliga 
utförande lika boggin i bild 205, och för dess beskrifning hänvisas till styc-
ket 332. Den skiljer sig från den sistnämnda därigenom, att ramarna äro 
belägna utanför hjulen och gjutna af stål. Gången hos boggier med ytter-
ramar är liksom vid lokomotiv med ytterramar så till vida lugnare, än då 
innerramar användas, som sidosvängningarna i följd af det större afståndet 
mellan bärfjädrarna tvärs öfver boggin äro mindre och således fortare upp-
höra. Därjämte är denna boggi försedd med spiralfjädrar 15, en på hvar-
dera sidan om vridtappen. Dessa fjädrar äro vid sin ena ände fästa vid 
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boggins ramverk och med den andra vid vaggan och bidraga till att något 
försvåra boggins sidoförskjutning i bankrökningar. Härigenom minskas 
styrkan af flänsstötarna mot drifhjulen, och drifaxeln skonas. 

339. Boggi enligt bild 211. Denna boggi är i det stora hela full-
ständigt lika boggin i bild 210. Endast däri skiljer den 'sig från densamma, 
ått den ej äger sidofjädrarna 15, bild 210, samt att bärfjädrarna på hvarje 
sida äro förbundna med hvarandra genom vinkelhäfarmarna 16 och drag-
stången 17. Därjämte äro bärfjädrarna försedda med fjäderfångare 18 och 
dragstången 17 med fångare 19. 

340. Boggi enligt bild 212. Afvikande från hittills beskrifna tvåax-
liga boggier är den i bild 212 återgifna. Vridpunkten är förlagd ett stycke 
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bakom de båda axlarna, således bakom boggin, hvarför boggin erhållit be 
näraningen stjärtboggi. Dess ramverk utgöres af två flänsade i vridpunkten 
1 sammanlöpande ramplåtar 2, som äro sinsemellan förbundna genom en 
öfver boggiaxlarna hvälfd plåt 3, hvilken stagar ramverket sidovägen. I 
motsats till andra boggier, som uppbära lokomotivets ramverk, hvilar detta 
vid denna boggi genom fjädrarna och deras fjäderpinnar 7 direkt på boggins 
lagerboxar. Boggins ramverk åter är upphängdt vid lokomotivets ramverk dels 
genom boggins stjärt vid vridpunkten 1 och dels genom två nästan lodräta 
länkar 4 i boggins framända. Framtill är boggiramverket utom genom 
dessa länkar äfven förbundet med hufvudramverket genom tvenne vågräta 
länkar 5, hvilkas uppgift är att draga fram boggin. När boggin förskjuter 
sig sidovägen, kommer den således att samtidigt erhålla en vridningsrörelse 
omkring tre punkter, dels kring vridpunkten 1 och därjämte kring länkar-
nas 5 fästpunkter 6 i hufvudramverket. Med vridningsrörelsen omkring 
fästpunkterna 6 följer en samtidig om ock obetydlig förflyttning af boggin 
framåt eller tillbaka. På den grund är hålet 10 i boggin för vridtappen 1 
något aflångt, så att intet hinder må uppstå för boggins fria rörelse. 

Boggiramverkets hufvudsakliga uppgift är att förmedla lagringen af 
och utgöra styrning för boggiaxlarna med tillhörande lager. 

Belastningen öfverföres ej omedelbart på lagerboxarna 8, utan hvarje 
fjäderpiune är i nedre ändan försedd med tvenne lika stora rullar 9, hvilka 
äro så fästa å fjäderpinnen, att midtlinjen för deras gemensamma axel går 
genom vridpunkten 1. I förhållande till boggins längdriktning få således 
rullarna å de båda axlarna ett något olika läge. Rullarna stöda mot ett å 
hvarje lagerbox öfversida inpassadt starkt lock 12, försedt med lutande, snedt 
ställda plan 11, så belägna att, åt hvilken sida boggin än gör utslag, rul-
lama 9 rulla upp på dessa plan. 

341. Då boggin i en bankrökning vrider sig åt sidan, och rullarna 9 rulla upp 
på de mot vridningen svarande planen 11, bild 213, uppstår mot planen på grund af 

lokomotivets tyngd P, dels en kraft R vinkelrät mot 
planen, dels en vågrät kraft K, hvilka krafter äro så be-
skaffade, att R är medelkraft till P och K. Kraften R 
åstadkommer endast en tryckning mot planen, under 
det att kraften K tvingar boggin att återtaga midtläget, 

71  då anledningen till sidoförskjutningen ej mera finnes 
till. Kraften K är vid samtliga lagerboxarna lika stor 
och riktad åt samma håll, och därjämte uppträder den 
vid minsta sidoförskjutning hos boggin, ty så fort rul-
larna beröra de lutande planen, är kraften K för-
handen. 

Vid förut omnämnda boggier har återställskraften 
ökats med en ökad sidoförskjutning af boggin, men vid 
senast beskrifna anordning är kraften K oföränderlig, 
huru stor eller ringa sidoförskjutningen än är. 

342. En olägenhet hos boggier, hvilkas vridpunkt är förlagd bakom 
axlarna, är, att de lätt få en orolig gång och lätt komma i sidosvängningar. 
Vid nu beskrifna boggi har detta undvikits därigenom, att boggiramverket 
såsom obelastadt kunnat göras så lätt, att den vid minsta sidoförskjutning 
genast uppträdande hela återställskraf ten utan svårighet förhindrar hvarje 
onödig sidosvängning. 

343. Krauss' boggi. Den i bild 214 visade anordningen af axlar utgör 
egentligen endast delvis en boggi. Den främre axeln är en boggiaxel i 
egentlig mening, under det att den bakre utgöres af en af lokomotivets 
koppelaxlar, vanligen den främre. 

Koppelaxeln (axel II) är på vanligt sätt lagrad mellan hornblock 1, fästa 
i lokomotivets hufvudramar, men kan jämte lagren 2, som äro förenade 

P 
213. 
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med på båda sidor om axeln ställda plåtar 3, förskjuta sig sidovägen i 
axelns riktning 25 mm åt hvarje sida. Sidoförskjutningen begränsas af 
anslag 4 å de slitskenor 5, som äro fästa på plåtarnas 3 yttersidor mot 
hornblocken. (Se äfven bild 216). 

Boggiaxeln är lagrad som en enaxlig stjärtboggi i en gjutstålsram 9. 
Axeln förskjuter sig samtidigt med koppelaxeln, i det den vrider sig omkring 
en mellan axlarna i ett tvärstag 10 mellan lokomotivets ramplåtar fastsittande 
lodrät tapp 11. Ramens 9 bakre del är sammandragen till en spets, som 
afslutas med en tapp 8. Denna tapp är löst instucken i en hylsa 7, anbragt 
på undersidan af det mellan de båda plåtarna 3 fästa mellanstycket 6. Då 

214. Krauss' boggi. Lok. litt. Ma. 1: 35. 

ramen 9 vrider sig kring tappen 11, förskjuter tappen 8 axeln II ur dess 
midtställning. Boggiaxeln vrider sig således kring tappen 11, under det 
koppelaxeln endast är förskjutbar sidovägen. Utan hvarje återställsanordning 
intaga axlarna, så snart den för sidoförskjutningen nödvändiga kraften ej 
mera är för handen, sitt midtläge. 

344. Boggiaxelns lagerboxar äro fastskrufvade vid ramen 9, bild 214 
och 215. Framtill äro de förenade genom en plåt 26, å hvars midt är fäst 
en stoppare 27, hvilken jämte anslagen 28 och 29, fästa å en tvärbalk 30 
mellan hufvudramplåtarna, begränsar boggiaxelns utslag åt sidorna. 

Eftersom boggiaxelns lagerboxar äro fästa vid ramen 9, måste denna 
vid axelns höjningar och sänkningar på grund af spårets ojämnheter äfven 
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kunna utföra samma rörelser samt därjämte vara vridbar i alla riktningar. 
Detta ernås genom en särskild anordning af tappen 11. Med sin öfre del 
är den fäst vid tvärstaget 10. Den nedre delen är fyrkantig och inneslutes 
i ett kulformadt lager. Tappen är fritt rörlig upp och ned i kulan_12, hvil-
ken är innesluten mellan lagerskålarna 13, fästa vid ramen 9. Ramen kan 
således vrida sig i alla riktningar omkring kulan och kan samtidigt med 
denna höja och sänka sig styrd af tappen 11. 

Belastningen från de i lokomotivets ramverk fästa fjädrarna 14 och 15 
öfverföres till lagerboxarna på vanligt sätt genom fjäderpinnarna 16 och 17. 
Men som dessa äro styrda genom hylsor 18 och 19 i hufvudramverket och 
således endast kunna röra sig upp och ned, då däremot lagerboxarna följa 
axlarnas sidorörelser, är den anordningen 	 i 
vidtagen, att deras nedre ändar äro försedda 	i 	 k., 
med glidskor 20 och 21 — se äfven bilderna 
215 och 216 — som glida å på lagerboxar- 	Æ 	 F > _ - 
nas öfversidor befintliga plattor 22 och 23, i } 	20 
boggiaxelns lagerboxar belägna snedt mot-  26-J ,...-.-"-- 
svarande axelns vridning, men i koppel- 	_ 	 ~ 	m[- 
axelns boxar belägna i axelns riktning. 

Plattan 22 å boggilagret, bild 215, är 
försedd med en tapp 32, som går igenom 
lagerboxen och är infälld ett stycke i själfva 
lagerskålen. Härigenom förhindras denna 
att förskjuta sig åt si- 
dorna. Själfva plattan 	20 	16 22 
22 hindras att vrida sig 	 -'_ 
genom de små stiften 	- - 	' 
35, infällda såväl ila- 0'f  Ammo,  ` ' = 2  	4ui1 
gerboxen som i plattan. .35  ,;;.VO:W x.~:; 
Genom bärjärnet 33 	'~aa°rewrr.~m %dssi 
instucket i hål i lager- 	+,. 
boxens skänklar, upp- 	`' ? 32 
bäres underboxen 34. 	 —. 

345. Koppelaxelns 	 T 
lagerboxar, bild 216, äro 	; -, 
icke fast förbundna med 	 1 3'11 	, ; 	 ,,9 i 	13iß 	y •. 
de dem förenande plå- r 	i t 	 ,,, p ~ 

tarna 3, men förhind- {7- 	  - 
ras att röra sig i för- 	` 33 	 33 hållande till dessa, dels 
genom de å nämnda 215. Lager för boggiaxeln till Krauss' boggi, bild 214. 1: 8. 
plåtar fastnitade påläg- 
gen 36, dels genom tapparna 37. Fjäderpinnen 17 stöder icke omedelbart 
å glidskon 21, utan på en i denna försänkt mindre stödplatta 38. Vid 
slitning af glidplanen å glidskon och plattan 23 inlägges ett passande mellan-
lägg mellan plattan 38 och glidskon. Liksom å boggilagret uppbäres under-
boxen 34 af ett bärjärn 33. 

Belastningen fördelas mellan axlarna genom en på hvar sida befintlig 
tvåarmad tryckfördelare 24, bild 214, eller genom vinkelhäfarmar och drag-
stänger, bild 148. 

Genom tappen 11, bild 214, skjutes boggin framåt. Skulle tappen brista, 
försvinner denna dess egenskap, men för att förebygga de därmed förbundna 
olägenheterna finnas kedjorna 25, som vid tappbrott draga boggin. 
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För att vid t. ex. en urspåring för- 	V hindra boggin att skilja sig från det öfriga 	qeq~~ lokomotivet finnas därjämte fångjärnen 31. 	 Ø
346. Vid denna axelanordning styra  	 6~1 

de båda axlarna hvarandra i vågrät led, 37  MN men kunna höja och sänka sig oberoende 	'v. af hvarandra. Dess fördelar äro, att såväl  3 1 
boggiaxeln som lokomotivet i sin helhet har 	ÿ9 mindre benägenhet att slingra, samt att 	NI 
boggiaxelns hjul ej 
ensamma behöfva   17 	

Ø 
upptaga hela det sido- 	2ti g 
tryck från skenorna, 23 
som uppstår, då  lo-k%EAdMir 
komotivet löper in i f en bankrökning, utan o	 fördelas detta tryck 	

:: 

,. 
på de båda främsta 
hjulparen i omvändt   	 7 ~ 
förhållande till axlar-  	~ 	_  	

sil . fft 
'0 '01t 

nas afstånd från vrid 	 
tappen. 	 `"  1 Gifvetvis kan ej 	 Sr 1 en drifaxel på detta 	 ,fis 
sätt samarbeta med  k   	 N 	.. ~~\r--- 
boggiaxeln, då drif- 	-, 	e  
axeln måste vara fast 	 30 

216. Lager för koppelaxeln till Krauss' boggi, bild 214. 1: 8. lagrad. Är därför den  
främsta kopplade ax- 
eln drifaxel, kan den andra kopplade axeln 
förbindas med boggiaxeln till nu beskrifna 
boggianordning. 

c. Fiirskjutbara axlar. 
347. Dessa axlar löpa på vanligt sätt 

i lager, som äro styrda af hornblock, fästa 
vid ramverket, men de 
skilja sig från vanliga if s. k. fasta axlar däri, 
att de äro förskjutbara 
sidovägen. Enklaste sät-
tet för ernående af denna 
sidoförskjutning är att 
göra axelns lagergångar 
längre än lagren. Så är 
förhållandet å t. ex. sta-
tens järnvägars lokomo-
tiv litt. N och R, där bak-
axeln på detta sätt med-
gifves en förskjutning åt 
hvardera sidan af å det 
förra lokomotivet 15 mm, 
A det senare 20 mm. 

217. Lager utan återstallsanordning till axielt förskjutbar 
axel. Lok. litt. E. 1: 8. 

11 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



40, 

,;:',47171-?Agig"5'17: aresmOr 
t~i  ! 

162 

218. Axielt förskjutbar axel med lager m 
anordning. Lok. litt. R. 1: 2 

	

1Fr 	En förskjutbar axe 
kan antingen förflytta 
sig åt sidan i axelns 

' 	riktning, axiell, eller 
	  samtidigt erhålla en 

vridningsrörelse, vara 
radielt inställbar. Lik-
som vid boggier kunna 

—. 	för axelns återställande 
i midtläget användas 

	

~̀ 	fjädrar eller kilytor, el- 
ler sker detta endast
genom de å hjulen 
verkande flänstrycken. 

348. Axielt för- 
skjutbars axlar. I 
stycket 347 har redan 

ed återställs- 	omnämnts en axielt 
o• 	 förskjutbar axel, hvil- 

ken saknar alla anord- 
ningar för dess återförande i midtläget, och vid redogörelsen för Krauss' 
boggi, stycket 343, har ytterligare en dylik axel beskrifvits, men är dess 
rörelse axielt ej fri, utan beroende af boggiaxelns vridning åt sidorna. 

219. Lager med återställsanordning till axielt förskjutbar axel enligt bild 218. 
Lagret försedt med ställbara underlagerskålar. Lok. litt. R. 1: 8. 
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349. Axielt förskjutbar 
axel utan återställsanordning. 
I bild 217 återgifves ett lager 
för en axielt förskjutbar axel, 	6 
vid hvilken äfven lagren del- 	Sfc,~tm• ~& taga i sidoförskjutningen. An- 	~ô 
ordningen påminner om den 
vid ofvan omnämnda axel för Krauss' boggi. 
På lagerboxen ligger en plan platta 1, och på 
denna hvilar glidskon 2, styrd af kanterna 3 
å plattan 1. Fjäderpinnen 4 stöder å glidskon 2. 
Då axeln och således äfven lagret förskjuta sig, 
glida plattan 1 och glidskon 2 mot hvarandra. 
När orsaken till sidoförskjutningen upphör, söker 
axeln af sig själf intaga sitt midtläge, ty någon 
återställsanordning finnes ej. 

350. Axielt förskjutbar axel med åter-
ställsanordning. En dylik axel visas i bild 218 
och de till densamma hörande lagren i bild 219. 
Axelns återställning till midtläget sker genom 
kilytor, som äro anbragta, dels på en platta 1, 
bild 219, som ligger på lagerboxen, dels på 
glidskon 2, som förmedlar be- 
lastningens öfverförande från 	sr - i.04 fjäderpinnen 3. I bild 220 äro 	

8 glidskon och plattan tydligare 
återgifna. På öfversidan af 
plattan 1 såväl som å glid- 
skons 2 undersida finnas tre  
kilytor, 7, 8 och 9 å den förra, 	 tl 
4, 5 och 6 å den senare, af 	220. Kilytor till lagret i bild 219. 1: 5. 
hvilka de två yttersta luta åt 
samma håll, den mellersta motsatt de båda andra. 
Då axeln står i midtläget — jämför bilderna 
220 och 221 — 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 ` 	n 
sidan, sker uppbärningen antingen endast af 
ytorna 4-9 och 6-7 eller endast af ytorna 5-8 
beroende på, åt hvilket håll axeln gjort utslag. 
Genom inverkan af de krafter, som vid för- 
skjutningen uppstå mellan kilytorna (stycket 53), 

" 	i sträfvar axeln till midtläget. 	 
Vid den i bild 218 visade axeln äro lagren , 	n 

förbundna genom på sidorna om axeln 12 be-
lägna U-järn 10 och 11. Denna anordning är 
vidtagen, emedan axeln saknar stoser. Funnes 
ej järnen 10 och 11, skulle därför vid sidoför-
skjutning ett af lagren ej deltaga i sidorörelsen. 
Finnas stoser äro förbindelsejärnen obehöfliga. 

351. Radielt förskjutbar axel. I bild 222 
återgifves en radielt förskjutbar ledaraxel. Horn-
blocken 1 och 4 äro ställda snedt, och deras slitytor 221. Kilytornas läge i förhållande 

till hvarandra vid olika ställningar 
hos axeln, bild 218. 1: 5. 
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222. Radielt förskjutbar axel. Lok. litt. S. 1: 20. 

utgöra delar af cy-
linderytor med den 
gemensamma axeln 
genom punkten 10. 
Hornblocken äro 

_ 	skodda med slitytor 
2 och 3 af gulmetall. 
Hornblockens och 
lagerboxarnas an-
liggningsytor mot 
hvarandra äro följ-
aktligen ej plana 
utan buktiga, och 
axeln får på grund 

af hornblockens 
snedställning vid 

sidoförskjutning en 
samtidig vridnings-
rörelse kring punk-
ten 10. Fjäderpin-
nen 5 stöder genom 
glidskon 8 på den 

_ plana plattan 9 å 
lagerboxen. Då ax-
eln och således äl-
ven lagret förskjuta 
sig, uppstår en glid-
ningsrörelse mellan 
glidskon och planet. 
För att fjäderpinnen 
därvid ej skall svik-
ta, har den en lång 
styrning 6 i staget 
7 mellan ramplåtar-
na. Någon anord-
ning för axelns åter-
ställande i midtläget 
efter skedt utslag 
finnes ej. 

Det synes som 
12 11 8 91 	om en dylik axel, 

särskildt emedan 
den är ledaraxel, 

skulle löpa oroligt 
i spåret. Men så 

i är ej förhållandet, 
ty friktionen mellan 
glidskon 8 och pla-
net 9 motverkar till 
en viss grad tillfälli- 

l. 	ga sidosvängningar. 
352. I bild 223 

är det till axeln hö- 
223. Lager till radielt förskjutbar axel, bild 222. 1: 8. 
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rande lagret återgifvet. Fjäderpinnen stöder i urtagningen 11 å glidskon 8. 
Plattan 9 å hvardera lagerboxen är belägen något snedt motsvarande axelns 
vridningsriktning. Genom den låga midttappen 12 samt de små stiften 13 
kvarhålles plattan 9 i sitt läge. 

353. Dylika axlar förses älven ofta med återställsanordning, hvilken 
då i regel utgöres af fjädrar. 

d. Lager för bogyier och förskjutbara axlar. 

354. Boggiernas lager äro i allmänhet snarlika de vanliga lokomotiv 
lagren, och olikheterna betingas af det sätt, på hvilket belastningen öfver-
föres till dem. Vid förskjutbara axlar är lagerformen därjämte i en del fall 
beroende på, huru axelns förskjutning 
sker. Vid beskrifningen af de olika bog-
gierna och förskjutbara axlarna hafva 
skiljaktigheterna från den vanliga lager-
formen framhållits. 

355. För boggierna i bilderna 210 
och 211 användas lager, som äro olika —i~f 
eljest använda boggilager. De återgifvas 
i bild 224, och deras form betingas af 
boggins anordning med utanför hjulen 
belägna ramar, hvarigenom axlarna för-
setts med axel-
tappar. Lagret 

10 

är detsamma 	î0 	 3 	9~~ 
som det, hvil 	 y0 ' 	E 13 7 13 
ket numera an- 	er- 	__ 
vändes å vag 	 ''" 	~,~ 	 ' 	5 
nar. 	lager-
boxens 1 yttre 
sida är 

A

ast- 
skrufvadt ett 
rundt lock 2. 

Tätningen 
mellan lager-
boxen och 
locket sker 
medelst en 

mjuk i locket ingjuten ring 3 af hvitmetall. Bakre delen af boxen är formad 
med ett spår 4 för tätningsskifvan, och detta spår är öppet nedåt, ej uppåt, dels 
i afsikt att hindra vatten att intränga i boxen, dels för att skifvan ej må 
skadas, då boxen lyftes i förhållande till axeln. Lagerskålen 5 är af gul-
metall med ingjutna slitytor 6 af hvitmetall. Den fasthålles i sitt rätta läge 
genom en vid skålen fastgjuten rund tapp 7, som inpassas i ett motsvarande 
hål i lagerboxen. För smörjämnet finnes en särskild behållare 8, hvilken i 
i sig innesluter smörjdynan 9, som i olikhet mot förutvarande dynor är 
utförd med stomme af plåt. Genom en dylik anordning med lös oljelåda 
sparas olja, i det denna förhindras att rinna ut genom möjligen otäta 
tätningsringar. För axeltappens och smörjdynans eftersyn, äfvensom då 
oljan i oljelådan behöfver utbytas, borttages det stora locket 2, liksom ock 
då lagerskålen skall utbytas eller efterses. Genom att något lyfta lager- 

224. Lager för boggier och tendrar. 1: 8. 
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boxen kan lagerskålen uttagas. För att underlätta dess uttagande är den 
försedd med ett handtag 10. Under vanliga förhållanden påfylles olja i 
oljelådan genom det lilla locket 11. Fjäderpinnen 12 stöder i urtagningen 
13 på lagerboxens öf versida. Detta lager användes älven å nyare tre- och 
fyraxliga tendrar (stycket 1141). 

10. Länklokomotiv. 

356. För att kunna utnyttja ett lokomotivs vikt så mycket som möj-
ligt och göra den nyttig för erhållande af stor dragkraft, d. v. s. använda 
så vidt möjligt alla ett lokomotivs axlar som drifaxlar, men samtidigt göra 
lokomotivet lättgående i bankrökningar, uppdelar man axlarna i två grupper, 
af hvilka hvar och en lätt inställer sig i en bankrökning. Olika sätt hafva 
därvid användts. Antingen öfverföres drifkraften från den ena gruppens 
axlar till den andras genom en länkrörelse, och hafva därvid båda grup-
perna gemensamma cylindrar, eller också förses hvardera gruppen med två 
cylindrar och drifvas oberoende af hvarandra. Till det senare slaget höra 
de af schweitzaren Mallet (uttalas: Mallé) utförda och efter honom benämnda 
Mallet-lokomotiven1 ). A dessa lokomotiv äro den bakre gruppens axlar fast 
lagrade i lokomotivets ramverk, under det att den främre gruppens axlar 
äro lagrade i ett annat ramverk, som är vridbart i förhållande till det förra 
ramverket. Vridpunkten för det rörliga ramverket kan ligga bakom dess 
axlar eller mellan dem. Ramverkets utslag till hvarje sida begränsas genom 
spännkraften hos fjädrar, och på detsamma stöder pannan framtill genom 
en väl smord tapp, som glider i ett spår. Lokomotiven utföras som fyr-
cylindriga kompoundlokomotiv med lågtryckscylindrarna fästa vid det rör-
liga ramverket och, högtryckscylindrarna vid det fasta ramverket framför 
dettas axelgrupp. Ångan från högtryckscylindrarna måste således strömma 
genom ett ledande rör, som samtidigt utgör ångbehållare (receiver) till låg-
tryckscylindrarna (stycket 1036). Leden i detta rör skall således täta för 
ångan, men då trycket i röret är lågt (4-5 atm.), möter tätningen ej större 
svårigheter. Lokomotiven lämpa sig för alla spårvidder och bilderna 92 
och 113 visa ett för 890 mm och ett för normal spårvidd. 

11. Anordning af axlar och hjul. 

357. Axlarnas och hjulens antal och anordning. De kopplade axlarna 
anbringar man af helt naturliga skäl samlade i grupper, antingen i en grupp, 
som vid de vanliga lokomotiven eller i två grupper som t. ex. vid Mallet-
lokomotiven och framför eller bakom dessa anbringas löpaxlarna. Sällan 
anbringas de enbart baktill. Under det att främre löpaxlar, antingen de äro 
fasta eller utgöra axlar i en boggi, dels uppbära lokomotivets tyngd, dels 
styra lokomotivet i spåret, äro bakre löpaxlar hufvudsakligen enbart bäraxlar. 

Det nu till dags brukliga antalet drifhjul, d. v. s. kopplade hjul, växlar 
mellan 2 och 16, under det att hela antalet hjul vid ett lokomotiv utom 
tendern växlar mellan 4 och 20. 

358. För att angifva axelanordningen å ett lokomotiv benämnes det 
efter antalet kopplade axlar. Länge användes och användas ännu benäm-
ningar som fyrkopplad, sexkopplad o. s. v., därmed betecknande att hjulen 

1) Kallas tfven Mallet-Rimrott-lokomotiv, emedan tysken Rimrott ungefär samtidigt 
som och ovetande om Mallet uttänkte ett liknande lokomotiv. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



167 

å två, tre o. s. v. axlar äro med hvarandra förenade genom koppelstänger. 
Så länge axlarnas antal var ringa, och de flesta hjulen voro koppelhjul, 
kunde detta beteckningssätt vara tillfyllest, men för nutida lokomotiv, vid 
hvilka löpaxlarnas antal kan vara t. o. m. dubbelt så stort som drifaxlarnas, 
är detta beteckningssätt ej fullt tydligt och tillräckligt. Därför har numera 
införts ett beteckningssätt, af hvilket framgår, huru många axlar lokomotivet 
har, och huru många af dem, som äro kopplade, samt huru de olika slagen 
af axlar äro grupperade. 

359. Beteckningen bildas därigenom, att antalet löpaxlar angifves 
med arabiska siffror, och en ensam drifaxel (vid okoppladt lokomotiv) eller 
antalet kopplade axlar med bokstäfver ur stora alfabetet. Därvid betecknar 
A en icke kopplad drifaxel, B 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 bokstäfverna, angifver detta frånvaron af löpaxlar fram-
för eller bakom de kopplade axlarna. De olika axelgrupperna räknas från 
lokomotivets främre ände, och tecknen för desamma skrifvas från vänster 
till höger utan bindestreck. Ett lokomotiv, som framifrån räknadt har en 
tvåaxlig boggi, två kopplade axlar och efter dem en löpaxel, betecknas 
följaktligen 2B1,  ett lokomotiv med en tvåaxlig boggi och tre kopplade 
axlar betecknas med 2C och ett lokomotiv med fem kopplade axlar beteck-
nas med E. 

Om flera af hvarandra oberoende grupper af drif- och koppelaxlar äro 
lagrade i samma ramverk, betecknas hvarje sådan grupp med den mot dess 
axelantal svarande bokstafven. Ett lokomotiv med en tvåaxlig boggi fram-
till, två med hvarandra icke kopplade drifaxlar (såsom i bild 135) samt 
en löpaxel baktill betecknas sålunda med 2AA1. 

Om ett lokomotiv har drif- och koppelaxlar lagrade i olika ramverk, 
skiljas beteckningarna för de olika ramverken med tecknet +. Ett lokomotiv 
enligt Mallet's system, vid hvilket hvart och ett af de båda ramverken har 
tre sammankopplade axlar, betecknas med C + C. 

I efterföljande sammanställning VIII äro sammanförda förekommande 
axelanordningar med deras beteckning. 

360. Man använder äfven stundom efter bruket vid amerikanska järn-
vägar särskilda namn för att känneteckna bestämda lokomotivtyper med 
olika axelanordningar, t. ex. »Atlantic» för 2 B 1-lokomotiv, »Mogul» för 
1 C-lokomotiv, » Consolidation » för 1 D-lokomotiv, » Prairie» för 1 C 1-lokomotiv, 
»Pacific» för 2C1-lokomotiv m. fl. 

361. Hjulens storlek. Lokomotiv, afsedda att framföra tåg med stor 
eller medelstor hastighet, snälltågs- och persontågslokomotiv, skola hafva stora 
drifhjul, på det att dessas omloppstal ej må bli för stort. Dessutom böra de 
kopplade axlarnas antal ej vara allt för stort, helst ej öfverstigande tre stycken. 

Lokomotiv däremot, som med jämförelsevis ringa hastighet skola ut-
veckla stor dragkraft, godstågs- ech växlingslokomotiv, böra hafva mindre 
drifhjul, och allt efter behofvet ett större eller mindre antal kopplade axlar. 

I allmänhet växlar drifhjulsdiametern: 
för godstågs- och växlingslokomotiv 	 mellan 1 000 mm-1 400 mm, 

» persontågslokomotiv  	» 1 500 mm---1 700 mm, 
» snälltågslokomotiv 	» 1 800 mm-2 200 mm. 

Ledar- och löphjul gifver man diametrar från 850-1 350 mm; dock 
kommer mindre diameter än 850 mm till användning för boggihjul. De större 
måtten förekomma vid hjul å löpaxlar belägna bakom de kopplade axlarna. 

Vid smalspårlokomotiv äro hjuldiametrarna allt efter spårvidden mindre. 
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Sammanställning VIII. 
Axelanordningar å lokomotiv samt deras beteckning. 

Axelanordning. Beteck-
ning. 

Axelanordning. Beteek-
ning. 
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12. Adhesion och dess förökande genom sandning. 

362. Adhesion. Kolfkraften i cylindrarna vrider lokomotivets drifhjul 
rundt. För att lokomotivet därvid skall förflytta sig, få hjulen ej glida eller 
slira på skenorna, utan måste rulla. Det är således friktionen mellan hjul 
och skenor, som motverkar slirningen. Friktionskraften är beroende af trycket 
mellan de med hvarandra i beröring varande ytorna samt af 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 ej rum, utan det är frik-
tionen, närmare bestämdt rullningsfriktionen, som i beröringsstället mellan 
hjul och skena är den verksamma kraften (stycket 48). För denna kraft är 
benämningen adhesion visserligen oegentlig, men som detta ord vunnit häfd 
för kraften ifråga, bibehålles det äfven här. 

Då fråga är om ett lokomotivs adhesion, afses därvid de kopplade,, 
således de för lokomotivets framdrifvande använda hjulens adhesion, och 
det är på storleken af dessas tryck på skenorna, adhesionsvikten, som 
adhesionskraften till en del beror. Framdeles (stycket 1102) redogöres för 
denna krafts betydelse för lokomotivets dragkraft. 

Förutom af adhesionsvikten beror äfven adhesionskraften eller kortare 
adhesion af skenornas tillstånd och växlar från 1/4  (0,25) till 1/20  (0,05) 
af de kopplade hjulens tryck på skenorna. Den är minst vid isiga och 
frostiga skenor, eller då skenorna äro feta eller betäckta med slam, löf o. d. 
Den är vidare ringa vid dimma eller fint regn, om skenorna förut varit 
dammiga eller betäckta med smuts. Helt våta (af starkt regn rensköljda) 
skenor lämna en lika stor adhesion som torra; för de senare kan den 
anslås till 1/5  (0,2). Under vanliga förhållanden är denna friktionsvärdesiffra 

1/6-1/7  och i medeltal 5  = 0,155. 

Vid lokomotiv som af skilda orsaker ha en slingrande gång på rak 
bana eller i bankrökningar, minskas adhesionen på grund af att hjulen, 
särskildt de främre, därvid erhålla en glidning åt sidorna på skenorna. 
Denna sidoglidning samtidigt med att hjulen rulla, upphäfver till en del 
friktionen, man kan säga, att hjulen redan börjat slira, och är detta en 
bidragande orsak till, att lokomotiv ofta utan någon särskild anledning slira, 
särskildt i bankrökningar. 

363. Sandningsanordningar. Vid igångsättningar af tåg och i all-
mänhet, då ett lokomotiv skall utveckla sin fulla kraft, kan det inträffa, att 
drifhjulen »släppa sitt tag» på skenorna och börja slira, särskildt då adhe-
sionen på grund af dåliga väderleksförhållanden eller andra orsaker är ringa. 
Äfven kan inträffa, att hjul, som bromsas, på grund af för stort bromstryck 
eller för liten friktion mot skenan stanna och släpa på skenorna, »hjulen 
stå». Därvid slitas såväl hjul som skenor, och särskildt är denna slitning 
fördärfbringande för hjulen, i det att hjulringarnas löpytor bli ojämnt slitna. 
På beröringsytan mot skenan slites ringen platt, och då hjulet åter börjar 
rulla, uppstå mot skenorna stötar eller slag, som, om afplattningen är mycket 
stor, kunna förorsaka hjulringsbrott och skenbrott. Dylika plattor i hju- 

1 	len kallas bromsplattor eller helt kort »slag» i hjulen. Att en stöt uppstår, 
då bromsplattan träffar skenan, beror därpå, att hjulens löpyta vid plattan 
lidit ett afbrott; en insänkning har uppstått i densamma. När plattan be-
finner sig öfver skenan, kommer hjulet att med stor hastighet liksom falla 
mot skenan. Då härtill hjulet är tungt belastadt och har stor omlopps- 
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hastighet, blir stöten stark. Hjulet kommer att med stor kraft hamra mot 
skenan. 

364. För att förebygga dylika fall ökas friktionen genom att beströ 
skenorna med väl torkad, ren och skarpkantig, kvartsrik sand. För detta 
ändamål medför hvarje lokomotiv en eller flera sandbehållare, anbragta an-
tingen på pannan eller vid ramarna. Den på pannan uppsatta behållaren 
erbjuder den fördelen, att sanden genom värmen från pannan lättare förblir 
torr. Ofta sammanbygges för detta ändamål sandbehållaren med ångdomen, 
bild 226, hvilket äfven bidrager till ett bättre utseende på lokomotivet. Från 
behållaren ledes sanden genom järnrör ned till skenorna, på hvilka sanden 
bör falla helst framför drifhjulen. Ty om vid slirning ett par koppelhjul 
först träffa den sandade skenan och därigenom först sluta att slira, men 
drifhjulen och efterföljande koppelhjul hafva fortsatt benägenhet att slira, 
kunna lätt koppelstängerna till de förra koppelhjulen krökas eller vef- och 
koppeltappar brista, emedan de därvid på en gång bli utsatta för hela ma-
skinkraften Likaså är det af stor vikt, att sandning samtidigt sker å båda 

skensträngarna, ty sandas det 
endast på ena skenan, och drif-
hjulet å densamma »tager fast», 
öfverföres hela den andra si-
dans maskinkraft genom drif-
axeln till detta hjul. Axeln 
kan därvid vridas skef eller 
veftapparna brista. Därför bör 
noga tillses, att intet af sand-
rören är täppt, och att sand i 
ungefär lika mängd utström-
mar genom dem båda. 

71 
	

Sandningen kan ske på 
olika sätt, men vanligast ut-
föres den för hand eller medelst 
ånga eller tryckluft. 

365. Sandning för hand. 
Antingen sandbehållaren an-
bringas på pannan eller vid 

225. Fristående sandbehållare på rundpannan. 1: 15. ramarna är anordningen för 
sandens fördelning densamma. 

Isbild 225 visas en på rundpannan anbragt sandbehållare 1. Dess nedre del 
eller botten 2 är af gjutjärn, under det behållaren i öfrigt är af järnplåt. 
Ifyllningsöppningen upptill täckes af ett tungt gjutjärnslock 3 med dubbel 
tätning för att utestänga vatten och fuktighet. Från bottnen utmynna på 
hvarje sida rören 4, genom hvilka sanden ledes till skenorna. Anordning 
med sandning framför och bakom hjulen användes vid växlingslokomotiv eller 
i allmänhet vid lokomotiv, som förrätta sin tjänst såväl framåt- som back-
gående. Rörmynningarna i behållarens botten täckas af ett par slider 5, 
fästa vid axlarna 6. Dessa axlar och således äfven sliderna vridas genom 
en från hytten utgående stång, förenad med axlarna 6 genom en länkrörelse 
7-8 så anordnad, att sliderna samtidigt öppna till sandrören. Axlarna 6 
äro förlängda inåt behållaren och försedda med snedt ställda pinnar 9, som 
vid axlarnas vridning uppluckra sanden, så att den lättare inkommer i rören, 
hvartill äfven bidrager, att lådans botten är toppformad. 

366. Sliderna kunna äfven anbringas lodrätt inuti behållaren. Men 
alla inuti behållaren belägna slider bli alltid svåra att handtera, emedan de 
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finaste sandpartiklarna vid skakningen under lokomotivets gång samla sig i 
behållarens lägsta del, där äfven sliderna vanligen äro belägna, och bilda där 
en hård sammanpackad massa, i hvilken sliderna med svårighet låta röra sig, 
trots att de vanligen göras skarpkantiga. För den skull äro dessa slider å 

nyare lokomotiv förlagda utan-
för sandbehållaren, så att de 
kunna röra sig fritt, bild 226. 
Sliderna 5 äro ställda lodrätt 
och fästa å den vågräta axeln 6. 
I öfrigt hänvisas till beskrif-
ningen i föregående stycke. 

367. Vid alla sandnings-
apparater, vid hvilka sanden 
från en högt belägen behållare 
af sin egen tyngd faller på 
skenorna, är det svårt att så 
afpassa sandmängden, att ej 
för mycket sand faller på ske-
norna, då den olägenheten upp-
står, att tågmotståndet i hög 
grad ökas. Vanligen faller san-
den med så ringa fart och så 
långt från närmaste anliggnings-
punkt mellan hjul och skena, 
att sanden vid stark blåst icke 
stannar på skenan. När sand- 

226. Sandbehållare, förenad med ångdomen. 1: 15. 

64.
140 	me, 

 

227. Skyddstratt å sandrör. 

6 
228. Greshams sandanordning. 
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röret stupar för tvärt mot skenen, kommer äfven en stor mängd sand att 
falla bredvid, hvarigenom den ej kan göra åsyftad nytta. Denna sandnings- 
anordning blir äfven verkningslös, om vid ett tågs igångsättning, slirning 
inträder, och lokomotivet ej rör sig ur stället. Sanden blir då liggande i 
en hög framför hjulen, utan att göra åsyftad verkan. 

368. För att förhindra att olja, som från maskineriet stänker på sand-
rören, och regnvatten nedifrån inkomma i dem och fukta sanden, hvarigenom 
rören småningom tilltäppas, förses sandrörens nedre ände med en tratt, bild 
227. I denna ligger sandrörets mynning fri och skyddad, hvarigenom fuk-
tigheten har svårare att intränga i sandröret. En annan fördel med tratten 
är, att sanden bättre sprides öfver skenan. 

För att undgå de brister, som vidlåda sandning för hand, använder 
man sandningsapparater, i hvilka sanden genom ång- eller lufttryck med 
stor hastighet blåses in mellan hjul och skena. 

369. Sandning med ånga. Bland äldre hithörande anordningar mär-
kes Greshams ångsandbli sten, bild 228. I ledningen från sandbehållaren 
befinner sig en s. k. sandtrappa 1, till hvars rum 2 sanden nedfaller från 

229. Sandbehållare med anordning  
för sandning med tryckluft. 	 1 	k 

Lok. litt. R. 1: 25. 	 ' 	Ø' 	 --Ft — 

behållaren. Från trappan ledes san-  
den öfver balken 3 genom kanalen 4 
och vidare genom sandröret 5 till den 
framför hjulet befintliga ångblästern 
6. Då sandning skall ske, släppes genom en ventil i hytten ånga genom 
röret 7, som, då den utströmmar genom det smala koniska munstycket 8, 
suger luften ur röret 5 och därigenom åstadkommer luftförtunning i detta 
rör och kanalen 4. Därvid inströmmar med stor hastighet luft genom det 
af kåpan 9 skyddade lilla hålet 10 och hvirfiar upp den bakom balken 3 
liggande sanden och för den med sig, hvarefter sanden tillika med luft och 
ånga med kraft blåses ut genom röret 11 och in mellan hjul och skena. 

Största olägenheten af sandning med ånga är, att sanden lätt blir fuk-
tig och på grund däraf fastnar i sandrören och omöjliggör sandning. Flera 
anordningar ha försökts, men hafva på grund af angifna orsak i de flesta 
fall åter öfvergifvits och ersatts med sandning för hand. 

370. Sandning med tryckluft. Vid lokomotiv, utrustade med tryck-
luftbroms, är det fördelaktigt att för sandvingen använda tryckluften från 
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öfvertrycksbehållaren. Luften är torr, och sanden fuktas således ej, och en 
tillförlitligare sandning erhålles. I. bilderna 229 och 230 visas en anordning för 
sandning med tryckluft. På hvardera sidan om sandbehållaren 1 är fäst en 
sandtrappa 2. Genom ventilen 3 inblåses luft, som dels hvirfiar upp sanden, 
dels för den ut i röret 10, som leder till skenan. Genom röret 4, bild 230 

ri 	inkommer luften i rummet 14 och blå- 
ser genom det lilla munstycket 5 på 
den i rummet 7 från behållaren ned-
fallna sanden, hvirflar upp den, hvarefter 
sanden öfver balken 9 blåses ut i röret 10 
genom en luftstråle från munstycket 6. 
Vid den i bilden framställda anordningen 
finnas två par munstycken 5 och 6; det 
ena paret inpassadt i öppningen 12 och 

1• 

-----~ 
~a 

4- 4- 

230. Sandtrappa med munstycke för sandning med tryckluft. 1: 3. 

afsedt för röret 10, det andra i öppningen 13 för röret 11. De båda rören 
10 och 11 utmynna framför hvar sitt hjul. 

Då sandning skall kunna ske vid såväl framåt- som backgång, finnas 
på hvarje sida två ventiler 3, bild 229, den ena afsedd för sandning fram-
för hjulen, den andra för sandning bakom hjulen (vid backgång). 

371. Till ventilen 3, bild 229, kommer luften genom den i bild 231 
visade kranen. Då handtaget 1 står i läget III, är kranen stängd, och 
sandning äger ej rum. Luften, som genom röret 5 kommer till kranen, 
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kan ej inkomma i något af rören 3 eller 4. Ställes 
handtaget 1 i något af lägena I eller II, förbindes 
röret 5 genom spåret 6 i kiken 2 med något af rören 
3 eller '4, och luften strömmar till ventil 3, bild 229. 

Läget I användes för sandning vid framåtgång 
och läget II för sandning vid backgång. I förra 
fallet går luften genom röret 3 till sandrören framför 
hjulen, i senare fallet genom rör 4 till sandrören 
bakom hjulen. 

ZOLNA ,3010 
Emb ASEEE0 tt 

SEENNIIIIMM 

III. Hytten. 

372. Olika hyttanord-
ningar. Den plats på loko-
motivet, där föraren och elda-
ren uppehålla sig, kallas hytten. 
Den är belägen omkring och 
bakom eldstaden. A en del 
amerikanska lokomotiv är på 
grund af eldstadens stora bredd 
en hytt, afsedd för föraren, för-
lagd framför eldstaden på si-
dorna om rundpannan, bild 113, 231. Kran för sandning 
hvarjämte för eldarea finnes en 	med tryckluft. 1: 3. 
särskild hytt bakom eldstaden. 

373. Under lokomotivens 
första tid saknades hytten helt 
och hållet, och personalen skötte sin tjänst utsatt för alla väder. När sedan 
tågens hastighet ökades, anbragtes uppe på eldstaden en liten skärm, bild 64, 
till skydd mot luftdraget och kolstybben, som i riklig mängd slungades ut 
genom skorstenen. Sedermera böjdes denna skärm bakåt till ett nödtorftigt 
skydd mot regn, och småningom uppsattes sidoskärmar som skydd mot från 
sidorna inträngande blåst och regn eller snö, och hytten antog alltmera den 
mer eller mindre slutna form, den nu äger. I stället för trång och smal 
göres hytten så bred och rymlig, som utrymmet i banan tillåter. Bild 232 
visar en här i landet numera allmän anordning af hytten. Framskärmen 
är i de flesta fall försedd med fyra fönster, af hvilka de två yttersta äro 
vridbara, så att de lätt kunna torkas rena samt böra vara så stora, att 
de bereda god utsikt framåt banan. De äro dessutom vanligen fästa i 
ett par dörrar, en på hvarje sida, genom hvilka personalen kan komma ut 
på fotplåten på pannans sidor. Dörrarna kunna genom särskilda dörrhållare 
ställas mera eller mindre öppna, hvilket under den varma årstiden kan vara 
behöfligt. Vid de smalare hytterna behöfvas ej dessa dörrar, ty då anordnas 
på hyttens sidor gångbord, på hvilka personalen, utan fara att komma i 
beröring med vid banan stående föremål, kan komma ut på fotplåten. 
Sidoskärmarna äro i regel försedda med såväl fasta som skjutbara stora fönster 
eller åtminstone med fönster af det senare slaget. Såväl framskärm som sido-
skärmar utföras af järnplåt och stommen af L-järn eller af trä. Mera sällan 
utföras skärmarna af trä. Taket göres antingen af plåt eller af trä, som 
belägges med väl och målas och fernissas. Trätak äro så till vida fördel-
aktigare, att de åstadkomma mindre buller. 
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232. Hytt till lok. litt. Kd. 1: 50. 

i~ 
1 7-J 

I taket finnas luckor 1, bild 233, som kunna öppnas, så att den varma 
luften under gången suges ut ur hytten. För samma ändamål anbringas 
äfven ofta i framskärmen öppningar som öppnas eller stängas med spjäll, 
och genom hvilka den yttre luften under lokomotivets gång pressas in i 
hytten och aflägsnar den varma luften öfver eldstaden. På många lokomotiv 
är hytten helt öppen bakåt mot tendern, men begränsas äfven där ofta af 
en på tenderns framsida fäst skärm. 

Tanklokomotiv, som lika ofta gå såväl fram som back, ha hytten slu-
ten såväl framtill som baktill. 

374. På lokomotiv, hvilka äro afsedda för trakter, som under årets flesta 
månader hemsökas af snöstormar och särskildt vintertiden af sträng köld, 
är hytten till skydd för personalen särdeles väl ombonad, bild 233. Den är 
fullständigt inbyggd och försedd med skärm äfven baktill. Öppningarna i 
sidoskärmarna kunna förutom med skjutfönster tillslutas med dörrar och in-
vändigt är hytten delvis brädfordrad. I bakskärmen finnas endast nödvändiga 
öppningar: 6 för koltaget från tendern samt 5 för spindeln till tenderbromsen. 

För att minska luftmotståndet kan å lokomotiv, afsedda för stor has-
tighet, framskärmen utföras spetsig liksom en plog, bilderna 76 och 77 m. fl. 

Då pannan vid uppeldning och afkylning förändrar längd, måste fram-
skärmen vara så fäst vid pannan, att skärmen därvid ej böjes. Hålen i den- 

233. Hytt till lok. litt. E. 1: 50. 
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samma för skrufvarna, som fästa den vid pannan, äro därför aflånga — 
eller också fästes skärmen ej vid pannan. 

Då vid dålig väderlek utsikten genom fönstren i framskärmen ofta för-
svåras, äro föraren och eldaren nödsakade att öfver sidoskärmarna öfverskåda 
banan. För att därvid deras ögon i någon mån skola skyddas, äro de flesta 
lokomotiv på yttersidan af sidoskärmarna försedda med små utfällbara eller 
fasta skyddsglas, lätt åtkomliga för rengöring. 

I hytten är nästan all lokomotivets armatur förlagd, dels för att vara 
skyddad, dels för att vara lätt åtkomlig för personalen. 

A lokomotiv med ej helt tillslutna hytter täckas sidoöppningarna, sär-
skildt dem mellan lokomotivet och tendern, med rullgardiner eller luckor, 
som måste vara så anordnade, att de kunna gifva efter för lokomotivets och 
tenderns inbördes rörelser. 

Golfvet i hytten är belagdt med bräder, framför eldöppningen skyd-
dade genom en plåt, så att de ej brännas upp af utfallande glödande kol. 

På de ställen där föraren och eldaren mestadels stå, är för att mildra 
stötarna trägoifvet å nyare lokomotiv fjädrande genom under detsamma an-
bragta fjädrar. 

375. För att personalen skall beredas tillfälle att, om så behöfves, 
kunna hvila sig något, finnas inuti hytten på hvarje sida fjädrande sväng-
sitsar. Till hytten leda på båda sidor om densamma lämpliga fotsteg. 

Länge rådde den åsikten, att ett godt skydd för personalen å lokomo-
tivet skulle föranleda bristande uppmärksamhet under tjänstens utöfning, 
en åsikt, som numera fått lämna plats för den mera riktiga, att ett bekvämt 
och lätt utförande af den ansvarsfulla tjänsten icke så mycket afleder upp-
märksamheten, som den upprifvande kampen mot väder och vind. Man 
kan därför fordra, att personalen i alla afseenden gör sitt bästa. 

Det i bild 85 visade lokomotivet, afsedt att framföra förortståg, har 
bakskärmen försedd med en dörr jämte fällbrygga, som möjliggör en för-
bindelse med tåget. Afsikten därmed är, att eldaren skall kunna tjänst-
göra som konduktör, om så påfordras, eller att tågets konduktör vid vissa 
tillfällen skall kunna biträda lokomotivföraren, då lokomotivet skötes af en-
bart en lokomotivförare. 

376. Märkning. Lokomotiv och tender skola vara försedda med in-
ventarienummer samt den ägande järnvägens namn eller beteckning. Där-
jämte bör finnas en eller flera bokstäfver, som angifva den klass, till hvilken 
ett lokomotiv på grund af sin anordning räknas. Alla dessa betecknin-
gar bruka sammanföras å en och samma skylt 3, bild 233, uppsatt en på 
hvardera sidoskärmens yttersida. 

Därstädes skall äfven finnas en uppgift öfver lokomotivets vikt med 
fulla förråd af vatten, bränsle och redskap (tjänstevikt) samt största axel-
tryck å skenorna i ton och tiondelar af ton, 4 bild 233. 

A insidan af skärmen på för föraren synlig plats skall lokomotivet vara 
försedt med en skylt, angifvande såväl den för lokomotivet 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 å hytten numera är så stort, som lastprofilen med-
gifver, bjuder försiktigheten att kroppen ej lutas öfver sidoskärmarna. En 
varning härför finnes äfven uppsatt inuti hytten. 

I öfrigt skall å yttersidan af ramarna eller på med dem fast förenad 
del finnas å synlig plats angifna tillverkarens namn, lokomotivets tillverk-
ningsnummer och tillverkningsår. 
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lindra delen. 

Å
0 
ngpannan med tillbehör. 

377. Den i ångpannan alstrade ångan användes till största delen för 
att i cylindrarna alstra dragkraften. Men dessutom användes ångan till hjälp-
bläster (sotare), matarapparater, bromsar af olika slag, sandapparater, ång-
hvissla och värmeledning. Det ärj således för en mångfald olika ändamål, 
ånga tages i anspråk. 

378. Om man bortser från de allra äldsta grufbanelokomotiven, hvilka 
hade panna med ett groft eldrör, hafva lokomotivpannorna från början varit 
af 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 af liten diameter samt ett rökskåp med skorsten. 

V 

234. Lokomotivångpanna. 

Lokomotivpannans hufvuddelar äro således, bild 234: 
1). Eldstaden (äfven kallad fyrboxen) I, ett slutet, af plana eller buk-

tiga ytor begränsadt rum, i hvilket förbränningen sker. 
2). Rundpannan II, en med eldstaden förenad, sluten cylinder, hvilken 

innehåller tuberna 3. 
3). Rökskåpet III, som utgör rundpannans främre afslutning. Det för-

medlar de i eldstaden bildade förbränningsgasernas aflopp ut i fria luften 
genom skorstenen 4, och i detsamma hopa sig de af förbränningsgaserna ge-
nom tuberna medförda små kolstyckena, stybben. 

Till pannan hör därjämte en mängd anordningar, tjänande olika än-
damål. 

12 
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I. Eldstaden. 

1. I allmänhet. 

379. I eldstaden alstras det för ångans bildande erforderliga värmet. 
Eldstaden är försedd med dubbla väggar, mellan hvilka , en del af . det för 
ångbildningen erforderliga vattnet är inneslutet. 

Eldstaden består således af två delar, bild 234: innereldstaden 1 och 
yttereldstaden 2. 

380. Vid innereldstaden särskiljer man följande delar, bild 235: 
eldstadstubplåten 1 (bakre tubplåten), som bildar den främre begränsningen 
mot rundpannan, bakgafvelpldten 2 (inre bakgafveln), som bildar eldstadens 
afslutning bakåt, och i hvilket eldstadshålet 3 befinner sig, sidoplåtarna 4 
och takplåten 5. 

Vid yttereldstaden särskiljas likaledes: bakgafvelplåten 6 (yttre bak-
gafveln), sidoplåtarna 7, takplåten 8 samt dessutom framgafvelplåten 9, som 
under rundpannan framtill afslutar yttereldstaden. 

Ytter- och innereldstadens tak- och sidoplåtar benämnas yttre och inre 
mantelplåtarna. Yttre mantelplåten är vanligast sammansatt af tre plåtar, 
en för hvardera af tak och sidor, under det att inre eldstadsmanteln allmän-
nast utgöres af en enda plåt. 

Eldstadens. nedre begränsning bildas af rosten. 
381. Eldyta. Den af elden eller förbränningsgaserna å ena sidan och 

af vattnet å den andra sidan berörda ytan i en panna kallas eldytan. Man 
särskiljer den eldberörda (eller inre) eldytan och den vattenberörda (eller yttre) 
eldytan. - Den senare är i allmänhet 10-12 % större än den förra. Det är 
således af vikt att vid fråga om eldyta angifva, hvilken eldyta som afses. 
Vid lokomotiv räknar man vanligen med den eldberörda (inre) eldytan. 
Eldytan i eldstaden kallas den direkta eldytan, d. v. s. den, som i första hand 
beröres af elden och de heta förbränningsgaserna. 

Emedan innereldstaden erbjuder den verksammaste eldytan och afdunst-
ningsytan, bör denna yta göras så stor som möjligt, så att ångbildningen 
blir den bästa möjliga. 

382. Eldstadens storlek. Eldstaden kan emellertid ej göras synner-
ligen stor; tvärtom äro måtten för densamma ganska begränsade. Dessa 
gränser äro: 

1). För längden — möjligheten att likformigt beskicka rostytan med 
bränslet, hvilket förutsätter, att rostlängden ej nämnvärdt öfverstiger 3 
meter. (3,32 m långa roster finnas å österrikiska lokomotiv). 

2). För höjden — pannans höjdläge öfver skenorna, hvilket begrän-
sas af lastprofilen. Då under eldstaden skall finnas en asklåda, får pannan 
ej gå djupare ned, än att denna får plats. 

3). För bredden — afståndet mellan ramarna eller hjulen, mellan 
hvilka eldstaden vanligen är belägen. 

383. Eldstaden blir smalast, då den skall gå ned mellan ramarna, 
och alldeles särskildt är detta fallet vid staframar. Därvid måste åt öfre 
delen af eldstaden gifvas en större bredd för att erhålla större eldyta och 
större vatten- och ångrum, bilderna 236 och 237. 

Förmånligast är att förlägga eldstaden helt öfver ramarna. Därigenom 
kan den göras bredare och rostytan större, liksom äfven en bättre uppbär. 
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ning af eldstaden genom ramarna medgifves. En dylik eldstad är den i bilderna 
235 och 285 framställda. 

Nu nämnda två slag af eldstäder äro de mest använda. 
384. En särskildt formad eldstad visar bild 238. Den användes på 

lokomotivpannor i Amerika och Belgien, och dess omåttliga bredd, vida bre-
dare än hjulafståndet, är betingad af 
det bränsle, som användes. Detta ut-
göres af mindrevärdiga kol, som för 
sin förbränning fordra en stor rostyta. 
Bredden å dessa eldstäder kan uppgå 
ända till 3 m, och eldningen sker ge-
nom två eldstadshål. 

Medelbreda eldstäder med om-
kring 2 m bredd förekomma flerstädes 
i Europa. 

385. Eldstadens form. Hvad eld- 
stadens yttre form vidkommer, urskiljer 	P 
man jämnhög eldstad och förhöjd eldstad. 

Vid jämnhög eldstad är ytter-
eldstadens tak antingen hvälfdt och 
följer rundpannans rundning, så att 
eldstad och rundpanna omedelbart ôf-
vergå i hvarandra, bilderna 235 och 
236, eller också är yttertaket plant, men 
beläget i jämnhöjd med rundpannans 
öfre del. 

Vid den här i landet mest an-
vända eldstadsformen är yttereldsta-
dens tak hvälfdt men innereldstadens 
plant eller svagt hvälfdt, bilderna 235 
och 236. 

Vid förhöjd eldstad, enligt bild 
237, förmedlar ett trattformigt mellan-
stycke öfvergången mellan yttereld-
staden och rundpannan eller del af 
densamma. 

Den undre förbindelsen mellan 
rundpanna och eldstad sker genom 
framgafvelplåten, hvilken för detta 
ändamål erhåller en särskild form, 
bild 239. 

Vid förhöjd eldstad, enligt bild 
240, får framgafveln oftast det utse-
ende, bild 241 visar, för att på så 
sätt förmedla öfvergången från rund- 	r _ .. •... . 
panna till eldstad. Denna eldstad be  	"  
nämnes Belpaireeldstad (uttalas Bellpär) 	 ' 
och förekommer å pannan till loko- 
motivet i bild 95. 

Ofta göras, för att framflytta eldstadens tyngdpunkt eller för att 
erhålla större utrymme i hytten, fram- och bakgaflarna eller endera lutande 
bild 242. Lutande bakgafvel underlättar äfven rostens beskickande, när den 
har stor längd. 
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240. Belpaire-eldstad. 1: 40. 
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Vid. vissa -tillfällen: är det nödvändigt att taga ut innereldstaden antin-
gen för att ersätta den med en ny eller för att afhjälpa uppkomna brister. 
Uttagningen sker lämpligast genom eldstadens botten. För den skull, måste 
innereldstaden största -bredd vara mindre än . minsta afståndet mellan ytter- 

eldstadens mantelplåtar. Är så ej fallet, bild 237, måste innereldstaden ut-
tagas från bakre änden. För att underlätta detta är bakgafvelns fläns vänd 
utåt, så att nitarna därstädes äro helt och hållet tillgängliga utifrån. I mot- 
satt fall vore svårt att .nita denna fläns. 	' 

Eldstaden utföres af plåtar af olika tjocklek och material. Ytteréldsta- 
den gores at s. k. ångpanneplåt af martinj am och innereldstaden af koppar-
plåt (se sammanställning I, sid. 7). 
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243. Bottenring till eldstad. 1: 20. 

241. Framgafvelplåt till Belpaire-
eldstad. 1: 40. 

242. Eldstad till lokomotivpanna litt. Y. 
1: 25. 

2. Eldstadens stagning. 

386. Mellan eldstadens dubbla väggar äro ånga och vatten inneslutna 
under högt tryck. Därför måste dessa väggar vara kraftigt förenade med 
hvarandra. Detta sker hufvudsakligen genom bottenring, stagbultar och talestag. 

387. Bottenringen. Nedtill förenas ytter- och innereldstaden genom 
en mellan plåtarna vanligen med dubbelritning fastnitad ring, bottenringen, 
10 bild 235, som tillika håller plåtarna på bestämdt afstånd från hvarandra. 
Detta är nedtill 60-120 mm, upptill ända till 250 mm. Bottenringen, bild 
243, är af fyrkantigt tvärsnitt. Den smides antingen hel eller i delar, som 
sammansvetsas, 	eller 
också gjutes ringen af 
stål. I ändamål att er- 
hålla god tätning vid 
plåtskarfvarna i hörnen 
förses . bottenringen ofta 
därstädes med ansatser 
1, bild 243 och 245, som 
möjliggöra anbringan-
det af en tredje nitrad. 
Eldstadens och således 
äfven bottenringens hörn 
äro . ,afrundade och i 
bild 245 visas, huru 
plåtarna vid hörnen äro 
sammannitade med bot-
tenringen och med hvar-
andra. 
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244. Bottenring till eldstad. 1: 20. 

~  ~— 	 ha till uppgift att staga dessa sidor och 
~~~.  

et  
skydda dem mot formförändringar (ut- 

	

bucklin 
.•> - - ti ` I 	? 	 Stagbultarna anordnades ursprung- 

ligen, då det använda ångtrycket var 
lågt, på 130-135 mm afstånd från 
hvarandra. För närvarande växlar del- 
ningen mellan 90 och 110 mm. 

389. Den ursprungliga formen för 
en stagbult utgjordes af en nit. För att 
därvid bibehålla afståndet mellan sidorna 

	 r---- 	N—  	omgafs niten med ett afpassadt järnrör 
— 	 eller gjutet mellanlägg, bild 240. Här- 

igenom togs dock utrymmet mellan plå- 
®k' 	 tarna starkt i anspråk, så att vatten-

omloppet försvårades, och stagbultarna 
T 	— 	lätt brändes, emedan de ej voro vatten- 

omspolade. En förbättring skedde, då för 
245. Eldstadshörn vid bottenringen. 1: 6. detta ändamål började användas skruf-

bultar af järn med skarpa gängor. De 
inskrufvades i väggarna och öfvernitades. 

Bultarna i de öfversta stagbultraderna, hvilka äro mest utsatta för på-
känningarna på grund af inner- och yttereldstadens olika utvidgning (stycket 
390), visade emellertid stor benägenhet för brott. Därför användes seder-
mera för dessa och därefter för alla stagbultarna koppar i stället för järn. 

Andra ansatser, 11 och 12 bild 235 och 244, kunna äfven förekomma 
på bottenringen, och genom dem stöder eldstad en på ramarna. Dessa ansatser 
förekomma således endast å bottenringar till eldstäder, belägna öfver ramarna. 

388. Stagbultar. Sidoförstagningen 
vid de vanliga eldstäderna sker nästan 
undantagslöst med stagbultar. Stagbul- 

	ail 	 tar kallas de mellan inner- ochytter- 
. 	 

	

eldstädernas sido- och gafvelplåtar i re- 
j .- 	`, 	 gelbundna rader och i stort antal an- 
' ;. `;;,~~' / 	 ordnade förbindningar, 13 bild 235, som 

, w 	̀ 11111PF NNW 
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246. Aldre stagbult. 1: 3. 
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Därvid visade sig äfven, att nithufvudena å kopparbultarna bättre motstodo 
lågan, samt att läckande och brustna stagbultar mindre ofta förekommo. 
För att minska benägenheten för pannstensafsättningar â stagbultarna af-
svarfvas oftast gängorna på deras midt, motsvarande ungefär afståndet mel-
lan plåtarna, bild 247. Härigenom vinnes äfven ökadt vattenutrymme och 
bättre vattenomlopp. Diametern å stagbultar växlar mellan 19-27 mm. 

247. Allmänt använd stagbult. 1: 3. 

390. Stagbultsbrott härröra' vanligen från den olika utvidgning, för 
hvilken en eldstads ytter- och innersidor äro utsatta, då pannan eldas upp 
eller afsvalnar. Vid uppeldningen uppvärmas först innerplåtarna, och det 
dröjer ganska länge, innan värmet genom vattnet fortledt sig till ytterplå-
tarna, så att äfven de börja utvidga sig. Men äfven när så skett, förefinnes 
en betydlig skillnad mellan inner- och ytterplåtens temperaturer. Den ena plåten 
står i ständig beröring med den heta värmekällan, den andra mer eller mindre 
omedelbart med den yttre luften. Därigenom kommer den större utvidg-
ning, som innerplåten från början erhöll, att till en 
del kvarstå under hela den tid, pannan befinner sig 
under ånga. När sedan elden är utrakad, och pannan 
skall afsvalna, sker temperatursänkningen lika för 
båda plåtarna, men innerplåten, som utvidgat sig 
mera, måste följaktligen sammandraga sig mera än 
ytterplåten. Eftersom plåtarna äro med hvarandra 
fast förenade genom bottenringen, är den olika ut-
vidgningen af dem minst märkbar vid eldstadens 
botten. Men ju högre upp, desto större är plåtarnas 
förskjutning i förhållande till hvarandra. Denna 
ojämna förskjutning har till följd en böjning af 
stagbultarna, större ju högre upp de äro belägna, 
bild 248. För hvar gång pannan eldas upp och 
afsvalnar, böjas således stagbultarna. När detta upp-
repats ett större eller mindre antal gånger, brista de 
starkast böjda stagbultarna så småningom. Stag-
bultsbrotten inträffa vanligtvis vid pannans uppeld-
ning och lättare, desto hastigare uppeldningen på-
drifves samt förekomma i största mängd bland de 248 Böjda stagbultar. 1: 4. 
öfre stagbultsraderna. Dessutom inträffa de flesta 
brotten vid ytterplåten. Detta kan förklaras däraf, att stagbultarna böjas 
invid den styfvare yttre järnplåten, under det att den inre mjukare koppar-
plåten i sin ordning böjes af stagbultarna, bucklar sig. 

391. Hvarje stagbult är utsatt för dragning på grund af det tryck, 
som verkar mellan eldstadens sidoplåtar. Brista några stagbultar, blifva de 
närliggande utsatta för en ökad påkänning och kunna på den grund i sin 
ordning brista. Att detta är högst ofördelaktigt för pannans säkerhet är 
gifvet, och brustna stagbultar måste därför snarast ersättas med nya. 
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250. Lappskuren stagbult. 1: 3. 
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För att lätt kunna, upptäcka, när en stagbult brustit, borras ibåda än-
darna eller . blott i denyttre ett ,fint hål 1, bild 247, minst '30 mm djupt. 
I händelse af brott blåser vatten ut genom .borrhålet. Stagbultar, som skym-
mas af vattentankarna vid tanklokomotiv, borras ofta helt igenom, hvarefter 
hålet igennitas på utsidan. Stagbultarna kunna skymmas äfven af bekläd- 
nadsplåten, men ar detta af mindre betydelse, då det fräsande ljud, som vid 

stagbultsbrott uppstår, förråder 
detsamma, hvarvid beklädnaden 
aflägsnas för bestämmande af, 
hvilken eller hvilka stagbultar 
som brustit.- Beklädnädsplåten 
kan äfven förses med hål midt 
för hvarje stagbult, då den 
brustna stagbulten genast kan 
upptäckas, bild 249. 

392. För att i möjligaste 
mån inskränka dessa .stagbults- 

,249. Hål l beklädnadsplåten framför en stagbult. 1: 3. brott brukar stagbultarnas i 
de ofre raderna diameter ökas, 

eller ock sättas stagbultarna upptill tätare och användes till dem i stället 
för koppar ett motståndskraftigare material, såsom manganbrons, mjukt 
stål eller nickelstål, eller också kunna stagbultarna göras lättböjliga eller 
ledade. 

En särskild manganbrons är den numera mycket använda s. k. Stone's 
metall, som är en legering af 61,5 delar koppar, 37,9 delar zink och 0,6 delar järn och 

mangan. Den utmärker sig för stor seghet, 
men anmärkningsvärdt för densamma, liksom 
för annan manganbrons är, att den lättare än 
koppar åverkas af elden. Dylika stagbultar 
böra således ej användas nedtill i eldstaden, 
där de mera omedelbart äro utsatta för lågans 
brännande inverkan. 

För att få stagbultarna, mera böj-
liga, utan att deras styrka däraf lider, 
kunna de skäras upp, såsom bild 250 
visar, hvarjämte man för att minska 

benägenheten till brott hos de mest frestade stagbultarna gör dem ledade. 
Bild 251 visar ett brukligt amerikanskt utförande af sådana stagbultar. 
Ena änden 1 af stagbulten, som är af mjukt stål, är på vanligt sätt fäst i 
innereldstadens sidoplåt. Stagbultens andra ände är försedd. med ett sexkan-
tigt hufvud 2, som med en klotyta 3 öfvergår i stagbultens skaft. Ytan 3 
trycker mot en motsvarande yta å den i yttre eldstàdsplåten ingängade 

förskrufningen 4 och på denna är 
gängad den slutna muttern 5. Mellan 
denna och förskrufningen är inlagd 
en tätningsskif va 6. Då innereldsta- 

~_~,` 	den vid uppvärmning förskjuter sig, pA 	g 	j  
1' 	 / 	g  vrider sig stagbulten omkring klotytan 

3, och obehöriga påkänningar före 
byggas därigenom i stagbult och plå- 

~ 	tar. Läckningförhindras enoro mut- 
6  ~ ~~ ~~~ 	 tern 5. Dess stagbult ar användas i 6 de främsta lodräta stagbultsraderna 12, 

bild 237. 251. ' Ledad stagbult. 1: 3. 
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393. Takstag. På eldstadstaken råder ett med ångtrycket och eld-
stadens storlek tilltagande, betydande tryck, som söker att förändra takens 
form. Därför måste dessa, .i synnerhet om de ej äga den gynnsammare 
hvälfda formen, på ett särskildt sätt stagas. Denna stagning sker antingen 
genom längd- eller tvärbalkar eller genom , takstagbultar._ 

252. Längsgående balkstag öfver eldstadstaket. 1: 30. 

253. Tvärgående balkstag öfver eldstadstaket. 1: 30. 

394. Längd- och tvärbalkar, bild 252 och 253. Denna stagning är 
ursprungligen engelsk och användes ännu i stor utsträckning. En rad af 
balkar 1 är uppställd öfver innertaket och de stöda med sina ändar mot sido-
eller gafvelplåtarnas öfre rundning. Balkarna utgöras antingen af smidda 
plattor, två och två med ett litet mellanrum förenade med hvarandra, eller 
också gjutas de af stål. Föreningen mellan eldstadstaket och balkarna sker 
genom vid taket fästa skrufbultar. 

Balkstagen äga den olägenheten, att de medgifva en blott ofullständig 
rengöring af innertaket från pannsten, som lätt hopar sig i stora mängder 
mellan balkarna och är svår att få bort. 

395. Takstagbultar. Stagningen af eldstads- 
taken genom takstagbultar 14, bild 235, har er- 
hållit den största utbredningen och användes, an-
tingen eldstäderna utföras så, att båda ha platta 
tak, bild 240, eller båda taken äro hvälfda, bild 
237, eller om eldstadstaken äro utförda som i 
bild. 236 med yttre taket hvälfdt och det inre 
platt. Takstagbultarna anordnas i rader, vid plana 
tak ' ställda lodrätt och vid hvälfda tak mer eller 
mindre lutande för . att så vidt möjligt vara in-
ställda efter takens hvälfning. 

- Bultarna fästas i taken på olika sätt. An-
tingen äro de gängade i de båda takplåtarna 
och fasthållna med muttrar i båda ändarna, 
eller med mutter i ena änden och sexkantigt 
hufvud i den andra, bild 254 Muttern kan 
äfven ersättas af ett nithufvud, bild 259. Slut-
ligen kan bulten vara nitad i båda ändarna, 
bild 235. 
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Takstagbultarna utföras af mjukt 
martinstål med samma hållfasthet som 
pannplåten. 

396. Takstag af särskild anord-
ning. Genom tubernas förlängning vid 
uppeldning bockas eldstadstubplåten inåt 
eldstaden, och samtidigt forlanges den 
uppåt genom sin utvidgning. Härigenom 
boj es främre delen af innertaket uppåt, 
tubplåtens flans får en starkare bockning, 
och de främre raderna takstag bli utsatta 
för afknäckning, bild 255. När pannan 
afsvalnar, återtages den ursprungliga for-
men. Detta upprepas hvar gång, pannan 

255. Inre eldstadstakets och tubplåt- uppeldas. Till slut uppstå sprickor i den 
flänsens bockning vid uppvärniniog. 	 inre bockningen af tubplå- 

tens fläns. Böjningen äger 
rum omkring den främsta 
takstagsraden. Om böjnings-
punkten flyttades längre bak-
åt, blefve böjningen mindre 
och följaktligen eldstadens 
hållbarhet större. För detta 
ändamål utföras några af 
de främre (2 till 4) raderna 
takstagbultar så, att de ej 

' hindra takets höjning. De 
göras nämligen ledade. Dy-
lika stag äro återgifna i 
bilderna 256-258. 

Vid stagen i bild 256 
och 257 åstadkommes leden 

256. Ledade takstag. 
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genom en länk 1 och i bild 258 genom bygeln 1, i hvilken staget 2 skjutes 
upp, då taket höjer sig. Muttern 3 hindrar staget och bygeln att skilja 
sig från hvarandra och upptager dragningen, då sådan äger rum. (Se 
äfven 1, bild 236 och 237). I öfre hörnen af innereldstaden till pannan i 
bild 237 äro äfven dessa stag uppsatta. De äro betecknade med 14. Samma 
verkan, som genom dylika stag, uppnås äfven därigenom, att de främre 
takstagbultraderna ersättas genom ett eller två tvärgående balkstag eller 
genom flera små längsgående balkar, s. k. bärbyglar, 15 bild 235. Bygeln 
återgifves i bild 259. Den stöder med sin ena ände 2 på tubplåten och 
hvilar med den andra på kring tredje radens takstag 3 anbragta stöd 4. 
I bygeln äro första och andra radens stag 5 fästa. De i stycket 394 
omnämnda tvärgående 
balkstagen utöfva ej 
något hinder för tub- j 
plåtens utvidgning. 

Om å yttereldsta-
dens tak upptages ett 
större hål, t. ex. för 
en dom, måste en del 
takstag utväxlas. Det-
ta sker genom små 
balkstag 13, bild 237, 
vid hvilka de takstag-
bultar fästas, som ej 
kunna få fäste i etter-
taket. 

397. Stagning af 
yttereldstadens bak-
gafvel och sidor. Den 
bakre yttergafveln er-
bjuder öfver den of-
versta stagbultsraden 
en stor yta för ång-
trycket. Denna yta 
måste därför på ett 
särskildt kraftigt sätt 
stagas. Detta sker an-
tingen genom vid bak-
gafveln fastnitade vin-
keljärn 5, bild 236 och 
stagplåtar 6, hvilka 
därjämte kunna vara 
fästa i yttereldstadens sidor. Eller kan stagningen ske genom ankarstag af 
rundjärn, 16 bild 235 och 6 bild 237, fästa såväl i bakgafveln som i yttre 

.eldstadstaket eller därjämte i ett öfver innereldstadens tak mellan yttersidorna 
gående tvärstag af gjutstål, 17 bild 235. 

Bakgafveln kan äfven förstärkas därigenom, att å de svagare ställena 
dess tjocklek förökas genom en pånitad plåt 9, bild 237. En dylik förstärk-
ning användes stundom å sido- och gafvelplåtar på de ställen, där bärjärnen 
för pannan äro fästa, 10 bild 237. 

398. De delar af yttereldstadens sidor, som ligga öfver de öfversta 
raderna sidostagbultar, äro ofta mycket stora och måste därför stagas me-
delst tvärgående ankarstag 18, bild 235 och 1, bild 260-262. Dessa 

 
 

259. Mindre balkstag. 1: 5. 
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senare äro fästa vid pålägg 2 å 
plåtarnas yttersidor. Antingen äro 
stagen gängade genom påläggen. 
och fasthålles genom hufvud och 
mutter, bild 261, eller nitas ändar 
na, bild 260. Dessa stag kunna 
äfven vara fästa såsom bild 262' 
visar. 

260, Ankarstag. 1: 30. 

261. Ankarstag. 1: 30. 	 262. Ankarstag. 1: 30. 

3. Eldstadstubplåten. 

399. Tubplåtens ändamål och form. Tubplåten har till skillnad från 
innereldstadens Of riga plåtar, som endast skilja förbränningsrummet från 
vattenrummet, ytterligare den bestämmelsen att utgöra fäste för tuberna. 
Dess form är beroende af eldstadens. 

På tubplåtens storlek beror antalet tuber, som kan insättas och följ-
aktligen äfven pannans ångbildningsförmåga, ty den af förbränningsgaserna 
berörda ytans storlek är beroende af antalet tuber. 

För att erhålla en god tätning mellan tub och tubplåt äfvensom ur 
hållfasthetssynpunkt göres tubplåten tjockare, där tuberna äro inpassade, än 
å den del, som befinner sig under dem. Man bör därjämte ej sätta tuberna 
alltför nära hvarandra, om man vill förhindra brott i balkarna mellan tubhålen. 

'!.•.3?sy.i•bd:> Ÿ° .:•~ 	: !:• 	rgïovr,.v.,...,.,y~~ 	~ 

263. Bladstag. 1: 5. 
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264. Bladstag. 1: 5. 
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400. Tubplåtens stagning. Tubplåtens nedre del stagas genom stag-
bultar mellan densamma och yttereldstadens framgafvel och dess öfre del 
stagas genom tuberna. Men mellan öfre stagbultsraden och nedre tubraden 
är afståndet stort. För att denna yta ej skall förbli ostagad, förenas den 
med rundpannan genom ett visst antal ej för korta ankarstag, s. k. bladstag, 
19 bild 235. Ett dylikt stag är återgifvet i bilderna 263 och 264. Staget 
i är med en i bladform utsmidd ände 2 fastnitad vid det eldstaden närmast 
belägna svepet af rundpannan. Den andra änden fästes vid tubplåten genom 
skrufven 3, som tätar mot plåten antingen med en konisk yta 4, bild ,263, 
eller genom en rundt bulten gående kant 4, bild 264, som intränger i plå-
ten, då bulten åtskrufvas. 

4. Rosten. 

401. Vid bottnen af innereldstaden äger förbränningen rum, hvarige-
nom vattnet i pannan förångas. Den för förbränningen erforderliga luft-
mängden erhålles därigenom, att bränslet hvilar på ett underlag, försedt med 
öppningar, genom hvilka luften kan tränga uppåt, men bränslet icke falla 
ned. Detta underlag kallas rosten. Öppningarna i rostytan skola medgifva 
ett rikligt lufttillträde och deras storlek är beroende af det bränsleslag, som 
användes. 

402. Roststafvar. Rosten utgöres af stafvar, roststafvar, rostjärn, som 
antingen äro sammanförda i grupper eller hvar och en för sig äro utbytbara. 
Roststafvarna läggas i de flesta fall längs med eldstaden. 

Bild 265 framställer en här i landet mycket använd rostanordning. 
Roststafvarna 1 hvila på bärjärn 2, som antingen äro upplagda i vid inner-
eldstadens sidor fästa stöd 3, 4 och 5 eller äro omedelbart fästa vid gaflarna. 
Bärjärnen få ej vara för långa, så att de vid uppvärmning spänna mot eld-
stadens sidor. Roststafvarna äro af järn eller stål, och antingen gjutas de 
eller valsas eller smidas. 

403. Roststafvarnas tvärskärning är kilformig, bild 266, och de in-
läggas så, att den bredare ytan vändes uppåt. Denna form å roststafvarna är 
vald därför, att slagg och kolstycken, som komma ned mellan roststafvarna, 
ej skola fastna, utan lätt falla igenom. Höga roststafvar äro att föredraga 
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framför låga, emedan de på grund af den större afkylningsyta, som de er-
bjuda den genomströmmande luften, ej så hastigt brännas upp och följakt-
ligen ej så ofta behöfva utbytas. 

I regeln göras ej roststafvarna lika långa, som eldstaden är lång. De 
skulle då vid upphettning bli för långa och skefva sig, hvarigenom på vissa 
ställen af rosten öppningen mellan roststafvarna skulle blifva för stor. De 

läggas därför vanligen i två längder, bild 
265, och någon gång utgöres rosten baktill, 
såsom bilden visar, af en tvärgående rost-
del 6. Denna anordning är vidtagen för 
att möjliggöra användningen af samma 
slags roststafvar i eldstäder af olika längd. 

404. Afståndet mellan roststafvarna 
bör för de vanligen använda engelska kol- 
sorterna vara 8 till 12 mm med ungefär 
samma öfre tjocklek å roststafvarna. Vid 
eldning med svenska stenkol bör afståndet 

266. Roststaf. 1: 5. 	mellan roststafvarna vara större. Detta 
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afstånd åstadkommes genom i bärjärnen fästa pinnar 8, bild 267, mellan 
hvilka roststafvarna läggas, eller därigenom att roststafvarna i ena änden 
omböjas, l bild 266 eller 8 bild 265. Tjockleken på den därigenom bildade 
klacken bestämmer då afståndet mellan roststafvarna. I andra änden aftun-
nas de något, och dessa ändar instickas mellan hvarandra, hvilande på 
mellersta bärjärnet, bild 265. 

För att erhålla stadga hos rosten hopnitas några af de närmast eldsta-
dens sidor belägna roststafvarna, 7 bild 265. 

405. För att roststafvarna ej skola förskjuta sig i sin längdriktning, 
äro ändarna formade så, som bild 266 visar. Med kanten 2 hvila de på 
bärjärnet, och kanten 3 hindrar förskjutningen. Men därvid skall iakttagas, 
att roststafvarna ej hindras utvidga sig, då de bli varma. Därför äro äfven 
roststafvarna å rostens midt instuckna mellan hvarandra och ej lagda kant 
i kant. 

406. Rostytan. Ytan, som upptages af rosten, kallas rostyta. Hela 
denna yta kallas den totala rostytan. Summan af de fria rummen mellan 
roststafvarna, rostöppningarna, kallas den fria rostytan, och med den täckta 
rostytan menas summan af roststafvarnas öfverytor. Den fria och den täckta 
rostytan utgöra således sammanlagda den totala rostytan. 

407. Den totala rostytans storlek rättar sig efter bränslemängden, som 
måste utbredas på densamma, och denna är beroende af bränslets beskaffen-
het. Användas goda stenkol i passande stora stycken, så kan stenkolslagret 
på rosten hållas tjockt, ända till 500 mm. Sämre kol fordra ett tunnare 
bränslelager, . stybbiga kol 60 mm och äfven därunder, och ytterligare på-
förda kol tjäna endast att dämpa elden. En tredje sorts kol lämnar den 
bästa värmeutvecklingen vid halfhögt bränslelager. Man säger, att kolen 
tåla en tjock fyr eller fordra en tunn. Då under i öfrigt lika förhållanden 
den ångmängd, som på tidsenheten kan alstras, beror af den mängd bränsle, 
som förbrinner på rosten, kan samma ångmängd bildas lika väl af goda kol 
i ett lämpligt tjockt lager på en mindre rostyta, som af stybbiga kol i ett 
tunt skikt på en större rostyta. Man använder därför större rostytor ju 
mindrevärdigare bränslet är (stycket 737). Undantag härifrån göra rostytor 
i eldstäder, afsedda för eldning med torf och ved. Torf- och vedeldning kräf-
va djup eldstad och mindre rostyta, men dåremot ett ända till 1 m och 
därutöfver tjockt bränslelager. 

408. Ju större rostytan är, desto mera bränsle kan på tidsenheten för-
brännas 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 genom spårvidden. 
Den kan således vid normalspårlokomotiv i regel göras högst 1 m bred, såvida 
man icke, såsom särskildt vid en del amerikanska lokomotivpannor före-
kommer, breder ut eldstaden öfver hjulen, då en mer än dubbelt så bred 
rostyta är möjlig, bild 238. 

409. Den fria rostytans storlek växer med den totala rostytans. 
Med afseende på förhållandet mellan dessa är att iakttaga, att ju större 
rostöppningarna äro, desto mera luft inkommer i eldstaden, men desto mera 
oförbrändt bränsle nedfaller genom rosten. Användas stora kol, som tåla en 
tjock fyr, kunna rostöppningarna vara stora, emedan kolen ej falla igenom, 
men vid stybbiga kol eller sådana, som lätt falla sönder af hettan, måste 
roststafvarna ligga tätare, emedan eljest för mycket bränsle faller igenom och 
utan nytta förloras. 

410. Göres den täckta rostytan för stor i förhållande till den fria 
rostytan, d. v. s. roststafvarna äro för breda; blir förbränningen dålig, ty 

13 
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267. Vågrät rost jämte asklåda. 1: 25. 

lufttillträdet till bränslet förminskas, i det bränslet till betydlig del täckes af 
de breda roststafvarna. 

411. Förhållandet mellan den fria och den totala rostytan bör således 
vara afpassadt efter de olika bränslen, som användas. 

Betecknar R den totala rostytan och F den fria rostytan, så böra dessa ytors 
storlek så afpassas i förhållande till hvarandra, att 

1 	Y F= 7 R till 5 R för ved- och torfeldning, 
1 Z 

= —5 R  till 3 R » brØolseldning, 

I 	Z 
=  3 R till —2 R q stenkolseldning. 

412. Olika rostanordningar. Rosten lägges lutande, bild 265, eller 
vågrätt, bild 267. Den förra anordningen betingas oftast af nödvändigheten, 

att under eldstaden förlägga en 
axel, hvarvid den bakre delen 
af eldstaden ej kan sträcka sig 
så djupt ned. Främre delen 
bibehålles däremot oftast djupt 
neddragen, emedan därigenom 
rostytan kan göras större, och 
de af elden berörda eldstads-
väggarna äfven blifva större, 
omständigheter, som båda äro 
af betydelse. Till. den lutande 
rostens fördel kan äfven räknas, 

S 	;    	 l 	' 	I 	8  att under lokomotivets gång 
bränslet så småningom skakas 

' 	framåt mot tubplåten och ros- 
	1,1 	tens beskickning därigenom nå- 

got underlättas. 
413. Fallrost. För att ren- 

göra den i bild 267 visade rosten 
måste aska och slagg med en 
skopa ösas ut ur eldstaden ge- 
nom eldstadshålet, ett arbete, 
som tar lång tid och är besvär- 
ligt. För att undvika denna 
olägenhet består numera främre 
delen af rostytan af en särskild 

rost, så anordnad, att den från fotplåten medelst häfstänger kan nedfällas. 
Genom den så uppkomna luckan i rosten utskjutas med en raka askan och 
slaggen. Bild 265 visar en dylik anordning, som på grund af sin egenskap 
att kunna fällas ned benämnes fallrost. På en vid bottenringens undersida 
lagrad axel 9 äro tre eller fyra särskildt formade järn 10 fästa. Dessa upp-
bära själfva fallrosten, hvilken utgöres af små i eldstadens längdriktning 
fästa roststafvar 11. Dessa roststafvar uppträdas med passande mellanrum 
på tvenne rundjärnsstänger 12, hvilka äro trädda genom hål 13 i järnen 10. 
Fallrosten har ej samma bredd som eldstaden, hvarför vid hvardera sidan 
finnes en mindre rost, fäst vid det förlängda stödet 3. Fallrosten höjes 
och sänkes genom stången 15. För att utfylla mellanrummet mellan fram-
gafveln och fallrosten är å gafveln fäst ett vinkeljärn 16. 

Roststafvarna till fallrosten kunna äfven läggas på tvären, hvarjämte 
fallrosten kan gjutas. 
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268. Skakrost. 1: 25. 
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414. Skakrost. En likaledes genom häfstänger rörlig rost är den i 
Amerika i stor utsträckning använda skakrosten, bild 268. Den finnes å en 
del af de för statens järnvägar från Amerika inköpta lokomotiven. Vid 
denna rost är hela rostytan uppdelad i tvärgående mindre delar 1, som 
genom tappar 6 äro lagrade i ramstycken 7, ett på hvardera sidan om 
rosten. Genom häfstänger 2-5 kunna rostdelarna röras, hvarvid slaggen 

uppluckras, och det blir möjligt att med lokomotivet tillryggalägga större 
sträckor utan att behöfva slagga ut. För dylika roster lämpa sig dock endast 
bränslen, som ej baka ihop sig. 

415. Vattenrost. Afgifva de som bränsle använda kolen en segflytande slagg, 
d. y. s. baka ihop sig, brännas roststafvarna snart sönder af den varma slaggen. För att 
i någon mån förhindra detta användes en rost, som afkyles genom vatten, s. k. vattenrost, 
hvarvid antingen hela rostytan bildas af rör, genom hvilka vatten strömmar, eller af 
omväxlande vattenrör och roststafvar. 

5. Asklådan. 

416. En viktig beståndsdel till eldstaden är asklådan. Belägen under 
rosten, är den fäst vid tappar i bottenringens undre sida. Dess ändamål är 
tvåfaldigt. Genom asklådan inkommer luften, som erfordras för bränslets 
förbränning, och i densamma samla sig den aska och slagg samt oförbrändt 
bränsle, som nedfalla genom rosten. 

417. Asklådans anordning. Asklådans form och storlek äro beroende 
af axlarnas anordning liksom af formen och läget af bottenringen. Dess 
djup skall vara så stort, att innehållet i asklådan äfven efter en längre färd 
ej når alltför nära rosten. En öfverfylld asklåda inverkar hämmande på 
luftinströmningen, hvarjämte värmen från de glödande och ofta brinnande 
beståndsdelarna bland askan kunna orsaka roststafvarnas förbränning, eller 
att de blifva så upphettade, att de kröka sig. Tömningen af asklådan sker 
genom de vanligen i asklådans båda ändar anbragta asklådsluckorna, »dam-
parna», 4 och 5, bild 267, eller 17, 19 och 21, bild 265. För att under-
lätta rengöringen af asklådan är den oftast försedd med nedfällbara skopor, 
18 och 20, bild 265. För att förhindra att glödande stycken af asklådans 
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269. Eldstadshål, system Webb. 1: 10. 

innehåll falla ut i banan, där de lätt orsaka antändning, äro skoporna eller, 
där dessa ej finnas, asklådsbottnens ändar uppböjda. Ofta äro äfven för 
samma ändamål de öppningar, som bildas, då asklådsluckorna öppnas, täckta 
med ett järntrådsgaller. 

Dessa försiktighetsåtgärder, liksom att asklådan i öfrigt skall vara så 
tät som möjligt, äro af vikt, ty erfarenheten har visat, att en stor del af de 
antändningar, som särskildt under torra somrar ske genom lokomotiv, ha 
orsakats ej så mycket af från skorstenen utslungade gnistor som fastmera 
af de brinnande kol, som fallit ut från asklådan. Genom luftdraget komma 
de in mellan hjulens ekrar, och träffade af en sådan slungas de ofta långt 
in i skogen. 

Vid asklådor, hvilkas botten är belägen tätt öfver en axel, bild 265, 
måste axeln skyddas för värmeutstrålningen från asklådans botten genom 
en vid denna fäst skyddsplåt 22. 

418. Asklådan sammannitas af tunnare plåt och vinkeljärn samt fästes 
vid eldstaden, så , att den lätt kan tagas bort. Luckorna och skoporna ut-
föras af plåt eller af gjutjärn. De senare äro bättre, emedan de ej så lätt 
slå sig skefva och bli otäta. 

Där så lämpar sig, är det förmånligt att i asklådans sidor anbringa 
luckor för asklådans rengöring, bild 100. 

419. Lufttillförselns reglering. Asklådsluckornas för förbränningen 
viktigaste ändamål är att reglera lufttillförseln genom rosten. Genom deras 
öppnande och slutande insläppes en ökad eller minskad luftmängd. Luckorna 
inställas från hytten genom med handtag försedda stänger eller medelst 
vefvar. Vid handtagen hafva stängerna hak, hvarigenom luckorna kunna 
inställas mer eller mindre öppna. 

Stundom saknas skopan framtill såsom å asklådan i bild 265, och där så 
lämpar sig är en lucka 19 jämte skopa 18 anordnad, där asklådans botten böjer 
sig öfver axeln. Genom bakre luckan tillföres därvid luften till bakre halfva 
rosten och genom midtluckan till den främre halfvan. Ty kunde ej luft tillföras 
den främre rosthalfvan genom mellanluckan, skulle på grund af asklåds-
bottnens förhöjning öfver axeln lufttillförseln strypas till denna del af rosten. 
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6. Eldstadshål och -luckor. 

420. Eldstadshål. För att bränsle skall kunna införas i eldstaden, 
måste denna vara försedd med en öppning. Denna öppning, eldstadshålet, 
3 bild 235, är belägen i eldstadens bakgafvel. För att rosten bekvämt 
skall kunna beskickas, bör eldstadshålet hafva 400-450 mm diameter eller 
vara minst 650 mm bredt och 360 mm högt. Eldstadshålet, som på äldre 
pannor utfördes så, att plåtkanterna kring detsamma sammannitades med en 
mellan dem lagd smidd ring 1, bild 271, af rund, oval eller fyrkantig 
form, utföres numera allmänt enligt system Webb, bild 269. Därvid upp- 
flänsas de båda gafvelplåtarna kring 
eldstadshålet, och kanterna 1 och 2 
hopnitas omedelbart utan mellanlägg 
af någon ring. Plåtkanterna och nitar-
na skyddas för nötning och afbränning 
genom en i öppningen inpassad tack-
ring 3, som bör vara lätt utbytbar. 
I bild 270 visas ytterligare några sätt, 
på hvilka eldstadshålet utföres. 

421. Eldstadsluckor. Eldstads-
hålet tillslutes genom en svänglucka 
eller genom skjutluckor. 

En svänglucka, bild 271, af plåt 
eller gjutjärn är vanligtvis vridbar 
omkring en lodrät axel på sidan om 
eldstadshålet. 

De allmännast använda skjutluckorna framställas i bilderna 272 och 273. 
De båda luckhalfvorna 1 och 2 äro upphängda på den öfre ledskenan 3 
och styras med tillräckligt spelrum af den nedre 4. Spelrummet skall finnas, 
för att ej luckorna, då pannan är varm, skola fastna mellan skenorna. 

422. Luckorna öppnas och slutas : i bild 272 genom vridning af den 
med handtaget 5 försedda häfarmen 6, som genom stängerna 7 och 8 är 
förbunden med hvardera luckan i 9 och 10; i bild 273 genom två vinkel-
häfarmar 7 och 8, i 9 och 
10 förbundna med hvardera 
luckan, och hvilka vid en 
rörelse hos handtaget 5 vrida 
sig omkring vridpunkterna 
11 och 12. För bulten 6, 
som förenar de båda vinkel-
häfarmarnas nedre ändar, är 
hålet i häfarmen 8 aflångt, 
så att tillräckligt spelrum 
finnes och brytning mellan 
häfarmarna undvikes, då 
luckorna öppnas. 

Om eldstadsluckorna 
omedelbart utsättas för den 
uti eldstaden rådande höga 
temperaturen och för elden, 
blifva de snart glödande och 
skulle utstråla en för loko- 

270. Olika eldstadshål. 

LIMP 	r''' 	i  	 

Ø 

271. Eldstadshål med svänglucka. 1: 10. 
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272. Eldstadshål med skjutluckor. 1: 10 

motivpersonalen i längden svåruthärdlig hetta, hvarjämte de så småningom 
skulle förbrännas. För att förhindra detta förses luckorna invändigt med 
en skyddsplåt 13, bild 271 och 272, på något afstånd fastnitad vid dem. 

På luckorna anbringas ofta små spjäll 14, bild 271 och 272. Det är 
nämligen förmånligt att, särskildt omedelbart efter en påeldning, insläppa 
en mindre mängd luft öfver bränslelagret i eldstaden 	5 för att därigenom öka förbränningsverkan. 

7. Eldstadshvalf. 

423. Hvalfvets ändamål. Förbränningen i eld-
staden är icke alltid så fullständig, som önskligt vore, och 
oförbrända bränslepartik-
lar medfölja förbrännings-
gaserna genom tuberna, or-
sakande en onödig bränsle-
förlust. Därjämte utsättes 
tubplåten för en omedelbar 
inverkan af den kalla luft, 
som inströmmar, då eld-
stadsluckorna öppnas. För 
att förringa dessa olägen-
heter insättes i eldstaden 
intill tubplåten ett hvalf 
af eldfast tegel. Bilderna 
274-276 visa olika ut-
förda hvalf. 

Genom hvalfvet sättas 
förbränningsgaserna mera 	 6 
i omlopp och tvingas att 	273. Eldstadshål med skjutluckor. 1: 10. 
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bättre blanda sig med den 
i eldstaden inkommande 
luften och därigenom bätt-
re förbrinna, och bränsle-
stycken, som genom det 
starka draget ryckas 
med förbränningsgaserna, 
studsa mot hvalfvet och 
nedfalla åter på rosten. 
A andra sidan upphettas 
hvalfvet starkt och, då den 
genom eldstadshålet un-
der påeldningarna in-
strömmande kalla luften 
träffar det glödande hvalf 	 274. Muradt eldstadshvalf. 1: 25. 

vet, uppvärmes den, så att den redan har en hög temperatur, då den träffar 
tubplåten och tuberna. Därigenom skadas dessa ej så mycket. 

En annan ej så oviktig fördel medför hvalfvet därigenom, att det efter 
eldens utrakande från rostytan hindrar en för hastig afkylning inifrån af 

275. Själfbärande eldstadshvalf med slutsten. 1: 25. 

276. Själfbärande eldstadshvalf utan slutsten 1: 30. 
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Hvalfvet börjar vid tubplåten nå-
got under den nedersta tubraden och 
stiger sedan bakåt samt täcker öfver 
ungefär halfva rosten. Vid djupa eld-
städer bör hvalfvet vara kortare, vid 
grunda däremot längre. Hvalfvet skall 
dock slås så, att det ej hindrar eller 
försvårar eldningen. Det bör därför 
ha sådan lutning, att, om det forlänges 
till bakgafveln, eldstadshålet ej täckes 
af detsamma, bild 277. 

På sidorna uppbäres hvalfvet af 
bärjärnen 1, bild 274-276 (äfven 28, 
bild 235). Dessa äro med pinnskruf-
varna 2 fästa vid eldstadens sidoplåtar. 
På bärjärnen hvilar hvalfvet genom 
hakstenarna 3, hvilka omsluta bär- 

277. Eldstadshvalfvets riktning. 	järnen, så att dessa skyddas mot för- 
bränning. 

Antingen slås hvalfvet ej ända intill tubplåten, bild 274,  eller är det 
vanligast närmast tubplåten försedt med urtagningar 4, bild 275 och 
276, genom hvilka kolstycken och stybb, som lägga sig på hvalfvet, kunna 
nedfalla på rosten, och hvarigenom de nedre tubernas igenstoppning för-
hindras. 

eldstad och tubändar. Hvalfvet är nämligen en stor värmebehållare, som först 
småningom afgifver sitt värme. 

424. Hvalfvets utförande. Antingen muras hvalfvet af fyrkantiga 
stenar, bild 274,  eller ock uppbygges det af formstenar, som sinsemellan 
binda hvarandra, bild 275  och 276. 
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TT. Kundpannan. 

1. Form och utförande. 

425. Rundpannan utföres allt efter storleken af en eller flera plåtringar 
eller svep tillverkade af s. k. ångpanneplåt af martinjärn (se sammanställning I, 
sid. 7). Svepen böra göras så långa, som plåten tillåter för att rundpannan däri-
genom må erhålla minsta möjliga antal tvärskarfvar. Vidare bör hvarje svep 
om möjligt bockas af en enda plåt. Svepen äro cylindriska, mera sällan koniska. 

Vid en valsad plåt urskiljas två hufvudriktningar, valsriktningen och 
tvärriktningen. I följd af den bearbetning, hvilken materialet under vals-
tingen genomgår, ordnas dess smådelar (molekyler) i ett sådant sammanhang, 
att plåten blir starkast i valsriktningen. Enär vid en cylindrisk ångpanna 
spänningen i pannans axelriktning är endast hälften af spänningen vinkel-
rätt däremot, d. v. s. i riktning af pannans omkrets, böra svepen bockas så, 
att valsriktningen ligger rundt pannans omkrets. 

Hopfogningen af plåtarna och svepen sker genom nitning, och fogarna 
kallas skarfvar eller växlar. Någon gång äro plåtarna svetsade samman. 

426. Nitning. Då plåtar genom nitning skola förenas med hvarandra, 
borras i desamma hål, genom hvilka nitarna insättas. Nitningen sker an- 
tingen för hand med hammare, handnitning, eller medelst nitmaskin, maskin- 
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nitning. Vid lokomotivpannor skall nitningen öfverallt, där så ske kan, 
verkställas i nitmaskin med vatten- eller lufttryck och af sådan styrka, att 
sluttrycket vid nitningen uppgår till 50-90 ton på niten, beroende på nitens 
storlek. 

I allmänhet införes niten glödande i nithålet, dels därför att sluthufvudet 
skall kunna formas, utan att i väsentlig grad skada materialets seghet, och 

Sig in 
\I MI 

278. 	 979.  

dels därför att genom den vid nitskaftets 
afkylning uppkommande sammandrag-
ningen plåtarna ytterligare pressas mot 
hvarandra. Denna nitning kallas varm-
nitning. Värmas ej nitarna, äger kall-
nitning rum. Kallnitning användes 
för sådana nitar, om hvilka man vill 
vara öfvertygad, att de ej bli utsatta 
för några extra spänningar, sådana som 
lätt uppstå, då värmda nitar afsvalna. 
Mycket långa nitar kallnitas i regeln, 
emedan eljest lätt kan inträffa, att, om 
de varit värmda, de vid svalnandet 
sträckas utaf. 

427. Nitförbindningarna i en ång-
panna skola vara både täta och starka. 
Tätningen af en nitsöm åstadkommes 
vid plåttjocklekar öfver 5 mm genom 
diktning, hvilket arbete består i en 
nedpressning eller nedstukning af den 	 280. 
för ändamålet något afsneddade plåt- 
kanten. Diktningen utföres med en stuk- eller diktmejsel, hvars egg skall 
vara afrundad, så att ej underplåten skadas genom skarpa inskärningar. 

Till nitar får ej användas annat än ända igenom jämnt och i möjligaste 
mån segt material. Alla hål för nitar skola borras vinkelrätt mot plåten, 
och är plåten bockad, skall hålets axel vara noga riktad mot krökningens axel. 
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428. Nitskarfvar. Allt efter det sätt, på hvilket plåtarna sammannitas, 
samt antalet nitrader, skiljer man på olika nitskarfvar eller nitförband: 

1). Öfverlappsnitning med en nitrad, bild 278, och med två nitrader, 
bild 279 och 280. 

Nitningen enligt bild 279 kallas sicksacknitning, enligt bild 280, kedje-
nitning: 

2). Enkel skarfplåt med en nitrad, bild 281, två nitrader, bild 282, eller 
flera nitrader. 

Skarfplåten tages lika tjock 

	

 	som pannplåten och lägges på 
pannans yttersida. 

3). Dubbel skarfplåt med två 
nitrader, bild 283, med tre nitra- 
der, bild 284, eller flera nitrader. 

_ 

	

	 Vid dubbel skarfplåt äro 
skarfplåtarna tunnare än pann- 
plåten, kvarjämte den inre 
skarfplåten göres tunnare än 
den yttre. Därjämte är den 
yttre skarfplåten ofta smalare 
än den inre för erhållande af 
bättre diktning af den förra. 

Nitförband med dubbel 

	

 

	

	skarfplåt äga ett väsentligt fö- 
reträde framför den billigare 
öfverlappsnitningen, genom att 

	

s~•r? llk 
/1111!k 	pannplåten skonas mera såväl ..~ .1`r'o%''%  för rostning som för den böj- 0,.;:;:v 

	

MIMI.  V vI 	ningspåkänning, som vid öfver- 
lappsnitning  

~I V 
är oundviklig, och 

283. 	 är därjämte starkare. 
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Plåtens styrka försvagas genom hålen för nitarea. Därför måste plåten 
i en panna tagas gröfre, än hvad som vore behöfligt, om ej några nithål 
funnes. Pannsvep, hopsvetsade med på hvarandra lagda plåtkanter, äga i 
svetsen en hållfasthet omkring 90GX, af plåtens i öfrigt. 

Som förut omnämnts, hr pannplåten i pannans längdriktning utsatt för 
en ansträngning, som är hälften af ansträngningen i omkretsens riktning. 
Nitskarfvarna i pannans omkrets kunna därför göras klenare än längd-
skarfvarna. De förra utföras därför med en- eller tvåradig nitning, med 
pannsvepen lagda antingen kant mot kant och enkel skarfplåt eller med 

öfverlappsnitning, då pannsvepen äro skjutna in i hvarandra ett stycke, 
motsvarande skarfeens bredd. Längdskarfvarna utföras med dubbel skarfplåt 
såväl å rundpannan som å eldstaden och äro två- eller treradigt nitade. 
Tvärskarfvarna å såväl ytter- som innereldstaden utföras med öfverlapps-
nitning, yttereldstadens med tvåradig nitning, sällan enradig, innereldstadens 
med enradig nitning. 

429. Pannan till statens järnvägars lokomotiv litt. A och B består 
af tre svep, af hvilka det främsta är helt kort. A detta svep, som med 
öfverlappsskarf är förenadt med det bakom befintliga svepet, är längdskarfven 
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svetsad. Därigenom undvikes den 
besvärliga skarfförbindningen vid 

~~~ 	 främre tubplåten, där mellan den- 
e 	eke

0 om 	•1-r•;.~ ®•;-~.;: na, pannplåten och de båda skarf-
13:84441N— plåtarna tätnin skall åstadkom- 
e04~ °copo • 	mas. e e 	0 0 	t- 

	430. I bild 285 återgifves 
®®e® 	'"'''] en lokomotivpanna med sina olika 

nitförbindningar. Särskildt an-
märkningsvärd är den flerradiga 
nitskarfven i hörnet mellan rund-
pannan, yttereldstadens sida och 
framgafveln, där således tre pann-
plåtar äro hopnitade. 

431. Främre tubplåten. Fram-
till afslutas rundpannan genom 
främre tubplåten eller rökskåpstub-
plåten. I densamma äro tuberna 
fästa. Tubplåten utgöres af en plan, 
rund, uppflänsad plåt, fastnitad 
vid rundpannan med flänsen vänd 

. 	-- ~` 	framåt. Dess öfver tuberna belägna 
del, från hvilken ångrören till cy-
lindrarna utmynna, är liksom ytter-
bakgafveln uppstyfvad genom på-
nitade plåtar 7, bild 236 och 285 
eller är den genom ankarstag 8, 
bild 237, förbunden med rund-
pannan. 

Plåtens fläns, som efter bock-
ringen har det utseende bild 286 
visar, skall svarfvas å anliggnings-
ytan mot rundpannan, bild 287, 
hvarigenom bättre tätning er-
hålles. 
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286. Fläns till tub- 	287. Främre tub- 
plåt. 1: 4. 	plåtens fläns af- 

svarfvad. 1: 4. 
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2. Tuber. 

432. Tubernas ändamål och tillverkningssätt. Mellan tubplåtarna 
sträcker sig ett större eller mindre antal rör, genom hvilka eldstadens eldrum 
förenas med det framför pannan belägna rökskåpet. Rörens eller, såsom de 
kallas, tubernas hufvudsakliga ändamål är att leda förbränningsgaserna från 
eldstaden till rökskåpet och därvid bidraga till en snabb och riklig ångbild-
ning. Men de bidraga äfven till att styfva upp pannan och utgöra en 
väsentlig stagning för tubplåtarna. 

På det att vattnet snabbt skall kunna förångas, bör den af vatten â 
ena sidan och elden å andra sidan berörda ytan vara möjligast stor, hvarför 
tubernas antal bör vara stort. Ju mindre diameter tuberna hafva, desto 
flera tuber kunna insättas i tubplåtarna. För små tuber äro dock ej lämpliga, 
ty då uppstår ett för stort 
motstånd för förbrännings-
gaserna, hvarigenom draget 
minskas. 

433. De för lokomotiv-
pannor vanligen använda tu-
berna hafva en yttre diameter, 
som växlar mellan 45-54 mm 
och en godstjocklek från 2,5-
3,5 mm. A lokomotivpannor 
med öfverhettare användas där-
jämte för öfverhettaren tuber 
med särskildt stor diameter, 
ända till 133 mm. 

Till en början tillverkades 
tuberna af koppar, därefter af 
massing eller välljärn och voro  
då lappvällda. Numera göras 
de af mjukt stål eller götjärn 
och helvalsas. 

434. Skarfvade tuber. 
Med hänsyn till kopparns 
större förmåga att motstå tem-
peraturförändringar skarf vas 
järntuberna ofta i eldstads-
änden med kopparrör, hvilket 
äfven är fördelaktigt med hänsyn till den lika utvidgningen af tuber och 
tubplåt. Bild 288 visar en så skarfvad tub. Afven vid utbyte af tuber 
på grund af förbrända ändar, därvid således tuberna i öfrigt ej äro skadade, 
kunna dessa ånyo användas efter skarfning. Kopparändarna lödas vid järn-
tuberna. Järntuber kunna äfven skarfvas med järnändar, hvilka lödas eller 
svetsas vid tuben. 

435. Hela järntuber. På senare tid användas äfven ofta järntuber 
utan kopparända, bild 289. På beröringsytan med koppartubplåten för-
tennas tuberna. Förtenningen bidrager till tätningen mellan tub och 
kopparplåt. 

436. Insättning af tuber. Tuberna insättas från främre tubplåten. 
För detta ändamål äro hålen för tuberna i denna plåt 2-3 mm större än 
tubdiametern, hvarigenom äfven tubernas uttagning vid tubombyte under- 

289. Hel järntub. 1: 3. 
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lättas. Tuberna utvidgas därför i främre ändan för att passa till de större 
hålen. I bakre änden åter sammandragas stundom tuberna något, omkring 
3--6 mm 

Tuberna fästas i tubplåtarna på så sätt, att de genom särskilda verk-
tyg, tubvalsar eller tubklämmor, utvidgas och därvid klämmas fast mot hålens 
sidor. I eldstadstubplåten öfvernitas tuberna, hvarjämte hålen i plåten äro 
något koniska, störst inåt eldstaden, bilderna 288 och 289. Härigenom erhålles 
ett säkert fäste för tuberna. För öfvernitningen skall en tublängd af om-
kring 10 mm användas. Främre ändan af tuben utböjes endast något utan-
för tubplåten. För nitningen af tuberna användes med fördel tryckluft-
hammare. 

437. Tubring. Niten å tubändarna blir genom eldens 
inverkan efter kortare eller längre tid afbränd, långt förr 
än tuberna i sin helhet blifva odugliga. Härigenom upp-
stå tubläckor. Då ändarna äro så brända, att de ej längre 
med fördel kunna pressas och diktas täta, indrifves i den 
öppna tubändan (vid eldstaden) en något konisk ring, en 
s. k. tubring af stål, 1 bild 290. Därigenom att ringen 
af värmen utvidgar sig mera än tuben, pressar ringen 
tubgodset mot sidorna af hålet i kopparplåten, och tätning 

290. Tubända med erhålles. Genom tubringarna vinnes dock endast en öfver- 
tubring. 1: 3. 	gående bättring, hvarjämte de på grund af den förträng-

ning, de åstadkomma i tuberna, minska draget och således 
pannans ångbildningsförmåga. På grund af dessa olägenheter användas nu-
mera tubringar endast i ringa omfattning. 

438. Spiralvalsade tuber. Ett särskildt slag af tuber äro de i bild 291 
visade. De äro valsade i spiralform, och erbjuda därigenom en stor berörings-
yta för förbränningsgaserna, hvarjämte de på grund af tubytans vågform 
äro mera fjädrande än raka tuber. I följd af den vridningsrörelse, i hvilken 
rökgaserna försättas på grund af spiralformen hos vågorna i tuben, komma 
rökgaserna i bättre beröring med tubväggarna, och värmeutbytet blir bättre. 
Dessutom förminskas gnistkastningen i följd af den söndermalning, för hvilken 
gnistorna äro utsatta i tuberna, och gnistfångaren kan t. o. m. uteslutas. 

41C4***414. 111 

291. Spiralvalsade tuber. 

439. Tubdelning. Af stor betydelse är det sätt, på hvilket tuberna 
ordnas i tubplåtarna, tubdelningen. De kunna antingen ordnas i va' gröta rader, 
bild 292, eller i lodräta rader, bild 293. Den senare anordningen underlättar 
ångbildningen, i det ångblåsorna lättare stiga upp mot vattenytan mellan tub-
raderna, än om de skulle slingra sig mellan tuberna, hvarjämte de samtidigt 
erhålla kortare väg. 

Afståndet mellan tuberna och rundpannan får ej vara mindre än 50 
mm, emedan detta mellanrum lätt fylles med pannsten och slam. 

440. Eldytan i tuberna. Liksom den omedelbart för elden utsatta 
eldytan i eldstaden kallas den direkta eldytan, kallas den eldyta, som först 
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292. Eldstadstubplåt. 1: 20. 	 293. Eldstadstubplåt. 1: 20. 

i andra hand beröres af förbränningsgaserna, då de gå genom tuberna, så-
ledes eldytan i tuberna, den indirekta eldytan. 

I afseende på eldytornas olika betydelse för ångbildningen hänvisas 
till stycket 734. 

3. Ångrum och ångdom. 

441. Ångrum. Den i pannan alstrade ångan förbrukas småningom. 
Det för ångbildningen erforderliga vattnet förbrukas likaledes, men genom 
matarapparaterna tillföres pannan nytt vatten. Därvid är viktigt, att pan-
nan ej fylles med för mycket vatten, ty öfver vattenytan bör finnas ett till-
räckligt stort rum för uppsamling af ånga, och det är fördelaktigt, att detta 
ångrum hålles möjligast stort. Med en pannas ångruna menas den öfver 
vattenytan i pannan befintliga invändiga rymden af pannan 

Ju större pannans ångrum är i förhållande till en ångcylinders rymd, 
desto mindre förändring i ångtrycket uppstår, om af en eller annan anled-
ning ångförbrukningen hastigt ökas eller minskas, och desto torrare, d. v. s. 
från vatten fri ånga, erhålles. Den torra ångan äger en vida större utvidg-
ningsförmåga än den ånga, som är uppblandad med vatten, d. v. s. är våt 
eller fuktig. 

Vid pannor med för litet ångrum eller vid pannor i allmänhet, där 
vattenytan hålles för hög, kommer ångan in i ångrören till cylindrarna in-
nan de vid ångan häftande vattenpartiklarna hunnit falla tillbaka i pannan, 
hvarför ångan ständigt medför större eller mindre mängder upphettadt vatten. 
Detta inverkar icke blott ofördelaktigt på maskinens arbete, utan åstad- 
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kommer äfven en betydlig förlust i bränsle. Det bränsle, som användts för 
uppvärmning af det bortgående vattnet, blir nämligen utan nytta för ångbild-
ningen. Därför skall noga aktgifvas på, att ångrummet ej förminskas 
genom öfvermåttan högt vattenstånd i pannan. Det kan ej nog 
betonas, huru viktigt det är för erhållande af bästa utbyte af lokomotivet, 
att pannans ångrum är tillräckligt stort. 

442. Ett af skälen till att pannornas storlek å nyare lokomotiv ökas 
är, att man vill få ett stort ångram. Men då är det ej förnuft i, att detta 
ångrum delvis (ylles med vatten, utan det skall förbehållas sitt ändamål. Det ' 
är en osed att så fylla pannan med vatten, att detta »går rundt» i vatten-
ståndsglasen, och det är fel att tro, att det därigenom blir lättare att »hålla 
ånga». Hvad som vinns genom att fylla pannan med så mycket vatten 
som möjligt, det är en viss säkerhet för, att vattnet ej så snart »tager slut» 
i pannan, liksom att ångtrycket kan bibehållas oförändradt under en längre 
tid, beroende på den stora värmebehållare, som den stora vattenmassan utgör. 

Med ångan från det mindre ångrummet följer, såsom redan framhållits, 
äfven vatten, så att ångan vid sitt inträde i cylindrarna kan äga en fuktig-
hetshalt af 30-40 X, och däröfver. Detta vatten gör ingen nytta i cylind-
rarna, kan ej förrätta något arbete. Det tager endast upp en onödig plats 
och medför, att cylinderfyllningen måste ökas, ju mera vatten ångan inne-
håller, för att den för det erfordrade arbetet behöfliga ångmängden  skall 
jämte vattnet få plats i cylindern. Men allt det vatten, som medföljer ångan, 
är varmt; det har samma värmegrad som ångan. När nu detta vatten ej 
gör någon nytta, är således allt det bränsle, som åtgått för dess uppvärm-
ning, en ren förlust förutom arbetet vid eldningen. Ett litet ångrum med-
för således fuktig ånga, och i följd däraf ökad vattenåtgång, ökad bränsle-
åtgång och ett ökadt arbete vid eldningen. Ett stort ångrum lämnar torrare 
ånga och medför i följd däraf minskad vattenåtgång, minskad bränsleför-
brukning och ett minskadt arbete vid eldningen. Visserligen måste upp-
märksamheten vid eldningen skärpas, och eldningen ställer större kraf på 
eldarens skicklighet såsom verklig eldare än på den s. k. eldare, som i en 
vattenfylld panna lämpar in kol. 

443. Men det är icke blott genom för mycket vatten i pannan, som 
ångrummet minskas, och alltför våt ånga erhålles. Detta kan äfven inträffa 
vid normalt vattenstånd. Om regulatorn hastigt öppnas, eller lokomotivet 
slirar, äger en häftig ångrusning rum till cylindrarna, och vattenytan höjes 
genom de hastigt uppstigande ångblåsorna och kan i ogynnsamma fall nå 
ända upp till ånguttaget. Detta sker naturligtvis så mycket förr, om genom 
för högt vattenstånd rundpannan helt och hållet eller i det närmaste är fylld 
med vatten, och den bildade ångan ej kan komma ut, med mindre den för 
med sig en del af det hindrande vattnet. 

444. Ångdom. För att så mycket som möjligt öka ångrummet an-
bringas på lämplig plats å pannans öfversida en dom. Domen utgöres af 
ett upptill tillslutet cylindriskt kärl, fäst vid rundpannan. Förbindelsen mel-
lan rundpannans och domens inre erhålles genom ett hål 1, bild 294, hvil-
ket bör vara så stort, att en person genom detsamma kan inkomma i pan-
nan. Pannplåten förstärkes kring hålet genom en pånitad förstärkningsplåt 
8. Från domens öfre del och således så högt öfver vattenytan som möjligt 
bör ångan uttagas till cylindrarna. Därför är ångregulatorn vanligast anbragt 
i domen, bild 365. 

Domens plats på rundpannan är oftast beroende på viktfördelningen. 
men bör domen hälst anbringas långt från eldstaden, där en mindre liflit 
ångbildning möjliggör erhållandet af torrare ånga. 
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Domens rymd rättas efter den sannolika ångförbrukningen hos loko-
motivet samt beror i öfrigt på, huru stor plats, som på grund af pannans 
storlek står till domens förfogande. Tillsammans med ångdomen utgör en 
lokomotivpannas ångrum 25-40 % af pannans rymd. 

445. Bild 294 visar den vanliga formen å en ångdom. Dommanteln 
2 är svetsad efter längdskarfven och är nedtill uppflänsad och med flänsen 
3 fastnitad vid rundpannan. Den är således nedtill sadelformad. Domens 
öfverdel är utförd i två delar. Den ena 4, af pressad plåt, är nitad vid 
manteln, den andra 5, utgörande ett lock, är gjuten af stål och genom skruf- 

295. Ångdom. 1: 20. 

var fäst vid den förra. Vid detta lock finnes ett fäste 6 för säkerhetsventil 
och ett 7 för smörjkopp för regulatorsliderna. (Se äfven 38, bild 365). 

Hålet för locket i öfverdelen skall vara så stort, att en person genom 
detsamma kan inkomma i domen och pannan. 

446. Bild 295 återgifver en annan dom. Själfva dommanteln 2 är 
fastskrufvad vid en vid pannan nitad ring 3. Domens öfverdel 4 är utförd 
i ett enda pressadt stycke, upptill försedt med ett pålägg 5 som fäste för 
säkerhetsventil vid 6 och smörjkopp vid 7. 

Den i bild 365 afbildade domen har såväl ring som lock gjutna 
af stål, 

14 
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447. För erhållande af möjligast torr ånga är i domens nedre del ofta 
inlagd en plåt 9, bild 294, och 37, bild 365, försedd med tätt sittande små 
hål. De af ångan medförda vattendropparna tvingas af denna plåt att åter 
falla ned i pannan. Verkligt torr ånga kan dock på detta sätt ej erhållas, 
utan förblir ångan alltid mer eller mindre våt. 

4. Hål för pannans undersökning och rengöring. Slamafskiljare. 

448. Manhål och tvätthål för pannans invändiga rengöring och under-
sökning skola anbringas på för ändamålet lämpliga platser. Som manhål 
tjänar i allmänhet det af domen täckta hålet i rundpannan. Men stundom 
finnas äfven särskilda manhål. De böra ha en diameter af minst 350 mm 
eller, om de ej äro runda, vara af minst 300 x 400 mm storlek. 

Tvätthålen 21 och 29, bild 235, äro täckta af ingängade proppar eller 
pluggar eller af fastskrufvade mindre luckor. Genom dessa kan älven en 
inre undersökning af pannan äga rum, ehuru ej med så stor noggrannhet. 
Vid undersökningen använder man sig af en liten, genom hålet instucken 
spegel, fäst vid ett längre handtag af järntråd. 
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298. Tvättpluggarnas plats på, en panna. 1: 50. 

449. Tvätfpluggar. Dessa äro utförda af gulmetall, 
äro fingängade och af omkring 45 mm diameter samt äro 
ingängade antingen direkt i pannplåten, bild 296, eller i uti 
pannplåten fästa bussningar af stål, bild 297. Det senare 
sättet är bäst, ty vid det upprepade in- och utskrufvandet 
af pluggarea slites plåten för mycket, om bussningar ej fin-
nas. Därjämte kan plåten skadas vid hålen genom de rens-
spett, som användas vid pannans rengöring (stycket 740) 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



211 

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 afsätter sig, hvarjämte lossnad pannsten 
samlar sig på bottnen af eldstad och rundpanna. Tvättpluggarna skola där-
för anordnas så, att eldstadens tak och sidor äro åtkomliga för rengöring, 
och den i bottnen samlade pannstenen kan uttagas. Från tvättpluggar i 
främre tubplåten rengöres rundpannan. 

Tvättpluggarna måste vid sin insättning åtdragas med omsorg, så att 
de täta, men dock ej så hårdt, att de sedermera blifva svåra att taga 
ut. Genom den värme, de äro utsatta för, vilja de nämligen gärna bränna 
fast. Därför skola de före insättandet efter afslutad rengöring af pannan 
väl insmörjas. 

Bild 298 visar en anordning af tvättpluggarna i en panna. Tvättpluggs-
hålen i sitta något högre än inre eldstadstaket, hvilket genom dem är 

299. Renslucka med tvättplugg. 1: 6. 

åtkomligt för rengöring både efter längden och på tvären, och genom plugg-
hålen 2 kunna sidor och gaflar rengöras. Genom hålen 7 och 8 i främre 
tubplåten rengöres tubsatsen, hvarjämte genom de yttre hålen 7 samt hålen 
8 mellanrummet mellan tubsats och rundpanna är åtkomligt för rengöring. 
Pannsten och andra föroreningar aflägsnas genom hålen för pluggarna 4, 
5 och 6. 

450. Renslucka. Under rundpannan samt ofta på yttereldstadens 
sidor, i jämnhöjd med innereldstadens tak äro mindre med skrufvar fästa 
luckor anbragta, bild 299. Deras ändamål är att lättare åtkomliggöra de 
delar . af pannan, där pannsten hopar sig mest. Som det vid hvarje ren-
göring af pannan ej är nödvändigt att borttaga luckorna, äro äfven dessa 
försedda med ingängade tvättpluggar, bild 299. Vid nyare lokomotiv saknas 
ofta luckorna på eldstadens sidor. En dylik större lucka finnes äfven i 
bottnen på de med ångtorkare utrustade lokomotiven, 8 bild 383. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



212 

451. Slamafskiljare. För att motverka att i matarvattnet uppslammade 
eller vissa i detsamma lösta ämnen inkomma i pannan och bidraga till bil-
dande af pannsten, förses lokomotiven med slamafskiljare. 

Slamafskiljaren 5, bild 331, är uppsatt inne i rundpannan mellan tub-
satsen och pannskalet, antingen å båda sidor af pannan eller endast å ena 
sidan och i densamma inmynnar matarröret 3 från matarapparaten 1. Bild 
300 återgifver slamafskiljaren. Den utgöres af en låda af gjutjärn i två 
delar 1 och 2, sammanskrufvade med hvarandra. Den öfre delen 1 är upp-
till försedd med flera små smala öppningar 3. 

Vid 4 inmynnar röret från matarapparaten. Vid utströmningen ur 
matarröret utfälles på grund af den stora hastighetsminskning, vattnet lider 
vid öfvergången från det smala matarröret till den i förhållande till röret 
vida lådan, samt på grund af temperaturstegringen en hel del af de för- 

300. Slamafskiljare. 1: 15. 

oreningar, som medfölja vattnet (stycket 666). Dessa föroreningar sjunka 
mot lådans botten och kvarstanna i afskiljaren, under det att matarvattnet 
inströmmar i pannan genom öppningarna 3. 

För utblåsning ur slamafskiljaren af föroreningarna skall kranen 5, 
som står i förbindelse med slamafskiljarens aftappningshål 6, öppnas, medan 
ännu tryck finnes i pannan, och skall matarapparaten samtidigt vara tillsatt. 
Huru ofta utblåsning skall ske, är beroende på matarvattnets mer eller 
mindre goda beskaffenhet. I regel bör dock sådan företagas en gång efter 
hvarje slutad tjänstgöring. Utblåsningen skall ske under helt kort stund 
eller endast så länge, som det utströmmande vattnet synes förorenadt. 

För att vattenomloppet icke skall hindras å det ställe i pannan, där 
slamafskiljaren är uppsatt, äro genomgående hål 7 upptagna i densamma. 

Lokomotiv med slamafskiljare böra kunna tjänstgöra afsevärdt längre 
än lokomotiv utan sådan, innan ångpannan behöfver rengöras. 
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5. Särskilda pannformer. 

452. Murade eldstäder. Den åsikten gjorde sig förr gällande, att eldstaden 
öfverförde mesta värmemängden till vattnet, och att tuberna lämnade väsentligt mindre 
utbyte. Man bemödade sig därför att få stora eldstäder, nämligen antingen korta och 
djupa (England) eller grunda och långsträckta (Belgien, Frankrike). 

På grund ål försök, gjorda i Frankrike i slutet på 1870-talet, drog ungraren Ver-
derber den slutsatsen, att tuberna allena voro tillräckliga att till vattnet öfverföra det 
värme, som behöfdes för ångutvecklingen. Uppmuntrad genom de försök, han själf gjorde, 
började han bygga pannor, hvilkas eldyta utgjordes af tuberna. Eldstaden var helt och 
hållet murad. 

453. Verderbers idé upptogs af öfverdirektör Almgren vid statens järnvägar. Genom 
försök kom han till den slutsatsen, att den till vattnet öfverförda värmemängden ökas 
i samma grad, som den på en sekund genom tuberna förda gasmängden ökas, och 
dennas temperatur vid inträdet i tuberna höjes. Genom att i eldstaden åstadkomma en 

hög värmegrad å förbränningsgaserna, innan de inträda i tuberna, skulle dessa vid ökadt 
drag kunna genomsläppa all värme, som erfordras för ångbildningen. Den direkta 
eldytan lämnar däremot under samma förhållanden ej så stort utbyte, enär vid ökadt 
drag förbränningsgaserna taga genaste vägen till tuberna, och eldstadens väggar blifva 
jämförelsevis mindre berörda af gaserna. 

En af Almgren efter dessa slutsatser utförd eldstad visas i bild 301. Inre och yttre 
eldstadstaket äro af plåt, men sidor och bakgafvel bildas af upphängda, eldfasta tegel. 
Genom öppningar i sidornas utvändiga täckplåtar inströmmar luften, hvarefter den 
genom beröring med de heta eldstadsväggarna uppvärmes, innan den inkommer under 
rosten. Ett antal lokomotiv utrustades med dylika pannor, men de visade sig ej upp-
fylla de förhoppningar, som ställts på dem. Eldytan i tuberna var mindre än bruk-
ligt, och då man dref upp ångalstringen genom ökning af draget, blet detta mera än 
pannorna kunde uthärda. På grund af flera olägenheter lingo pannorna ej någon varaktig 
användning. 

454. Panna med cylindrisk eldstad af veckad plåt. Bild 302 visar en af 
tyska ingenjören Lentz uttänkt panna, i hvilken den vanliga eldstaden ersatts med ett 

im 

1 
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303. Brotans vattenrörpanna till statens järnvägars lok. ltt. Cc. 1: 40. 

rör af veckad plåt. Detta utfördes till en början något böjdt, men då röret därvid visade 
benägenhet för intryckning, göres det numera rakt. Genom denna anordning af eldstaden 
undvikas stag och stagplåtar. 

I Sverige användas Lentz' pannor för några lokomotiv vid Stockholm—Saltsjöns 
järnväg, bild 73. Liknando pannor användas i Amerika under benämningen Vanderbilt-
pannor. 

455. Vattenrôrpanna. Med en vattenrörpanna förstås en panna, vid hvilken 
förbränningsgaserna svepa omkring utsidan af rör, fyllda med vatten. Syftemålet med 
vattenrörpannorna är att erhålla möjligast stor eldyta. 

Många förslag till vattenrörpannor för lokomotiv halva framkommit, men utan syn-
nerlig framgång. Ett af de nyaste förslagen, som har vissa skäl för sig samt älven blif-
vit utförd på en del lokomotiv, är det, som framställts af österrikaren Brotan, bild 303. 

I stället för af yttre och inre af stagbultar och andra förstagningar uppstyfvade 
plåtar, består Brotans eldstad af böjda och tätt till hvarandra ställda stålrör. Dessa 
eldstadsrör äro nedtill fästa i en rörformig bottenring, hvarigenom alla stå i förbindelse 
med hvarandra. Bottenringen står framtill genom knärör i förbindelse med rundpannans 
vattenrum: Upptill äro rören fästa i en öfver eldstaden lagd plåtcylinder, framtill för- 
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enad med rundpannan. Bakgafveln bildas äfven af bockade rör. Ursprungligen lag 
nämnda plåtcylinder högre upp öfver eldstaden samt sträckte sig fram längs hela rund-
pannan, med hvilken den var förenad medelst rörformiga mellanstycken. 

Eldstadsrören omgifvas af en plåtmantel, hvarigenom den vanliga eldstadsformen 
erhålles. Mellanrummet mellan rören utfylles genom indrifna asbestsnören. Därjämte 
fylles mellanrummet mellan rören och beklädnadsplåten med asbest, hvarigenom en god 
isolering åstadkommes. Pannans olika delar äro lätt åtkomliga för rengöring. 

Denna panna erbjuder flera fördelar framför vanliga pannor, bland annat en be-
tydligt större eldyta oeh ett lifligt vattenomlopp i pannan. Konstruktionens varaktighet 
är emellertid ännu icke ådagalagd. 
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Rökskåpet, 

1;}i 	 1. Rökskåpets form och ändamål. 

456. Rökskåpets form. Rökskåpet bildar pannans afslutning framtill. 
Det är fastnitadt vid rundpannan, så att främre tubplåten utgör dess be-
gränsning bakåt. Förr fästes det direkt vid tubplåten, såsom bild 302 visar, 
men då pannsvepet numera är skjutet öfver tubplåten, nitas rökskåpet vid 
det framom tubplåten förlängda svepet antingen direkt vid detsamma, bild 
237, eller med en mellanlagd ring 9, bild 236. 

Sällan eller aldrig utföres numera rökskåp, hvars nedre del är formad 
som en fyrkantig låda, belägen mellan ramarna, och medelst hvilken pan-

nan är fäst vid ramverket, utan rök-
skåpets form är helt cylindrisk, och

I förbindelsen med ramverket erhålles 
 genom en cylindersadel eller genom 

sadelplåtar (styckena 237 och 239). 
g 	 Under det att rökskåpen å äldre 
s ! 	$  lokomotiv nätt och jämt lämnade 
ô ÿ 	ÿ 	plats för ångrören till och från cy- 

lindrarna,   utföras numera rökskåpen 
efter amerikanskt mönster med läng-
der från 1 m till öfver 2 m, ända 
till 2,5 m. 

457. Rökskåpets ändamål. Från 
tuberna utströmma förbränningsga-
serna med stor hastighet i rökskåpet, 

i 	
ø~aso  j 

 aAa~ men sedan de inkommit i detsamma, 
minskas hastigheten och detta i sam- 

-- 	 ma grad, som rökskåpet är stort. 	Med gaserna följa större eller mind- 
'"_ 	 re oförbrända kolstycken, aska och 

stybb, och ju mera gaserna komma 
i hvila i rökskåpet, desto mera stybb 
hinner falla ned och lägga sig på 
rökskåpets batten, innan gaserna fort- 

sätta sin väg ut genom 
den ofvanpå rökskåpet 

;;gir 	I d 5 	befintliga skorstenen. 
~ 	Rökskåpets ändamål är 

således, dels att för för- 
bränningsgaserna 3 	för- 

	

~;,  	öfvergången från 

305. Stybbtratt. 1: 15. 
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tuberna till skorstenen och dels att upp-
samla och förvara den gaserna åtföljan-
de stybben. Ett stort rökskåp bidrager 
älven till en minskad gnistkastning 
genom skorstenen. Någon märkbar ut-
jämning af det på grund af ångans 
stötvisa utströmning i skorstenen ojämna 
draget ha ej de stora rökskåpen. 

Rökskåpets ändamål är äfven att 
inhysa de stora ångrören 3, bild 304, 
till cylindrarna och afloppsrören 4 från 
desamma. Nedre . delen af rökskåpet 
är därför försvagad på grund af de -för 
dessa rör erforderliga stora hålen, men 
förstärkes genom en pånitad plåt 10 
(15, bild 237), som samtidigt tjänstgör 
som brännplåt och skyddar rökskåps-
plåten mot stybbens skadliga inverkan. 
Till ytterligare skydd üimuras rökskå-
pets botten oftast med eldfast tegel. 
Därjämte har rökskåpet till ändamål 
att uppbära skorstenen 7 samt att upp-
taga erforderliga anordningar 8 till för-
hindrande af gnistkastning. 

E 

308. Renslucka för rökskåpet. 1: 4. 

309. Rökskåpslucka af plåt. 1: 20. 
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458. Stybbtratt. För att kunna aflägsna den stybb, som samlar sig 
i rökskåpet, är på lämplig plats i dess botten, vanligen framtill, anbragt en 
tratt 5, bild 304. Genom att öppna den lucka, som tillsluter tratten, faller 
vid lämplig anordning stybben ut af sig själf; ofta måste man dock raka 
ut densamma. Det är af stor vikt, att rökskåpet tömmes från stybb, innan 
det samlat sig för mycket däraf, emedan eljest tuberna i de nedre tubraderna 
kunna täppas igen. Stora anhopningar af stybb antändas äfven lätt, om 
små otätheter finnas i rökskåpet, så att luft kan sila sig in. Härigenom 
kunna uppstå stora olägenheter på grund af uppbrända- ångrör - eller skadad 
rökskåpslucka m. m. 

Bilderna 305, 306 och 307 visa de vanligen använda stybbtrattarna 
med luckor. Luckan 1 skall kunna lufttätt tillslutas, och sker det. antingen 
genom en skruf 2 med bygel 3, bilderna 305 och 306 eller genom att luckan 
kilar sig själf fast i tratten, bild 307. 

459. Rensluckor. På nyare lokomotiv finnes å hvarje sida af rök-
skåpet en liten lucka 16, bild 237. Luckan, bild 308, fasthålles med ett 
bajonettlås. Genom hålen för dessa luckor instickes en raka, hvarmed styb-
ben föres till asktratten, och hvarigenom rökskåpets tömning underlättas. 

460. Rökskåpslucka. Framtill tillslutes rökskåpet af en större lucka, 
rökskåpsluckan, 6 bild 304. Den är antingen utförd af bockad plåt eller 
af gjutjärn eller gjutstål. 

Bild 309 återgifver en ännu mycket använd rökskåpslucka. Luckan 1 
är af plåt, försedd med en inre skyddsplåt '2 till skydd mot stybben. Den 
låses genom en i dess midt befintlig låsanordning, bestående af en gängad hak- 

bult 3 med ratt 4. Bulten 
vrides med ett handtag 5. 

	 ,«>  Sedan bulten blifvit införd 
i hålet 6 i balken 7 samt 

_ 	
.... 	

omvriden så, att hakarna å 
bulten hindra dess utryck-
ning, låses luckan genom 
ratten. Luckans kant skall 

---------- ••• 	 täta väl mot rökskåpet. Vid 
dessa luckor händer det emel- 
lertid ofta, att särskildt nedre 
delen af luckan brännes mer 
eller mindre och blir skef, 
hvarigenom tätningen mot 

1 	rökskåpsgafveln blir ofull- 
ständig. Stybben i rökskå- 

1 
	

pet är glödande, och när 
luft på grund af den i 
rökskåpet härskande luftför-
tunningen insuges i detsam-
ma genom någon otäthet, 
verkar denna luft som en 
bläster på den glödande styb- 
ben, hvarvid uppstår så stark 
hetta, att luckan småningom 
förstöres. För att ytterligare 
skydda luckan fästes därför 
nedtill å skyddsplåten 2 en 

 rökskåpslucka. 1: 20. 	 brännplåt 8. Gjuten 310. Gju 
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De nämnda olägenheterna söker man undvika genom att, enligt bild 310, 
framtill förse rökskåpet med en vid detsamma fastskrufvad ringformig plåt Z af 
gjutjärn eller gjutstål samt en mindre i framplåtens midt belägen vridbar 
lucka 2 af samma material, hvilken 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 rökskåpets 
rengöring från stybb kan ske från de förut omtalade rensluckorna på dess 
sidor. Då således rökskåpsluckan ej så ofta behöfver öppnas, och kall luft 
ej inkommer i rökskåpet och verkar skadligt på tuberna, skyddas därigenom 
dessa. 

För att minska luftmotståndet göres rökskåpsluckan ibland spetsig, 
bild 311. 

311. Spetsig, gjuten rökskäpslucka. 1: 20. 

2. Ångrör och blästerrör. 

461. Ångtilloppsrör. För att den från ångdomen uttagna ångan så 
torr som möjligt skall inkomma i ångcylindrarnas slidskåp måste ånytillopps-
rören 3, bild 312 .och 313, skyddas mot afkylning. Från domen ledes ångröret l 
(22, bild 365) till främre tubplåten, där det förgrenar sig till cylindrarna. För-
greningen sker genom ett särskildt mellanstycke, det s. k. T-röret 2, fast-
skrufvadt vid tubplåten. Nedtill utledas ångrören till cylindrarna genom hål 
i rökskåpets botten eller sidor, eller äro ångrören utanför rökskåpet ingjutna 
i cylindersadeln, där sådan finnes. Genom den höga temperaturen i rökskåpet 
skyddas ångrören mot afkylning, och ångan i dem blir t. o. m. något 
torkad. Angtilloppsrören till cylindrarna utgöras af koppar- eller stålrör. 

462. Ångafloppsrör. Den i cylindrarna förbrukade ångan bortledes 
från dem genom rör, som äfvenledes äro belägna i rökskåpet. Afloppsrören 
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463. Rökskåp med äng- och afloppsrör. 1: 30. 
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312. Rökskåp med ång- och afloppsrör. 1: 30. 

äro antingen före inträdet i rökskåpet förenade till ett gemensamt aflopps-
rör 4, bild 312, som afslutas med ett kortare rör 5, det s. k. blästerröret, 
hvarigenom afloppsångan utströmmar i skorstenen, eller också förena sig 
afloppsrören först strax under blästerröret, bild 313. Genom den förra an- 
ordningen täckes en del af tuberna, nämligen de som befinna sig bakom 
afloppsröret, och dessa blifva därigenom svåråtkomligare för rengöring, i 
senare fallet ligga tuberna lättare åtkomliga. För detta ändamål äro rören 
äfven något tillplattade. 

Vid kompoundlokomotiv inrymmes äf ven i rökskåpet det stora öfverström-
ningsröret (receivern) för ångan från högtryckscylindern till lågtryckscylindern. 
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463. Blästerrör. Blästerrörét, genom hvilket afloppsångan från cylin-
drarna slutligen utströmmar i skorstenén, är uppsatt midt under denna, 
och dess midtlinje måste noga sammanfalla med skorstenens. Dess höjdläge 
växlar, så att ibland ligger dess mynning högt öfver öfversta tubraden nära 
skorstenen, ibland åter djupt nere i rökskåpet. 

Blästerrörsmynningens vidd samt läge i förhållande till skorstenen m. m. 
är beroende af flera af hvarandra beroende omständigheter och härför redo-
göres närmare under VI: 4. Draget, sid. 305. 

Blästerrören göras koniska och tillverkas af kopparrör, bild 314, eller 
också gjutas de och erhålla då den form bild 315 visar. 

Ofta insättes tvärs öfver blästerrörsmynningen en kil 1, bild 314, 
hvarigenom ångstrålen erhåller en stor utbredning (stycket 698). 

314. Blästerrör af koppar med kil. 1: 5. 

464. Hjälpbläster. Då ett lokomotiv står stilla eller rullar å banan 
med ångan afstängd, är det naturliga draget i skorstenen ej tillräckligt att 
åstadkomma nöjaktig förbränning och att förhindra bränslegaserna att ut-
tränga kring eldstadsluckan. Älven då måste ett konstgjordt drag åstad-
kommas. Det sker därigenom, att genom skorstenen slappes ånga, som 
tages omedelbart från pannan. Anordningen härför kallas hjälpbliister eller 
»sotare». 

465. Rörsotare. Den äldre hjälpblästern utgöres af ett rör 7, bild 317, 
som vanligen bakifrån införes i skorstenen. Rörmynningen är 10 högst 15 
mm stor och är belägen öfver blästerröret i skorstenens midtlinje. Genom 
ventilen 9 och röret 8 ledes ångan till sotarröret. 
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466. Ringsotare. Den nyare hjälpblästern-skiljer sig från den äldre 
därigenom, att den i form af en ring 1, bild 316 och 318, omgifver bläster-
röret och är försedd med ett flertal uppåt riktade små hål 2, genom hvilka 
ångan utströmmar. Dessa hål böra alltid 
två och två vara anbragta midt emot hvar-
andra och vara så borrade, att deras midt-
linjer sammanlöpa i en på skorstenens midt-
linje belägen punkt 800-1000 mm öfver 
ringen. Denna hjälpbläster benämnes ring-
sotare. Den åstadkommer genom en bättre 
utbredning af ångstrålen ett bättre drag än 
den äldre. Ångan till sotaren regleras med 
sotarventilen 4, som genom 	"ol 
röret 3 står i förbindelse med 
sotaren. Sotarventilen är 
fäst vid ångventilen 5, an- 
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bragt upptill å pannan i när-
heten af rökskåpet. Sotar-
ventilens spindel står genom 
häfarmarna 6 och 7 samt 

1/41 stången 8 i förbindelse med 
en å den utefter pannans 
sida uppsatta ledstången 9 
anbragt liten excenter 10. 
Ledstången sträcker sig ge-
nom hyttens framskärm 11  
in i hytten och är där för- 
sedd med ett handtag 13, 
som tillsammans med led-  
stången låter vrida sig mel- 
lan 

	

	 \ 
tvänne på skifvan 12 befintliga anslag. 

Föres handtaget åt vänster, tryckes sotar-
ventilens spindel inåt, och ventilen öppnar ø sig; föres handtaget åt höger, stänger sig 
ventilen. 

Angventilen 5 är försedd med en för-
skrufning 14, täckt med en sluten mutter. 
Förskrufningen är afsedd att möjliggöra att 
vid ångventilen fästa en rörledning, genom 
hvilken ånga för något tillfälligt ändamål 
kan uttagas ur pannan. 
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467. En ringsotare arbetar blott då riktigt, när den är noggrannt utförd 
och hålles i godt stånd, ty så snart blott ett af de små hålen är igenstoppadt, 
hvilket lätt inträffar, arbetar sotaren sämre. Orsaken härtill är, att ång-
strålen från hålet midt emot det igenstoppade utbreder sig mera, då från 
det senare ingen ångstråle liksom motar den. Härigenom blir hela ång-
strålknippets axel förskjuten och riktad snedt mot skorstenens axel, hvari-
genom hvirfvelbildningar uppstå i skorstenen, och den . samlade ångstrålens 
dragverkan förminskas. Att hål äro igenstoppade gifver sig tillkänna genom 
ett starkt buller i skorstenen. 

Ringsotaren lämpar sig särdeles väl för korta skorstenar, vid hvilka 
det är nödvändigt, att ångstrålen från sotaren hastigt erhåller en stor bredd, 
då däremot för långa skorstenar den äldre sotaren väl kan försvara sin 
plats på grund af sin enkelhet och tillförlitlighet. 

Vid fullt ångtryck i pannan bör hjälpblästern ej öppnas helt utom vid 
så stark blåst, att eld och rök på grund af mottryck genom skorstenen ha 
benägenhet att slå ut genom eldstadshålet, eller om man vill rensa gnist-
galler och tuber från sot och aska. Af denna hjälpblästerns användning 
härleder sig. benämningen »s o t a r e». 

Hjälpblästern bör allt emellanåt undersökas. Särskildt gäller detta för-
skrufningarna och alla skarpa krökar eller inom rökskåpet belägna till den-
samma hörande rördelar, hvilka senare fort nötas och erhålla hål. Det är 
fördelaktigt att omgifva dessa med en skyddande beklädnad af asbest. Ring-
sotaren bör ofta tagas ut och göras ren genom försiktig urbränning. 

3. Skorsten. 

468. . Skorsten och blästerrör stå i ett innerligt förhållande till hvar-
andra. Åfven om blästerröret är än så väl afpassadt, blir blästerrörsverkan 
ej god, om skorstenen ej är den lämpliga. Grunderna för skorstenens och 
blästerrörets samverkan samt deras storleksförhållanden behandlas därför 
gemensamt och hänvisas till VI: 4. Draget sid. 305. 

469. Skorstenens höjd bestämmes af lastprofilen för banan. Undan-
tag kan dock göras för lokomotiv, som uteslutande befara vissa sträckor, 
hvilkas lastprofil tillåter en högre skorsten. Sålunda är skorstenshöj den å 
statens järnvägars lokomotiv litt. M, som uteslutande användes å linjen 
Luleå—Riksgränsen, 4 650 mm öfver skenornas öfverkant. I och för sig 
själf - är skorstenen ej stor, särskildt om man jämför den med de äldsta 
lokomotivens ända till 2,5 m långa skorstenar. 

Genom nödvändigheten att förlägga pannan högre på grund af drif-
hjulens storlek och pannans ökade diameter — omständigheter, som äro 
orsakade af sträfvan efter större hastighet och arbetsförmåga hos lokomotivét 
— följde en förminskning af skorstenslängden. För att det oaktadt erhålla 
en någorlunda lång skorsten förlånges den ofta' nedåt i rökskåpet. 

470. Skorstenens form är olika. Öfvervägande användas numera svagt 
koniska skorstenar, hvilka nedtill, där skorstenen är smalast, öfvergå i en 
cylindrisk del. Helt cylindriska skorstenar förekomma äfven, ehuru mera 
sällan. 

Skorstenens nedersta del erhåller formen af en upp och nedvänd tratt, 
hvarigenom förbränningsgasernas inträdande i densamma underlättas. 

471. Skorstenen utföres såväl af plåt som af gjutjärn. Det senare 
materialet är att föredraga, emedan plåten fortare angripes af förbrän-
ningsgaserna och rostas upp.: 
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Bilderna 317, 318 och 615 återgifva ett par af de här i landet använda 
skorstensformerna. Skorstenens form och anordning är beroende af huru 
gnistfångaren är anordnad. 

4. Gnistfångare. 

472. Gnistbildning. Som förut framhållits, bidrager ett stort rökskåp 
att förminska gnistkastningen genom skorstenen därigenom, att rökgaserna 

i rökskåpët lida en tillfällig 
hastighetsminskning, hvarige-
nom de dem åtföljande glö-
dande och oförbrända bränsle-
partiklarna aflagra sig i rök-
skåpet. Det kan dock ej und-
vikas, att stora mängder af 
desamma det oaktadt följa med 
upp mot skorstenen för att söka 
sig ut i fria luften. Dessa oför-
brända, delvis ännu glödande 
bränslepartiklar, gnistorna, kun-
na, om de komma ut i skog 

7 	 och mark, i synnerhet under 
torra somrar åstad- 

t. 
	 4 	9 	komma stora brand- 

1111111w., `A$® 	
s% 
	skador. För att för 

\  . 	
: 	

hindra detta vidtagas 
anordningar, som haf-
va till ändamål att 
uppfånga gnistorna, 

innan de lämna skorstenen. 
Af dessa gnistfångare finnas 

r-  s+ 	 många olika former. 
473. Verkningssättet för 

en gnistfångare består däri, 
att gnistorna antingen upp- 

	

_ 	 fångas genom nät, galler eller 
plåtar med hål, eller att de 
genom stöt mot ytor, som ligga 
i deras rörelseriktning,förändra 
väg en eller flera gånger och 

\ 	 därvid äfven sönderslås i min- 
/ 	; /' 	\ 	 dre stycken eller söndermalas, 

för att sedan dels nedfalla i 
rökskåpet, dels släckta utgå
genom skorstenen. Äfven om 

I; 	 _ 	X=;; 	f 	 därvid eld skulle finnas kvar 
1 	= 	à a 	` r;  ;;' ;' 	 i en del gnistor, sedan de ut- 
-4( ~'' 	$ 	 kommit ur skorstenen, äro dessa 
\~ `, ` ~~~ -I - 	~~ /~ 	 dock så små och falla så lång- 

',_ 	/ 	 samt till marken, att de, innan 
X 	 de nå densamma, i de allra 

flesta fall förlorat sin antänd-
ningsförmåga. 

317. Ledskenegnistfångare. 1: 15. 
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Förutom genom nu nämnda anordningar kan gnistbildningen minskas, 
dels genom att man använder en stor rostyta, då därigenom draget på yten-
heten ej blir så kraftigt och således fyren ej ryckes så mycket, dels genom 
så fullständig förbränning som möjligt eller genom att använda ett ändamåls-
enligt blästerrör samt genom riktig eldning. Lokomotiv, vid hvilka gnist-
kastningen är fullständigt upphäfd, finnas ej. Vid en fullkomligt verksam 

318.  Trattgnistfångare. 1: 15. 

gnistfångare skulle nämligen hålen eller maskorna göras så små, eller för-
ändringarna i rökgasernas rörelseriktning så stora och så ofta upprepade, att 
draget därigenom betydligt skulle försämras. De i stycket 438 omtalade 
spiralvalsade tuberna motverka i hög grad gnistkastningen. 

För tunga kol, hvilkas gnistor äro större och tyngre och i följd däraf 
också mindre talrika, kan som gnistfångare användas galler eller nät eller 
dylikt, då däremot för lätta stenkol, torf eller ved, vid hvilkas användning 

15 
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gnistbildningen är stor, sådana gnistfångare helst böra användas, som 
förändra gnistornas rörelseriktning, emedan galler eller nät snart skulle 
gro igen. 

Gnistfångare, som förändra rörelseriktningen, anbringas vanligen i 
själfva skorstenen, antingen nedtill eller upptill, öfriga gnistfångare äro an-
bragta i rökskåpet under skorstenen. 

474. Ledskenegnistfångare. Af det förra slaget gnistfångare visar 
bild 317 en här i landet under många år mycket använd modell. Under 
skorstenen 1 mellan denna och rökskåpet befinner sig gnistfångaren  2. Ut- 
svängd nedtill för att lättare lämna tillträde för rökgaserna är den i midten 
försedd med en tratt 3, genom hvilken blästerröret 5 ledes upp, och mellan 
tratten och gnistfångaren äro inpassade ett antal vridna ledskenor 4. Då 
gnistorna rusa upp mot skorstenen, träffa de tratten 3, erhålla därefter en 
riktning utåt gnistfångarens sidor, men träffa därvid skenorna 4, som ånyo 

förändra deras riktning så, 
att de tvingas röra sig ef- 
ter en skruflinje. Därvid 
slungas de upp mot gnist- 
fångarens öfre hvälfning 6 
för att ånyo förändra rikt- 

.f 	 ning. Tre gånger förändra 
således gnistorna riktning, 

/ 

	

	 och under tiden ha de sön- 
derslagits och därigenom 
oskadliggjorts, innan de åter 
falla ned i rökskåpet eller 
följa med ut genom skor- 
stenen. 

Denna gnistfångare läm- 
ø 	 ) 	nar ett mycket godt utbyte 

h~ 
	 såsom sådan, men på grund 

af motståndet för rökgaserna 

2 

	

	
genom de många riktnings- 
förändringarna försämras 
draget. Den öfvergifves där-
för allt mera och ersättes 
genom de i följande stycken 
omnämnda. 

475. Trattgnistfångare. 
Som af bild 318 framgår, 

utgöres gnistfångaren af en tratt 10 af plåt med längs dess sidor utstansade 
hål, bild 318 a. Med större basen uppåt är tratten genom hakar 9 upp-
hängd i ett spår vid skorstenens underkant, och med den mindre basen 
omfattas blästerröret 14. Genom handtagen 11 kan tratten för rengöring 
(sopning med en kvast) vridas rundt. Tratten är utförd i två halfvor, 
sammanhållna med kilarna 12. Hålen ha ej någon större bredd, blott 4 
mm, och på grund häraf hindras gnistorna att tränga igenom. Dessutom 
är den midt för tuberna liggande delen af tratten skyddad af en plåt 6, 
som delvis omgifver tratten. Plåten har till ändamål att förhindra gnistorna, 
som komma från tuberna, att omedelbart träffa baksidan af tratten och 
pressas genom hålen. Dessutom är plåten 6 försedd med pånitade vinkeljärn 
7, som bidraga att hejda gnistorna. Mellanrummet upptill mellan tratten 
och skorstenen täckes af en kåpa 8. 

319. Plåtgnistfångare. 1: 20. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



• 

227 

476. Plåtgnistfångare. Gnistfångaren i bild 319 utgöres af tvenne 
järnplåtar 1 och 2, genom hvilka rökskåpet delas i två endast framtill 
med hvarandra förenade rum. Plåtarna äro ej försedda med hål. Där-
emot är plåten 1 försedd med pånitade vinkeljärn, som bidraga att hejda 
gnistorna. 

IV. Panntillbehör. 

1. Armatur. 

477. I det gemensamma namnet armatur innefattas en del tillbehör 
till pannan, hvilka äro nödvändiga, för att pannan skall kunna anses vara 
brukbar för sitt ändamål. Största delen af dem äro föreskrifna i gifna för-
ordningar och ha till syftemål att bevara pannan mot en våldsam förstöring 
genom ångtrycket. 

Armaturen anbringas i allmänhet inom hytten, på eldstadstaket och på 
eldstadens sidor och bakgafvel. 

478. Till pannans armatur räknas: 
manometer (öfvertryckmätare), 
säkerhetsventiler, 
matarapparater med tillhörande matarventiler, 
vattenståndsmätare, bestående af glasrör eller profkranar, 
utblåsningskran, 
signalmedel, bestående af ånghvissla eller ringklocka, 
värmeledningsanordning samt 
ångventiler af skilda slag. 

a. Manometer (öfvertryckmätare). 

479. Tryckmätaren är en s. k. metallmanometer. Uppsatt på pan-
nan visar den det nyttiga tryck, som ångan i pannan utöfvar på hvarje 
kvadratcentimeter, d. v. s. det totala eller verkliga trycket, minskadt med 
en atmosfärs tryck. Detta sker därigenom, att trycket verkar på en fjäd-
rande anordning, hvars genom trycket förorsakade rörelser öfverföras till 
en visare, som flyttar sig efter en graderad skala. 

När pannan är kall, står visaren på noll, men detta betyder ej, att 
något tryck ej finnes i pannan, utan endast att trycket i pannans inre icke 
öfverstiger luftens tryck utvändigt, d. v. s. att något öfvertryck ej är för-
handen. Om det således i pannan råder ett tryck lika med yttre luftens, 
änskönt pannan icke innehåller ånga, så beror det på, att luften genom att 
lyfta regulatorsliden inkommer i pannan under dess afkylning, när ångan 
förtätas. 

Det af manometern visade trycket är således ej absoluta trycket, utan 
öfvertrycket, det vid ångans arbete nyttiga trycket, eller arbetstrycket. 

Af manometrar användas hufvudsakligen två olika slag: rörfjädermano-
metrar och skifjädermanometrar. 

480. Rörfjädermanometer, bild. 320. I höljet i af metall är anbragt 
ett ringformigt böjdt rör 2 med tunna väggar. Det är af stål eller mässing 
eller vid finare manometrar af silfver. Röret har en oval tvärskärning och 
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är bockadt på lågkant. Tvärsnittets utseende framgår af bilden. Röret 
är i ena ändan öppet, men slutet i den andra. Med den öppna ändan 3 
är det fäst vid höljet, så att rörets inre står i förbindelse med det till pan-
nans ångrum ledande kopparröret 12, genom förskrufningen 11 fäst vid 
manometern. Så snart röret utsättes för ett invändigt tryck, söker det 
ovala tvärsnittet att antaga en mera rund form, hvarigenom samtidigt en 
uträtning af röret äger rum. Rörets slutna och på samma gång fria ände 
4 rör sig därvid uppåt, och dess rörelse blir större, ju mera röret sträfvar 
att antaga ett rundt tvärsnitt, d. y. s. ju större trycket är i röret. 

Den fria rörändan 4 är medelst länken 5 förbunden med den tvåarmiga 
häfarmen 6, hvars vridpunkt är 7, och vid hvars öfre arm kuggbågen 8 är 
fäst. Denna ingriper i visarhjulet 9, på hvars axel visaren 10 sitter. När 
således rörändan 4 flyttar sig uppåt, får kuggbågen 8 en rörelse åt vänster, 

och visaren vrider sig åt höger. Dess ställning 
i förhållande till graderingen på visartaflan an-
gifver det i pannan rådande öfvertrycket. Vid 
aftagande tryck.vrider sig visaren med tillhjälp af 
en spiralfjäder åter mot skalans nollpunkt. 

Anga får ej inkomma i rörfjädern, ty på 
grund af ångans höga temperatur förändras 
rörets fjädrande egenskaper, och manometern 
missvisar. Röret 12 är därför böjdt eller vridet 

N~►I3  	i en spiral 13, så att det vatten, som genom 
ångans i röret förtätning samlar sig i den ge- 

6 	nom rörets krökning bildade vattensäcken, tryc-

p kes upp i rörfjädern. Genom vattnet öfverföres 
11 sedan ångtrycket till manometern. 

Rörfjädern är tämligen smal och fyller sig 
~~. 44,ta 	med tiden med slam, hvarigenom dess rörlighet 

12 ' __-_  -,  förändras. Efter längre bruk får därför mano-
metern benägenhet att visa lägre tryck än det 
verkliga och måste utbytas. 

481. Skiffjädermanometer, bild 321. Denna 
13 	 skiljer sig från den förut beskrifna därigenom, 

att trycket från pannan får verka på en 
i 	 veckad fjädrande stålskifva 2, som ångtätt 

delar en liten dosa 3 i två delar. Stålskif van 
är genom försilfring eller förnickling skyddad 

320. Rörfjädermanometer. 1: 4. mot afrostning. Afvenledes kan den skyddas 
därigenom, att under densamma fästes en 

gummiplatta, hvilken då samtidigt tjänar som tätning mellan flänsarna på 
dosans 3 båda halfvor. Det genom rör 12 verkande panntrycket böjer skif-
van 2 uppåt och detta desto mera, ju högre trycket är. 

Skifvans rörelser öfverföras till visaren på följande sätt. I skif vans 
midt, där böjningen är störst, är fäst en liten tapp 4, genom hvilken rörelsen 
Of verföres på stiftet 5. Detta senare försätter häfarmen 6, som vrider sig 
omkring tappen 7, i rörelse. Häfarmen 6 är förenad med kuggbågen 8, 
som ingriper i visarhjulet 9, på hvars axel visaren 10 sitter. När stiftet 5 
genom trycket under skiffjädern höjer sig, får kuggbågen 8 en rörelse åt 
vänster, hvarvid visaren får en högervridning. Allt efter skiffjäderns upp-
böjning vid mindre eller större ångtryck flyttar sig visaren utefter den på 
visartaflan gjorda graderingen, och trycket kan omedelbart afläsas. Då trycket 
aftager, sträfvar skiffjädern att återtaga sitt ursprungliga läge, och för att 
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visaren skall följa efter denna rörelse, är vid dess axel fäst en spiralfjäder, 
som söker återföra den till nollpunkten. Äfven vid denna manometer är det 
genom en vattensäck i rörkröken 13, som trycket öfverföres från pannan 
till manometern. 

Utom de båda här omnämnda manometrarna finnas andra, vid hvilka 
rörelsen till visaren öfverföres med små vefvar eller mycket små kedjor. 

482. En manometer af detta slag bör vara afpassad för betydligt 
högre tryck än det, för hvilket den användes. Därigenom sparas den, ty 
genom det lägre trycket utsättas ej dess fjädrande delar för så stora på-
känningar som dem, för hvilka de äro afsedda. Kvarblifvande formföränd-
ringar uppstå därför ej så lätt, och risken, att manometern på den grund 
skall missvisa, är mindre. 

Det kan hända, att visaren ej inställer 
sig riktigt på noll, då trycket upphört i 
pannan, men detta betyder ej något, blott 
manometern visar rätt högsta tryck. 

483. Särskildt om vintern måste noga 
aktgifvas på, att manometern ej fryser. 
Ställes lokomotivet ouppeldadt ute i köld, 
skall vattnet tappas ur manometern och 
vattensäcken genom en å den senares lägsta 
punkt befintlig liten aftappningskran 14. 

484. Manometern skall vara tydligt 
graderad i kilogram per kvadratcentimeter 
och delningsstrecket för det högsta tillåtna 
ångtrycket i den panna, på hvilken mano-
metern är uppsatt, vara angifvet med röd 
färg. En manometer får således icke utan 
vidare bytas mellan pannor med olika tryck, 
med mindre detta märke ändras. 

Manometern skall vidare vara så upp-
satt, att den lätt kan ses af både föraren 
och eldarea såväl om dagen som om natten. 
Då det är mörkt, belyses den med en liten 
lykta. 

Om af någon anledning manometern 
under lokomotivets tjänstgöring blir obruk-
bar, visa säkerhetsventilerna, om dessa äro 
riktigt inställda, genom sin afblåsning, då det 
för pannan fastställda ångtrycket uppnåtts. 

485. Kontrollmanometer. För att 
öfvertyga sig om, att den å en panna upp- 321. Skiffjädermanometer. 1: 4. 
satta manometern visar rätt, användes en 
särskildt noggrannt utförd tryckmätare, kontrollmanometer, hvilken dock genom 
sitt verkningssätt ej skiljer sig från här omnämnda. För att denna mano-
meter lätt skall kunna anbringas, fästes den med ett par skrufvar vid en 
särskild fläns. Denna fläns skall vara utförd enligt 1, bild 339, och så upp-
satt på pannan, att en kontrollmanometer lätt kan anbringas. Flänsen är 
oval och i dess kant i de båda axlarnas riktning finnas spår 2, som med-
gifva, att kontrollmanometrar med olika stora flänsar kunna fästas vid 
den. Genom skrufven 3 åstadkommes förbindelse mellan manometern och 
pannan. 
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b. Säkerhetsventiler. 

486. Det för en panna fastställda högsta ångtrycket får ej öfver-
skridas, och då ångans i pannan tryck närmar sig detta, skall eldningen så 
afpassas, att trycket håller sig under det som öfre gräns bestämda. Blir det 
oaktadt ångbildningen så liflig, att trycket ytterligare stiger, och det tillåtna 
trycket öfverskrides, måste en anordning finnas, som skyddar pannan mot 
följderna af ett för dess hållbarhet vådligt tryck. Därtill användas säkerhets-
ventiler, genom hvilka ångöfverskottet får afblåsa. 

487. Olika slag af säkerhetsventiler. En säkerhetsventil består af 
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 häfstång verkar 
på ventilen. 

Omedelbart viktbelastade ventiler ha näppeligen någonsin användts för 
lokomotiv och finnas väl nu endast kvar å en del äldre land- och sjöpannor, 
och samma är förhållandet med de medelbart viktbelastade, ehuru de dock 
ännu ganska mycket användas å sistnämnda pannor. 

För lokomotiv användas uteslutande fjäderbelastade säkerhetsventiler. 
488. Det tryck, med hvilket ventilen skall belastas, bestämmes af ång-

trycket i pannan och ventilytan och erhålles i kilogram, om ångtrycket, ut-
tryckt i kilogram per kvadratcentimeter multipliceras med ventilytan, upp-
mätt i kvadratcentimeter. Denna produkt angifver hela det tryck, som söker 
att lyfta ventilen. 

Ar vcntilens diameter 100 mm = 10 cm och ångtrycket i pannan 12 kg per kvcm, 
måste ventilen belastas med ett tryck, som är 

12  .. ,Y¢ . 10 . 10 
= 942 kg. 4 

Vid omedelbart belastade ventiler måste således fjädern spännas så, att dess spänn-
kraft är lika med 942 kg. 

Vid en häfstångsventil åter blir belastningen på häfarmen en annan, beroende på 
häfarmens längd. 

489. Äldre säkerhetsventil. Bild 322 visar en äldre häfstångsventil, som 
mycket användts och äfven ännu användes för lokomotiv. Redan Stephen-
sons »Rocket» var utrustad med en liknande. Ventilen anbringas vanligen 
på domen. Anordningen utgöres af den egentliga ventilen 1, som hvilar 
på sätet 2, inpassadt i domlocket; vidare af en smidd häfarm 5, som har 
sin vridpunkt i fästet 4, hvilket är ingängadt i domlocket och slutligen af 
fjäderanordningen 7, som så är infäst mellan häfarmens ända och pannan, 
att fjädern genom en mutter 6 kan spännas mer eller mindre. Nära vrid- 

6  punkten 4 befinner sig en liten 
5 	 tapp 3, som, ledande fäst vid 

häfarmen 5, medelst den härdade 
spetsen trycker ventilen med ett 
visst af fjäderspänningen och af 
vikten på ventilens olika delar 
beroende tryck på sätet. Denna 
belastning motsvarar det gräns-
värde för ångtrycket, som lyfter 
ventilen. 

490. Dessa ventiler äga det 
felet, att när ventilen lyfter sig, 
då ångtrycket uppnått det högsta 
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tillåtna, öppnar den blott litet och ångan utströmmar genom en smal springa 
mellan ventilen och sätet. Men under tiden kan trycket i pannan stiga, 
oaktadt ventilen afblåser, och för att få en kraftig afblåsning, måste man 
lyfta på häfarmen eller lossa på muttern, så att fjäderns spännkraft minskas. 
För att ventilen skall säkert afblåsa och förhindra trycket att stiga för högt, 

323. Richardsons säkerhetsventil. 1: 3. 

måste den alltså antingen omställas för ett lägre öppningstryck eller också 
utbytas mot en annan större ventil. 

Det är på grund af denna otillförlitlighet, som för dylika ventiler före-
skrifvits, att de, då x  lokomotivet står stillalängre tid eller införes i lokomo-
tivstallet, skola aflastas genom att muttern, som spänner fjädern, lossas, 
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så att ventilerna öppna vid ett tryck, som är 2 till 3 kg lägre än pann-
trycket. Som dessa säkerhetsventiler med lätthet kunna öfverbelastas och 
således ej uppfylla de fordringar, som böra ställas på en säkerhetsventil, 
hafva de allt mera kommit ur bruk. Numera använda säkerhetsventiler äro 
så utförda, att de erbjuda full säkerhet för pannan. 

491. Richardsons säkerhetsventil. Den här i landet allmännast an-
vända säkerhetsventilen är den efter amerikanaren Richardson uppkallade. 
Det utmärkande för densamma är, att afblåsningsförmågan kan förändras, 
och ventilen så inställas, att trycket i ångpannan under inga förhållanden 
kan öfverstiga en på förhand bestämd gräns. 

I bild 323 visas, huru denna ventil är utförd. Mot sätet 13 stöder ven-
tilen 12, styrd på ångsidan af fyra mot hvarandra vinkelrätt ställda vingar 14. 
Trycket på ventilen från fjädern 8 öfverföres nedanför tätningsytan genom 
tappen 16. Därigenom blir ventilens jämnviktsläge säkrare. Fjädern, för-
nicklad till skydd mot rost, är i båda ändar skålformigt ursvarfvad för att 
passa mot de kulformiga brickor 6 och 10, mellan hvilka den är inspänd. 
Därigenom blir trycket vid inspänningen alltid riktadt efter fjäderns axel. 
Brickan 6 är förbunden med spännskrufven 3, och ventilspindeln 5 är fritt 

20 	 rörlig genom brickan. Brickan 10 där- 
emot är utförd i ett stycke med spindeln. 

59 	Fjädern spännes genom spännskruf- 
rya. 
IN-7=-Ii1111111111»11 	ven 3 i ventilens topp och skrufven låses 

genom låsmuttern 4. Skrufven är gängad 
i höljet 7, som genom balkarna 9 är 
förenadt med det yttre höljet 11, i hvilket 

a` 	( 	 underdelen 15, som upptill utgör ventil- 
sätet, är gängadt. Genom förskrufningen 
17 fästes ventilen å afsedd plats på pannan, 
20 bild 235, 2 bild 236 eller 6 bild 294. 

Då ventilen lyftes af ångtrycket, sam- 
mantryckes fjädern, hvarigenom dennas 
motstånd ökas och afblåsningen skulle 
ske som vid en vanlig ventil af äldre 
slaget, d. v. s. långsamt och under sam-
tidig tryckstegring, om ej de för denna 
ventil särskildt utmärkande anordningarna 
vidtagits. 

Öfverdelen af ventilen 12 har betydligt större diameter än själfva ventil-
öppningen och är • ytterst försedd med en nedåt riktad kant 21, och utom-
kring ventilsätet är skrufvad en ring 19, på insidan försedd med kanten 20. 
Denna ring kan skrufvas upp och ned med tillhjälp af något spetsigt verk-
tyg, som införes genom hålet 23 i ventilhöljet och som föres mot kug-
garna 18 i ringen, bild 323 och 324. Medelst stämskrufven 22 fastlåses 
ringen 19. 

492. Säkerhetsventilens verkningssätt. Som lätt inses, är det afstån-
det mellan de båda kanterna 20 och 21, som är bestämmande för afblås-
ningen. Om ringen uppskrufvas så, att detta afstånd blir obetydligt, blir 
den ringformiga ytan mellan dessa kanter, genom hvilken yta ångan vid af-
blåsningen skall utströmma, för liten för att lämna aflopp för den genom 
ventilen strömmande ångan, hvarför ventilen måste öppna sig mera, så att 
tillräckligt aflopp för ångan erhålles mellan kanterna 20 och 21. Detta 
möjliggöres därigenom, att ångan, när ventilen lyft sig, kommer att verka 
på den 'större ventilyta, som bestämmes af kanten 21, hvarigenom lyftkraften 

324. Ställring till Richardsons 
säkerhetsventil. 1: 3. 
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ökas och ventilen ytterligare böjes. Är ringen helt nedskrufvad, kommer 
den genom ventilen utströmmande ångan på grund af det stora afståndet 
mellan kanterna 20 och 21 att fritt strömma ut åt sidorna och ej trycka på 
den förstorade ventilytan; ventilen öppnar mindre, och afblåsningen blir ringa. 

Ar 	säkerhetsventilen genom skruf ven 3 inställd att öppna vid ett 
visst tryck, öppningstrycket, som är detsamma som pannans arbetstryck, och 
ringen 19 är uppskrufvad i sitt högsta läge, afblåser ventilen så godt som 
omedelbart efter det den öppnat eller börjat »fräsa», d. y. s. ajblåsnings-
trycket är ungefär detsamma som öppningstrycket, och då afblåsningen därvid 
är kraftig, sjunker trycket fort och ventilen stänger först vid ett tryck, 
betydligt lägre än öppningstrycket. Är ringen helt nedskruf vad, blir afblås-
ningen så svag, att tryckstegringen, sedan ventilen öppnat, kan uppgå till 
1-2 kg. 

66ö9ota t1le& , ooan x2    &tta,J¢ upp-nåo. '4Jan 
7.0 	  vcnti{atit Göljat a$fåoa 

5,o 

	

5.8 	 k- 4p,pmivir tnieft 

	

5.6 	  (albchtntrk. ) 

5.7 
5,2 
5,0 
1,8 
%6 
0 i0 20 30 '0 50 80 'W 
4a44to.ti 41.91.24., *om 4taiQrCt ,neboft tu}vato. 

325. Teckningöfver förloppet, då Richar sons säkerhetsventil afblåser. 

493. Stikerhefsvenfilens inställning. Til förtydligande af ringens verk-
ningssätt hänvisas till bild 325, som uppritats med ledning af försök, 
utförda af aktiebolaget Alpha med en 50 mm säkerhetsventil, uppsatt på en 
ångpanna med 6 kg arbetstryck. Af bilden framgår, att då ringen stod i 
sitt öfversta läge, afblåste ventilen redan efter en tryckstegring öfver öpp-
ningstrycket af 0,2 kg och så rikligt, att trycket genast började falla och ej 
kunde hållas högre än 5,s kg, trots fortsatt kraftig eldning. När eldningen 
därefter minskades, stängde ventilen först sedan trycket fallit till 4,75 kg. 

Nedskrufvades ringen 10 kuggar, stängde ventilen vid 5,45 kg tryck, och 
när ringen var nedskrufvad så mycket som motsvarade 70 kuggar å dess 
omkrets, tjänstgjorde ventilen som en vanlig ventil, d. v. s. afblåsningen var 
så svag, att trycket, sedan ventilen öppnat, steg ända till 7,4 kg, hvaremot 
stängningen, sedan trycket fått falla, inträffade omedelbart under afblåsnings-
trycket. 

När ringen ställdes i ett passande medelläge — i bilden 17 kuggar 
nedskrufvad — erhölls, från det ventilen börjat afblåsa, ingen tryckstegring, 

6.8 

	

6.6 	
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6.2 	
(4:ctiG14041.;04.34>tli.r 

	  Stämer4su turil. . 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



på samma gång som ventilen stängde, när trycket fallit endast obetydligt, 
omkring 0,1 kg under afblåsningstrycket. 

Då säkerhetsventilens ändamål är att under alla förhållanden skydda 
pannan mot för högt tryck, skall den inställas så, att den afblåser, då pan-
nans arbetstryck öfverskridits med högst 0,2 kg pr kvcm och icke stänger, 
förrän ångtrycket åter nedgått till omkring arbetstrycket. 

På grund af dessa fordringar framgår af bild 325, att det lämpligaste 
läget för ringen till ventilen i fråga är, då den nedskrufvats omkring 17 
kuggar. Afblåsningstrycket öfverstiger då ej 6,2 kg per kvcm och stäng-
ningstrycket är blott 0,1 kg per kvcm öfver arbetstrycket. 

Har ringen blifvit för långt nedskrufvad uppstår, förutom den svaga 
afblåsningen, en annan olägenhet, bestående däruti, att ventilen afger ett 
starkt, surrande ljud, när den afblåser. Denna företeelse, som i bild 325 
är an psven genom den vågiga linjen, inträffade vid de ofvannämnda försö-
ken redan, när ringen var 19-20 kuggar nedskrufvad och upphörde så små-
ningom vid 60-70 kuggar. 

Af det anförda torde tydligt framgå, att man medelst ringen inom gan-
ska vida gränser kan förändra ventilens egenskaper. Det är således af vikt, 
att ringen, innan ventilen tages i bruk samt efter hvarje reparation, blir in-
ställd i sitt rätta läge, d. v. s. ej så lågt, att ventilen afblåser surrande och 
otillräckligt, men ej heller så högt, att ångtrycket faller för mycket, innan ven-
tilen stänger. 

På detta sätt får man för hvarje säkerhetsventil utprofva det rätta lä-
get för ringen. Men därvid är att iakttaga, att ventilen först inställes för 
det för pannan afsedda arbetstrycket, d. v. s. ventilens öppningstryck. Ställ-
skrufven 3 skall, sedan ventilen inställts för öppningstrycket, fastlåsas och 
får ej vidare röras, ty skrufvas på den, medan ringen inställes, ändras i och 
med detsamma öppningstrycket. 

494. Man bör noga skilja på öppningstrycket och afblåsningstrycket. 
Det förra är det för pannan bestämda arbetstrycket, det senare är det, vid 
hvilket ventilen afblåser, och som ej bör öfverstiga det förra med mera än 
0,2 kg pr kvcm. Vid det förra börjar ventilen »fräsa», vid det senare 
» smäller» den. 

För att minska det starka ljud, som ventilerna förorsaka, då ångan 
afblåser, förses de med ljuddämpare, bestående af en ventilen omgifvande 
huf, genomborrad med små hål. 

495. På hvarje panna skola finnas två säkerhetsventiler, och af dem 
skall åtminstone den ena vara så inrättad, att en otillåten belastning af den- 

samma icke är möjlig. Denna ventil 
har därför öfver ställskrufven 3 en 
hätta 24, bild 326, som så är fäst 
vid ventilen, att ställskrufven är oåt- 

	

17- 	I 	komlig för obehöriga. Som afblås- iff ,' 	 Hingstrycket för ventilen kan höjas 
,~, 	genom ringens 19 nedskrufning, bör ttwial  äfven den försäkras mot obehöriga

förändringar af det för densamma 
afpassade läget. 

Den andra ventilen är vanligen 1  försedd med ett lättverk 2, bild 323, 
genom tråden 1 åtkomligt från hytten. 

326. Lås för ställskrufven till Richardsons Genom att draga i tråden kan man, 

	

säkerhetsventil 1: 3. 	 om så skulle påfordras, i förtid öppna 
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ventilen. Denna ventil brukar äfven inställas för ett öppningstryck, som är 
0,3 kg per kvcm högre än arbetstrycket, och dess afblåsningsförmåga göres 
äfven större därigenom, att ringen uppskrufvas närmare mot ventilen. Denna 
ventil afblåser således icke förr, än den förra visat sig otillräcklig. 

496. Ramsbottoms säkerhetsventil. En säkerhetsventil, som utförd på 
flera olika sätt, äfven vunnit stor utbredning, är den efter engelsmannen 
Bamsbottom uppkallade, bild 327. 

Belastningen öfverföres till de båda ventilerna 1 och 2 från de mellan 
ventilhusen belägna fjädrarna 9 och 10 genom häfarmarna 8 och 6 och de 
vid den senare fästa ventilspindlarna 3 och 4. Fjädern kan antingen spän- 

327. Ramsbottoms säkerhetsventil. 1: 10. 

nas genom en mutter 7, eller kan dess spännkraft förökas eller minskas ge-
nom en sträckning eller stukning af spindlarna 3 och 4. 

Genom handtaget 5, förenadt med häfarmen 6, kunna ventilerna lättas, 
om så erfordras. Tryckes handtaget nedåt, öppnas ventilen 2, lyftes det 
uppåt, är det ventilen 1 som öppnas. På grund af denna anordning kunna 
ventilerna ej öfverbelastas. 

På dessa ventiler, liksom på de äldre, är afblåsningsförmågan en gång 
för alla bestämd och är således ej i samma mån inställbar som på de i bild 
323 återgifna. 
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c. Matarapparater. 

497. Å de äldsta lokomotiven matades pannan liksom fasta pannor 
medelst vanliga sug- och tryckpumpar, som drefvos från tvärstycket eller från 
en excenter, vanligen backexcentern. Denna anordning hade emellertid den 
olägenheten, att pumpen endast tjänstgjorde, då lokomotivet var i rörelse. 
Då pannan emellertid äfven vid stillastående lokomotiv behöfver vatten, var 
man vid längre uppehåll tvungen att koppla lokomotivet 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 möjlig-
gjorde pannans matning, då lokomotivet stod stilla. 

498. Först genom den franska ingenjören Giffards uppfinning år 1858 
af ångstrålpumpen eller injektorn, som han kallade den, inträdde andra för-
hållanden. Till en början försågos lokomotiven med en pump och en in-
jektor, men så småningom utelämnades pumpen helt och hållet, och loko-
motiven utrustades med två injektorer. 

328. Förenklad bild af injektor. 

499. Injektorns anordning och verkningssätt. Ehuru under tider-
nas lopp en mängd olika anordningar af injektorer uppstått, äro dock 
hufvuddragen för dem alla desamma. En åskådlig bild af injektorn är fram-
ställd i bild 328. 

Genom röret 1 ledes ångan från pannan till injektorn, i hvilken den 
inströmmar genom det koniska röret 2. Detta utmynnar i rummet 3, hvilket 
genom röret 11 står i förbindelse med vattenbehållaren 13. Genom det ko-
niska röret 4 står rummet 3 i förbindelse med rummet 5, från hvilket dels 
ett annat koniskt rör 6 för till ventilen 7, dels röret 9 leder ut i fria luften. 
Genom röret 8 står ventilen 7 i förbindelse med pannan. 

Befinner sig injektorn i overksamhet, stå vattenytorna i behållaren 13 
och röret 11 i jämnhöjd, ty på båda råder den yttre luftens tryck. Genom 
röret 9 inkommer luften i injektorn, hvilken således är fylld med luft. Fram-
släppes en ångstråle genom röret 1, går den genom röret 4 och in i röret 
6, men som den ej äger tillräcklig kraft att lyfta ventilen 7, strömmar den 
ut genom röret 9. Till följd af vidhäftning mellan ångan och luften i in-
jektorn rycker ångan med sig luften i rummet 3 och röret 11 och genom 
röret 4 framrusar en blandning af ånga och luft, som lämnar injektorn ge-
nom röret 9. Härigenom uppstår luftförtunning i röret 11. Det på vatten- 
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ytan i behållaren 13 verkande yttre lufttrycket trycker upp vattnet i röret 
11, hvilket vatten, då det stigit så högt, att det når den genom röret 1 ut-
strömmande ångstrålen, förtätar ångan. Därvid afger ångstrålen sitt värme 
och sin på grund af hastigheten inneboende kraft åt vattnet, så att en upp-
värmd vattenstråle framströmmar genom röret 4 och in röret 6. Därefter 
öppnar -den ventilen 7 och inkommer i pannan. 

Röret 2 kallas ångmunstycket, röret 4 blandningsmunstycket och röret 6 
tryckmunstycket. Rummet 3 benämnes injektorns vattenrum. Därjämte kallas 
röret 11 sugröret och röret 9 spillröret, som tjänar som aflopp från spill-
rummet 5. Ventilen 7 kallas matarventil. 

500. Det egendomliga förhållandet, att ånga, som strömmar ut ur en 
panna, kan intrycka vatten i samma panna, synes vid första påseendet 
onaturligt, men förklarar sig därigenom, att hastigheten hos utströmmande 
ånga är många gånger större än hos från samma panna utströmmande vatten. 
Ångans större hastighet öfverföres i injektorn på matarvattnet, så att detta 
får en större hastighet än den, som det vatten skulle få, som mot injektorn 
skulle strömma från pannan, om matarventilen borttogs. Matarvattnets stora 
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 munstycket. 

På det att injektorn skall tjänstgöra väl, är det framför allt nödvändigt, att de den-
samma tillförda vatten- och ångmängderna stå i riktigt förhållande till hvarandra, och att 
vatten- och ångblandningen behörigt utfyller blandningsmunstycket. 

Då vattenstrålen utströmmar ur blandningsmunstycket 4, måste den ha en tempe-
ratur, som är lägre än den, som motsvaras af trycket i spillrummet 5, d. v. s. yttre luf-
tens tryck. Ar nämligen temperaturen högre, öfvergår en del af vattnet i strålen till 
ånga under inflytande af det i rùmmet 5 rådande lägre trycket. Därigenom vidgas strå-
lens tvärsnitt, så att endast en del af densamma kan komma in genom mynningen till 
tryckmunstycket 6. Den öfriga delen blåses ut genom spillröret 9. Härigenom förloras 
en del af ångan och det uppvärmda vattnet, och det kan till och med inträffa, att det 
vatten, som inkommer i tryckmunstycket, ej äger tryck nog att öppna matarventilen och 
intränga i ångpannan. Matningen upphör då fullständigt, 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 äfven spila, om 
matarvattnets mängd är för stor i förhållande till ångmängden. Vattnets hastighet blir 
nämligen då för ringa, för att vattnet skall kunna inkomma 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 äfven 
vara större, ju högre panntrycket är på grund af den högre temperaturen hos ånga af 
högre tryck. 

Emedan ångstrålens förtätning i injektorn sker på vägen från ångmunstyckets 
mynning till mynningen af blandningsmunstycket, är det således tydligt, att den riktiga 
storleken på afståndet a, bild 328, är af 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 O,ot 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 öfverstiga den, som motsvarar luftens tryck i rummet 5. 
Erfarenheten har visat, att om strålens medeltemperatur öfverstiger 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 tvär-
snitt 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 utfylla munstycket, måste detta afsmalna framåt. 

Tryckmunstyckets 6 minsta diameter är något mindre än diametern i mynningen 
af den mot . detta munstycke vända ändan af munstycket 4. Orsaken härtill är den, att 
strålen, då den lämnar munstycket 4, snörper ihop sig. Skillnaden mellan de båda mun-
styckenas diametrar skall motsvara storleken på insnörpningen. 
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329. Greshams injektor. 1: 4. 

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 inkommer 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 ökas dess tryck. Då vattnet kommer till matarventilen, 
är dess hastighet således betydligt minskad, men dess tryck förökadt, så att det förmår 
öfvervinna trycket inifrån pannan på matarventilen och lyfta denna och i följd häraf 
intränga i pannan. 

501. I korthet kan sägas, att en injektors verkningssätt är'följande: 
Angstrålen, som kommer till ångmunstycket, äger i och för sig° en 
stor hastighet, men genom munstyckets form ökas denna hastighet 
under ångstrålens gång genom detsamma. Denna stora hastighet 
meddelas åt vattnet i blandningsmunstycket, så att vattenstrålen 
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330. Greshams injektor. 1: 4. 	 lätt om vintern. De innan- 
för hytten uppsatta sugande 

injektorerna äro visserligen icke så utsatta för att frysa, men kunna däremot 
ofta vara svåra att sätta till. 

503. 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, får man därvid bortse 
ifrån, äfvensom från den värmeförlust, som åsamkas genom injektorns uppvärmning, och 
värmeutstrålningen från densamma. Injektorns verkningsgrad kan därför sättas i det 
allra närmaste lika med 100 %. 

504. Angifvande af en injektors storlek. Hvad som vid en injektor 
är viktigast att känna, är minsta diametern i tryckmunstycket, ty af den-
samma beror den mängd vatten, injektorn kan lämna. Utom med sitt namn 
betecknas därför äfven injektorerna med ett nummer, som tillika angifver 
ofvannämnda minsta diameter i millimeter. Ju högre nummer injektorn har, 
desto mera vatten lämnar den för samma ångtryck. 

Sedan Giffard gjorde sin uppfinning, ha en mängd injektorer af skilda 
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slag kommit till utförande. Här må endast redogöras för några af de i lan-
det numera använda. 

505. Greshams injektor, bild 329 och 330. Denna injektor består af 
ett utaf metall gjutet hus 4 och är anmärkningsvärd därigenom, att den till 
ett helt i sig förenar: ångpådragningsventilen, själfva injektorn samt matar-
ventilen med ventilhus, delar, som vanligen äro åtskilda och förenade med 
mer eller mindre långa rör. Injektorn, som är sugande, är vanligen fäst 
direkt vid bakre panngafveln medelst flänsen 14 eller också med ett gjutet 
mellanstycke, bild 369. Det enda utvändiga rör, som finnes förutom spillröret,. 
är det, som förenar injektorn med vattenbehållaren. Detta betecknas i bild 
329 med 25 och spillröret med 20. 

Genom flänsen 14 utmynna två kanaler 13 och 15, hvilka genom rör 
stå i förbindelse med det inre af pannan. Bild 331 visar en injektor upp-
satt på panngafveln. 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 slamafskiljare användes, i senare fallet, då dylik saknas. Vattnet 
bör ledas så långt fram som möjligt i pannan, där ångbildningen är minst 
liflig och således det inmatade vattnet verkar minst nedsättande på ång-
bildningen. Genom att vrida på ratten 29, bild 330, öppnas ångventilen 
28 och ånga tillföres injektorn genom kanal 15. Ångan, som inkommer 
genom 15 ledes till ångrummet 10, bild 329, hvarefter ångan går genom 
ångmunstycket 9 och suger upp vatten i vattenrummet 8. Vattnet kommer 
från vattenbehållaren å lokomotivet eller tendern genom röret 25 samt går 
genom kranen 22. Denna kran är i bilden visad öppen och stänges genom 
att föra handtaget 16 uppåt. Genom blandningsmunstycket 6-7, som är i 
två delar, inkommer vattenstrålen i tryckmunstycket 3, hvarefter vattnet fyll r 
rummet 2, lyfter spärrventilen eller matarventilen 12 och inkommer i rumme 
26. Då afstiingningsventilen 27 är öppen, hvilket den alltid skall vara, det 
fel ej finnes å injektorn, strömmar vattnet vidare genom kanal 13 in å 
pannan. 	 i 

Då det vintertiden ofta är nödvändigt att blåsa ånga från injektorn 
till vattenbehållaren för att förhindra, att rörledningen till densamma fryser, 
stänges kranen 19 medelst handtaget 11. Om därpå ångventilen 28 öppnas 
något, strömmar ångan genom röret 25 till vattenbehållaren. Därigenom 
uppvärmes äfven vattnet i behållaren. Medelst injektorn kan äfven vattnet 
tappas ur vattenbehållaren. Tillsättes injektorn, så att den spiller, tjänstgör 
den sedan som en häfvert, och vattnet rinner från vattenbehållaren. Vatten 
kan äfven ledas från spillröret till asklådan för att släcka askan. 

Sitter injektorn lägre än högsta vattenståndet i vattenbehållaren, och 
vattenregeln är otät eller sådan saknas, rinner en del vatten ut genom injek-
torn, såvida ej regleringskranen 22 är stängd. Är så förhållandet, och ång-
ventilen eller matarventilen är otät, så att ånga läcker in i injektorn och där till 
en del förtätas, samlar sig vatten i rummet 8 öfver kranen 22. För att af-
leda detta vatten är kiken försedd med tvenne hål 21 och 23, hvilka, då kra-
nen är stängd, förbinda rum 8 med kanal 24 och således med spillröret 20, 
hvarigenom vattnet afrinner. 

För munstyckenas rengöring och tillsyn bortskrûfvas hufven 1, hvar-
efter samtliga munstycken lätt och fort kunna uttagas med därtill afpassade 
nycklar, oaktadt pannan befinner sig under ånga. 

Bortskrufvas täckmuttern 30, är matarventilen 12 åtkomlig; dock måste 
man dessförinnan stänga ventilen 27. Mellan öfverdelen af täckmuttern och 
ventilspindeln finnes vatten, som tjänar som buffert, då ventilen lyftes, så 
att den ej så hårdt skall slå mot muttern. 
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Förutom sugande är denna injektor äfven återsugande, hvarmed menas, 
att, om af en eller annan anledning, t. ex. luftblåsor i matarvattnet eller-
häftiga skakningar eller ryckar, ett afbrott sker i tillförseln af matarvatten, 
injektorn omedelbart fortsätter att arbeta, så snart orsaken till afbrottet 
försvunnit, utan att den behöfver stängas och på nytt igångsättas. Härtill 
bidrager munstycket 6. Detta munstycke kan nämligen förflytta sig ett 
stycke längs sin axel. Då det intager det läge, som bild 329 a angifver, 
afgår det i injektorn inkomna vattnet, genom spillröret 20. För att injektorn 
skall mata, måste den från munstycket 6 utstående skif van 17 sluta till 
mot den från munstycket .7 uppstående kanten 18, hvilket äfven är fallet, 
då injektorn är i overksamhet. Munstycket 6 är försedt med vingar, som 
styra detsamma i nedre delen af munstycket 3. Dessa vingar äro vridna 
efter en skruflinje med stor stigning, hvarigenom förhindras att de slita 
upp spår i munstycket 3. 

Förloppet, då injektorn arbetar, är följande: 
Då ånga påsläppes, fylles till en början munstycket 7 under skifvan 

17 med en blandning af ånga och luft och genom blandningens tryck på 
skifvan lyfter sig munstycket 6, hvarigenom en öppning uppstår rundt om 

331. tippsättning af Greshams injektor. 1: 70. 

kring skifvan, bild 329 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 mun-
stycket 6, rycker den med sig luften, som finnes under skif van 17, hvari-
genom luftförtunning uppstår under skifvan. Trycket under skifvan blir 
således mindre än öfver skifvan, hvarest yttre luftens tryck verkar genom 
spillröret 20. Ofvertrycket uppifrån på skifvan tillsammans med munstyckets 
vikt sänker munstycket, så att skifvan trycker mot kanten 18, hvarvid den 
kraft öfvervinnes, som på grund af friktionen mellan vattnet och munstycket 
6 söker lyfta detta. Den luft, soin möjligen läcker in mellan skifvan 17 
och kanten 18, bortföres af vattenstrålen, som strömmar mellan munstyckena 
7 och 6, hvarigenom luftförtunningen bibehålles under skifvan 17, och mun-
stycket förblir nedtryckt mot kanten 18. 

Under vattenstrålens gång mellan munstyckena 6 och 3 kommer den 
äfven i beröring med luften i spillrummet 5. Luften ryckes med af vatten-
strålen, och således uppstår genom spillröret en svag sugning. Stänges så-
ledes kranen 19, uppstår luftförtunning i spillrummet. Trycket öfver skif van 
17 minskas, och till slut finnes intet öfvertryck mera, hvarför friktionskraften 
mellan vattnet och munstycket 6 rycker detta upp från kanten 18. Däri- 

16 
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332. Monitorinjektorn. 1: 4. 

Injektorn arbetar på följande sätt. Vattenventilen 20 öppnas, hvarvid 
handtaget 3 visar nedåt. Därefter öppnas sugventilen 8, då ångan från 
ångröret 4 strömmar genom röret 19, munstycket 17 och spillröret 18 ut i fria 
luften, sugande upp vattnet till vattenrummet 9. Sugningen sker genom 
de små kanalerna i delen 13 af det för detta ändamål delade blandnings-
munstycket. Munstycket 13 är dock ej löst, utan skrufvadt vid den andra 
delen 11. Från vattenrummet 9 inkommer vattnet i det dubbla munstycket 
11-13, och genom hålen i munstycksdelen 13 rinner det ut genom röret 18. Så 
snart som vattnet synes i röret 18, öppnas ångventilen 7 och ventilen 8 stänges, 
hvarefter injektorn är i verksamhet. Vattentillförseln regleras med ventilen 20. 

Sugmunstycket är således vid denna injektor skildt från stora ångmun-
stycket och har särskildt aflopp till yttre luften, i motsats mot hvad fallet 
är med de flesta sugande injektorer med särskild suganordning, där denna 
är förenad med stora ångmunstycket. 

V 
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genom afbrytes matningen till pannan, och den genom munstycket 9 i injek-
torn inströmmande ångan tränger ut vattnet ur injektorn och inströmmar 
genom vattenrummet 8 och sugröret 25 i vattenbehållaren. Häraf begagnar 
man sig för att värma vattnet i vattenbehållaren, då detta är behöfiigt eller 
för att »blåsa igenom» föreningsrören (stycket 555). 

506. Monitor-injektorn, bild 332. Denna injektor finnes uppsatt på 
de från Amerika för statens järnvägar inköpta lokomotiven. 

Injektorhuset består af två hufvuddelar, förenade i skarfven 10. Ge-
nom röret 4 ledes ångan till injektorn och genom 21 vattnet, och genom 15 
strömmar matarvattnet till pannan. Injektorn är försedd med en särskild 
sugventil 8, som öppnas och stänges genom handtaget 2, vidare med en särskild 
ångventil 7, som betjänas medelst handtaget 1, samt med vattenventilen 20 med 
handtaget 3. Genom skrufven 12 stänges spillvattenafloppet 18. 

kaimi 
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507. Friedmanns injektor, bild 333. Liksom Greshams injektor är 
äfven denna fäst omedelbart vid panngafveln med en fläns 14, genom hvil-
kens tvenne kanaler 15 och 16 ånga och vatten passera till och från injek-
torn. Ångan tillföres injektorn genom 16 samt genom ventilen 11, fäst 
på spindeln 12. Denna spindel föres upp och ned genom häfarmen 26 och 
handtaget 25. Då handtaget föres så, att spindeln 12 drages nedåt, aflägs-
nar sig ventilen 11 från sätet, och ångan inströmmar genom de små kana-
lerna 9 och vidare genom den ringformiga öppningen mellan de båda mun-
styckena 8 och 17 och 8 och 6 samt därifrån ut genom spillventilen 7, som 
af sin tyngd hålles sluten, men af ångan slås upp. Vattnet suges därvid upp 

333. Friedmanns injektor. 1: 5. 

i vattenrummet 18. Sänkes ventilen 11 ytterligare, så att den öfver ventilen 
befintliga tappen 10 helt öppnar ångtilloppet genom ångmunstycket 8, upp-
suges vattnet till blandningsmunstycket, som egentligen består af tre med 
hvarandra förenade delar 2, 3 och 4. Då därvid luftförtunning uppstår i 
spillrummet 5, slutes ventilen 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 blandningsmunstycket, 
dels från injektorns vattenrum 18, dels från spillrummet 5, som följaktligen 
äfven tjänstgör som vattenrum. Genom matarventilen 13 och kanalen 15 
inkommer vattnet i pannan. 
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Vrider man på kranen 21, kan den inmatade vattenmängden betydligt 
minskas, i det att först kanalen 20 afstänges och sedan tilloppskanalen till 
vattenrummet 18 minskas. Om medelst skrufven 24 ventilen 7 stänges, 
kan ånga inblåsas i vattenbehållaren, och om ventilen i kanal 15 stänges, 
samt vid förskrufningen 23 fästes en slang, kan injektorn användas för 
eldsläckning eller uppfordring af vatten. 

508. Felaktigheter å injektorer. Att en injektor blir obrukbar kan 
bero af flera orsaker. 

1). Ångan strömmar genom injektorn, utan att denna matar. Orsaken 
härtill ligger i, att den ur blandningsmunstycket utströmmande strålen ut-
vidgar sig, beroende på bristande förtätning af ångan, för ringa vattentill-
lopp, för stort ångmunstycke eller för kort afstånd mellan mynningarna på 
äng- och blandningsmunstyckena; vidare därpå, att "injektorn genom uppre-
pade misslyckade försök att sättas i gång blifvit för varm. Har vattnet i 
vattenbehållaren af en eller annan anledning blifvit för varmt, måste å 
närmaste vattenstation nytt, kallare vatten påfyllas. 

För att möjliggöra matning skall man söka sänka ångtrycket två till 
tre kilogram: Detta sker bäst genom att utsläppa ånga från pannan genom 
cylindrarnas utblåsningsventiler, sedan bromsen först tillsatts, eller ock att 
låta ångan utströmma i det fria genom den ena injektorns spillrör, sedan 
sugledningen från vattenbehållaren stängts Innan denna injektor åter kan 
användas för matning, måste den naturligtvis afkylas. 

Finnas luftläckor å sugröret till injektorn, matar den likaledes ej, 
emedan luftförtunning då ej kan uppstå i injektorn, och således vattnet ej 
sugas upp till densamma. 

2). Injektorn arbetar, men spiller. Orsaken härtill är att söka i mot-
stånd i matarröret eller matarventilen på grund af anhopningar af pannsten 
därstädes eller annat hinder. Orsaken kan äfven vara för lågt ångtryck i 
pannan, våt ånga eller för starkt vattentillopp till injektorn. Därför måste 
i en panna, som skall kallna, tillräckligt med vatten inmatas, innan trycket 
sjunkit för mycket. Se äfven stycket 500. 

3). Injektorn matar bra, men släpper plötsligt. Orsakerna härtill äro att 
söka i stötar och ryckar under lokomotivets gång. Därvid erhåller vattnet i 
vattenbehållaren en vågrörelse, så att vattentillflödet till injektorn mer eller 
mindre afbrytes. Äfven närvaron af luft i pannan som en följd af bromsning 
med motånga (styck. 989) kan vara orsaken till ett afbrott i matningen och detta 
på den grund, att den luft, som med ångan kommer till injektorn, ej för-
tätas i blandningsmunstycket, utan åstadkommer ett afbrott i strålen. Sedan 
luften släppts ut genom säkerhetsventilen eller sotaren, arbetar injektorn åter 
väl. Samma verkan har äfven den luft, som i form af luftblåsor stundom 
medföljer matarvattnet. Sugröret till injektorn kan äfven tilltäppas genom 
orenlighet, som inkommit i vattenbehållaren och från denna till sugrören. 

4). Matarventilen är otjänstbar. Hänger matarventilen upp sig, eller 
lägger sig något mellan ventilen och dess säte, utströmma genom spillröret 
vatten och ånga. Man hjälper sig i detta fall därigenom, att spillventilen 
eller kranarna i spillröret och sugröret stängas, hvarefter injektorns ångventil 
öppnas. Angan trycker då underifrån på ventilen och med en hammare 
slår man sakta på ventilhuset, hvarvid ventilen i de flesta fall lossnar och, 
sedan ångventilen stängts, faller ned på sitt säte. 

För att försäkra sig om, att matarventilen ständigt sluter väl till, låter 
man injektorn »släppa», d. v. s. först stänges vattenventilen och sedan 
ångventilen. Därigenom afbrytes plötsligt vattenstrålen, ångan rusar genom 
spillröret ut ur injektorn, och matarventilen tryckes hårdt mot sitt säte. 
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5). 	Injektorn tjänstgör ej alls. Orsaken, härtill är mången gång bristande 
underhåll, 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 hjälplokomotiv. 

509. Bestämmelser angående matarapparater. Hvarje panna skall 
vara försedd med två matarapparater. Dessa skola vara af hvarandra full-
komligt oberoende och hvar för sig gifva så mycket vatten, som i pannan 
under vanliga förhållanden förbrukas. Förutom en själfstängande ventil i 
matarapparaten eller mellan denna och pannan skall finnas en afstängnings-
anordning i matarledningen omedelbart invid pannan för att hindra vattnet 
att vid inträffande felaktighet hos matarapparaten eller tillhörande ventiler 
afrinna från pannan. 

510. Ångventil för Injektor. Vid såväl Greshams som Friedmanns 
injektorer äro ångventil, matarventil och afstängningsventil inbyggda i injek-
torn. För andra injektorer åter måste dessa ventiler uppsättas särskildt för 
sig, och förenas de båda senare 
vanligast i ett och samma ventil-
hus, som fästes vid pannan, där 
matarledningen införes. En ensam 
ångventil visas i bild 334. Den 
består egentligen af två ventiler 
3 och 4, af hvilka den förra är 
fast förbunden med ventilspin-
deln 2, den senare löst fäst å 
spindeln under den förra ven-
tilen, för hvilken den tillika bil-
dar säte. När handtaget 1 lyftes, 
öppnas först ventilen 3 och 
genom de små kanalerna 5 i ven-
tilen 4 inströmmar ånga från 
pannan genom röret 7. Då den 

 

stora ventilen 4 därigenom er-  
håller tryck äfven på undersidan, 	 ~o 	

~ 
 .0110 

blir den delvis aflastad och låter 	 4~ ~~ ~ 
således lättare öppna sig. Ge- 
nom röret 6 ledes ångan till in- 
jektorn. 

511. Matarventil. Bild 335 
återgifver en matarventil 1, för- 
enad med en afstängningskran 4. Genom röret 2 kommer vattnet från 
injektorn, lyfter ventilen 1 och genom den öppna kranen 4 inströmmar 
vattnet i pannan vid 3. 

512. Matarröret från injektorn till matarventilen, när dessa äro skilda 
åt, utgöres af ett kopparrör, på lämpligt ställe försedt med en krök eller 
böjning, s. k. utvidgningskrök (expansionskrök), som verkar fjädrande vid 
rörets längdförändring genom temperaturväxlingen, då injektorn sättes i gång 
eller afstänges. A matarrörets lägst belägna punkt anbringas en liten af-
tappningskran för det vatten, som samlar sig i röret, och som vintertiden 
lätt fryser, om det ej aftappas, då lokomotivet står ouppeldadt. 

513. Försök ha företagits för att utröna de förändringar i tempera-
turen hos vattnet i pannan, som ske, då vatten inmatas i pannan. Det 
visade sig därvid, att före inmatningen af vatten var temperaturen hos 
vattnet i pannan i närheten af eldstadstubplåten några grader högre vid 

334. Ångventil für injektor. 1: 5. 
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rundpannans botten än vid vattenytan, 
1111. INI som  stod i jämnhöjd med visaren för 

	

,~
~~ 

	

lägsta vattenståndet. Sedan så mycket 
l 	.~ ~~ ~ 	vatten inmatats i pannan, att vattenstånds- 

	

" 	k~
, 	glaset blifvit fullt, hade den öfre tempera- 
_.~ turen sjunkit 20-3°, men temperaturen 

	

1. it 	 vid bottnen däremot 500-600. Hvilken 

	

47111=4 •' .  —  Lott 	ofördelaktig inverkan detta skulle ha sär- 

	

_  ainie. 	 0 	skildt på de nedre tuberna framgår däraf, 
IIII 	till 	 '~ 	att vid en så stor temperatursänkning för =N .  LI 	 ~ 	M 	

kortas tuberna 2-3 mm. Detta är hufvud- 

	

j~ j  r  ~j 	 orsaken till, att de nedre tuberna så ofta 

	

? 	 blifva läck. Särskildt frestas tuberna, då 
vatten inmatas i pannan, sedan elden 

335. Matarventil för injektor. 1: 6. blifvit utrakad, och de flesta tubläckor 
äro att söka i detta missförhållande. 

Vatten får ej utan nödtvång inmatas i pannan., sedan furen 
utrakats liksom ej heller under pågående slaggning. 

d. Vattenståndsmätare. 

514. Vattenståndet. I en ångpanna bör ej finnas för mycket och får 
ej finnas för litet vatten. För mycket vatten lämnar dåligt utbyte på grund 
af för våt ånga, och för liten vattenmängd kan orsaka pannans förstöring 
genom torrkokning, d. v. s. att eldytan eller delar af densamma blottas på 
vatten och bli mer än tillåtet upphettade eller till och med glödande (styckena 
548 och 729). Härigenom förlora eldstadsplåtarna sin motståndskraft mot 
ångtrycket och intryckas eller brista. Alla af elden berörda ytor i en ång-
panna skola därför täckas af ett tillräckligt djupt lager vatten. Den högst 
belägna eldytan i en lokomotivångpanna utgöres af innereldstadens tak. Det 
lägsta tillåtna vattenståndet bestämmes sålunda af detta eldstadstak, och finnes 
i författning föreskrifvet, att vattenståndet ej får sjunka lägre än 100 mm 
öfver inre eldstadstakets högsta punkt. Detta gäller för normalspårlokomotiv. 
För smalspårlokomotiv är den nedre gränsen för vattenståndet bestämd till 
80 mm öfver högsta punkten å innereldstadens tak. 

515. Vattenståndsmätare. Det är således nödvändigt, att en anord-
ning finnes, som möjliggör iakttagandet af vattenståndet i pannan. De där-
till använda vattenståndsmätarna utgöras af glasrör, vattenståndsglas, som stå 
i förbindelse med pannans inre eller af profkranar, genom livilkas öppnande 
man kan bedöma vattenståndet. Vattenståndsmätarna skola vara två stycken 
och vara af hvarandra fullkomligt oberoende. Förr utgjordes de af ett 
vattenståndsglas och en sats profkranar, men numera skola två vattenstånds-
glas användas. Såväl vattenståndsglasen som profkranarna anbringas i 
regeln på eldstadens bakgafvel och vattenståndsglasen på så sätt, att vatten-
ståndet kan af såväl förare som eldare iakttagas. 

516. Vatten ståndsglas. Vattenståndsglaset grundar sig på förhållandet 
mellan förenade (kommunicerande) kärl (stycket 81). Anordningen består 
af ett glasrör, insatt i ett öfre och ett nedre metallhus, och kallas det hela 
för ett glasrörsställ. Detta står i förbindelse med pannans inre genom två 
kranar, hvilka vid brott af glasröret kunna stängas och förhindra ånga och 
vatten att utströmma. Dessutom äger den nedre delen af glasrörsstället en 
aftappningskran för glasrörets genomblåsning. 
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De äldsta vattenståndsglasen voro mycket enkla och bestodo af glas-
rörsstället med behöfliga afstängningskranar, men saknade själfstängande an-
ordningar, så att vid glasrörsbrott såväl ånga som vatten strömmade ut i 
hytten, och om man ej lyckades stänga kranarna, gjorde vistelsen i hytten 
omöjlig. 

Som det vid glasrörsbrott är det utströmmande vattnet, som vållar de 
största olägenheterna, därigenom att de personer, som vistas i hytten, lätt utsättas 
för att blifva skållade, försågs till en början det nedre glasrörshuset med en 
själfstängande anordning, som vid glasrörsbrott hindrade vattnet att utströmma. 
Numera förses äfven det öfre glasrörshuset med en liknande själfstängnings-
anordning. 

336. Sj älfstängande vattenståndsglas. 1: 5. 

517. Själfstängande vattenståndsglas. Det mest använda glasrörsstället 
visas i bild 336. De båda glasrörshusen 6 och 20 äro med flänsarna 1 och 24 
fastskrufvade vid på panngafveln nitade pålägg (24 och 25 bild 235). Glasröret 
10 skall så afpassas till sin längd, att då dess nedre kant stöder mot ringen 16 
i nedre glasrörshuset, dess öfre kant når under kanalen 11 i öfre glasrörshuset. 
Då kranarna 12 och 14 äro ställda såsom bild 336 a visar, står glasröret genom 
kanalerna 3 och 13 i öfre huset och 15 och 25 i det nedre i förbindelse 
med pannans inre, och vattenytan i glasröret är således i jämnhöjd med 
vattenytan i pannan. På det att vattnet ännu vid lägsta vattenstånd skall 
vara synligt i glasröret, måste det nedre glasrörshuset uppsättas så lågt, att 
vattenytan ej döljes af packningsnnttern 30. 
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I hvardera glasrörshuset finnes en kula 4 och 17. Dessa kulor ha till 
uppgift att göra glasrörsstället själfstängande. Springer glasröret af 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 af det lika trycket omkring dem falla från sätena och lämna 
förbindelsen till pannan fri. För att kulorna skola tjänstgöra nöjaktigt, 
måste de ständigt vara rena och fria från pannstensafsättningar, hvarför de 
skola noggrannt efterses. 

Som synes af bilderna, är den öfre kranen försedd med två borr-
hål 2 och 3, den undre däremot med endast ett hål 15, samt öfre glas-
rörshuset med en extra kanal 11. Denna kanal samt det mindre hålet 2 
i öfre kranen ha till ändamål att underlätta glasrörets genomblåsning. Det är 
nödvändigt att allt emellanåt låta ånga och vatten genomströmma glasrörs-
stället för att därigenom rensa detsamma. Därvid ställas kranarna 12 och 14 
som bild 336 c visar. Genom are kranens båda borrhål och kanalen 11 
strömmar ångan under kulan och således oförhindrad af denna genom glas-
röret, nedtryckande kulan 17 i nedre glasrörshuset och ut genom den öpp-
nade aftappningskranen 23 och röret 22. Genom nedre kranen 14 strömmar 
vattnet kortaste vägen ut. 

518. Ett godt och riktigt insatt glasrör kan hålla i månader och brister 
i de flesta fall genom yttre åverkan. Men glasrören kunna äfven utslitas; de bli 
tunnare genom vattnets inverkan och brista slutligen. Glasröret måste alltige-
nom, såväl invändigt som utvändigt, vara fullkomligt rundt och öfverallt ha 
samma diameter och godstjocklek samt vara fritt från blåsor och slaggrester. 
Ändytorna måste vara vinkelräta mot rörets axel, och skall glasröret på något 
ställe afskäras, måste detta ske med största försiktighet, så att ej spänningar 
och små sprickor uppstå, som kunna förorsaka dess förtidiga bristning. 

519. Utbyte af glasrör. Skall nytt glasrör insättas, då pannan be-
finner sig under ångtryck, ställas kranarna såsom bild 336 b visar, hvarvid 
förbindelsen med pannans inre är afbruten. Därefter skrufvar man lös den 
nedre packningsmuttern 30 och borttager packningen samt det kvarsittande 
glaset, lossar något på ofre packningsmuttern 27 samt skrufvar bort kick-
muttern 26 och med det nya glasröret skjuter ut den i öfre glasrörshuset 
sittande glasrörsbiten, undvikande att skada den are packningen, ty denna 
kan i regel ånyo användas. Den nedre däremot måste för hvarje gång 
ersättas med ny. Låter sig ej insättningen utföras på detta sätt, uttages 
packningen äf ven ur öfre glasrörshuset, nya packningar samt stoppringarna 
eller gl anderna 28 och 29 jämte packningsmuttrarna 27 och 30 trädas på 
glasröret, hvarefter detta först nedifrån föres in i öfre glasrörshuset och där-
efter i det nedre. 

Sedan glasröret blifvit insatt och packningsmuttrarna åtdragits, men ej 
för hårdt, öppnas försiktigt de båda kranarna 12 och 14. Om därvid den 
are eller nedre kranen först öppnas är tämligen likgiltigt, men vanligtvis 
öppnar man först den öfre. I hvarje fall är det dock förmånligt, att under 
tiden hålla aftappningskranen 23 öppen och först därefter långsamt stänga 
den, så att glaset småningom uppvärmes. 

Allt emellanåt händer, att ett glasrör brister, och ofta gif ver sig detta 
i förväg tillkänna därigenom, att glasröret blir fuktigt i närheten af pack-
ningsdosorna, glasröret som det heter »svettas». När detta inträffar, bör 
det fortast möjligt utbytas. 

Har glasrörsbn'ott inträffat och själfstängningsanordningen tjänstgjort, 
har man endast att stänga glasrörsställets kranar och vid lämpligt tillfälle 
insätta ett nytt glasrör. Finnes icke någon själfstängande anordning, eller 
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har den ej gjort tjänst, måste kranarna fortast möjligt stängas, hvarvid den 
nedre kranen stinges först, så att ej det varma vattnet sprutar omkring och 
åstadkommer brännskador. Ångan, som kommer från det öfre glasrörsstället, 
är 	i . detta . af seende.. mindre farlig. Finnas två glasrörsställ och röret i det 
ena brustit, kan man reda sig för återstoden af färden med det andra stället; 
är pannan försedd med profkranar, får man söka hjälpa sig fram med dessa, 
tills man får tid göra glasrörsstället i ordning. För att glasrörskranarna 
liksom alla andra viktigare kranar ej skola fastna, utan vara lättrörliga, böra 
de allt emellanåt insmörjas med någon fet smörja, som ej så lätt torkar. 
Härtill användes s. k. kiksmörja, hvilken kan beredas af 4 delar smält talg, 
2 delar smält vax och 1 del smält kautschuk jämte en liten tillsats af fin-
slammad grafit, hvilka delar mycket noga sammanblandas med hvarandra. 
Därjämte bör man allt emellanåt, och särskildt då lokomotivet tages i tjänst, 
vrida på kranarna för att öfvertyga sig om, att 
de äro lättrörliga och således användbara, om så 	'2 I 
skulle påfordras. 	 ~ 

520. Glasrörsskydd. För att de i hytten 
befintliga personerna skola skyddas för de vid 
glasrörsbrott kringflygande glasskärfvorna, skall 
hvarje glasrör omgifvas af ett glasrörsskydd, som 
antingen utgöres af ett galler eller af glasskifvor 1, 	 j 
bild 337. Dessa äro insatta i en ram 2, hvilken 
medels hållarna 4 och 5 upphänger vid skrufvarna 
7 och 18, bild 336, på glasrörsstället. Springan 3 
i ramen har till ändamål att vid glasrörsbrott 
afleda trycket mellan glasskifvorna, så att dessa 
därvid ej i sin ordning brista. 

521. Felvisning af vattenständsglas. Att 
ett vattenståndsglas visar fel, d. v. s. att vatten-
ytan i glasröret ej öfverensstämmer med vatten-
ytan i pannan, beror väsentligen på två orsaker: 

1). Att kanalerna genom glasrörshusen in till 
pannan grott igen. 

2). Att någon af packningarna kring glas- 
röret lagt sig för en af dess mynningar. 

Af det i vattnet i pannan befintliga slam- 
met tilltäppas kanalerna i glasrörsstället mer 
och mer, vattnet i glasröret följer allt långsammare 
vattnets rörelser i pannan, det höjer och sänker 
sig sakta, tills slutligen någon af kanalerna helt 
igentäppts, då vattnet i glasröret intager en helt annan höjd än i pannan. 
Därför skola glasrören, som förut nämnts, ofta genomblåsas, hvarjämte 
kanalerna 13 och 25, bild 336, allt emellanåt måste upprensas med en grof 
ståltråd, som införes ända in i pannan. För att möjliggöra denna rensning 
finnas de båda skrufvarna 8 och 19. 

För att undersöka, hvilken af de båda kanalerna, som är tilltäppt, går 
man tillväga på följande sätt. Nedre kranen 14 stängel, hvarvid vattnets 
spel i glaset, om sådant förekommit, upphör. När kiken åter öppnas, måste 
vattnet på nytt komma i rörelse, samma rörelse, som det har i pannan 
som följd af lokomotivets rörelser. År detta icke fallet, så är vattentilloppet 
täppt. Stänges öfre kranen, stiger vattnet i glasröret till följd af ångans i 
detsamma förtätning och det i följd däraf minskade trycket öfver vattnet i 
glasröret, och glaset fylles snart. Då den öfre kranen åter öppnas, måste 

337. Glasrörsskydd. 1: 5. 
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vattenytan genast återtaga sitt ursprungliga läge, emedan i motsatt fall ång-
kanalen är tilltäppt. 

Ett vattenståndsglas kan äfven visa falskt af den anledningen, att en 
eller båda glasrörskranarna icke äro helt öppna eller att aftappmngskranen 
ej är fullt stängd. 

Det förekommer ofta, om glasröret är för kort eller nedtill ej sluter väl 
till mot ringen, och om enbart gummiringar användas som packning, att 
dessa, som uppmjukats af det varma vattnet, pressas in under glasrörets 
mynning. Härigenom tilltäppes glasröret mer eller mindre, och vattnets spel 
i röret sker långsamt. Denna olägenhet, som inträffar mera sällan med ötre 
packningen än med den nedre, måste så fort som möjligt afhjälpas genom 
utbyte af den dåliga packningen mot en ny. Tillfälligt kan man afhjälpa 
felet genom att stänga den nedre kranen och öppna aftappningskranen och 

låta ångan från öfre kranen 
strömma genom röret. För 
att så mycket som möjligt 

	

4 	 i 	. 	förebygga denna olägenhet 
användes som packning in-
nerst närmast glasrörets än- 

~,~_'' 

	

	dar asbestgarn eller dylikt, 
och därutanför anbringas 
gummiringarna. Helt und-
viker man denna olägenhet 
genom att använda den i 
följande stycke omnämnda 
packningen och glasröret. 

522. Strubes själf- 

	

` 	 tätande vattenståndsglas, 

	

~_ 	 0 	bild 338. Glasrörets 6 nedre 
' 	 ~ 	7 r ,Z 	ända är formad till en flans 

8 	g 	Ad 	 ° ' 	8 	11, och packningen utgöres 
~- 	~~ 	af linsformade gummiring- 

ar   5 och 9 en för hvardera 
ändan af glasröret. Före 
insättningen af ett glasrör 
rengöras gängorna i såväl 
packningsmuttrarna 2 och 
10 som å packningsdosorna 
3 och 8, så att muttrarna 
med handen lätt kunna full-

ständigt gängas på dosorna. Därefter träder man på glasröret först den nedre 
gummiring en 9, sedan stoppbrickan 7 och-nedre packningsmuttern 10; vidare 
öfre packningsmuttern 2, stoppbrickan 4 och sist den öfre gummiringen 5. 
Glasröret föres därpå nedifrån in i öfre packningsdosan så långt, att den 
nedre rörändan kan föras ned i nedre packningsdosan, hvarefter den nedre 
gummiringen medelst packningsmuttern 10 skrit fnas in i packningsdosan. 
Därvid fasthålles glasröret, så att det ej kommer för långt ned. Muttern 
skall skrufvas ned så långt, att stoppbrickan 7 pressas mot kanten af pack- 
ningsdosan, på det att gummiringen ej skall kunna tryckas ut. På samma 
sätt förfares med den öfre packningen. Gummiringarna få ej stötas in i 
packningsdosorna. 

Då glasrörskranarna öppnas, pressar ångtrycket gummiringarna mot 
packningsdosornas väggar och mot glasröret, och tätning erhålles. 

338. Strubes själftätande vattenståndsglas. 1: 5. 
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523. Olika vattenstånd. Man urskiljer i en panna två slags vatten-
stånd: det verkliga och det skenbara. 

524. Det verkliga vattenståndet är det, som motsvarar den mängd 
vatten, som pannan innehåller, och som synes i vattenståndsglaset, då lokomo-
tivet står stilla på ett vågrätt spår: Egentligen skulle man härtill älven foga den 
betingelsen, att vattnet vore kallt, ty så snart som pannan börjar eldas upp, 
höjes vattenytan på grund af vattnets utvidgning genom värmet. Men denna 
omständighet har endast då betydelse, när pannan skall afsvalna. Har, sedan 
lokomotivet slutat sin tjänstgöring, ej tillräckligt med vatten inmatats i pan-
nan, kan inträffa, att vattnet vid afsvalningen på grund af sammandrag-
ningen sjunker så mycket, att vattenytan ej blir synlig i vattenståndsglaset. 
Huru mycket vatten pannan då innehåller, är således svårt att afgöra, och 
måste påfyllning af vatten ske, innan pannan ånyo uppeldas. 

525. Helt annat förhåller det sig med det skenbara vattenståndet. 
Öppnas regulatorn, höjes vattenytan på grund af sjudningen i vattenmassan, 
då ångblåsorna uppstiga mot ytan, och vattenståndet i pannan blir följakt-
ligen högre än det verkliga. Skillnaden i vattenstånd vid öppen och stängd 
regulator kan växla mellan 30 till 70 mm, allt efter pannans storlek och 
ångbildningens liflighet. 

526. Vidare skiljer sig vattenståndet i stigning eller lutning från det 
å vågrät bana till följd af pannans lutande läge, så att det i stigning är 
högre, i lutning lägre vid pannans bakända, där vattenståndsmätarna sitta. 
Af denna orsak måste, särskildt vid befarandet af starka stigningar och i 
synnerhet, då en stark lutning omedelbart följer på eu stark stigning, noga 
aktgif vas på, att vattenytan vid gången uppför stigningen ej sjunker så 
mycket, att dels främre ändan af tuberna blottas på vatten, dels efter pas-
serandet af brytningspunkten innereldstadens tak blottas på vatten, helst som 
i lutningen regulatorn vanligen stänges och det verkliga, lägre vattenståndet 
inträder. 

527. Vid plötsliga hastighetsändringar genom bromsning försvinner 
vattnet ofta för ett ögonblick helt och hållet i glaset, men därvid behöfver 
ej fästas något afseende. Afvenledes är vattenytans läge underkastadt oupp-
hörliga förändringar genom skakningen under gången samt genom fjäd-
ringen, och är medelläget mellan ett på hvarandra följande högsta och lägsta 
vattenstånd att betrakta såsom det riktiga vattenståndet. 

528. Profkranar. Den andra anordningen, genom hvilken vatten-
ståndet i pannan kan bedömas, utgöres af profkranar, två till tre stycken. 
Den nedre profkranen är uppsatt i jämnhöjd med lägsta tillåtna vattenytan, 
d. v. s. 100 mm (för smalspårlokomotiv 80 mm) öfver inre eldstadstakets 
högsta punkt, den andra omkring 
80-100 mm däröfver, utvisande 	3  as  
medelvattenståndet och den tredje  
slutligen, om den öfver hufvud taget __ 	 ~~'' 
finnes omkring 80-100 min öfver 

	rriTi 
den andra. 	 -■- ~ 

Utseendet af en profkran fram-
går af bild 339. (Profkranen är här 
förenad med fäste för kontrollmano-
meter). Är ventilen 4 inskrufvad, 
afstänger den vid 6 kanalen 7 till 
pannan. Utskrufvas den, strömmar 
ångan eller vattnet ut genom kana- 339. Profkran med fläns för kontrollmano- 
len 7 och grenröret 5. Huru prof- 	 meter. 1: 5. 

3 
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340. Uppsättning af profkranar. 

341. Vattenståndsvisare. 1: 3. 

kranarna äro uppsatta synes af bild 340, där 1, 
2 och 3 angifva platserna för desamma. 

Profkranarna måste vara noga insmorda med 
kiksmörja samt efterses väl för att vid behof vara 
användbara. Genom att helt bortskrufva ventilen 
4 kan kanalen 7 upprensas med en ståltråd. En 
dylik upprensning af kanalen måste allt emellanåt 
företagas, emedan den lätt gror igen af pannsten. 

529. Då vattenståndet skall bedömas med 
tillhjälp af profkranarna, bör man tillse, att genom 
nedre kranen alltid kommer enbart vatten och 
genom den öfre en blandning af vatten och ånga. 
Med tanke på det skenbara vattenståndet vid 
öppen regulator bör denna profning helst före-
tagas, då regulatorn är stängd, så att det verkliga 
vattenståndet gifver sig tillkänna. Vid längre 
körning med öppen regulator bör denna således 
då och då stängas och vattenståndet profvas. En 
dylik profning behöfver naturligtvis endast äga 
rum, när vattenståndsglaset brustit eller skäl före-
finnes att misstänka, att det visar fel, samt för att 
öfvertyga sig om, att profkranarna äro brukbara. 

530. Vattenständsvisare. Vid hvartdera vat-
tenståndsglaset skall anbringas på en höjd af 
minst 100 mm (för smalspårlokomotiv 80 mm) 
öfver innereldstadstakets högsta punkt en metall-
plåt, märkt: »Lägsta tillåtna vattenståndet.» Dess-
utom finnes oftast för samma ändamål ett stift 1, 
bild 341, med spetsen riktad mot glaset. Det 
högsta tillåtna vattenståndet angifves stundom 
med ett liknande stift 2. 

På pannan till lokomotiv, som användes å 
bana med lutning 16 0/00  (16 : 1000 = 1 : 62 1/2) 
och däröfver, skola särskilda märken anbringas 
för att angifva lägsta tillåtna vattenståndet; då 
lokomotivet går uppför och utför sådan lutning. 

e. Utblåcsningsk-ran. 

342 Äldre utblåsningskran. 1: 5. 

531. Då pannan 
för spolning ellerun-
derhåll måste töm-
mas, sker detta ge-
nom en omedelbart 
öfver bottenringen 
vanligast, å främre 
eldstadsgafveln an-
bragt kran, utbids-
ningskranen 11, bild 
327. För att, då 
pannan är kall, vatt-
net fort skall rinna 
ut ur densamma, bör 
regulatorn öppnas 
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eller någon af de öfver vattenytan i pannan belägna tvättpluggarna bort-
tagas. I motsatt fall uppstår, allt eftersom vattnet rinner ut, luftförtunning 
i pannan, hvarigenom luft utifrån genom utblåsningskraneii strömmar in i 
pannan, således i motsatt riktning mot vattnet. Därigenom strömmar vattnet 
ut stötvis, och pannans tömning fördröjes. 

532. Äldre utblåsningskran. Denna återgifves i bild 342. Medelst 
flänsen 7 är kranen fäst vid eldstadsplåten 8. Genom kanalen 6 står den i 
förbindelse med pannans inre, och då kiken 4 har den ställning bilden 
visar, aftappas vattnet genom hålig-
heten i kiken och röret 5. Skall 
kranen stängas, vrides kiken ett 
kvarts hvarf medelst nyckeln 2 och 
handtaget 1 samt fastlåses med mut-
tern 3, genom hvilken kiken drages 
upp och fastpressas i kranhuset. När 
kranen åter skall öppnas, måste man 
därför, sedan muttern 3 lossats, knac-
ka ned kiken något med några lätta 
slag af en hammare. Det är af stor 
vikt att, sedan kranen blifvit stängd, 
fastlåsa kiken, tv i annat fall kan 
hända, att den, då lokomotivet är i 
rörelse, lossnar och kranen öppnar 
sig själf. 

533. Nyare utblåsningskran, 
bild 343. Det utmärkande för denna 
kran är dess stora lätthandterlighet. 
Någon låsmutter finnes ej, utan ki-
ken fastlåses, då den är stängd, med 
tillhjälp af tvenne par kilytor 5 och 
6 i locket 3 samt 4 och 7 å öfre 
ändan af kiken 12. Då kranen, 
såsom bilden angifver, är öppen, 
d. v. s. förbindelse genom kikens 
hålighet finnes mellan kanalen 11 
från pannan och röret 13 till fria 
luften, befinna sig lockets och ki-
kens kilytor på något afstånd från 
hvarandra, och kiken är lätt rörlig 
i kranhuset samt kan till och med 
röras i sin längdriktning. Stänges 
kranen, därigenom att kiken vrides ett 	- 
kvarts hvarf, pressa motliggande kil- 	343. Nyare utblåsningskran. 1: 5. 
ytor å lock och kik emot hvarandra, 
och kiken tryckes fast i kranhuset. Kilytornas inbördes afstånd måste 
således noga afpassas. Detta sker genom ringen 10 af koppar, hvilken 
skall .vara så tjo ck  ätt då kranen är stängd, nämnda kilytor pressa mot 
hvarandra. 

f. Ån4/tvissia. 
534. Hvarje, lokomotiv skall vara försedt med en ånghvissla, 'med 

hvilken föreskrifna ljudsignaler skola kunna gifvas och som skall vara starkt 
ljudande. 

e. 	~~~ 
~~~ 
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345. Ånghvissla med länkrörelse. 1: 20. 

535. Ånghvisslan, bild 344, består 
af en metallklocka 1, hvilken är uppsatt 
öfver hyttaket och uppbäres af ett rör 8, 
som utgår från ångventilen 9, fäst vid eld-
stadstaket eller vid ett ventilställ, bild 348. 
Genom röret .8 och kanalen 5 samt de 
små hålen 3 inkommer ångan i skålen 4 
under skifvan 7. Mellan dennas kant och 
kanten af skålen finnes en smal springa 2, 
genom hvilken ångan rundt om utström-
mar och träffar klockans tillskärpta kant 
6, hvarvid det uppstår en ton, hvars höjd 
och styrka är beroende på klockans stor-

10  n  lek. Men tonens styrka är äfven beroende 
af hastigheten hos och mängden af den 
ånga, som strömmar mot kanten 6. För 
att vid vissa tillfällen kunna erhålla en 
svagare ton hos hvisslan, är därför ång- 
ventilens spindel närmast ventilen försedd 
med små kanaler, som, då ventilen något 
öppnas, endast medgifva genomsläppandet 
af en ringa mängd ånga. 

Ångventilen öppnas med tillhjälp af 
häfstången 10 och en länkrörelse och hålles 
stängd af ångtrycket, som pressar den 

344. Ånghvissla. 1: 4. 	mot dess säte. Bild 345 visar huru länk- 
rörelsen numera är anordnad. 

536. Tonens alstrande i ånghvisslan. Då ångan strömmar ut genom 
den ringformiga öppningen 2, bild 344, klyfves ångstrålen af klockans kant 
6, och en del af ångan strömmar in i klockan, sammantryckes där och 
vinner härigenom ökad spänstighet och kastar ångströmmen tillbaka, så att 
den växelvis strömmar än på ena, än på andra sidan om kanten 6, inuti 
klockan åstadkommande ömsom sammantryckning, ömsom förtunning af 
ångan. Dessa växlingar eller svängningar ske mycket hastigt och framkalla 
en ton, som sedan fortledes genom luften. 

537. Vid en ton har man att urskilja dess höjd, styrka och klang eller klangfärg. 
Ju flera svängningar den Ijudalstrande kroppens partiklar verkställa inom en viss 

tid, desto högre säges den ton vara, som därigenom frambringas. Den lägsta ton, som 
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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 ånghvisslas klocka är, desto hastigare ske växlingarna 
mellan sammantryckningarna och förtunningarna af ångan i densamma, svängningstalet 
blir stort och följaktligen tonen hög. Motsatsen inträffar, ju längre eller högre klockan 
är, tonen blir desto lägre. Tonens styrka beror i första rummet på den hastighet, som 
den ljudalstrande kroppens, här ångans, partiklar under sina svängningar uppnå, men 
därjämte på den ljudande massans storlek. 'Med ju större hastighet ångan strömmar mot 
klockan, desto starkare blir tonen och af tvenne hvisslor med lika höga klockor ljuder 
den starkast, som bar den vidaste klockan. 

Toner af samma höjd och styrka kunna på örat utöfva olika intryck. I sådan 
händelse sägas de äga olika klang eller klangfärg. Detta beror på att hvarje ton, grund-
tonen, åtföljes af flera andra toner, de s. k. öfvertonerna, som äro svagare, men dock 
hörbara. Genom dessa blir hvisslans ton ej fullt ren och ofta kunna öfvertonerna fram-
träda så tydligt, att tonen verkar grumlig eller hes. 

Ett villkor för en ren ton är i öfrigt, att den ånga, som tillföres 
hvisslan, är så torr som möjligt. Vattenblandad ånga hindrar uppkomsten 
af de för tonvågornas alstrande erforderliga svängningarna. 

g. Vttrmeledningsanordning. 

538. För tågens uppvärmning vintertiden användes med få undantag 
ånga, som ledes till vagnarnas värmeelement antingen frän lokomotivet eller 
från en särskild i tåget in- 
satt vagn, för detta ända- 
mål försedd med ångpanna.  
Angtillförseln sker genom 	 :  k 
en vanlig ångventil. Men  
som värmeelementen och till- 
hörande ledningar, särskildt 
de mellan fordonen anbragta 	 1 	 ~; 
värmeledningsslangarna, ej  
tåla allt för högt tryck, skall 
ventilen äfven nedsätta det 	 1 :c 
i pannan rådande högre tr c  g Y  
ket till det för  	 flu  
vingen lämpliga. För att 
detta tryck ej skall öfver - 
skridas, 

	`é 	in 
skridas, är med värmeled  

värmeled- 

ningsventilen förenad en 
säkerhetsventil, som förhin- 
drar  för högt tryck i värme 	 ,gbNy 	ß9, ledningen. 

539. Värmelednings- 	1♦ 

apparat. Den vanligast an- 	 ~' 	il tL 4.4 
~rar/l9f saG6r2• 

vända värmeledningsventi- H  ÿ 
9å _1s len med tillhörande säker- 5 	~,__ 

hetsventil framställes i bild 	 ~, 
346. Ventilen 2 är med 	 I 
tappen 5 fastskrufvad i ven- 	 t ni rA.~ 
tilstället och genom röret 7 
ledes ångan till tågledning- 
en. 

 
Säkerhetsventilen 1, som 	0_—ini— _c+ 

är fäst vid' ångventilen, är 
 im 

utförd på samma sätt sona 346. Värmeledningsventil med säkerhetsventil. 1: 5. 

'v 	'/~ 	yfylyy ?L ~~ 	.e'  Q 
vNN9A.4  Y.qN  ~ AF.d~W A999.fiq ~i)^., ~a 
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säkerhetsventilen i bild 323. Röret 4 
leder till en manometer, soin angifver 
trycket i värmeledningen. Detta tryck 
får ej öfverstiga 4 kg per kocm, och 
säkerhetsventilen skall därför vara så 
inställd, att den afblåser ängan vid; 
detta tryck. 

Själfva ventilen 3 är ej fast fäst 
vid ventilspindeln 6, utan så, att då 
spindeln vrides, ventilen ej med nöd-
vändighet behöfver deltaga i vridningen. 
Denna anordning, som för öfrigt an-
vändes å de flesta ångventiler af lik- 

y 	 nande slag, medför den fördelen, att då ventilen 
vid stängningen berör sätet, den ej vrides rundt, 

4, 
le, 

utan endast pressas mot sätet, och följaktligen 
ri 

	

4l 	å~ lama #1 	
behöfver man ej befara, att ventil eller ventilsäte 
repas. 

å f 	
r 	540. Värmeledningsslangar. Från värme- 

	

a~~~, 	li"a~9 	ledningsventilen ledes ångan i koppar- eller järnrör 

	

~` 	
r -~~ 	g 	 g 	PP   
~~~' a 	under tendern till dess bakända eller vid tank- el 	N~1=+ 	lokomotiv till lokomotivets båda ändar, där vid 

klit
ziMii 

Iaa 	särskilda koppel eller förskrufningar värme- 

	

im ~ 	a ~~+ ~̀ 	ledningsslangarna äro fästade. Ett par värmeled- 
,'~üm 	b 	ningsslangar med tillbehör visas i bild 347. De 
gnu liii 

	

	båda slangarna 6 och 7 äro förenade med ett för- 
eningsstycke 9, som innehåller en aftappningsventil 

12. 	Denna verkar så, att, när trycket i värmeledningen upphör, d. v. s. när 
ångan afstänges, öppnar sig ventilen genom spännkraften hos fjädern 11 
och lämnar .aflopp för i ledningen möjligen befintligt förtätningsvatten, liksom 
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då ånga påsläppes, ventilen ej stänger, förrän det i den kalla ledningen 
genom ångans förtätning bildade vattnet utrunnit. Skulle ventilen af någon 
anledning hänga upp sig, behöfver man endast lätt knacka på förenings-
stycket eller öppna ventilen mera genom att trycka å spindeln 10, hvarefter 
ventilen i de flesta fall sluter till, såvida den är felfri. 

Slangarna äro utförda af gummi med väfinlägg. Invändigt skyddas 
de mot ångans rifvande inverkan genom en spiral 5 af galvaniserad 
järntråd. 

Slangförskrufningarna utgöras af ett vid hvarje slang fäst munstycke 3 
med konisk ände, som passar till en i ändan af fordonets ångledning fäst 
afstängningskran I eller slutstycke 13, vid hvilka de fastdragas med en 
mutter 2. Vid munstyckena och föreningsstycket fästas slangarna medelst 
skrufbanden 4, som, då de åtdragas, pressa slangen in i spår i ändarna af 
munstyckena och föreningsstycket. 

Mellan lokomotiv och tender finnes en liknande slanganordning. 
541. Tågvärmning. Det högsta trycket, 4 kg per kvcm, i värme-

ledningen behöfver endast i undantagsfall användas, t. ex. om synnerligen 
stark köld är rådande, eller om det tåg, som skall uppvärmas, är långt. 
Högre tryck är då behöfligt, för att ångan skall kunna framdrifvas till de 
sista vagnarna i tåget, innan den fullständigt förtätas till vatten. Vid myc-
ket långa tåg måste man stundom använda ånga från en ångpannevagn 
för uppvärmning af tågets bakre del, under det att den främre uppvärmes 
med ånga från lokomotivet. 

Ångströmningen i värmeledningen regleras genom att mer eller mindre 
öppna en s. k. slutkran, hvilken är fastskrufvad vid slutstycket å ångrör-
ledningen till tågets sista vagn. 

h. Venitilstlill. 

542. Som redan förut antydts, uttages ångan från pannan för en hel 
del olika ändamål. Förutom för lokomotivets framdrifvande användes ånga 
för injektorer, hjälpbläster, värmeledning, smörjapparater och bromsar m. m. 
Skulle de till dessa anordningar behöfliga ångventilerna hvar för sig an-
bringas på pannan, måste således lika många hål upptagas i pannplåten, 
hvilket ej vore fördelaktigt. Därför sammanföras ventilerna så mycket som 
möjligt och anbringas på ett särskildt ställ, 
ventilstället. För de så grupperade venti-
lerna behöfver således endast ett hål upp-
tagas i pannplåten. 

543. Ventilställ å eldstadstaket. Bild 
348 visar ett äldre ventilställ, fäst direkt å 
eldstadstaket. Dess förbindelse med pannan 
erhålles genom ventilen 4, hvilken kan öpp-  
nas eller stängas med rattarna 1 och 2,0!"...'111,..,46M,  ß 	,d, 
den förra belägen öfver hyttaket, så att 

	

;Til- 	!1, 
den är lätt tillgänglig utifrån för ventilens 3j py4 	y ti 	•.~ 
stängning, om af någon anledning vistelsen q,,y   
i hytten omöjliggöres. I hålen 3 fästas — ~ 

de olika ventiler eller rör, genom hvilka 	 4~` 	b 
ånga uttages från ventilstället.  

544. Ventilställ å regulatorstångens 	 Ull 	 gi ._.~LWArill 

packningsdosa. På stora pannor, vid hvilka 
ventilstället skulle komma väl högt på den 	348. Ventilställ å eldstadstaket. 1: 8. 

17 
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349. Ventilställ å regulatorstangens packningsdosa. 1: 15. 

vanliga platsen ofvanpå eldstadstaket, anbringas det i stället på regulator-
stångens packningsdosa. 

Bild 349 visar ett sådant ventilställ. Genom stödet 2 hvilar det på 
regulatorstångens packningsdosa i och medelst ett groft kopparrör 4 är det 
förenadt med en stor afstängningsventil 5, belägen ofvanpå eldstaden utan-
för hyttens framskärm och således under alla förhållanden åtkomlig. För 
att ångan, som tillföres ventilstället 3, skall vara så torr som möjligt, ledes 
den genom ett rör 6 från ångdomen till ventilen 5 (rör 3, bild 237). 

545. Ett nyare ventilställ är återgifvet i bild 350. Det är likaledes 
beläget ofvanpå regulatorstångens packningsdosa, med hvilken det är samman-
gjutet. Angan föres till ventilstället 3 genom ett groft rör 4, som inuti pannan 
leder från ångdomen till packningsdosan 7, och i detta rör är samtidigt regula-
torstången 5, genom hvilken regulatorn öppnas och stänges, framdragen. 
Denna anordning medför den fördelen, att ytterligare ett hål mindre behöf-
ver upptagas i pannplåten, i det att hålet för regulatorstången och hålet för 

350. Ventilställ, sammangjutet med regulatorstångens packningsdosa. 1: 10. 
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ångledningen till ventilstället är ett och detsamma. Mellan regulatorstångens 
packningsdosa och ventilstället är afstängningsventilen 6 insatt, och de båda 
rattarna 1 och 2, genom hvilka afstängningsventilen öppnas och stängel, äro 
anordnade såsom å ventilstället i bild 348. 

546. Ytterligare en anordning af ventilstället, liknande den i bild 350, 
återgifves i bild 351. Olikheten består i ventilanordningen samt sättet för 
ventilens öppnande och stängande. Vid föregående ventilställ är ratten å 
afstängningsventilens spindel uppsatt öfver hyttaket, men har vid denna 

	rrtn  	

Okl 

t 

tom 
anordning ratten 1 fått sin plats 
bakom hyttens bakskärm 2, hvar-
est den är lätt tillgänglig från 
tendern. Då ratten vrides, föres 
stången 4 fram eller tillbaka. 
Denna stång är genom vinkel-
häfarmen 5 och länken 6 förbun-
den med ventilspindeln 7, hvars 
nedre ända är utbildad till en liten 
ventil 10. Då denna ventil öpp-
nas, hvilket sker utan svårighet, 
strömmar ångan genom kanalerna 
9 till öfversidan af den stora ven- 
tilen 11, hvarigenom denna af- 
lastas och lätt låter öppna sig, 
då ventilspindeln tryckes ned så 

351. Ventilställ, sammangjutet med regulator- långt, att .den å spindeln fästa 
stångens paekningsdosa. 1: 5. 	ringen 8 trycker mot ventilen 11. 

2. öfrig pannutrustning. 

a. 	Siikei hetsplugg. 
547. Säkerhetspluggen och dess ändamål. I den händelse att 

vattenståndet i pannan skulle bli för lågt, så att innereldstadens tak blottas 
på vatten, inträffar såsom förut framhållits torrkokning af pannan. För att 
förebygga sådan genom att i tid varsko lokomotivpersonalen anbringas i 

sr AFAIVArAr 
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innereldstadens tak en eller två säkerhetspluggar, som skjuta 
upp öfver taket. Dessa pluggar, bild 352, äro af gulmetall 
och genomborrade i sin längdriktning. Hålet är gängadt 
och förtennadt, så att den i detsamma ingjutna lättsmälta 

	

A~ 	metallen skall få säkert fäste. Det är på denna metall, 
~  som säkerhetspluggens värde beror. Metallens smältpunkt 

	

a~~
à,  , 	skall ligga högre än vattnets i pannan temperatur, men 
~, 	betydligt lägre än den temperatur, vid hvilken koppar bör- 

jar glöda. Blir vattenståndet i pannan så lågt, att säker- 

	

.1) 

	hetspluggen icke täckes af vattnet, smälter säkerhetsmetallen 
genom inverkan af hettan från eldstadens inre, emedan 
vattnet ej längre afkyler den, och genom hålet i pluggen 
rusar ångan in i eldstaden och dämpar eller släcker elden 

352. Säkerhets lu samt varskor, hvad som inträffat. Härigenom förebygges 
1: 3. p gg. oftast innereldstadstakets öfverhettning med ty åtföljande 

intryckning och förstörande. 
För ångtryck under 12 kg pr kvcm användes till säkerhetsmetall en blandning af 

5 delar tenn och 1 del bly, men för ångtryck öfver 12 kg pr kvcm är denna blandning 
för lättsmält, bvarför endast tenn användes. 

548. Torrkokning. Om fara för torrkokning (styckena 514 och 729) 
föreligger, skall lokomotivet, om det är i rörelse, stoppas, hvarvid ångan 
sakta och med försiktighet skall afstängas. Elden skall skyndsamt utrakas 
eller täckas med fuktig aska, sand, jord eller dylikt eller släckas med vatten 
eller snö. Vatten får under inga förhållanden inmatas i pannan, hvarför 
pågående matning skall afbrytas. Angtrycket får ej minskas genom att 
hastigt utsläppa ånga, och säkerhetsventilerna få ej vidröras, vare sig de 
afblåsa ånga eller ej. Likaledes bör man se till, att vattnet i pannan ej 
kommer i häftig svallning, ty i såväl ena som andra fallet skulle vatten 
kunna komma i beröring med det öfverhettade, kanske rödvarma eldstads-
taket och därvid en så häftig ångbildning äga rum, att säkerhetsventilerna 
ej vore tillräckligt stora för ångans utsläppande. Angtrycket i pannan 
skulle växa ofantligt, och ångpannan kunna söndersprängas. 

Att eldstadstaket blifvit öfverhettadt, således pannan torrkokad, kan man 
se däraf, att kopparplåten blifvit blank, ty vid den starka upphettningen 
af plåten lossna och falla bort de lager af sot och andra afsättningar, som 
häfta vid plåten. Takstagen blifva äfven vid torrkokning otäta i förbind-
ningen med innereldstadstaket. Efter en torrkokning måste pannan noga 
undersökas och ånyo sättas i godt stånd, innan den får tagas i bruk. 

b. Tiibrensare. 
549. Det är af vikt, att tuberna ofta och väl rengöras från sot och 

aska, som fastnat i dem. Rengöringen sker med en s. k. tubrensare, hvil- 
ken 	antingen utgöres af en t u b v i sk a eller dylikt, som fäst på en lång 
stång föres genom tuberna, eller kan sotvingen ske genom en luf t- eller 
ångstråle, som får stryka genom tuberna. 

550. Sotning med ånga eller luft. Bild 353 visar en apparat, genom 
hvilken tuberna sotas med ånga eller tryckluft. Den utgöres af ett lämpligt 
långt rör 12, i ena ändan försedt med en ventil 4, som befinner sig i ett 
vid rörändan fastgängadt ventilhus 5. Ventilhuset omslutes af ett i ändan 
koniskt munstycke 10, försedt med fyra mot hvarandra vinkelrätt ställda 
vingar 6. Detta munstycke är rörligt omkring ventilhuset 5 och kan för-
flyttas i dess längdriktning, men storleken af denna rörelse är begränsad 
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dels genom kanten 3, dels genom muttern 7. I andra ändan är röret för 
sedt med ett par handtag 13 samt en större knapp 14, mot hvilken den 
person, som sköter apparaten, trycker sin kropp. Slangen 2 förenar röret 12 
med en luft- eller ångventil 1. 

Då apparaten skall användas, . öppnas först ventilen 1, hvarefter mun- 
stycket föres in genom eldstadshålet och instickes i tubändan, mot hvilken 

det stöder med vingarna 6. 
Ventilen 4 hindrar ännu luften 
eller ångan att strömma ut. 
Men genom att trycka appa-
raten mot tubändan skjutes 
ventilhuset 5 ytterligare in i 
munstycket 10, tills det stöder 
mot kanten 3. Samtidigt öpp-
nas ventilen 4, genom att ett 
vid ventilen fäst stift 9 tryckes 
mot en balk 8 i munstycket 
och skjuter ventilen från dess 
säte. Luft eller ånga stryker 
därvid genom tuben. Vid ut-
trädet ur munstycket alstrar 
ångstrålen inom tubandan luft-
förtunning, hvarigenom en stark 
efterströmning af luft sker ge-
nom de af de fyra vingarna 
bildade öppningarna mellan 
munstycket och tuben. Luft 
drifves sålunda af en ång- eller 

353. Tubrensare. 1: 5. 

tryckluftstråle med stor hastighet genom de nedsotade rören, hvarigenom 
deras inre yta rengöres. 

Drager man tillbaka apparaten, stänges ventilen 4 af sig själf på grund 
af det i ledningen rådande trycket. På detta vis rensas tub efter tub. 
Då apparaten ej mera behöfver användas, stänges ventilen 1, och slangen 
skrufvas bort. 
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Då ånga användes för . sotningen, bör denna helst försiggå medan 
pannan eldas och vid liten eld, så att luften, som af ångstrålen insuges i 
tuberna, är varm och uttorkar ångan, hvarigenom fuktighet och sot för-
hindras att afsätta sig i tuberna. 

Före användningen utblåses sorgfälligt det vatten, som möjligtvis finnes 
i apparaten. 

c. Vattenspolning med injektorn. 
551. Sommartiden är det nödvändigt att begjuta kolen, som loko-

motivet medför, med vatten, särskildt om de äro stybbiga, då de ha be-
nägenhet att sprida sig genom vinden och luftdraget. Trefnaden i hytten 
fordrar vidare, att trädurken därstädes allt emellanåt spolas med vatten. 
För att underlätta denna vattenbegjutning, som hitintills uteslutande skett 
genom pytsning, har å nyare lokomotiv den ena injektorn försetts med en 

anordning, som möjliggör att såväl kol som trä- 
durk lätt kunna begjutas med vatten. 

/ 

	

	 552. En dylik anordning återgifves i bild 
354. I injektorns täckmutter 1 är fäst en kran 

~. 

	

	2, från hvilken en slang 3 med munstycket 4 
utgår. Om, när injektorn matar, kranen 2 Opp- 

;:, 	nas, utsändes genom slangmunstycket en stråle 
vatten. 

.arm 3 	csa ~i~ 	 d. roi eningsi°oi•. 1, 1 
~a 553. Vid tenderlokomotiv, vid hvilka vat- 

tenförrådet 
  p 	mef 

äres i en särskild 
 det nödvändigt, 

t att i otivet 
vatten- 

tt-9 

	

$ rt 

	

	rören mellan vattenbehållaren och vardera injek- 
torn finnes en ledande rörkoppling, som tjänst- 
ör, då lokomotivet och tendern ställa 

 

snedt 

å 	å 	
i förhållande till hvå andra pågrund af banans a ojämnheter och krökningar. Denna ledande för 

	

.1 "4d å 	J 	 g 
N , , 	 , 	bindeke mellan vattenrören på tendern och på 

	

a~ v~ 	lokomotivet kallas föreningsrör. 
Föreningsrören äro af järn eller annan metall 

354. Anordning för vattenspol- och inskjutas i vid lokomotivets och tenderns 

	

ning med injektor. 1: 5. 	vattenrörledningar fästa muffar, bild 355 och 
356, eller också utgöras de af slangar, bild 357. 

Ä äldre lokomotiv ligga de lågt nere i närheten af skenorna, men ha 
på nyare lokomotiv flyttats upp under draglådan och så nära lokomotivets 
midtlinje som möjligt. Ändamålet härmed är, dels att få dem bakom ask-
lådan i skydd för kylan vintertiden, dels att så vidt möjligt minska den 
förskjutning af rören i sina muffar, som äger rum vid lokomotivets 
gång genom bankrökningar, och hvarigenom lätt otätheter uppstå i pack-
ningarna. 

554. Äldre anordning af föreningsrör, bild 355. I de vid rörled-
ningarna 1 och 7 fästa muffarna 2 och 6 inskjutas rörets 5 ändar. Dessa 
äro försedda med tvenne små ringformade ansatser . 3 och 4, mellan hvilka 
trädas gummiringar 8 af lämplig form. Dessa tjäna som tätning mellan 
rör och muffar och skola därför vara styft inpressade, och genom dem 
åstadkommes äfven behöflig ledbarhet. Det är af vikt, att dessa ringar täta 
väl, ty eljest går en del vatten förloradt. 
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Kedjorna 9, fästa dels i muffarna, dels i röret, förhindra rörets full-
ständiga utdragande ur muffarna. 

555. En del olägenheter äro emellertid förbundna med denna anord-
ning. Gummiringarna hårdna och förstöras rätt snart, särskildt om vintern, 
då ånga för uppvärmning af vattnet i tendern eller för att upptina för-
eningsrören ledes -genom dem, eller : då gummiringarna frysa fast, i muffen. 
Besvärlig är ock ringarnas insättning, enär . lokomotiv och tender måste 
isärkopplas. 

356. Nyare anordning af föreningsrör. 1: 10. 

Som ett föreningsrör vanligen är lägsta . punkten på vattenrörledningen 
mellan lokomotivet och tendern, bildar detsamma en vattensäck. Det är 
därför nödvändigt att, så snart det är kallt ute och lokomotivet en längre 

' stund blir stående overksamt eller på en tid ej skall användas, tappa ut 
det vatten, som finnes i röret. Detta sker genom den lilla kranen lo. 

556. Nyare anordning af föreningsrör, bild 356. Ytterändan af 
muffarna 2 är anordnad som en packningsdosa 4, i hvilken locket 7 in-
skrufvas. Genom att ytorna 5 och 6 å packningsdosan och locket äro 
koniska och deras minsta diameter är något större än föreningsrörets 8 yttre 
diameter, åstadkommes tillräcklig ledbarhet. Packningen 3, som lämpligen 

357. Föreningsslang. 1: 10. 
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358. Äldre regulator med 

2Y  

25 

utgöres af s. k. garlock packning, kan i nödfall ersättas med så godt som 
hvilken packning som helst, t. ex. trassel och dylikt. Dep är lätt att utbyta, 
utan att lokomotiv och tender behöfva kopplas isär. A locket är fäst en 
skyddsring 9, som hindrar damm och smuts att intränga 

i 
 paekningsdosan. 

Vid inläggning af packningen 3 iakttages, att den uppskäres snedt. 
557. Utom genom rör kan förbindelsen mellan tenderns och maskinens 

vattenrörledningar erhållas genom slangar. Bild 357 visar en sådan anord-
ning. Slangarna äro grofva och genom förskrufningar eller skrufband fästa 
vid vattenrören. 

e. _Regulator. 
558. Redan förut har omnämnts, att ångan, som från pannan ledes 

till cylindrarna, bör vara så fri som möjligt från fuktighet och därför skall 
uttagas från en plats, möjligast högt be- 
lägen öfver vattenytan i pannan, samt 	 5 	6 
att pannan af denna anledning är försedd 
med en ångdom, från hvars öfre del ett 
rör leder till ångcylindrarna. För att 
öppna och stänga ångtilloppet, till dessa 
eller reglera detsamma, är i-ångledningen 
insatt en ventilanordning, benämnd regu-
lator. Denna utgöres antingen af slid-
ventiler eller af enkel- eller dubbelsitsiga 
ventiler. Regulatorn är uppsatt antingen 
i ångdomen eller i rökskåpet, fäst vid 
främre tubplåten. 

Regulatorerna med slidventiler skilja 
sig från hvarandra genom dessas an- 27 
ordning. 

559. • Äldre regulator med två sli- 
der, bild 358. Vid ångröret 24, med 	i 
flänsen 25 fäst vid främre tubplåten, är 
knäröret 21 fastlödt. Vid detta är regu- 
latorhuset 27 fäst genom krampan 20. 
Med ansatsen 22 stöder regulatorhuset mot 
ett i domen fäst bärjärn, vid hvilket det 
tillika är fäst med skrufvar genom öronen 
23. Öfre delen af regulatorhuset är ut- 23 
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bildad till ett lodrätt, i pannans tvärriktning beläget slidplan, försedt 
med tre kanaler 2, 3 och 4, hvilka täckas af en slid 1 af metall. Sliden 
är försedd med tre kanaler 5, 7 och 11 så belägna, att då kanalerna 2 
och 3 i slidplanet äro täckta, befinner sig kanalen 5 i sliden öfver kanalen 
4 i slidplanet. Kanalen 5, som är mindre än de andra, täckes i sin 
ordning af en liten slid 6, som är styrd i ett spår å den därstädes tjockare 
stora sliden. Denna är genom bultarna 26 fäst vid draglänken 12, som 
återigen är fäst vid häfarmen 15 medelst bulten 14. Med sin nedre ända 
är häfarmen 15 genom bulten 17 förbunden med vefven 16, fäst å stången 
18, den s. k. regulatorstången, som med sin främre ända är lagrad i det från 
regulatorhuset utgjutna lagret 19 och sträcker sig genom pannan ut genom 
bakre eldstadsgafveln, där den medelst ett handtag, regulatorhandtaget, kan 

vridas och sliderna därigenom öppnas eller 
26 	6 	26 stängas. ()fre ändan af häfarmen 15 är 

,ü 	iii 6 	formad som en gaffel 28, hvilken omfattar 

	

..----..1  _t 	den lilla sliden. 

	

®i~ 	
, 
	När regulatorstången 18 vrides åt höger 

	

~'' 	8 	och således äfven vefven 16, vrider sig häf- LE 	
1 	armen 15 omkring bulten 14 och lilla sliden 

6 får en bågformig rörelse åt vänster, hear- 
1. 

	

	vid hålet i denna slid, bild 360, kommer öfver 
kanalen 5 i stora sliden och ånga inströmmar 

	

.  ° I ;  ' h 	• i regulatorhuset och rörledningen till cylind- 
26 12 	,. 	26 	rama. Medan lilla sliden på detta sätt rört 

sig utanpå den stora, har denna senare ej 
förflyttat sig, emedan den ringa sänkning, 

12 	 som bulten 17 genom vefvens 16 vridning 
I 	15 	lidit, på grund af i rörelsen befintliga glapp- 

rum ej åstadkommit en motsvarande sänk-
ning af stora sliden. Först sedan vefven 16 

1 	vridits så mycket, att en nämnvärd sänk- 

	

., 	 ning af bulten 17 äger rum, uppstår i häf- 
23 	C-- :` 	23 	armen 15 en dragning, som genom bulten 

14 öfverföres till länken 12, och stora sliden 
börjar sänka sig. Länken 12 styres af hyl- 

0 	san 13. 
560. För att stora slidens slag ej skall 

15 	behöfva blifva så långt, har slidplanet för- 
t/ 	 setts med de tre kanalerna 2, 3 och 4. 

Skulle i stället för dessa endast en kanal 
funnits lika stor med de tre sammanlagda 

p 	 ,  Om 	och med samma bredd, skulle slidens slag 
//!,i,. 	, _  MI 	måst göras tre gånger så långt. När stora 

sliden öppnar ångkanalerna, blir däremot 
`= 	

Ia
1 	öppningen för ångan tre gånger så stor, 

som om blott en kanal funnits, emedan en 

#

mk 

4 

	

	

öppnande af alla kanalerna ångströmningen 

sänkning af sliden medför en öppning på 

	

d5  41 	

i tre ställen. Men emedan genom ett samtidigt 

16 	 18 till cylindrarna och därigenom lokomotivets 
igångsättning skulle ske för plötsligt, är den 
öfversta kanalen gjord högre än de andra 
båda, därigenom att dess öfre kant är spetsig 

17 

två slider. 1: 8. 
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359. Slidplanet å regulatorhuset i bild 
358. 1: 3. 

360. Slider till regulatorn i bild 358. 1: 8. 

20  

19 

r 

361. Nyare regulator med 
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uppåt, såsom bild 359 visar. När således stora sliden sänkes, öppnar den 
småningom den öfversta kanalen och först därefter de , båda andra. 

561. I följd af det stora tryck, som belastar den stora sliden, skulle 
det vara svårt att röra densamma, isynnerhet om föroreningar afsatt sig 
på den. Denna olägenhet afhjälpes genom lilla sliden. På grund af dess 
ringa yta och det mindre tryck, som i, följd däraf belastar den, är den lätt 
att öppna. När därför ånga inkommit i regulatorhuset, är dess tryck i 
början litet, på grund af den tryckminskning ångan lidit vid gången genom 
lilla slidens kanal. Men trycket stiger alltmera i regulatorhuset, hvari-
genom skillnaden i tryck på båda sidor om den stora sliders minskas. Den 
stora sliden blir följaktligen aflastad och således lättare att öppna. Sliderna 
visas hear för sig i bild 360. 

562. Öfre delen af häfarmen 15 styres 
af styrningen 10, vid hvilken äfven tvenne 

8 

	

	 fjädrar 8 äro fästa, som trycka mot rygg- 
sidan af stora sliden och hålla densamma 

	

Al 	9 intill slidplanet, då • intet tryck finnes i 
vy 
	

10 pannan. Spännkraften hos dessa fjädrar 
, 	får dock ej vara så stor, att den hindrar 

6 

	

	,~,r,~►,8..,~►~~~„4 II J~ : 	sliden att slå ifrån, om för stort tryck' af 
II ~~~`' -'  lf någon anledning skulle uppstå i regulator- 

4 	 ~~ r 	huset. Genom fjädern 9 hålles lilla silden 

	

i r.
~Q~°=~' 	f2 tryckt intill den stora. 

g 	Regulatorsliderna smörjas medelst olja 
Si, 	 från en smörjkopp, fäst i domlocket. 

563. Den lilla sliden uppfyller ännu 
ett ändamål. Genom att genom densamma 
endast en ringa mängd ånga af förminskadt 
tryck inkommer i cylindrarna, då den öpp-
nas, sättes nämligen lokomotivet igång så
småningom och utan några ryckar. 

564. Nyare regulator med två slider, 
19 	 bild 361. Denna regulator, som å en del 

/ 	 nyare lokomotiv användes i stället för den 
i bild 358 visade äldre regulatorn, är med 
afseende på sin anordning fullkomligt lik 
denna, med undantag för sliderna och des-
sas rörelseanordning. 

Vid ångröret 22, som med flänsen 21 
är fastskrufvad vid främre tubplåten, är 
fäst knäröret 23 och vid detta i sin ord-
ning regulatorhuset 20 genom krampan 16. 
Regulatorhuset äger upptill tvenne midt 

	

W 	emot hvarandra i pannans längdriktning 
belägna slidplan. På det ena planet be-
finner sig en mindre slid 5, lilla silden, 
och på det andra stora sliden 9. På änd-
stycket 27 å regulatorstången 29, hvilket 
är lagradt i lagret 24 å knäröret 23, äro 

_ 	 fästa två vefvar 15 och 17 i något mera 
17 	1c än 90° vinkel i förhållande till hvarandra. 

27 	 ' Genom länken 13 är störa sliden förbunden 
med vefven 15, och med vefven 17 är - 	två slider. 1: 8. 
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lilla sliden förenad medelst länken 19. Vrides regulatorstången åt höger, 
höjer sig bulten 18, under det att bulten 14 till en början får en öfver-
vägande sidorörelse, utan att i nämnvärd grad sänka sig. Därigenom 
höjer sig lilla sliden 5 och öppnar ångkanalen 3, under det , att stora 
sliden 9 ännu ej rört sig. Först efter en ytterligare vridning af regulator-
stången börjar stora sliden sänka sig, under det att samtidigt lilla sliden 
fortsätter att höja sig. Ändamålet med detta slidernas oliktidiga öppnande 
är detsamma som vid regulatorn i bild 358, således hufvudsakligen att stora 
sliden skall bli aflastad och därigenom lättare kunna öppnas. Då sliderna 
äro fullt öppna, strömmar ångan genom kanalen 4 i lilla sliden in i kanalen 
3 samt dels genom kanalen 10 i stora sliden in i kanalen 2, dels äfven 

362. Regulator i rökskåpet. 1: 8. 
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öfver kanten af stora sliden in i kanalen 1. Genom fjädrar 12 fästa i tvär-
slån 11, och hvilka fjädrar trycka mot ryggsidan af stora sliden, hålles 
denna pressad mot slidplanet, och liknande ändamål fylla de på lilla slidens 
ryggsida fästa fjädrarna 6, som med sina fria ändar städa mot skenorna 
7. Sidovägen styras sliderna af uppstående kanter på slidplanens sidor. 

För slidernas smörjning finnes upptill å regulatorhuset en smörjkopp 8, 
i hvilken oljan från den å domlocket uppsatta smörjkoppen 38, bild 365, 
droppar ned och fördelas till sliderna. 

565. Hvad som i öfrigt framhållits i samband med regulatorn i bild 
358 gäller i tillämpliga delar äfven för denna regulator. 

566. Regulator i rökskåpet. Den i bild 362 visade regulatorn an-
vändes å lokomotiv försedda med ångtorkare. Regulatorhuset 5 är fäst 
vid främre tubplåten inuti rökskåpet. Genom röret 6 kommer ångan från 
ångtorkaren, och rören 10 och 17 leda till hear sin cylinder. Regulatorhuset 

363. Dubbelsitsig ventilregulator. 1: 20. 

är genom slidplanet 14 deladt i två delar, förenade genom kanalerna 13 och 
16. Är regulatorn stängd, täckas dessa kanaler af stora sliden 11. I denna 
finnas två kanaler, en mindre 12, som vid stängd regulator täckes af lilla 
sliden 4 samt en större 15. Sliden 4 är inpassad mellan två ansatser 3 och 
7 å slidstången 9, hvilken genom vefven 1 är förbunden med den längs 
pannans utsida belägna regulatorstangen 18. Då regulatorn öppnas, vrides 
vefven 1 åt vänster (som bilden är sedd), hvarvid sliden 4 äfvenledes föres åt 
vänster. Därvid öppnas kanalen 12 och genom den och kanalen 13 strömmar 
ånga till regulatorhusets nedre del. Under stora sliden 11 råder följaktligen 
samma tryck som öfver densamma, hvarigenom sliden blir aflastad, så att 
den lätt låter öppna sig. Detta sker, då vid fortsatt vridning af regulator-
stången ansatsen 3 å slidstången trycker mot klacken 2 å stora slidens ena ände. 
Då stora sliden är fullt öppen, står dess kanal 15 öfver kanalen 13 i slid-
planet och kanalen 16 är fri. Skall regulatorn stängas, trycker ansatsen 7 å 
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slidstången mot klacken 8 å stora sliders och för densamma åt höger, tills 
sliderna intaga det läge de hafva -i bilden, i hvilket regulatorn är stängd. 

567. Dubbelsitsig ventilregulator. Särskildt i Amerika och äfven 
annorstädes användas regulatorer, vid hvilka sliden eller sliderna ersatts 
med ventiler och på de hit till landet från Amerika inköpta lokomotiven 
finnas älven ventilregulatorer. Huru de äro anordnade, framgår i hufvudsak 
af bild 363. En dubbelsitsig ventil 2 är fäst på ventilstången 4, och genom 
vinkelhäfarmen 5 och dragstången 6 kan den höjas och åter tryckas ned 
mot sätena. 'Angtrycket i pannan verkar på öfversidan af ventilen 1, men 
underifrån på ventilen 3. Trycket å den ena upphäfver således trycket på 
den andra. Om de två ventilerna vore fullkomligt lika stora, skulle trycket 
A dem båda älven vara lika. Men eftersom de äro fast förbundna med 
hvarandra, i det de äro gjutna i ett stycke, och ventilernas största vidd är 
större än motsvarande ventilöppningar, göres den undre ventilen 3 så mycket 
mindre än den öfre 1, att den kan införas i regulatorhuset genom den öfre 
ventilöppningen. Trycket uppifrån på den öfre ventilen blir följaktligen så 
mycket större än trycket underifrån på den nedre ventilen, som den förra 
är större än den senare. Härigenom 
sträfvar ångtrycket att hålla venti-
lerna stängda. Som det är af största 
vikt, att ventilerna förbli stängda., 	 )0licg,, 
sedan de en gång stängts, och ej 	 ils  '  	 i 
af någon tillfällighet kunna öppnas, 	 %~1 W-~~"/~ 
är anordningen med en större och 

	W. 
l~ ~\ 

~ 1 en mindre ventil till nytta, på samma 	~•`~~~~~ 	 5 
gång som dubbelventilens öppnande 	p`` 	 ; / 
därigenom ej i  nämnvärd  grad  för- 	• 
svåras. 

Såväl dubbelventilen som regu- 	S 

ämne, så, att de utvidgningar och  	• 
latorhuset skola gjutas af samma 	 ~ W) ~~ 

sammandragningar,   för hvilka de 	 ~~ ` \\~~` 
genom uppvärmning och afkylning 
äro utsatta, ej inverka på tätningen 	NL 	S 
mellan ventiler och säten. 	 § 

568. Ventilregulator med af- 
lastningsventil. Statens järnvägars 	 `' 
nyaste regulator är återgifven i bild 10 
364. I regulatorhuset 6 är inrymd 
ventilkroppen 4, som upptill utgöres 
af en vanlig enkelsitsig ventil 3 och 

11 

12 

364. Ventilregulator med 

1 
	

2 
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nedtill är utbildad till en koff 7, försedd med en tätningsring 8. I ventil-
kroppen 4 finnes en kanal 5, som upptill täckes af en liten. ventil 13. Både 
ventilkroppen 4 och ventilen 13 ärogenom bulten 2 upphängda vid länk-
stången 9, fäst vid vefven 12 å regulatorstången 11. Bulten 2 har ett visst 
spelrum i hålen i öronen 1 . å ventilkroppen, hvilket möjliggör, att den lilla 
ventilen 13 lyftes ..först, då .regulatorn skall öppnas. Därvid inströmmar 
ångan genom kanalen 5 under kolfven 7 och trycket blir lika öfver venti-
len 3 och . under . kolfeen 7. Som dessas ytor äro lika stora, blir ventilkrop-
pen 4 afiastad och . vid fortsatt vridning af regulatorstången öppnas lätt 
ventilen 3. När regulatorn stänges, slutes först ventilen 13 på grund af 
bultens 2 spelrum i hålen i öronen 1 och först därefter tryckes ventilkroppen 
4 nedåt, tills ventilen 3 tätar mot sitt säte. Ventilkroppen föres således 
nedåt genom trycket från ventilen 13. Den i kanal 5 och under kolfven 7 
efter .ventilens 13 stängning kvarblifna ångan beredes aflopp därigenom, att 
tätningsringen 8 är uppskuren och lämnar en 2,5 mm bred öppning, hvar-
igenom ångan inkommer i regulatorhuset och afgår till cylindrarna. 

569. Regulatorstången. Regulatorstången, sådan den är visad i bild 

2 	
361 och 365, utgöres af ett järnrör 29, i hvars 

1 båda ändar tapparna 28 och 30 äro fastsvet- 
sade. Den bakre af dessa afslutas med en 
fyrkant 32, vid hvilken regulatorhandtaget eller 
en med detta i förbindelse stående vef är fäst. 

y 	Den långa smalare delen 31 af tappen 30 är 
lagrad i regulatorpackningsdosan, bild 366. Den 

5 	främre delen af regulatorstången är genom kilen 
26 förenad med ändstycket 27 med de små 

6 	vefvarna 15 och 17, och hvilket genom tappen 
25 är lagradt i det med en metallbussning 

7 	försedda lagret 24 å knäröret 23. 
Som förut nämnts, är å nyare lokomotiv 

regulatorstången förlagd inuti det ångrör, som 
från ångdomen leder ångan till ventilstället, 
bild 365. Som regulatorstången fortsätter rakt 
fram, men ångröret däremot kröker upp i do-
men, finnes framtill å röret grenstycket 34, 
försedt, dels med en lång packning 35, som 
tätar omkring regulatorstången, dels upptill med 
en fläns, vid hvilken ångröret 36 är fäst. 

570. Regulatorstången till regulatorn i bild 
362 är förlagd utvändigt å pannans högra sida. 
Detta betingas af regulatorns anordning, och 
huru rörelsen öfverföres från stången till regu-
latorsliderna, är redan omnämndt i samband 
med denna regulator, stycket 566. 

571. Regulatorpackningsdosan, till sin 
anordning tämligen lika för alla lokomotiv, 
utgöres af en vanlig af metall gjuten packnings-
dosa, som är fastskrufvad vid ett å eldstadens 
bakgafvel nitadt pålägg. Dess vanligaste form 
framställes i bild 366. Till packningsdosan 5 

12 	är gjutet ett hvälfdt stycke, den s. k. snäckan 4, 
med tvenne anslag 1 och 2, hvilka begränsa 
regulatorstångens vridning, i det regulatorhand- aflastningsventil. 1: 8. 
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taget 3 eller en med detsamma förenad visare, bild 367 och 368, vid stängd eller 
fullt öppen regulator trycker mot motsvarande anslag. Lägena »stängd» och 
»öppen» skola vara tydligt angifna vid handtagets eller visarens gränslägen. 

Den i bild 368 visade regulatorpackningsdosan är försedd med en 
platta 9, på hvilken ventilstället uppställes, och i bilderna 350 och 351 åter-
gifvas regulatorpackningsdosor, sammangjutna med ventilstället. 

572. Regulator- 
38 	 I R 	 handtag. Detta utfö- 

res på flera olika sätt, 
bilderna 36.6-369. 

Det i bild 366 
visade enarmade hand-
taget 3 är det å äldre 
lokomotiv mest använ-
da. Men då pannor- 

36 

	

	nas storlek ökades och 
hytternas bredd likaså, 
bief handterandet af ett 
dylikt handtag mindre 
bekvämt för föraren, 

21, 	22 	16 	23 \25_ 	26 32:1 29 	29 

	

~~r;o 
p 

 ¢+ 	3', 	och särskildt bief det 

	

4-  ;, e-e~ 	 mindre lättåtkomligt i 
b r + + 	 synnerhet vid öppen 

e ~4- 	 regulator, emedan af- 
e-e-e 	 ståndet från förarens 

20 	~'si 	.., +~ e- 	o-: e° 4 \ 	plats i hytten till hand- 

	

1.0 °~O e ° 	 taget blef så stort, att 
föraren måste lämna 
sin plats för att nå 
detsamma och således 
vara nödsakad att för 
en kort stund afvän-
da sin uppmärksam-
het från banan. 

365. Uppsättning och anordning af regulator med För att undgå 

	

regulatorstång. 1: 15. 	 denna olägenhet göres 
handtaget tvåarmadt, 

bild 350 och 367, och därigenom kan föraren stående å sin plats sköta 
regulatorn. 

Den i bild 367 visade anordningen användes för regulatorn i bild 
362 för att från regulatorhandtaget öfverföra rörelsen till den utefter 
pannans högra sida belägna regulatorstången. Regulatorhandtaget 4 är 
fäst på en under ventilstället vid panngafveln fa-stskrufvad tapp 3. 

6-11. 
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366. Regulatorpackningsdosa och handtag. 1: 10. 

367. Tväarmadt regulatorhandtag jämte häfrörelse för regulatorn i bild 362. 1: 10. 
18 
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368. Regulatorbandtag för 
stora pannor. 1: 10. 

Stången 5 förbinder 
med hvarandra vefeen 
2, förenad med regula-
torhandtaget och vef-
ven 7, fäst å regulator-
stången 8, och genom 
densamma öfverföres 
rörelsen från handta- 
get till regulatorstån-
gen. Klykan 6 styr-
stången 5. 

Ventilregulatorn, 
bild 363, handhafves 
genom den i samma 
bild visade häfarmen 9, 
hvilken genom länken 
13 är fäst vid pannan. 
Häfarmen 9 eller regu-
latorhandtaget är fäst 
vid regulatorstången 
med bulten 12. Genom 
den tandade bågen 11, 
regeln 10 och regel-
handtaget 7 samt det 
handtaget och regeln 
förenande plattjärnet 8 
kan regulatorhandtaget 
kvarhållas i de olika 
lägen, som betingas af 
en mer eller mindre 
öppen regulator. 

:369. Uppsättning af regulatorbandtag enligt bild 368. • 1: 20. 
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Det sätt, på hvilket regulatorhandtaget fästes å regulatorstängen, fram-
går af de olika bilderna. 

573. Då vid stora pannor de i bilderna 350 och 366 återgifna 
regulatorhandtagen skulle komma att sitta så högt upp, att de blefve svår-
åtkomliga för föraren, användes den i bild 368 visade anordningen. 
Regulatorhandtaget 5 är vridbart kring en vid panngafvelns vänstra sida 
lägre än regulatorpackningsdosan fastskrufvad tapp 7. Med regulatorhand-
taget är förenad vefven 8, som genom stången 6 är förbunden med den å 
regulatorstången 10 fästa vefven 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 369 visar, huru regulatorhandtaget är uppsatt på pannans bakgafvel. 

f. Pannklädsel. 
574. Ändamålet med pannklädseln är att förhindra den yttre afkyl-

ningen af den uppvärmda ångpannan. Men pannklädseln bidrager äfven 
till att gifva lokomotivet ett mera tilltalande utseende. Som pannklädsel 
användes möjligast dåliga värmeledare. De äldsta lokomotiven bekläddes 
med ribbor af furu eller mahogny, som målades eller polerades, liksom fallet 
ännu är med klädseln å en del fasta ångpannor, och mellan träklädseln och 
pannplåten fanns ett lager af filt. Småningom frångicks detta slags pann-
klädsel, emedan den efter en tids användning tog skada af väder och vind 
och brändes upp af värmen från pannan. I stället försågos pannorna utanpå 
träklädseln med en mantel af järnplåt, mera sällan af mässingplåt, och 
ofta utelämnades träbeklädnaden, och beklädnadsplåten lades omedelbart på 
filtunderlaget. 

575. En sedan länge använd klädsel utgöres ytterst af lackerad eller blå-
oxiderad järnplåt, därinnanför ett lager af asbestpapp och nöthårsfilt samt 
ytterligare ett hölje af plåt, på något afstånd från pannplåten, så att ett 
luftlager utgör det innersta skyddet. Numera användes vid de flesta af landets 
järnvägar en pannklädsel, som ytterst utgöres af blåoxiderad järnplåt, och 
mellan beklädnadsplåten och pannplåten finnes ett lager af amiant eller asbest, 
som i form af madrasser svepes omkring pannan. Afven pressad magnesia 
har kommit till användning. 

576. Beklädnadsplåtarna afpassas i lämpliga längder och uppsättas på 
rundpannan, så att den öppna längdskarfven dem emellan kommer under 
och öfver pannan. Tvärskarfvarna täckas af järnband, som under pannan 
åtdragas med skrufvar, och hvikka band samtidigt sammanhålla plåtarna. 

577. På samma sätt som den egentliga pannan skyddas äfven domen. 
Beklädnadsplåten utgöres af en huf af pressad plåt, som trädes öfver domen. 
Eldstadens sidor och gaflar beklädas antingen helt och hållet eller endast 
delvis. Ibland är bakgafveln oklädd. 

g. Tryckplåt och märkning. 
578. Vid en lokomotivångpannas bakgafvel skall vara fästad en s. k. 

tryckplåt, å hvilken skall finnas tydligt angifvet: pannans inventarienummer, till-
verkarens namn, tillverkningsår, tillverkningsnummer, högsta tillåtna arbets-
tryck i kg per kvcm samt profningsdatum. 

Därjämte skall å statens järnvägars lokomotiv på lämplig plats å pan-
nans bakgafvel finnas instansadt dels märket »S. J.» samt pannans inventarie- 
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från pannan, ledes genom en särskild anordning, öfverhettaren, som står i 
förbindelse endast med pannans ångrum, men ej med dess vattenrum. I 
öfverhettaren tillföres ångan ytterligare värme, som torkar och öfverhettar 
ångan, hvarvid dess temperatur höjes så mycket, att ångan trots värmeför-
luster i ledningar och cylindrar ej förtätas till vatten, utan ännu innehar 
en viss grad af öfverhettning, då den verkar på kolfvarna i cylindrarna. 
Den öfverhettade ångan följer nämligen andra lagar än våtångan. Den är en 
gas, hvilken man kan beröfva värme, ända tills dess mättningstemperatur 
uppnåtts, utan att en del af densamma öfvergår i vatten. 

584. Genom öfverhettningen undergår ångan — vid oförändradt tryck 
— en rymdförökning, som vid en öfverhettning af omkring 100° öfver den 
mot trycket svarande temperaturen utgör ungefär 25 °, . Den öfverhettade 
ångans verkningsgrad blir därigenom större än den mättade ångans, så att 
ju längre öfverhettningen drifves, desto mindre blir ångförbrukningen vid 
en gifven cylinderfyllning. Denna rymdförökning motsvarar således en ökad 
ångmängd, hvilket åter har den betydelsen vid bestämmandet af pannans 
storlek, att vid tvenne lika starka lokomotiv, det ena drifvet med öfverhettad 
ånga, det andra med våtånga, pannan till det förra kan göras mindre. Af 
två lika stora pannor, den ena med öfverhettare och den andra utan öfver-
hettare, sparar den förra i jämförelse med den senare såväl bränsle som vatten 
och kan äfven i ångalstring drifvas längre, emedan den omständigheten, att 
ångan medrycker vatten, icke utöfvar något störande inflytande, då öfver-
hettare användes, enär denna öfverför det medryckta vattnet till ånga. 

Emedan den i pannan alstrade ångmängden ej behöfver vara så stor, då 
ångan öfverhettas, kan lokomotivets vattenförråd göras mindre, hvilket i 
synnerhet vid tanklokomotiv har sin betydelse. Eller också kan lokomotivet 
med samma vattenförråd öfverfara större sträcka, utan att göra uppehåll 
för vattentagning, något som särskildt för snälltåg är af betydelse. Dess-
utom behöfver pannan vid öfverhettningslokomotiv ej så ofta spolas på 
grund af den mindre vattenomsättningen och får äfven en större lifslängd. 
I allmänhet kan man således säga, att genom att använda öfverhettning 
utbytet af pannan ökas. 

585. Särskildt bör framhållas den fördelen hos öfverhettad ånga, att 
den trots värmeförluster ej förtätar sig till vatten, förrän en viss lägre 
temperatur, mättningstemperaturen, är uppnådd. Temperatursänkningen sker 
jämförelsevis långsamt, emedan den öfverhettade ångan i motsats mot våt-
ångan är en dålig värmeledare och således långsamt afger sitt värme. Däri-
genom undvikas nämnvärda vattenafsättningar i ångcylindrarna, oaktadt 
cylinderväggarna afgifva mycket värme utåt i följd af luftdraget, då lokomo-
tivet är i rörelse, liksom i följd af låg yttre temperatur vintertiden och i 
trots af de temperaturförändringar, som framkallas genom tryckskillnaden 
hos ångan under olika delar af koltslaget (stycket 1033). 

586. Då våt ånga skall strömma genom trånga rörledningar eller ång-
kanaler, blir dess hastighet stor, och ångan strypes. Dess tryck sjunker 
därvid, och det arbete, ångan uträttar, blir mindre. Afven härvidlag erbjuder 
den öfverhettade ångan stora fördelar, ty den är mera »lättfluten» än våtånga 
och kan därför framströmma med vida större hastighet i ångledningar och 
ångkanaler än våtångan, utan att dess tryck nedsättes. 

587. Graden af öfverhettning kan naturligtvis vara olika. För att 
vara säker på att trots ångans stora värmeförluster i cylindrarna dess tem-
peratur ännu må befinna sig öfver mättningstemperaturen, d. v. s. att ångan 
ännu är öfverhettad, bör öfverhettningen drifvas mycket högt. Om vid 
ett ångtryck af 12 kg per kvcm ångans temperatur är 300', är den öfver- 
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hettad med mera än 100' öfver den mot trycket svarande temperaturen. 
Vid hog öfverhettning kan ångans utvidgning i cylindrarna (expansionen) 
drifvas långt, innan ångan blir nämnvärdt fuktig. 

2. Olika slag af öfverhettare. 

588. Som förut framhållits är en hög öfverhettning af ångan hufvud-
saken. Det ligger därför nära till hands att anordna öfverhettaren i själfva 
eldstaden, hvarest den högsta värmegraden råder, och i verkligheten finner 
man äfven denna väg först beträdd, nämligen af fransmännen Seillière och 
Riot, som med sina patenter af år 1880 afsågo ångöfverhettare i eldstaden. 
Men en dylik öfverhettare skulle ej kunna äga bestånd länge på grund af 
den i eldstaden rådande höga temperaturen, hvilket 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, hvarest förbrän-
ningsgaserna ännu äga tillräck-
ligt hög temperatur för att till-
fredsställande öfverhetta ångan. 
Sedermera förlades öfverhetta-
ren åter i rundpannan. 

589. Schmidts flamrör-
öfverhettare. Den ofvan om-
näLunda tyska uppfinnaren 
Schmidts första öfverhettare är 
förlagd i rundpannan. I huf-
vudsak utgöres den af ett 450 
mm vidt, i rundpannan insatt 
flamrör, som vid eldstaden för-
trängts till 200 mm. Ett knippe 

-formigt böjda smala rör 
371. Rökskåp für öfverhettningsiokomotiv. 	sträcker sig från rökskåpet in 

i detta flamrör. Genom de 
smala rören strömmar ångan, innan den inkommer i cylindrarna och blir 
genom värmen hos de rörknippet omsvepande förbränningsgaserna först 
torkad och därefter öfverhettad. 

590. Schmidts rökskåpsöfverhettare. På grund af vissa olägenheter 
med nyss omnämnda öfverhettare, särskildt dess mindre hållbarhet, öfvergaf 
Schmidt snart densamma och uttänkte en öfverhettare, förlagd till rökskåpet. 
Genom ett nedtill i rundpannan insatt flamrör ledas förbränningsgaserna 
till öfverhettaren, som utgöres af ett rörsystem, hvars rör äro böjda efter 
rökskåpets väggar och genom plåtväggar äro afskilda från det öfriga rök-
skåpet. Genom dessa rör strömmar ångan på sin väg från pannan till 
cylindrarna och blir därunder öfverhettad. 

591. Schmidts tuböfverhettare. För att undvika det stora eldröret, 
göra öfverhettningsrören lättare tillgängliga och mera fördela öfverhettarens 
vikt på lokomotivets axlar, upptog Schmidt år 1901 åter rundpauneöfver-
hettaren, ehuru i förändrad, form och är det denna anordning, som användes 
här i landet. 
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nummer, dels numret på det lokomotiv, hvari pan-
nan ligger, jämte datum, då den inlades i detta 
lokomotiv. Vid pannbyte stansas det nya lokomotiv-
numret jämte motsvarande datum under' det förut 
befintliga. 

Bild 370  visar utseendet af en tryckplåt. 

j *rill 1Ir 

370. Tryckplåt. 1: 4. 

579. Förutom nu omnämnda panntillbehör kan å en lokomotivpanna 
finnas en hel del olika anordningar för olika ändamål, såsom för ångsmörj-
ning och bromsning, för öfverhettning m. m. Beskrifning öfver dessa an-
ordningar återfinnes i det följande och hänvisas till dem. 

V. Angöfverhettare. 
580. Ehuru öfverhettad ånga redan länge varit använd vid fasta ång-

maskinanläggningar, var det dock först år 1897, som det praktiskt lyckades 
att drifva lokomotiv med öfverhettad ånga. Försök började då göras vid 
de preussiska statsbanorna med en af Wilhelm Schmidt i Cassel uttänkt öfver-
hettningsanordning (stycket 589). Schmidts öfverhettare fullkomnades allt-
mera och vann snabb spridning och öfverhettningslokomotiv efter Schmidts 
system förekomma nu vid ett stort antal järnvägar i alla länder. Denna 
framgång har framkallat en mängd olika öfverhettare, af hvilka flera äro 
efterbildningar af Schmidts. 

1. öfverhettad ångas egenskaper. 

581. För att riktigt förstå värdet af öfverhettad ånga, jämförd med 
s. k. våt ånga, må under samtidig hänvisning, till hvad härom sagts i 
stycket 141, framhållas de för de båda slagen ånga utmärkande egenskaperna. 

582. 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 man 
vid ett gifvet tryck hos densamma ej kan beröfva den värme, utan att en 
del af ångan öfvergår i flytande tillstånd, d. v. s. förtätas till vatten. I 
följd af sin fuktighetshalt är våt ånga en god värmeledare och afgifver alltså 
hastigt en del värme, då den kommer i beröring med kallare ytor, exempel-
vis cylindrarnas ångkanaler och väggar. Den mot temperatursänkningen 
svarande värmeförlusten har till följd, att en del af ångan åter förvandlas 
till vatten. Detta är orsaken till de effektförluster, som uppstå särskildt vid 
tvillinglokomotiv med våtånga, i det att i medeltal 30 	af den i cylind- 
rarna insläppta ångmängden förtätas till vatten. An mera ökas dessa för-
luster, då för högt vattenstånd användes i pannan. Därtill kommer, att 
pannan beröfvas varmt vatten genom de små vattendroppar, som ryckas 
med ångan, då den strömmar till cylindrarna, hvilket betyder en omedelbar 
värme- och således äfven bränsleförlust. Dessutom inverkar vattnet, som 
medryckes till cylindrarna, ofördelaktigt på lokomotivets gång, och om det 
inkommer i större mängd, kan det framkalla vattenstötar, som betydligt 
anstränga cylinderlock, kolfvar, kolfstänger, vefstakar och veftappar. 

583. Ofverhettad ånga. Nämnda olägenheter kunna undvikas genom 
att öfverhetta ångan före inträdet i cylindrarna. Ångan, som fuktig kommer 
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I bilderna 372-375 
är denna öfverhettare åter-
gifven. Rundpannan inne-
håller upptill två till fyra 
rader tuber med stor dia-
meter, bild 371. Dessa tuber 
hafva ett stycke intill eld-
stadstubplåten erhållit en 
mindre diameter, för att vat-
tenomloppet mellan tuberna 
skall underlättas, bild 372. 

592. öfverhettnings-
rören,. I hvar och en af 
de stora tuberna, öfverhettar-
tuberna, befinner sig ett öfver-
hettarelement. Detta, bild 
373,  är sammansatt af smala 
järnrör, öfverhettningsrören, 
af hvilka tvenne, 20 och 22, 
i främre ändan äro uppåt-
böjda, under det att det 
tredje 21 framtill är omböjdt 
till en slinga. Rörens bakre 
ändar äro genom rörkrökar-
na 25 och 27 så förenade 
med hvarandra, att alla tre 
rören bilda en enda samman-
hängande rörsträng. De upp-
åtböjda andarna af rören 20 
och 22 äro fästa i en gemen-
sam stark fläns 15, som med 
en genom flänsen mellan 
rören gående hakbult 16 är 
fastskrufvad vid undersidan 
af ånglådan 4. Tätningen 
mellan denna och flänsen 15 
åstadkommes genom koppar-
ringar 14, utfyllda med as-
best. Utanför tuberna sam-
manhållas de till ett element 
hörande öfverhettningsrören 
genom krampor 18. På det 
att behöfligt spelrum skall fin-
nas mellan insidan af öfver-
hettärtuberna och öfverhett-
ningsrören, äro rörkrökarna 
25 och 27, som äro gjutna 
af hårdt stål för att motstå 	- n 
slitningen från förbrännings- 
gaserna, försedda med små 
stöd 28. 

593. Ånglådan 4, bild 
372, som vid öfverhettnings- 

a7 
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lokomotiv ersätter det vid andra lokomotiv använda T-röret, fästes i rökskåpet vid 
tubplåten. Den består i hufvudsak af två från hvarandra fullständigt skilda 
rum, ett för våtånga och ett för öfverhettad ånga. Det förra utgöres af kanalen 
5 och de mindre kanaler 3, som utgå från densamma. I bottnen af dessa finnas 

hål 1, i hvilka den ena ändan 
af öfverhettningsrören är in- cv förd under det att den andra 
ändan inmynnar i det andra 
rummet 2 genom hålen 13. 
Till rummet 3 inkommer våt-
ångan genom röret 6 från 
ångdomen, och från rummet 
2 ledes den öfverhettade ång- ct 	 an genom rören 8 till cylind- 
rarna. Änglådan gjutes af 
gjutjärn eller stål. 

I~~ 	 594. Förloppet vid 
öfverhettn,in• gen. För-
bränningsgaserna strömma 
dels genom de nedre vanliga 
tuberna, dels genom de öfre 
stora öfverhettartuberna och 

i 

hettningsrören till samma 
element ej lika långa, utan 
röret 20, i hvilket våtångan 
från ånglådan inströmmar i 
öfverhettarelementet, är läng-
re än röret 22, genom hvilket 
den öfverhettade ångan ledes 
till ånglådan. Följaktligen är 
äfven den ena delen 26 af 
det omböjda röret 21 längre 
än dess andra del 24. Syfte-
målet härmed är, att den våta 
ångan, som strömmar genom 
röret 20, skall ledas närmare 
eldstaden, således utsättas för 
större värme. Den andra rör-

kröken, som genomströmmas af torr ånga, skulle lätt förbrännas, om den 
fördes för nära tubplåten. 

Pilarna i bild 373 angifva, huru ångan strömmar genom elementet, 
hvarvid är att iakttaga, att streckade pilar hänföra sig till de rör, som i bilden 

N 

N • 

Aelosair 
woitti 

W ot 

afgifva därvid sitt värme dels 
ct 	till det dem omgifvande vatt- 

net i pannan, dels och före-
trädesvis till de i dessa tuber 
liggande öfverhettningsrör- 

Go en. Ångan, som strömmar 
inuti dessa, utsättes därvid 
fyra gånger för inverkan af 
gasernas värme och blir där-
under öfverhettad. Som af 
bilderna framgår, äro öfver- 
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374. Schmidts tuböfverhettare jämte ett element. 

äro dolda af framför eller öfver liggande rör. Ångan inkommer först genom 
rörändan 17 i det nedre röret 20, hvarefter den genom rörkröken 27 inkommer i 
det öfre röret 26, går genom bockningen 21 till det likaledes öfverliggande röret 
24 och genom rörkröken 25 till det nedre röret 22, från hvilket ångan 
genom rörändan 19 som öfverhettad åter når ånglådan. 

Ångans temperatur afläses antingen å en vanlig termometer, instucken i 
en hylsa 12, bild 372, eller bestämmes temperaturen med en afståndstermo-
meter, en s. k. pyrometer (stycket 615). 

595. Spjället. I rökskåpet är öfverhettaren inbyggd i en låda af plåt, 
som framtill är försedd med en lucka eller ett spjäll 9, bild 372, som kan öppnas 
och slutas från hytten, och 
hvarigenom genomström-
ningen af förbränningsgaser-
na i de tuber, i hvilka öfver-  
hettningsrör äro anbragta,  
kan förändras. Ju mera 
spjället är öppet, desto större 
mängd förbränningsgaser 
stryker genom de stora öfver-
hettartuberna, och desto 
större blir öfverhettningen, 
och omvändt, då spjället 	 ~`:-` 
slutes. Stänges det helt och 	:,- 
hållet, är öfverhettaren för- 
satt ur verksamhet. Spjället 
består antingen af en enda  
större lucka eller af två eller 
tre mindre sådana. För att 	375. Rökskåp med Scbmidts tuböfverhettare. 
öfverhettningsrören och de 
stora tuberna i öfre raden skola vara lätt åtkomliga för eftersyn, är plåtlådan 
omkring öfverhettaren framtill försedd med luckan 7, bild 372. 

596. Anordning för spjällets öppnande för hand. Denna an-
ordning framgår af bild 376. Spjället 1 är fäst vid axeln 2, som från sidan genom-
går rökskåpet. Vefven 3, fäst å denna axel, är medelst länken 4 förbunden med 
en dragstång 5, inrymd inuti ena ledstången. I hytten är dragstången 
genom länken 6 förenad med vefarmen 7, hvilken är fäst vid spaken 9. 
Genom att inställa spaken i olika lägen stänges eller öppnas spjället mer eller 
mindre. Då spaken innehar läget I, är spjället stängdt; läget II är spakens 
normala läge under gången, och skall graden af öfverhettning minskas, in- 
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376. Anordning för öfverhettarspjällets 
öppnande för hand. 1: 50. 

ställes spaken i ett passande läge mellan I och H. Läget III skall spaken äga, 
då öfverhettartuberna skola sotas. Spjället intager då läget III. Fjädern 11, 
fäst å vefarmen 10, motväger spjället och underlättar dess handhafvande. 

Rörelsen till spjället är så anordnad och förbunden med hjälpblästern, 
att spjället ej kall öppnas, då hjälpblästern användes, eller denna ej kan 
användas, då spjället är öppet, d. v. s. båda kunna ej samtidigt vara öppna. 
Denna anordning är vidtagen för att förhindra, att vid stängd regulator, då 
ånga således ej finnes i öfverhettningsrören, dessa genom de heta förbrännings-
gaserna komma i glödning och brännas upp. Ty då spjället är stängdt, kunna 
ej förbränningsgaserna stryka genom öfverhettartuberna, och öfverhettnings-
rören äro således endast utsatta för den värmestrålning, som genom tubändarna 
äger rum från eldstaden, och hvilken ej är farlig för rörens bestånd. 

597. . Sjätfverkande anordning fir spjältets öppnande. På 
nyare lokomotiv förekommer en sj älfverkande anordning för spjällets öppnande 
och stängande. Då regulatorn öppnas, öppnas äfven spjället, och det stänger 
sig, då regulatorn stänges. Därjämte kan spjället äfven skötas för hand. 

Anordningen, bild 377, utgöres af en på rökskåpets ena sida upp-
satt : cylinder 1, inuti hvilken kolfven 3 är fritt rörlig inom vissa gränser. 
Mot bottnen af kolfven stöder tappen 2, utgörandd främre ändan af den del-
vis gängade dragstången 4. Gängorna å stången ingripa i gängor i den 
längs dragstången rörliga mutterhylsan 6, hvilken, på grund af att den ut-
vändigt är sexsidig, ej kan vrida sig. Mot bakre ändan af hylsan 6 trycker 
ett glidstycke 22, som genom länken 9 är förbundet med häf armen 10, fäst å 
axeln till spjället. När därför denna häfarm vrides, öppnas eller stänges spjället. 

Rummet omkring kolfven 3 står genom kanalen 25 och ett mindre rör 
i förbindelse med ångröret, som leder till slidskåpet. Öppnas regulatorn, in-
strömmar således ånga bakom kolfven och trycker den bakåt, d. v. s. åt 
höger, som bilden är visad. Därvid pressar kolfven mot tappen 2, och 
stången 4, hylsan 6 och glidstycket 22 skjutas åt höger. Rörelsen öfverföres 
genom länken 9 till häfarmen 10, som vrides åt höger (bakåt), och spjället öppnas. 
Kolfven flyttar sig så långt åt höger, att den plana, ringformiga ytan 26 å 
kolfven trycker mot en motsvarande yta 24 i cylindern. Dessa ytor skola 
täta mot hvarandra, så att ånga ej kan läcka ut ur cylindern. Kolfven 
verkar således samtidigt som en afstängningsventil. Stänges regulatorn, upp-
hör trycket å kolfven och genom motvikter, fästa å spjället, trycker glid-
stycket 22 mot ändan af hylsan 6 och pressar denna jämte stången 4 och 
kolfven 3 till dennas vänstra ändläge, hvarvid spjället är stängdt. 
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598. Om vid fullt öppet 
spjäll öfverhettningen blir för hög, 
måste den sänkas. Detta sker 
därigenom, att spjället stänges så 
mycket, att den önskade öfver- 
hettningen erhålles. För detta 
ändamål finnes i hytten ratten 16, 
fäst å röret 18, som genom kilen 
19 är förenadt med dragstången 
4. För att kilen ej skall hindra 	 
stångens förskjutning, är spåret 	 
20 för kilen aflångt. Då spjället 
genom ångan öppnats, är hylsan 
6 utskjuten ur cylindern ett stycke, 
motsvarande kolfvens slag. Yri-
des ratten 16 åt vänster, gängas 
hylsan 6 in i cylindern. Genom 
motvikterna å spjället följer glid-
stycket 22 efter, och spjället stän-
ges desto mera, ju längre hylsan 
6 skrufvas in i cylindern, och slut-
ligen stänges spjället helt och 
hållet. Skall spjället åter öppnas, 
vrides ratten åt höger, och hylsan 
gängas ut och för med sig glid-
stycket 22. För att vid denna 
reglering för hand kunna bedöma, 
huru mycket spjället är öppet, 
finnes omedelbart framför ratten 
16 en visaranordning 14. Gän-
gorna 17 å röret 18 ingripa i 
kuggarna å bågen 13, och då ratten 
vrides, flyttar sig visaren från 
det ena ändläget mot det andra 
och angifver,huru mycket spjället 
är öppet. Visaren står således 
endast i samband med regleringen 
för hand och angifver ej 
spjällets ställning, då appa-
raten är själfverkande. Då 
öfverhettningen ej behöfver reg-
leras med ratten, skall visaren 
ställas i det med »öppen» angifna 
läget. Befinner sig nämligen visar-
en i ettläge mellan de med » stängd» 
och »öppen» betecknade och regu-
latorn är stängd, är dragstången 4 
utskrufvad, så att ett spelrum fin-
nes mellan tappen 2 och kolfvens 
3 botten. Om regulatorn då öpp-
nas, tryckes kolfven med stor 
hastighet mot tappen 2, och kolf-
vens botten kan slås ut. 

r 

ARI 
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599. Då regulatorn är stängd, kan spjället ej öppnas med ratten 16. 
Men för att t. ex. vid kallt lokomotiv kunna öppna spjället för tubernas 
rengöring eller tillsyn af öfverhettaren, äfvensom då den själfverkande appa-
raten är otjänstbar, är häf armen 10 så lång, att man med den 'för hand 
kan öppna spjället. Då spjället så öppnas, drages glidstycket 22 tillbaka å 
stången 4. Genom klämskrufven 8 kan det låsas fast vid stången, hvari-
genom spjället förblir öppet. Då lokomotivet skall användas, skall denna skruf 
vara lossad, men för att den ej skall borttappas, låses den med låsmuttern 7. 

För smörjning af kolfven är vid vårtan 5 å cylindern fäst en smörj-
kopp samt vid 23 en aftappningskran för aflägsnande af förtätningsvatten. 

600. Sotarrörelsen, som utgöres af handtaget 12, excentern 11 och stången 
21, är ej förbunden med rörelseanordningen för spjället och kan röras obe-
roende af denna. Ty då regulatorn är stängd, och sotaren skall användas, 
är äfven spjället stängdt. 

601. Skötsel af lokomotiv med Schmidts öfverhettare. Framför andra 
lokomotiv kräfta öfverhettningslokomotiven en alldeles särskild uppmärksam-
het. Öfverhettaren skall rätt skötas, för att de med densamma afsedda för-
delarna skola uppnås, .och den öfverhettade ångans egenskaper ställa sär-
skilda fordringar på handhafvandet af maskineriet. 

602. Före tågets afgång. Öfverhettarens spjäll skall under lokomo-
tivets uppeldning och då det står stilla vara stängdt. 

Vid själfverkande öppningsanordning för spjället skall den samtidigt 
befintliga regleringsanordningen för hand vara så inställd, att då regulatorn 
öppnas, spjället öppnas helt och hållet. Visaren, som angifver spjällets 
ställning vid regleringen för hand, skall därför alltid, då regulatorn är 
stängd, intaga det med »öppen» angifna läget (stycket 598). Spjällets inställ-
ning för hand får således endast ske vid öppen regulator. 

603. Det är af stor vikt, att rökskåpet är tätt. Man måste därför noga 
tillse, att rökskåpsluckan, flänsen för stybbtratten liksom luckan till den-
samma äro täta, emedan hvarje otäthet inverkar menligt på öfverhettningen 
och därigenom på lokomotivets arbetsförmåga. 

604. Före den första igångsättningen skola cylindrarna uppvärmas 
och vattnet i dem aftappas genom utblåsningskranarna. Efter igångsättningen 
skola dessa kranar förbli öppna, till dess slidskåp och cylindrar äro så upp-
värmda, att ångan i dem förblir öfverhettad. Sedermera kunna kranarna 
äfven vid igångsättningar förbli stängda, för så vidt uppehållet ej varit allt 
för långt. De skola dock genast öppnas, om öfverhettningen plötsligt af-
tager, emedan detta i första hand tyder på, att vatten medföljt ångan till 
öfverhettaren eller till cylindrarna. 

605. Under gågen. Vid igångsättning får regulatorn aldrig öppnas 
häftigt. Äfven vid lokomotivets största kraftutveckling får den endast öpp-
nas så mycket, att trycket i ånglådan med 1/2  kg understiger panntrycket, 
emedan därigenom förebygges, att vatten af ångan ryckes med till cylindrarna 

oa 	 och minskar öfverhettningen. .vi För att förhindra lokomotivet att slira skall, omedelbart som lokomotivet tagit 
i gång tåget, fyllningen i cylindrarna minskas, hvarefter igångsättningen regleras 
med sliderna, men icke, som vid våtänglokomotiv, med regulatorn. 
Vid hvarje igångsättning skall därför omkastningsskrufvens vef behållas i 
handen, så att man ögonblickligen kan afpassa cylinderfyllningen så, att hjulen 
ej slira, men man det oaktadt erhåller en tillräckligt kraftig igångsättning. 

606. Att slirning lätt kan inträffa vid ett öfverhettningslokomotiv, om 
man ej handhafver ångpådragningen varsamt, beror därpå, att sådana loko-
motiv erhålla cylindrar med jämförelsevis stor diameter. Detta åter sker för 
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att kunna använda små fyllningar och drifva ångutvidgningen (expansionen) 
långt och på så sätt utnyttja den öfverhettade ångans goda egenskaper. 
Cylindrarnas storlek bör vara så afpassad, att lokomotivet i regeln arbetar 
med 20 	cylinderfyllning. Däraf blir vanligtvis följden, att lokomo-
tivets adhesionsvikt är fullt utnyttjad redan vid 50 °å fyllning, och vill man 
ytterligare öka dragkraften genom att använda större fyllning, hvilket endast 
i undantagsfall bör tillgripas, måste man vara beredd på att sanda på ske-
norna. Det är således icke ett fel hos öfverhettningslokomotivet, att det har 
benägenhet att slira vid stora fyllningar. Mindre cylinderfyllning än 20 
skall ej användas, utan vid mindre kraftbehof skall trycket i ånglådan sän-
kas intill 4 kg genom strypning med regulatorn, och sliderna läggas ut så 
mycket, att lokomotivets gång förblir lugn. Genom ångans strypning minskas 
ej storleken af öfverhettningen och således ej det goda utbytet af den öfver-
hettade ångan. Trycket i ånglådan eller i slidskåpet afläses å en med 
endera af dessa i förbindelse stående manometer. 

Under inga förhållanden få sliderna läggas ut för fullt omedelbart 
efter ångans afstängande, utan skall deras läge en stund bibehållas oförändradt. 
Först därefter får slidomkastningen röras och sliderna läggas ut, men skall 
detta ske långsamt och med försiktighet, så att slid och slidfoder hinna afsvalna. 
Den stora temperaturskillnaden mellan tillopps- och afloppsånga å öfverhett-
ningslokomotiv medför nämligen, att slid och slidfoder erhålla en ojämn ut-
vidgning, som vid oriktigt handhafvande af slidrörelsen kan föranleda iskärning. 
Skulle sliderna trots ofvannämnda tillvägagångssätt vid slidomkastningens ut-
läggande börja »hugga», skall slidomkastningen omedelbart återföras till sitt 
midtläge, och smörjningen af sliderna ökas genom kringvridande af smörj-
pressens eller smörj pumpens handtag. 

607. Temperaturen på den öfverhettade ångan skall i regeln uppgå 
till omkring 320° och bör icke under längre tid öfverstiga 350°. Närmar 
sig temperaturen i öfverhettaren detta höga gradtal, skall spjället strypas så 
mycket, att denna öfverhettning icke öfverskrides. 

Otillräcklig öfverhettning vid måttlig ansträngning af lokomotivet upp-
står vid dödfyr, eller då fyren antingen är för tjock eller för tunn, emedan 
förbränningsgaserna därvid äga allt för låg temperatur. För ringa öfver-
hettning uppstår äfven, då öfverhettaren ej är rengjord eller ångans i pan-
nan fuktighetshalt är för stor, t. ex. på grund af för högt vattenstånd. 

Eldningen skall så skötas, att den öfverhettade ångans temperatur om 
möjligt håller sig vid omkring 320°. Detta uppnås säkrast därigenom, att 
fyren hålles lagom tjock, är väl genombränd och fullständigt täcker rosten. 
Eldningen skall därför ske med små och täta påeldningar, och i regel skall 
efter hvarje påeldning vatten inmatas i pannan. 

608. Man skall så mycket som möjligt söka förhindra, att kall luft 
inkommer i eldstaden och tuberna, emedan den verkar skadligt särskildt på 
öfverhettaren. Eldstadsluckan får därför på inga villkor ställas öppen för 
att vid för högt tryck hindra säkerhetsventilerna att afblåsa. 

609. Efter slutad tjänst. På vissa mellantider, beroende på hvad 
erfarenheten lärer, skall öfverhettaren rengöras med den i stycket 550 be-
skrifna tubrensaren. Fördelaktigast vore dock, om tuberna blåstes rena efter 
hvarje tur. Vid kallt lokomotiv skall detta ske uteslutande med tryckluft, 
emedan, om ånga användes, öfverhettningsrör och tuber utsättas för rost-
ning. Finnes ej tillgång på tryckluft, måste ånga användas, men skall blås-
ningen då ske, när lokomotivet är uppeldadt, ehuru fyren skall vara svag. 
Samtidigt skall man aflägsna den slagg, som har benägenhet att afsätta 
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sig på rörkrökarna vid öfverhettningsrörens bakre ändar. Invdndig spolning 
med vatten af ånglådan eller öfverhettningsrören får icke ske. 

610. Schmidts öfverhettare för vanliga tuber. För att möjliggöra 
insättning af öfverhettare i lokomotiv, som ursprungligen ej varit afsedda att 
drifvas med öfverhettad ånga, och utan att förändra den befintliga tubsatsen, 
har Schmidt uttänkt den i bild 378 visade öfverhettaranordningen. 

Hvarje element utgöres af ett dubbelböjdt rör 2 med så liten diameter, 
att det kan införas i en vanlig tub, utan att dess förmåga att genomsläppa 

förbränningsgaserna i nämnvärd mån minskas. Pannans ursprungliga eldyta 
förblir således oförändrad, och öfverhettningen vinnes endast genom ett bättre 
utnyttjande af förbränningsgasernas värme. De främre ändarna af öfverhett-
ningsrören äro genom klämplattan 6 fästa vid på sidorna af rökskåpet uppsatta 
ånglådor 7, en på hvarje sida. Hvarje ånglåda är delad i två rum 8 och 9, 

! i 	 det förra för våtånga, det senare för öfverhettad ånga. Från ångröret 1 
från regulatorn ledes ångan genom rören 13 och 14 till rummet för våtånga 
i ånglådorna och därefter genom rören 3 in i tuberna och tillbaka genom rören 
4 till ånglådornas rum för öfverhettad ånga. Ångan passerar således två gånger 
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genom tuberna. De båda rummen för öfverhettad ånga stå genom röret 5 
i förbindelse med hvarandra, och genom rören 11 och 12 strömmar den 
öfverhettade ångan till cylindrarna. 	• 

Då i det närmaste all i eldstaden utvecklad gas användes för öfver-
hettningen, är en lägre temperatur- å förbränningsgaserna tillräcklig för att 
erhålla önskad öfverhettning. Öfverhettningsrören behöfva därför ej fram-
dragas så nära eldstaden och utsättas därigenom ej för så stor värme. Då så 
godt som hela tubsatsen användes för öfverhettningen, kan spjäll ej användas. 

Om det lokomotiv, på hvilket öfverhettaren insättes, är försedt med 
kolfslider, kunna så många element insättas, att temperaturen på den öfver-
hettade ångan i regeln uppgår till 320°-350°; är lokomotivet försedt med 

379. Anordning of Cole-Atlas tuböfverhettare. 1: 30. 

planslider, måste elementens antal minskas, så att den öfverhettade ångans 
temperatur ej öfverstiger 270°. 

611. Cole-Atlas öfverhettare. I Amerika har Schmidts öfverhettare 
fått en efterbildning af Cole i Schenectady, och denna har i sin ordning 
efterbildats i Sverige. Atlas verkstäder i Stockholm utför nämligen en öfver-
hettare, som ar Cole's öfverhettare endast i något förändrad form. Öfver-
hettaren återgifves i bilderna 379-381. 

I rökskåpet finnas tvenne ånglådor 3 och 4, af hvilka den förra 
genom en förgrening 2 står i förbindelse med det till regulatorn ledande 
röret 1 och den senare genom 5 och 6 forbindes med ångrören till cylind-
rarna. Vid ånglådorna äro fästa nedåt riktade, i nederändan slutna, gjutna 
rör 9 och 10 och vid dessa i sin ordning smala rör 11 och 12, 13 och 14, 
öfverhettningsrören, hvilka sträcka sig in i de stora öfverhettartuberna och 
hvilkas inre ändar parvis äro förbundna med rörkrökarna 15 och 16. Den 
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våta ångan, som då regulatorn öppnas inkommer i ånglådan 3, fyller rören 
lo, strömmar genom öfverhettningsrören 11 och 12, 13 och 14 in i rören 9 
och från dem till ånglådan 4 och vidare till cylindrarna. Under sin gång 
genom öfverhettningsrören blir ångan genom inverkan af förbränningsgaserna 
öfverhettad. Som synes af bilden äro två par öfverhettningsrör införda i 
hear och en af de stora tuberna, men dessa båda par rör äro oberoende af 
hvarandra och kommer således ångan att endast en gång strömma fram och 
tillbaka i öfverhettningsrören i motsats mot hvad fallet är vid Schmidts 

öfverhettare, där samma ång-
mängd två gånger strömmar 
fram och tillbaka. Det oaktadt 
erhålles en tillräcklig öfverhett- 
ving. 

En fördel med anordnin- 
gen af två ånglådor, en för 
våt och en för öfverhettad ånga, 
iir, att ingen värmeförlust äger 
rum hos den öfverhettade ångan 
hå grund af gemensamma väg- 

;j .  Si  :;  • 	gar för de båda slagen ånga. 
Graden af öfverhettning 

regleras genom spjällen 7 och 
8, och i öfrigt gäller för denna 
öfverhettare och för dess sköt-
sel, hvad som framhållits i 
samband med beskrifningen af 
Schmidts öfverhettare. 

612. Pielocks öfverhet-
tare, bild 382. Från helt andra 
synpunkter än Schmidt utgick 
hans landsman Pielock vid ut-

förandet af sin öfverhettare. Han afsåg en öfverhettare, som var billig att 
utföra och som kunde insättas i hvarje äldre panna utan nämnvärda för-
ändringar och kostnader. 

Såsom af bilden framgår består öfverhettaren hufvudsakligen af en i 
rundpannan omkring tuberna byggd låda 1 af plåt, som genom i rund-
pannans längdriktning mellan tuberna insatta plåtväggar 5 är delad i olika 
afdelningar. Öfverhettarens inre är afskild från pannans vattenrum. Angan, 
som genom ett rör 3 inkommer i öfverhettaren, tvingas genom väggarna 5 
att upprepade gånger omspola tuberna i den riktning pilarna i bilden visa 

381. Rökskäp med Cole-Atlas öfverhettare. 
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613. Ett väsentligt fel !.l 4, _L  	 
med denna öfverhettare är, att 
tuberna inom öfverhettaren — 
städse äro utsatta för värmen 
från förbränningsgaserna. Vid 
stängd regulator, då ånga ej 	 
strömmar genom öfverhettaren 
och tuberna således ej i till-
räcklig grad afkylas, blifva de 
lätt för varma, och härigenom 
lider tätningen mellan tuberna 
och öfverhettarens gaflar. Vat-
ten afsätter sig därigenom i 382. Pielocks öfverhettare. 
öfverhettaren särskildt vid pan- 	1: 3a 
nans afkylning och uppeldning, 
och detta bidrager till, att tu- 
berna hastigt förstöras af rost. 
För att minska denna olägen- 
het bör öfverhettaren, sedan lokomotivet slutat sin tjänstgöring, fyllas med 
vatten från pannan, hvilket vatten utblåses genom en kran i öfverhettarens 
botten, då lokomotivet skall börja tjänstgöra på nytt. Den pannsten, som 
såväl utanför som inom öfverhettaren afsätter sig på tuberna, försvårar i 
hög grad utbyte af tuber. 

Ofverhettningen kan endast blifva medelmåttig, så mycket mera som 
öfverhettningsytan måste bli jämförelsevis liten, emedan i motsatt fall pan-
nans vattenrum alltför mycket skulle inkräktas till förfång för ångbildningen. 
Att för ernående af större öfverhettning förlägga öfverhettaren närmare eld-
staden är på grund af den därmed förbundna faran ej tillrådligt. Den öfver-
hettade ångans temperatur, som mätt i domen är 280° till 300°, sjunker på 
vägen till slidskåpet, emedan ångan i röret från regulatorn afkyles af den 
röret omgifvande våta ångan i rundpannan. Temperaturfallet kan uppgå 
ända till omkring 60°. Den öfverhettning, ångan vid inträdet i cylindrarna 
äger, är således af mindre värde. 

614. Ångtorkare, bild 383. Ångtorkaren är icke en öfverhettnings-
apparat, enär den endast minskar ångans fuktighetshalt eller så att säga 
torkar ångan. Därvid ökas ångans temperatur endast några tiotal grader 
öfver den mot panntrycket svarande temperaturen. 

Ångtorkaren, som till sitt utförande och verkningssätt liknar Pielocks 
öfverhettare, är anordnad framtill i pannan. Bakom rökskåpstubplåten 4 är 
på ett afstånd af omkring 1 m insatt en extra tubplåt 6, som afstänger 
vattnet från främre delen af pannan. Genom röret 3 står ångtorkaren i 
förbindelse med pannans ångrum och af mellan tuberna insatta skiljo-
väggar 9 och 10 af tunn plåt, af hvilka den senare endast sträcker sig 
delvis upp i ångtorkaren och väggarna 9 nedtill äro försedda med ett 
antal hål 5, tvingas ångan att svepa omkring samtliga tuberna, hvarvid 

19 

och lämnar öfverhettaren ge-
nom ett rör 2, som står i för-
bindelse med ett regulatorhuset 
omgifvande hölje 4. Öfver- 	III  4  j i`'`•— 
hettningen erhålles således ge- 

den 

	~~E 
m 

tuberna. 

ändning af en del af 	

! I

II-_~p 	
-  

.. 1~1  

z' a O 'O Ir``a'NLNNNCN O^OMüNONeMO LIOM ey M ON Oh_/ iOMOrie N•..~.IONON9 NeNepoNeNGHGNh{ ONOHGN•!NCNeM4►+ NONONONOHONLHG LN ONON•-i MO NOVO NONON MeNG4V41 $ ÿNeMOM 9~/OM ~NO~~ OHeN GLM^Ne I/ONOH 
ar" 

VrQrMyûr0 

4-1 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



290 

383. Ångtorkare. 1: 30. 

fuktigheten försvinner och ångan blir torkad. Genom 
2 ledes ångan ut ur ångtorkaren till regulatorn 1 
(stycket 566) och vidare till cylindrarna. Den dubbla 
väggen 11 afser att förhindra, att den innanför den-
samma inneslutna torkade ångan afkyles af den våta 
ångan utanför. 

I bottnen äger ångtorkaren en större rens-
lucka 8, försedd med en aftappningskran 7 för ur-
tappning af det vatten, som, då lokomotivet under 

längre tid står stilla, bildar sig i ångtorkaren. Särskildt är det 
af vikt att, då lokomotivet tages i tjänst, tömma ångtorkaren, 
emedan i motsatt fall det i densamma befintliga vattnet föres 
öfver i cylindrarna och kan åstadkomma dessas eller cylinder-
lockens sprängning eller maskineriets förstörande. 

615. Afståndstermometer. Vid alla öfverhettningsanord-
ningar kräfves ett ständigt öfvervakande af den öfverhettade ångans 
temperatur, ty eljest arbeta de ej med godt utbyte eller ock blifva till 
öfverhettaren hörande delar genom för hög temperatur snart förstörda. 

För detta ändamål kunna mycket väl vanliga kvicksilfver-
termometrar användas, då med dem temperaturer intill 350° kunna 
afläsas, men dessa termometrar äro dock olämpliga på grund af 
sin ömtålighet. Därför användas härtill andra mindre ömtåliga 
termometrar. 

616. Den här i landet vid öfverhettningslokomotiv använda 
termometern är en s. k. afståndstermometer, medelst hvilken det är 
möjligt att i hytten afläsa ångans i öfverhettaren eller i slidskåpen 
temperatur. 

384. Afståndstermo- 
meter af enklaste form. 

I 
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Termometern återgifves i sin enklaste form i bild 384. Den består 
af en kvicksilfverbehållare 6, rörledningen 4 och visarfjädern 2, samtliga 
delar af stål. Kvicksilfverbehållaren 6, för korthetens skull benämnd dykaren, 
är sammansvetsad med rörledningen 4. Denna utgöres af ett utvändigt 5 
mm groft böjligt rör med omkring 1/2 mm invändig diameter. (Ett dylikt 
rör kallas kapillärrör.) Till rörledningen 4 ansluter sig visarfjädern 2, fram-
ställd genom att plattvalsa ett stålrör, så att det får tvärsnittet 3, hvarefter 
röret böjes och härdas. Kvicksilfret ifylles genom en på ledningen 4 insatt 
kapsel 5 (stycket 619), sedan ledningen tömts från luft. 

617. Uppvärmes dykaren 6, utvidgar sig kvicksilfret mera än denna, 
och trycket inuti dykaren stiger, och denna tryckstegring fortledes genom 
rörledningen 4 till fjädern 2. Denna söker på grund af trycket att räta ut 
sig, hvarigenom visaren l vrider sig, så att fjäder och visare intaga de lägen, 
de streckade linjerna i bilden visa. De olika temperaturer, som visarens 
olika ställningar angifva, afläsas på en graderad skala, hvilken man mesta-
dels i likhet med vid manometrar för ångpannor gifver cirkelform. 

618. Visarfjädern 2 kan erhålla olika form. Den i bild 384 
återgifna enklaste formen användes icke på grund af sin ringa stadga, 
utan bar fjädern utseendet i bild 385. Som af bilden framgår har 
fjädern upptill böjts tillbaka i en med den ursprungliga bockningen 
jämlöpande båge. Dess fria ända 2 inspännes (jämför bild 389), hvari-
genom uppnås en större stadga hos fjädern, och rörelsen till visaren 
öfverföres genom ändan 1. 

Om kvicksilfvertrycket i rörledningen oafsiktligt förändras, erhål-
ler fjädern en motsvarande böjning, som yttrar sig i oriktigt utslag af 
visaren. Sådan oriktig tryckförändring kan uppstå antingen genom en 
småningom skeende igenfyllning med kvicksilfver af i stålröret före-
fintliga små porer, hvarigenom den behöfliga kvicksilfvermängden blir 
för ringa, eller genom för stark uppvärmning eller afkylning af kvick- 
silfverpelaren i rörledningen, i synnerhet om denna, som i regeln är 	—
fallet vid lokomotiv, samtidigt är utsatt för yttre luftens temperatur och 
värmeutstrålningen från pannan, samt är jämförelsevis lång. 

619. För att kunna rätta en sådan tryckförändring och åter inställa 
visaren på rätt gradtal, användes den i rörledningen 4, bild 384, in-
satta kapseln eller tryckregleraren 5. Tryekregleraren, bild 386, inne-
sluter en tunn stålskifva 1, fasthållen genom skrufven 3 och ringen 2, 
så att tätning uppstår mellan rummet öfver och under skifvan. Den 
är på undre sidan utsatt för kvicksilfrets tryck och på den andra för 
mottrycket från ställskrufven 4, hvars tryck genom en platta 7 likfor-
migt fördelar sig på den tunna stålskifvan. Då skrufven 4 skrufvas 385. Visarfjäder till 
inåt, hvilket sker genom att efter lockets 6 borttagande med ett stift afståndstermometer. 
genom hålet 5 i skrufvens öfre ända 
kringvrida densamma, uppstår en tryck- 
ökning i ledningen och visaren stiger. 
Lossas skrufven, sjunker trycket, och 
visaren går tillbaka. 

Efter hvarje inställning bör skruf-
ven till skydd mot rost insmörjas med 
fett, och för att förhindra obehörig in-
ställning af termometern plomberas 
hylsan. 

620. Anslutningen till öfver-
hettarens ånglåda eller till slidskåpet 
sker i enlighet med bild 387. Lednings- 
röret 4 är försedt med en fläns 10 och 	 
fasthålles lufttätt vid öfre ändan af 	 
tappen 8 genom muttern 9. Tappen 8 
är ingängad i en fläns 7, ångtätt fast- 
skrufvad vid ånglådan 6. Dykaren 3 
instickes utifrån genom hålet i tappen 

samt genom hålet 5 i ånglådan. För 
att borttaga ledningen behöfver man 
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12 

e 
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blott lossa muttern 9. Bredvid tappen 8 är fäst en hylsa 2, 
al afsedd att upptaga en vanlig kvicksilfvertermometer 11, 

I1 	
med hvilken afståndstermometern vid behof kan jämföras. 
Hålet 12 i flänsen 7 tjänar som fäste för ledningen till den 
för ånglådan afsedda manometern. För att skydda förskruf-
ningarna mot rökgasernas inverkan, omgifvas de af kåpan 1. 

621. Som redan omnämnts vidlåder det felet nu be- 

1 ; 	s krifna termometer, att vi- 

	

sarens utslag blir felaktigt 	 2 
ll 
 i ; 
	 på grund af förändringar 	 ~ `~  /— 

i ledningens temperatur, 
S i 	 hvarför en efterinställning 
i 1 	 allt som oftast måste före- 	 v 
1 1 	 tagas. För att förebygga 1 	5 	_ 
iii 	 denna olägenhet utföres   
I 1 	 termometern numera med 	 r1110....-0101.1    
e' 	 två rörledningar och två  
I I 	f rörfjädrar ocherhållesdäri-

genom en själfutjämning 
 af det visarens utslag, som 2 	 1iß 13 12 

A  ! 	 framkallas af förändringar i 	 15 
rörledningens temperatur. 

Bild 388 visar nu 
nämnda anordning af ter- 

lo 	mometern. Egentligen be- 
står den af två termomet-
rar, den ena med lednings-
röret 19, rörfjädern 1 och 
dykaren 20, den andra med 
endast ledningen 18 och 

	

fjädern 2. Ledningen 19 	) 7 
är af samma längd som 
18 och båda äro på samma 
sätt fyllda med kvicksilf- n 	 ver. De båda visarfjäd- 
rarna 1 och 2 äro likadana. 
Deras rörelser öfverföras 
till ett gemensamt visar-
verk. Detta är utfördt så, 
att till visaren öfverföres 
blott den rörelse, som mot-
svarar skillnaden mellan 
de båda fjädrarnas, d. v. s. 
endast den som är orsakad 

	

af dykarens uppvärmning, 	 1.4.,1/ 	1$ 
men ej den som härleder 
sig från uppvärmningen af 
kvicksilfret i de båda led-
ningarna. De däraf upp-
komna rörelserna hos fjäd-
rarna upphäfva hvarandras 
verkan. 

Lagret 6 för visaraxeln 5 är fäst vid fodralets 
baksida. Omkring visaraxeln är den vid 4 lagrade 
häfarmen 12 fritt rörlig och är i sin fria ända vid 11 
kopplad till fjädern 2 medelst länken 10. Vid 7 ungefär 
vid midten uppbär häfarmen 12 kuggbågen 14, hvilken 
griper in i det lilla kugghjulet 3 på visaraxeln. Med 
kuggbågen är förenad en häfarm 13, hvars ända vid 8 
är kopplad till fjädern 1 medelst länken 9. 

622. Rör sig upphängningspunkten 11 uppåt, 

	

flyttar sig spetsen af visaren 15 åt höger; rör sig där- 	 20/ efter upphängningspunkten 8 uppåt, vrider sig visaren 

	

åt motsatt håll, således tillbaka. Detta beror därpå, 	 — 

	

att då punkten 11 höjer sig, vrider sig häfarmen 12 	388. Afståndstermometer med 

	

omkring punkten 4, hvarvid punkten 7, kuggbågens 	 dubbel ledning. 

ms % 	• MPia ~ 	11 

9 

s 
7 
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vridpunkt, böjer sig. Kuggbågen erhåller då en rörelse som om den vred sig åt höger kring 
punkten 8. Kugghjulet 3 och med det visaren vrida sig så ledes åt vänster, d. v. s. visar-
spetsen flyttar sig åt höger. Då punkten 8 därefter höjer sig, erhåller kuggbågen en 
vänstervridning omkring punkten 7. Kugghjulet 3 och visaren 15 vrida sig följaktligen 
åt höger. Afpassas längden af häfarmarna riktigt, blifva dessa rörelser fram och tillbaka 
hos visaren lika stora, och röra sig punkterna 8 och 11 samtidigt uppåt lika mycket, 
upphäfva följaktligen rörelserna hvarandra, och visaren gör intet utslag. Då rörfjädrarna 
1 och 2 liksom ledningarna 18 och 19 ligga bredvid hvarandra, och de senare dessutom 
erhålla en gemensam skyddande lindning af asfaltband, äro de alltid utsatta för samma 
temperatur. Om denna temperatur åstadkommer en utvidgning af kvicksilfret i fjädrar 

{
Y 	 r _ 

389. Afståndstermometer 	 A 
med borttagen visartafla. 

390. Afståndstermometer med ledning och dykare. 

och rörledningar och framkallar en rörelse hos fjädrarna, måste denna rörelse bli lika för 
båda, hvadan visaren på grund af denna uppvärmning ej gör något utslag. En rörelse 
hos visaren uppstår blott, då temperaturen hos dykaren ändras, hvarvid den fria ändan 
af fjädern 1 erhåller en mot denna temperaturförändring svarande större rörelse än fjä-
dern 2, beroende på att den förra fjädern rätar sig mer än den senare. 

Fjädrarnas verkliga form är den i bild 385 visade, hvilket älven framgår af bild 
389, som återgifver en afståndstermometer af det senare slaget med borttagen visartafla. 

Kapseln 17 på ledningen 19 är bibehållen, för att man lätt skall kunna alhjälps en 
möjligen uppstående tryckminskning hos kvicksilfret i denna ledning. I ledningen 18 
finnes en påfyllningsmuff 16. Anordningen af termometern framgår af bild 390. 

623. Användningen af öfverhettad ånga kräfver en del särskilda an-
ordningar, som ej förefinnas å lokomotiv för våtånga. Det är isynnerhet 
cylinderkolfvarna, sliderna och packningsdosorna, som måste utföras på ett 
särskildt sätt, men redogöres härför i samband med sagda maskindelar. 

VI. Förbränning och ångbildning. 

624. I ångpannan alstras värme genom förbränning af det i eldstaden 
införda bränslet. Af detta värme öfverföres vattnet till ångform, och  
ångan omsättes i mekaniskt arbete genom sin inverkan på kolfvarna i 
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cylindrarna. Det uträttade arbetet är beroende af det använda bränslets och 
matarvattnets beskaffenhet, vidare af eldningen och förbränningen och således 
af draget samt af pannans renhet invändigt. 

1. Bränslen. 

625. Det för lokomotiveldning använda bränslet utgöres hufvudsakligen 
af stenkol, men koks, topf, ved och bergoljor ha äfven funnit användning. 

626. Stenkol. Stenkolen utgöra lämningar af urtidens väldiga skogar. 
I af floder genomdragna dalar och sumpiga dälder eller vid stränderna af 
öppna vikar och bukter växte dessa väldiga skogar, och därstädes hopades 
äfven de af de stora floderna under deras lopp lösryckta träden. Men då i 
dessa tider ännu de fruktansvärdaste vulkaniska utbrott, höjningar och sänk-
ningar af jordytan och i följd däraf tallösa stora öfversvämningar måste ha 
förekommit, sattes dessa dalars och vikars skogar under vatten, och hela 
växtligheten begrofs under dy och sandmassor. Öfversvämningarna gingo 
småningom tillbaka och på aflagringarna öfver de förra skogarna växte nya 
upp, hvilka med tiden gingo samma undergång till mötes. Under hundra-
tusental af år upprepades dessa tilldragelser och sålunda bildades en mängd 
skikt af begrafna skogar. Men under dessa oerhörda tidrymder öfvergingo, 
under inflytelsen af den ännu starka jordvärmen, dymassorna till fast skiffer-
lera och sandlagren till sandstensskikt. Massorna af växtlämningar, som voro 
skyddade för den yttre luftens tillträde samtidigt som de voro utsatta för det 
ofantliga trycket uppifrån och inflytelsen af värme och fuktighet, kolades så 
småningom. Därvid afgåfvo växterna största delen af sina flyktiga bestånds-
delar såsom syre, väte och kväfve, under det att återstoden af dem jämte 
det icke flyktiga kolet blefvo kvar. Kolaflagringarna finnas i ända till 4 m 
mäktiga skikt, kallade flötser, åtskilda genom de nyss nämnda sandstens- och 
skifferlagren. De undre skikten äro såsom de äldsta de kolrikaste och inne-
hålla därför de bästa kolen. 

Bland stenkolen urskiljer man antracit, egentliga stenkol och brunkol. 
627. Antracit. Dessa stenkol höra till de äldsta kolbildningarna och 

äro följaktligen mycket kolrika. De äro hårda, af något metallisk, ofta 
fet glans och äro svåra att antända samt fordra ett starkt drag, men en 
gång antända brinna de på grund af den ringa vätehalten med kort och 
nästan rökfri låga och utveckla en stark hetta. De förnämsta antracitfyn-
digheterna finnas i Pennsylvanien i Nord-Amerika, men antracit brytes jäm-
väl vid Aachen i Tyskland, i Frankrike samt i Wales (uttalas : oäls) i England. 

628. Egentliga stenkol. Hithörande stenkol utgöras af geologiskt yngre 
kolsorter och äro de vanligaste samt finnas utbredda öfver hela jorden. De 
utveckla vid upphettning en afsevärd myckenhet brännbara gaser, kolväten, 
samt tjärartade beståndsdelar, och på grund af detta sitt innehåll kallas de 
äfven bituminösa kol. De brinna lätt med sotande låga. Gasutvecklingen 
är olika hos olika kolsorter, och benämner man de gasrikare kolen feta, de 
gasfattigare magra. Dessa olikheter bero på förhållandet mellan kol och väte 
i stenkolen och ju mera väte, de innehålla, desto fetare äro kolen. 

De feta kolen brinna på grund af sin stora gashalt med lång, lysande 
låga och äro de, som mest användas vid ångpanneeldning. De ha dock 
den egenskapen, att de vilja smälta samman, baka ihop sig på rosten, hvari-
genom lufttillträdet mellan roststafvarna försvåras. De magra kolen åter 
brinna med mycket kort låga och äro mindre lämpliga som bränsle för 
ångpannor. Ofta skiljer man på ett tredje slags kol, torra kol, som i likhet 
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med de feta kolen brinna med lång låga, men denna är föga lysande. De 
bästa europeiska stenkolen erhållas från England. 

En öfvergång mellan antracit och vanliga stenkol bilda några sorter 
waleska (uttalas oälska) kol, s. k. rökfria kol. 

Stenkolen innehålla vanligen mer eller mindre svafvel och järn i form 
af svafvelkis, antagligen beroende på närvaron af svafvel- och järnhaltigt 
vatten vid deras bildning, samt askbeståndsdelar. 

629. Vikt af stenkol. Vikten af antracit och vanliga stenkol är per 
kubikmeter omkring 750 kg och för waleska, rökfria kol, ända till 890 kg. 
Den större tyngden hos de sistnämnda beror delvis därpå, att mellanrummen 
mellan kolstyckena fylla sig med stybb. 

630. Brunkol. Brunkolen höra till de yngsta stenkolsbildningarna och 
utgöras af en i lager eller stockformade anhopningar förekommande brun 
till brunsvart massa med jämförelsevis ringa kolhalt. Vissa slag af brunkol 
äro tämligen fasta och täta; andra äro luckra och jordartade och så lösa, 
att de först genom brikettering kunna erhållas i för eldning lämplig form. 
Ofta förekomma i brunkolen delar, som ha det ursprungliga trädlika utse-
endet väl bibehållet. De äro lätt antändliga och brinna med starkt sotande 
låga. Brunkolslagrens mäktighet är vanligen några meter, men uppgår 
stundom till flera tiotal meter. De förekomma i Tyskland och Österrike, 
i England, på Island och i Nord-Amerika och brunkol användes på flera 
ställen som lokomotivbränsle. 

631. Svenska stenkol. Ett särskildt slag af stenkol utgöra de sven-
ska stenkolen. Dessa, som endast förekomma i Skåne, tillhöra en geologisk 
bildningstid, som är yngre än den egentliga stenkolstiden. I samma grufvor 
finnas stenkol, skiffer- och lerblandade kol samt kolblandade skiffrar och 
leror, hvarför man ofta knappast kan angifva någon bestämd gräns, för 
hvad som bör anses för kol eller lera. I följd af sin mindrevärdighet såsom 
bränsle uppblandas de svenska stenkolen, då de användas såsom lokomotiv-
bränsle, med större eller mindre mängd engelska stenkol eller stenkolsbriketter. 

632. Koks. Om stenkol upphettas utan lufttillträde, tills hufvudmas-
sans gaser bortgått, återstår koks. Nämnda upphettning kan antingen afse 
framställningen af koks såsom hufvudprodukt, då de bildade gaserna äro 
biprodukter, t. ex. vid framställning af masugnskoks eller gjuterikoks, som 
användes vid smältning af järnmalm, tackjärn och andra metaller eller ock 
afse framställningen af lysgas, då koksen blir biprodukt. 

Koksen har användts mycket och användes ännu såsom lokomotiv-
bränsle, där omständigheterna lämpa sig därför, eller lokomotivpannorna äro 
afsedda för detta bränsle. 

633. Torf. Torf har uppkommit under tidernas lopp genom förmult-
ning under vatten af växtdelar. Därför finnes också torfven endast å marker, 
som stå under vatten eller en gång stått under vatten. Lager efter lager af 
växtligheten har småningom förmultnat. Man kan i en t o r f mosse urskilja 
hufvudsakligen tre olika lager torf. Ett undre lager, som består af en dy-
liknande massa, utgörande de förmultnade delarna af mossens första växt-
lighet, uppblandad med ämnen af mer eller mindre obestämbart ursprung 
och kallas dytorf, däröfver den af en senare växtlighet bildade torfven, som, 
om den, som fallet vanligen är, är bildad af starrgräs, benämnes starrtorf, 
och öfverst den torf, som är bildad af den gräset efterträdande hvitmossan, 
hvitmossetorf. 

634. Olika slag beredd torf. Efter det sätt, på hvilket torfven utvin-
nes ur mossen, äro de allmänt förekommande slagen af bränn  torf: stickton f, 
idlttoof och presstorf eller maskintorf. 
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För erhållande af sticktorf, det äldsta beredda torfslaget, uppstickas 
eller uppskäras torfstyckena ur mossen samt undergå sedermera ingen annan 
behandling än lufttorkning. Bearbetas råtorfven under vattentillsats till mer 
eller mindre lättflytande, grötlik massa, ältas, kallas den bildade bränntorfven 
älttorf. Är däremot torfmassan efter sin bearbetning utan vattentillsats af 
sådan beskaffenhet, att den lämpligen låter sig formas till en sammanhäng-
ande sträng genom utpressning ur ett munstycke, brukar man benämna den 
så erhållna torfven för pressiorf eller maskintorf. 

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

Torf har länge användts till hushållsbränsle i synnerhet i vedfattiga 
trakter. Inom industrien har torfven någon ehuru ringa användning, och 
till lokomotivbränsle har den visserligen försöksvis användts, men utan 
framgång. 

635. Briketter. Dessa äro antingen tillverkade af torf eller stenkols-
stybb. Torfbriketterna erhållas genom torfvens förkoksning. 

636. Stenkolsbriketter. De i Sverige använda äro tillverkade af svenska 
stenkol. Sedan stenkolen krossats, bindas de sönderkrossade styckena med 
hvarandra genom en tillsats af 7-8 X beck. Sedan denna massa undergått 
uppvärmning och en noggrann omröring, pressas ur densamma under högt 
tryck briketterna. 

637. Ved utgöres af växtdelar i deras naturliga tillstånd och erhålles 
af stam och grenar af allmänna trädslag. I vårt land användes ved till stör-
sta delen som hushållsbränsle och utgöres af tall-, gran- eller björkved samt 
älven al, i södra Sverige bok och ek. Som lokomotivbränsle användes ved 
här i landet endast för lokomotivens uppeldning, men i Finland och Ryssland 
användes ved i stor utsträckning till lokomotiveldning. 

Lufttorr ved innehåller omkring 50 % kol samt 20-25 °o  fuktighet 
och resten öfriga beståndsdelar såsom väte, askhalt m. m. 

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

639. Flytande bränslen. De viktigaste hithörande bränslesorterna äro 
de, som framställas ur bergolja. Bergolja (petroleum eller nafta) utgöres 
af en blandning af mer eller mindre lättflyktiga beståndsdelar, som till stör-
sta delen utgöras af brännbara, flytande kolväteföreningar. Den naturliga 
råa bergoljan användes för en mängd olika ändamål, bland annat för fram-
ställning af lysgas (oljegas) samt smörjoljor, men har därjämte vidsträckt an-
vändning såsom bränsle, älven för lokomotiv. I Sydryssland, Österrike, Rumä-
nien och i Nord-Amerika eldas ett stort antal lokomotiv med bergolja och 
älven i andra länder finnas lokomotiv med oljeeldning. Det är dock ej 
egentligen med den råa bergoljan, eldningen sker, utan med resterna efter 
dess rening, s. k. masut. Vid våra statsbanor halva likaledes försök gjorts 
med olja som bränsle, i det ett mindre lokomotiv försetts med anordningar 
härför. Renad bergolja benämnes fotogen och användes till belysning. 

640. Gas som bränsle. Som bränsle för ångpannor användes älven 
gas, särskildt masugnsgas (en biprodukt vid masugnsdriften) vid de järnverk, 
där den erhålles. 

641. Bränslevärmevärden. Såsom redan i stycket 110 framhållits, är 
det nödvändigt att äga en viss måttenhet, förmedelst hvilken olika bränsle-
sorter kunna jämföras med hvarandra. Denna måttenhet är en värmeenhet 
eller kalori. Ett bränsles värde bedömes efter dess värmevärde, hvarmed 
menas det antal värmeenheter, som uppkommer, då en vikts- eller 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



Fuktig-
hetshalt 

Värme-
enheter 

Fuktig- 	Värme- 
hetshalt 	enheter 

0 

Bränsle 
Mått-
enhet 

Ved af gran 	  
A A tall (= furu) 	 

björk 	  
A » al 	  

Dytorf 	  
Starrtorf 	  
Hvitmossetorf 	  
Brunkol 	  
Svenska stenkol 	  
Vanliga engelska stenkol 	 
Waleska rökfria stenkol 	 
Antracit 	  
Gasverkskoks 	  
Träkol 	  
Fotogen 	  

Lysgas 	  
Masugnsgas 	  
Vätgas 	  

Acetylengas 	  
» 

Koloxid 	  

1 kg 

» 

A 

11 

1 kg 
1 kbm 

1 kg 
1 kbm 
1 kg 
1 kbm 
1 kg 

4 290 
4 470 
4 160 
3 990 
4 310 
4 710 
3 940 
5 610 
6 550 

7610-7780 
8 420 
8 890 
7 480 
8 080 
8 200 

10 000 
4 700 

750-1000 
2 590 

28 800 
13 540 
11650 
3040 
2 430 

20 

25 

» 
» 

10 
» 
5 

0,7 
5 
11 

» 
A 
» 

» 

» 

ingen 3 310 
3 460 
2 970 
2840 
3 080 
3 380 
2800 
4 990 

4 950-6190 
7 200-7 360 

7 970 
8 660 
7 000 
7 010 
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rymdenhet af ämnet med den vid användningen befintliga fuktig-
hetshalten .förbrinner. 

642. I efterföljande sammanställning IX äro sammanförda värmevär-
dena för några allmännare ämnen. Vid bränslen, hvilka såsom torf och stenkol 
m. fl. växla betydligt i sammansättning, äro siffrorna blott genomsnittsvärden. 

Sammanställning IX. 
Bränslevärmovärden. 

2. Matarvatten. 

a. Vatten i allmänhet. 
643. Vattnets förekomst. Det på jorden befintliga vattnet är under-

kastadt ett ständigt kretslopp. Till följd af det till jorden från solen ström-
mande värmet afdunstar vattnet från jordytan, särskildt från hafven och 
sjöarna. Det förtätar sig i högre, kallare lager af atmosfären och återkommer 
till jorden i form af regn, hagel, snö eller dagg med ett gemensamt namn 
benämndt regnvatten. 

Frånsedt den jämförelsevis ringa del, som genast åter afdunstar och den 
större, som omedelbart öfvergår i bäckar, floder, sjöar och haf, upptages. 
största mängden af den porösa jordytan. Vattnet intränger i jordskorpan, tills 
det träffar mindre genomträngliga lager. Här samlar vattnet sig som grund-
vatten och flyter i den riktning lagren luta. På därför lämpliga ställen kom-
mer det i dagen som källor eller källsprång för att fortsätta sitt vidare 
lopp som ytvatten, bäckarnas, flodernas, sjöarnas och hafvens vatten. Det 
är dessa ytvatten, som i första hand äro underkastade afdunstning. 
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Vattnet uppträder således på tre sätt: som regnvatten, grundvatten och 
ytvatten. 

644. Regnvatten. Emedan regnvattnet uppstått genom afdunstning 
och afkylning (destillation), är det minst förorenadt. Det innehåller därför 
blott ringa mängder främmande beståndsdelar. Dessa härleda sig från stoft-
partiklar i luften, hvilka upptagas af det nedfallande regnvattnet och delvis 
förbli olösta i detsamma. Dessutom upptager regnvattnet vissa mängder af 
i luften befintliga gaser, särskildt syre, kväfve och kolsyra. 

645. Grundvatten. En del af det nedfallande regnvattnet upptages af 
växtligheten och de öfversta 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 afgifver olika beståndsdelar. Det så under 
jordytan komna, rinnande vattnet förvandlas härigenom till grundvatten. 
Då marken för det genomsilande vattnet tillika verkar som filter, kvarbli i 
jorden de vattnet medföljande olösta beståndsdelarna. Mängden af de i 
vattnet upplösta beståndsdelarna åter växlar med sammansättningen af den 
jord, vattnet passerar och med tiden härför. 

646. I och för sig lösliga ämnen, såsom gips (kalcium-sulfat), koksalt (klo rn a-
t riu m), bittersalt (magnesium-sulfat) lösas och upptagas såsom sådana af vattnet, hvar-
emot andra svårlösliga eller olösliga föreningar under medverkan af de i vattnet lösta gaserna 
framför allt kolsyran öfverföres i uti vatten lösliga föreningar. Så förvandlas mineralierna 
kalkspat (kristalliserad kolsyrad kalk eller kalciumkarbonat), dolomit (en kol-
syrad kalcium-magnesiumförening), järnspat (en järnkolsyreförening) i andra 
lösliga kolsyreföreningar. Till och med urbergens motståndskraftiga bergarter porfyr, 
gnejs, granit m. fl. sönderdelas af det kolsyrehaltiga vattnet och upptagas af detta. 

647. En särskild ställning intaga de grundvatten, som benämnas kärr-
eller myrvatten, hvilka jämte ammoniak och ofta äfven svafvelväte (väte-
svafla) hålla lösta en mängd organiska ämnen, hvarigenom vattnet äfven 
antager en mer eller mindre gul eller till och med brun färg. 

648. Grundvattnet utmärker sig således genom sin halt af växlande 
mängder mineralaska ämnen, hufvudsakligen kalk-, talk- (magnesia-) och 
järnsalter. Organiska beståndsdelar förefinnas i allmänhet endast i ringa 
mängd med undantag för myrvatten. 

649. Grundvattenströmmar. Oriktigt vore att antaga, att grundvatt-
net befunne sig i hvila i jorden, och att det vore tillfinnandes på ett be-
stämdt, begränsadt område. Detsamma befinner sig fastmera i en jämn 
strömning. Det bildar vattenlopp af bestämd styrka och hastighet alldeles 
som jordytans vatten, blott med den skillnaden, att dessa grundvattenström-
mar merendels äro bredare och vattenrikare än floderna på jordytan, ehuru 
de flyta långsammare på grund af de motstånd, de ha att öfvervinna i jor-
dens inre. 

Dylika grundvattenströmmar finnas öfverallt. Icke sällan befinna sig 
flera sådana strömmar i närheten af hvarandra skilda blott genom mer eller 
mindre ogenomträngliga jordlager (leror). Under torra årstider äro grundvat-
tenströmmar ofta de enda tillflödena till jordytans vattendrag. 

Förutom i naturliga källor kommer grundvattnet äfven i dagen i bor-
rade eller gräfda brunnar, och ofta pressas vattnet upp i brunnen genom 
sitt eget tryck. 

650. Ytvatten. Det i källor eller på annat sätt i dagen komna vatt-
net, från denna stund kalladt ytvatten, 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 omgifning-
arna en mängd föroreningar, såsom djur- och växtlämningar, som småningom 
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undergå förruttnelse, afloppsvatten från städer och fabriksanläggningar m. m. 
Men vattnet är samtidigt utsatt för en sjä frening. Dels sjunka förorening-
arna 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 vattnets rening. 

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

651. Bland ytvattnen intager hafsvattnet så tillvida en särställning, 
att det innehåller en mängd lösta ämnen, hufvudsakligen koksalt. 

b. Matarvattens egenskapen. 
Af ingenjör J. E. A. Molin.') 

652. Den större eller mindre mängd ämnen, som vattnet innehåller, 
är bestämmande för det ändamål, för hvilket det kan användas. 

En af de viktigare användningarna för vatten är som matarvatten i ång-
pannor. 

Det härför tjänliga vattnet skall besitta vissa egenskaper, för att pan-
nan skall skonas och utbytet af bränslet bli det bästa. Vattnet får icke 
innehålla några ämnen som angripa pannan såsom syror o. d. Vidare skall 
det vara möjligast fritt från pannstensbildande ämnen, d. v. s. från sådana 
i vattnet upplösta ämnen, som vid indunstningen utfalla och afsätta sig på 
pannans och tubernas inre sidor i form af fasta stenskorpor eller slamartade 
massor. Sådana ämnen äro särskildt salterna af kalcium (kalk) och mag-
nesium (talk). Slutligen bör vattnet naturligtvis vara i möjligaste mån fritt 
från uppslammade sand- och jordartade ämnen. 

653. Olägenheterna vid användande af ett mindre ändamålsenligt 
matarvatten äro mångahanda. Pannstens- och slamaflagringarna ha till följd 
dryga kostnader, därigenom att materialet i pannan fortare förstöres; värme-
utbytet blir mindre tillfölje pannstenens ringa värmeledande förmåga och 
kolåtgången ökas därför. Vidare blifva upprepade rengöringar af pannan 
nödvändiga, störningar i driften uppträda. Rent af farlig blir pannstenen 
därigenom, att på de delar af plåten, som på inre sidan äro klädda med 
pannsten, ställvisa öfverhettningar kunna uppstå. Explosion har bevisligen 
på detta sätt uppstått, därigenom att plåten uppbränts. 

654. Som nyss nämndes, få frätande ämnen ej finnas i vattnet. Bland 
sådana märkas kolsyra i fri form, vidare syre eller ren luft. Syret i luften 
ger nämligen upphof till rostbildning, hvilket ju är en förstörelse af järn-
plåten. De frätor, som ofta visa sig i vattenlinjen inuti en panna, ha kol-
syran eller syret att tacka för sin tillkomst. En del mineralsalter kunna 
äfven under vissa omständigheter gifva upphof till frätningar. Likaså .fett, 
som vid det i parman rådande höga trycket och temperaturen lätt sönderdelas 
under bildning af organiska syror, s. k. fettsyror, hvilka ha samma frätande 
egenskaper, om än i mindre grad, som de vanliga oorganiska syrorna, såsom 
saltsyra, svafvelsyra m. fl. 

655. I allmänhet äro organiska ämnen i större mängd att anse som 
skadliga, emedan de lätt sönderdelas och gifva upphof till frätande ämnen. 

Rörande kärr- och marvatten, hvartill äfven kan räknas vattnet i de flesta 
skogssjöar, kan man sålunda säga, att det så tillvida är godt, som det inne-
håller endast obetydliga mängder salter och följaktligen gifver föga pannsten. 
Men är halten organiska ämnen afsevärd, så kunna de frätande egenskaperna 

1) Vid statens järnvägars laboratorium. 
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hos de bildade ämnena göra sig gällande. Vid matning af lokomotivpannor, 
då ej detta vatten uteslutande användes, torde dock faran vara tämligen 
ringa, särskildt om kalkhaltigare vatten omväxlande inmatas. 

656. Hårdt och mjukt vatten. Man brukar benämna ett vatten, som 
innehåller väsentliga mängder lösta salter (då vanligen af kalcium eller 
magnesium) för hårdt, till skillnad från mjukt vatten, hvarmed man så-
lunda menar ett vatten, fritt från eller endast i ringa mängd innehållande 
nämnda pannstensbildande ämnen. 

För att vara lämpligt till matarvatten bör sålunda vattnet vara mjukt 
och för bedömande af dess lämplighet härtill utgår man från dess 'hårdhet. 

657. Hårdheten ar ett mått på mängden lösta kalkmagnesiasalter och kan på 
kemisk väg erhållas. Den uttryekes vanligen i milligram kalk på en liter vatten. 

Man plägar skilja på s. k. bikarbonathårdhet och mineralsyrehdrdhet. 
658. Med bikarbonathårdhet menar man halten kalk och magnesia, bunden vid 

kolsyra till lösliga föreningar (kemiskt: bikarb onater). När en lösning af dylika salter 
uppvärmes till kokning, utfaller större delen af kalken och magnesian i form af olösliga 
föreningar. Denna fällning är flockig, omfångsrik och häftar ej eller i endast ringa grad 
fast vid pannplåten, hvarför den är lätt att aflägsna och sålunda jämförelsevis ofarlig. 

Bikarbonathårdheten benämnes ofta öfvergdende hårdhet af den nyss nämnda omstän-
digheten, att denna hårdhet försvinner, sedan vattnet en gång uppvärmts till kokning. 
Ett vatten, innehållande hårdhet enbart i denna form, kan sålunda lätt göras mjukt 
genom att uppvärmas före användandet i pannan och sedan fråntagas de utfällda salterna 
genom någon lämplig sil- eller filtreringsanordning. 

669. Med mineralsyrehårdhet menar man däremot halten kalk och magnesia, bun-
den vid andra syror än kolsyra (särskildt svafvelsyra, salpetersyra och saltsyra). 
Dessa föreningar utfalla icke vid vattnets uppkokning, hvarför man älven sedan gammalt 
gifvit denna form af hårdhet benämningen kvarblifvande (permanent) hårdhet. Hufvud-
sakligen är det gips (svafvelsyrad kalk), som här kommer ifråga. 

660. Pannsten. Gipsen är den farligaste pannstensbildaren. Som ofvan nämndt, 
utfaller den ej vid vattnets försättande i kokning, men vid den allt längre skeende in-
dunstningen 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, där slutligen bildas ett skal af stenhårda massor. 

661. Finnes bikarbonathårdhet samtidigt närvarande, så innesluter gipsen de 
flockiga och slamartade massorna, så att pannstensmängden ytterligare förökas. Vid sam-
tidig förekomst förekomst af bikarbonathårdbet och mineralsyrehårdhet -är sålunda den förra mycket 
farligare, än om den enbart förekommer. 

Ar vattnet ej befriadt från uppslammade jord- eller lerbeståndsdelar, bidraga dessa 
naturligtvis likaledes till ökande af pannstensmängden. 

Alven sådana ämnen som koksalt eller andra lättlösliga ämnen kunna bidraga till 
bildning af afsättningar i pannan, emedan oftast drifves till så stor mättning, att ut-
kristallisering af koksalt sker. Därmed menas, att genom den alltjämt skeende afdunst-
ningen af vatten i pannan denna kommer att innehålla så mycket salt, att ej allt kan 
hållas löst. För den skull är användningen af halsvatten mindre lämplig, åtminstone 
måste pannans fullständiga tömning ske mycket ofta. 

662. Rening af matarvatten. Af stor betydelse är således att till matarvatten 
användes från skadliga ämnen fritt vatten. Men då de till buds stående vattnen blott 
sällan uppfylla denna fordran, måste man tillgripa rening af desamma. 

Mekaniska föroreningar såsom slam, lera o. s. v. aflägsnas lätt genom lämplig fil-
treringsanordning. Men som förut omtalats, kvarblifva de farligaste pannstensbildande 
ämnena i lösning och kunna ej aflägsnas på mekanisk väg. Bikarbonathårdheten kan 
man visserligen befria sig från genom att före vattnets inledande i pannan upphetta det-
samma och aflägsna det då utfallande slammet. Men ett sådant tillvägagångssätt medför 
endast verklig nytta, när mineralsyrehårdhet ej förefinnes. 

663. Rening af matarvatten har sålunda till egentligt ändamål att förstöra mine- 
ralsyrehårdheten, d. v. s. öfverföra gipsen till andra föreningar, och detta kan endast ske 
genom användande af lämpliga kemikalier. 

Man har i allmänhet två sätt att gå tillväga vid vattenrening. Antingen tillsätter 
man kemikalierna före vattnets införande i pannan eller också i själfva pannan. Det förra 
sättet är det enda rätta, och på så vis kan man erhålla ett vatten, befriadt från alla 
skadliga ämnen. 

Själfva reningsförloppet försiggår i en särskild apparat, ofta i form af ett högt 
torn, hvari vattnet blandas med lösningar af lämpliga kemikalier. Dessas mängd 
och art rättas allt efter vattnets kemiska sammansättning, ty öfverskott eller olämpligt 
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val af desamma skulle verka skadligt i hög grad. Vanligen använder man kalkvatten 
(eller kalkmjölk) och soda, hvilka ämnen ha egenskapen att öfverföra de lösta kolsyrade 
och svafvelsyrade salterna till olösliga sådana, hvilka affiltreras eller få sjunka till botten 
i reningsapparaten. Sådana vattenrenare finnas af flera olika slag och äro fullt tillförlit-
liga, skötta med omsorg, hvilket är en oeftergiflig fordran. 

Andra möjligheten var att tillsätta kemikalier omedelbart i pannan. Detta sätt är 
påtagligen enklare och mindre dyrbart, men medför en massa olägenheter. Den största 
är att de genom den kemiska omsättningen erhållna ämnena komma att kvarblifva i 
pannan. Ett öfverskott på reningsmedel i pannan blir också oftast fallet, och för mycket 
kemikalier kan vara till större skada, än om inga alts hade användts. 

664. S. k. pannstensmedel. En mängd s. k. universalpannstensmedel ha förts i 
handeln, som äro afsedda att tillsättas vattnet i pannan. Mot sådana hemliga medel kan 
icke för ofta varnas, ty som vattnets sammansättning är högst olika på olika trakter och 
till och med växlar på samma plats vid olika tider, är själfklart, att reningsmedlet måste 
rättas härefter. Lika litet som ett visst universalbotemedel kan hjälpa mot kroppens alla 
sjukdomar, lika litet kan ett enda medel förhindra pannstensbildning. Vid användande 
af ett sådant uppkommer vidare alltid öfverskott af kemikalier, och då vissa äro af frä-
tande natur, blir följden, att vattnet utöfvar farlig inverkan på plåten. Man kan med 
fullt fog säga, att användandet af dylika pannstenmedel är helt och hållet förkastligt. 

665. Enklaste sättet att förhindra pannstensbildning, när man är nöd-
sakad använda dåligt vatten, är att så ofta som möjligt fullständigt tömma 
pannan och spola densamma (stycket 740) för att därigenom förhindra, att 
vattnet i pannan blir mättadt med pannstensbildande ämnen, hvilka därvid 
utfalla och bilda pannsten. 

Man söker ibland genom att insmörja pannans inre väggar med tjära, grafit eller fer-
nissa underlätta pannstenens aflägsnande, men sådana tillvägagångssätt medföra ringa nytta. 

I pannan plägar älven inhällas fotogen. Denna häftar vid föroreningarna i vattnet 
och ingår med dem i pannstenen samt nedtränger mellan sprickor i pannstenen. Vid 
den starka upphettningen öfvergår fotogenen i gasform och spränger loss pannstenen. 
Detta sätt är 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 under-
sökning måste använda ljus. 

666. Slamafskiljare. Den i stycket 451 omnämnda slamafskiljaren har till ända-
mål att ur matarvattnet afskilja dels uppslammade föroreningar, dels också bikarbonat-
hårdheten. Ty då vattnet från injektorröret inkommer i slamafskiljaren, minskas dess 
hastighet på samma sätt som hastigheten hos en flod, som plötsligt breder ut sig. Då 
vattnet samtidigt i slamafskiljaren blir uppvärmdt öfver kokpunkten, afskiljes bikarbonat-
hårdheten och afsätter sig tillsammans med de uppslammade föroreningarna i slamafskil-
jarens botten istället för i pannan. 

667. I sammanställning X, sid. 302, äro sammanförda undersökningar 
öfver till matarvatten afsedda vatten från olika platser i landet. Undersök-
ningsresultaten äro ordnade efter vattnens godhet och lämplighet till matar-
vatten. 

3. Eldningen. 

668. Kolskyffeln. Den första betingelsen för att underhålla en god 
eld är ett riktigt och säkert inkastande på rosten af kolen med skyffeln. 
Kolskyffeln, eldarens hufvudverktyg, måste för att motsvara sitt ändamål 
vara af lämplig form, och dess storlek bör rätta sig efter storleken af det 
lokomotiv, å hvilket den användes, men bör under inga förhållanden vara 
för liten. Skyffelbladets längd växlar mellan 30-50 cm och bredden får ej 
vara för stor, så att skyffelns rörlighet i eldstadshålet försvåras. Skyffel-
bladet skall vara försedt med en på sidorna och baktill uppvikt kant, hvil-
ken mot skyffelns framända är lägst. Skyffelns skaft och bladet skola bilda 
en trubbig vinkel med hvarandra, hvarigenom skyffelns inriktande vid eld-
ningen underlättas. 

Själfva eldningen underlättas därjämte, om kolen ha en storlek på 
5-7 cm genomskärning. Större kolstycken böra slås sönder till lämplig 
storlek (stycket 718). 
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Sammanställning X. 

Olika matarvatten och deras sammansättning ordnade efter lämplighet till matarvatten. 

Anm. Siffrorna ange milligram per en liter vatten. Syreförbrukningen är ett 
mått på de organiska ämnena. 

Bikar- Mine- 
bonat- ralsyre- 
hårdhet hårdhet 

beräknad 
som kalk 

Härkomst Bedömande och lämplighet 
som matarvatten o 0 

.41 44 72 CD 

.d
4 O 

~ m Ø
• 

:ô Ø O 
ti~ 

2,1 Särdeles mjukt och godt 

15,6 Mjukt, dock stor halt or- 
ganiska ämnen 

Mjukt, godt 

22,2 Mjukt, dock mycket stor 
halt organiska ämnen 

2,4 Mjukt, godt 

11,9 Medelmåttigt hårdt och nå-
gorlunda godt, dock stora 
mängder organiska äm- 

• nen 
Medelmåttigt hårdt och nå- 

gorlunda godt 
1,2 	d:o 	d:o 

23 	Medelmåttigt hårdt och nå-
gorlunda godt, dock myc-
ket stora mängder orga-
niska ämnen 

3,8 Medelmåttigt hårdt och nå-
gorlunda godt 

Stor bikarbonathårdhet, me- 
delmåttigt godt 

Stor bikarbonathårdhet, 
mindre godt 

4,9 Mycket stor bikarbonat-
hårdhet; olämpligt 

Hårdt; olämpligt 
Stor mineralsyrehårdhet; 

olämpligt 
1,4 Hårdt; olämpligt 
0,7 Mycket hårdt; odugligt 

Särdeles hårdt; synnerli-
gen salthaltigt; odugligt 

Kungsbacka 	 
Skorped 	 
Alfvesta 	 

Jörlanda 	 
Norrköping 
Nässjö, norra än- 
dan. (Höre göl) 

Svartön, gamla 
lok.stallet 

Orekilsälfven 	 

	

Billesholms gr 	 
(Väga ån) 

1 
5 
6 

15 
19 
19 

7 

8 
27 

46 
28 
58 

91 
82 

124 

47 

65 
108 

184 

157 
152 

133 

218 

288 

371 

394 
325 

354 
458 

526 
3227 
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669. Tillvägagångssätt vid eldning med kol. Eldarens ställning under 
eldningen måste vara säker. För den skull ställes, bild 391, den högra foten 
till sida framför den vänstra (vid högereldning; vid vänstereldning blir för-
hållandet motsatt). Den vänstra foten sättes ungefär i pannans midtlinje och 
knäna hållas lätt böjda och fjädrande. Härigenom erhåller man möjlighet 
att förskjuta kroppens tyngdpunkt inom en tämligen stor yta (den i bilden 
streckade) och därigenom motverka inflytandet af lokomotivets rörelser. 

670. Själfva inkastandet af 

	

kolen, den egentliga konsten vid loko 	 

	

motiveldning, kan ej läras genom 	_ 	
läsning eller föredrag, utan måste = 
inöfvas med skyffeln i hand. Men 
här må dock anföras en liten väg-
ledning för dess rätta utförande. 

	

Man urskiljer två hufvudsätt 	 
för 	kolens inkastning på rosten - 	 
kolen strös eller spridas, eller ock  
gifvas alla kolen samma riktning vid 
inkastet. 

671. Spridningen af kolen, det 
viktigaste eldningssättet, sker på så 
sätt, att man för den fyllda skyffeln framåt med skyffelbladet vågrätt och därpå 
raskt drager den tillbaka, i det man samtidigt höjer skyffelns framända 
genom att med vänstra handen trycka handtaget å skyffeln nedåt. Allt efter 
som man vill elda till vänster, höger eller i midten vrider man därvid med 
vänster hand äfven skyffeln åt beträffande sidor eller utför ej någon vrid-
ning. Kolen, som vid skyffelns tillbakaryckning på grund af sin tröghet i 
samlad klump söka att lämna skyffeln, hindras häri, då skyffeln vändes 
uppåt, och tvingas att så småningom lämna skyffeln öfver framkanten, däri-
genom spridande sig öfver rosten. 

Särskild vikt bör vid kolens spridning läggas därpå, att högra handen 
endast med ett lätt grepp omfattar skyffelskaftet; skyffeln skall endast hvila 
i denna hand och styras af densamma, och det är vänstra handen, som 
skall gifva skyffeln dess mer eller mindre kraftiga rörelse. 

672. Att gifva alla kolen samma riktning vid inkastet användes blott 
då, när spridning af kolen ej kan utföras, t. ex. vid en lång eldstad med 
lågt liggande eldstadshvalf. Skulle man därvid genom att kasta kolen i 
långa bågar söka sprida dem, skulle de studsa emot hvalfvet och hopa sig 
i en hög under detsamma, och främre delen af rosten förblefve bar. För 
att i ett dylikt fall jämnt beskicka rosten, måste man först genom 3-4 mindre 
fyllda och kraftigt framåt kastade skyfflar täcka dess främsta del och där-
efter sprida kolen å den öfriga rostytan. 

673. Har fyren af någon orsak blifvit ojämn, t. ex. genom ojämn 
förbränning, eller har den på sina ställen ryckts upp af draget, använder 
man en förening af de båda ofvan anförda eldningssätten. Genom ett efter 
omständigheterna afpassadt kast riktar man kolen mot det utbrända eller 
blottade stället i fyren, och genom att kraftigt vända skyffeln uppåt afpas-
sas den kolmängd, som lämnar skyffeln, och resten af kolen blir kvar å 
densamma för att fördelas på ett annat ställe. På detta sätt fyllas ojämn-
heterna i fyren den ena efter den andra. 

674. Påeldningarna måste försiggå raskt, på det att den genom den 
öppna eldstadsluckan inströmmande kalla luften icke skall nedsätta ångtrycket 
eller verka skadligt på tuberna. Det är därför äfven fördelaktigt att mellan 

391. Fotställning vid eldning. 

ar 
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hvarje inkast af kol under en påeldning stänga eldstadsluckan, och bör 
luckan i öfrigt ej öppnas, förrän skyffeln är fylld med kol, färdiga att 
spridas på rosten. För att undvika tidsförluster skall man därför sörja för, 
att kol alltid finnes i tillräcklig mängd vid koluttaget, och att kolen äro 
sönderslagna i passande stycken. Hvarje påeldning bör ske med endast tre 
till fyra skyfflar åt gången. 

675. Eldningen skall i öfrigt rätta sig efter bränslets beskaffenhet. 
För olika kolsorter användes olika tjocklek af bränslelagret, men detsamma 
får ej bli vare sig för tunt eller för tjockt. I förra fallet genomsläppes 
för mycket luft, i senare fallet för litet, så att förbränningen blir dålig och 
i båda fallen uppnås ej något godt resultat. Bränslelagret bör vidare hållas 
så jämntjockt som möjligt med jämn förbränning öfver hela ytan. Dock 
kan det stundom vara förmånligt att hafva en något tjockare fyr utefter 
eldstadens sidor eller å rostens bakre del, och beror detta på bränslets be-
skaffenhet och sättet för eldningen. Har bränslelagret blifvit för tjockt, bör 
man söka att bränna ut det. Men därvid uppstå lätt hål i detsamma. Dessa 
skola då fyllas med friska kol, och dylika kol skola äfven med korta 
mellanrum utströs tunt öfver hela fyren. Att med eldrakan röra om i en 
tjock fyr är olämpligt, ty detta bidrager till slaggbildning. 

676. Vid långflammiga kolsorter är det fördelaktigt att efter 3-4 på-
eldningar, hvardera med tre skyfflar kol, låta fyren något brinna ut, för att man 
därigenom skall kunna öfvertyga sig om dess utseende. År fyren ojämn, 
måste den utjämnas därigenom, att kol strös på de utbrunna eller bara 
fläckarna, och bör man därvid iakttaga att börja längst fram och beskicka 
rosten bakåt, emedan, om man börjar bakifrån, det blir svårt att se främre 
delen på grund af den från de nyinkastade kolen utvecklade röken. 

677. En framåt lutande rost kräfver en särskild eldning. Denna rost 
bör hufvudsakligen beskickas på sin öfre del, emedan kolen af sig själfva 
genom lokomotivets skakning falla framåt. Endast för fyrens utjämning 
strös kol utöfver rosten på behöffiga ställen. 

678. Vid eldning med stybbiga kol är det ofta fördelaktigt att på 
rosten ha ett lager slagg, som hindrar de fina kolstyckena att mellan rost-
.stafvarna falla ned i asklådan. Eldas med goda styckrika kol bör däremot 
rosten hållas så ren som möjligt från slagg. 

679. De två största fienderna till ett godt utbyte af eldningen äro 
»gubbar» och »hål» i fyren. 

Uppkomsten af en »gubbe», hvarmed menas kolens hopande i en hög 
på något ställe af rosten, är ett eldningsfel, till hvilket mestadels nybegyn-
nare göra sig skyldiga, men hvilket äfven under vissa förhållanden kan 
hända en öfvad eldare. En dylik kolhög verkar såtillvida skadligt, som elden 
å dess plats dämpas, och motsvarande del af rostytan blir helt och hållet 
overksam. Befinner den sig framtill vid tubplåten, afkyler den densamma 
och gifver anledning till tubläckor. I nödfall bör man med eldrakan breda 
omkring kolhögen, nämligen då man har skäl misstänka, att en slaggkaka 
befinner sig under densamma. Istället bör man söka att bränna ut den 
genom att endast elda omkring densamma. 

Betydligt skadligare än en »gubbe» verka »hål» i bränsleskiktet. Dessa 
hål uppstå lättast i de fyra hörnen, och är det särskildt hålen i de främre 
hörnen, som äro farligast för tuberna, emedan den genom dem strömmande 
kalla luften omedelbart träffar tubplåten. Att ett dylikt hål finnes upptäckes 
genom den dåliga ångbildningen, och skall man genast täcka hålet, men 
med om möjligt större kolstycken, ty stybb ryckes af luftdraget genast bort 
därifrån. 
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680. Eldarens bästa rådgifvare vid eldningen är manometern. Dess 
visare skall ständigt visa det för pannan afsedda ångtrycket. Faller visaren, 
skall påeldning ske; stiger den, skall vatten inmatas. Naturligtvis skall där-
vid, såväl eldning som matning afpassas efter rådande förhållanden, så att 
de ej äga rum olämpligt. Härtill fordras omdömesförmåga och öfning, och 
framför allt att eldaren är hemmastadd på den sträcka, han åker och snabbt 
förmår uppfatta det sätt, på hvilket den förare kör, tillsammans med hvilken 
han tjänstgör. Se äfven stycket 442. 

681. Vid en påeldning faller vanligtvis manometerns visare något, 
men börjar efter någon stund åter: att stiga och står till slut stilla, antingen 
på grund  af att ånga förbrukas lika fort som den bildas, eller att vatten, 
då ångtrycket stiger, inmatas i pannan. När sedan ångtrycket börjar sjunka, 
är tid för nästa påeldning, förutsatt att fyren är tillräckligt utbränd. Är 
injektorn tillsatt, stänges den, och den bör i regel ej mata under pågående 
påeldning. Vill ångtrycket efter en påeldning ej åter stiga, utan t. o. m. 
ytterligare sjunka, bevisar detta, att fyren ej är i ordning. Under en igång-
sättning må påeldning aldrig äga rum, utan blott före afgången 
och en stund efter sedan lokomotivet kommit i gång. Ty vid igångsättningen 
åtgår i regel mycket ånga. Dels äro cylindrarna kalla, och en del af ångan 
i dem öfvergår till vatten, dels sättes igång med full fyllning. Förbränningen 
är mindre liflig, och allt detta .gör, att trycket nätt och jämt håller sig uppe 
under igångsättningen. Kastas därunder friska kol på rosten, dämpas fyren 
och ångtrycket sjunker. 

682. Reservfyr. Skall lokomotivet efter slutad tjänstgöring under en 
längre tid (en dag eller ett dygn eller mer) stå oanvändt, rakas elden ut 
från rosten, och lokomotivet eldas ånyo upp för nästa tjänstgöring. 

r däremot uppehållet på hemstationen eller ändstationen af kortare 
varaktighet, eller står lokomotivet i reserv, inlägges i eldstaden en s. k. 
reseru_frjr. 

Den bästa reservfyren göres i ordning på följande sätt. Fyren, som 
man ej låter brinna ut, göres väl ren från slagg och ' dylikt. De ännu glö-
dande och . brinnande kolen rakas upp mot eldstadens bakgafvel och öfver-
täckas med friska kol. Till reservfyr användas om möjligt stora kol, sär-
skildt som underlag, hvarigenom luften lättare tillföres de glödande kolen. 

Ofta göres rosten ej' fullt ren, utan en del af den delvis utbrunna fyren 
skjutes ned mot tubplåten, hvarigenom denna skyddas mot afkylning. 

När lokomotivet åter skall tagas i tjänst, bredes reservfyren ut öfver 
rosten, som därefter beskickas med friska kol. Därvid bör hjälpblästern 
städse vara öppen, hvarjämte den bör öppnas före eldstadsluckan, så att de 
i eldstaden bildade gaserna sugas ut, emedan de i annat fall blanda sig med 
den genom eldstadshålet plötsligt inkommande luften och kunna explosions-
artadt antända sig och slå ut genom eldstadshålet. 

4. Dragét. 

683. För att ett föremål skall brinna fordras, att det är antdndligt 
samt tillförsel af luft. Ju rikligare lufttillförseln är inom vissa gränser, 
desto lifligare sker förbränningen, och desto större hetta utvecklas under 
densamma. 

684. Naturligt och konstgjordt drag. Luftströmningen till en eld kal-
las drag. Draget är dels naturligt, dels konstgjordt. Det naturliga draget 
använder man sig af vid de flesta ångpanneanläggningar. Emedan de varma 

20 
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rökgaserna äro lättare än den yttre luften, stiga de uppåt genom skorstenen, 
och detta har till följd, att den yttre luften genom rosten strömmar in i eld-
staden. Det konstgjorda draget kan erhållas därigenom, att luft genom 
särskilda anordningar, t. ex. fläktar, pressas in under rosten, eller såsom vid 
lokomotiv därigenom, att afloppsångan från cylindrarna genom blästerröret 
utsläppes i skorstenen. 

685. Blästerrörets verkningssätt. Då ett lokomotiv är i rörelse med 
ångan påsläppt, strömmar afloppsångan stötvis ut i skorstenen. Vid hvarje 
ångstöt bildar ångan liksom en boll, som drifves i höjden i skorstenen, och 
som verkar som en genom skorstenen hastigt framdrifven kolf, hvilken plöts-
ligt åstadkommer en stark luftförtunning af kortare varaktighet. Luftför- 

. 

	

	tunningen fortleder sig genom tuberna till eldstaden och åstadkommer draget 
genom rosten. Øgstötens dragverkan är desto större, ju större ångans slut- 
tryck är i cylindern, d. v. s. ju större fyllningen varit. Då ångan ström-
mar ut i skorstenen, dels skjuter den rökgaserna framför sig genom skor-
stenen, dels blandar den sig på sin yta med dem och på så vis för dem 
med sig. 

686. Den ur blästerröret utströmmande ångstrålens form är intill ett 
visst afstånd från blästerrörsmynningen en stympad kon med slät och glatt 
mantelyta, som dock nära blästerrörsmynningen har något starkare lutning 
än längre från densamma. Ångstrålens yta blir slutligen mer och mer grof 
och sönderrifven, hvilket bidrager till, att den lättare rycker rökgaserna 
med sig. 

687. En af de värdefullaste egenskaperna hos blästerröret är, att det 
af sig själft reglerar förbränningen och därigenom ångbildningen allt efter 
graden af lokomotivets ansträngning. Förbrukar lokomotivet mera ånga, 
t. ex. i stigningar, utströmmar äfven mera ånga genom blästerröret. För-
bränningsgaserna utsugas på grund af afloppsångans större hastighet fortare 
ur rökskåpet, och den yttre luften strömmar så mycket starkare genom rosten 
till bränslet. Mera kol förbrännes, och en lifligare ångbildning äger rum. 

688. Luftförtunningen, som erhålles genom blästerrörets dragverkan, 
utryckes i millimeter vattenpelare 
(stycket 96) och utgör under 
vanliga förhållanden i rökskåpet 
till godstågs- och persontågsloko- 
motiv 50-80 mm och till snäll- 
tågslokomotiv 80-150 mm. I 
Amerika uppnås ännu högre vär- 
den, men då på bekostnad af 
kolförbrukningen. Vid det natur-
liga draget uppgår luftförtunnin-
gen till högst 10-12 mm. 

689. Dragets beroende af 
skorsten och blästerrör. Draget 
beror förutom på formen hos den 
ur blästerröret utströmmande äng- 

	  strålen väsentligen på skorstenens 
form och storlek samt på bläster- 

J rörsmynningens läge i förhållande j ̀  

	

	till skorstenen, således, bild 392, 
på skorstenens vidd och dia- 
meter, på dess längd (för ko- 

392. 	 niska skorstenar längden från min- 
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sta tvärsnittet till skorstenens topp, för cylindriska skorstenar längden på den 
cylindriska ytan), vidare på blästerrörsafståndet, hvarmed menas afståndet 
från blästerrörets mynning till minsta skorstenstvärsnittet vid koniska skorstenar 
eller vid cylindriska skorstenar till underkant af cylinderytan, samt slutligen 
vid koniska skorstenar på den koniska ytans lutning, d. v. s. på en 
mer eller mindre konisk skorsten. 

Ändras någon eller några af dessa storheter, t. ex. skorstenens vidd, 
ändras äfven dragverkan. Men genom ett motsvarande val af de andra stor-
heterna kan äfven vid den så erhållna nya skorstensformen samma drag-
verkan som förut erhållas. I följd däraf finner man, att en viss luftför-
tunning kan uppnås genom en mängd olika skorstensformer. 

Vid ett lokomotiv med en bestämd vidd å blästerröret kan således ett lika 
godt drag erhållas genom olika skorstenar, deras form — konisk eller cylindrisk 
— är därvid likgiltig, blott de ha den riktiga vidden i förhållande till höjden 
och blästerröret sitter rätt och är riktigt afpassadt. Hvilken af dessa skor-
stenar, som i hänseende till sin förmåga att åstadkomma en liflig förbrän-
ning samt med afseende på kolförbrukningen är att anse som den bästa, 
kan blott afgöras genom praktiska försök. Dessa allena förmå påvisa, vid 
hvilken skorsten elden brinner jämnt och lugnt och stybb- och gnistbild-
ningen är minst. I allmänhet är en vid skorsten att föredraga framför en 
trång med samma dragverkan bland annat därför, att draget vid den förra 
ej är så känsligt för små förändringar i blästerrörsafståndet. 

690. Skorstenens form. Ju mindre en skorsten vidgar sig uppåt, d. v. s. ju 
mindre konisk den är, desto större måste vid oförändrad skorstenslängd dess minsta 
diameter vara, för att draget skall förblifva oförändradt. Ty vid skorstenar med lika 

393. 	 394. 	 395. 

diameter nedtill åstadkommer vid oförändradt blästerrörsafstånd den det 
starkaste draget, som är minst vidgad uppåt, bild 393. Dock kan man vid de 
starkare utvidgade skorstenarna erhålla samma luftförtunning genom att använda ett 
motsvarande större blästerrörsafstånd. 

ç 
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691. Ar åter den öfre skorstensdiametern lika, åstadkommer den skor-
sten det starkaste draget, som har den minsta diametern nedtill, d. v. s. som 
är mest förträngd nedåt, bild 394. I följd däraf inses, att af en konisk och en 
cylindrisk skorsten med lika stor vidd upptill lämnar den cylindriska skor-
stenen det sämsta draget. Är den koniska skorstenen i bild 395 den riktiga, blefve 
den cylindriska skorstenen i samma bild för vid, om blästerrörsafståndet förblef oförändradt. 
Vore omvändt den cylindriska skorstenen den riktiga, blefve den koniska för trång. 
Men båda kunna vara lika bra, blott blästerrörsafståndet afpassas efter dem. Ty ju 
större en skorstens minsta diameter är, desto större måste blästerrörs-
afståndet vara och omvändt. 

692. Vill man ersätta en cylindrisk skorsten med en konisk eller en konisk skorsten 
med en med annan lutning, som vid samma blästerrör och oförändradt blästerrörsafstånd 
åstadkommer samma drag, måste midttvärsnittet för dem båda vara lika, d. v. s. 
man måste enligt bild 396 öka den öfre diametern lika mycket som den nedre 
minskas. Häraf framgår äfven, att den koniska skorstenen ej är öfverlägsen den cylin-

driska, utan att bägge skorstensformerna, om de äro rätt afpassade, 
erfordra samma blästerrörsvidd för lika dragverkan. Ångbildning 
och kolförbrukning äro för dem båda lika. 

693. Blästerrörets anordning. Då blästerrörets drag-
verkan i hög grad beror af blästerrörsafståndet, bör aktgifvas 
på, att detta i möjligaste mån blir riktigt. Därvid må .ihåg-
kommas, att blästerrörsafståndet ej tages för stort. Ett ej för 
stort blästerrörsafstånd är särskildt af betydelse för de lokomo-
tiv, som tidvis under långsam gång arbeta med stor fyllning. 
Här inträffa ångstötarna med stora mellanrum. Ångan vid 
hvarje enskild ångstöt utvidgar sig, då den lämnar blästerröret, 
mera än hvad fallet skulle vara vid en jämnare ångström. 
Ligger därför det trängsta skorstenstvärsnittet för högt öfver 
blästerröret blir ångans och med den förbränningsgasernas fria 
utströmning genom skorstenen på grund af ångstrålens utvidg-
ning inskränkt, luftförtunningen och således draget nedsättes, 
och den afsedda fördelen med det stora blästerrörsafståndet går 
delvis eller helt och hållet förlorad. 

Skorstenslängd och blästerrörsafstånd stå i det förhål-
landet till hvarandra, att ju kortare en skorsten är, desto 
större måste blästerrörsafståndet vara, om luftför-
tunningen skall förbli oförändrad, och ju längre skor-
sten, desto mindre blästerrörsafstånd. För hvarje skor-
sten gifves det säledes ett visst blästerrörsafstånd, vid hvilket 
ångstrålen verkar gynnsammast; vid mindre afstånd fyller 

396. 

	

	 ångstrålen ej tillräckligt skorstenen, vid större däremot för 
mycket. 

Blästerröret måste sitta rätt under skorstenen, så att skorstenens och bläster-
rörets midtlinjer sammanfalla (stycket 463). 

694. Som redan omnämnts, är blästerrörets vidd äfven af betydelse för draget. 
Förr ansågs, att blästerrörsvidden endast var beroende af tubtvärsnittet och ej af rostytan, 
och för den tidens lokomotiv var detta antagande berättigadt, men för nutidens lokomotiv 
med sina stora rostytor är detta antagande icke mera ändamålsenligt. Fastmera bör 
blästerrörsvidden bestämmas ur båda dessa storheter, emedan af båda beror det motstånd, 
förbränningsgaserna eller luften röner och således draget. 

695. Då blästerröret skall uppsättas, gäller det att få det på passande afstånd från 
skorstenen, d. v. s. att afpassa blästerrörsafståndet (stycket 693). Oftast får man jämka 
på såväl blästerrörsvidd som blästerrörsafstånd för att erhålla en god verkan. 

Sitter blästerröret för högt, stryka förbränningsgaserna hufvudsakligen genom de 
öfre tuberna, och förbränningen är dämpad på bakre delen af rosten. Blästerrörsverkan 
och i följd däraf ångbildningen äro otillfredsställande, fyren ryckes starkt framtill, och 
mycket stybb öfverföres till rökskåpet. 

Ar blästerröret uppsatt för lågt, gå gaserna företrädesvis genom de nedre tuberna, 
och elden brinner lifligast på den bakre delen af rosten. Draget och ångbildningen bli 
dåliga och i rökskåpet lagra sig stora mängder stybb. Dessutom händer ofta att pannan 
vill läsa. 

Jäsningen kan bero därpå, att, då förbränningsgaserna hufvudsakligen gå genom 
de nedre tuberna, och vattnet således blir uppvärmdt underifrån, detsamma vid ångbild-
ningen kommer i häftigare svallning, och ångan, som strömmar till cylindrarna, därför 
lättare drar vattnet med sig. Orsakssammanhanget för de öfriga företeelserna har man 
ännu icke lyckats klargöra. 
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696. Sitter blästerröret riktigt i förhållande till skorstenen, brinner 
fyren på hela rosten jämnt, utan att på sina ställen hål ryckas upp i den-
samma. En jämnt brinnande fyr bevisar således å andra sidan, att bläster-
rörets ställning är den riktiga. 

Vid blästerrör med 
lika mynningsvidd har 
den olika lutningen â 
konen eller deras form 
enligt bild 397 intet 
nämnvärdt inflytande 
på draget. 

697. Men det är icke allenast de hittills anförda omständigheterna, 
som inverka på draget. Detsamma röner äfven inflytande af formen på 
rökskåp och gnistfångare, af bränslets beskaffenhet, rostens och asklådans 
anordning o. s. v. 

698. Blästerrör med kil. På det att ångstrålen tillräckligt skall ut-
fylla skorstenen, måste den till en viss grad breda ut sig, emedan den i 
annat fall går rätt upp genom skorstenen 
och icke tillfyllest blandar sig med rökgaserna, 
och draget blir dåligt. Skulle så vara fallet, 
och man ej vill eller kan ändra bläster-
rörets läge i förhållande till skorstenen, är 
det enklaste och verksammaste medlet att 	 J 
åstadkomma en tillräcklig utbredning af 
ångstrålen att i blästerrörsmynningen in- 
sätta en kil, bild 314 och 398. Däri- 
genom breder ångstrålen ut sig och draget 
förbättras. 

Kilens verkan beror ej på, att bläster-
röret förtränges genom densamma, ty samti- 
digt som kilen insättes, kan blästerröret ut- 	 398. 
vidgas. 

699. Vid smala skorstenar och små blästerrörsafstånd förbättras dra-
get ej eller högst obetydligt genom kilen, och vid stora blästerrörsafstånd 
försämras det. Kilen är däremot af väsentlig fördel, om skorstenen 
är vid och ej för lång, och dess verkan är desto mer framträdande, ju 
vidare skorstenen är upptill. 

En stor fördel med kilen ligger däri, att blästerrörsafståndet vä-
sentligt kan förkortas, som följd af att ångstrålen fort fyller ut skor-
stenen. Detta är särskildt af betydelse för lokomotiv med högt pannläge, 
vid hvilka skorstenshöjden måste göras jämförelsevis liten. 

700. Kilens bredd bör ej öfverstiga 16 mm, och kilar med bredden 
mindre än 8 mm blifva utan verkan. Dess höjd rättar sig efter blästerrörs-
afståndet, så att en låg kil bör användas vid små blästerrörsafstånd, vid 
större däremot en högre kil. Detta beror därpå, att en lägre kil breder ut 
ångstrålen mera än en högre. Kilen insättes så att dess bas befinner sig 
ungefär i jämnhöjd med blästerrörsmynningen, bild 314. Den skrufvas eller 
pressas fast på blästerröret. 

701. Den ur blästerröret utströmmande ångans under vanliga förhål-
landen cirkelrunda tvärsnitt formas genom kilen ovalt, hvarvid den större 
axeln är vinkelrät mot kilens längdriktning, bild 399. Den i bilden streckade 
utan angifver ångstrålens tvärsnitt ett stycke ofvanför blästerröret, och inuti 
densamma synes blästerrörsmynningen med kilen. 
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399. 

I följd af det ovala tvärsnittet 
äger manteln hos en dylik ångstråle 
en större yta och fyller skorstenen 
tidigare, d. v. s. på kortare ,afstånd 
från blästerrörsmynningen än en ång-
stråle med lika ångmängd och med 
cirkelrundt tvärsnitt. 

702. Vid i öfrigt lika stor fri 
utströmningsöppning hos blästerrör 
får man därför genom användning 
af kil dels ett bättre drag, på grund 
af att ångstrålen genom sin större 
mantelyta lättare för med sig rök-
gaserna ut genom skorstenen, dels 
älven en större nyttig skorstenshöjd 
som följd af att skorstenen tidigare 
utfylles af den ovala ångstrålen. 

Af det anförda framgår huru 
beroende skorsten och blästerrör äro 
af hvarandra. 

5. Förbränningen. 
703. De flesta ämnen i naturen äro sammansatta af vissa andra ämnen, 

hvilka senare ej äro sammansatta utan enkla och därför kallas ,grundämnen 
(kemiska element). En del af dessa förekommer endast som gaser, t. ex. 
syre, väte, kväfve m. fl., andra åter äro ,flytande: kvicksilfver eller fasta: 
svafvel, kol, metaller m. fl. När grundämnena förena sig med hvarandra, 
bildas helt och hållet nya ämnen med nya egenskaper, men genom att väga dem 
skall man finna, att deras vikt är lika med summan af vikterna hos de 
ämnen, genom hvilkas kemiska inverkan de bildats. 

704. Förbränning i allmänhet. Det kemiska förlopp, som benämnes 
förbränning, beror på uppkomsten af kemiska föreningar mellan å ena sidan 
vissa ämnen, som utgöra eller ingå uti bränslena och å andra sidan luftens 
syre. (Om luftens sammansättning, se stycket 86). De grundämnen, som 
härvid äro verksamma, inskränka sig till ett ringa fåtal, nämligen: ingående 
i bränslet, kol, väte och i någon mån svafvel, samt i förbränningsluften, 
syre. Svaflets förbränning lämnas i allmänhet utan afseende. 

Med förbränningsluft menas den luft, som vid eldning inströmmar i 
eldstaden för att underhålla förbränningen. 

Med förbränningsgaser eller bränslegaser äfvensom de därmed likvärdiga 
orden rökgaser eller skorstensyaser menas de gaser, som lämna eldstaden; 
desamma innehålla uti sig alla gasformiga förbränningsprodukter, vidare 
möjligen befintliga oförbrända gasformiga ämnen, slutligen ock rester af 
förbränningsluften, sedan dess syre delvis blifvit förbrukadt. 

(I samband härmed må påpekas olikheten mellan betydelsen af »bränsle-
gaser» och »gasbränsle».) 

705. Då grundämnena förena sig med hvarandra och bilda kemiska 
föreningar, sker detta blott i vissa bestämda vikts- eller rymdförhållanden. 
Så t. ex. bilda kol och syre med hvarandra vid förbränningen två olika före-
ningar, koloxid och kolsyra, af hvilka den senare innehåller dubbelt så 
mycket syre som den förra på . samma mängd kol. 
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Antager man, att antalet viktsdelar kol i en förening alltid är 6 eller 
en mångfald däraf, och, syret ingår i sina föreningar i 8 viktsdelar eller 
mångfalder däraf, så framgår förloppet vid kolets och syrets förening med 
hvarandra af följande likheter: 

fast kropp 	gas 	gas 

	

kol 	+ 	syre = koloxid 	 I. 
vikt = 6 	vikt = 8 	vikt = 14 

fast kropp 	gas 	gas 

	

kol 	+ 	syre = kolsyra 	 II. 
vikt = 6 	vikt = 16 	vikt = 22 

Koloxiden är en färglös, brännbar gas och förenar sig, då den brinner, 
med syre till kolsyra enligt likheten: 

	

gas 	 gas 	gas 
koloxid + 	syre = kolsyra 	 III. 
vikt = 14 	vikt = 8 	vikt = 22 

Kolsyran däremot är en icke brännbar gas, kan således icke förena 
sig med syre, hvadan kolsyran är kolets högsta syreförening och därför slut-
produkten vid kolets förbränning. 

Genom att således förena 6 viktsdelar kol med 16 viktsdelar syre er-
hållas 22 viktsdelar kolsyra, men det är omöjligt att förena med hvarandra 
6 viktsdelar kol och t. ex. 23 viktsdelar syre. Kolet förenar sig endast med 
16 delar syre, och de öfverskjutande 7 delarna syre lämnas för sig själfva. 

706. Då väte och syre förena sig med hvarandra, d. v. s. då väte 
brinner, bildas vatten enligt likheten: 

	

gas 	 gas 	 vätska 

	

väte 	+ 	syre 	= 	vatten, 	 IV. 
vikt = 2 	vikt = 16 	vikt = 18 

707. Då stenkol upphettas, utdrifves ur detsamma en mängd gas, 
vanligtvis mörkgul eller brun till färgen. Denna gas kallas vanligen rök, 
men den innehåller icke sot och är i verkligheten icke vanlig rök. Det är 
denna rök, som man ser komma ur skorstenen på ett lokomotiv, då man 
börjat elda upp det eller på hvilket reservfyr är inlagd. Röken eller gasen 
utgöres af kolväten, som äro en förening af k o 1 och väte enligt likheten: 

fast kropp 	gas 	 gas 

	

kol 	+ 	väte = kolväte 	 V. 
vikt = 6 	vikt = 2 	vikt = 8 

Vätet förenar sig således med tre gånger sin vikt kol för att bilda 
kolvätegas. Denna benämnes äfven sumpgas och användes renad under 
namn af lysgas. Dessa kolvätegaser bildas, då kolets upphettning nått en 
temperatur af 600°-700°. Vanliga engelska stenkol innehålla omkring 80%, 
kol, 5 % väte och 15 % andra ämnen, vanligen ansedda som föroreningar. 
Vid kolvätegasens bildande förena sig de 5 % väte med tre gånger sin vikt 
kol, hvadan 20 % af stenkolen (15 % kol + 5 % väte) öfverföras till gas. 
Vid denna förening förbrukas värme alldeles på samma sätt, som då t. ex. 
vatten öfverföres till ånga. När således friska kol inkastas på en brinnande 
fyr, åtgår för bildandet af kolvätena en del af värmet, och fyren kyles af 
och elden dämpas. Detta förhållande  är af vikt att iakttaga vid eldningen. 
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708. Då temperaturen i eldstaden stigit till en viss höjd, antändas 
kolvätegaserna. Ty för att de skola brinna, fordras en viss värmegrad, an-
tändningstemperaturen, och den ernås genom att vid lokomotivets uppeldning 
först använda lättantändliga ämnen, såsom fotogen och ved, tills förbrän-
ningen kommit igång. Lysgas måste ju äfven för att brinna tändas med annan 
brinnande låga eller tillräckligt starkt glödande föremål. Likaledes är det 
kolvätegaser, som brinna i en lampa eller ett ljus. 

709. Sot. Då en kolvätegas antändes, är det vätet, såsom den mest 
brännbara beståndsdelen, som under vanliga förhållanden först antändes. 
Den brinnande vätgaslågan är svagt lysande och under sin förbränning 
skiljer sig vätet från kolet, hvilket blir fritt. Som köl utan att vara bundet 
vid andra ämnen ej finnes i gasform, afskiljes det således i fast tillstånd 
och i form af ett fint pulver, sot. Detta finfördelade kol upphettas emeller-
tid i den brinnande vätgaslågan och kommer i glödning, hvarigenom lågan 
blir lysande. Men samtidigt kommer det glödande kolet i beröring med 
den yttre luftens syre och förbrinner därvid till kolsyra. Det är således på 
lågans yta, som kolets förbränning sker. 

710. Att en låga ryker angifver, att lufttillförseln är för ringa, för 
att kolet i lågan skall förbrinna.: Man säger att lågan sotar. För att lågan 
skall upphöra att ryka, måste antingen mera luft tillföras densamma,' eller 
lågans storlek minskas. Sotbildningen är således en följd af ofullständig 
förbränning. En vanlig fotogenlamplåga ryker, då lampglaset ej är påsatt, 
men upphör att ryka, så snart detta satts på, förutsatt att veken ej är för 
högt uppskrufvad, och lågan därigenom för stor. Genom lampglaset alstras 
kring lågan en stark luftström uppåt, hvarigenom tillräckligt med 'syre er-
hålles för kolets i lågan förbränning. Rökbildningen i en eldstad upphör, 
så snart luft införes öfver det brinnande bränslet. 

Införes en tillräckligt stor mängd luft i en lysande låga, hinner kolet 
ej afskiljas, utan förbrännes genast, och därvid upphör lågan att vara lysande, 
men gifver i stället mer värme. Dylika lågor användas för de s. k. auer-
brännarn a, vid hvilka luften blandas med gasen, innan denna antändes. 

711. Vid hvarje lysande låga kan man urskilja trè olika lager. Det 
innersta består af den redan befintliga eller den genom upphettningen bildade 
utströmmande gasen och är mörk, lagret damast är starkt lysande, pa grund 
af genom bristen på syre glödande kolpartiklar. I det yttersta lagret är för-
bränningen fullständig. Det är därför endast svagt lysande. 

712. Af det sagda framgår, att för att fullständigt förbränna den ur 
bränslet alstrade kolvätegasen fordras: 

1). Tillräckligt hög antändningstemperatur, och att denna bibe-
hålles under förbränningen. 

2). Tillräcklig lufttillförsel under förbränningen, så att lågan 
ej ryker. 

3). Att den tillförda luften väl blandas med gasen, da i mot-
satt fall förbränningen endast äger rum på lågans yta, hvarigenom dels det 
alstrade värmet blir mindre, dels gas lätt kan gå förlorad. oförbränd. 

713. Slutprodukten vid kolvätegasers förbränning är kolsyran, men 
jämte denna bildas äfven genom vätets förbränning vatten på sätt likheten IV, 
sid. 311, angifver. Men på grund af den höga temperaturen i lågan befinner 
sig vattnet i gasform, och först då det kommer i beröring med en kallare 
omgifning, förtätas det. Detta är en af anledningarna till att fönster och 
väggar i rum, där många lågor brinna, bli fuktiga. 

Förbränningens förlopp i en kolvätegaslåga tydliggöres genom likheten: 
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gas 	 gas 	 gas 	 vätska 
kolväte + 	syre — kolsyra -1- vatten 	 VI 

vikt = 8 	vikt = 32 	vikt = 22 	vikt = 18 

714. Förbränning af stenkol. Vid förbränning af bränsle i eldstad 
syftas i det följande på stenkol, men är förloppet liknande för andra ämnen, 
blott med den skillnad, som den olika, sammansättningen betingar. 

Det vid förbränningen af stenkol efter gasernas bortgång kvarvarande 
kolet utgöres af koks, och då dess förbränning fortgår, bildas koloxid eller 
kolsyra, beroende på mängden tillförd luft. Är lufttillförseln genom rosten 
för ringa, bildas endast koloxidgas, är lufttillförseln tillräcklig, bildas kol-
syra. När rent kol förbrinner till kolsyra, utvecklas 8080 värmeenheter. 
Men bildas genom förbränningen endast koloxid, är den värmemängd, som 
alstras, blott. omkring en tredjedel häraf. Vid bildandet af koloxid ger kolet 
således ifrån sig endast omkring 30 af sitt värme, och man finner däraf, huru 
förlustbringande det är att bränna kol utan tillräcklig lufttillförsel. Detta är 
ett förhållande, som man aldrig borde glömma vid eldning, ty låt slutpro- 
dukten vid eldningen bli koloxidgas, och man kastar bort 70 	af kolets 
värme. 

715. Förbränningsluft. Den största bidragande orsaken till att det bildas 
koloxid vid eldningen är, att fyren hålles för tjock, så att förbränningsluften, 
som underifrån strömmar upp genom bränslelagret, ej är tillräcklig för för- • 
bränningen. Då luften kommer upp genom rosten, träffar den de undre glödande 
kolstyckena, och kolsyra bildas. Då denna och möjligen till öfvers befintlig 
luft passerar de öfre glödande kollagren, är denna luftmängd otillräcklig, för 
att kolet därstädes skall förbrinna, utan bildas koloxid dels genom kolets 
förening med den ringa mängd syre, som finnes i luften, dels därigenom att 
kolet förenar sig med hälften af syret i den genom bränslelagret strömmande 
kolsyran enligt likheten: 

gas 	fast kropp 	gas 	gas 	fast kropp 
kolsyra + kol = koloxid + syre + kol 

	

vikt = 22 	vikt = 6 	vikt = 14 vikt = 8 	vikt = 6 

gas 	gas 
koloxid + koloxid 

	

vikt = 14 	vikt = 14 

gas 

	

koloxid 	  VII. 
vikt = 28 

Det är därför tydligt, att ju tunnare fyren är, desto lättare är det för 
förbränningsluften att passera densamma, och följaktligen desto större blir 
mängden luft, som inkommer i eldstaden. Ingenting skulle därför synas 
vara lättare än att afpassa fyrens tjocklek, så att just den behöfliga mängden 
luft passerade den. Om det endast vore rent kol, som förbrändes, skulle 
otvifvelaktigt förbränningen därigenom blifva fullkomlig, men nu innehålla 
stenkolen brännbara gaser, och dessa behöfva för sin förbränning ett till-
skott af luft. 

716. Den för förbränning af 1 kg vanligt stenkol beräknade erforderliga 
luftmängden utgör omkring 8 kbm. Men i verkligheten är det omöjligt att 
med denna luftmängd åstadkomma en fullständig förbränning, ty det kan 
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ej undgås, att vissa bränslepartiklar ej komma i beröring med motsvarande mängd 
luftpartiklar, hvarför de förblifva oförbrända, medan å andra sidan luftöfver-
skott förefinnes annorstädes inom eldstaden. Man anordnar därför alltid 
förbränningen så, att ett visst luftöfverskott finnes, och kan detta t. o. m. 
behöfva vara så stort, att den verkliga luftmängden är ända till dubbelt så 
stor som den beräknade. 

717. Antingen luftmängden är för liten eller för stor, uppstå värme-
förluster. I förra fallet bortgå varma gaser oförbrända, i senare strömmar 
ett uppvärmdt luftöfverskott ut genom skorstenen, och i båda fallen går värme 
förloradt. Men i alla händelser är det bättre att använda för mycket än 
för litet luft. 

718. Som redan i stycket 668 framhållits, är det af vikt, att stenkolen 
inkastas i eldstaden i mindre stycken. Detta beror därpå, att beröringsytan 
mellan luften och kolet skall vara så stor som möjligt för erhållande af 
hastigaste och fullständigaste förbränning och största värmeutveckling. 

719. Sammanfattning. Sammanfattas enligt föregående förloppet vid 
eldningen med bituminöst stenkolsbränsle i en ångpanneeldstad, kan det 
sägas vara ungefär följande: 

Då kalla kol inkastas ofvanpå glöden i eldstaden, utvecklas, då de 
uppvärmas, brännbara gaser (en s. k. torrdestillationsprocess äger rum). 
Ofta bortföres en afsevärd myckenhet af dessa till skorstenen. Medan eld- 

• stadsluckan står öppen, inströmmar äfven en betydlig mängd luft, hvari-
genom alltså bränslegaserna bli utspädda. När luckan stänges, ändras plöts-
ligt detta förhållande, och genom den pågående gasbildningen blir gasbland-
ningen gasrikare och innehåller slutligen en största mängd af brännbara 
gaser. Efter hand som kolen komma i glödning, blir förbränningen full-
ständigare, kolen afgifva allt mera och mera gaser, hvilka förbrinna, så att 
till slut i fyren återstår så godt som endast koks, hvilken i sin ordning för-
brinner. Vid hvarje inkast af nytt kol upprepas detta förlopp. Som af 
det sagda framgår, kan förloppet indelas i två skeden: ett första, under 
hvilket man har att räkna med förhållanden, som svara mot ett bränsle, 
bestående af stenkol -I- de i stenkolen befintliga gaserna m. m. hvilka då ut-
drifvas ur stenkolen och ett andra, som  svarar mot bränslet koks. 

720. Värmeförluster vid eldning. Till slut må framhållas de värme-
förluster, som uppstå vid eldning. 

721. Förlust genom oförbriinda delar i aska och slagg. I askan 
eller i den genom smältning af askan uppkomna slaggen finnas ofta delar af 
bränslet inbäddade och ha därigenom blifvit afstängda från luften, hvarigenom 
de undandragit sig förbränning, ehuru de tillika med askan och slaggen varit 
glödande. Under glödringen ha de emellertid blifvit kolade (koksade), ha 
således afgifvit sina brännbara gaser, hvarför värmeförlusten är • att hänföra 
till det obrända, rena kolet i koksen. Med draget öfverföres därjämte en 
mängd koksade kolstycken till rökskåpet och undandrages därigenom för-
bränning. Genom rosten faller äfven en del mindre bränslestycken ned i 
asklådan, och värmeförlusten därvid hänför sig såväl till själfva kolet som 
dess brännbara gaser. 

Den störande slaggbildningen på rosten är en följd af det i stenkolen 
såsom svafveljärn (svafvelkis) befintliga järnet, hvilket vid tjockare bränsle- 
skikt i1går förening med de öfriga askbeståndsdelarna och bildar en lätt- 
fluten slagg, som utgöres af en järn-kiselförening, ett s. k. silikat. Större 
kiselhalt i askan hindrar slaggbildningen, under det att mindre mängder 
kisel vid stora mängder järn och kalk medföra slaggbildning. Det är där-
för som en blandning af engelska stenkol med svenska, hvilkas halt af kisel 
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och kalkhaltiga inblandningar är ganska stor, utöfvar ett gynnsamt inflytande 
så tillvida, att slaggbildningen blir mindre än vid eldning med enbart engel-
ska stenkol. 

722. Redan förut ha omnämnts förlusterna genom oförbrända gaser i 
bränslegaserna. 

723. Förlust genom sotbildning. Sot utgöres af finfördeladt kol, hvil-
ket bildas vid mindre god förbränning (stycket 709). Sotet afsätter sig dels 
på eldstadens väggar, dels i tuberna, och dels medföljer det bränslegaserna 
ut i luften, där det bildar en synlig rök. Betydligare sotbildning (svart rök) 
uppkommer genom sammanföring af de gaser och ångor, hvilka bildas vid 
uppvärmningen af bränslet, och hvilka af en eller annan anledning, såsom 
för stark afkylning eller brist på luft, ej kommit att förbrinna. Sot- eller 
rökbildning är alltså vanligen en mätare för kol- och väterika gaser i bränsle-
gaserna. Förlusterna genom själfva sotets värmevärde äro ganska ringa, 
hvaremot förlusterna genom de af sotbildningen påverkade gaserna ofta äro 
afsevärda. 

För att underlätta rökens förbränning finnes en del anordningar ut-
tänkta, men då de icke eller blott delvis uppfylla sitt ändamål, ha de ännu ej fått 
någon allmännare användning. 

724. Förlust på grund af afloppsgasernas temperatur. Se-
dan ur bränslegaserna uttagits den värmemängd, för hvilkens ernående eldningen 
är beräknad, således för ångbildningen, bortgå nämnda gaser med en tempe-
ratur, som är afsevärdt högre än temperaturen hos vattnet i pannan. Ju 
större temperaturskillnaden är, desto större är värmeförlusten. 

725. Förlust genom ledning och strålning. Huru väl en ångpanna 
än är isolerad, kan icke undvikas, att en afsevärd mängd värme utstrålar 
och bortledes till den omgifvande luften. Ju kallare denna är och ju hasti-
gare lokomotivet går, desto större är värmeförlusten. 

6. Värmets utnyttjande. 
726. Värmet, alstradt i eldstaden genom förbränningen, uppvärmer 

först och öfverför därefter småningom vattnet i pannan till ånga. Värme-
öfvergången förmedlas genom eldytan, som är i beröring med de varma 
bränslegaserna. Denna yta bör vara stor nog för att tillräckligt afkyla 
gaserna, d. v. s. för att dessa skola afgifva så mycket värme som möjligt 
inåt pannan. 

727. Eldytans betydelse. För att fullt kunna bedöma verkan af eld-
ytan i en panna, är det nödvändigt att känna den mängd värme, eldytan 
genomsläpper. Hvarje kvadratmeter af densamma kan endast genomsläppa 
en viss mängd värme eller med andra ord kan endast öfverföra en begrän-
sad mängd vatten till ånga. Dettas mängd beror på vattnets och bränsle-
gasernas temperatur och är så mycket större, ju varmare gaserna äro. Men 
en kvadratmeter af eldstaden, den direkta eldytan, och af den närmast eld-
staden befintliga eldytan i tuberna, den indirekta eldytan, som kommer i be-
röring med lågan eller de varmaste bränslegaserna och afven är utsatt för 
det strålande värmet från det brinnande bränslet, öfverför till ånga en vida 
större mängd vatten än en lika stor eldyta längre fram i tuberna, hvilken 
bränslegaserna passera, då de redan äro till en viss grad afkylda. Om tuberna 
äro mycket långa, är den sista delen af dem närmast rökskåpet blott föga 
verksam för ångbildningen. Ty bränslegaserna, som i eldstaden äro 1200°-
1300° varma, halva under sin gång genom tuberna genom att aflämna värme 
så mycket afkylts, att de inkomma i rökskåpet med en temperatur af 200°-500° . 
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728. Värmets ledning genom eldytan är beroende af flera omstän-
digheter. Först och främst måste bränslegaserna komma i en innerlig 
beröring med eldytan, så att värmet från dem öfverföres till eldytan. 
Men därvid får gasernas hastighet ej vara för stor, ty då hinna de ej afgifva 
tillräckligt med värme och utgå för varma genom skorstenen. Vidare böra 
eldstadsplåtarna och tuberna på båda sidor vara så rena som möjligt: på 
eldsidan från sot, hvilket hindrar bränslegaserna att afgifva sitt värme till 
eldytan, och på vattensidan från de fasta ämnen, som vid vattnets upphett-
ning afsätta sig ur detsamma under namn af pannsten och hindra värmets 
öfvergång till vattnet. Så länge som metallen är i beröring med vattnet, således 
plåtarna rena, öfverstiger deras temperatur ej mycket vattnets. I en panna 
med 14 kg per kvcm ångtryck, således temperaturen på vattnet 195,60, är 
på de varmaste ställena plåtens medeltemperatur omkring 2300-2450, d. v. s. 
endast 350-50° högre än vattnets. 

729. Torrkokning. Om eldstadsplåtarna eller tuberna på vattensidan 
beröras af ånga i stället för af vatten, som följd af att vattnet sjunkit för mycket 
i pannan, erhålla de en temperatur, som är medelvärdet mellan bränslegasernas 
å ena sidan och ångans på den andra. Ar de förras temperatur 13000  och den 
senares i ett visst ögonblick t. ex. 3000, emedan ångan börjat öfverhettas, så 
är plåtens temperatur 8000, d. v. s. plåten har redan börjat glöda. Därför 
bör eldytan ständigt vara betäckt med vatten. Denna regel kan dock ej 
följas för de anordningar, som vidtagas för ångans öfverhettning, men där-
för böra de anbringas på en plats, där bränslegasernas temperatur är lägre. 
Visserligen tåla de en högre temperatur på den grund, att ångan i dem ej 
står stilla, utan är i strömning och därför verkar kylande, emedan den då 
lättare mottager värme, men för hög temperatur förstör dock till slut hvarje 
öfverhettare. 

730. Den svagare uppvärmningen af eldstadsplåtarna, som på ena 
sidan beröras af de varma gaserna och på den andra af vatten, visar, att 
värmeöfverföringen mellan plåtarna och vattnet sker lätt, så att det värme, 
plåtarna mottaga af bränslegaserna, hastigt afgifves till vattnet och plåtarna 
i följd däraf ej hinna upphettas för mycket. Men hindras denna värme-
öfverföring genom plåtarna antingen på grund af pannstensbildning eller 
frånvaron af vatten (genom för lågt vattenstånd), bli plåtarna för mycket upp-
hettade. Ty såväl pannsten som ånga, särskildt öfverhettad, äro dåliga värme-
ledare och bortleda därför ej fort nog det värme, plåtarna upptaga från 
bränslegaserna. Mau säger att pannan blir torrkokad (stycket 548). 

731. Pannexplosion. Explosion af en ångpanna uppstår därigenom, 
att af någon anledning pannplåten blifvit så försvagad på något ställe, att 
den därstädes brister. Därvid uppstår i pannan en hastig tryckminskning, 
och en denna motsvarande mängd vatten öfvergår på en gång till ånga 
på grund af den i vattnet uppsamlade värmemängden. Denna ångmängd 
sönderspränger ytterligare pannan, och det hela försiggår med sådan våld= 
samhet, att delar af pannan slungas lång väg. 

732. Orsaken till en explosion kan vara mycket olika. Antingen kan 
pannplåten försvagas genom anfrätning utifrån eller inifrån på grund af 
läckor eller pannstensbildning, eller är pannan för klent utförd för det tryck, 
för hvilket den är afsedd. Men den vanligaste orsaken är dock torrkokning, 
i det att den glödande plåten mister sin motståndskraft, tänjes ut af trycket 
och slutligen brister. 

Om ett stycke pannsten lossnar från en på grund af pannstensaflag- 
ring öfverhettad plåt, kommer vattnet i omedelbar beröring med denna och 
därigenom kan en så plötslig ångbildning uppstå, att säkerhetsventilerna ej 
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äro i stånd att afblåsa den ökade ångmängden, utan trycket fortfar att stiga, 
hvarigenom explosion kan inträffa (stycket 653). 

733. Eldytans afdunstningsförmåga. Eldytans värde mätes af dess 
afdunstningsförmåga. Den bildade ångmängden hänföres då antingen till 
vikten af det för dess alstrande förbrända bränslet eller till eldytan själf. 

För olika lokomotiv åtgår det olika mängd bränsle för att alstra en viss 
mängd ånga, ja t. o. m. på för ögat alldeles lika lokomotiv, byggda efter 
samma ritningar och samtidigt, måste man elda mera på det ena än på det 
andra för samma kraftutveckling. Men den mängd vatten, som i regel 
förångas vid lokomotiv, utgör för vanliga engelska stenkol 6-8 kg för hvarje 

	

110 	 kilogram kol. Enbart svenska stenkol ha en af- 
dunstningsförmåga af 5,6-6 kg vatten per 1 kg 

	

1450 	 kol och torfvens afdunstningsförmåga är i gynn- 
sammaste fall 4-5 kg vatten per 1 kg torf. 

	

150 	 734. Øgafdunstningen på 1 kvm eldyta 
är, som redan framhållits, olika för olika delar 

	

1 v0 	 af eldytan. 

	

130 	 I bild 400 framställes genom teckning för- 
loppet af ångbildningen i en panna med 73,6 

1}2,0 , 	 kvm total eldyta. Hela eldytan i pannan är upp- 
or 	 delad i 5 delar, af hvilka den första delen om- 

	

10 	 fattar eldytan i eldstaden samt den närmast eld- 
;, staden befintliga eldytan i tuberna, hvilken är med '00  

den förra likvärdig. De återstående 4 delarna 

	

V0 	 utgöra lika delar af tubeldytan. De öfver pannan 
uppritade olika stora rektanglarna angifva den 

	

S0 	 mängd vatten i medeltal, mätt i kilogram, som för 
hvarje kvadratmeter på en timme öfverföres till 

	

? Z0 	 ånga inom de olika delarna af eldytan. I den 
första delen afdunstas 170 kg, i den andra 46 

60 ' 	 kg, i den tredje 22 kg, i den fjärde 15 kg och i 

	

50 	 den femte blott 10 kg, allt per kvm eldyta och 
V6 . 	 timme. Man finner häraf huru fort eldytans 

	

V0 	 afdunstningsförmåga aftager, ehuru minskningen 
ap 	sker hastigast närmare eldstaden. Den direkta 

30 d...n,t- m:~,~ 	 eldytans 	af 
22 ~   	1';aåa€ n 	 dunstningsför- 
20 , at c1- 44.4+. 'D ti woat i 	 måga är lika 

i O 
,,Ø4,,,, .~ 	. ~a~ 	.~:,  ~` 	 öfver hela 

ytan, men se-
dan fortgår 

	

73.0 %v m. 	minskningen 
	 framåt tuber- 

na i en följd. 
Detta åskådlig- 

	

-n paC 	göres af den i 
	 480-W5 	bilden uppri- 

tade kroklin- 
jen. Man fin-
ner därjämte, 
att förlängdes 
tuberna till en 

	

400. Förloppet vid vattenafdunstningen i en lokomotivångpanna. 	viss längd, 

	L 	 
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skulle kroklinjen löpa ut i den vågräta baslinjen, d: v. s. någon afdunstning 
skulle ej äga rum genom eldytan framtill i tuberna. 

Det nu anförda grundar sig på försök, utförda med en panna, men 
det är därför ej sagdt, att det har giltighet för alla pannor, utan afdunst-
ningen per kvm eldyta är äfvenledes beroende på, huru pannorna äro ut-
förda samt framför allt på förbränningens liflighet. 

735. Som bränslegaserna afgifva desto mera värme, ju varmare de 
äro i förhållande till vattnet i pannan, skulle man kunna uttaga mera värme 
ur de genom tubernas främre del med låg temperatur strömmande gaserna, 
om man föranstaltade, att det kallaste vattnet i pannan befann sig därstädes. 
Detta uppnår man delvis genom att låta matarvattnet inkomma i pannan i 
dess främre del. 

736. Eldytans storlek. Som det är cylindrarna, som förbruka den i 
pannan alstrade ångan, bör därför ett visst förhållande finnas mellan eldyta 
och cylinderrymd. Betecknar C rymden i kbdm (liter) af en cylinder vid 
tvillinglokomotiv eller en högtryckscylinder vid kompoundlokomotiv samt H 
är eldytan, uttryckt i kvm, så är för lokomotiv, afsedda att eldas med van- 
liga stenkol och utan att särskildt ansträngas 

C 
H = 0, 75 till 1, 05, 

och för lokomotiv, afsedda för särskildt godt bränsle eller med högre pann- 
tryck och stor utvidgning af ångan i cylindrarna är 

C = 1, 05 till 1, 25. 
Af dessa båda likheter fås eldytan 

C  H 	0, 75 till 1, 25 
737 Rostytans storlek. Rostytans storlek angifves ofta i ett visst 

förhållande till eldytans storlek. Detta förhållande beror på storleken af det 
arbete, man vill uttaga ur lokomotivet och på bränslets beskaffenhet. Be-
tecknar R rostytans storlek i kvm, så är det tillräckligt, att, om goda, styck-
rika kol skola användas, taga 

_ H 
55 till 90 

Äro kolen stybbiga och därigenom ej tåla ett för starkt drag, måste 
rostytan utföras större, hvarför man då väljer 

	• _ H 
23 till 26 

VII. Lokomolivpannors profning och underhåll. 

1. Profning af pannor. 

738. Vatten och ångprof. För vinnande af säkerhet, att ångpannor 
äro tillräckligt starka att uthärda- det ångtryck, för hvilket de äro bestämda, 
skola de före begagnandet, antingen då de äro nya eller efter undergången 
reparation, profvas dels med ett vattentryck, som med 5 kg per kvcm öfver- 
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stiger det afsedda arbetstrycket, och dels med ångtryck, 2 kg per kvcm högre 
än detta tryck. Proftryckets egentliga ändamål är att upptäcka möjliga fel-
aktigheter hos pannan, så att dessa i tid kunna afhjälpas. Pannan skall 
vid profven visa sig fullt tät äfven för lätta slag med en hammare å nitar, 
fiänsar och stag, samt vid vattenprofvet, hvilket bör vara minst 15 minuter, 
ej visa tecken till kvarblifvande formförändringar. Genom detta sätt att 
profva pannan gifva sig vanligen slarfvig nitning och mindre omsorgsfull 
uppassning af såväl plåtar som stag ganska tydligt tillkänna. 

739. Formförändringar vid profven. Hvad formförändringarna vid-
kommer, är det särskildt de hos eldstaden, som äro af betydelse. Uppmät- 
ningar äga därför rum af eld-
staden före, under och efter 
vattenprofvet, och måtten tagas 
mellan bestämda punkter på 
eldstadens väggar. Vanligtvis 
är det fyra olika mått, som 
tagas, tvenne tvärs öfver eld-
staden, bild 401, ett upptill vid 
A och ett nedtill vid B, ett 
mått C mellan eldstadstakets 
midt och bottenringen samt ett 
D mellan fram- och bakgafveln. 

Visar pannan tecken till 
kvarblifvande formförändring- 
ar får den i det skick den då 
befinner sig ej tagas i bruk. Små formförändringar på några millimeter, 
hvilka ej ökas efter ytterligare prof, äro af ingen betydelse. 

Vid vattenprofvet skall all armatur vara uppsatt på sina platser. 
Skulle pannan af någon orsak brista under vattenprofvet, behöfs det 

endast en jämförelsevis ringa öppning, genom hvilken vattnet rinner ut, för 
att allt trycket skall försvinna Ty på grund af vattnets ytterst ringa sam-
mantrycklighet behöfs det blott, sedan pannan blifvit fylld, att en ringa 
vattenmängd ytterligare intryckes, för att det erforderliga profningstrycket 
skall erhållas. Någon fara för dem, som utföra profvet, förefinnes således icke. 

Vid vattenprofvet har man likvisst att iakttaga, att någon luft ej får 
finnas kvar i pannan. Ty finnes luft, försvåras tryckstegringen vid pump-
ningen, och om en bristning inträder, kan lätt en fördärfbringande explosion 
äga rum. Man bör därför vid inpumpningen af vattnet i pannan alltid se 
till, att något vatten till en början tryckes ut genom ett högst å pannan 
beläget hål, t. ex. genom smörjkoppen å domlocket. 

2. Rengöring af pannor. 

740. Tvättning. Lokomotivpannan är på grund af de tätt liggande 
tuberna och det ringa mellanrummet mellan ytter- och innereldstaden samt 
på grund af den stora vattenmängd, den afdunstar, mer än andra pannor 
utsatt för anhopning af pannsten och måste därför ofta göras ren. Det enk-
laste sättet härför är att spola pannan invändigt med en kraftig vattenstråle, 
hvilken rycker loss pannstenen och sköljer ut densamma ur pannan. Man 
kallar detta att tvätta pannan. Vid pannans tvättning löstagas alla tvätt-
pluggar och rensluckor (stycket 449), och vattenstrålen ledes längs med och 
tvärs öfver eldstadens eldytor såväl som framifrån längs tuberna. Genom 
de nedre tvättpluggshålen och rensluckan i rundpannans botten utrakas med 
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ett s. k. rensspett eller tvättspett den pannsten, som ej följer med vattnet, och 
bör rensspettet i öfrigt användas för att hjälpa vattenstrålen att lösbryta pann-
stenen. Rensspettet skall vara af mjukt järn, så att det ej repar pannplåten 
invändigt, hvarigenom frätor lättare kunna uppstå. Till rensspett användes 
äfven zinkplåt eller rotting. 

741. Förberedelser för tvättning. Tvättningen tager en ganska 
lång tid, om man vill vara rädd om pannan. Alla hastigare afkylningar 
genom att insläppa kall luft genom eldstaden eller kallt vatten i pannan, 
medan denna ännu är varm, ärp i högsta grad skadliga för pannan. För 
att skydda . pannan måste man därför låta den långsamt och fullständigt 
afsvalna, och först därefter bör vattnet tappas ur den. Användes kallt vatten 
för spolningen, bör afsvalningen ske under minst 12 timmar och längre tid, 
ju större pannan är. Om omständigheterna icke medgifva . en så lång af- 
svalningstid, kan man för att det oaktadt erhålla en småningom försiggå- 
ende afkylning uttappa en del af det varma vattnet och därefter långsamt 
till det kvarvarande varma vattnet fylla kallt vatten och upprepa detta för-
farande ännu en eller flera gånger. 

Sedan vattnet blifvit uttappadt, bör pannan ej få tid att torka invändigt, 
utan omedelbart spolas, ty om pannan torkar, torkar äfven pannstenen, och 
den blir därigenom svårare att spola loss 

742. Tvättning med varmt vatten. Där det låter sig göra, är det 
synnerligen fördelaktigt att företaga tvättningen med varmt vatten. Man 
behöfver nämligen då ej vänta så länge på pannans afsvalning, och förkortas 
således den tid, under hvilken lokomotivet är oanvändbart. 

743. Förloppet vid tvättning. Tvättningen bör företagas i följande. 
ordning. Först spolas eldstadstaket under samtidig användning af rensspettet, 
och därefter behandlas eldstadens sidor och gaflar på samma sätt. Då där-
efter eldstaden är väl rengjord, spolas rundpannan, hvarvid spolslangen för-
ses med .ett långt munstycke, så att tuberna efter hela sin längd kunna 
träffas af vattenstrålen. Genom ett af de nedre tvätthålen i rökskåpstubplåten 
införes ett långt rensspett, medelst hvilket all den i rundpannans botten sam-
lade pannstenen rakas ut. Efter en sista spolning genom ett af dessa hål 
är rundpannan tvättad. Slutligen rensas eldstadens nedersta del från den 
därstädes efter rundpannans spolning samlade pannstenen. 

Sedan pannan blifvit tvättad, insättas tvättpluggarna, väl insmorda 
(stycket 449), och pannan fylles med vatten. Därvid bör iakttagas, att ej för 
mycket vatten påfylles, så att sedan, då pannan uppeldas och vattnet ut-
vidgar sig, vattenståndet blir för högt. 

Det bör ihågkommas att tvättningen är ovillkorligen nödvändig för loko-
motivpannans bestånd. 

744. Pannor, som matas med kalkhaltigt och förorenadt vatten, och 
i hvilka således afsätta sig rikliga mängder pannsten, kunna ofta ej • hållas 
rena lång tid endast genom spolning. På dem måste då tuber och ofta 
äfven stagbultar och öfriga eldstadsstag tagas ut, så att pannan inifrån blir 
åtkomlig för en grundlig rengöring. 

3. Pannors anfrätning. 

745. Den afnötning en panna är utsatt för är nästan uteslutande en 
följd af den frätning, som rostbildning förorsakar. 

746. Likformig afrostning. Denna äger rum öfver större eller min-
dre delar af pannans plåtyta och har till följd en småningom skeende lik- 
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formig minskning af godstjockleken på de angripna ställena. Dess upp-
trädande är mycket olika. Ibland angripes pannan utefter vattenlinjen (stycket 
654), ibland i bottnen m. fl. ställen. 

Uppstår någonstädes en läcka, föranleder den en hastig afrostning. Så 
snart därför en läcka upptäckes, bör den fortast möjligt tätas genom dikt-
ning eller på annat lämpligt sätt. Försummas läckan, blir den allt svårare 
att täta, och plåten blir slutligen så anfrätt,, att den förlorar i styrka. 

Där våt stybb kommer i beröring med pannplåten, uppstå hastigt Trä-
tor. Detta är särskildt fallet i rökskåpet, hvarest tubplåten ofta har att upp- 
visa stora frätor. Rökskåpet bör därför alltid noga rengöras. Står lokomo-
tivet oanvändt en längre tid, bjuder äfven försiktigheten, att pannan töm-
mes och får torka invändigt. 

747. Begränsad frätning är en annan form af förrostning, som van-
ligen förekommer i smärre oregelbundna fläckar med skarpt begränsade kan-
ter och stort djup. Ibland finner man t. ex. en tub fullständigt genomfrätt 
och hålet blott ett par millimeter stort samt tuben i öfrigt alldeles oskadad. 
På några få ställen i en panna kunna finnas fläckar 20-30 mm stora, där 
plåten är nästan genomfrätt, men pannan för öfrigt oskadad. Ibland angripas 
nithufvudena och plåten lämnas orörd och omvändt. Dylika frätor äro i 
viss mån beroende af godsets beskaffenhet på just det anfrätta stället eller 
rättare, det är i följd af viss beskaffenhet hos godset, som frätan uppkom-
mit på sätt som skett. Frätor af detta slag förekomma ofta på pannor, som 
matas med kärr- eller myrvatten (stycket 655). 

På ställen, där trycket i pannan framkallar en fjädring i pannplåten, 
förekomma ibland smala ränder, hvilka äro orsakade af en bristning i plåten 
med åtföljande rostning. På en lokomotivpanna uppstå ofta dylika ränder 
invändigt i yttereldstadens hörn. De kunna ha en betydlig längd och ett 
djup af 6-8 mm och mer. 

Invändigt utefter bottenringen uppstå å yttereldstaden nästan alltid be-
tydliga anfrätningar. En bidragande orsak till deras uppkomst är den åver-
kan, plåten lider af remsspettet vid pannornas tvättning. Af spettet och de 
skarpa paunstensstyckena repas plåten, som därigenom lättare utsättes för 
frätning. 

Revision af pannor vid statens järnvägar. 

748. Med revision af en lokomotivpanna förstås såväl besiktning af 
pannan och den därpå följande reparationen som äfven vatten- och ångprof-
ning af pannan. 

Revisionen kan vara: 
dels utvändig, då inga väsentliga delar af pannan äro isärtagna och 

pannan sålunda är tillgänglig endast för yttre undersökning; 
dels invändig mindre, då tuberna äro uttagna och därigenom rund-

pannan och tubplåtarna åtkomliga för inre besiktning; 
dels invändig större, då äfven inre eldstaden är uttagen, och sålunda 

pannans alla delar kunna besiktigas såväl ut- som invändigt. 
Vid hvarje revision måste pannan vara fullständigt afklädd och lyftad 

ur ramen. 
A den på hvarje panna befintliga tryckplåten skall angifvas dagen för 

profningen efter verkställd revision samt beteckningen för den verkstad, där 
densamma är verkställd. När en ändring i det tillåtna arbetstrycket blifvit 
bestämd, skall sådan ändring angifvas å tryckplåten, hvarföre det befintliga 
talet utplånas och ersättes af det bestämda. 

21 
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Tiden mellan två på hvarandra följande revisioner af en lokomotiv-
panna får ej öfverstiga tre år, och tiden från en större till nästa större 
revision icke tio år. Första revisionen efter pannans tillverkning skall företagas 
senast inom tre år. Vid ogynnsamma omständigheter kan en kortare tids-
period mellan revisionerna föreskrifvas, om sådant befinnes nödvändigt ur 
säkerhetssynpunkt. 

Efter hvarje reparation å någon del af stommen, nitningen eller stag-
ningen af en panna skall pannan profvas, äfven om icke revision företagits. 
På omständigheterna må bero, om därvid profningen skall ske med både 
vattentryck och ångtryck eller med enbart ångtryck. 

749. För att utmärka, hvad slags revision lokomotivet undergått med 
hänsyn till pannan, tillämpas för revisionen en särskild klassindelning. 

Klass I utmärker inläggandet af fullständigt ny panna. 
» II 	» 	invändig större revision. 
» III 	» 	invändig mindre » 
» IV 	» 	utvändig 	» 
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Tredje delen. 

Maskineriet. 

I. Inledning. 

750. För att utnyttja den i en ångpanna alstrade ångan och omsätta 
dess på grund af trycket inneboende kraft i nyttigt arbete användes ång-
maskinen. 

1. Ångmaskinens delar. 

751. Kolfrörelsen. Ångmaskinen bild 402, utgöres af en cylinder 10, i 
båda ändar ångtätt tillsluten. I cylindern finnes en kolf 11, medelst tätningsringar 
ångtätt inpassad, dock så att den kan skjutas fram och tillbaka i cylindern. In-
släppes ånga i cylinderns ena ända, skjutes kolfven på grund af ångans tryck 
till andra ändan af cylindern. Vid kolfven är fäst en rund stång, kolfstången 
12. Denna är utdragen genom cylinderlocket, hvarvid tätning åstadkommes 
omkring stången medelst packningsdosan 13. I den kolfven motsatta ändan 
är kolfstången fäst vid tvärstycket 15, styrdt af styrskenorna 5 och 14 och 
genom tvärstycksbulten 6 förenad med ena ändan af vefstaken 16, som med 
sin andra ända omfattar veftappen 22, fäst i vefeen 21 på axeln 20. När 
kolfven genom ångtrycket förflyttar sig från cylinderns ena ända till den 
andra, öfverföres denna rörelse genom maskinens delar till axeln, så att denna 
erhåller en vridningsrörelse. Kan nu ny ånga verka på kolfvens motsatta 
sida, under det att den redan använda ångan utsläppes, skjutes kolfven 
tillbaka, och axeln fortsätter att vrida sig. 

752. Då kolfven inträffar i någon af cylinderns ändar, befinna sig 
kolfstång, vefstake och vef i rät linje med hvarandra. Ångtrycket är där-
vid icke i stånd att vrida axeln, emedan vridningsmomentet är lika med noll 
(stycket 35). Dessa båda lägen benämnas med ett gemensamt namn maski-
nens dödpunkter, den främre och den bakre. På det att vridningen dock 
skall fortgå, d. v. s. maskinen komma öfver sina dödpunkter, anbringar 
man å fasta maskiner ett svänghjul, hvilket genom sin tröghet (stycket 5) 
vrider maskinen öfver dödpunktsläget. Vid lokomotiv tjäna drifhjulen som 
svänghjul, och lokomotivet i sin helhet liksom ock tåget söker för öfrigt 
bibehålla rörelsen. Men lokomotivet har därjämte alltid två, stundom tre 
eller fyra cylindrar, med tillhörande kolf- och vefrörelse, hvilka ha sina 
vefvar så ställda i förhållande till hvarandra, att, när en vef står i en död-
punkt, en annan vef alltid verkar vridande på axeln. 
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753. Slidrörelsen. För att 
en maskin skall arbeta, måste 
ångan med regelbundna afbrott 
insläppas än på ena, än på andra 
sidan om kolfven, samtidigt som 
den förbrukade ångan på motsatt 
sida utsläppes. Detta sker medelst 
sliden 2 och dess rörelseanordning. 
Sliden är en plan eller helt eller del-
vis cylindrisk täckplatta, som öm-
som öppnar och stänger de till cylin-
dern ledande ångkanalerna 7 och 
9 för ångan och samtidigt sätter 
en af dem i förbindelse med af 
loppskanalen 8. 

Ytan, i hvilken dessa kanaler 
utmynna, och på hvilken sliden 
föres fram och tillbaka, kallas 
slidplanet. Detta bildar samtidigt 
botten i en vid cylindern anbragt 
låda, slidskåpet 1, till hvilken 
ångan ledes från pannan. 

754. Slidens fram- och åter-
gående rörelse meddelas densam- 
ma genom slidstången 4, som är 

,1 	införd i slidskåpet genom pack- • 
agn 	ningsdosan 3;  och som genom en 
• vickaxel 23 står i förbindelse med 
d excenterstången 17, hvilken er- 
-. 	håller sin rörelse från drifaxeln. 
bn c Excenterstångens rörelse är den- 
•c 	samma som vefstakens med den 

skillnaden, att vefstaken öfverför 

2. Kolfvens och vefvens 
inbördes rörelse. 

755. Kolfvens fram- och 
återgående rörelse i cylindern 
öfverföres genom vefstaken till 
vefeen och vrider denna rundt. 
En rätlinig rörelse ofverföres så-
ledes med tillhjälp af vefstaken till 
en cirkelformig rörelse, och stå 
dessa båda rörelser i ett visst be-
roende af hvarandra. 

0 	sin rörelse till axeln, men excen-
terstången får sin rörelse från 

c 	axeln. Rörelsen öfverföres till 
'n 	excenterstången genom excenter-

skifvan 18, hvilken omfattas af 
den med excenterstången för-
bundna excenterringen 19. 
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756. Omkretsen af cirkeln HDBC, bild 403, uppritad med axelns midt 
som medelpunkt och med en radie lika med alståndet mellan axelns midt 
och veftappens, föreställer veftappens väg, då vefven vrides rundt. Som en 
ångmaskin i allmänhet går med en jämn hastighet, är veftappens rörelse 
enformig, d. v. s. att veftappen i hvarje ögonblick har samma hastighet 
som ögonblicket förut (stycket 57). Veftappen, i bilden återgifven genom 
punkten D, tänkes röra sig i pilens I riktning, och den riktning, i hvilken 
kolfven därvid rör sig, angifves genom pilen II. 

757. För att iakttaga kolfvens rörelse är det icke nödvändigt att utrita 
kolfeen, utan det är tillräckligt att studera tvärstyckets rörelse, då ju kolf 
och tvärstycke äro fast förenade med hvarandra och således ha samma 
rörelse. Kolfvens rörelse angifves därför i bilden genom rörelsen hos punkten 
D', som föreställer tvärstycksbulten och således tillika utgör ena ändan af 
vefstaken, hvars längd angifves genom linjen DD'. Man antager helt enkelt, 
att ingen kolfstång finnes, utan att kolfven är omedelbart fäst vid vefstaken 
genom bulten D'. 

758. Linjen Jr B' angifver riktningen för bultens D1  rörelse och följ-
aktligen, hvilket läge veftappen D än må ha, ligger alltid punkten D' på linjen 

I 

403. Kolfvens och vefvens inbördes rörelse. 

Al Bl. Halfcirkeln 1DB är den väg veftappen tillryggalägger, medan kolfven 
går från Al till B', d. v. s. från den ena cylinderändan till den andra. 
Denna vägsträcka kallas kolfvens slag eller kolfslaget. Af det sagda framgår, 
att detta är dubbelt så stort som vefradien OD eller vefvens längd. Punkten 
H är veftappens läge vid slagets början och B dess läge vid slagets slut; 
dessa punkter äro maskinens båda dödpunkter. 

759. Halfcirkeln ADB är delad i ett godtyckligt antal lika stora delar, 
i bilden tolf stycken. Med punkten H som medelpunkt och vefstakens längd 
som radie afsättes på linjen HB' stycket HHI, som angifver vefstakens och 
följaktligen äfven kolfvens läge, då vefven står i dödpunkten H. Med samma 
radie (vefstakens längd) tagas i följd efter hvarandra delningspunkterna 
a, b, e, d, 	 k, I, B å vefcirkeln till medelpunkter för cirklar, som på 
linjen Hl  B' afskära stycken H'-a'-b'-c1-d' 	 kl-II-BI. Punkterna Hl, a', bl 
o. s. v. angifva kolfvens olika lägen, då vefven befinner sig i punkterna 
R, a, b, o. s. v. och Bl är kolfvens läge, då vefven står i dödpunkten B. 

760. Nu är att märka, att afstånden Ha, a-b, b-c, o. s. v. alla äro 
lika, och att vefven rör sig öfver hvarje sådan del med samma hastighet, 
d. v. s. att, om det åtgår 1 sek. från A till a, åtgår det äfven 1 sek. för 
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vefven att komma från a till b o. s. v. De motsvarande delarna af kolfvens 
väg, således R1-al, a 1 -bl, o. s. v., äro, som synes, ej lika stora, och dock 
måste kolfven passera dem på lika tider. Ty då veftappen går från /f till a, 
från a till b o. s. v. på lika tider, måste kolfven förflytta sig styckena R`-al, a"-b 1  
o. s. v. på samma och således lika tider. Om det erfordras 1 sek. för 
stycket H1-al, behöfves det också 1 sek. för stycket a1-b'. Men detta senare 
stycke är större än det förra, hvadan hastigheten under det senare måste 
vara större än under det förra. Som synes af bilden, bli de olika delar, 
kolfven har att passera på viss tid, större mot midten för att åter aftaga 
mot slutet af slaget. Kolfven erhåller således under sitt slag en högst 
föränderlig hastighet. Den rör sig vid början af slaget, sedan den i vänd-
punkten stått stilla en kort stund, jämförelsevis sakta, men hastighFten ökas, 
då kolfven nalkas slagets midt, och när den rör sig från midten mot 
slagets slut, är hastigheten i aftagande för att i den andra vändpunkten bli 
lika med noll. 

761. Denna föränderliga rörelse hos kolfven är beroende på den rät-
liniga rörelsens hos kolfven öfverförande till en enformig vridningsrörelse 
hos veftappen och har sin grund i den vinkel, som bildas mellan vefstaken 
och kolfstången, en vinkel, som förändras under hela slaget. 

762. Man bör äfven lägga märke till, att afståndet R'-al (närmast den 
ena ändan af slaget) är mindre än afståndet ß 1-/ 1  (närmast den andra ändan 
af slaget), och om delen a' -bl jämföres med delen /1-kl, finner man återigen, 
att den förra delen är mindre än den senare. Och vid vidare jämförelse 
framgår, att alla styckena från FI ' till fl äro mindre än motsvarande stycken 
från B'  till P. Då veftappen D är i punkten f, hvilken är midtpunkten i 
vefvens bana under ett kolfslag, är kolfven i punkten P 1  och således ej i 
midten af sitt slag, hvarest han först är, då han befinner sig i punkten O'. 
Häraf framgår, att kolfvens rörelse, utom att den är föränderlig, äfven är 
osymmetrisk, så att kolfven rör sig hastigare i den från drifaxeln vända halfvan 
af cylindern än i den andra. 

763. Kolfvens ojämna rörelse beror, som nyss nämndes, helt och 
hållet på förändringen af vinkeln, som angifver vefstakens olika lutningar 
under ett slag. Denna vinkel är beroende af vefstakens längd i förhållande 
till veflängden. Ju längre vefstaken är för en och samma veflängd;  desto 
mindre blir skillnaden mellan delarna Jfr-al och ß1-l1, och detsamma gäller 
äfven de öfriga delarna. Om man kunde använda en oändligt lång vefstake, 
skulle denna skillnad försvinna. Följaktligen: ju längre vefstaken är i för-
hållande till vefven, desto närmare står kolfven cylinderns midt, då vefven be-
finner sig högst eller lägst under slaget. Ty hvad som här framhållits, då 
vefven befinner sig i öfre delen af sitt hvarf, gäller i lika grad för nedre 
delen. 

764. Lokomotivets gång är desto lugnare, ju mera lika kolfvens rörelse 
är i de båda cylinderhalfvorna, d. v. s. ju mindre afståndet Ol D' är eller 
afståndet mellan kolfslagets midt och den punkt, i hvilken kolfven befinner 
sig, då vefven står i sitt högsta eller lägsta läge. Vid en gifven veflängd 
bör man därför söka få vefstaken så lång som möjligt. I allmänhet söker 
man hålla den 4-6 gånger längre än vefven. 

765. För att lättast kunna studera kolfvens och vefvens olika lägen i 
förhållande till hvarandra under ett kolfslag, utgår man från antagandet, 
att vefstaken är så lång i förhållande till vefven, att kolfvens rörelse på 
hvardera sidan om cylinderns midt är lika. Kolfvens lägen vid olika vef-
ställningar angifvas därvid genom veftappens spår (projektion) å en med 
kolfslagets riktning sammanfallande diameter i vefcirkeln. 
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766. Föreställer linjen ab, bild 404, kolfslaget och of vefläget i ett 
visst ögonblick, så är e kolfvens samtidiga läge och ef är vefstaken. Tager 
man e till medelpunkt för en cirkel genom f, afskär den på linjen ad stycket 
em, och man skall då finna, att ae=cm. Linjen cc, som är vefstakens 
längd, då vefven står i sin vänstra dödpunkt, är lika med em. Stycket ec 

404. 

är gemensamt för dessa båda linjer, och om det borttages, återstå ae och cm, 
som således måste vara lika stora. Ty om från två lika stora storheter 
borttagas lika stora stycken, måste återstoden af hvarje vara lika. Stycket 
cm betecknar således äfven den väg, kolfven gått, medan vefven vridit sig 
från c till f. Drages från f en linje fn vinkelrät mot linjen ed, kallas 
punkten n punktens f spår (prof ektior) på linjen ed. Ju längre vefstaken 
ef tages, desto mindre blir stycket nm, och vid en oändligt lång vefstake är 
detta stycke lika med noll. Vid en sådan vefstake skulle man således kunna 
erhålla kolfvens läge vid 
olika vefställningar endast 
genom att på diametern ed 
angifva veftappens spår, d. 
v. s. från veftappen draga 
en linje vinkelrät mot den 
diameter, som angifver kolf-
vägen. Men äfven vid van-
liga vefstakar kan man an- 
vända samma förfaringssätt, 
ehuru det är mindre nog-
grant, då ju kolfvens läge 
dock är m och ej n. Det 
underlättar emellertid studiet 
af kolfvens rörelse och skall 
användas i det följande. 

767. Är, bild 405, ab 
kolfslagets längd, uppritas 
med denna som diameter en 
cirkel, som föreställer vef- 405. 
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cirkeln. Olika veflägen angifvas genom linjerna oc, od och oe. Motsva-
rande kolflägen erhållas genom att draga linjerna cc', dd' och eel vinkel- 
räta mot ab. När vefven befinner sig i c, har kolfven gått stycket cc', 
när vefven kommit till d, är kolfvägen adl och, då vefven vridit sig till 
läget e, har kolfven gått hela sitt slag ab, vändt  och kommit till el. 
Omvändt: känner man kolfvens läge, t. ex. cl, erhålles motsvarande vefläge 
genom att från el draga linjen c' c vinkelrät mot ab. Linjens skärnings-
punkt e med vefcirkeln angifver veftappens läge. 

Il. Kolfrörelsen, 

768. Till kolfrörelsen räknas alla de delar af maskineriet, som omedel-
bart öfverföra ångkraften till drifaxeln. Hit höra således ångcylindrar med 
tillbehör, kolfvar och kolfstänger, tvärstycken med deras styrskenor (gej der) 
samt vefstakar och koppelstänger. 

1. Øgcylindrar. 
769. Lokomotivets hela anordning är beroende af antalet och anord-

ningen af ångcylindrarna. Dessa äro fästa framtill å lokomotivet, ehuru 
undantag därifrån förekomma vid vissa slag af lokomotiv. Allt efter ångans 
sätt att verka i cylindrarna äro dessa å samma lokomotiv lika stora med 
hvarandra eller olika stora. Man skiljer därvid mellan tvillinglokomotiv och 
kompoundlokomotiv. 

770. Tvillinglokomotiven hafva i regel två, någon gång tre, stundom 
fyra lika stora ångcylindrar, anordnade lika på båda sidor om lokomotivets 
midtlinje. Sedan ångan verkat i en cylinder, utsläppes den i fria luften. 

771. Vid kompoundlokomotiv åter inkommer ångan först med 
högt tryck i en mindre cylinder, högtryckscylindern, för att efter uträttadt 
arbete därstädes med minskadt tryck inkomma i en större cylinder, låg-
tryckscylindern, och där ytterligare utföra ett arbete, innan den .utsläppes i 
fria luften. Ett så anordnadt lokomotiv är ett tvåcylinderkompoundlokomotiv. 
Vid fyrcylinderkompoundlokomotiv finnas två högtrycks- och två lågtrycks-
cylindrar på olika sätt anordnade i förhållande till hvarandra, men dock 
mest så, att på hvarje sida om lokomotivets midtlinje finnas en högtrycks-
och en lågtryckscylinder. Afven trecylinderkompoundlokomotiv finnas med 
antingen en högtryckscylinder och två lågtryckscylindrar eller två högtrycks-
cylindrar och en lågtryckscylinder. 

Med ett kompoundlokomotivs cylindrar äro förbundna en del särskilda 
anordningar, dels afsedda att underlätta lokomotivets igångsättning, dels 
för en tillfällig ökning af dess dragkraft. För dem redogöres på särskildt 
ställe. Se IV. Kompoundlokomotiv, sid. 430. 

a. Lokomotivcjlindern i allmänhet. 

772. En lokomotiveylinder i sin vanligaste form återgifves i bild 406. 
Den egentliga cylindern 14 är gjuten i ett stycke med slidskåpet 2. 

Cylindern är i sina båda ändar tillsluten genom cylinderlocken 10 och 15, 
af hvilka 10 är det främre och 15 det bakre. Det bakre locket kallas ofta 
äfven cylinderns botten. Slidskåpet tillslutes genom ett större lock 4 samt 
framtill genom ett mindre lock 8. Bakre cylinderlocket 15 är försedt med 
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ett hål 17 för kolfstången, hvilket hål tillika utgör packningsdosa för kolf-
stångens packning. Detta cylinderlock är äfven försedt med två ansatser 
16, hvilka tjäna som fäste för styrskenorna för tvärstycket. I bakre slid-
iskåpsväggen finnes packningsdosan 1 för slidstången och i slidskåpets främre 
ock styrhylsan 9 för den förlängda slidstången. Cylinder- och slidskåps-
väggar äro förstärkta medelst förstärkningsfjädrarna 13 och 18. 

Vid hvardera ändan af cylinderloppet finnes en fördjupning eller släp2 
ning 11, som vid öfvergången till cylinderloppet är konisk. Dennas ändamål 
är att vid cylinderns afnötning hindra uppkomsten af en kant vid slutet af 
slaget. Längden af släppningen bör vara så stor, att kolf vens yttre tät-
ningsring, då kolfven står i något af sina ändlägen, något skjuter öfver 
kanten på släppningen. Denna har äfven till ändamål att underlätta koff. 
vens införande i cylindern, därigenom att tätningsringarna (stycket 826) kring 
kolfven, hvilka ringar äro fjädrande, genom den koniska släppningen små-
ningom pressas ihop till cylinderloppets vidd, och kolfven således lätt kan 
skjutas in i cylindern. 

773. Slidskåpet är vanligen anbragt öfver cylindrarna, men äfven på 
sidan om desamma i lodrätt eller lutande läge. 

t(?  
	 18  ! 

' 	i 	ÿ. ... 	16 	_ 	'®ois-rio...~ ~ 19 

10 	1)±: /7 	- ,̀\Z 

\ 15 I 	 

vi 16 

	

r%1 15 
	 w 9 

12 11 1{W 13 	12 	 12 J 
406. Cylinder till lok. litt. Cc. 1: 20. 

I slidskåpet finnes slidplanet eller slidspegeln 3 med sina tre kanaler 
5, 6 och 7, af hvilka de båda yttre kanalerna 5 och 7 förbinda slidskåpet 
med cylinderns inre, därigenom att de äro framdragna till cylinderns ändar. 
De kallas ångkanalerna. Kanalen 6 åter är afloppskanalen och står i förbin-
delse med afloppsröret, som leder afioppsångan till blästerröret. 

Kanalerna 5 och 7 böra i regeln vara så korta som möjligt, på det att 
det rum, som vid kolfslagets början bildas af ångkanalen samt rummet 
mellan kolfeen och cylinderlocket, ej skall bli för stort. Detta rum kallas 
det skadliga rummet (stycket 885). 

774. På cylinderns lägsta punkt finnas framtill och baktill med hål 
försedda vårtor 12, som tjäna som fäste för ventiler, genom hvilka i 
cylindrarna inkommet vatten kan blåsas ut (stycket 817). 

Ett par andra vårtor 19 finnas äfven, till hvilka kan skrufvas en 
indikator (stycket 961), medelst hvilken ångans arbete i cylindrarna kan 
uppmätas. Under vanliga förhållanden äro hålen uti vårtorna 19 igensatta 
med ingängade metallproppar. 
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407. Cylinder till lok. litt. Kde. 1: 20. 

endast i det ena, det bakre locket, under det att slidstången har styrning 
äta en i främre slidskåpslocket. 

778. På liknande sätt är den i bild 407 visade cylindern anordnad, 
men med den skillnad, att slidskåpet är beläget på sidan om cylindern. 
Slidskåpet ligger jämförelsevis långt från cylindern, hvarigenom ångkanalerna 
blifvit långa. Det stora afståndet är betingadt af slidstångens läge mellan 
ramplåtarna. 

779. Ett annat utseende företer den i bild 408 visade cylindern: Dess 
olikhet betingas af, att slidskåpet är utfördt för kolfslid (stycket 1000), då till 
de föregående cylindrarna användas planslider. Härigenom erhållas något 
olika anordningar med ångkanalerna och slidskåpslocken bli helt annorlunda. 
Sliden är styrd i båda locken. 

780. Bild 409 visar en cylinder, afsedd för öfverhettad ånga. Slidskåpet 
är afsedt för kolfslid. Vid i och 2 fästas säkerhets- och luftvägsventilerna 
i bild 426. De hittills omnämnda cylindrarna tillhöra tvillinglokomotiv. 

781. De i bild 410 visade cylindrarna äro däremot afsedda för kom-
poundlokomotiv. Cylindrarna äro gjutna i ett stycke med hvar sin halfva 

330 

775. För att minska den för ångans utnyttjande så skadliga afkyl-
fingen af cylindrarna skola dessa på bästa sätt skyddas mot afkylning. 
Därtill användas olika medel, såsom träribbor, asbest, amiant, isoleringscement 
m. m. och utanpå dessa ämnen anbringas täckplåtar och beklädnadsplåt. 

b. Olika slag lokomotivcylindrar. 
776. De omständigheter, som betinga en cylinders ,form, äro förnäm-

ligast beroende på lokomotivets anordning såsom två- eller flercylindriskt, 
om cylindrarna äro yttercylindrar eller innercylindrar, eller om lokomotivet 
är ett tvilling- eller kompoundlokomotiv. Vidare om slidskåpen äro belägna 
öfver cylindrarna eller på sidan om dem, och om slidskåpen äro afsedda 
för planslider eller kolfslider. I stället för ett försök att gruppera dessa 
efter någon viss ordning, hvilket svårligen skulle leda till någon upplysande 
öfversikt, lämnas i det följande exempel på olika typiska anordningar. 

777. Bild 406 återgifver en yttercylinder med öfver cylindern beläget 
och med denna i ett stycke gjutet slidskåp. Kolfstången är genomgående 
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408. Cylinder till lok. litt. L. 1: 20. 

409. Cylinder till lok. litt. R. 1: 20. 

331 

af en mellan ramarna inpassad sadel. De båda sadelhalfvorna äro sam-
manskrufvade med hvarandra, och sadeln uppbär pannan framtill vid rök-
skåpet I sadeln äro tillopps- och afloppsrören för ångan ingjutna. Sadeln 
tjänar samtidigt som en kraftig stagning mellan ramarna. Slidskåpen, afsedda 
för planslider, äro belägna öfver cylindrarna. De äro dock icke gjutna 
i ett stycke med dem, utan bestå af en ram 2, som samtidigt med locket 

3 fastskrufvas vid cylindrarna med för lock och slidskåp gemensamma skrufvar. 
Genom denna anordning kunna slidskåpen nedtagas, hvarigenom slidplanen 
bli lättare tillgängliga för eftersyn. Slidstången är endast styrd genom en 
packningsdosa i bakre slidskåpsväggen. Vid 5 är den i bild 531 visade ven-
tilen belägen, och 1 är ventilhus för de i bild 425 återgifna luftvägsventilerna. 
Kanalen 6 står i förbindelse med en luftinsläppningsventil, återgifven i bild 
423. Plattan 7 stöder genom ett mellanstycke mot boggin i bild 204 eller 205. 
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782. I bild 411 återgifves en äldre anordning af innercylindrar, som 
dock ännu mycket användes. Cylindrarna äro med slidskåpen, afsedda för 
planslider, sammanskrufvade med hvarandra. Som af bilden framgår, äro 
slidskåpen synnerligen trånga. De äro äfven afsedda för oaflastade slider 
(stycket 995 ), hvilka på den grund ej taga så stor plats. Öfver cylindrarna 
finnes en låg sadel, som uppbär rökskåpet. 
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410. Cylindrar till lok. litt. T. 1: 20. 

783. En nyare anordning af innercylindrar återgifves i bild 412. De 
båda lika stora cylindrarna äro belägna mellan ramarna, och de för kolf-
slider inrättade slidskåpen ligga öfver, cylindrarna i den med dessa samman-
gjutna sadeln, hvilken uppbär pannan framtill. Hvarje cylinder med till- 
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412. Cylinder till lok. litt. A. 1: 20. 
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hörande slidskåp och halfva sadeln äro gjutna i ett stycke, och äro de båda 
lika halfvorna sammanskrufvade med hvarandra. Cylindrarna äro afsedda 
för lokomotiv med öfverhettad ånga. 

c. Lock. 

784. Cylinderlock. Cylinderlocken skola hafva en sådan form, att 
de inskränka det skadliga rummets storlek inom vederbörliga gränser, dock 
utan att de inskränka på ångans inströmningsöppning. Locken skola därför 
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invändigt följa kolfvens form samt, om så behöfs, vid ångkanalerna vara 
försedda med urtagningar. Formen på locken är således i allmänhet mer 
eller mindre skålig och för att kunna gifva desamma erforderlig styrka 
med måttlig godstjocklek, förstärkas de ofta med tillgjutna förstärknings- 

n~ 

fjädrar. Lockens olika form framgå af bilderna 406-412 samt dessutom 
af bilderna 413 och 414. 

Locken äro fästa vid cylindern med muttrar och pinnskrufvar, ingängade 
i cylinderflänsen. 

785. Den yta af locket, som ligger till mot cylinderns flans, bör nog-
grant svarfvas, och tätningen sker bäst därigenom, att anliggningsytorna 
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omsorgsfullt planas och vid lockens uppsättning bestrykas med ett tunt 
lager linolja. Tätningen kan äfven åstadkommas medelst en mellan ytorna 
lagd ring af koppartråd. Öfriga tätningsmedel, såsom mönjekitt med eller 
utan messingsduk, asbestgarn m. m. äro mindre att föredraga. Anliggnings-
ytan bör vidare vara så smal som möjligt, emedan den då är lättare att 
hålla tät. Därjämte skall tätningsytan såväl å lock som å cylinder vara helt 
obetydligt upphöjd öfver den öfriga delen af flänsen. Ar den för hög, 
uppstå lätt bändningar i flänsen vid lockets påskrufvande, hvilka kunna ha 

414. Bakre cylinderlock. 1: 8. 

415. Slidskåp med lock. 1: 8. 

till följd, att flänsen brister invid locket, om ej varsamhet iakttages. Höjden 
på tätningsytan bör vara omkring 1/2 mm, så att, om flänsen å locket fjädrar, 
då muttrarna dragas till, flänsens yttre kant kommer att stöda mot flänsen 
å cylindern. Därigenom erhålles ett vissttillåtet spelrum för lockflänsens 
fjädring, inom hvilket flänsen ej brister. A den del af locket, som skjuter 
in i cylindern, är det därjämte försedt med en noggrant svarfvad styrning 
3, bild 413, så att locket alltid intager rätt läge i förhållande till cylinderns 
midtlinje. Detta är i synnerhet viktigt för lock, försedda med packnings-
dosa för kolfstänger. 
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786. Ofta händer, att cylinderlock fastna så hårdt i cylindern, att en 
betydlig kraft måste användas för att lossa dem. För att underlätta los-
sandet förses locken ofta i kanten af flänsen med små urtagningar 2, bild 
413, i hvilka en mejsel kan drifvas in och därvid skilja lock och cylinder 
åt. För samma ändamål kunna äfven användas tre eller fyra i lockets 
fläns ingängade skrufvar, som stöda mot cylinderns fläns och, då de ned-
skrufvas, skilja locket från cylindern. 

787. Slidskåpslock. Slidskåpslocken fästas på samma sätt som cylin-
derlocken. Tätningsytorna utföras på samma sätt och likaså styrningen mellan 
lock och slidskåp. Lockens form är i allmänhet fyrkantig; vid slidskåp för 
kolfslider äro locken vanligtvis runda. Locken förstärkas oftast med gjutna 
fjädrar. Dessa anbringas för det mesta invändigt, emedan de här bättre 
uppfylla sitt ändamål, än om de vore vända utåt. 

788. Slidskåpet är ofta försedt med två lock, ett större 4, bild 406, 
som täcker öfver detsamma, och genom hvars borttagande slidplanet är 
åtkomligt för eftersyn, samt ett mindre lock 8 framtill, genom hvilket slid 
och slidstång lätt kunna införas i och uttagas ur slidskåpet. Bilderna 406-
410 visa några använda slidskåpslock. 

En särskild form äger slidskåpslocket i bild 415. Då locket borttages, 
blir slidspegeln lätt åtkomlig för eftersyn. 

cl. Material för cylindrar och lock. 

789. Cylindrarna gjutas af grått, finkornigt tackjärn med lämplig till-
sats af stålskrot, så att den största möjliga hårdhetsgrad erhålles, hvilken 
medgifver maskinbearbetning. Såväl cylinder- som slidskåpslock gjutas ofta 
af medelhårdt martinstål. Då gjutjärn användes för dessa lock, skall det 
vara af segaste och bästa slag. 

Bild 409 visar cylinderlock af stål, och slidskåpslock af samma material 
äro återgifna i bild 410. Ofriga lock å bilderna äro af gjutjärn. På grund 
af stålets större styrka kunna lock af detta ämne göras tunnare och lättare 
än lock af gjutjärn. 

Godstjockleken i cylinderväggen afpassas efter ångtrycket, men bör 
ej gärna vara mindre än 25 mm, på det att vid urborrningar af cylindern, 
då densamma blifvit orund eller repig, den ej för mycket skall försvagas. 

e. Cylindrarnas fästande vid ramarna. 
790. Cylindrarna uppsättas i allmänhet vågrätt, men då utrymmet af 

någon orsak förhindrar detta eller anordningen i öfrigt kräfver det, få 
cylindrarna en mer eller mindre svag lutning bakåt. 

Cylindrarna äro med flänsar och skrufbultar fästa vid ramarna. Bul-
tarna skola vara svarfvade och passa så noga till de borrade och upprymda 
hålen i cylinderflänsar och ramar, att de måste drifvas in med slag. 

791. För att aflasta bultarna från påkänningar sidovägen, så att de 
endast äro utsatta för de dragspänningar, muttrarnas åtdragande föranleda, 
antingen upphängas cylindrarna på ramarna genom en list 1, bild 407 och 
408 m. fl. eller förses de med ansatser 2, bild 407, som svara mot i ramarna 
upptagna hål, där ofta en kil eller ett passningsstycke medverkar till ett 
fast läge hos cylindrarna. 

Det är af vikt, att cylindrarna äro säkert fästa vid ramarna, så att ej 
några glapprum finnas, ty de påkänningar, för hvilka cylindrarna äro ut- 
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satta, växla oupphörligt riktning, därigenom att ångan verkar än på ena, än 
på andra sidan af kolfven. Finnes från början det minsta glapprum, ökas 
detta, och cylindrarna arbeta sig så småningom lösa. 

f. Packningsdosor. 

792. Ändamålet med en packningsdosa, såvidt den tillhör en ång-
maskin, är att upptaga den packning, d. v. s. det tätningsmedel, som är 
nödvändigt för att åstadkomma en ångtät anslutning omkring en kolf- eller 
slidstång. Packningen skall vara så beskaffad, att den ej utöfvar något 
större tryck mot stången, så att den därigenom åstadkommer för stor frik-
tion mot denna eller nöter stången för mycket. 

793. Packningsdosor för kolfstänger. Den vanligaste packningsdosan 
visas i bild 416. Den är infordrad med ett metallfoder 2, är i bottnen för-
sedd med en bottenring i och tillslutes med locket 6. Mellan locket och 
bottenringen finnes packningen 3. Denna utgjordes förr af hamp- och bom-
ullsflätor. Senare, då högre ångtryck gjorde denna packning oanvändbar, 
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416. Packningsdosa för kolfstänger, bakre cylinderlocket. 1: 5. 

ersattes den med asbest, men numera användes i packningsdosor. för ång-
maskiner metallpackning. Packningsdosans bottenring är af gulmetall, liksom 
ock locket, hvilket ofta är försedt med ett foder 4 af samma metall, fasthållet 
med stoppskrufven 8. Bottenringen 1 utdrages ur packningsdosan medelst 
en järnten, som ingängas i hålet 9. 

794. Packningsdosor med metallpackning förekomma i en mängd 
olika former, men packningen i dem alla består hufvudsakligen af en bred 
ring eller flera smala ringar af mjuk metall, uppskurna i två delar, så att 
de lätt kunna läggas omkring stången. Vid ringarnas inläggning i packnings-
dosan iakttages, då flera ringar användas, att en rings skarfvar icke komma 
midt för den föregåendes. 

Om packningen inskrufvas snedt i packningsdosan, d. v. s. muttrarna. 
7 ej dragas åt lika mycket, uppstår ett ojämnt tryck på stången, omkring 
h vilken packningen skall täta. Packningen blir därigenom icke tät och 
stången slites ojämnt, hvarjämte packningen lätt blir så varm, att den 
smälter. Samma förhållande inträffar, om packningen, ehuru rätt inskrufvad, 
åtdrages för hårdt. Stor varsamhet måste därför iakttagas vid packningens 
åtdragande och bör detta ske, då stång och packning blifvit varma och alla 

22 
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delar utvidgat sig tillräckligt. Sedan packningen åtdragits, böra muttrarna 
lossas något, så att locket kan röras med handen. 

795. All gulmetall till packningsdosan utgöres af fosforbrons och 
packningsringarna gjutas af en metallegering, bestående af 65 % bly, 
20cx, tenn och 15 	antimon. 

796. Packningsdosan, bild 417, är afsedd för främre' locket i en 
cylinder, hvars kolfstång icke blott genomgår bakre locket, utan äfven det 
främre. Packningsdosan 7 är fastskrufvad vid cylinderlocket. Den är af 
gulmetall och saknar därför foder. Mellan bottenringen 5 och locket 9 
ligger packningen 6. Vid packningsdosans lock är fäst en hylsa 11 som 
skydd för kolfstången, och intill packningsdosans lock inuti hylsan är fäst 
en liten ring 10 af pressad filt, som hindrar damm och smuts att inkomma 
i packningen. Locket är fäst med tre skrufvar 12, hvarigenom dess läge 
blir säkrare. 

797. De nu beskrifna packningsdosorna kunna ej användas på öfver-
hettningslokomotiv, emedan den öfverhettade ångan på grund af sin höga 
temperatur inverkar skadligt på gulmetallen. På dessa lokomotiv användas 
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417. Packningsdosa i främre cylinderlocket för genomgående kolfstång. 1: 5. 

därför packningsdosor, vid hvilka den öfverhettade ångan i första hand 
kommer i beröring med stål och gjutjärn. 

Inuti packningsdosan, bild 418, finnas två med hvarandra innerst i 
dosan hopgängade och öfver hvarandra trädda stålcylindrar 3 och 4, af 
hvilka den närmast stången stöder mot ett par stålringar 1 och 2 i pack-
ningsdosans botten. Packningen utgöres längst in i dosan af en gjutjärns-
cylinder 15 i två delar och utanför densamma af packningsringarna 12 af 
förut angifna metallegering samt. afslutas ytterst af en stoppring 11 af 
gulmetall. Som synes å bilden, är denna senare del af packningen lagd så 
långt ut som möjligt för att i minsta möjliga grad vara utsatt för inverkan 
af den varma ångan. Mellan de båda stålcylindrarna 3 och 4 finnes där-
jämte ett rum 5, som står i omedelbar förbindelse med den yttre luften, 
hvilken därigenom bidrager till att afkyla packningen. 

Packningarna 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. 

798. De vanliga packningarna enligt bild 416 äga den olägenheten, 
att den, som drar åt dem, ej vet, huru hårdt packningen trycker mot stången. 
För att afhjälpa denna olägenhet göres packningen så, att ångtrycket pressar 
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packningen mot stången och mot packningsdosans inre vägg. Packningen 
utgöres af ett större eller mindre antal ringar, hvilkas anliggningsytor mot 
hvarandra äro koniska. Härigenom kilas packningsringarna mot stång och 
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418. Packningsdosa för kolfstänger å öfverhettningslokomotiv, bakre 

cylinderlocket. Lok. litt. A, E, R. 1: 5. 

419. Packningsdosa för kolfstänger å öfverhettningslokomotiv, bakre 
cylinderlocket. Lok. litt. B. 1: 5. 

packningsdosa, och en god tätning erhålles. Vid tomgång fasthållas pack-
ningsringarna genom en spiralfjäder i dosans botten. Packningsdosans lock 
har intet annat ändamål än att täcka öfver packningsdosan och hindra pack-
ningen från att tryckas ut ur packningsdosan. Så är förhållandet med den 
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i bild 418 visade packningen. Spiralfjädern  14 pressar packningens olika 
delar mot hvarandra. 

799. Mellan locket 7 och den yttre stålcylindern 3 finnes en ring 6, 
hvars anliggningsyta mot locket är en del af en klotyta. Likaledes är 
anliggningsytan mellan de båda ringarna 1 och 2 del af en klotyta. De 
båda klotytorna ha samma medelpunkt, och hela packningen utgör följakt-
ligen en kulled. Emedan anliggningsytorna mellan ringen 1 och dosans 
botten samt mellan stålcylindern 3 och ringen 6 äro jämlöpande plana 
ytor, kan packningen flytta sig åt sidorna. Packningen är således dels 
själfinställande, dels tillåter den stången fjädra sig, utan att pack-
ningen därför förstöres eller otäthet uppstår. 

800. Finnes packningsdosa äfven i det främre cylinderlocket, göres 
den snarlik den i det bakre. I bild 413 äro afbildade främre och bakre 
cylinderlocken med packningsdosor till en cylinder för öfverhettningslokomotiv. 
Den främre packningsdosan 5 skiljer sig från den bakre 4 därigenom, att 
utanför packningen i packningsdosans lock finnes en med ett slitfoder 7 af 

420. Packningsdosa för slidstång till kolfslid. 1: 5. 

gulmetall inklädd lång styrning 6 för kolfstången, ty packningsdosor af detta 
slag kunna, på grund af att de äro själfinställande, ej uppbära kolfstången. 
För att luften skall kunna omspola och afkyla äfven främre packningen, är 
packningsdosans lock försedt med urtagningar 11. 

801. Packningsdosan i bild 419, äfven den afsedd för cylindrar till 
öfverhettningslokomotiv, skiljer sig obetydligt från den i bild 418. De båda 
med hvarandra sammangängade stålcylindrarna 3 och 4 i packningsdosan 
i bild 418 hafva vid packningsdosan i bild 419 utförts i ett stycke, hvar-
jämte den yttre cylindern 3 gjorts mycket kort. Genom den vidtagna för-
ändringen äro packningsringarna lätt åtkomliga för tillsyn och utbyte, utan 
rubbning af packningsdosan i öfrigt. 

Om packningarnas smörjning, se stycket 1064. 
802. Packningsdosor för slidstänger. I regel göras packningsdosorna 

för slidstängerna lika dem för kolfstängerna, ehuru mindre på grund af 
slidstängernas mindre diameter. 

803. Med införandet af kolfslider (stycket 1000) har dock en ändring 
härutinnan skett. Kolfsliderna äro så anordnade, att afloppsångan utströmmar 
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på deras yttersidor. Packningarna kring slidstängerna äro således utsatta 
blott för det jämförelsevis låga trycket hos afloppsångan och behöfva därför 
ej utföras på samma sätt som de packningar, hvilka ha att utstå ett högre 
tryck. Bild 420 återgifver en dylik packning för det bakre slidskåpslocket. 
Packningen 8 af gulmetall är utvändigt fyrkantig och införd i ett mot-
svarande hål i slidskåpslocket 6. Det runda hålet för slidstången i pack-
ningens midt är fodradt med ett tunt lager 9 af hvitmetall. Som det vid en 
kolf slid är af synnerlig vikt, att slidens och slidskåpets midtlinjer fullkomligt 
sammanfalla, och således äfven packningens och slidskåpets, äro mellan 
packningens fyra sidor inlagda passningsbrickor 7. Genom att afpassa 
dessas tjocklek bringas packningen i sitt rätta läge. Någon åtdragning 
af packningen kan ej ske, utan tätar packningen genom sin stora längd. 
Ytterst afslutas packningen med en mutter 4, och i mellanrummet 5 
mellan denna och packningen lindas kring stången asbestgarn, hvarigenom 
damm och smuts hindras inkomma i packningen. Packningen fastskrufvas 
ångtätt vid slidskåpslocket medelst flänsen 10 och skrufvarna 11. I främre 
slidskåpslocket finnes en likadan packning, som ytterst afslutas med en 
hylsa till skydd för slidstångsändan. 

A de första loko-
motiven med kolfslider 
var slidstångspacknin-
gen äfven å yttre sidan 
rund och fasthölls i sitt 
läge i locket medelst 
en stoppskruf. 

804. A äldre lo-
komotiv med glansli-
der användes ofta för 
slidstångens styrning i 
främre slidskåpslocket 
den i bild 421 återgifna 
packningsdosan. Så är 
fallet med cylindrarna 	421. Slidstångstyrning i främre slidskåpslocket. 1: 5. 
i bilderna 406 och 407. 
I locket finnes packningsdosan 4, som är försedd med ett metallfoder 3 samt 
packningen 2 äfven den af gulmetall. Som lock för packningsdosan tjänar 
hylsan 1. Denna har äfven till ändamål att skydda slidstångsändan. Då 
hylsan därjämte är fullständigt sluten och ångtätt skrufvad till packnings-
dosan, behöfver ej packningen vara ångtät och således ej heller kunna åt-
dragas. 

g. Ventiler å cylindrar och slidskåp. 

805. Säkerhetsventiler. För att skydda cylindrarna mot att sprängas 
på grund af för högt tryck, antingen detta åstadkommes genom för stark 
sammantryckning (kompression) af ångan i cylindrarna (stycket 880) eller 
genom vatten, som inkommit i dem och pressas mellan lock och kolf, 
s. k. vattenstötar, förses de med säkerhetsventiler. Vid en cylinder med 
planslid, hvilken besitter den egenskapen att vid för högt tryck i cylin-
dern lyfta sig från slidplanet och därigenom fördela trycket till slidskåpet, 
saknas vanligen säkerhetsventil, eller anbringas en sådan endast på slid-
skåpet. Användas kolfslider, hvilka ej kunna »slå ifrån», förses däremot 
hvarje cylinderlock med en säkerhetsventil. Vid kompoundlokomotiv är 
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det särskildt nödvändigt att förse lågtryckscylindern eller ångöfverström-
ningsröret mellan högtrycks- och lågtryckscylindern med en säkerhetsventil, 
hvilken skall förhindra, att trycket i lågtryckscylindern öfverskrider en be-
stämd gräns, hvarigenom så väl cylindern som till densamma hörande maskin-
delar kunna blifva för mycket ansträngda. 

806. Säkerhetsventilerna äro utförda på samma sätt som den i bild 323 
visade, naturligtvis med den skillnad, som den olika användningen betingar. 
Dessutom saknas den inställbara ringen kring ventilen, men är denna så 
utförd att den mycket hastigt afblåser ångan, och trycket i följd däraf ej 
nämnvärdt kan stiga. Säkerhetsventilen är ofta förenad med den i följande 
stycke omnämnda luftventilen (stycket 810). 

807. Luftinsläppningsventiler. För att vid lokomotivs tomgång för-
hindra att de varma rökgaserna genom afloppsröret insugas i slidskåpen och 
cylindrarna (stycket 984) och upphetta desamma eller att de gaserna åtföl-
jande stybbpartiklarna repa slidplan och cylinderytor, anbringas numera å 
slidskåpet ventiler, genom hvilka luft omedelbart utifrån insuges i cylindrarna. 

422. Luftinsläppningsventil å slidskåp. 1: 4. 

I stället för på slidskåpet kunna ventilerna uppsättas på ångtilloppsrören och 
å afloppsröret är ofta samtidigt en luftventil uppsatt. 

808. Bild 422 visar anordningen af 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 af det ångtryck, som vid öppen regulator råder 
öfver ventilen. Då regulatorn stänges och kolfvarna i cylindrarna börja 
suga in luft (stycket 982), uppstår öfver ventilen luftförtunning, hvarigenom 
ventilen lyftes och luft underifrån strömmar till. En fjäder 5 under ven-
tilen bidrager att lyfta densamma och hålla den öppen. Under ventilen är 
uppsatt en metallsil 7 för att förhindra luften åtföljande större partiklar att 
inkomma genom ventilen. 

809. En i förbindelse med afloppsröret å en del lokomotiv uppsatt 
luftinsläppningsventil är den i bild 423 framställda. Genom kanalen 7 står 
ventilen i förbindelse med afloppsröret (kanal 6, bild 410), och genom ur-
tagningarna 1 i ventilhusets öfverdel inkommer luften. Ventilen 2 är för- 
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bunden med en kolf 4, som ångtätt löper i det till en liten cylinder for-
made ventillocket 5. En fjäder 3 trycker ventilen nedåt. Röret 6 leder till 
något af ångtilloppsrören eller till ett slidskåp (vid kompoundlokomotiv hög-
tryckscylinderns). Då regulatorn öppnas, inkommer ångan genom röret 6 
under ventilkolfven och trycker denna uppåt, tills ventilen tätar mot sitt 
säte 8: Förbindelsen mellan yttre luften genom hålen 1 och kanalen 7 är 
af stängd. När sedan regulatorn stänges och sugning uppstår i cylindrarna, 
sänker sig ventilen dels på grund af sin egen tyngd, dels med hjälp af 
fjädern, och yttre luften har fritt tillträde genom ventilhuset till afloppsröret. 
Därigenom förhindras att förbränningsgaserna insugas genom blästerröret. 
Stundom afledes genom ett rör till någon af cylindrarnas utblåsningsventiler 
det under ventilkolfven bildade vattnet. I regel finnes ej denna ventil, då 
förut omnämnda luftventil är uppsatt på slidskåp eller ångrör, ehuru den ej 
är obehöflig (stycket 984). 

423. Luftinsläppningsventil å afloppsrör. • 1: 4. 

810. Förenad säkerhets- och luftinsläppningsventil. Då såväl säker-
hetsventil som luftventil samtidigt finnas, förenas de i ett ventilhus. 

En dylik ventil återgifves i bild 424. Den uppsättes på slidskåpet. 
Genom kanalen 5 står ventilen i förbindelse med slidskåpets inre. Ventilen 2 
är 	den på vanligt sätt utförda säkerhetsventilen, och ventilen 3 är luf t- 
ventilen, som, då luftförtunning uppstår i slidskåpet, lyfter sig och insläpper 
luft genom hålen 4. Vid kompoundlokomotiv fästes en dylik ventil ofta 
på behållarröret. 

Luftventilen förekommer äfven utan förening med säkerhetsventil, och 
i stället för denna fastskrufvas då öfver flänsen 1 ett lock. 

811. Luftvägsventiler. Vid lokomotiv med stora cylindrar uppstå 
vissa olägenheter, då lokomotiven vid större hastighet rulla med afstängd 
ånga. Cylinderkolfvarna verka då som kraftiga luftpumpar, och ett ganska 
betydande mottryck uppstår, som hämmar lokomotivets rörelse (stycket 983) 
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Lokomotivet får samtidigt en stötande och orolig gång, det börjar skaka 
eller rista. För att undvika detta användes ett slags ventiler, kallade luft-
vägsventiler, hvilka af sig själfva : öppna en förbindelse mellan cylinderns 
båda ändar, hvarigenom luften beredes tillfälle att strömma fram och tillbaka 
från ena ändan af cylindern till den andra, därigenom förhindrande så 
godt som all luftsammantryckning. 

mål hvirrsp 

m rn 

I 	II 

424. Förenad säkerhets- och luftinsläppningsventil. 1: 4. 

Y 5 

zi4P JO' VA" 
a~  -   	Im- 

9.  	m
III 	 1 

g 

425. Luftvägsventiler. Lok. litt. M och T. 1: 5. 

812. Luftvägsventilerna i bild 425 tillhöra den i bild 410 återgifna 
lågtryckscylindern och äro insatta i det i samma bild synliga ventilhuset 1. 
Luftvägsventilerna utgöras af två cylindriska ventiler 4, som på utsidan 
täta mot ventilhuset 1 medelst tätningsringar. Inuti hvar och en af 
dessa cylindriska ventiler finnes en kolf 5, och kolfvarna äro sinsemellan 
förenade genom en stång 9. Dessa kolfvar tjäna att förmildra ventilernas 
rörelser, så att de ej så hårdt slå emot sina säten, då de pressas mot dessa 
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eller mot anslagen 3 å locken 2, då ventilerna aflägsna sig från sätena. 
Inuti ventilerna, mellan dem och kolfvarna 5, uppstår nämligen i förra fallet 
en luftsammantryckning, i senare en luftförtunning, och då luften endast 
långsamt kan slippa fram mellan hvarje kolfs och ventils tätning, sker ven-
tilernas rörelse långsamt. 

Genom de små kanalerna 7 står ventilhuset på ventilernas yttersidor 
omedelbart i förbindelse med slidskåpet, och kanalerna 8 innanför ventilerna 
leda till ångkanalerna till cylindern. 

813. Då lokomotivet arbetar, kommer ångan från slidskåpet genom 
kanalerna 7 och pressar ventilerna mot deras säten, hvarigenom kanalerna 8 

426. Flodins förenade säkerhets- och luftvägsventiler. Lok. litt. B och R. 1: 8. 

stängas. Stänges regulatorn, och lokomotivet fortsätter att rulla, uppstår 
luftförtunning i slidskåpet, och genom den luft, som inkommer genom 
hålet 6, hvilket står i förbindelse med yttre luften, pressas ventilerna isär, 
och genom kanalerna 8 förbindas hvardera ångkanalen och rummet mellan 
ventilerna och således cylinderns båda ändar. Luften kommer att strömma 
från ena sidan om kolfven i cylindern genom ångkanalerna och kanalerna 8 
till andra sidan om kolfven. 

814. Förenade säkerhets- och luftvägsventiler. (Flodins system). 
Ventilanordningen, sådan den i bild 426 är utförd, är afsedd för cylindrar 
med kolfslid. 
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Ventilhuset utgöres af en ofvanpå slidskåpet 15 fastskrufvad låda 16, 
gjuten af martin. Det innehåller tvenne lika ventiler 6, hvilka täcka öfver hvar 
sin öppning i omedelbar förbindelse med motsvarande ångkanal 10. Rummet 
17 i ventilhuset mellan ventilerna förbinder genom det stora hålet 18 med 
slidskåpets ångrum 19. Ventilspindeln 5 genomgår ett lock 14, hvilket 
tjänar till styrning för spindeln. På den öfver locket förlängda ventilspindeln 
är fastsatt en cylindrisk kolf 4, som är ångtätt rörlig i kolfhuset 3. Under 
kolfven är inlagd en spiralfjäder 12, hvars ändamål är att mildra ventilens 
slag mot sätet. Genom kanalerna 22, 23 och 24 står rummet öfver kolfven 
4 i förbindelse med slidskåpet och rummet under kolfven är förbundet med 
yttre luften genom kanalen 21 och röret 20. 

815. Tjänstgör som säkerhetsventil. Då regulatorn är stängd, antingen 
lokomotivet står stilla eller är i rörelse, hålles ventilen 6 upplyft från 
sitt säte på grund af spännkraften hos fjädern 12. När regulatorn öppnas, 
inkommer ångan från slidskåpet genom hålet 18 i rummet 17 och inströmmar 
genom kanalerna 24, 23 och 22 i rummet öfver kolfven 4, hvarvid ventilen 
på grund af ångtrycket på kolfven tryckes ned mot sitt säte och stänger 
förbindelsen mellan ventilhuset och ångkanalen 10. 

Uppstår af någon anledning för högt tryck i cylindern genom ångans 
i densamma sammantryckning, lyfter sig ventilen och släpper ut det tillfälliga 
öfvertrycket i rummet 17 och således i slidskåpet. Detta är en fördel hos 
ventilen, ty därigenom går ej någon ånga förlorad. Ventilernas ytor äro 
så afpassade, att ventilerna ej kunna lyfta sig af trycket under samman-
tryckningsskedet vid de vanliga mindre cylinderfyllningarna, äfven då trycket 
i slidskåpet och således äfven på kolfven 4 minskats. Detta har till följd, att 
i ångkanalen 10 erfordras ett 50-60 / högre tryck än i slidskåpet, för att 
ventilen skall tjänstgöra som säkerhetsventil. 

816. Tjänstgör som luftvägsventil. Då ångan afstänges, uppstår genom 
cylinderkorvens sugning luftförtunning i slidskåpet (stycket 982), följaktligen 
i rummet 17 och således äfven i rummet öfver kolfven 4. Ventilerna lyftas 
från sina säten genom fjädrarna 12, hvarvid den i täckmuttern 1 ofvanför 
spindeln befintliga ångan, som inkommit dit genom det lilla hålet 2, tjänst-
gör som broms. 

Genom de öppna ventilerna ställas cylinderns båda ändar vid hvarje 
slidläge i förbindelse med slidskåpet, och följaktligen kunna ej några skad-
liga luftsammantryckningar ske i cylindrarna. 

ÿ 

	

	Kanalerna 23 äro särskildt afsedda därtill, 
att det vatten, som möjligen bildar sig öfver 
kolfven 4, genom dem skall kunna afrinna och 

.—,...\ 	3 ej verka hindrande för kolfvens rörelse uppåt. 

T6 	
817. Utblåsningsventiler. Utblåsningsven- 

~ 	tilernas ändamål är att aflägsna tir cylindrar 
och slidskåp dels det vatten, som vid ångans ~ ....  	första inströmmande i dem bildas vid beröringen 

	

i' .-.. ` 	 5 med de kalla väggarna, dels äfven det vatten, 
fik— -- -~  ~ 	 som genom pannans jäsning följer med ångan 

	

~~~\ % 	I 	6 till cylindrarna. Vatten i större mängder i en 
\--i j 

l 	 cylinder är farligt. Ty då vattnet, som ju ej är 
7 	sammantryckbart, kommer i press mellan kolf och 

10 	\~ 	- 	 cylinderlock, kan lätt hända, att locket spränges 
eller kolfven lossnar å kolfstången. Så snart 

9/ 	8 därför stötar eller »dunkar» märkas i cylindrarna, 
skall regulatorn stängas och utblåsningsventilerna 427. Utblåsningsventil. 1: 3. 
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genast öppnas, hvilket sker genom olika anordningar med häfarmar och 
dragstänger. 

818. En mycket använd utblåsningsventil visar bild 427. Den utgöres 
af ett ventilhus 5 af gulmetall, ingängadt i en vårta 3 å cylindern. Genom 
ventilhuset går spindeln 7, efter sin längd försedd med spår 4 och öfverst 
med ventilen 2. Vrides axeln 
10 genom rörelsen från hytten, 
så att klon 9 höjer sig, lyftes 
ventilen, och vattnet i cylindern 	 & 
blåses ilt genom hålet 1, som le- , 
der från cylindern, genom spåren 	H ~~~ 4 i spindeln 7 och hålet 6. Ringen 	ÿ,~~~ 
8 begränsar spindelns höjning. 	2  la;~_ 11 1 

819. En annan utblåsnings- 	.~~ 4y:  i 
ventil är återgifven i bild 428. 	~~ij ~~ 

 -\_ - 
Ventilhuset är sammansatt af två 	~~I  ~~ \ .\ 	El delar 6 och 7, gängade samman. 	y  l/ 

j 
!  

I den nedre finnes ventilen 2, y 	II .Å  ~~ 	j i) 	UP 
som upptill styres genom vingarna 	_. --- _\~̀_ / 
1 och. 	nedtill genom en ansväll- 	5 
ning 5 å ventilspindeln. Ventilens 	428. Utblåsningsventil. 1: 3. 
verkningssätt är detsamma som 
den föregåendes. Anmärkningsvärdt vid denna anordning är en liten 11/2 mm 
vid kanal 3, som leder förbi ventilen. Denna kanal finnes endast, då ven-
tilen användes å lågtryckscylindern till kompoundlokomotiv. Kanalen har 
till ändamål att bereda ett ständigt aflopp för det vatten, som alltid bildar 
sig en i lågtryckscylinder på 
grund af ångans förtätning vid 
beröringen med de stora cylin- 
derväggarna. 	

g 	
/~ 

820. Utblåsnin sventilen; 	:k / 
i bild 429 har den förtjänsten, 
att den på grund af sin stora 
v 

 

2
entil och sitt stora 
 hastigt blåser ut vattnet ur 

srör 

cylindrarna. Ventilen lyftes 	
L4' genom en regel 1, som skjutel 

in under ventilspindeln. 
821. Själfverkande ut-  

blåsningsventil. Af alldeles 
särskildt slag är ventilanord- 	 I- 
ningen i bild 430. Den använ 	

Ili 
- 

des för lågtryckscylindern till 	`  
kompoundlokomotiv och har 	wp 
samma ändamål som ventilen 
i bild 428, nämligen att lämna 
aflopp för det i en lågtrycks-
cylinder alltjämt bildade vattnet. Ventilen 1, bild 431, är uppsatt midt 
under cylindern och är förenad med dess båda ändar genom rören 2 och 3. 
Inuti ventilhuset, bild 430, finnas två ventiler 2 och 5, som på så vis äro 
beroende af hvarandra, att mellan dem finnes en pinne 4, som håller dem 
på ett visst afstånd från hvarandra. Längden på pinnen 4 är så afpassad, 
att då pinnen bottnar i hålen i de båda ventilerna, kan väl den ena ventilen 

429. Utblåsningsventil. 1 3. 
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sluta till mot sitt säte, men ej den andra. Inkommer ånga i cylindern t. ex. 
på främre sidan om kolfven, råder tryck äfven i röret 1, och ventilen 2 
pressas mot sitt säte. Samtidigt skjutes ventilen 5 genom pinnen 4 från sitt 
säte, och från rummet i cylindern bakom kolfven strömmar afloppsånga och 

40 	Fr 
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;~a~ 	ÿ~~~~~ÿv or.---4,04,„,,,„.  

j iI!Jriji[uIiLL!Ji 
' iJ_ 	Ii  44 

 

liff 

dW%/dNNovo 	 40- 474747 

	

~  
	

el E.A 

u rn  

111111•11•1, 
430. Själfverkande utblåsningsventil. 1: 3. 

431. Rörelseanordning för utblåsningsventiler. 1: 15. 

vatten genom röret 6, ventilen 5 och afloppsröret 3 ut ur ventilen. När sedan 
ångan verkar på andra sidan kolfven, stänges ventilen 5 genom ångtrycket, 
och ventilen 2 öppnas, emedan ventilen 5 med pinnens 4 hjälp skjuter ut 
ventilen 2. På så vis ömsom öppnas och stängas ventilerna och släppa ut 
vattnet från afloppssidan på kolfven. Någon nyttig ånga går således ej 
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förlorad, utan det är endast afloppsånga, som !ned vattnet blåses ut, i motsats 
mot hvad fallet är med ventilen i bild 428. Skola båda ventilerna samtidigt 
hållas öppna, vrides spindeln 7, hvilket sker medelst samma rörelseanordning 
som för de öfriga utblåsningsventilerna, bild 431. Spindeln är försedd med 
en tapp 8, som är aflång. Tappens bredd är så afpassad, att, då spindeln 7 
vrides, så att den breda sidan af tappen ligger vågrätt, ventilerna skiljas åt 
och båda förbli öppna. 

Kolfvar och kolfstänger. 
822. Kolfven upptager ångans i cylindern tryck och. omsätter det i 

arbete, då kolfven af trycket föres fram och tillbaka i cylindern. De for-
dringar, som måste uppställas på kolfven, äro därför, att den skall vara till-
räckligt stark att motstå de på-  
känningar, för hvilka den utsättes  
och sluta ångtätt mot cylinder- 
väggen utan allt för stor friktion. 

823. Kolfvar. Kolfven be- 
står af den egentliga kolfkroppen 
samt tätningsanordningen. Kunde  	 — • I_ 
koff och cylinder utföras full- 
komliga och vore smörjningen 
sådan, att den upphäfde all nöt- 
ning, 

 
skulle den bästa koff helt 	

.., ~~. 

enkelt utgöras af en skifva, svarf-~; 
vad till en diameter, som endast 
vore så mycket mindre än cylin- 432. Kolf med kolfstång. (Svenska kolfven). 1: 10. 
derns, att den kunde arbeta i den- 
samma med en obetydlig eller  
alldeles ingen friktion. Men så  
kan ej ske, och därför måste 
kolfven förses med en tätning,  
som möjliggör en ångtät apligg- 	3, ning mellan kolf och cylindervägg.  

Kolfkroppen smides eller, 
såsom numera är brukligt, gjutes 
af stål och svarfvas till den gods- 
tjocklek och om-  krets, man ön- 	 .___-_„_; 
skar. Kolfvar af 	 
gjutjärn före- 

komma sällan. 
Då det icke 

är kolfkroppen 
utan den fjädrande tätningen, som , 	:à 
skall sluta till emot cylindern, er- 
håller den förra en diameter, som 
med en eller ett par millimeter 
understiger cylinderns.  

824. I sin enklaste form är  
kolfven återgifven i bild 432, och 	f'Ai• 
kallas denna kolf allmänt den 433. Kolf med genomgående kolfstång. 1: 10. 
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svenska kolfven. Kolfskifvan är plan. Kolfvar med konisk skifva visas i 
bilderna 433-435. 

825. I en cylinder, där kolfstången endast genomgår det bakre cylin-
derlocket, uppbäres kolfvens tyngd delvis eller helt och hållet af cylindern 
antingen genom omedelbar beröring med kolfkroppen eller medelbart genom 
den fjädrande kolftätningen. En nötning af cylindern medför följaktligen 
en förändring af kolfstångens ursprungliga läge. Då nötningen genom kolf-
vens tryck sker på cylinderns undersida, kommer kolfstången att fjädra 
nedåt, hvilket närmast har till följd, att kolfstångspackningen blir otät. Vid 
stora och tunga kolfvar vidtager man därför den anordningen, att kolfstången 
föres ut äfven genom det främre cylinderlocket, hvarvid kolfven, om kolf-
stången är nog grof, kommer att hänga på denna. Kolfstången styres då 
af båda cylinderlockens packningsdosor, för så vidt dessa ej äro utförda 
enligt bild 413, då stången i främre locket styres af en utanför packningen 
belägen styrhylsa och baktill af tvärstycket. Dylika kolfstänger benämnas 
genomgående kolfstänger. 

826. Kolftätningsringar, 
Kolftätningen utgöres af ringar, 
inlagda i spår, som äro ur-
svarfvade i kolfvens yttersida. 
Dessa ringar, som äro fjäd-
rande, kunna endast anbringas 
på sin plats genom att bö-
jas upp. Ringarna gjutas af 

	) - ~— mjukt, segt tackjärn. Nöt- 
ningen mellan gjutjärnsytor 
kan nämligen nedbringas till 
en ringa storlek. 

827. Tätningsringarna äro 
till antalet två eller tre. De 
tillverkas på så sätt, att af 
tackjärn svarfvas en ring, som 
är 5-10 mm vidare än cylin-
dern, beroende på dennas diame-

ter, samt med ett par millimeters godstjocklek större än den färdiga ringens. 
Ur denna ring skäres sedan ett visst stycke, 3 bild 436, och ändarna afskäras 
snedt, hvarefter ringen böjes i hop och ändarna sammanlödas. Därpå svarf-
vas ringen till samma diameter som cylindern. När lödningen sedan bort-
smältes, fjädrar ringen ut för att åter, sedan den blifvit trädd på kolfven, 
tryckas ihop, då kolfven införes i cylindern Genom sin fjädrande kraft 
tryckes ringen därvid mot cylinderväggen. 

Då tätningsringen blifvit inlagd i det för densamma afsedda spåret i 
kolfven, bör den passa där utan spelrum i kolfvens (cylinderns) längdrikt-
ning. Finnes från början ett spelrum, ökas detta hastigt till följd af de 
stötar, som uppstå vid början och slutet af hvarje kolf slag, då kolfven vänder. 
Genom dessa stötar kan ringen slås sönder. 

Skarfven i ringöppningen kan svårligen bli fullt ångtät, men på grund 
af den lilla skillnaden mellan kolfkroppens och cylinderns diametrar är täck-
öppningen 2, bild 436 obetydlig. 

828. För att ytterligare minska läckningen läggas ringarna i sina spår 
i kolfven så, att skarfvarna ej komma- midt för hvarandra. Då två ringar 
användas, vändas skarfvarna snedt nedåt åt hvar sin sida; tillkommer en 
tredje ring, är mellanringens skarf vänd uppåt. För att ringarna skola 

434. Kolf med kolfstång. 1: 10. 
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bibehålla detta läge och ej vrida sig, finnas vid skarfändarna urtagningar, 
som gripa om ett i spåret nitadt eller gängadt stift 1, bild 436. (Se äfven 
bilderna 433-435). 

Då en genomgående kolfstång användes, är det icke nödvändigt, att 
ringarna med sin inre omkrets trycka mot kolfkroppen, emedan ringarna ej 

435. Kolf med genomgående kolfstång. 1: 10. 

436. Tätningsring för cylinderkolf. 1: 20 och 1: 4. 

skola uppbära kolfven. Men är kolfstången ej genomgående, och tätnings-
ringarna således till viss grad skola uppbära kolfven, stöder denna med sin 
undersida mot ringarna antingen direkt eller medelst ett afpassadt mellan-
lägg 1, bild 432. 
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829. Vid våtånglokomotiv användas undantagslöst två tätningsringar 
å kolfven, men då . öfverhettad ånga började användas, gjorde sig behofvet 
af en bättre tätning kring kolfvarna gällande. De försågos därför med tre 
tätningsringar, bild 435, hvarjämte vid öfverhettningslokomotiv, kolfstängerna 
alltid göras genomgående. 

De tre tätningsringarna uppbära således aldrig kolfven. Genom sin egen 
ringa vikt och på grund af trycket af den bakom dem i spåren i kolfven 
befintliga ångan trycka de lätt mot cylinderväggen. 

I hvar och en af de tre tätningsringarna är på utsidan svarfvadt 
ett litet spår 4, bild 435 och 436, som genom sex små hål 6 i hvarje ring 
förbindes med rummet 5 bakom ringen. Genom den öppna skarfeen 2 
mellan tätningsringarnas ändar inkommer ånga i rummet 5 bakom ringarna, 
kvarjämte ångan samtidigt genom de små hålen 6 inkommer i spåret 4. 
Ånga finnes således mellan cylinderväggen och ringen samt mellan ringen 
och kolfven. Därigenom blir ringens tryck mot cylinderväggen till en del 
aflastadt. Ringarna komma således att helt lätt glida utefter cylinderloppet 
och ändock gifva en god tätning. 

830. För att förhindra att själfva kolfkroppen kommer i beröring med 
cylinderloppet och därigenom repar detta, förses en del kolfvar med en slit-
ring 1, bild 433. Ringen är af mjuk gulmetall och ingjutes i spåret i kolf-
ven, sedan denna är färdigsvarfvad, hvarefter slitringen hamras och svarfvas. 

831. Kolfstänger. Kolfstängerna smidas af medelhårdt stål samt svarf-
vas, så att de bli fullt runda, jämntjocka och släta. Dessutom böra de erhålla 
en glatt yta, och kan detta ske genom att efter svarfningen använda polerrulle. 

Kolfven fästes vid kolfstången genom nitning eller med skruf och 
mutter eller ock pressas den på stången. I hvilket fall som helst bör stångens 
förening med kolfven vara synnerligen stark och pålitlig, så att ingen glapp-
ning kan uppstå mellan kolf och kolfstång. 

832. . En vanlig förbindning visas i bild 432. Vid denna är kolf-
stången nitad vid kolfven. Kolfstångsändan såväl som hålet i nafvet i kolfven 
äro svarfvade svagt koniska. Kolfven skall uppvärmas något, innan den 
påsättes stången, hvilket sker så, att kolfven släppes öfver stångändän. Därefter 
öfvernitas stångändan i en försänkning å kolfven. Det är fördelaktigt att 
före nitningen uppvärma äfven den yttersta delen af stångändan, som skall 
utgöra niten, dock ej till rödvärme. Uppvärmningen af kolfven sker, för att 
vid afsvalnandet kolfven skall krympa fast på stången. 

833. Vid genomgående stänger kan naturligtvis ej detta fästsätt an-
vändas, utan därvid användas kon och mutter, bild 433, eller cylind-
risk tapp med ansatsring å ena och mutter å andra sidan kolfven, bild 435. 
I senare fallet pressas kolfven med starkt tryck på stången. 

Kolfven, bild 433 och 434, trädes varm på konen, hvarefter muttern 
åtdrages. 

834. Kolfmuttern har benägenhet att lossna till följd af kolfeens 
oupphörliga riktningsförändringar och måste därför säkert fasthållas på sin 
plats. Vid kolfven i bild 433 och 434 sker det medelst en sprint 2 genom 
muttern och stången; i bild 435 däremot genom en stoppbricka 7, hvars 
kanter, sedan muttern åtdragits, uppbockas mot mutterns sidor. Brickan 
hindras att vrida sig genom fyra stift 8, som äro indrifna såväl i brickan 
som i kolfven. 

835. Äfven utan genomgående kolfstång kan en kolf vara fäst med 
mutter på något af nu beskrifna sätt. 

836. I tvärstycket fästes kolfstången i en .konisk hylsa, i hvilken 
den fasthålles af en kil. Stångändan, som därvid naturligtvis äfven är 

i 
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konisk, göres ofta så, att konens större diameter är större än stångens i 
öfrigt, bild 432 och 435, för att tillräckligt med gods skall bli kvar på sidorna 
om kilen, så att ej kolfstången brister i kilhålet. Bottenringen i bakre cylin-
derlockets packningsdosa måste då vara i två delar liksom packningen i 
öfrigt för att kunna borttagas, då kolfven och kolfstången skola tagas ut. 
Detta undvikes, då kolfstångsändan är utförd som i bild 433 och 434. 

3. Tvärstycken och deras styrskenor (gejder). 

837. Enär kolfvens och således äfven kolfstångens rätliniga rörelse genom 
vefstaken skall öfverföras i en vridningsrörelse, måste kolfstången vara sär- 

437. Tvärstycke för två styrskenor. 1: S. 

skildt styrd, på det att ej de krafter, som uppstå genom vefstakens lutning, 
skola kröka kolfstången (stycket 1121). Denna styrning sker genom tvärstycket 
och de styrskenor (gej der), som bestämma dettas rörelse. Styrskenorna upp-
taga trycken från tvärstycket och tvinga detta att röra sig fram och tillbaka 
i rak bana. 

Styrskenornas antal kan vara två par, ett par på hvarje sida om kolf-
stången eller ett par, en öfver och en under kolfstången eller slutligen endast en, 
belägen öfver eller under kolfstången. Två par styrskenor förekomma nästan 
uteslutande å äldre lokomotiv med innercylindrar. 

838. Tvärstycken, Den vanliga formen för ett tvärstycke för två styr-
skenor visas i bilderna 437 och 438. Tvärstycket består af hylsan 12, sido-
styckena 2, glidskorna 1 och bulten 10. 

23 
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I hylsan 12 är kolfstången fastkilad med kilen 3. Hålet i hylsan för 
kolfstången fortsätter inåt med hålet 13, och ändamålet därmed är att under-
lätta kolfstångens lossande från tvärstycket, om den fastnat i detsamma. 
Genom hålet kan man nämligen införa en dorn mot kolfstångsändan och 
drifva eller kila loss kolfstången. Sidostyckena 2 tjäna dels som fäste för 
bulten 10, tviirstycksbulten, som förenar tvärstycket med vefstaken, dels ut-
göra de fäste för glidskorna 1. Dessa utgöras antingen af särskilda stycken 
för sig och äro då skrufvade fast vid sidostyckena, eller, hvilket är vanligast 
vid lokomotiv, utföras de i ett stycke med sidorna, så som bilderna angifva. 
För att styra tvärstycket sidovägen begränsas glidskorna på sidan af utstå-
ende kanter 8. 

839. Tvärstycksbulten är något olika fäst i de båda tvärstyckena. 
I tvärstycket i bild 437 fasthålles bulten 10 dels genom sin koniska ända 9, 

438. Tvärstycke för två styrskenor. 1: 8. 

dels därigenom, att den andra ändan är fastkilad medelst en kilformig, 
uppskuren ring 7, som vid mutterns 6 åtdragning pressas in mellan tvär-
stycksbultens ända och tvärstycket. Mellan muttern 6 och ringen 7 finnes 
en bricka 4 med en mot tvärstycket riktad kant, som hindrar, att kilen 
inskrufvas för långt. Mellan sidostyckena 2 är tvärstycksbulten cylin-
drisk och omfattas af lagret i vefstaken. Muttern 6 och brickan 4 låsas 
med en sprint 5, och genom en krysskil 11 hindras tvärstycksbulten att vrida 
sig i tvärstycket. 

840. Bulten i tvärstycket i bild 438 är i båda ändar försedd med koner 
7 och 10, hvarigenom bulten, då muttrarna 6 åtdragas, kilas fast i tvärstycket. 

841. Trycket från vefstakshufvudets lagerskålar verkar icke lika på 
tvärstycksbultens hela yta, utan företrädesvis i kolfstångens riktning, Detta 
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tryck sträfvar därför att slita bulten oval, så att dess större diameter blir 
vinkelrät mot kolfstångens riktning. Man bör därför, när denna slitning 
blifvit för stor, vrida bulten ett kvarts hvarf. 

Bulten göres af järn eller stål och sätthärdar för att få en hård yta. 
Alven nickelstål användes. 

842. Vid lokomotiv med innercylindrar eller med djupt liggande 
yttercylindrar saknas ofta plats för en styrskena öfver och en under tvär-
stycket. I så fall användes endast en styrskena. 

843. Tvärstycket i bild 439 är afsedt för endast en styrskena. Det 
omfattar helt och hållet styrskenan, och under detsamma befinna sig tvär-
stycksbulten 10 och hylsan 12 för kolfstången. Då tvärstycket skall upp- 

439. Tvärstycke för en styrskena. 1: 8. 

sättas, lyftes det nedifrån upp mot styrskenan, hvarefter glidskon 16, försedd 
med ett pålägg af hvitmetall, skjutes in öfver styrskenan under klackarna 18 
på sidostyckena 2. Därefter pålägges locket 17 och fästes vid sidostyckena 
genom de hårdt indrifna bultarna 15. Undre glidytan är äfven försedd med 
ett pålägg af hvitmetall. Tvärstycksbulten är utförd på samma sätt som 
bulten i tvärstycket i bild 437. 

844. För att dels hindra smuts och sand att inkomma mellan glid-
ytorna och dels bidraga att utbreda smörjoljan öfver dem äro tvärstyckenas 
ändar försedda med små filtskifvor 14, som släpa mot styrskenorna. 

845. Det spelrum, som uppstår på grund af nötningen mellan tvär-
styckets glidytor och styrskenorna, måste, då det blir för stort, borttagas. 
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Detta sker antingen genom att närma styrskenorna till hvarandra, då de 
äro två, hvilket dock ej ställer sig så lätt på grund af den noggrann-
het, med hvilken det måste ske, eller genom att öka påläggens å glidskorna 
tjocklek. Hoptagning af styrskenor sker lättast och säkrast på så sätt, att 
en afpassad del af mellanlägget vid främre fästet flyttas till bakre fästet. 

846. 	Styrskenor. 
Dessa äro i regel utförda 
så, som någon af bilderna 
440-443 visa. I bilderna 
440-442 äro de afsedda 
för tvärstycken enligt bild 
437 och 438, och styr-
skenan i bild 443 är af-
sedd för det slutna tvär-
stycket i bild 439. 

Styrskenorna 4 fäs-
tas framtill medelst starka 
bultar vid å bakre cylin-
derlocket gjutna eller fast-
skrufvade bärklackar 2, 
och baktill äro de fast- 

,; skrufvade vid en hållare 
.g 	3, som är nitad eller skruf- 

vad vid ramarna. För 
passningsändamål inläg- 
ges mellan styrskenorna 
och bärklackarna 2 och 
hållaren 3 ett eller flera 
metallmellanlägg 1. 

Styrskenorna äro of- 
`~ 	tast längre, än hvad som 

erfordras för att styra 
tvärhufvudet, därför att 
platsen för hållaren 3 är 
beroende af axlarnas och 
hjulens läge. Vid mycket 
långa styrskenor, såsom i 
bild 440, måste de affasas 
mot bakändarna för att 
bereda plats för vefstaken. 

Slitytorna å styrske- 
norna förses vid hvardera 
ändan med släppning, så 
att glidskorna å tvärstyc-
ket i dess yttersta lägen 
skjuta något öfver släpp- 

ningen och till följd däraf hindras från att slita upp en kant i styrskenorna. 
Slitytorna förses ofta med smörjränder för smörjoljans fördelning öfver hela ytan. 

Vefstakar och koppelstänger. 

847. Vefstakar. En vefstake utgöres af en lång, vanligtvis fyrkantig 
stång, i hvardera ändan försedd med ett hufvud, af livilka det större om- 
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N. 4 

441. Styrskenor med hållare. 1: 20. 

442. Styrskenor med hållare. 1: 20. 

443. Styrskena med hållare. 1: 20. 
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fattar veftappen och det mindre tvärstycksbulten. På långa vefstakar göres 
tvärsnittet ofta S-formadt för att därigenom minska vikten, men det oaktadt 
gifva dem styfhet. Höjden å stångens tvärsnitt tilltager mot det stora huf-
vudet. De i vefstaken växlande påkänningarna genom dragning och tryck, 
hvilka äro förbundna med stötar, nödvändiggöra ett sorgfälligt val af tvär-
snittet, så att vefstaken ej knäekes af. Dessutom gör man tvärsnittets höjd 

444. Vefstake med slutna hufvuden. Lok. litt. Kd. 1: 8. 

445. Vefstake med öppna hufvuden. Lok. litt. P. 1: 10. 

större än dess bredd, emedan vid hastig gång de genom vefstakens egen 
vikt framkallade uppåt och nedåt riktade krafterna söka böja den. 

848. Ett vefstakshufvud är ett lager, som till följd af de omständig-
heter, under hvilka det arbetar, måste hafva andra former än vanliga fasta 
lager. Vefstakshufvuden förekomma under en mängd olika former, af hvilka 
några af de allmännast använda här nedan skola beskrifvas. De slutna 
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vefstakshufvudena äro pålitligare än de öppna, men kunna endast användas 
för ändtappar. 

849. Stora vefstakshufvudet (»storändan»). En vefstake med slutet 
hufvud visas i bild 444. Lagerskålarna 3 och 4 sammanhållas ,omkring 
veftappen med tillhjälp af en kil 2, som installes med skrufven 1. Då kilen 
skrufvas upp, närmas den ena lagerskålen till den andra, till dess kanterna 
ligga stumt mot hvarandra. Lagerskålarna 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 
medgifver. 

447. Gaffelformadt vefstakshufvud. Lok. litt. N. 1: 6. 

Då tappen nött lagerskålarna, så att ett glapprum uppkommit, ut-
tagas lagerskålarna, och deras kanter affilas, lagren »tagas ihop», så att 
de ånyo passa omkring tappen. 

850. De öppna vefstakshufvudena förekomma under många former. 
En af dessa visas i bild 445. Lagerskålarna 4 och 5 omslutas och fasthållas 
af en bygel 3, som i sin ordning är fäst vid vefstaken medelst två skrufvar 1. 
Den inre lagerskålen 5 inställes med en kil 2, som fastlåses med två i vef-
staken ingängade skrufvar 6. Detta vefstakshufvud användes vid veftappar 
af stor diameter och ringa längd, så som de ofta förekomma vid vefaxiar 
för lokomotiv med innercylindrar. 
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851. En annan form på det stora vefstakhufvudet visas i bild 446. 
Bygeln 1 är fäst vid vefstaken medelst tre skrufvar 6. Den inre lagerska-
len 3 inställes med en kil 4, som låses med en i vefstaksändan ingängad 
skruf 5. För att kilen icke genom sitt tryck mot lagerskålen skall förstöra 
densamma, är mellan båda inlagd en stålplatta 7 med bred anliggningsyta 
mot lagerskålen. 

852. Bild 447 visar ett vefstakshufvud, där lagerskålarna omslutas af 
den till en gaffel 4 formade ändan af vefstaken. Utanför lagerskålarna till- 

448. Gaffelformadt vefstakshufvud. Lok. litt. M. 1: 6. 

slutes gaffeln af ett slutstycke 5, som med ett par klackar 3 ingriper i 
gaffeln, och det hela sammanhåller af en skrufbult 6 med mutter och stopp-
mutter. Klackarna 3 upptaga trycket i vefstakens längdriktning. Däri-
genom aflastas bulten 6, så att denna ej blir utsatt för afskärning, utan 
endast för den dragpåkänning, som mutterns åtskrufvande orsakar. Den yttre 
lagerskålen inställes medelst kilen 7, hvars läge bestämmes af skrufven 2. 
Denna förhindras af stoppbrickan 1 att vrida sig. 

Samma vefstakshufvud återgifves i bild 448 blott med den skillnad, att 
det är den inre lagerskålen, som inställes genom kilen. 
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853. Vefstakshufvudet i bild 449 är gaffelformadt och sammanhålles 
af ett öfver detsamma trädt tvärstycke 1, som af en bakomliggande kil 2 
pressas mot och fasthåller lagerskålarna. Kilen fastlåses med tvenne mot 
dess sidor fastskrufvade brickor 3, inpassade mellan gaffeländarna.,  

854. Ett lagerformadt vefstakshufvud visas i bild 450. Det användes 
uteslutande å vefstakar för lokomotiv med vefaxlar. Vefstaksändan är om-
formad till en basplatta 6, som inrymmer den ena lagerskålen 7. Medelst 
bultarna 1 är locket 3 med den andra lagerskålen 2 skrufvadt fast vid bas-
plattan. Dels för att inskränka vefstakshufvudets storlek inom lämpliga 
gränser och dels för att undvika onödigt stora böjningspåkänningar i bas- 

449. Gaffelformadt vefstakshufvud. Lok. litt. B. 1: 6. 

plattan och locket, anbringas bultarna 1 så nära hvarandra som möjligt, så 
att mellan dem och veftappen endast finnes ett helt tunt gods af lager-
skålarna. Då trycket mellan tappen och skålen på detta ställe är mycket 
litet, medför denna godsförminskning ingen olägenhet. 

Som bultarna ha att upptaga hela den i vefstaken verkande kraften, 
måste de göras särdeles grofva. Muttrarna 4 till vefstakshufvudets bultar 
ha alltid benägenhet att lossna och förses därför med passande stäng-
inrättningar, antingen en saxkil 5 eller, hvilket visat sig bättre, stopp-
mutter. 

Lagerskålarna tillsättas så, att deras kanter ligga stumt mot hvarandra 
eller mot ett mellanlägg af passande tjocklek. 
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855. Lilla vefstakshufvudet (»lilländan»). Under det att det stora vef-
stakshufvudet göres än öppet än slutet, utföres det lilla alltid slutet. Egent-
ligen förekomma endast två former af dessa hufvuden, de i bild 441 och 446 
visade. 

Det i bild 444  är utfördt på samma sätt som det stora hufvudet i samma 
bild och tarfvar därför ingen särskild beskrifning. 

450. Lagerformadt vefstakshufvud. Lok. litt A, E. 1: 6. 

856. Vid' det i bild 446 återgifna vefstakshufvudet inställes den inre 
lagerskålen genom en vågrätt liggande kil 10, gjord i ett stycke med skruf-
ven 11. Kilen trycker icke omedelbart på lagerskålen utan mot en tärning 
9 af stål mellan dem. Underläggsbrickan 12 är skålig, därigenom med-
gifvande en längre utryckning af kilen efter upprepade hoptagningar af 
lagerskålarna. Kilen låses genom skrufven 8. 
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l 

Det senare vefstaks-
hufvudet intar mindre 
plats på höjden än det 
förra och lämpar sig 
därför väl för tvärstyc-
ken, som på grund af 
ringa plats måste göras 
låga. 

857. Det i bild 
445 visade vefstaks-
hufvudet är en äldre 
form. Lagerskålarna 
inställas med tillhjälp 
af tvenne kilar 7 och 
8, af hvilka den ena 
7 åstadkommer drag- 

• ning i bygeln 9, under 
det den andra 8 spän- 
ner mot vefstaken. Den 

8 fastlåses genom skruf-
o ven 10. 

858. Koppelstäng-
er. Koppelstängerna, 

å hvilka fördela den till 
veftappen öfverförda 
kraften till alla eller 
en del af de öfriga ax-
larna på lokomotivet, 

• ha liksom vefstakarna 
fyrkantigt eller i -for-
madt tvärsnitt. Ofta 

• ha de ett större tvär- 
snitt på midten för att 
vara motståndskrafti-
gare 

 
mot afknäckning. 

859. Koppelstångs-
hufvudena göras slut-
na, och lagerskålarna 
äro antingen delade i 
två halfvor och install-
bara med kilar, eller 
också utföras de slutna 
och ringformade och 
pressas fast i koppel-
stången. Den förra 
anordningen, bild 451, 
är fullkomligt lika den 
å vefstakarna och kräf-
ver därför ej någon 
särskild beskrifning, 
hvilket äfven är fallet 
med den senare, bil-
derna 455 och 456. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



r 

1: It7urs.'721  l' 
ill 

I 
P i' 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



366 

2 	 860. En olikhet visar kil- 
anordningen i bild 452. Kilen 
6 fastlåses med en mot dess ena 

	

~' 	•~~~.~:~ 	~:~•~•:<`~~<<::• 	sida medelst skrufvarna 3 fast- 

	

i 	,~>.,, 	~:.;,:.~~•F:.~-::;:::.••• ••<~ 	skrufvad och noggrant ikoppel- 
~~ stån shufvudet inpassad bricka 5 

försedd med spåret 4 för skruf-
varna. Allt efter som lagerskå- 

5 

	

	 larva tagas ihop, drifves kilen 
nedåt, och det tredje hålet 2 
upptill i kilen medgifver en om-
skiftning af skrufvarna 3, då 
den undre af dem nått under- 
kanten i spåret 4. 

861. Ledade koppelstänger. 
Då koppelstänger förena flera än 
två axlar, måste de vara för-
bundna sinsemellan och på så 
sätt, att vid axlarnas höjning och 
sänkning på grund af ojämn-
heterna i banan någon bändning 
ej uppkommer i stängerna. För 

den skull äro de förenade med en bult. Då det i allmänhet saknas plats 
på koppelstångens insida för ett hufvud till denna bult, utföres den an-
tingen som i bilderna 451 och 456 eller som bilderna 452 och 454 visa. 
Hålet för bulten 6, bild 454, är helt genomgående i ledens ena skänkel 3, 
men endast till hälften i den andra 2. Bulten, som har koniska anligg-
ningsytor mot hålen i skänklarna, fasthålles genom skrufven 1, hvilken 

454. Bult för ledad koppelstång. 1: 5. 

455. Koppelstång till lok. litt. A. 1: 8 och 1: 20. 
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låses med en sprint 4. Gängningen 5 är afsedd för in-
skrufning af en bult, genom hvilken man med tillhjälp af 
en bygel kan skrufva loss tappen, om den fastnat. Denna 
led tillåter koppelstängerna att i förhållande till hvarandra 
vrida sig endast upp och ned, men ej åt sidorna. 

862. Koppelstänger till förskjutbara axlar. Är någon 
af de kopplade axlarna förskjutbar sidovägen, måste till- 
hörande koppelstångstappar antingen vara kulformiga, bild 
139, hvarigenom motsvarande koppelstänger nödgas deltaga 
i sidoförskjutningen eller också så långa, att tillhörande 
koppelstångslager kunna 
förskjuta sig på dem, 
bild 138, hvarvid således 
stängerna ej deltaga i sido-
förskjutningen. I förra 
fallet måste dessa koppel-
stänger vara försedda med 
en led, som möjliggör en 
vridning åt sidan. En 
dylik led är den i bild 
453 med 1 betecknade. 
Som synes å bilden är 
koppelstången samtidigt 
vridbar upp och ned. De 
båda olika rörelserna för-
medlas genom en kink 2, 
vridbar dels omkring en 
vågrät bult 3, utförd en-
ligt bild 454, dels om-
kring en lodrät bult 4. 

863. Deltager ej kop-
pelstången i sidoförskjut- 
ningen, utan koppel-

stångstappen vid axelns 
sidoförskjutningar skall 
föras fram och tillbaka i 
koppelstångslagret, måste 
förbindelsen mellan de bå-
da koppelstängerna vara 
särskildt styf sidovägen, 
men ändock tillåta vrid-
ningar upp och ned. A 
koppelstången i bild 451 
finnes en sådan anord-
ning. Vridningen sker 
som vanligt kring bulten 
1, men därigenom att för-
bindningen är så lång-
sträckt i följd af att främre 
koppelstången förlängts 
med stycket 2, och den 
därtill är uppstyfvad genom bulten 3, ha sidoböjningar 
förebyggts. Hålet för bulten 3 i tungan 2 är aflångt. 
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864. Hoptagning af vefstaks- och koppelstångslager, Vid hoptag-
ning af lagerskålarna måste iakttagas, att vefstaken eller koppelstängerna 
bibehålla sin ursprungliga längd. Ligga hoptagningskilarna på samma sida 
om tapparna, bild 444 och 452 m. fl., blir längden oförändrad, om lagren i de 
båda hufvudena samtidigt, hoptagas lika mycket, men befinna de sig på olika 
sidor såsom å vefstaken i bild 445 och 446 förlänges denna, då båda lagren 
hoptagas. Detta förhindras genom passande tunna mellanlägg på ryggsidan 
af de yttre lagerskålarna. 

Hoptages endast ett af lagren, forlanges eller förkortas stången beroende 
af, på hvilken sida om tappen, ställkilen är belägen, och har man äfven 
då att afpassa längden genom mellanlägg bakom den lagerskål, som ej flyt-
tas medelst kilen. 

865. Material, Vefstakar och koppelstänger helsmidas af martinstål. 
Stängerna med I-tvärsnitt smidas fyrkantiga, och det öfverflödiga godset 
hyflas eller fräses bort. 

Lagerskålarna gjutas af fosforbrons och fodras med hvitmetall Innan 
denna ingjutes, skola lagerskålarna invändigt renmejslas och väl förtennas. 
På grund af den ringa rörelsen hos lagret i vefstakens lillända, fodras dess 
lagerskålar sällan med hvitmetall. 

Alla kilar till lagren utföras af mjukt stål och skrufbultar och tappar 
af sätthärdadt, mjukt nickelstål. 

Slidrörelsen. 

1. Inledning. 

866. Slidrörelsens delar. För att ångtrycket skall" kunna förflytta 
kolfven i cylindern än åt ena, än åt andra cylinderändan, får ångan ej in-
komma samtidigt på båda sidor om kolfven, utan först på ena och sedan 
på andra sidan. Den ånga, som flyttar kolfven åt ena ändan, måste därefter 
ut, för att kolfven skall kunna vända tillbaka. Ångan skall därför fördelas 

så, att den strömmar in på ena 
sidan om kolfven och samtidigt 
ut på den andra. Därtill an- 
vändes sliden, hvilken genom ex-
centerskifvan erhåller en för sitt 
ändamål afpassad rörelse på slid- 

:, 
-~ 

planet (styckena 753-754). 
 ~~ 

	

	 867. Excenterskifvan, slid- 
vef ven, verkar som en vef. 

' , 	 Detta inses lätt, om man betän- 
f 	ker, att verkan af en vef icke 

x; 	 ," r beror på veftappens diameter, 

	

%j  ~ , 	 på i 	 utan blott 	afståndet mellan -,1~ r - 	dess medelpunkt och axelns medel 

	

- 	 punkt. Detta afstånd, eller vel- 
längden, kallas vid excenterskifvor 
excentricitet. 

Är, bild 457, o en axel, på 
457. 	 hvilken vefven b är fäst, och 
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veftappens c diameter alltmer ökas, blir tappen slutligen så stor, t. ex. 
som tappen d, att man kan träda axeln igenom densamma, och den 
egentliga vefarmen bortfaller, emedan den ingår som del i tappen. Vefvens 
verkan är därigenom icke förändrad. För enkelhetens skull framställas 
exeenterskifvor i det följande alltid som en vef och betecknas liksom. den 
egentliga vefven, hufvudvefven. 
eller kolfvefven, med en linje. 

868. Sliden. Slider finnas af 
flera olika slag, men då i det föl-
jande någon särskild slid ej nämnes, 
afses den s. k. plansliden. Denna 
liknar i sin enklaste form en låda, 
som med sin öppna sida vändes 
mot slidplanet. Vid slidens midt- Ø 
ställning täcka ytorna af dess främre 
och bakre vägg — slidens s. k. täck-
plan — mynningarna på ångkanaler-
na. Åt båda sidor om midten rör 
sig sliden ett stycke motsvarande 
slidvefvens längd, d. v. s. excentrici-
teten, och måste på båda sidorna 
skjuta öfver slidplanet, så att sliden 
ej genom nötning bildar någon 
kant i planet. Sliden måste vidare 
ha en styrning sidoleds och skall, . f 
allt efter som den slites, kunna sänka — 
sig utan att trycka på slidstången. 
Slidspegeln skall således vara affasad 
i båda ändar, i slidskåpet skola sido-
styrningar finnas för sliden, och slid-
stångens förbindelse med sliden får 
ej vara styf. Slidstångens angrepps-
punkt på sliden får vidare ej ligga 
för högt öfver slidspegeln, emedan 
sliden då söker vrida sig omkring 
främre och bakre kanten och sliter 
sig med tiden rund, d. v. s. slites Ç 
mera mot ändarna än mot midten 
och håller således ej mera tätt. 

869. Sliden skall dessutom 
vara så utförd, att ångan in-
strömmar i cylindern endast 
en gång under slaget och vid 
början af detsamma, att ångan 
utströmmar från cylinderns 
ena ända åtminstone så snart 
ånga inströmmar i den andra, 
samt att ångkanalerna täckas 
väl, så att ånga ej kan strömma 
från slidskåpet omedelbart till 
utströmningskanalen. 

870. Normal slid. Står, bild 
458 a, kolfvefven K vågrätt till väns- 
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ter i den döda punkten, befinner sig äfven kolfven i sin vänstra dödpunkt. 
Slidvefven 5 antages vara ställd 90° (rät vinkel) före kolfvefven och står 
således lodrätt uppåt, hvarvid sliden befinner sig på midten af slidplanet. 
Sliden är så utförd, att dess täckplan nätt och jämnt täcka ångkanalerna, 
d. v. s. ha samma längd som dessa. Ånga kan därvid hvarken strömma in 
i eller ut ur cylindern. En så beskaffad slid kallas normalslid. Men vrider 
sig vefven blott något åt höger, förflytta sig kolf och slid åt höger, den vänstra 
ångkanalen öppnas, så att cylindern till vänster om kolfven, fylles med färsk-
ånga, samtidigt som den förbrukade ångan till höger om kolfven utströmmar 
från cylindern genom den högra ångkanalen och vidare genom slidens 
hålighet, slidhvalfvet, ut i afloppskanalen b. 

Slid och koff fortsätta rörelsen åt höger, och sliden har snart uppnått 
sin yttersta ställning åt detta håll, under det att kolfven står omkring midten 
af sitt slag, bild 458 b. Under det att nu kolfven fortsätter sin väg åt höger, 
återvänder sliden till midtläget och uppnår detta, när kolfven befinner sig i 
sin högra dödpunkt. Slidrörelsen intager då det läge, som bild 458 c visar, 
och slid och kolf röra sig åt vänster, hvarvid sliden öppnar den högra ång-
kanalen och insläpper färskånga i cylindern på högra kolfsidan, under det 

J/,‘ 11 I r , 

459. Slid med yttre och inre öfverskott. 

att den förbrukade ångan på vänstra sidan utströmmar i afloppskanalen, 
bild 458 d. Denna inströmning till höger. och - utströmning till vänster varar 
så länge, tills kolfven intagit sitt ursprungliga läge i vänstra cylinderändan, 
hvarvid sliden åter står på midten af slidplanet som i bild 458 a, och samma 
förlopp börjar åter. 

871. Slidvärden. Slid och slidspegel äro för det mesta utförda symmetri-
ska, d. v. s. om man medelst ett plan delar dem i två hälfter, så är den ena 
half van fullständigt lik den andra. Befinna de sig i ett i förhållande till 
hvarandra symmetriskt läge, det s. k. medelläget eller midtläget för sliden, så 
äro de båda 4ngkanalerna fullkomligt tillslutna genom slidens täckplan. Där-
vid böra dessa i de flesta fall skjuta något öfver ångkanalernas kanter. Det 
stycke e, hvarmed sliden i detta läge skjuter öfver en ångkanals ytterkant, 
bild 459, kallas slidens yttre öfverskott, och det, hvarmed innerkanten öfver-
skjutes, stycket i, kallas slidens inre öfverskott. Genom dessa öfverskott ernås i 
första hand, att ånga aldrig samtidigt' kan inströmma eller utströmma på båda 
sidor om 'kolfven. 

872. Har sliden förts ett visst stycke s, t. ex. åt höger, ur sitt medel- 
läge, bild 460, bli de båda ångkanalerna ej längre tillslutna. Då kan ånga 
inströmma från slidskåpet till cylindern på vänstra sidan om kolfven genom 
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vänstra ångkanalen, under det att ångan på högra sidan om kolfeen genom 
högra ångkanalen och slidhvalfvet inkommer i utströmningskanalen och så-
lunda lämnar cylindern. Kolfven rör sig därvid från vänster åt höger. 
Motsatsen inträffar, om sliden från sitt medelläge förflyttas åt vänster. 

873. Vid hvarje godtycklig ställning af sliden erhåller man 
storleken på kanalöppningen för ångans in- eller utströmning lika 
med slidvägen, från medelläget räknadt, minskad med yttre eller 
inre öfverskottet. 

Har sliden förflyttat sig stycket s, så är kanalöppningen för ångans 
inströmning 

s — e 
och för ångans utströmning 

s— i. 
Är slidvägen lika med något af öfverskotten, begynner eller slutar 

endera in- eller utströmningen. Därvid förutsättes under alla förhållanden, 

rf/474,,ÄT„ 

iw  s / 	 1 	s 

~hF 

8-e 
N 

460. 

att en fullkomlig tätning äger rum, då någon af slidens kanter står kant i 
kant med ångkanalernas, så att sliden för vinnande af tätning ej behöfver 
skjuta öfver ett stycke. 

2. Slidstyrningen. 

874. Slidstyrningen i allmänhet. Med en ångmaskins slidstyrning 
förstår man hela den anordning, genom hvilken ångan på tjänligt 
sätt ledes in i cylindern och åter ut ur densamma. Vid hvarje slid-
styrning urskiljer man de inre delarna, som omedelbart behärska ångvägarna 
och de yttre delarna, hvilka tjäna att sätta de inre i rörelse. Med afseende 
på de inre delarna kunna slidstyrningarna delas i: 1) slidstyrningar med glan-
slider, 2) slidstyrningar med kolfslider, 3) slidstyrningar med ventiler 
och 4) slidstyrningar, vid hvilka ångfördelningen sker genom kranar. M 
dessa ha de tre första kommit till användning på lokomotiv. 

Med afseende på den yttre styrningen låter sig en noggrann indelning 
icke uppställa, ty det gifves härvid en sådan mängd utföranden, att det 
knappast är möjligt att sammanföra dem alla. 

875. Står den yttre styrningen i fast förbindelse med den inre, så är 
denna tvångsstyrd, och styrningen är . en tvångsstyrning. 
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Men vid många nya — och äfven äldre — anordningar afbrytes, i ett 
visst ögonblick förbindelsen mellan den yttre och inre styrningen, och de 
inre delarna fortsätta att röra sig med tillhjälp af . särskilda medel (fjädrar, 
vikter, ång- eller lufttryck). Anordningen användes vid ångmaskinanläggningar 
med s. k. precisionsstyrningar, vid hvilka ånginströmningskanalerna öppnas 
genom själfva maskinens rörelse, men stängningen sker hastigt genom om-
nämnda medel. I motsats mot dessa stå slidstyrningarna med en släpande 
rörelse hos de inre delarna, vid hvilka dessa ständigt röra sig och småningom 
stänga ångkanalerna. Det är det senare slaget, som användes vid lokomotiv. 

Den yttre styrningen utgöres vanligen af vefvar, excenterskifvor, tappar, 
häfstänger o. d. 	 - 

876. Angfördelningen. Genom 
~v 	 ~~ 	

slid- 
styrningen ledes ångan än på den ena 
än på den andra sidan om kolfven i 
cylindern, och efter uträttadt arbete bort-
ledes den. Men dessutom begränsas äfven 
genom slidstyrningen de olika skedena 
under ångans arbete. Har, såsom bild 461 
visar, cylindern fyra ångvägar, nämligen 
ett tillopp och ett aflopp på hvarje sida 
om kolfven, och de till vänster betecknas 
med tv och av och de till höger med 
th och ah så erhålles, om Q betyder 
öppen kanal och • stängd kanal, föl-
jande enkla sammanställning af ångför- 

461. 	 delningen: 

Sammanställning XI. 

Under hela kolfslaget blir sammanställningen oförändrad. Tecknen 
växla plötsligt vid slagets slut. 

Men skall full säkerhet vinnas mot ångförlust, skall en tilloppskanal 
(t. ex. tv) icke öppnas förrän.afloppskanalen (av) i samma cylinderända stängts. 
Likaledes må en afloppskanal först öppnas, när motsvarande tillopp är stängdt. 
Däraf kommer det sig, att alla ångkanalerna vid en viss tid äro stängda, så 
att maskinen liksom är död, emedan hvarken inströmning eller utströmning 
äger rum. Slidstyrningen befinner sig i sin döda punkt, väl att skilja från 
kolfrörelsens döda punkter: - Det . är denna ångfördelning, som äger rum 
vid den redan beskrifna normalsliden, stycket 870. Vid den befinner sig 
slidstyrningen i dödpunktsläget blott ett ögonblick, och inträffar detta sam-
tidigt med kolfrörelsens dödpunktslägen. 
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877. Man låter dock alltid sliden öppna ånginströmningskanalen något 
före kolfslagets slut. Ty en försenad ånginströmning vore ett stort fel. 
Likaledes bör sliden öppna utströmningskanalen före slagets slut, så att 
trycket å den förbnikade ångan nedsättes, och, då kolfven vänder och det 
egentliga. utströmningsskedet börjar, något väsentligt mottryck å kolfven ej 
finnes.. 

878. Genom inströmningskanalens tidigare öppnande uppstår ett mot-
tryck på kolfven under återstoden af slaget. Detta skede kallas förin-
strömnings- eller mottrycksskedet, och dess hufvudsakliga ändamål är att 
lämna säkerhet för, att någon försenad ånginströmning ej äger rum, utan 
att ånga redan finnes bakom kolfven tillreds att verka å densamma med 
fullt -tryck, då den vänder och på nytt börjar sitt slag, inströmnings- eller 
fulltrycksskedet. 

879. Genom afloppskanalens öppnande före kolfslagets slut uppstår 
förutströmningsskedet eller förutströmningen. 

880. Om afloppskanalen stänges, innan tilloppskanalen på samma 
sida öppnats, kommer kolfven att sammantrycka den mellan kolfven 
och cylinderlocket instängda afloppsångan, och man erhåller sammantryck-
ningsskedet eller kompressionsperioden. Under detta skede ökas små-
ningom genom sammantryckningen trycket å den inneslutna ångan. Den 
under mottrycksskedet inströmmande ångan möter därför redan ett visst 
tryck framför kolfven. 

881. Det viktigaste skedet är utvidgningsskedet eller expansions-
perioden. Man stänger tilloppskanalen (t. ex. tv., bild 461), en god stund 
före kolfslagets slut (kolfven tänkes gå åt höger) och tvingar därigenom den 
i cylindern till vänster om kolfven instängda ångan att ytterligare verka 
genom sin utvidgnings- (expansions-) kraft och således genom denna uträtta 
ett arbete under den återstående delen af kolfslaget. Liksom ångans tryck 
ökas, då den sammantryckes, minskas , trycket vid utvidgningen, så att ångan 
utan betydande tryck, d. v. s. utan större arbetsförmåga, utströmmar ur 
cylindern vid kolfslagets slut. Dess förmåga att uträtta ett arbete har, så 
långt det är möjligt under de gifna förhållandena, tagits i anspråk. 

882. Betecknar l hela kolfslagets längd och ll  den . kolfväg, under 
hvilken cylindern fylles med färskånga, d. v. s. inströmningsskedet eller 

fulltrycksskedet, kallas förhållandet ,  för fyllningsgraden. Är slagets längd 

i = 600 mm, och ångtilloppet afstänges, då kolfven gått 450 mm, är fyll- 
450 	3 ningsgraden 600 = 4. Man säger att maskinen arbetar med —3 fyllning eller, 

uttryckt i procent af kolfslaget, 75 	 fyllning. 
883. Sammanföras alla ångfördelningsskedena, erhålles, under hän-

visning till bild 461, efterföljande sammanställning XII af ångfördelningen under 
ett kolfslag. 

Med skedet III, d. v. s. då alla ångkanaler äro stängda, inträder slid-
styrningens döda punkt. Densamma är här icke ögonblicklig, utan varar 
under en viss tid samt inträffar icke samtidigt med något af kolfrörelsens 
dödpunktslägen, utan är förskjuten framåt, så att den inträffar tidigare än 
dessa. Därigenom skiljer sig denna ångfördelning väsentligt från normal-
fördelningen. 

884. Inträder slidstyrningens döda punkt något tidigare än kolfrörelsens, 
såsom i sammanställning XII är visadt, säger man, att slidstyrningen har 
f "örsprång. 	 - - 
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Sammanställning XII. 

Kolfvens rörelseriktning: 

o • • • • • • 
o   • • 

• Öppna och 
stängda ång 

kanaler 

Ångans 
verknings- 

sätt 

tv 
av 

th 
äh 

på kolfvens 
vänstra sida 

på kolfvens 
högra sida 

• 
o 

• 
o 

Inströmnings-
skedet 

Utströmningsskedet 

o • • • 

o 

Förutströmnings-
skedet 

Sammantryckni  ngs-
skedet 

Mottrycks-
skedet 

Utvidgningsskedet 

V III IV I 	II 

885. Skadligt rum. Vid hvarje kolfslags slut sker en kraftväxling i 
kolfstången, antingen från dragning till tryck eller från tryck till dragning, 
beroende på, från hvilken sida färskångans tryck verkat. Under samman-
tryckningsskedet mildras denna öfvergång, så att kraftväxlingen sker små-
ningom före slagets slut, d. v. s. innan kolfven vänder. Dessutom medför 
sammantryckningsskedet den nyttan, att de skadliga rummen (stycket 773) 
fyllas med redan använd ånga och därigenom delvis oskadliggöras. Som 
förut framhållits menas med skadligt rum det rum, som finnes mellan 
kolfven i dess ändställning och sliden. Beroende på huru långt sammantryck-
ningen drifvits, måste detta rum vid hvarje kolf slag fyllas med en viss mängd 
färskånga. Denna ånga uträttar således ej något nyttigt arbete, och det är 
på den grund, man använder benämningen skadligt rum. 

3. Enkel slidstyrning. 

886. Försprångsvinkel. Excenterskifvan, som bibringar sliden dess 
rörelse, går vanligtvis i en viss vinkel utöfver 90° (rät vinkel) före kolf-
vefven. Därmed menas, att excenterskifvan sitter så fäst på axeln, att 
excenterradien, slidvefven, bildar med kolfvefven en vinkel, som är större än 
en rät vinkel. Denna vinkel y, bild 462, utöfver 90° kallas försprångsvinkel. 
Vid kolfvens ändläge till vänster eller vefvens K vänstra dödpunkt, har så-
ledes sliden redan tillryggalagt ett litet stycke sa  från sitt medelläge M. 

887. Lineärt försprång. Som förut framhållits, bör ånga ha inströmmat 
i cylindern redan innan kolfven kommit till slutet af slaget. Därför skall 
försprångsvinkeln vara så afpassad, att stycket sa  blir så stort, att, då kolfven 
står i något af sina ändlägen, motsvarande ångkanal redan skall vara öppen. 
Det stycke, sliden öppnar, då kolfven står i ett ändläge, kallas slidens lineära 
försprång eller helt kort försprång. Man skiljer ofta på yttre försprång, det 
stycke af ångkanalen sliden på utsidan öppnar för ångans inströmning, 
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och inre försprång, det stycke af den andra ångkanalen, som sliden på in-
sidan öppnar för ångans utströmning. 

888. För att den med försprånget afsedda fördelen skall vinnas, får 
försprångsvinkeln ej vara hvarken för liten eller för stor. Är vinkeln för 
liten, blir försprångets verkan af ringa betydelse, är den för stor, kommer 
för mycket ånga att strömma mot kolfven, innan den slutat sitt slag, hvari-
genom kolfvens rörelse försvåras. För stort försprång har till följd en 
dålig användning af ångan. Det gynnsammaste värdet på försprånget 
ligger inom tämligen trånga gränser, och för att ångan skall verka möjligast 
lika på båda sidor om kolfven, måste sliden vara så inställd, att den gifver 
lika försprång på båda sidor. 

889. Vrider sig, bild 462, vefven från sin begynnelseställning I{ en 
vinkel w, så är slidens afstånd från medelläget lika med s, ty äfven 
excenterskif van har vridit sig en vinkel w och bildar således med den lod-
räta linjen genom axeln en vinkel y -{- w. Under tiden har kolfven gått 
från K till R2. 

890. Sliddiagram. Sammanhanget mellan kolf- och slidväg fram-
ställes bildlikt genom ett s. k. diagram, och kan man ur detsamma få fram 
alla de omständigheter, som inverka på ångfördelningen. 

          

          

       

• 

  

         

N ' 
1-0 	

,Sa, 

     

      

462. Försprångsvinkel och lineärt försprång. 

Ett enkelt diagram är framställdt i bild 463. I detsamma visas sju 
olika lägen för kolf och slid. I läget I står kolfven i början af sitt slag till 
vänster. Vefven K står då i sin vänstra dödpunkt. På grund af försprångs-
vinkeln y har sliden öppnat ångkanalen det lineära försprånget, så att ånga 
redan finnes på kolfvens vänstra sida tillreds att skjuta den åt höger. Rör 
sig därvid vefven i pilens riktning från läget I till läget II, öppnar sliden 
ångkanalen mer och mer, så att den är fullt öppen, när vefven vridit sig 
så mycket, att den intager läget II, hvarvid slidvefven E befinner sig i sin 
högra dödpunkt. Sliden intager därvid sitt yttersta läge till höger, hvarefter 
den vänder för att i läget III afstänga ångtilloppet. Under detta skede af 
kolfvens rörelse har ångan strömmat in i cylindern genom vänstra ång-
kanalen. Sedan vefven passerat läget III, förblir ångkanalen stängd, och 
den ånga, som finnes bakom kolfven, utvidgar sig samt fortsätter därunder 
att skjuta kolfven framför sig. Detta fortgår tills vefven kommit i läget IV. 
I detta läge för vefven börjar vänstra ångkanalen att sättas i förbindelse 
med afloppskanalen, och således ånga utströmma, innan kolfven kommit till 
slutet af sitt slag, och vefven intagit läget V, d. v. s. befinner sig i sin 
högra dödpunkt. När sedan kolfven vänder, fortfar ångan att strömma ut 
ur cylindern till vänster om kolfven, tills denna kommit i läget VI. Då 
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463. Sliddiagram. 

stänger sliden på nytt den 
vänstra ångkanalen, och den 
ånga, som finnes, kvar på 
vänstra sidan om kolfven 
med ett tryck något öfver- 

	--a- 	stigande den yttre luftens, 
~£ \ j 	sammantryckes vid kolfvens 

fortsatta rörelse åt vänster. 
Detta skede varar, tills vef-
ven kommit i läget VII, 
hvarvid kolfven befinner 
sig nära slutet af. sitt slag. 
I detta läge. börjar sliden 
att ånyo öppna vänstra ång-
kanalen, och ånga ström-
mar mot kolfven. Under 
skedet från läget VII till 
kolfslagets slut, då koff och 
slid åter intaga läget I, är 
således kolfven utsatt för 
nottrycket af den inström- 

..„ 	mande mande ångan. 
891. Af det sagda 

framgår, att under kolfvens 
rörelse från läget I till läget 
III råder inströmningsskede t, 

- 	3C som mellan lägena III och 
IV efterföljes af utvidg-
ningsskedet . (expansions-
perioden), hvilket i sin 
ordning mellan lägena IV 
och V afiöses af förutström-
ningsskedet, hvarefter det 
egentliga utströmningsskedet 

	 X följer till läget VI. Mel- 
lan lägena VI och VII 
råder sammantryckningsske-
det (kompressionsperio-
den), och från läget VII, 
tills kolfven åter intager 
läget I, följer förinström-
nings- eller mottrycksskedet. 

Samma förlopp, som 
här beskrifvits äga rum på 
kolfvens vänstra sida, äger 
äfven rum på dess högra. 

892. Af bild 463 fram-
går vidare, att mellan lä-
gena I och II röra sig slid 
och kolf i samma riktning, 
då de däremot mellan lä-
gena II och V röra sig i 
motsatta riktningar. Efter 

376 
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läget V röra de sig en stund i sami a riktning, tills slidvefven kommit till 
den vänstra dödpunkten, hvarefter de åter röra sig i motsatta riktningar, 
tills vefven på nytt intar läget I. 

893. Kolfvens och slidens samtidiga hastighet. Anmärkningsvärdt är, 
att, då kolfven befinner sig omkring slutet af slaget och således sliden i 
närheten af sitt midtläge, kolfvens hastighet är ringa, under det att slidens 
är stor. När kolfven åter befinner sig omkring midten af slaget, är sliden 
nära någon af sina vändpunkter. Dess •hastighet är liten, under det att 
kolfvens är stor. Det förra medför, att ångkanalerna snabbt öppnas och 
stängas, då däremot den senare omständigheten gör, att ångkanalerna bättre 
hållas öppna, hvilket är af betydelse, då kolfven har den större hastigheten, 
och ångan således lättare behöfver inkomma i cylindern. 

894. Slidvärdenas inverkan på ångfördelningen. De omständigheter, 
på hvilka ångfördelningen beror, äro yttre och inre överskottets; storlek, 
excentricitetens längd samt försprångsvinkelns storlek. Andras någon eller 
några af dessa, undergår ångfördelningen  genast förändring. I följande 
redogörelse härför hänvisas till bild 463. 

895. Ytfre öfverskoftets inverkan på ångfördelningen. Okas yttre öfver-
skottet, öppnas ångkanalen senare, men stänges tidigare. Följaktligen 
börjar dels förinströmningen, d. v. s. mottrycksskedet, senare, då 
således kolfven befinner sig närmare slutet af slaget, än om öfverskottet ej 
hade ökats, dels utvidgnings skedet (expansionen) tidigare. Därigenom 
ökas såväl sammantryckningsskedet (kompressionen) som utvidgnings-
skedet (expansionen). Hela inströmningsskedet är således minskadt, 
under det utströmningsskedet är oförändradt. 

Minskas yttre öfverskottet, blir förhållandet omvändt. 
896. Inre öfverskoftets inverkan på ångfördelningen. Okas inre öfver-

skottet, börjar förutströmningen senare, under det att sammantryck-
ningsskedet (kompressionen) börjar tidigare. Hela utströmningsskedet 
är således minskadt, under det inströmningsskedet blir oförändradt. 

Minskas inre öfverskottet, blir förhållandet omvändt. 
897. Excentricitetens inverkan på ångfördelningen. Okas excenterradien, 

undergå samtliga skeden af ångans arbete i cylindern förändring. In-
strömningsskedet (förinströmningen) börjar tidigare, och utvidg-
ningsskedet senare. Vidare börjar utströmningsskedet (förutström-
ningen) tidigare, och slutligen sammantryckningsskedet (kompres-
sionen) senare. Hela inströmningsskedet varar således längre, likaså 
hela utströmningsskedet, under det att de båda andra skedena äro 
förkortade. 

Minskas excentriciteten, blir förhållandet omvändt. 
898. Försprångsvinkelns inverkan på ångfördelningen. Okas försprångs-

vinkeln, inträffa samtliga skeden af ångans arbete i cylindern tidigare. 
Men skedenas längd blir icke oförändrad. Inströmningsskedet minskas, 
ty ökningen i kolfväg i följd af den tidigare inströmningen är mindre än 
minskningen i kolfväg på grund af att utvidgningsskedet börjar tidigare. 
Hela kolfvägen under inströmningsskedet är således mindre än kolfvägen 
under samma skede vid oförändrad försprångsvinkel. Likaledes minskas 
utströmningsskedet, ty dess slut framflyttas mera än dess början. Det 
är således utvidgningsskedet (expansionen) och sammantrycknings-
skedet (kompressionen), som ökas. 

Minskas försprångsvinkeln, äger det motsatta förhållandet rum. 
899. I sammanställning XIII, sid. 378, äro de nu anförda förloppen 

sammanförda, och kan man af densamma genast se de förändringar i ång- 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



Q 
d cd cd 

• Ø .Ø 
rd '0 O 

cd ad cd 
-d rC -d 
Pi 0 t 

ô :ô :0 
0 0 0 

cd Ø 
• rd 	d 

Q 
C Ø Ø •▪ rå :t 

cd 	O 
cd cd 

r0 0 
:0 N • 

'd rd cd d cd 
" -d rd 
01 	S0 

:0 :0 
0 0 0 

Q 

Ø Ø 
• 

ct 	cd 
:cd Ô 

w 

O 

w 
O 

1 
O 

Y
ttr

e  
ö

fv
er

sk
ot

te
t  

GCd 	Fw Cd 
Ô 	-  0 cd 

c1à Cd • cd • 
Ô — 
,Q rn P 

• ~ -. cd 
Ô 0 cd 
s~ m y 

cd as 1.4 
•O 

al P. 

In
st

r ö
m

ni
ng

ss
ke

de
t  1

)  

Fö
rs

pr
ån

g s
vi

n k
el

n  
Ex

ce
n t

ri
ci

te
te

n  
In

re
  ö

fv
er

sk
ot

te
t  

m 
Q 

:0 

Q 

Ø 

378 

Pawl 

a a 

.0 .02 
CO 02 GO 000 "CO a 
•o •o 

E Ø 
4. • 4. 01 V1 
• o 

8•be Ø 

Å 0 o 0 a) aA 0 0 

ç ' b 
++ 

å 
a)• a 
•Q Ø 0 V1 dJ o Ø 
o o 
Å Ô 

0 4' 
F4 

:O 
• '•O w w 
N d 
w w C1d Q 

r04''')  •0 
,u -Q 

• Ø ,o 

å 0:o :o 
CO ChO 

1-4 

✓d rd 

 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



379 

fördelningen i en cylinder, som en ändring af slidvärdena medför eller om-
vändt, hvilken förändring slidvärdena skola undergå för att en önskad ång-
fördelning skall erhållas. 

900. Sammanfattning. Skall mottrycksskedet ökas, d. v. s. in 
strömningen börja tidigare, kan detta ske antingen genom att 
minska yttre öfverskottet eller öka excentriciteten eller för-
språngsvinkeln. Skall fyllningen i cylindern ökas, d. v. s. inström-
ningsskedet sluta senare, och således utvidgningsskedet äfven 
börja senare, kan detta ske antingen genom att minska yttre öfver-
skottet eller försprångsvinkeln eller öka excentriciteten. Skall ut-
vidgningsskedet vara längre, kan detta åstadkommas antingen 
genom att öka yttre eller inre öfverskottet eller försprångsvinkeln 
eller minska excentriciteten. 

901. Slid med inre ånginströmning. Hittills har antagits, att ångans 
inströmning i ångkanalerna äger rum från slidens utsida. Men slider finnas 
— särskildt de i det följande omnämnda kolfsliderna 	vid hvilka ång- 
inströmningen sker från slidens insida. Ångan kommer således från pannan 

kin 
464. Slid med inre ånginströmning. 

genom ångröret till den mellersta kanalen b i slidplanet, bild 464, och skall 
från denna in i cylindern genom slidhvalfvet och ångkanalerna a a. När 
ångan sedan strömmar ut ur cylindern genom någon af dessa kanaler a, 
inkommer den i slidskåpet och afgår genom det omedelbart vid detta an-
bragta afloppsröret. Ångans väg är således rakt motsatt mot hvad förut 
antagits, och i följd däraf måste äfven slidens rörelse bli motsatt liksom 
dess anordning med afseende på yttre och inre öfverskott. Det yttre öfver-
skottet e blir således förlagdt på slidens insida, där ånginströmningen sker, 
och inre öfverskottet i på dess utsida. 

902. Om som i bild 465 kolfven står i sitt vänstra ändläge och skall 
börja sin rörelse åt höger, står vefven K i sin vänstra dödpunkt, hvarvid 
sliden måste öppnat lineära försprånget, således stå till vänster om sitt 
medelläge. Detta kan den ej göra, om excentervefven, såsom förut, gick 
90° -{- y (försprångsvinkeln) före vefven K, således intog läget El. Då skulle 
nämligen sliden flyttat sig åt höger och öppnat högra ångkanalen i stället 
för den vänstra. Slidens rörelse måste därför omkastas, och detta sker 
genom att vrida excentervefven ett hallt hvarf, så att den intager läget E. 
I detta läge har således excentervefven fört sliden till vänster ur dess medel- 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



reZ Ar 

3/11 	 

//////// -0- 

380 

läge in—n stycket EC = sd , hvarvid . sliden öppnat ångkanalen lineära för-
språnget. Försprångsvinkeln är därvid egentligen 180°  + v. Fördelningen 
af ångan blir alldeles densamma som förut, och de olika ångskedena 
kunna erhållas på samma sätt som förut, blott man iakttager, att inström-
ningen sker på slidens innerkant och utströmningen på ytterkant samt de 
förändrade lägena för öfverskott och excenterskifva. 

111, 
= I 

465. Försprångsviukel vid slid med inre ånginströmning. 

466.  Försprångsvinkel vid slidrörelse med viekaxel. 

903. Vickaxel. Mellan excenterstång och slidstång befinner sig ofta en 
axel med tvänne åt motsatt håll riktade vefarmar. Excenterstången är fäst 
vid den ena och slidstången vid den andra af dessa armar, bild 466. , En 
dylik axel benämnes vickaxel och har till ändamål att öfverföra rörelsen mellan 
sliden och excenterskifvan, då de äro belägna på olika sidor om ramen. 
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Då kolfven står i sitt vänstra ändläge, har sliden rört sig åt höger 
och öppnat vänstra ångkanalen lineära försprånget. När kolf ven vändt och 
går åt höger, fortsätter sliden att röra sig äfvenledes åt höger: Vefven B 
å vickaxeln vrider sig följaktligen likaledes åt höger, men vefven D åt vänster. 
Vore excenterskif van fäst 90° + y före vefven i läget E1 , och rörelsen 
skedde i pilarnas riktning, förflyttades E1 åt höger, följaktligen vefven D åt 
höger och vefven B åt vänster, således sliden åt vänster eller motsatt det 
håll, den skall förflytta sig. Älven här måste således excenterskifvan vridas 
fram ett halft varf, så att den får läget E. Vrider sig nu vefven K i pilens 
riktning, vrider sig E åt vänster, D likaså, B åt höger, och följaktligen för-
flyttas sliden åt höger. Vickaxeln nödvändiggör således en omkastning af 
excenterskifvan, så att försprångsvinkeln blir 180° + v. 

904. Användas samtidigt slid med inre inströmning och vickaxel, blir 
tydligen excenterskifvans läge oförändradt i El , så att försprångsvinkeln bi-
behåller värdet v. Ty den erforderliga omkastningen af rörelsen för sliden 
erhålles genom vickaxeln, utan att excenterskifvans läge behöfver ändras. 

4. Slidstyrning för förändring af rörelseriktningen. 
Sammansatt slidstyrning. 

905. Den vanliga enkla slidstyrningen, sådan den hittills beskrifvits, 
bestående af en excenterskifva, en excenterstång och slidstång, kan ej användas 
för andra fall, än då en ångmaskin alltid arbetar åt samma håll. Vid ett loko-
motiv däremot måste maskineriet kunna arbeta såväl åt ena som åt andra hållet, 
d. v. s. drifaxeln skall kunna vridas än i en riktning, än i den motsatta, 
och därför måste sådana slidstyrningar användas, genom hvilka rörelserikt-
ningen kan kastas om. 

906. Framåt- och backexcenter. Då såsom förut framhållits vefeens 
vridningsriktning är bestämd af excenterskifvans läge i förhållande till vef- 
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ven, i det excenterskifvan med i styckena 902 och 903 nämnda undantagskall gå 
90° + y före vefven, framgår, att den i bild 467 a visade vefven måste vrida sig åt 
vänster, men den i bild 467 b till höger. Förenades dessa båda till en enda 
med gemensam vef, bild 468, och sliden genom någon anordning sattes i 
förbindelse med excenterskifvan E, skulle vefven vrida sig åt höger. Före- 

nades åter sliden med excenterskifvan El, 
kastades rörelsen om, och vridningen ägde 

	

' 	- 	 rum åt vänster. Ar det fråga om ett 
i 	i 	s~ 	lokomotiv, är t. ex. El den excenter, som 

	

1 	för sliden vid framåtgång och E den, 
i--- som för sliden vid backgång. Den förra 
1 

	

	kallas därför framåtexcentern, den senare 
backexcentern. \. 	 ~~ 	 907. Historik. Ursprungligen er- 

	

`. 	 höllos de önskade rörelserna genom en 
— 	c. 	enda (för hvarje slid) på drifaxeln löst 

uppsatt excenterskifva, som vreds med 
46s. 	 axeln med tillhjälp af en »medbringare», 

en för framåtgång och en för backgång. 
Vid rörelsens omkastning måste man så- 
ledes växla medbringare, hvilket skedde 
med en häfstång. Mot slutet af 1830-talet 
kommo två fasta excenterskifvor 9 och 
10, bild 469, i bruk för hvarje slid, en 
för framåt- och en för backgång. Ex- 

centerstängernas fria ändar voro formade som gafflar 4 och 5 och en af 
dem åt gången grep om en bult 3, som antingen omedelbart eller genom 
en vickaxel 2 stod i förening med slidstången 1. Därigenom fördes sliden 
fram och tillbaka. Då rörelsen skulle omkastas, växlades gaffel med till-
hjälp af stången 8 och häfarmarna 6 och 7, och den till denna gaffel 
hörande excentern förde nu sliden. Denna gaffelstyrning var redan den en 
väsentlig förbättring, äfven om den ej medgaf någon förändring af fyllningen 
i cylindern. 

908. År 1841 kom engelsmannen Howe, filare i Stephensons lokomo-
tivverkstäder, på den tanken att förena de båda excenterstängernås gafflar 
och ersätta dem med en båge eller kuliss. Krökningsradien för denna 
båge var lika med excenterstångens längd. Kulisstyrningen var härmed upp-
funnen och vann snabb användning, inom lokomotivbyggandet. 
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Den af Howe uppfunna kuliss-
styrningen togs genast i bruk af 
Stephenson, hvarföre den kommit 
att bära hans namn. 

a. Stephensons slidstyrning. 
909. Stephensons slidstyrning 

är den äldsta af de nu använda, 
tillika den första, som medgaf icke 
blott rörelsens omkastning, utan äf-
ven en förändring af cylinderfyll-
ningen. Slidstyrningen, sådan den 
är utförd på lokomotiv, återgifves i 
bild 470. 

Det hufvudsakliga i styrningen, 
ehuru i förenklad form, visar bild 471. 

Styrningen består af två excen-
terskifvor Ef och Eb, som äro så 
uppkilade på, drifaxeln O, att hvar 
och en af dem allena skulle föra 
sliden så, att maskinen fick motsatta 
rörelseriktningar, Ef framåt och Eb 
bakåt. Af de båda excenterskifvorna 
är således Bp framåtexcentern och Eb 
backexcentern. De erhålla lika radie 
och lika försprångsvinkel. Befinner 
sig vefven i en af sina döda punkter, 
stå de båda excenterskifvorna där-
för lika i förhållande till linjen 05, 
d. v. s. till riktningen af slidens slag. 

910. Öppna och korsade 
stänger. Från de båda excenter-
skifvorna leda två lika långa excen-
terstänger, framåtexcenterstången b f 
och backexeenterstången Lb, till båda 
ändpunkterna F och B på kulissen. 
Står vefven K i sin högra, således 
från cylindern vända, döda punkt. 
och stången bp är fäst i kulissens 
öfre, och stången Lb i dess nedre 
ända, så bilda, bild 471, de båda 
excenterradierna, de båda excenter- 
stängerna och kulissen en öppen 
femhörning, och styrningen säges 
hafva öppna stänger. Om åter, som 
i bild 472 angifves, för samma vef-
ställning stången L f är fäst i nedre, 
och stången Lb i öfre ändan på 
kulissen, så säges styrningen ha 
korsade stänger. 

Dessa uttryck öppna och kor-
sade stänger angifva stängernas lä- 
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gen blott då, när vefven står i den från cylindern vända dödpunkten. Har vef-
ven vridit sig ett halft hvarf, bild 473, hafva de öppna stängerna korsat 
hvarandra, och de korsade äro icke längre korsade. 

Samma blir förhållandet, då vickaxel eller slid med inre inströmning 
användes, där rörelsen måste vara omkastad, bild 474. Ehuru stängerna 
korsa hvarandra, äro de dock att anse som öppna och omvändt, om vefven 

• 
471. Stephensons slidstyrning, öppna stänger. 

472. Stephensons slidstyrning, korsade stänger. 

står i sin andra dödpunkt. Finnas både vickaxel och slid med inre inström-
ning samtidigt, blir förhållandet detsamma som i bild 471. 

911. För att afgöra om ett lokomotiv har öppna eller korsade stänger, 
ställer man en vef i dess bakre dödpunkt och undersöker stängernas å samma 
sida inbördes läge därvid aktgifvande på, huruvida lokomotivet är försedt 
med vickaxel eller slid med inre inströmning eller bådadera. samtidigt. Ar 
därvid framåtexcenterstången fäst i kulissens ofre ända, äro stängerna öppna, 
är den fäst i den nedre, äro de korsade. 
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912. Kulissen. Kulissen anordnas så, att den, då vefven står i någon 
af sina dödpunkter, är symmetrisk i förhållande till slidstångens riktning OS, 
bild 471, d. v. s. att dess midtpunkt befinner sig på denna linje, samt att 
den linje, som sammanbinder kulissens ändar, är vinkelrät mot OS. 

913. Efter sin längd är kulissen försedd med ett böjdt spår 5, bild 
520, i hvilket befinner sig en tärning 4, fäst vid slidstången, hvilken är så 
styrd, att den endast 
kan röra sig i sin längd-
riktning. I följd däraf 
är det tydligt, att vid 
framåtgång måste den 
ända af kulissen, där 
framåtexcenterstången 
är fäst., närmas intill 
tärningen och omvändt 
vid backgång, bild 475. 
Ofta af utrymmesskäl 
eller då vickaxel an-
vändes, är tärningen 
ej fäst omedelbart vid 
slidstången utan vid 
en mellanstång, bild 
470 och 7,. bild 520. 
Denna stång är dock 
genom bärlänken 8, 
bild 520 och bild 470 
så upphängd, att tär-
ningen ej kan höjas 
eller sänkas. 

914. För att kun-
na höja eller sänka 
kulissen, är den upp-
hängd i en lyftlänk GB, 
bild 471, eller också 
understödd af densam-
ma, bild 472. Lyft-
länken är fäst i en vin-
kelhäfarm (i CD på om-
kastningsaxeln C, hvil-
ken medelst en i D 
fäst stång, omkastnings 
stången, kan från hyt-
ten vridas i olika lägen. 
Vid kulissen är lyft-
länken fäst antingen 
i dess midt, bild 470, 
eller i någon af ändpunkterna, bilderna 471 och 472. 

På omkastningsaxeln i förlängningen af häfarmen GC finnes en vikt, 
bild 471 och 472, eller verkar en fjäder, bild 470, som motväger tyngden af 
kuliss och lyftlänk samt hälften af excenterstängernas vikt. 

915. Den tänkta excenterskifvan. Om såsom i bild 475 kulissen är 
höjd eller sänkt så mycket, att tärningen befinner sig vid någon af dess 
ändar, bestämmes slidens rörelse uteslutande af den excenterskifva, hvars 

25 
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stång är fäst i samma kulissända, där tärningen är. Den andra excenter-
skifvan och kulissen ha därvid ingen inverkan på rörelsen. Flyttas kulissen, 
så att tärningen alltmera närmar sig dess midt, röner slidens rörelse inver-
kan af båda excenterskifvorna. Dock bestämmes rörelsen i öfvervägande 
grad af den excenterskifva, hvars stångs fästpunkt å kulissen tärningen 
befinner sig närmast. Ligger tärningen inom öfre halfvan af kulissen, där fram- 
åtexcenterstången är fäst, rör sig lokomotivet framåt, hvilket läge tärningen 
än har inom denna halfva. Annorlunda blir förhållandet, om kulissen flyt-
tas, så att tärningen kommer inom dess nedre hälft. Då bestämmer back-
excenterskifvan rörelsen, lokomotivet vänder och går back. 

Vid tärningens lägen mellan kulissens båda ändar hafva således båda 
excenterskifvorna del i slidens rörelse, och sliden rör sig så, som fördes 
den af endast en excenterskifva med en viss försprångsvinkel och en viss ex- 

~W o 

475. 

centricitet, båda föränderliga och beroende af, hvarest inom kulissen tärningen 
befinner sig. 

916. Vid hvarje olika läge af kulissen i förhållande till tär-
ningen erhåller således sliden en sådan rörelse, att samma rörelse 
skulle kunna meddelas den af en enda excenterskifva med en mot 
slidens rörelse svarande försprångsvinkel och excentricitet, och 
hvilkens excenterstång vore omedelbart fäst vid slidstången, således 
genom en enkel slidrörelse. Denna excenterskifva kallas den »ideella» 
eller tänkta excenterskifvan för ifrågavarande kulissläge. 

917. Befinner sig kulissen i sitt lägsta läge, bild 475 a, och därefter 
höjes, så att tärningen allt mera närmar sig kulissens midt, förändras den 
tänkta excenterskifvans excentricitet och försprångsvinkel oupphörligt för 
hvarje olika läge, som kuliss och tärning intaga i förhållande till hvarandra. 
Denna förändring sker så, att excentriciteten minskas, men försprångsvinkeln 
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ökas. Då kulissen intar ett sådant läge, att tärningen befinner sig vid 
dess midt, är excentriciteten minst och försprångsvinkeln störst. Denna senare 
är därvid lika med 90°, då således den tänkta excentern går jämnt ett halft 
hvarf före vefven. 

Däraf följer, att maskinen ej kan gå vare sig framåt eller back, ty 
sliden rör sig motsatt kolfven, så att då denna är i något af sina ändlägen, 
är slidèn i sitt motsatta. Sliden håller således ångkanalerna öppna endast 
då vefven är i eller i närheten af sina döda punkter, då vridningsmomentet 
är minst Skulle dock lokomotivet kunna komma igång, kan det på 
sin höjd gå ett halft hjulhvarf för att sedan vända tillbaka. Ty den ånga, 
som på grund af försprånget inströmmar i cylindern framför kolfven, trycker 
den tillbaka, innan vefven i följd af den ringa hastigheten kommit öfver 
sin dödpunkt. Lokomotivet skulle därför flytta sig fram och tillbaka 
ett halft hjulhvarf. 

Höjes kulissen ytterligare, så: att tärningen kommer inom den nedre 
halfvan af kulissen, börjar den tänkta excenterskifvans excentricitet att till-
taga, men dess försprångsvinkel att minskas tills kulissen intager sitt högsta 
läge, då den mot detta läge svarande verkliga excenterskifvan förer sliden, 
i bild 475 b backexcenterskifvan Bb. 

918. Att fullständigt redogöra för hvarför excentriciteten och försprångs- 
vinkeln hos den tänkta excenterskifvan ökas eller minskas vore för vidlyftigt 
inom ramen för denna lärobok, utan det må vara tillräckligt att fastslå, att 
så är förhållandet. 

919. Huru denna förändring sker, visar bild 476. Ar K vefven i sin högra död- 
punkt och Er och Ea äro /////././/,‘ fram- och backexcenter- 
skifvorna, hvardera med 
försprångsvinkeln y, för- 	—.1.K, 
ändras 	excentricitetens 
storlek, allt efter som ku- 	 / 	2,Z4 	5 5 1/ 9 
liesen höjer eller sänkes, 	 1 
så att dess ändpunkt, d. v. s. 
den tänkta excenterskif- 	Tom/ 	T 1 
vans medelpunkt kommer 	i 	 ~ 
att ligga på kroklinjen 	/ 	/ ~ / / / ///  

är öppna, en stängerna 	 ~ 	 Q  
äro öppna, men om korsade 
stänger användas på den 
åt motsatt håll vända lin- 
en Ef—E,—Bb. 

Befinner sig tärningen vid öppna 
stänger i kulissens midtpunkt E, och kulis-
sen därefter sänkes, så att punkten b sam-
manfaller med tärningen, har excentriciteten 
ökats till storleken bO, men försprångsvin-
keln, som vid tärningens läge i E var 90° 
har minskats till vinkeln bOA. Då kulissen 
ytterligare sänkes, så att punkten a sam-
manfaller med tärningen, har excentriciteten 
vuxit till storleken aO, men försprångsvin-
kein har minskats och är nu lika med aOA 
för att slutligen i kulissens lägsta läge vara 
lika med V, då den tänkta excentriciteten 
är lika med den verkliga E f O. Samma blir 
förhållandet, då kulissen från sitt medelläge, 
äfven kalladt dödpunktsläget, höfes, så att 
dess ända Eb slutligen sammanfaller med 
tärningen. 

Äro stängerna korsade, framgår af bil-
den, att excentricitetens och försprångsvin- 

	X 
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keins förändringar ske på ett något olika sätt mot vid öppna stänger. Excentriciteten 
minskas fortare mot kulissens dödpunktsläge, då däremot försprångsvinkeln ökas lånte 
sammare, än då stängerna äro öppna. Vid kulisslägena a och al  är excentriciteten a10 
mindre än aO, men under det att försprångsvinkeln aOA är betydligt större än y, är 
däremot försprångsvinkeln a1OA helt obetydligt större än v. OCh i lägena b och b1  
förefinnes en än större skillnad mellan excentriciteterna. I kulisslägena E och E1  äro 
försprångsvinklarna i båda fallen lika, ty de äro hvardera = 90°, men excentriciteten EO 
är betydligt större än E10. Skillnaden mellan excentriciteterna växer, under det att 
skillnaden mellan försprångsvinklarna aftager, tills den är ingen. 

920. Försprångets förändring. Nämnda förändring af försprångsvinkel och 
excentricitet inverkar på försprängets storlek, och olika för öppna och korsade stänger. 
Af sammanställning XIII, sid. 378 framgår, att då excentriciteten minskas, börjar inström-
ningsskedet, således förinströmningen eller mottrycksskedet, senare, d. v. s. lineära 
försprånget minskas, då däremot vid en ökning af försprångsvinkeln förinströmningen 
börjar tidigare, följaktligen försprånget ökas. Vid en viss samtidig minskning af excen-
triciteten och ökning af försprångsvinkeln blir deras verkan åt motsatta håll på försprånget 
lika, och någon förändring i ånginströmningen inträder ej. Detta skulle ske, om den 
tänkta excentricitetens ändpunkt alltid låg på den räta linjen EfEb. Ar excentriciteten 
E10 riktad rätt upp efter linjen OA, står sliden med sin ytterkant i e1. När excentri-
citeten vridit sig försprångsvinkeln v, befinner sig sliden i läget e, då således öppningen 
eeg  af ångkanalen är det lineära försprånget. Samma försprång måste gifvetvis hvarle 
excenter gifva, hvars excentricitets ändpunkt ligger på linjen E7 E5, och således inström-
ningsskedet börja oförändradt. Men så är ej förhållandet vid Stephensons kuliss. Vid 
öppna stänger utöfvar minskningen af excentriciteten en mindre verkan på försprånget 
än ökningen af försprångsvinkeln, men vid korsade stänger, är det minskningcn af 
excentriciteten, som inverkar mest. Detta framgår äfven af bilden. Ju närmare vid öppna 
stänger kulissens midtpunkt E är tärningen, desto större blir försprånget och är i kulis. 
sens dödpunktsläge lika med e1  e2 . För tärningslägena b och d är försprånget e1  e3  och 
för lägena a och c, e1  e4. Vid korsade stänger äro de olika försprången e1  e5 , e1  e

6 
och 

e2  e,. Dessa minskas således vid aftagande excentricitet och ökad försprångsvinkel 
921. Sammanfattas de gjorda iakttagelserna finner man, att vid Ste-

phensons slidstyrning med öppna excenterstänger det lineära försprånget ökas, 
då kulissen kommer närmare sitt midtläge, men med korsade stänger minskas, 

922. Betydelsen af olika försprång. Förändringen i lineära försprånget 
(som, då den är som störst, angifves genom längden af linjen DE eller DEI , 
bild 476) är synnerligen stor, och det ligger därför vikt uppå, att så afpassa 
styrningens olika delar, att försprånget vid en del kulisslägen ej blir för litet, 
vid andra åter ej för stort. 

923. Börjar ånginströmningen för tidigt, innan kolfven vänder, 
uppnås äfven för tidigt det fulla trycket på kolfven och därmed ett mot-
svarande för tidigt tryck på veftappar och lager, hvarigenom en betydlig 
friktion uppstår, redan innan kolfven genom framåtrörelse lämnar nyttigt 
arbete. Förhållandet mellan friktion och nyttigt arbete blir alltså ogynnsamt, 
hvilket ger sig tillkänna därigenom, att lokomotivet »löper tungt», och den er-
forderliga hastigheten uppnås endast genom att använda större fyllning och 
strypning af ångan med regulatorn. ' Börjar ånginströmningen åter 
för sent, erhålles, hufvudsakligen vid stor hastighet, icke det erforderliga 
ångtrycket på kolfvarna. Lokomotivet löper visserligen lätt, men lämnar 
för ringa arbete. 

Det är därför viktigt att välja försprånget så, att vid de 
oftast använda fyllningsgraderna, den bästa möjliga verkan af 
ångan ernås. 

924. Går ett lokomotiv trögt, och det är svårt att med t. ex. 30 
fyllning uppnå den tillåtna hastigheten, tyder detta på, att förinström-
ningsskedet är för stort, d. v. s. börjar för tidigt. Försprånget bör därför 
minskas, hvilket bäst sker genom att anskaffa en slid med större yttre öfver-
skott. Vid slidstyrning med öppna stänger kan därvid inträffa, att försprånget 
i de yttersta tärningslägena minskas så. mycket, att det t. o. m. försvinner. 
Men detta betyder mindre, emedan de stora fyllningarna endast förekomma 
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vid långsam gång, då det icke är svårt att i cylindrarna erhålla det nödiga 
trycket. 

925. Betydelsen af minskadt inre öfverskott. Kulisstyrningarna med- 
föra, att ett stort utvidgningsskede alltid åtföljes af ett stort sammantryck-
ningsskede, under hvilket vid de minsta fyllningarna ångan t. o. m. kan 
sammantryckas så mycket, att dess tryck öfverstiger trycket i slidskåpet. 
Därvid upplyftes sliden från slidplanet, »slår ifrån», och en del ånga strömmar ut 
i slidskåpet. Därigenom förorsakas arbetsförlust. På snabbgående lokomotiv, 
vid hvilka i regeln små fyllningar användas, undvikes denna olägenhet däri-
genom, att det inre öfverskottet minskas, hvilket har till följd (se samman-
ställning XIII, sid. 378), att sammantryckningsskedet blir mindre. Ofta fin-
nes ej alls något inre öfverskott, och stundom utför man sliden så, att den, 
då den står i sitt midtläge, håller båda ångkanalerna samtidigt öppna till 
afloppskanalen, bild 477. Därigenom kommer under en kortare tid ånga 
att utströmma från båda sidor om kolfven. Detta inre öfverskott »åt 
andra hållet» kallas negativt inre öfverskott. Väl är att märka, att detta 
endast vid snabbgående lokomotiv medför fördel, därigenom att samman- 

477. Slid med negativt inre öfverskott. 

tryckningsskedet minskas, då det däremot vid långsamt gående lokomotiv 
är till skada. 

926. Förändring af fyllningen. Af sammanställning XIII, sid. 378, 
framgår vidare, att då excentriciteten minskas, såväl som då försprångsvin-
keln ökas, förkortas inströmningsskedet och forlanges utvidgningsskedet och om-
vandt, då excentriciteten ökas och försprångsvinkeln minskas. Med kulissens 
tillhjälp kan man således öka eller minska fyllningens storlek, ett förhållande, 
som är af stor betydelse för en ångmaskin. 

927. Tärningens och kulissens rörelse i förhållande till hvarandra. 
Tärningen ligger ej stilla i kulissen, utan mellan dem finnes för hvarje olika läge 
en viss rörelse. Under sina svängningar får kulissen en rörelse upp och 
ned i förhållande till tärningen, så att det ser ut, som om tärningen hade 
ett litet spel längs spåret i kulissen. Detta spel är beroende af, hvar lyft-
länken uppbär kulissen, om i andarna eller mellan dessa, samt af excenter-
stängernas lutning. 

Bild 478 visar en kuliss FB med öppna stänger, upphängd i sin midtpunkt. Vrider 
sig vefven i pilens riktning (maskinen går framåt) intager exeenterskifvan Er efter hvart- 
annat lägena 1, 2, 3 	12 och excenterskifvan Eb lägena 1, 21, 31 	121. Uppsöker 
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man för alla dessa lägen hos excenterskifvorna motsvarande lägen för kulissen, skall man 
däraf kunna sluta sig till kulissens rörelse. 

Man uppritar med lyftlänken som radie en cirkelbåge a b, efter hvilken kulissens 
midtpunkt rör sig. Lägena för kulissens ändpunkter F och B erhållas, och med excenter- 

47S. 

.41-1111.0 

1g 44 40 

fg , 	_« ß  S . 9 
1 	J 	2 	8 

s  
34t' 1. 

3'/ 

&6 6 

Q' T 
Ø 

479. 

stångens längd som radie cirkelbågar uppritas, som för kulissens öfre ända har delnings-
punkterna 1 till 12 till medelpunkt och för kulissens nedre ända punkterna 11  till 12'. 
Mellan två motsvarande cirkelbågar, således 1 och 11, 2 och 2', 3 och 3' o. s. v. inpassas 

42 14zî 	5 6 

4 

/7772 

1 
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därefter kulissen, så att dess midtpunkt ligger på cirkelbågen a b, och ändpunkterna 
(dess fästpunkter vid excenterstängerna) falla på motsvarande cirkelbågar. Kulissens in-
passning sker bäst med tillhjälp af en efter kulissens krökning  formad mall, på hvilken 
finnas angifna fästpunkterna för excenterstängerna samt upphängningspunkten i lyft-
länken. 

928. Al bilden framgår, att kulissen, som i sin midtpunkt rör sig efter en cirkel-
båge, mot ändarna erhåller helt andra rörelser. Under ett helt hvarf af maskinen höjer 
sig midtpunkten två gånger, och lika många gånger sänker den sig, och i denna rörelse 
deltager kulissen. Dessa rörelser halva på tärningen, som på grund af sin styrning endast 
kan röra sig fram och tillbaka, samma inflytande, som om tärningen vore insatt i en 
stillastående kuliss och utförde en upp- och nedgående rörelse. Häraf härleder sig således 
tärningens förut omnämnda spel i kulissen. Detta spel medför en afnötning af såväl 
taming som kuliss och bör därför vara så litet som möjligt. 

Hvarje punkt på kulissen öfver och under midten beskrifver en slinga, som är 
desto flackare, ju närmare punkten ligger kulissens midt. Hela kulissen är dessutom 
genom vridningen utsatt för en fram och tillbaka vickande rörelse. Af bilden framgår, 
att vickningen är störst mot ändarna och minst mot midten, således slidslaget är mindre, 
ju närmare tärningen ligger midten, hvilket väl stämmer öfverens, med hvad förut 
framhållits. 

929. Är kulissen upphängd i sin nedre ända, bild 479, rör sig denna efter cirkel-
bågen a b, och de högre liggande punkterna beskrifva allt fylligare slingor. 

930. Kulissens lämpligaste upphängning. Det är tydligt, att ångför- 
delningen röner någon inverkan af tärningens spel, och kulissen bör därför 
upphängas så, som bäst lämpar sig för de gifna förhållandena. Är det fråga 
om en maskin, som skall gå lika mycket framåt som back, bör kulissen så 
upphängas, att rörelsen från dess båda hälfter blir möjligast lika. Den bör 
därför upphängas på midten, och ej såsom i bild 479 i sin nedre ända, ty 
då arbetar kulissen olika i båda hälfterna, och ångfördelningen skulle bli 
bäst, då maskinen går back. 

Att upphänga kulissen upptill för att vid framåtgång få den bästa ång-
fördelningen är väl knappast lämpligt på grund af brist på plats under 
pannan. Lyftlänken skulle därvid bli för kort, och den öfre ändan af ku-
lissen röra sig i en för skarp båge, hvarigenom kulissens rörelser upp och 
ned blefve för stora. 

Annorlunda ställer sig saken, om omkastningsaxeln kan förläggas under 
slidstyrningen, bild 472,  och kulissen därvid kan upphängas i sin öfre ända. 
Då kan lyftlänken göras längre och kulissens öfre ända rör sig i en flackare 
bana och gifver följaktligen vid framåtgång en bättre ångfördelning. 

931. I allmänhet upphänges kulissen i sin midtpunkt, så att man må 
erhålla möjligast lika ångfördelning vid såväl framåtgång som backgång, 
hvarvid lyftlänken bör göras så lång, att rörelsen tarning och kuliss emellan 
blir liten. 

932. Fjädringens i bärfjädrarna inverkan på ångfördelningen. På 
slidstyrningens godhet inverkar älven bärfjädrarnas å lokomotivet spel. Det 
har till följd, att hela styrningen i förhållande till de på drifaxeln fästa 
excenterskifvorna kommer i svängningar i lodrät led. Excenterstängerna 
komma därvid att för hvarje läge få växlande lutningar i förhållande till 
slidstångens riktning, och. sliden därigenom att förskjutas å slidplanet ur 
motsvarande lägen, som den skulle intagit, om något fjäderspel ej före-
kommit. 

b. Allans slidstyrning. 

933. I följd af 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 unge-
fär samtidigt och oberoende af honom Trick i Tyskland att uttänka en styr- 
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ning, hvars kuliss hade ett rakt spår. Vanligast bär styrningen Allans namn; 
men man får äfven se benämningen Allan-Tricks styrning. Slidstyrningen, 
sådan den är utförd på lokomotiv, återgifves i bild 480. 

934. I bild 481 är slid- 

	

_.i ~.` 	 styrningen afbildad på ett enk- 
/ 	 lare sätt. På drifaxeln O äro 

\ 	 de båda excenterskifvorna upp- 
/ kilade, framåtexcentern Ef och 

/ 	
` 

backexcentern Eb. Från dessa. 

	

~~ 	 utgå excenterstängerna, som äro 

	

~~~ 	 fästa vid kulissen, den från Bf i 

	

i, .a 	 F och den från Eo i B. Vid 
I 
	 flig 	

öppna stänger ligger framåt- 

	

`̀ J 	 excenterstångens fästpunkt F 
1 	 \W 	 öfverst och backexcenterstå ng- 

1 

	
'J 	 ens B nederst och vid korsade 

141 

_ 	stänger F nederst och B öfverst. 
j' 	 935. Kulissen. .Kulissen 

utföres, som redan framhållits, 

• kulissen är rak. Den oinfattar 
med rakt spår, man säger att 

	j 	 tdrningen H, bild 481, fäst vid 
i V  I 	 tärningsstången HD, som genom 

en bult vid D är ledande för- 

	

4' 	enad med den rätlinigt styrda 
slidstången DS. 

x 	Ø 	936. Då vid Stephensons. 

	

F 	slidstyrning det endast är ku- 

	

t 	lissen, som höjes och sänkes, 
	 :2 så åstadkommes vid Allans 

m styrning en förändring af ång- 
fördelningen genom en höjning 

: och sänkning af såväl kuliss 
som tärning. För den skull 

	

g 	äro båda upphängda .i länkar, 
tärningen dock ej omedelbart, 
utan genom tärningsstången. 
Kulissen upphänges vanligtvis 
i sin midtpunkt M, .tärnings-
stången i en punkt C i tärning-
ens närhet på samma sida om 
tärningen som cylindern. Där- 

/Z 	! ~. 	vid erhålla de båda lyftlänkar- 
na NO och CH lika längder. 

/I 	 De äro fästa vid hvar sin and- 
/ punkt G och H af en olikarmad, 

dubbel häfstång på omkastnings- 
axeln N. Omkastningsaxeln 
vrides som vid Stephensons 
styrning genom en från hytten 

utgående, i vefven L å omkastningsaxeln fäst omkastningsstång. 
937, Skall maskinen röra sig framåt; måste tärningen H närmas intill 

framåtexcenterstångens fästpunkt F å kulissen. Detta fordrar vid korsade 
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stänger, som i bilden, en sänkning af tärningen och en höjning af kulissen, 
således en vridning framåt af omkastningsaxeln. För öppna stänger gäller 
det omvända förhållandet. I bild 481 är styrningen uppritad i en godtyck-
lig ställning, men med velven i höger dödpunkt. 

938. Kulissens och tärningens upphängning. Motviktpå omkastnings-
axeln är obehöflig vid denna styrning. Den större tyngden af kuliss och 
hälften af excenterstängerna är upphängd på den kortare häfarmen å omkast-
ningsaxeln, den mindre tyngden af halfva tärningsstången samt af tärningen 
på den längre. De båda vridningsmomenten upphäfva därigenom tillräckligt 
hvarandra. 

939. Läget för punkten c, i hvilken tärningsstången är upphängd, kan 
icke väljas godtyckligt. Den skall ligga möjligast nära tärningen, så att den fria 
ändan, vid hvilken tärningen är fäst, mindre lätt skall råka i svängningar, men 
den må icke heller ligga för nära, ty ju närmare den ligger, desto större måste 
vridningen af häfarmen MR bli, för att tärningen skall flyttas tillräckligt, och 
denna häfarm bör ej vridas mera än 30° ur sitt medelläge åt någotdera hållet. 

Af stor betydelse för en god ångfördelning är att förhållandet mellan 
längderna af häfarmarna NG och NR är det riktiga. Hvilket detta förhållande 

L 

lo 

y 
481. Allans slidstyrning. 

skall vara, låter sig ej här förklaras, men antydningsvis må nämnas, att häf-
armarna böra göras så långa som möjligt, hvarvid dock iakttages, att summan 
af de båda häfarmarna, således längden CA, ej blir större än afståndet HC 
mellan tärningen och tärningsstångens upphängningspunkt C. 

940. Försprångets förändring. Liksom vid Stephensons styrning ändrar 
sig älven vid denna det lineära försprånget med tärningens olika lägen i 
kulissen, så att med öppna excenterstänger ökas det, då tärningen närmas intill 
kulissens midtpunkt, men med korsade stänger minskas det. Men denna förändring 
i försprånget, som vid Stephensons styrning är synnerligen stor, och då den 
är som störst, angifves genom längden af linjen DE eller DE,, bild 476, är 
vid Allans styrning mycket liten och kan ofta uppgå till endast 1 mm, ett 
förhållande, som är särdeles förmånligt vid maskiner, hvilka såsom lokomo-
tiven arbeta med mycket föränderliga fyllningar och hastigheter. 

Styrningen intager en stor utsträckning på längden på. grund af före-
fintligheten af tärningsstången, hvilken bör väljas lång liksom äfven excen-
terstängerna för att erhålla bästa möjliga ångfördelning. 

941. Tärningens spel i kulissen blir på grund af dennes och tärningens 
upphängning ej synnerligen stort, hvadan styrningen äfven i detta hänseende 

1. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



1 

ställer sig gynnsammare än 
Stephensons. 

942. Bärfjädrarnas spel 
utöfvar på ångfördelningen 
samma inverkan som vid Ste-
phensons styrning. 

Hvad som i öfrigt fram-
hållits vid Stephensons styr-
ning gäller i tillämpliga delar 
äfven för denna styrning. 

c. Walschaerts slid- 
styrning. 

943. Denna styrning be- 
nämnes älven Heusinger von 
Waldeggs styrning. C/5 	Den uttänktes redan år 

• 1844 af belgiern Walschaert 
(uttalas Vallskart) och utfördes 
första gången år 1848. Först 
år 1849 framträdde tysken 

• Heusinger von Waldegg med 
en liknande styrning, ovetande 
om Walschaerts uppfinning. 
Heusingers styrning kom till 

• utförande år 1850 på ett litet 
II • lokomotiv, men har, som det 

tyckes, ej mera kommit till 
användning. Walschaerts styr-
ning började först få större an-
vändning efter år 1860. De båda 

ao
ci icke fullst fullständigt. 

arna öfverensstämma 
numera 

använda motsvarar Walschaerts 
uppfinning, hvarföre det är 
riktigast att uppkalla styrnin-
gen efter honom. Slidstyrnin-
gen, sådan den är utförd på lo-
komotiv, återgifves i bild 482. 

944. Styrningen är enk-
lare framställd i bild 483. Den 
äger endast en excenterskifva, 
eller erhåller sliden sin rörelse 
från en vef. Rörelsen från en 

\ _ 	/ 	andra excenterskifva har er- 
satts med en häfstångsrörelse, 

~.~.~ 	som utgår från någon af de 
fram- och återgående maskin-

delarna, härvidlag tvärstycket. Som längden af tvärstyckets slag fram och 
tillbaka är beroende af kolfvefvens längd, kan man älven säga, att kolfvefven 
ersätter den andra. excenterskifvan. 
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945. Kulissen är i sin midt lagrad i det fasta lagret G, och i dess 
nedre ända F är excenterstången EF fäst. Tärningen H, som löper i . kulis-
sens spår, är ej omedelbart förenad med slidstången RS, utan genom en 
tärningsstång HI och försprångsstången DR, hvars öfre ända R är fäst i 
slidstången. Försprångsstångens nedre ända D erhåller sin rörelse från tvär-
stycket B. För detta ändamål är vid tvärstycket fäst en arm BC, hvars 
ända C följaktligen har samma rörelse som tvärstycket. Genom länken CD 
är armen BC förenad med försprångsstången DR. Förändring af ångfördel-
ningen erhålles genom att ändra tärningens läge i kulissen. För den skull 
är tärningsstången HI genom lyftlänken LN förenad med den på omkastnings-
axeln p fastkilade häfarmen NP. Ofta ligger äfven punkten L utanför H 
på förlängningen af stången IH. Tyngden af lyftlänken, tärningen och hålfva 
stången IH uppväges medelst en vikt å omkastningsaxeln eller genom spän-
ningen hos en fjäder. 

946. För att undvika onödiga och för ångfördelningen skadliga rörel-
ser hos kulissen i lodrät led bör densamma vara så förbunden med excen- 

J1Y. 

e 
483. Walschaerts slidstyrning. 

terstången, att kulissbågens korda, d. v. s. den räta linje, som förbinder 
tärningens båda yttersta lägen i kulissen, är lodrät, då kulissen står i sitt 
medelläge. 

947. Excenterrörelsen. Excentriciteten bildar rät vinkel (90°) med vefven. 
Då vefven står i någon af sina döda punkter, är således excentriciteten riktad 
rätt upp eller ned. Om därjämte kulissens lägsta punkt F i det närmaste 
rör sig på den räta linje, som utgör kolfstångens förlängning, så kommer 
tydligen kulissen att intaga samma läge, hvilket af sina dödpunktslägen 
vefven än intager Således ligger också punkten I på samma ställe för dessa 
båda veflägen. Under det kolfvefven vrider sig från det ena dödpunkts-
läget till det andra, flyttar sig punkten C och således äfven punkten D hela 
det vägstycke, den har att röra sig, d. v. s. hela slagets längd = två gånger 
vefradien OH. Punkten R flyttar sig ett vägstycke, som förhåller sig till 
punkten D:s som stycket RI till ID. Ju större RI är i förhållande till ID, 
desto större väg flyttar sig punkten R, desto större blir slideres slag. Men 
slideres slag bestämmes äfven af tärningens afstånd från kulissens upphäng- 
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ningspunkt O. Ju längre från G tärningen befinner sig, desto större bli 
dess afvikelser åt sidorna, desto längre slag gör punkten I och följaktligen 
äfven punkten R och sliden. Punkterna G och I ligga på lika afstånd från 
kolfstångens riktningslinje. 

948. Man kan därför anse, att sliden erhåller en rörelse, som är 
sammansatt af rörelsen från tvenne excenterskifvor. Den enaexcenter- 
skifvan tankes gifva . sliden samma rörelse som försprångsstången DR allena. 
Men genom försprångsstången blir slidens rörelse rakt motsatt kolfvens, och 
följaktligen skall den excenterskifva, som tänkes ersätta försprångsstången, 
vara ställd ett halft hvarf motsatt vefven. Den andra excenterskifvan skall 
gifva sliden samma rörelse som kulissen allena, en rörelse, som är oberoende 
af kolfrörelsen och beroende endast af tärningens läge i kulissen. Punkten 
D betraktas härvid som en fast punkt, kring hvilken försprångsstången rör 
sig. Slidslagets längd är då beroende dels af förhållandet mellan afståndet 
HG och OF, dels af förhållandet mellan RD och ID. Ju närmare tärningen 
H flyttas intill kulissens vridpunkt G, desto kortare rörelser fram och tillbaka 
gör H och följaktligen äfven I. Men rörelsen hos I blir, då den öfverflyttas 
till R och således till sliden, förstorad på grund af att RD är större än ID. 
Den excenterskifva, som tänkes ersätta kulissen, får en allt mindre excentri-
citet, ju närmare tärningen flyttas intill vridpunkten O. 

949. Den tänkta 
a 	-    •  63 	 excentern. Är, bild 

484, OK vefven, så är a ; 	r r1, rakt motsatt vefven, 
K,- - 	 g1 	 den excenterskifva, som 

skulle gifva sliden sam- 

	

_'_~,` 	
1% 

ma rörelse, som den får 
a4.`~ 	t` ~a 	 från tvärstycket genom 

N 	 försprångsstången, och 
e  . 	 .  x r2 är den excenterskif- 

	

7; 	e 	 va, som ersätter kulis- 
484. Den tänkta excentern. 	 sen, och är ställd i 90° 

emot vefven liksom den 
ursprungliga excenterskifvan. Dessa båda excenterskifvor kunna enligt bilden 
sammansättas till en enda tänkt excenterskifva med radien r, genom hvilken 
sliden får samma rörelse som genom r1 och r2. Emedan dels kolfslagets 
längd alltid är detsamma, dels försprångsstången är oföränderlig, så är sli-
dens förflyttning genom försprångsstång en alltid densamma och 
följaktligen r1 oföränderlig. Excentriciteten r1 är rakt motsatt vefven OR, 
d. v. s. har en försprångsvinkel = 90°, emedan slidens rörelse genom försprångs 
stången alltid är rakt motsatt kolfvens och således äfven vefeens: Excenter-
skifvan r2 har intet försprång. Ar rloföränderlig, förändras däremot r2 allt-
efter tärningens alstånd från kulissens vridpunkt O. Närmas tärningen intill G, 
blir motsvarande excentricitet t. ex. = OBI och den tänkta excentern är OA.. 

950. Försprångets oföränderlighet. Som r1 ej ändrar sig, komma 
medelpunkterna för alla mot de olika, tärningslägena svarande tänkta excenter-: 
skifvorna OR, 0111, 0112 o. s. v. att alltid ligga på den mot vefven vinkelräta -
linjen Re, och följaktligen blir försprånget alltid oföränderligt detsamma. 

Det är tydligt, att så äfven skall vara fallet, emedan kulissen är krökt 
efter en cirkelbåge, som har tärningsstången IH till radie och punkterna G' 
och I ligga på lika afstånd från kolfstångens riktningslinje. Står kulissen i sitt. 
midtläge och tärningen höjes och sänkes, kan detta således ej medföra minsta' 
rörelse hos sliden, hvars försprång därför ej förändras vid olika tärningslägen.- 
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951. Fram- och backgång. Genom att kulissen vrider sig omkring 
sin midtpunkt, liar dess öfre del en motsatt rörelse mot den nedre. Sliden 
får därför äfven en motsatt rörelse, beroende på, i hvilken del af kulissen 
tärningen befinner sig. Sammanfaller tärningens midtpunkt med kulissens 
vridpunkt G, utför punkten 1 ej någon rörelse, styrningen står i sin döda 

486. Helmholtz' slidstyrning. Lok. litt. L. 1: 30. 

punkt, och sliden erhåller endast den rörelse, som försprångsstången RD ger 
den, d. v. s. sliden öppnar det lineära försprånget. Däraf namnet å denna 
stång. Befinner sig tärningen under kulissens vridpunkt, går maskinen framåt 
och vid tärningens läge öfver vridpunkten går maskinen back. Skall slidens 
rörelse för framåtgång uttagas från kulissens öfre del, måste excenterskifvan 
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vridas ett halft hvarf, så att den kommer att gå 90°  efter vefven. I bild 
483 går excenterskifvan vid framåtgång före vefven, och är styrningen där-
städes inställd för backgång. 

Liksom vid de båda föregående styrningarna inverkar äfven vid denna 
fjädringen i bärfjädrarna på ångfördelningen. 

d. Helmholtz' slidstyrning. 
952. För att vid Walschaerts slidstyrning kunna använda en rak kuliss 

har tysken Helmholtz med densamma gjort den förändring, som framgår af 
bild 485. I stället för att vid Walschaerts styrning tärningsstången från I 
är fäst i tärningen H och lyftlänken i tärningsstången, är vid denna styr-
ning lyftlänken fäst i tärningen och tärningsstången i lyftlänken. Punkten L 
kan antingen ligga mellan punkterna N och H eller på lyftlänkens förläng-
ning utanför H. 

Styrningens verkningssätt är detsamma som Walschaerts, och den åter-
gifves i bild 486, sådan den är utförd på lokomotiv. 

e. Gölsdorfs slidstyrning. 
953. Denna slidstyrning är för vårt land ny och användes å lokomo-

tiven litt. Y, bild 85. Den är en s. k. ellipsstyrning, hvarmed menas en 
slidstyrning, vid hvilken slidens rörelse erhålles från en efter en ellips rörlig 
punkt på vefstaken, koppelstången eller någon annan stång med liknande 
rörelse. 

Styrningen, sådan den är utförd på lok. litt. Y visas i bild 488. Den 
är enklare framställd i bild 487. Vid veftappen K är fäst en extra vefstake 
KM, slidvefstaken, hvilken i sin andra ända uppbäres af den i L upphängda 
länken LM. Från en punkt R å slidvefstaken utgår försprångsstången RI, 
i p förenad med slidstången. Stången RI är vid I fäst å stången HS, i 
ändan S styrd sidoledes af bågen G, fäst på ändan af stången GH, som i 
sin ordning är fastkilad å omkastningsaxeln F. I det läge, punkten H in-
tager i bilden, står slidstyrningen i sitt midtläge. Höjes punkten H, är slid-
styrningen inställd för framåtgång. Sänkes H däremot, är slidstyrningen 

487. Gölsdorfs slidstyrning. 
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inställd för gång bakåt. Bågen G är ej en 
kuliss, utan tjänar endast att styra stång-
systemet, så att sidosvängningar ej uppstå. 
Försprånget erhålles liksom vid Walschaerts 
styrning medelst försprångsstången RI. 
Den punkt, från hvilken slidstyrningen er-
håller sin rörelse, är således R, och denna 
rör sig i en i det närmaste elliptisk bana. 

Fördelen med denna slidstyrning är, 
att det ej finnes några stora ytor, som 
glida mot hvarandra, utan endast en jäm-
förelsevis ringa tappfriktion. Vidare, att 
sliden mycket hastigt öppnar och stänger 
ångkanalerna, under det att i slidens änd-
lägen, då ångkanalerna äro som mest 
öppna, sliden står i det närmaste stilla. 
En olägenhet med slidstyrningen är dock, 
att ångfördelningen röner en betydlig in-
verkan af fjädringen i lokomotivets bär-
fj ädrar. 

f. Jämförelse mellan de olika 
slidstyrningarna. 

954. Under förutsättning af en rik-
tig anordning och ett godt utförande blir 
ångfördelningen  med de olika styrningarna 
så föga olika, att i detta hänseende något 
särskildt företräde ej bör kunna  
gifvas åt någon af dem. Huruvida 	 I  i. 
försprånget utfaller lika eller något olika i 
de olika tärningslägena är tämligen likgil-  
tigt, så länge förändringen ej antager ett 
allt för stort värde, hvilket kan förhindras 
genom tillräckligt långa excenterstänger. 
Man kan med hvarje styrning för ett 
bestämdt tärningsläge erhålla den önskade 
ångfördelningen. Därvid kan den styr-
ning anses bäst, som medför det minsta 
friktionsarbetet. 

955. Störningarna i slidens rörelse 
i följd af den genom bärfjädrarnas spel 
orsakade förändringen i drifaxelns läge 
bli desto större, ju mera excenterstäng-
erna afvika från det vågräta läget. I 
detta hänseende är Walschaerts styrning 
bäst, om excenterstångens medelläge är 
vågrätt, därefter Stephensons och sedan 
Allans. Vidare äro med afseende på 
fjädringen och lagrens spelrum mellan hornblocken liksom axlarnas i lagren 
inneliggande styrningar att föredraga framför uteliggande. De på grund af 
glappningen störande rörelserna hos excenterskifvorna bli nämligen desto 
större, ju längre dessa befinna . sig från axelns midt. 
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956. I afseende på lättheten . att utföra ställa sig Stephensons och 
Allans styrningar ej väsentligt olika, helst det numera ej faller .sig svårare 
att göra en bågformad kuliss än en rak, och skillnaden i samma hänseende 
mellan dessa och Walschaerts är ej heller stor. 

957. En genom alnötning i. hål och tappar förorsakad dödgång är 
oskadligast vid styrningar med två excenterskifvor, i det att i de mest 
använda medellägena för tärningen det lineära försprånget eller i allmänhet 
slidöppningarna för veflägen i och omkring vefvens dödpunkt föga röna 
inverkan däraf. Den ena excenterskifvan drar, under det att den andra 
skjuter, och därigenom erhåller kulissens midt samma läge, som om inga 
glapprum funnes. Den största kanalöppningen minskas visserligen, men det 
har ingen betydelse. Kännbarast verkar dödgången på ångfördelningen vid 
Walschaerts styrning. 

I afseende på minskningen i slidvägarna genom dödgång äro Stephen-
sons och Allans styrningar med korsade stänger att föredraga framför dem 
med öppna. Med tärningen i närheten af kulissens midt bli nämligen af 
förut angifna orsaker försprånget nästan oberördt af dödgången, under det 
att det vid kulissens ändpunkter lider en minskning. Då det vid de yttre 
tärningslägena under vanliga förhållanden är störst vid korsade stänger, 
blir det genom slitningen i rörelsen i det närmaste lika öfver hela kulissen, 
under det att vid öppna stänger med från början minsta försprång vid 
största slidslag, skillnaden mellan minsta och största försprång ökas med 
tilltagande slitning. 

958. För att erhålla olika fyllningar böjes eller sänkes kulissen vid 
Stephensons styrning, under det att vid Walschaerts det är tärningen; som 
flyttas och vid Allans slutligen bådadera i motsatt riktning. För att utföra 
denna rörelse finnas vid alla samma anordningar: omkastningsaxel, omkast-
ningsstång och en skruf eller häfstång, förenad med omkastninsstången, 
medelst hvilken denna föres fram eller tillbaka, därvid vridande- omkast-
ningsaxeln: Vid Stephensons och Walchaerts styrningar utgår från denna 
blott en lyftlänk, vid den förra till kulissen, vid den senare till tärningen, 
vid Allans däremot två lyftlänkar, en för att flytta kulissen och en för 
tärningen. Men så fordra å andra sidan de båda förra en motvikt å om-
kastningsaxeln. 

959. En olägenhet vid Allans styrning är, att mellan slidstång och 
tärning måste finnas inskjuten en tärningsstång. Därigenom utsträckes 
styrningen på längden, och då ofta den för styrningen afsedda platsen fram-
för drifaxeln är liten, måste plats på så sätt beredas styrningen, att executer-
stängerna göras mycket korta. Men som förut antydts, medföra korta 
excenterstänger dålig ångfördelning, emedan excenterstången ej längre kan 
anses som oändligt lång i förhållande till excentriciteten. 

g. Ångans verkningssätt och arbete i en cylinder. 
960. Som förut angifvits, särskiljas fyra hufvudskeden i ångans arbete i 

en cylinder, nämligen: 1) inströmningsskedet, 2) utvidgningsskedet (ex p a n s i o n s-
p e r i o d e n), 3) utströmningsskedet och 4) sammantryckningsskedet (k o m p r e s s i o n s-
perioden). Två af dessa kunna uppdelas i ytterligare tvenne skeden; 
inströmningsskedet i förinströinnings- eller mottryeksskedet samt det egentliga 
inströmningsskedet eller fulltrycksskedet, och utströmningsskedet i förutström-
ninysskedet och det egentliga utströmningsskedet. Då kolfven af ångtrycket 
förflyttas från cylinderns ena ända till den andra, råder på ena sidan 
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kolfven fulltryck, utvidgning och förutströmning, och på den andra 
utströmning, sammantryckning och mottryck. 

961. Indikator. Medelst indikatorn kunna de anförda förloppen i 
cylindern göras synbara för ögat. Detta instrument, bild 489, består i 
hufvudsak af en liten cylinder 6, som fast-
skruf vas vid en vårta 10 å ångcylindern 
(19 bild 406), så att dess inre står i för-
ening med ångcylindern. I cylindern 6 
finnes en kolf 5, som hålles nedtryckt med 
en spiralfjäder 4. Vid kolfstången är upp- 

. 	till fäst ett litet ritstift 2, som på ett papper 
1 upptecknar förloppet af ångans verkan 
i ångcylindern. Papperet 1 står med ett  
snöre 3 i förbindelse med maskinens tvär- 
stycke och föres med detta fram och till- 	 / 14111111:111
baka. Då höjdläget af kolfven 5 eller

11 stiftet 2 motsvarar det ångtryck, som råder 
under kolfven 5, angifver höjden för de  
olika punkterna å den å papperet uppritade 
bilden, indikatordiagrammet, det tryck, som  
råder i maskinens cylinder, och då pappe

II 
- 

rets rörelse är densamma som kolivens, kan 	 #'_ 
man för hvarje kolfställning se det mot-
svarande trycket. 

962. Indikatordiagram. Under in-
strömningsskedet behåller stiftet 2 sitt högsta 

490. Indikatordiagram. 

läge och ritar linjen c-f, bild 490. Så kommer utvidgningsskedet, och 
stiftet beskrifver den krokiga linjen f-g, som sänker sig alltmer, på grund 
af att trycket under ångans utvidgning sjunker. Därefter följer förut-
strömningen, under hvilken trycket hastigt sjunker, emedan cylindern sättes 
i förbindelse med aftoppet, och hvilket angifves genom linjen g-b. Kolfven 

26 

10 

489. Indikator. 
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vänder och på vänster sida följer utströmningen, som sker under jämnt mottryck 
och angifves genom linjen h-l. Vid l börjar sammantryckningen, som räcker 
till m. Linjen m-c åter angifver mottrycks- eller förinströmningsskedet. 

Låter man genom kranen 7, bild 489, som för ändamålet har en sär-' 
skild kanal 9, luft i stället för ånga komma under kolfven 5, motsvarar 
läget af stiftet 2 den yttre luftens tryck, och på papperet uppritas strecket 
a-a, bild 490. En atmosfär lägre ligger det s. k. nollstrecket 0-0. Utgående! 
från detta angifver således p hela trycket under inströmningen och pi  trycket 
under utströmningen. Öfvertrycken därvid äro p —1 atm. och p1-1 atm. 

Det i bild 490 vi- 
sade diagrammet mot-
svarar i det närmaste 
ett, som är taget, då 
lokomotivet går mycket 
långsamt, och ångan ej 
blifvit strypt i de små 
kanalöppningarna, då sli' 
den börjar öppna eller 
just stänger ångkanaler-
na. Går lokomotivet for-
tare, strypes ångan och 
öfvergångarna mellan de 
olika skedena sker ej så 

491. Indikatordiagram. 	 tvärt, utan småningom, 
som bild 491 visar. 

963. - I stället för att papperet är fäst på en fram- och återgående 
tafia, fästes det i verkligheten på en liten trumma, som genom snöret 
vrides fram och tillbaka. Kolfslaget öfverföres ej i hela sin längd på pap-
peret, utan förminskas genom en mellan tvärstycket och trumman befintlig 
utväxling. Kolfvens 5 ringa rörelse förstoras däremot därigenom, att rit-
stiftet är fäst på en häfarm, på hvilken kolfstången till kolfven 5 verkar. 

964. Förändring af ångans arbete i en cylinder. Ju mera tärningen 
i en kulisstyrning närmas intill kulissens midtpunkt, d. v. s. intill styr-
ningens dödpunkt, desto mera minskas fulltrycksskedet eller den del af 
kolfslagets längd, räknadt från dess början; under hvilken sliden öppnar för 
ånginströmning. Om styrningen i sitt yttersta läge låter ånga inströmma. 
under 80 	af kolfslaget, minskas inströmningsskedet till 70, 60, 50, 40 .. . 
af kolfslaget, då styrningen omställes mot sitt dödpunktsläge, hvarest fyll-
ningen ännu på grund af försprånget har ett visst värde af omkring 10 %. 
Man säger, att cylindern arbetar med 80, 70, 60, 50, 40 .... X fyllning. 
Men denna förändring i fyllningen är icke den enda följ den af slidstyr-
ningens upplänkning (närmande intill dödpunktsläget); ty, som redan förut 
angifvits, ökas sammantryckningsskedet, då fyllningen minskas, liksom ,äfven 
de öfriga skedena undergå förändringar. 

När således slidstyrningen länkas upp, medför minskningen af fyll-
ningen på ena kolfsidan och ökningen af sammantryckningen på den andra. 
en minskning i ångans arbete för hvarje kolfslag. 

965. I stället för att förändra ångans arbete i cylindern med slid-
styrningen kan man förändra det medelst regulatorn. Genom att blott öppna 
densamma , litet, stryper man ångan, och trycket i slidskåpet blir mindre 
än i. pannan. Ju mera. regulatorn stänges, desto mera faller trycket hosa 
ångan, . som skall användas i cylindrarna, och desto mera minskas det af 
ångan för hvarje kolfslag i. cylindrarna uträttade arbetet. 
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För att minska ångans arbete i cylindrarna kan man således 
antingen länka upp slidstyrningen eller öppna regulatorn mindre, 
eller kan man använda dessa båda sätt samtidigt. 

966. Den bild, som indikatorn uppritar öfver ångförloppet i cylindern, 
indikatordiagrammet, lägges till grund för beräkning af arbetets storlek. Ju 
större ytan inom de af indikatorn uppritade linjerna är, desto större är det af 
ångan uträttade arbetet. Men som det på t. ex. ett tvåcylindriskt lokomotiv 
finnes två cylindrar, måste fyra diagram tagas, ett på hvarje sida om hvardera 
kolfven, för att få fram hela det arbete, som uträttas under ett hjulhvarf. 

967. För en viss hastighet framställer bild 492 indikatordiagrammen 
för olika lägen å slidstyrning och olika öppen regulatorslid. De diagram, 
som äro betecknade med samma bokstaf a, b, c, b eller e, och som ära 
grupperade i vågräta rader, motsvara en medelfyllning af 80, 60, 40, 20 och 
10 % (dödpunktsläget). Diagrammen i hvarje lodrät rad, hvilka ha samma. 
siffra 1, 2, 3, 4, 5 vid bokstafven, motsvara för hvarje rad en och samma. 
öppning för regulatorsliden, de med nummer 1 största öppningen, de med 
nummer 5 den minsta. 

Det största diagrammet al, som motsvarar det största arbetet, har 
erhållits med slidstyrningen i dess yttersta läge och regulatorn fullt öppen. 
Det minsta är g,. Bland de andra diagrammen finner man flera, som hafva 
samma storlek, om än olika form, och skulle man fylla ut sammanställningen 
med diagram för öfriga styrningslägen och olika öppen regulator, skulle de 
lika stora diagrammens antal blifva än större. Således är diagram C1  lika 
stort med ett diagram, som ligger mellan diagrammen b2  och C2  och har i 
det närmaste samma yta som b3  och a4. Alla diagram med lika stor yta utvisa 
lika arbete af ångan. 

968. Då man således på flera sätt kan erhålla samma arbete, hvilket 
sätt bör då. väljas? Det hela är en penningfråga. Det sätt är tydligen 
bäst, med hvilket minsta viktsmängd fulltrycksånga förbrukas. Men detta 
sätt kan ej utan vidare bestämmas ur ett indikatordiagram, ty samtidigt 
som ångan under fulltrycksskedet uträttar ett arbete, går en del ånga under 
samma skede förlorad därigenom, att den förtätas till vatten, ett förhållande, 
som ej är synligt å diagrammet. Det fordras därför vana och omdöme 
för att välja det rätta sättet. Af de förut anförda diagrammen c1 , b3  och 
a4, motsvarande 40, 60 och 80%, fyllning och med fullt öppen till delvis stängd 
regulator, lämnar C1  synbarligen det billigaste arbetet på grund af minsta 
ångåtgången. Men nu skulle det förhållandet kunna inträffa, att den mindre 
ångåtgången endast är skenbar därigenom, att en stor mängd ånga vid 
inträdet i cylindern öfvergår i vatten, då ångan kommer i beröring med de 
under utvidgningen och utströmningen starkt afkylda cylinderväggarna, hvar-
emot vattenbildningen i följd af mindre afkylning af cylinderväggarna är 
mindre i fallet b3. Hela ångförbrukningen vid diagram C1  skulle således vara 
större än vid b3, och man skulle naturligtvis välja sättet att köra med större 
fyllning och strypt regulator. Hvar gränsen ligger, är svårt att säga; det 
måste erfarenheten lära. 

969. Hänsynen till den förbrukade viktsmängden ånga är emellertid 
icke den enda viktiga. Alla diagrammen märkta 1, hvilka motsvara fullt 
öppen regulator, angifva, att under en viss del af kolfslaget råder samma 
fulltryck i cylindern. A andra sidan visa diagrammen märkta e, erhållna 
med styrningen i dödpunkten (10 % fyllning) betydliga mottryck på kolfven, 
förorsakade af ett långt sammantryckningsskede. Dessa tryck öka motstånds-
arbetet i maskinen. Från den synpunkten äro de diagram med lika yta för-
delaktigast, som ej ha att uppvisa för hög sammantryckning af ångan, d. v. s. 
dem, som motsvara minst 20 	fyllning. 
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970. Diagrammen C5, b4, b5, g3i e4 och e5 ha i sitt öfre vänstra hörn 
en liten ögla, som angifver, att kolfven sammantrycker ångan till ett tryck, 
högre än det, som råder i slidskåpet. Då sliden därefter öppnar för förin-
strömningen, sjunker trycket i cylindern till det i slidskåpet rådande. Den 
lilla öglan angifver en förlust af arbete, hvilken tydligen måste inträffa, då 
kolfven i onödan sammantrycker ångan till ett för högt tryck, som sedan 
sjunker, utan att ångan lämnar något nyttigt arbete. 

971. Diagrammen b5, e2, e3, e4 och e5 visa till höger ännu en ögla, 
som angifver förlust af arbete. Uppkomsten af denna ögla beror därpå, att 
trycket hos ångan vid slutet af utvidgningen eller början af förutströmningen 
högst obetydligt öfver-
stiger yttre luftens 
tryck. Då kolfven fort-
sätter sin rörelse un-
der förutströmningen, 
kommer cylindern att, 
i stället för att inne-
hålla ett öfverskott af 
ånga, suga luft genom 
afloppsröret. Som den-
na sugning sker, då 
ångkanalen på aflopps 	_ 	 -- 
sidan är föga öppen, 	

~..—._̀.. ~.̀  \-', 
strypes den insugna 	 --,.. 
luften, och trycket i 	 -..~ \ ~', 
cylindern blir lägre än 	lk, 
yttre luftens. Detta \\\ 
framgår tydligare af 	~~ 
diagram b5 återgifvet i 	~; ~~ 
större skala i bild 493. 

972. Sjunker tryc- 
ket i pannan, inträffar 
helt naturligt detsam-~~, 
ma, som då trycket ;1 
strypes med regulatorn. 	~\ Om med fullt tryck i 	\\\ 
pannan arbetet i cy- 	' ~, 
lindern motsvaras af 	 7'.._ ~' 
diagram b1 och trycket 	~~~~ 
får falla 1 kg, angifver 
t. ex. b2 det uträttade 	 — — — — 	_ 	 
arbetet, ett arbete, som 	494. Diagrammen b, och b, i bild 492 förstorade. 
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, hvilket mot- 
svarar 80 	fyllning mot 60 	fyllning i b1, således en förlust af ånga 
på grund af den större fyllningen. Det framgår häraf, huru viktigt det 
dr att alltid hålla fullt ångtryck i pannan och ej genom surf 
eller oförsiktighet låta trycket sjunka. 

973. Ett lokomotivs hastighet växlar betydligt, och denna förändring 
i hastighet förändrar ytterligare ångans arbete. Om regulator och slidstyr-
ning förbli oförändrade kvar i en gång erhållna lägen, och lokomotivets 

493. Diagram b3 i bild 492 förstoradt. 
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hastighet ökas, strömmar ångan med allt större hastighet genom de olika 
mer eller mindre trånga ställena på sin väg, och tryckfallen tilltaga. Först 
sker det, då ångan genom regulatorn lämnar pannan, därefter vid inström-
ningen i cylindern genom den smala öppning, sliden lämnar, och ,slutligen 
vid utströmningen. Från pannan till slidskåpet sjunker således trycket, 
och därefter faller det i cylindern mer och mer mot slutet af inströmnings-
skedet. I motsats härtill försenas förutströmningen, men mottrycket ökas 
vid utströmningen och under sammantryckningen. Alla dessa förhållanden, 
med undantag för den försenade förutströmningen, minska ångans arbete i 
cylindern för hvarje kolfslag; på ena sidan kolfven minskas den framdrif-
vande kraften och på den andra ökas motståndet. På diagrammet gifver 
sig detta tillkänna därigenom, att det sammandrages allt mer och mer, och 
öfvergångarna mellan de olika skedena äro svårare att urskilja. Bild 494 
återgifver två diagram (motsvarande b1  och b3  i bild 492) för en följd olika 
hastigheter, och de streckade linjerna visa de förändringar, som därvid äga 
rum med afseende på ångfördelning och tryck. 

Vid växlande hastighet erhålles således vid oförändrade lägen af slid-
styrningen och regulatorn icke lika arbete för hvarje kolfslag. Vissa lägen, 
som passa för en hastighet, kunna gifva ett dåligt utbyte af ångan vid en 
annan hastighet. 

974. Lämpligaste minsta cylinderfyllning. Ett af de lämpligaste 
lägena för slidstyrningen är det, som ger 30 	fyllning. Med större fyll- 
ning kommer ångan ej i tillfälle att utvidga sig tillräckligt, hvarigenom 
ånga onödigtvis förbrukas, och vid mindre fyllningar förtätas en del af ångan 
till vatten i cylindern, förutströmningen börjar för tidigt, och sammantryck- 
ningen blir för stor. Klart är att fyllningen 30 	afser vanliga förhållan- 
den; då större kraftbehof förefinnas, måste helt naturligt fyllningen i mot-
svarande grad ökas, hvarvid regulatorn gifvetvis skall vara fullt öppen. Med 
öfverhettad ånga kunna af förut angifna skäl fyllningar ned till 20 % användas. 

Då kraftbehofvet ej fordrar den minsta lämpliga fyllningen, utan är 
mindre än hvad som motsvarar denna, stänges regulatorn något, men man 
får ej för mycket strypa ångan, som alltid bör inkomma i slidskåpet med 
ett tryck, något högre än det, som uppnås vid slutet af sammantrycknings-
skedet. Skall arbetet minskas mycket, bör det hellre ske genom att ytter-
ligare länka upp slidstyrningen. 

975. Förhållandet mellan ångas tryck och rymd under utvidgnings-
skedet. Då ångan utvidgar sig, blir dess rymd större och dess tryck mindre, 
och dessa förändringar ske efter en bestämd lag, som med tillräcklig nog-
grannhet kan uttryckas så, att trycket aftager i samma mån som rymden 
tilltager (stycket 84). 

I bild 495 föreställer linjen BC kolfslagets i en cylinder längd, men 
angifver på samma gång rymden af cylindern. Denna är i bilden delad i 
10 lika delar. Hvarje del utgör således 1/lo  af cylinderrymden, men betecknar 
också 1/10  af slagets längd. Från ändarna B och C samt från hvarje del-
streck äro linjer dragna vinkelrätt mot BC till linjen RD på ett visst afstånd 
från BC. Linjen RB angifver storleken på ångtrycket i cylindern under 
fulltrycksskedet, och trycket antages vara 12 kg per kvcm. Linjen är delad 
i 12 lika stora delar, hvarje del således motsvarande ett tryck af 1 kg. 
Fulltrycksskedet varar medan kolfven går från B till G, d. v. s. under 
3/10  (30 %) af slagets längd. Den därvid i cylindern instängda ångan intar 
således en rymd, som är 3/lo  af hela cylinderrymden. Sedan kolfven passerat 
läget 3, börjar ångan utvidga sig, och då kolfven kommit till läget 4, har 
dess rymd ökats från 3/10  till 4/l0  af cylinderrymden och är således 4/3  gånger 
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större, hvadan trycket är 4/3 gånger mindre eller 8/4 x 12=9 kg per .kvcm. 
l~Tär kolfven kommit till läget 5, har ångans rymd ökats från 3/10 till 5/10 af 
cylinderrymden och är följaktligen 5/3 gånger större, hvarför trycket är lika 
många gånger mindre eller 3/5 x 12=7,2 kg per kvcm. På samma sätt erhålles 
trycket i läget 6 lika med 3/6 x 12= 6 kg per kvcm, i läget 7 lika med 8/7 x 12 
=5,1 kg per kvcm, i läget 8 lika med 3/3 x 12=4,5 kg per kvcm, i läget 9 
lika med 3/, x 12=4 kg per kvcm och slutligen vid kolfslagets slut i läget 10 
lika med 3/10 x 12=3,6 kg per kvcm. Sammanbindas de så erhållna punk-
terna, som angifva trycket vid vissa skeden af utvidgningen, erhålles krok-
linjen EF, hvilken angifver, huru trycket sjunker under utvidgningsskedet. 

976. Ångans arbete. För hvar och en af de tre första tiondelarna 
af kolfslaget, bild 495, är ångans arbete lika och antages för enkelhetens 
skull för hvarje del vara lika med 1. Under fjärdé tiondelen utvidgar sig 
den instängda ångan, så att dess tryck, som i början af denna del var det-
samma som under fulltrycksskedet, vid slutet af densamma blott är 3/4 af 
fulltrycket, emedan ångan då intager en 4/3 gånger så stor rymd. Om 
trycket under hela fjärde tiondelen varit oförändradt detsamma som i dess 

12 a 12 	12 8 12 

11 

10 
9 

t 8 2 7 

5,, 
2 7/90 
	 45 

11/20 
13/28 

o3 1 2 .3 Lf 
i1 	5 	6 	7 

495. Diagram utvisande ångans arbete i en cylinder. 

början, skulle älven under denna tiondel arbetet varit lika med 1. Hade 
återigen trycket under hela fjärde tiondelen varit endast 8/4 af begynnelse-
trycket, skulle det utvecklade arbetet i jämförelse med det under hvar och 
en af de tre första tiondelarna betecknas med 3/4 och angifves i bilden af 
ytan abed. Men som synes, faller icke trycket på en gång från 12 till 9 
kg, utan först småningom, och man finner, att det utvecklade arbetet måste 
motsvara ett medeltryck ef, som ligger midt emellan 12 och 9 kg. Det 
utvecklade arbetet under fjärde tiondelen måste följaktligen älven vara medel-
talet mellan. 1 och 3/4, således lika med 

1+ 4 7 
2 — 8 -0,88. 

På samma sätt fås medelarbetet under femte tiondelen att vara 

4 + 5_27 
2 	40 — 0967. 

6 

(4 s 
4 

a' 3 
2 
1 

1 a 1 748 

4 
9 

7,2 
6 

45112 17/48 

4 

19/60 

c 
8 	9 10e 
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Under sjätte tiondelen är det 

3 3 
5 +  611 _ —0,55, 

2 	20 

under sjunde tiondelen 

under åttonde tiondelen 

under nionde tiondelen 

3 3 
6 +  7-13  = 0,¢6, 2 28 

3 3 
7 + 8 

45  = 0,40, 2 112 

3 3 
8 + 9  17 

2 	48
_0,35, 

och slutligen under sista och tionde tiondelen 

3 3 
9 + 10 19  _ __0,32. 

2 	60 

977. Sammanräknas de under hvarje del uträttade arbetena, erhålles 
ångans arbete under hela kolfslaget: 

Arbetet under l:sta delen 	  = 1 
» » 	2:dra » 	  = 1 
» » 	3:dje » 	  = 1 
» » 	4:de » 	  = 0,88 
» » 	5:te   = 0,67 
» » 	6:te 	» 	  = 0,66 
» » 	7:de » 	  = 0,46 

8:de » 	  = 0,4o 
» » 	9:de » 	  = 0,36 
• » 	10:de 	» 	  = 0,32 

Arbetet under hela slaget vid 30 % fyllning =6,63. 

978. Användes fulltryck under hela slaget, skulle det utförda arbetet 
vara lika med 10, men då skulle också den förbrukade ångmängden vara 
10/3  = 31/3  gånger större. Af denna ångmängd erhölle man emellertid vid 
3/lo (30 °°) fyllning, således en utvidgning af 70 ,°‘, ett arbete lika med 

31/3  X 6,63 = 22,1. 

Om af två lika viktsmängder ånga den ena får verka i en cylinder 
med fulltryck under hela kolfslaget, den andra får utvidga sig 70c/, af 
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kolfslagets längd, uträttar ångan i senare fallet ett mera än dubbelt så stort 
arbete mot i förra fallet eller 22,1 = 2,21 gånger så stort. 

979. I verkligheten blir förhållandet icke fullt så gynnsamt, ty trycket 
minskas något fortare än rymden ökas. Ofvanstående förhållande 2,21 vid 
30 	fyllning är därför något för stort och är i verkligheten 2,18. 

I efterföljande sammanställning angifves det arbete, som utföres af en 
viss ångmängd, dels då ångan får arbeta med fullt tryck hela tiden, d. y. s. 
utan utvidgning, dels då ångan får utvidga sig. 

Arbetet vid 100 	(full) fyllning 	 = 1 
» 	» 	80 » 	»   = 1,25 

» 	70 »   = 1,39 
» 	» 	60 » 	»   = 1,53 
» » 	50 » 	 = 1,68 . 
» » 	40 »   = 1,91 
• » 	30 »   = 2,18 
» » 	20 » 	»   = 2,57 

Denna sammanställning visar, att det af 
lika ångmängder (naturligtvis med lika begyn- 
nelsetryck) utförda arbetet är jämförelsevis 
större med ju mindre fyllning, d. v. s. 
med ju större utvidgning ångan får 
arbeta. 	 V 'V 

980. Ångfördelningen, då slidstyrning-
en står i dödpunkten. Om 
man inställer styrningen på 
dödpunkten, är det kulissens 
midtpunkt, som för tärning-
en och således silden, och 
slidens rörelse blir sådan, 
som om den fördes af en 
excenterskifva El, bild 496, 
rakt motsatt vefven Kl, d. 
v. s. med en försprångsvin- — 
kel = 90°. Ångfördelningen 
blir densamma för framåt-
som backgång. Vid framåt-
gång börjar, vänster om kolf-
ven räknadt, utvidgnings- 
skedet, då excenterskifvan 	x6 intager läget E$ och vefven 

af slaget under förinström- 496. Ångfördelningen, då slidstyrningen står i dödpunkten. 

det motsatta läget K2 . För- 
utströmningen börjar vid 	4 , 
lägena E» och 1{3 , samman-
tryckningsskedet vid E5 och 
R5  och slutligen förinström-
rungen, då excenterskifvan 
intager läget Es och vefven 
det rakt motsatta läget R3. 
Som synes, tillryggalägger 
kolfven en lika stor del 
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ningen och själfva inströmningsskedet, liksom äfven under sammantrycknings-
och utvidgningsskedet. Men motståndet på ena sidan kolfven och ångans 
arbete på den andra utjämna icke hvarandra, ty ångans medeltryck under 
utvidgningen är betydligt större än under sammantryckningen. Afven om 
det är möjligt att köra ett lokomotiv med slidstyrningen i dödpunkten, så 
är det icke tillrådligt af, skäl, som förut framhållits. Det i bild 496 fram-
ställda diagrammet är detsamma som diagrammet el i bild 492. 

981. Gång med stängd 
regulator. Då regulatorn 
stänges, utlägges slidstyr- 
vingen i sitt yttersta läge, 
motsvarande den riktning, 
i hvilken lokomotivet går. 
Det rullar därvid lättare, 

i 	~C2 	 och slider och cylindrar spa- 
ras. Antingen regulatorn 
är öppen eller stängd, när 

i 	 lokomotivet går, rör sig 
sliden på samma sätt, 

fis' ~6.•~1t 	,ciC, 	öppnande och stängande 
de olika ångkanalerna på 
samma tider och för sam-
ma kolflägen. Äro, bild 
497, E,, £2, E3, E4, E6 och 
E6 lägena för excenter- 

	

X61 	 i I 	skifvans medelpunkt vid 

	

I 	I 	I 	början af de sex skedena 
af ångfördelningen hän- 

~n 

II 	 v, 	I 
Ir 	 förda till kolfvens vänstra 
I, 	 sida, så äro K,, 1(2 , 14, 1(4, 
II JL5 	 K5 och K6 motsvarande 
I I 	I 	 I 	 lägen för veftappen och 1, 
I I 	_ 	I 	 2, 3, 4, 5 och 6 kolfvens 
iiiiiiii ...9" oiiÅØiiir.v.wr iii~i~seriiiii iii  	samtidiga lägen. 

~~ 	982. Under kolfvens 2 	 gång mellan lägena 1 och 
I 	 i 	 2 står baksidan af 

I 

._. _L_ . _ 
	

__ kolfven i förbindelse 
et oh 

I 
r ._____H.____. 

 

15 	
117 

kolfven 
ids s med 	

ådko c 
I 	 mer en sugning i 

pr ~iH..  i~i~miiii~iiiii~ii .1,2iiiiiiiiif27/ ~ii~oyØi 	detta tomt som det 
är på ånga, då re- 
gulatorn är stängd. 
I slidskåpet uppstår 
således luftförtun-

ning, hvarvid på slidens undersida, hvilken genom afloppskanalen står i 
förbindelse med blästerröret och därigenom med yttre luften, bildas ett 
öfvertryck, som till slut lyfter sliden från slidplanet, så att gaserna från 
rökskåpet sugas in i slidskåpet och cylindern. 

Under kolfvens väg från läget 2 till läget 3 har rummet bakom kolfven 
förbindelse hvarken med slidskåpet eller med afloppet. Den i cylindern 
inneslutna gasen utvidgar sig, emedan dess rymd alltmera ökas. Samtidigt 

497. Gång med stängd regulator. 
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sjunker dess tryck, så att när kolfven kommit i läget 3, och förbindelsen 
med afloppet öppnas, insugas i cylindern under kolfvägen 3-4 genom aflopps-
röret de varma rökgaserna från rökskåpet. På återväg från läget 4 till 
läget 5 skjuter kolfven genom afloppet ut gaserna ur cylindern för att 
sedan mellan lägena 5 och 6 sammantrycka den gas, som ännu finnes kvar 
i cylindern. Slutligen vid läget 6, då sliden öppnar ångkanalen, trycker 
kolfven ut den sammanpressade gasen i slidskåpet. 

983. Då gaser sammantryckas, upphettas de. Här är gasen redan 
varm, emedan den tages ur rökskåpet. Sammantryckningen höjer tempera-
turen än mera, och den därigenom ytterligt varma gasen förbränner smörj-
oljan i cylindern, och fara uppstår, att den blanka cylinderytan förstöres. 
Dessutom åstadkommer gasen dels under sin utvidgning, dels under samman-
tryckningen ett motstånd, som alltefter cylindrarnas storlek verkar hämmande 
på lokomotivets rörelser. För att förebygga denna olägenhet förses därför 
stora cylindrar med de i styckena 811-816 beskrifna luftvägsventilerna. 

Samma förlopp äger rum på kolfvens andra sida. Verkningarna äro 
så mycket mindre, ju kortare utvidgnings- och sammantryckningsskedena 
äro, och som dessa äro minst med slidstyrningen fullt utlagd, är detta skälet, 
hvarför slidstyrningen bör vara så inställd, då lokomotivet rullar med 
stängd regulator. En bidragande orsak härtill är äfven, att sliden skall få 
tillfälle att göra hela sitt slag, så att en jämnare slitning af hela slidspegeln 
äger rum. 

På grund af nu anförda förlopp är det särskildt nödvändigt att tillse, att, 
då lokomotivet med frånslagen ånga rullar utför långa lutningar, cylindrar 
och slider bli väl smorda. 

984. För att förhindra den skadliga insugningen af rökgaserna i cy-
lindrarna förses slidskåpen och ofta äfven afloppsröret med de i bilderna 
422-424 visade luftinsläppningsventilerna. Genom ventilen å slidskåpet 
suges luft under kolfvägen 1-2, bild 497, och genom ventilen å aflopps-
roret under kolfvägen 3-4. En luftinsläppningsventil å slidskåpet gör 
således icke en dylik å afioppsröret öfverflödig. 

985. Särskildt vid kolfslider är det viktigt, att ej säga nödvändigt, att 
använda luftinsläppningsventiler, emedan dessa slider antingen sakna eller i 
ytterst ringa grad besitta förmågan att »slå ifrån». Kolfslider, utan luft-
insläppningsventiler på slidskåpen, åstadkomma ett mycket stort motstånd 
mot lokomotivets rörelse. 

986. Motånga. För att hejda ett tåg, kan det någon gång vara 
fördelaktigt att insläppa motånga i cylindrarna, hvarmed menas att så för-
ändra ånginströmningen, att ångan i stället för drifvande verkar hämmande 
på rörelsen. Detta sker genom att inställa slidstyrningen för en riktning, 
motsatt den, i hvilken lokomotivet går. Går lokomotivet framåt, är det back-
excentern, som vid påsläppt motånga för sliden. I bild 498 framställes ång-
förloppet därvid. Då vefven från sin vänstra dödpunkt vrider sig i pilens 
riktning (lokomotivet tänkes därvid gå framåt från vänster till höger å bilden), 
föres sliden af backexcentern El, hvilken i detta läge håller ångkanalen öppen 
det lineära försprånget. Ånginströmning äger därför rum, tills sliden stänger 
ångkanalen i vef- och excenterläget K2—E2 . Kolfven har därvid gått från 
1 till 2, hvarefter ångan utvidgar sig, tills sliden kommit i läget B3, då den 
blifvit förd så mycket åt sidan som inre öfverskottet och börjar öppna 
ångkanalen för aflopp. Kolfven befinner sig i läget 3 och går lokomotivet 
långsamt, sjunker trycket på en gång till yttre luftens tryck och ångutström-
ningen fortfar, tills kolfven i läget 4 vänder och fortsätter ännu, sedan kolfven 
vändt och kommit till läget 5, då ångkanalen åter är stängd, och ett sam- 
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mantryckningsskede börjar, hvil-
ket i kolfläget 6 aflöses af det 
betydliga mottrycket från den i 
cylindern mot kolfven inrusande 
ångan, hvilket mottryck varar till 
slagets slut. 

Af diagrammet framgår, att 
det är ett mycket litet drifvande 
arbete, som härvid utvecklas, mot-
svarande linjerna 1-2-3-3, 
men däremot ett betydligt häm-
mande arbete, angifvet genom 
linjerna 5— 6 	6 1. 

987. Skedena under ångför- 
3Ç delningen äro följande: 1-2 in-

strömningsskedet, 2-3 ut- 
vidgningsskedet, ; 	~~\~►~ ~;  	3-4 förut- 
strömningsskedet, 4-5 ut- i 

I 	 g strömningsskedet, 5-6 sam- 

	

ii 	 mantryckningsskedet och 

	

I 	 6-1 förinströmningsskedet. 
Förutströmnings- liksom förin- 

i 	 6 ! 	strömningsskedena upptaga en 
I 	 h 	; 	betydlig del af slaget. 

Jämföres denna ångfördelning 
med den vanliga framgår, att 

	

' 	ångfördelningsskedena äro om- 
vända således, att det skede, som 
under vanliga förhållanden är in-
strömningsskede, blir förinström- 

_ 	ningsskede, utvidgningsskedet blir 
sammantryckningsskede, utström-
ningsskedet blir förutströmnings- 
skede och omvändt. 

498. Ångfördelning vid-motånga. 	 988. I verkligheten blir dock 
ej motångdiagrammet sådant som 

bild 498 framställer det, utan genom ångans strypning i ångkanalerna för-
ändrar det utseende i vida högre grad än ett diagram, motsvarande vanliga 
förhållanden och med lika stor fyllning. Bild 499 åskådliggör detta. De 
prickade linjerna 1-2-3-3-4-5-6-6-1 angifva motångdiagrammet, 
då någon strypning af ångan ej äger 
rum, men verkliga utseendet på dia- - 
grammet visar ytan abcbc. Som synes a  _ 	~ 
äger på slutet af mottrycksskedet en 
tryckstegring rum, i det linjen ca sti-
ger. Detta beror därpå, att den en 
gång för mottrycket använda ångan 
åter pressas in i pannan, hvarvid en 
tryckstegring uppstår i cylindern. Ytan 
alblclbl¢1 angifver storleken af ett dia-
gram vid framåtgång och med lika 
fyllning Den senare ytan är större än 
den förra; det arbete som ångan 
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uträttar vid framåtgång är således betydligt större än det, då 
motånga användes. Den föreställningen, att, eftersom ett lôkomotiv med 
största fyllning kan draga upp ett tåg för en stigning, det också genom mot-
ånga skall kunna stanna tåget, då det går utför samma stigning, är således 
falsk och ej öfverensstämmande med verkliga förhållandet. Och ju större 
tågets hastighet är utför en lutning, desto mindre hämmande kraft bjuder 
motångan, ty ångans strypning i ångkanalerna verkar desto ofördelaktigare 
på det hämmande arbetet, ju större hastigheten är. 

989. Endast i yttersta nödfall bör motånga användas som bromsmedel. 
Ty under kolfvägen 3-4, bild 498, har i verkligheten ångutströmningen 
mycket snart tagit slut, och i stället suger koifven genom afloppsröret in de 
varma gaserna från rökskåpet. En gång inne i cylindern sammantryckas 
dessa redan varma gaser under kolfvägen 5-6, hvarvid deras temperatur 
ytterligare höjes, och slider och cylindrar utsättas för förstörelse. Den in-
stängda gasen blandar sig sedan med mottrycksångan och inpressas jämte 
denna i pannan, hvarigenom det kan bli svårt att få injektorerna att mata 
(stycket 508). 

990. Om skenorna äro slippriga, kan motångan stanna hjulen eller få 
dem att vrida sig åt motsatt håll trots tågets påtryckning. Detta fall är 
skadligt för maskineriet och minskar dessutom betydligt verkan af motångan. 

991. På många håll, om ej här i landet, är användningen af motånga 
tillåten i stor utsträckning. För att därvid upphäfva den skadliga insug-
ningen af rökgaserna genom blästerröret, insprutas i detta ånga eller varmt 
vatten, som således i stället inkommer i cylindrarna. 

992. I samband härmed må påpekas, huru viktigt det är, att, om 
någon gång motånga måste användas för att hejda ett tåg, å drifhjulen 
verkande broms först lossas, innan motånga påslappes. Göres ej det, stanna 
hjulen ofelbart, bromskraften blir mindre och hjulringarna slitas platta, 
hvilket har . till följd, att lokomotivet, utan att eljest behöfva det, måste 
intagas å verkstad för hjulens omsvarfning. Hvilken förlust det innebär 
inses lätt. 

5. Slider. 

993. Formen på den vanliga enkla sliden växlar betydligt, beroende 
på dess anordning och de fordringar, som ställas på densamma. I det föl-
jande redogöres för några af de vanligast använda sliderna. 

994. Kanalslid. För att bereda ångan möjlighet att hastigare in-
komma i cylindern och således strypas mindre, förses ofta sliden, särskildt 
till stora cylindrar, med 
en i dess rygg belägen öf- 	 JC 
nerström k anal R, bild 	 ,4". 	if  ff~~~''',, 
500, hvi

lken 
en utmynnar i 

slidens täckplan. Slid- 1% /~om~i~iii~iii~~ 
planets yttre kanter C ~~ 
och Cl äro så afpassade, 
att, då slidens kant e skall 	 ' ~i~ Al4 öppna ångkanalen vid E, 	~, ~/ ti 	 ti 
i bene 

 
slidkanalens kant cl står e \ 	3 	 ~\" 3, 6 \ 
i beredskap att skjuta 	 ' 
öfver slidplanets kant C1. 
Rör sig sliden ytterligare 
åt höger, strömmar ånga 500. Kanalslid. 
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in i vänstra ångkanalen dels mellan kanterna e och E, dels genom kanal-
mynningen bi el och vidare genom kanalen R och mynningen be. Genom 
denna anordning erbjudes ångan, då ångkanalen öppnas, en dubbelt så 
stor inströmningsöppning, som då öfverströmningskanal ej finnes. - På ång-
fördelningen i cylindern har öfverströmningskanalen ingen inverkan. 

995. Aflastad slid. På den vanliga planslidens ryggsida verkar det 
i slidskåpet rådande ångtrycket, hvilket pressar sliden mot slidspegeln. Under 
sliden verkar äfven ett tryck, afloppsångans, men detta är ringa, då det i 
allmänhet högst obetydligt öfverstiger den yttre luftens. 

Genom slidens pressning mot slidspegeln uppstår, då sliden rör sig, en 
betydlig friktion, för hvars öfvervinnande åtgår arbete. Med ett tryck i 
slidskåpet af 10 kg per kvcm och en storlek på sliden af 350 X 250 mm 
blir hela trycket . på sliden, om man fråndrager trycket underifrån, omkring 

7 500 kg. Den kraft, som 
_ 	erfordras för att skjuta sli- 

7' 	-' 7 - ~~ 	den, är beroende på ytornas 
beskaffenhet samt smörjnin- 
gen, men kan uppskattas 
till omkring 350 kg. Om 
slidens slag för ett visst läge 
af slidstyrningen är 100 mm, 
tillryggalägger sliden under 
ett hjulhvarf 200 mm — 0,2 

Y/4 	 sn 
1u w 

II Mr r
. h 

tiO 

501. Slid med Turners aflastning. 1: 5. 

m. 	Det för slidens förflyttning förbrukade arbetet, uttryckt i kilogrammeter, 
är 350 X 0,2 = 70 kgm. Om hjulen göra 3 hvarf i sekunden, förbrukar 
således hvarje slid ett arbete af 3 x 70 = 210 kgm i sekunden eller båda 
tillsammans 420 kgm i sekunden, d. v. s. 5-6 hästkrafter. 

996. Det är således ett betydligt arbete, som kräfves för att flytta en 
dylik slid, och har man därför sökt minska det genom att aflasta sliden från 
en stor del af trycket. Detta sker genom att på ryggsidan af sliden anbringa 
en ångtät afstängning, som hindrar ångtrycket i slidskåpet att verka på en 
del af sliden. Man kallar detta att aflasta sliden.. Aflastningsanordningar 
finnas af flera olika slag. 

997. Turners aflastning, bild 501. Denna utgöres af en kolf 1, ång-
tätt inpassad i en cylinder 3 å slidens rygg. Tätningen mellan koff och 
cylinder åstadkommes genom ett par tätningsringar i spår i kolfven. Kolf-
vens öfverdel är något utvidgad, och öfverkanten är planad, så att, då den 
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tryckel mot det likaledes planade 
slidskåpslocket eller mot ett vid detta 
fäst motplan, en ångtät anliggning 
erhålles. Kolfven pressas mot planet 
dels genom fjädern 2, dels genom 
ångtrycket på yttersidan. Cylindern 
3 saknar botten, och därigenom står 
kolfvens inre i ständig förbindelse 
med afloppskanalen 4, och en kolf-
vens yttre diameter motsvarande 
yta af sliden är aflastad. Aflastnin-
gen hindrar ej sliden att slå ifrån. 
Denna aflastningsanordning, som 
under en följd af år mycket an-
vändts, ersättes numera af den vida 
enklare amerikanska aflastningsan-
ordningen. 

998. Amerikansk (Thomas) 
aflastning, bild 502. Aflastningen 
åstadkommes medelst en invändigt 
konisk ring 3, som ångtätt trycker 
dels mot en från slidens rygg upp-
stående kant 5 med en mot ringens 
koniska yta svarande yttre konisk 
yta, dels mot ett ställbart. motplan 
6, med skrufvar 1 fäst i slidskåps-
locket. Genom hålet 7 står rummet 
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06 

503. Aflastningsring till slid med amerikansk 
aflastning. 1: 3 och 1: 6. 

inom ringen i förbindelse med 
afloppet 8. 

Ringen tryckes mot konen 
såväl som mot motplanet dels 
genom ångtrycket, dels i följd af 
sin egen spänstighet, i det att 
ringen, som bild 503 visar, svarf-
vas med något mindre diameter 
än konen och sedan skä-
res upp; a visar ringen 
ospänd och b ringen 
spänd öfver kanten å sli-
den. Skarfven tätas med 
ett vinkelformadt stycke 
9, som noga passas intill 
ring och motplan. 

För att, om ringen 
brister, förhindra att de-
lar af densamma falla 
ned på slidplanet och - 

`. 	 där tränga sig mellan 
slid och kanalöppning 
och förorsaka skada, är 
sliden utomkring ringen 
försedd med en ränna 4, 
som upptager bitarna af 
ringen. 

Motplanet får ej 
skrufvas ned så långt, 
att det hindrar sliden 
att tillräckligt slå ifrån, 
utan ett mellanrum på 

ur 	 minst 3-5 mm måste 
alltid finnas mellan motplanet och kanten 5. Motplanets afstånd afpassas med 
brickorna 2. 

Större slider förses med två aflastningsringar. 

ifIME 

} 
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999. Richardsons aflastning, bild 504. Aflastningen erhålles genom fyra 
tätningsstafvar 4 af fyrkantigt tvärsnitt, hvilka ligga i spår i och 2 på 
slidens öfversida, bildande en rektangel. Stafvarna glida vid slidens rörelse 
mot ett i slidskåpslocket med skrufvar 6 fäst motplan 5 och hållas tryckta 
mot detta antingen genom ångtrycket eller • vid tomgäng genom i spåren 
under stafvarna inlagda bladfjädrar 7. Dessa fjädrar medgifva äfven sliden 
att slå ifrån. Stafvarna skola täta emot motplanet och dessutom mot inner-
sidan af spåren i sliden. Genom hålet 3 står rummet öfver den aflastade 
ytan i förbindelse med aftoppet. 

1000. Kolfslider. För att göra den 
enkla sliden så fullständigt aflastad som 	 Fri  
möjligt utföres den såsom kolfslid, i det att 
de båda täckytorna å den vanliga plansliden 
utföras cylindriska. Slidskåpets insida måste  äfven ha cylindrisk form. Såväl tillopps- 
som afloppskanaler föras rundt om sliden. 
Själfva den cylindriska slidspegeln är van- 
ligen 

 
icke gjuten i ett stycke med cylindern  

eller med slidskåpet, utan gjord för sig, 	 \ \ 
emedan det eljest skulle vara svårt att be-  
arbeta kanalmynningarna. Slidspegeln eller 	 r 	\ 
slidfodret gjutes helst af hårdare gjutjärn ''  '' 	 = 
än 	cylindern. Fodret utgöres vanligtvis af 	Nîi / 	Ve  ==r - '  ` 	aNl 
två mantlar, som kunna utbytas, då de äro 	4 ,  _ __  „4 û 
förslitna; en för hvarje koff å kolfsliden. 	, ~_   

1001. Statens järnvägars äldre koff- c 	0: ; _-;__f 0 ' 
slid, bild 505. Slidkroppen är af gjutjärn och 
utgöres af tvenne med hvarandra genom ett 	i  
mellanstycke 8 förenade kolfvar 3. Ena 	__i  / 	  _ 
halfvan . af hvardera kolfven är samman- 	• ~, 
gjuten med mellanstycket, men det hela 	v ~   
sammanhålles därigenom, att kolfvar och 	~F__  j',̀~   
mellanstycke klämmas fast å slidstången 4 
mellan ansatsringen 9 och de båda muttrarna 	r 
5, så att sliden sitter orubbligt fast på slid- 	., 	

ø 	GM 
vjr stången. I kolfvarna äro upptagna spår, 	1---~ 	____ 

och i hvarje spår är inpassad en uppskuren 	~' 	-_  	~,~ 
tätningsring 6. Ringen vill fjädra utåt, men 	I 	+7 i L -  *4 

fjädringen begränsas af ringformiga ansatser 	-  Kkaq 	eggiL -.••'4. 	o 
i å kolfvarna, hvilka ansatser ingripa i spår 	;  %r\f`~ "~ 	i 	74 
i ringen sålunda, att vid vanlig diameter hos 	i 	— — 
slid och ringar, ansatserna hafva anliggning 	1 	, 
mot spårens i ringarna insida 2. Denna an- 	, ti., --t--  „x 	o 
liggning erhålles dels genom ringens fjäd- 
ringskraft utåt, dels genom trycket hos ånga, 	II,  ~ .ol  7_  h~ \\\w 
som genom ett fint hål 7 inkommer mellan    s~ \ 	å 	L   
ringen och kolfven. Ifrågavarande anligg-
ning åstadkommer äfven en god ångtätning  
mellan koff och ring. Mellan spårens i rin-
gen yttre sida och ansatserna å slidkolfven 
finnes däremot ett spelrum, hvilket möjlig-
gör ringens fjädring inåt, hvarigenom en 
fastklämning af sliden i slidskåpet ej kan 

27 

06 

o 

Ô 

o
03 
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äga rum vid ojämn utvidgning af slid och slidskåp. Mot fodret får ringen ej 
trycka, men den skall vara inslipad möjligast tät, utan att gå för styft. Den 
utvändiga diametern å ringen, uppskuren och fri, är 0,5 — 1 mm större, än 
då ringen är insatt. Sliden användes å lokomotiv litt. L. 

1002. Tilloppsångan inkommer mellan de båda slidkolfvarna, således 
inre ånginströmning, hvarigenom slidstångspackningarna endast behöfva täta 
mot afloppsångan, som utströmmar på slidkolfvarnas utsidor. 

Kolfslider, hvilka liksom denna medgifva ångan tillträde bakom ringarna 
och ha dessa fjädrande utåt, äro ej fullt aflastade, emedan från aflastning är 
undandragen ringbredden. 

1003. Vid cylindrar med kolfslider, hvilka sakna egenskapen att 
kunna lyfta sig, »slå ifrån», är det i allmänhet nödvändigt att förse cylinder-
locken med säkerhetsventiler för att förhindra cylindrarnas eller lockens 
sprängning genom för högt tryck under sammantryckningsskedet eller genom 
vatten, som inkommer i cylindrarna (stycket 805). Vid här beskrifna kolfslid 
äro dock säkerhetsventilerna mindre behöfliga, då tätningsringarna å sliden 
genom sin förmåga att fjädra inåt i viss mån ersätta planslidernas förmåga 
att kunna slå ifrån. 

	

12 3 	 3 2V n4 E  

	

—rom` ,.., 	 ~ -+- 
t"~ 	

y 	 , 	C ,CI 	

WII 

~~ 	 ~ti 

	

Iv  %//%/, 	j 	~~~) 	6  t~ 	
_._ 	

\`j 11.0 / ia 
\Y 	 .~,..~,c. 

	

/fr' 	 7 r,.,,ß, ~, -, 	13 

I  	 eiheitJAMILIr 

L 	\ mmt,,, 	`V 	u~w~,vv1~ '''''1,''.w\"Uiv1U~\' 	
\'''\~.~ ‘ 	

 1L~1 \\.\\ 	,. \_\_,,,,,,. 	,":41. ,;7,r 

506. Statens järnvägars nyare kolfslid. 1: 8. 

1004. Af denna slid förekomma tre olika former. 1) Den nu beskrifna. 
ursprungliga formen; 2) vidare en form, vid hvilken de båda kolfvarna ej ära 
förenade genom ett mellanstycke, utan, för att sliden skall bli så lätt som 
möjligt, äro fastskrufvade hear för sig på slidstången — användes å lokomotiv 
litt. A — samt 3) slutligen en form lika den i bild 505. Den skiljer sig dock 
från denna därigenom, att under det att sliden i bild 505 sitter fullkomligt 
fast å slidstången, är nu omtalade slid fäst så, att den kan röra sig vinkel-
rätt mot slidstången, är hvad man kallar själfinställande, så att om slid-
stången ej är fullt rätt inpassad i sina styrningar, en ojämn slitning af slid 
och foder undvikes. För den skull skola muttrarna 5 så åtskrufvas, att 
sliden ej fastklämmes på stången. Dock får intet spelrum finnas mellan 
slid och slidstång i dennas längdriktning. Sliden användes å lokomotiv 
litt. E och S. 

En olägenhet vidlåder dock denna slid. På grund af att den är sj älf-
inställande, kommer sliden genom sin tyngd att trycka med undersidan mot 
slidfodret och fodret och sliden att slitas mest därstädes. Denna olägenhet 
är afhjälpt å följande slid. 
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1005. Statens järnvägars nyare kolfslid, bild 506. De båda slid-
kolfvarna 1 och 4 af gjutjärn äro hvar för sig fästa å slidstången, och 
mellan dem är inpassadt ett ihåligt mellanstycke 8 af gjutstål. Tätnings-
ringen 2 å hvarje kolf svarfvas först med en utvändig diameter, 2 mm 
större än den slutliga, hvarefter ringen uppskäres som bild 507 visar samt 
inskrapas ångtätt vid ytorna 11. Härefter hopklämmes ringen, så att 1 mm 
spelrum erhålles i skarfven och svarf vas rundt om till rätt storlek. På 
sidorna om ringen finnas spår 12. Dessa ha till ändamål att upptaga 
de i bild 506 visade stålringarna 6, genom hvilka ringen hålles ihop, så 
att den ej kan fjädra utåt. Tätningsringarna skola gå lätt och tätt i fodret, 
utan att spänna mot detsamma.  

Sliden, med inre inströmning, 	 U är försedd med öfverströmnings- gj 
kanal, hvars mynningar 3 utmynna 
i hvar sin tätningsring och förenas 
med hvarandra genom mellanstyc- 
kets 8 hålighet.

Yt 
	

~/ 
tätningsringen 

n 5 2, 
ytan

lan k 7fv
mellan n 
en och 	,  ~~~~ AM' 

skifvan 10 å mellanstycket 8 och ~~  
tätningsringen samt ytan 9 mellan 	507. Skarf för tätningsring till sliden i 
ansatsringen å slidstången och kolf- 	 bild 509. 1: 3. 
ven skola vara ångtätt inslipade 
för att förhindra ångan att på otillåtna vägar strömma genom sliden. När 
slidkolfven är fastskrufvad på slidstången samt kall, får tätningsringen ej 
vara fastklämd mellan ytorna 5 och 7, utan endast ytterst lätt beröras af 
dessa, så att ringen är rörlig för hand. Genom ett par knaster hindras 
ringen att vrida sig. 

1006. Då ånga strömmar till sliden, tryckes den fjädrande skifvan 10 
mot tätningsringen och klämmer fast den. Dessförinnan' har dock ringen 
på grund af sin rörlighet intagit ett riktigt läge. Vid denna slid är det 
således ej själfva sliden utan tätningsringarna, som äro själfinställande, och 
då dessa äro lätta, uppstår ej någon betydlig slitning. Emedan stålringarna 
6 hindra tätningsringarna att fjädra ut, är sliden därjämte fullständigt af-
lastad. Sliden användes å lokomotiven litt. B. och R. 

6. Slidstyrningens olika delar. 

1007. Slidstången. Plansliden bör helst vara förbunden med slid-
stången så, att denna under inga förhållanden hindrar sliden att ligga mot 
slidplanet, älven sedan detta såväl som sliden blifvit afnötta. Likaledes får 
slidstången ej hindra sliden att, då så erfordras, lyfta sig. Detta ändamål 
uppnås därigenom, att slidstången formas till en ram eller bygel, bild 508, som 
omger sliden, och som endast styr den i slidplanets riktning. Slidens och 
slidbygelns anliggningsytor mot hvarandra skola noga arbetas, och något 
glapprum får ej finnas emellan dem. Slidstången är i sin fria ända van-
ligen något konisk samt försedd med ett eller två kilhål för slidstångens 
fästande i slidstångshufvudet. Ofta fortsätter, såsom bilden visar, slidstången 
på andra sidan bygeln. Denna stång löper i den i bild 421 visade styr-
hylsan och har till ändamål att gifva bättre styrning åt slidstången. 

Huru slidstängerna för kolfslider äro utförda framgår af bilderna öfver 
dessa slider. 
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1008. Slidstângshufvud- Slid 
stångshufvudet förmedlar förbin- 

	

I 	 delsen mellan slidstången och slid- f 	e 	 

styrningens öfriga delar. 
~~/ 	 Bilderna 509-511 visa några 

slidstångshufvuden. I hylsan 1 
\.~ ~/ 	 fästes slidstången med en kil. 

För att få ett fast förband och 
hindra, att glappning uppstår, är 
slidstången ofta i ändan försedd 
med ett passningsstycke 13, bild 

- 	— 	 — 
 

—==:).—  506 och 508. Tjockleken af detta 
passningsstycke afpassas så, att 
slidstången vid hårdt indrifven kil 
bottnar i hålet i hylsan 1. Medelst 
en hult genom hålet 2 är slid-
stångshufvudet förenadt med styr-
ningens öfriga delar. Hufvudena 
i bild 509 och 510 äro försedda, 
det förra med en fyrkantig, det 
senare med en rund tapp 3. 
Denna är afsedd som styrning för 
slidstången, hvarför den är inpas-
sad i en särskild styrhylsa. 

1009. Tärningsstång. Huru 
denna är anordnad framgår af 
bilderna af de olika slidstyrnin-
garna. Oftast ligger en af de 
främre axlarna hindrande i vägen 
för stången och den måste därför 
erhålla en mer eller mindre krökt 
form, bild 470. 

Huru slidstyrningen mellan 
tvärstycket och slidstången vid 
Walschaerts och Helmholtz' styr-
ningar äro anordnade framgår af 

— bilderna 482 och 486. 
1010. Excenterskifva. Att 

en excenterskifva icke är annat 
än en veftapp, hvars diameter är 
stor i förhållande till dess längd 
och till diametern på den axel, 
på hvilken den är uppsatt, är förut 
påpekadt. Excenterskifvans före-
träde framför en vanlig veftapp 
är, att den kan uppsättas hvar som 

• helst på drifaxeln. Men då den 
utan olägenhet kan fästas på 
axelns ända, användes därstädes 
hellre en vanlig veftapp i form 
af en motvef, bild 140, emedan 

510. Slidstångshufvud. 1: 10. 	511. Slidstångs denna är lättare att utföra och 
hufvud. 1:10. arbetar med mindre friktion. 

508. Slidstång med bygel. 1: 15. 

_  
411:11:111u1 niallin 1=1= 

509. Slidstångshufvud. 1: 10. 
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512. Excenterskifva. 1: 10. 
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Excenterskifvorna 
göras af gjutjärn eller 
hårdt gjutstål. För att 
kunna uppsättas på 
axeln göres de i två 
delar, bild 512 och 513. 
Dessa delar samman-
hållas medelst kilar 
eller muttrar 1 och 
bultar 2, och för att 
förband et skall bli mera 
pålitligt, låter man den 
ena delen gripa in i 
den andra med ett hak 
3. Genom en kil hind-
ras skifvan att vrida 
sig å axeln. 

För att excenter-
ringen ej skall glida 
af skifvan åt sidorna, förses skifvan i 
kanterna med spår 4, i hvilka excenter-
ringen är infälld. 

1011. Excenterring. En excenter-
ring smides af mjukt götstål eller gjutes 
af martin samt fodras med hvitmetall. 
Mera sällan förekomma excenterringar af 
gjutjärn. För att kunna anbringas å ex-
centerskif van göres ringen i två delar, 
hvilka sammanhållas med skrufbultar 2, 
bild 514 och 515. 

Som nyss nämndes, har excenter-
ringen en särskild form, bild 516, som 513. Sammangjutna excenterskifvor. 1: 10. 
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516. Skärning af excenter- 
ring. 1: 2. 

I 	 , 

J 

517. Excenterring med stång. 1: 15. 

518. Excenterring med stång. 1: 15. 
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2/ 

515. Excenterring med stång. 1: 15. 

svarar mot glidytan å 
excenterskifvan. 

Någon gång smides 
den 	ena half van af ex- 
centerringen i ett stycke 
med excenterstången, bild 
517. 

De båda delarna af 
ringen ligga antingen tätt 
intill hvarandra eller ock 
finnas mellan deras an-
liggningsytor mellanlägg 
3. Genom att afpassa mel-
lanläggens tjocklek kunna 
excenterringarna hopta-
gas, då de blifvit slitna 
och börja glappa. På 
grund af en excenterskif-
vas stora diameter är has-
tigheten i on kretsen stor, 
hvarför excenterringen 
slites fort. 
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519. Motvefstång. 1: 15. 
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1012. Excenterstång. Excenterstångens tvärsnitt är vanligen fyrkantigt, 
någon gång i -formadt. Ar excenterstången ej smidd i ett stycke med 
excenterringen, slutar den vanligen åt ringen med en fot 4, bild 515, som 
fästes vid ringen med skrufvarna 5. Mellan foten och excenterringen finnes 
mellanlägget 7, och genom att göra detta tjockare eller tunnare kan excenter-
stången förlängas eller förkortas. Stundom afslutas excenterstången åt ringen 
till med en fyrkantig tapp, som infälles i ett motsvarande stycke af excenter-
ringen och där fästes medelst skrufbultar, bild 518. 

It kulissen slutar excenterstången med en gaffel 1, bilderna 515, 517 och 
518, som omfattar kulissen och är försedd med ett bulthål 6 med eller utan 
stålbussning, eller också slutar stången med ett enkelt slutet lager 1, bild 514, 
för bulten, som förenar stången med kulissen. 

En särskild form får excenterstången för uteliggande Walschaerts eller 
Helmholtz' styrning. Stången liknar en vefstake och har det utseende, bild 
519 visar. 

1013. Då en kuliss föres af två excenterstänger, kan kulissen icke upp-
hängas så, att den kommer midt för båda excenterskifvorna, utan en eller 
båda excenterstängerna måste krökas åt sidan för att kunna fästas i kulissen. 

520. Kuliss för Stephensons slidstyrning. 1: 10. 
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521. Kuliss för Allans slidstyrning. 1: 10. 

Det är tydligt, att en excenterstång 
genom att krökas blir något för-
svagad, och som dragningen i den-
samma blir sned, blir nötningen 
mellan ring och skifva ojämn. A 
lokomotiv, som hufvudsakligast gå 
framåt, förläggas kuliss och excenter-
skifvor så i förhållande till livar-
andra, att excenterstångenfrån fram-
åtexcentern blir rak och den andra 
krokig. Äro excenterstängerna för-
sedda med gaffel, förlägges helst 
den erforderliga snedheten i gaffeln, 
bild 515 och 518, så att själfva 
stången blir rak. 

1014. Kuliss. Kulissen före-
kommer i allmänhet under två olika 
former. Den vanliga kulissen, hvars 522. Kuliss för Walschaerts slidstyrning. 1: 10. 
båda sidostycken ligga det ena bak- 
om det andra i lokomotivets längdriktning, och hvilka upptill och nedtill äro 
förenade med hvarandra, bilderna 520-522, och kulissen med två jämnlöpande, 
bredvid hvarandra liggande sidostycken af fyrkantigt tvärsnitt, bild 523. 

1015. Kulissen i bild 520 är afsedd för Stephensons slidstyrning. 
De båda sidostyckena 2 och 3 äro i ändarna förenade genom slutstycken 1 
och 6 och fasthålles medelst genomgående bultar. Denna anordning är vid-
tagen, för att tärningen 4, som på sidorna är försedd med styrkanter, skall 
från ändarna kunna trädas in mellan kulissens sidostycken. Tärningsstången 7 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



425 

är ej gaffelformad, utan är med en bult fäst vid tärningens ena sida. Excenter-
stängernas ändar äro gaffelformade och gripa om kulissen. Hålen i kulissen 
för fästbultarna äro försedda med härdade stålbussningar. Kulissen är på 
midten upphängd i lyftlänken. 

1016. Kulissen i bild 521 är afsedd för Allans slidstyrning • och 
är utförd i ett stycke. Tärningen 3 skjutes in från sidan i kulissen, men 
för att den skall vara styrd sidovägen, griper tärningsstången 4, hvars ända 
är gaffelformad, om tärningen på båda sidor. Kulissen är upphängd i sin 
midtpunkt medelst tvänne lyftlänkar 1, som med bultar äro fästa i ett på 
kulissens bakre sida fäst U-formadt stycke eller bygel 2. 

523. Kuliss för Helmholtz' slidstyrning. 1: 10. 

1017. En kuliss för Waischaerts styrning återgifver bild 522. 
Excenterstången är fäst nedtill vid 1, och i vid ramverket fästa lagerbockar 2 
är kulissen lagrad medelst tvänne tappar 3, fastskrufvade en vid hvar af 
dess sidor. 

1018. Kuliss med två bredvid hvarandra liggande sidostycken visas i 
bild 523. Den är afsedd för Helmholtz' styrning och är därför rak. Ge-
nom vid sidostyckena 1 och 2 smidda 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 523 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. 
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1019. Omkastningsaxel. Slidomkastningsaxeln, af hvilken bilderna 
524 och 525 återgifva tvenne olika anordningar, är lagrad i lager, fästa vid 
ramverket. Axeln . i bild 524 är afsedd för Allans styrning. I häfarmen 
1 är omkastningsstången fäst, i 3 lyftlänkarna för tärningen och i 4 de 
för kulissen Tapparna 2 utgöra lagergångarna. Häfarmarna äro med kilar 
fästa vid axeln. Axeln i bild 525 är afsedd för någon af de andra styr-
ningarna. Häfarmen 1 utgör fäste för omkastningsstången, i 3 äro lyft-
länkarna för kuliss eller tärning fästa och i häfarmen 4 anbringas motvikten 

eller en spännfjäder med samma 
y 	— p- 	 3 	 1 	syfte. Häfarmarna äro smidda 

	

Î/ 	 eller gjutna i ett stycke med axeln. 
1020. Omkastningsstång. 

_ 	För att kunna vrida omkastnings- v—,  2 	axeln, så att tärning och kuliss 
intaga det för hvarje särskildt 
tillfälle önskade läget i förhållande 
till hvarandra, är omkastnings-
axeln genom omkastningsstången 
förenad med en häfarm (spak) 

	 -.19 eller skruf, som handhafves af 
föraren från dennes plats i hytten. 

1021. Omkastningsspak. 
Omkastningsspaken, bild 526, ut-

göres af en stång 2, upp-
till försedd med ett hand-
tag. Den är med bulten 
5 fäst vid lagerbocken 8 
och med bulten 7 förbun-
den med omkastnings-
stången 6. Spaken föres 
utefter en tandad båge 4 
och kan med tillhjälp af 
regeln 3, som lyfts och 
sänks medelst den lilla 
häfarmen 1, inställas i 
olika lägen. Står spaken 

/ 	 rätt upp, befinna sig tär- 
ning och kuliss i sin 

	 _ döda punkt. Utväxlingen 
mellan spak och omkast- 

	

525. Slidomkastningsaxel. 1: 20. 	 ningsaxel är sådan, att då 
spaken föres framåt, in-

ställas sliderna för framåtgång och omvändt, då spaken föres bakåt. 
En fördel med användningen af omkastningsspak är, att sliderna hastigt 

kunna inställas för den ena eller andra riktningen, men någon större nog-
grannhet kan ej ernås vid valet af olika fyllningsgrader, på grund af att 
tänderna i tandbågen måste sitta på ett visst afstånd från hvarandra, och 
således spaken blott kan inställas i ett fåtal lägen. Lämpligast är spak å 
växlingslokomotiv, för hvilka hastiga förändringar af rörelseriktningen ofta 
påkallas. 

1022. Omkastningsskruf, bild 527. Omkastningsskrufven 2 är lagrad 
i en särskild bock 13. Denna är af plåt eller gjutes den af stål. Bocken 
är fäst vid ramverket. De båda kemlagren 1 och 10 för skrufven äro af 

2 

524. Slidomkastningsaxel. 1: 20. 
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526. Omkastningsspak. 1: 15. 

rt 
Art 

fir AAA 

40  3 
i it 	13 

gulmetall. På skrufven, som van-
ligen är tregängad, löper en lång 
mutter 3 af gulmetall, delad i två 
delar, sammanhållna genom skruf-
var. Genom bulten 12 är omkast-
ningsstången 14 förbunden med mut-
tern. Vrides skrufven medelst vefven 
9, flyttas muttern, och en dragning 
eller skjutning uppstår i stången 
14, och omkastningsaxeln vrider sig; 
tärningens och kulissens läge ändras. 
Vefven är försedd med ett tandadt 
hjul 8, mellan hvars tänder ingriper 
en hake 7. Denna fasthålles i sitt 
läge genom en liten fjäder 6, antingen 
haken är uppslagen vid vefeens 
kringvridning eller sänkt mellan tän-
derna, då haken låser vefven i ett 
bestämdt läge. 

A bockens öfversida finnes en 
skala 4, hvarå en vid muttern fäst 
visare 5 angifver de olika fyllnings-
grader, som sliden lämnar vid slid-
styrningens olika ställningar. För 
den skull är skalan stämplad för 
vissa fyllningar Vid kompound-
lokomotiv äro ofta två olika fyll-
ningar angifna bredvid hvarandra. 
Den ena afser högtrycks- och den 
andra lågtryckscylindern, i hvilken -
senare i allmänhet användes en större 
samtidig fyllning än i högtryckscy-
lindern (stycket 1044). 

Då visaren står på skalans midt, är slidstyrningen i sin dödpunkt. 
Utväxlingen mellan skruf och omkastningsaxel är sådan, att då vefeen vef-
vas åt höger, flyttar sig muttern med visaren framåt från midtläget, och 

527. Omkastningsskruf. 1: 10. 
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lokomotivet rör sig framåt med allt större fyllningar i cylindrarna. Vrides 
vefven därefter åt vänster, minskas fyllningarna för att, sedan visaren pas-
serat midtläget, åter ökas. Lokomotivet rör sig bakåt. 

A en del lokomotiv förlägges omkastningsskrufven utanför hytten, och 
inom denna finnes då endast en klenare skruf, utefter hvilken löper en mutter 
med visare, som angifver fyllningsgraden. 

1023. Då taming och kuliss blifvit slitna, uppstå stötar i slidstyrningen, 
hvilka stötar fortleda sig till omkastningsanordningen och där förorsaka 
ristningar, som göra densamma glapp. När så skett, måste muttern 3 tagas 
ihop. Det är för den skull muttern är delad. Mellan delarna finnes ett 
mellanlägg 11 och genom att förändra dess tjocklek, kan glappningen mellan 
mutter och skruf borttagas. Ofta fastlåses muttern med en särskild skruf. 

1024. På några lokomotiv för Karlstad—Munkfors järnväg är det omkastnings-
axeln, som fastlåses. Dessa lokomotiv äro försedda med tryckluftbroms, och genom en 
liten ventil i förbindelse med haken 7 släppes tryckluft till eller från en cylinder, hvars 
kolf verkar på en bandbroms, som bromsar fast omkastningsaxeln. Slås haken upp, lossas 
bromsen, fälles den ner, bromsas axeln. 

1025. Det är af vikt, att glappningen i slidstyrningen är så ringa som 
möjligt, ty ju större glappningen är, desto ofördelaktigare inverkar den på 
ångfördelningen (stycket 957). 

7. Slidernas inställning. 1) 

1026. En god slidstyrning bör lämna en riktig ångfördelning, när 
sliden under rörelsen gör lika stora utslag å ömse sidor om slidspegelns midt. 

Huru noga arbetet än utföres, uppstå dock alltid större eller mindre fel 
å längderna till de olika delarna af slidstyrningen. Dessa fel uppstå såväl 
vid nytillverkning som vid underhållet. Afven är det svårt att så noggrant 
fastsätta excenterskifvorna å axeln, att ej mindre fel insmyga sig. 

1027. Alla dylika småfel afhjälpas genom en efterinställuing af sli-
derna och kallas slidstyrningens reglering. 

Denna inställning företages efter olika grunder. 
1). Dels så, att de största öppningarna mellan ångkanalerna och sliden 

fram och bak bli lika stora. 
2). Dels så, att sliderna afstänga kanalerna vid lika kolfställning, d. v. s. 

vid lika cylinderfyllningar, (hvilket lättast afläses å tvärstyckets styrskenor, 
där tvärstycket angifver motsvarande läge hos kolfven) och 

3). Dels så, att vid vefvens dödpunktslägen kanalöppningarna, d. v. s. det 
lineära försprånget, blir lika å ömse sidor. 

Det första sättet är det minst riktiga, och det andra gifver ofta ett godt 
utbyte. Det tredje sättet är det, som oftast användes. 

De båda senare sätten användas mången gång tillsammans, och genom 
en förståndig jämkning dem emellan bör den bästa ångfördelningen kunna 
erhållas. 

1028. Tillvägagångssättet därvid är följande, hvarvid iakttages, att 
hvarje slid inställes särskildt för sig. 

Först bestämmas hvardera vefvens dödpunktslägen. Man 
ställer för det ändamålet den vef, hvars dödpunkter skola bestämmas, under 
en viss godtycklig vinkel mot våglinjen, afsätter medelst ett i vinkel böjdt 
ritstift 2, bild 528, hvilkets ena spets hålles i en bestämd punkt (ett körn-
slag 3) i ramverket, t. ex. i fotplåten, ett märke 5 på hjulringen och af -
märker samtidigt med ett skarpt stift på ena styrskenan det läge 6, som ena 

' Efter A. Lundberg: Lokomotivet. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



429 

ändan af tvärstycket samtidigt intager. Därpå vrides hjulet öfver död-
punkten, tills samma ända af tvärstycket åter noga inträffar vid 6. Vefven 
står nu i en lika stor vinkel under dödpunkten som förut öfver densamma. 
I detta läge göres med ritstiftet ytterligare ett märke 1 på hjulringen. Dessa 
båda märken 5 och 1 iukörnas på lika afstånd från hjulringens innerkant. 
Afståndet 1-5 delas midt itu i punkten 4, som skall ligga på lika afstånd 
från hjulringens innerkant som 1 och 5. Märket 4 inkörnas äfven. Därefter 
vrides åter hjulet, så att ritstiftets ena spets träffar märket 4 och vefven står 
då i sin ena dödpunkt. På samma sätt erhålles den andra dödpunkten. 

Slidstyrningen inställes därpå för »fullt framåt» och drifhjulet vrides, 
så att vefven kommer först i sitt ena och därpå i sitt andra dödpunktsläge, 
hvarvid försprången uppmätas. Detta sker antingen med en spetsig träkil, som 
bestrykes med krita på båda sidor och nedstickes i öppningen mellan slidens 
kant och ångkanalens, hvilken öppning just utgör det lineära försprånget. 
Där märkena efter de båda kanterna synas, mätes kilens tjocklek. Eller 
också kan man begagna sig af två tunna skifvor, på hvilka man afritat 
sliden på den ena och slidplanet på den andra. Den senare skifvan fast-
sättes framför eller bakom slidskåpet, under det att den andra skifvan, fast- 

5 

L 	 i 	
528. Slidstyrningens reglering. 

satt vid slidstången eller dess förlängning, får röra sig utmed den fasta 
skifvan. Genom dessa skifvor kan slidens rörelse på slidspegeln följas och 
försprånget omedelbart uppmätas. 

Skulle försprången ej vara lika stora, skjutes sliden öfver åt det håll, 
där öppningen är störst. Om ej särskilda anordningar finnas härför, åstad-
kommes förskjutningen genom att öka eller minska mellanlägget mellan 
framexcenterstången och motsvarande excenterskifva, eller om stång och 
excenterring äro i ett stycke genom att stuka eller räcka ut stången. 

På samma sätt förfares, då slidstyrningen är inställd för »fullt back» 
samt äfven för någon mellanställning t. ex. 30 X fyllning framåt. 

1029. Sedan försprången genom passning blifvit lika, under-
sökas fyllningarna. Dessa kunna, som förut är nämndt, afläsas å styr-
skenorna, om man blott, då vefven står i sina dödpunkter, utmärker tvärstyckets 
ändlägen. Fyllningarna böra vara lika på båda sidor om kolfven; d. v. s. 
kolfvens afstånd från hvardera ändläget, då sliden stänger ångtilloppskanalerna, 
skall vara lika. Är så ej förhållandet, förskjutes sliden något framåt eller till- 
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för 1 kg vatten af 0°  
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baka allt efter behof, hvarigenom man söker få fyllningarna mera lika, äfven 
om därigenom fordran på lika försprång måste något uppoffras. 

Genom att på detta sätt jämka mellan fyllningar och för-
språng, erhålles den bästa ångfördelningen. 

1030. Då en god ångfördelning icke alltid kan erhållas vid alla fyll-
ningar, bör vid slidinställningen eftersträfvas, att det bästa utbytet erhålles vid 
det läge af slidstyrningen, hvarmed lokomotivet vanligast arbetar, sålunda 
hos snälltågslokomotiv omkring 30 	fyllning och hos godstågslokomotiv 
50. Vid öfverhettningslokomotiv äro motsvarande fyllningar 20-25 °o 
och 30-35 'X. 

Växlingslokomotiv som arbeta lika mycket framåt som back och i regel 
med största fyllning, behöfva endast ha sliderna inställda för denna. 

För att möjligen befintlig glappning i de olika maskindelarna ej skall 
inverka menligt på slidernas inställning, måste drifhjulet alltid vridas åt 
samma håll, som lokomotivet tankes skola gå, således vid slidernas inställ-
ning för framåtgång alltid framåt och för backgång alltid back. 

För att möjliggöra drifhjulens vridning, utan att lokomotivet föres 
framåt, inpassas mellan skenorna under drifhjulsflänsarna trissor, på hvilka 
drifhjulen få hvila. Vridningen af dessa trissor sker genom en sparr eller 
en utväxling. 

IV. Kompoundlokomotiv. 

1. Allmänna betraktelser. 

1031. De ångtryck, som numera användas i lokomotivpannor, uppgå 
till minst 10-12 kg öfvertryck, ja ofta ända till 14-16 kg. Högt panntryck 
är fördelaktigt, då det möjliggör en väsentlig besparing af ånga och därmed 
äfven af bränsle. 

1032. Den för förvandling af 1 kg vatten af 0° till mättad vattenånga 
af viss temperatur erforderliga värmemängden uttryckt i värmeenheter erhålles 
i efterföljande sammanställning XIV. 

Sammanställning XIV. 
Ångas tryck, temperatur och värmemängd. 
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Af denna sammanställning är den sista lodräta raden af särskildt in-
tresse. Den säger, att om vatten af 0' förvandlas till ånga med 1 kg absolut 
tryck (stycket 94), åtgå för hvarje kg vatten 637 värmeenheter. Stegras därefter 
ångtrycket till det 2-, 5- eller till och med 16-faldiga, erfordras därtill blott 
en motsvarande ökning af 6, 18 och 31 värmeenheter, således endast 1/106,  
1/a5 och  1/20  af den för uppnåendet af 1 kg tryck erforderliga värmemängden. 
Det höga ångtrycket erhålles således i jämförelse med det lägre mycket billigt. 
Men nu är för lika arbetsutbyte i en cylinder en vida mindre mängd hög-
spänd ånga behöflig än ånga med lägre tryck, då den förra kan utvidga sig 
mera. Hand i hand med ångbesparingen går naturligtvis bränslebesparingen; 
därför den öfver allt rådande sträfvan att höja ångtrycken. 

1033. Skall ångan väl utnyttjas, måste den lämna cylindern med ett 
lågt tryck; således små fyllningar och stort utvidgningsskede användas. Men 
utvidgar sig ångan betydligt, är dess värmegrad vid utträdet ur cylindern 
väsentligt lägre än vid inträdet. Såsom redan förut påpekats, afkyles i följd 
däraf cylinderväggarna under utvidgningsskedet. 

Utströmmar ångan exempelvis med 1,2 kg. absolut tryck, är den blott 
104° varm, hvaremot färskånga med ett absolut tryck af 12,5 kg är 189° varm. 
Gifvetvis måste därför en del af den vid hvarje kolf slag i cylindern inström-
mande färskångan förtäta sig till vatten, som i form af små droppar afsätter sig 
på kolfeen och cylinderns väggar. Detta betyder en omedelbar förlust. (För-
hållandet är ej detsamma med öfverhettad ånga). Ju större färskångans och 
afloppsångans värmeskillnad är — det s. k. temperaturfallet — desto mera 
ånga öfvergår i cylindern till vatten. Höga ångtryck och små fyllningar, 
således stort utvidgningsskede, kunna därför icke ekonomiskt utnyttjas i 
en cylinder. 

1034. Men låter man ånga med t. ex. 12,5 kg absolut tryck först till 
en del utvidga sig i en cylinder ungefär så mycket, att den lämnar cylindern 
med 4,5. kg absolut tryck, således 147° varm, och därpå sänder den in i en 
andra cylinder, i hvilken den utvidgar sig ända till utströmningstrycket 1,2 
kg absolut tryck, är temperaturfallet i första cylindern blott 189-147 = 42° 
och i andra cylindern 147-104 = 43', under det att vid utvidgningen i 
endast en cylinder temperaturfallet skulle vara dubbelt så stort (= 85°). 
Trots samma totalutvidgning med en trycksänkning från 12,5 till 1,2 kg för-
tätas i de två cylindrarna mindre ånga, än hvad som skulle skett i den 
enda cylindern. Förtätningsförlusterna äro mindre, således äfven ång- och 
bränsleförbrukningen. 

1035. Kompoundmaskin. En maskin, i hvilken ångan först får verka 
i en cylinder och därefter i en andra, kallas kompoundmaskin, och de därmed 
förbundna of van omnämnda stora fördelarna är det, som ha beredt kom-
poundmaskinerna de framgångar, de haft, först som sjömaskiner och fasta 
maskiner och sedermera vid lokomotiv. 

Vid en kompoundmaskin erhåller således den ena cylindern ånga af 
högtryck omedelbart från pannan och kallas därför högtryckscylindern, un- 
der 	t att den andra mottager den från den förra cylindern utströmmande 
lågspända ångan, hvarföre den kallas lågtryckscylindern, och från hvilken 
ångan, sedan den utfört sitt arbete, utsläppes genom afloppsröret. 

1036. Som vefvarna till de båda cylindrarna ej samtidigt inträffa i sina 
dödpunkter, emedan de äro ställda i 90° vinkel mot hvarandra, har lågtrycks-
kolf ven redan tillryggalagt en del af sitt slag, när högtryckskolfven slutat 
sitt, och den i högtryckscylindern använda ångan börjar utströmma ur cy-
lindern. Men som någon ånginströmning i en cylinder ej får äga rum, sedan 
kolf ven börjat ett nytt slag, emedan den efterströmmande ångan skulle ut- 
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öfva en stöt på kolfven, och därjämte arbete gå förloradt, måste lågtrycks-
cylinderns slid redan ha stängt tilloppskanalen till denna cylinder, då ång-
utströmningen från högtryckscylindern börjar. Men hvart strömmar aflopps-
ångan från högtryckscylindern, eftersom tilloppet till lågtryckscylindern är 
stängdt? För att mottaga ångan från högtryckscylindern insättes mellan de 
båda cylindrarna en behållare, äfven kallad receiver (uttalas: resiver), från 
hvilken lågtryckscylindern liksom ur en särskild panna erhåller sin ånga. 

1037. I bild 529, I—IV, förtydligas ångans verkningssätt i en kom-
poundmaskin. 
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529. Ångans verkningssätt i en kompoundmaskin. 

I. Högtryckscylinderns kolf befinner sig i sitt vänstra ändläge. Färsk-
ånga från pannan strömmar till vänster in i högtryckscylindern, och på kolf-
vens högra sida utströmmar ångan till behållaren B. Förbindelsen mellan 
behållaren och lågtryckscylinderns vänstra sida är kort förut afstängd, så att 
till vänster om kolfven i denna cylinder befinner sig ångan i utvidgningsskedet. 
Från lågtryckskolfvens högra sida strömmar ångan ut genom afloppsröret. 
Uppenbarligen blir härvid den i behållaren och till höger om kolfven i 
högtryckscylindern befintliga ångan något sammantryckt och detta desto mera, 
ju mindre behållarens rymd är. 
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II. Har lågtryckskolfven kommit till sitt högra ändläge, står cylindern 
till vänster om kolfven i förbindelse med afloppsröret och erhåller till höger 
om kolfeen ånga från behållaren. Högtryckscylinderns högra sida afger 
samtidigt ånga till behållaren. Till vänster i högtryckscylindern råder ång-
inströmning och därefter utvidgning. 

III. Högtryckskolfven har kommit till sin högra vändpunkt. Till 
höger om kolfven inströmning, till vänster utströmning i behållaren. Låg-
tryckskolfven står på midten af sitt slag. Förbindelsen mellan behållaren 
och lågtryckscylinderns högra sida är redan stängd. Till vänster i denna 
cylinder utströmmar ångan genom afloppsröret. 

IV. I dessa kolflägen erhåller lågtryckscylindern från behållaren ånga 
på kolfvens vänstra sida, och den högra står i förbindelse med afloppsröret. 
Samtidigt inströmmar färskånga till höger i högtryckscylindern, och från 
vänster sida strömmar afloppsångan till behållaren, hvari trycket något sjun-
kit, i följd af att lågtryckscylindern samtidigt erhåller ånga från densamma. 

Därefter börjar förloppet på nytt med kolflägena I. 
Trycket i behållaren, som samtidigt utgör mottrycket under utström-

ningsskedet för högtryckscylindern, är enligt ofvanstående ej oföränderligt, 
utan växer under första hälften af högtryckskolfvens slag för att sedan åter 
sjunka, då ånginströmningen i lågtryckscylindern äger rum. 

1038. En kompoundmaskin består således egentligen af två maskiner, 
en högtrycksmaskin, bildad af högtryckscylindern, samt en annan maskin, 
en lågtrycksmaskin, bildad af lågtryckscylindern. Den senare skiljer sig 
från en vanlig maskin blott därigenom, att den ånga, som drifver den, ej kommer 
omedelbart från pannan, utan från en särskild behållare. En kompound-
maskin kallas därför äfven ofta en hög- och lågtrycksmaskin. 

1039. Øgtrycket i behållaren bör alltid vara något lägre än slut-
trycket i högtryckscylindern efter utvidgningsskedet, liksom något högre än 
begynnelsetrycket för inströmningsskedet i lågtryckscylindern. 

Angan strömmar ut ur högtryckscylindern och dess tryck sjunker något, 
och samma viktsmängd ånga aflämnar behållaren till lågtryckscylindern. Om 
ej någon del af denna ånga öfvergår i vatten, skulle ångans rymd ökas, då 
trycket faller. I en lämpligt anbragt behållare förtätas ej ångan, men så är 
ej förhållandet i cylindrarna. Under inströmningsskedet i lågtryckscylindern 
förtätas en del af ångan till vatten, hvarigenom ångmängden under detta 
skede minskas. Men samma förhållande råder äfven i högtryckscylindern, 
ehuru under utströmningsskedet det bildade vattnet på grund af det lägre 
trycket i behållaren åter öfvergår i ånga. Därigenom ökas den utströmmande 
ångans rymd. Rymdökningen under utströmningsskedet från högtryckscylin-
dern och minskningen i rymd under inströmningsskedet i lågtryckscylindern 
motväga hvarandra i det närmaste. 

1040. Sedan ångan inkommit i lågtryckscylindern, skall den ytterligare 
utvidga sig, hvarför lågtryckscylinderns rymd måste vara större än högtrycks-
cylinderns. Som båda cylindrarna ha lika slaglängd, måste den förras kolfyta, 
således dess diameter, vara större än högtryckscylinderns. Lågtryckscylin-
derns rymd (kolfytans storlek) väljes vanligen 2 till 3 gånger så 
stor som högtryckscylinderns; behållarens rymd växlar mellan 
11/2  till 2 1/2  gånger högtryckscylinderns. Dock bör man i allmänhet 
välja storleksförhållandet mellan de båda kolfvarna så, att medelvärdet af 
hela trycket på hvarje kolfyta och det därmed i hvarje cylinder utförda 
arbetet utfaller möjligast lika. 

På grund af olikheten i storlek mellan cylindrarna kallas ofta högtrycks-
cylindern lilla cylindern och lågtryckscylindern stora cylindern. 

28 
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1041. Vid jämförelse mellan en kompoundmaskin och en maskin med 
endast en cylinder må först påpekas, att kompoundmaskinen vid hvarje 
kolfslag tager en viss rymd ånga med det i pannan rådande trycket och af-
lämnar en ångmängd, som utvidgat sig till stora cylinderns rymd. För-
hållandet mellan dessa båda rymder angifver ångans utvidgning. Om 
man insläpper samma rymd ånga direkt från pannan i en maskin, som 
till enda cylinder har kompoundmaskinens lågtryckscylinder, har vid ut-
strömningsskedets början ångan i denna enda cylinder utvidgat sig lika 
mycket som i kompoundmaskinen. 

1042. Genom temperaturfallets fördelning på två cylindrar vinnes icke 
blott ett bättre utnyttjande af ångans arbete, utan äfven andra fördelar. 
Sålunda bli ångförlusterna på grund af otäthet mellan kolfvar och cylindrar 
eller mellan slider och slidplan mindre i följd af den mindre tryckskillnaden 
mellan de båda kolfsidorna eller på båda sidor om sliden, än hvad fallet är, då 
ångan får arbeta i endast en cylinder. Af samma skäl blir afnötningen af 
slider och slidplan mindre, emedan de tryckas mindre hårdt mot slidplanen, 
äro således på den grund till en del redan aflastade. 

Slutligen äro i hvarje af en kompoundmaskins cylindrar ångutvidgningen 
mindre än i cylindrarna till en likvärdig tvillingmaskin. Växlingen i trycket 
och följaktligen i den kraft, som drifver kolfven, är mindre från slagets 
början till dess slut. Maskineriets delar ansträngas mindre, och den drifvande 
kraften är mera jämnt fördelad under ett hjulhvarf. Detta medför, att ett 
kompoundlokomotiv har lättare att draga ett tungt tåg uppför en stigning, 
då hastigheten är ringa, än ett lika starkt tvillinglokomotiv. 

En kompoundmaskins fördelar bero icke på, att i densamma 
några hos ångan förborgade bättre egenskaper komma till syn e 
utan endast därpå, att ångans allmänna egenskaper på ett bättre 
sätt utnyttjas. 

1043. Kompoundmaskinens användning för lokomotiv. Sedan schweiz-
aren Mallet år 1876 lyckats utföra ett fullt användbart kompoundlokomotiv, 
utvecklades dessa mer och mer och erhöllo en mängd olika anordningar. 

För att undvika en för stor lågtryckscylinder, svår att anbringa på 
lokomotivet i brist på plats, delas den ofta i tvenne mindre, hvarderas rymd 
lika med hälften af den storas, hvilka båda förses med ånga från behållaren. 
Ofta användas på samma lokomotiv två högtrycks- och två lågtryckscylind-
rar. Man bildar därvid två grupper cylindrar med två i hvarje, en hög-
trycks- och en lågtryckscylinder, eller anbringar man i ena gruppen de båda 
högtryckscylindrarna och i den andra de två lågtryckscylindrarna. Denna 
uppdelning minskar betydligt påkänningarna i maskineriet, hvarigenom loko-
motivets gång blir lugnare, och därigenom kunna fyrcylinder-kompound-
lokomotiv anses såsom en förbättring. 

Behållaren (receivern) utgöres vid lokomotiv af ett stort rör, förlagdt 
inuti rökskåpet och krökt efter dess väggar. Genom att behållaren är så 
anbragt, skyddas den från afkylning, ja, man kan till och med beräkna, att 
ångan i densamma något öfverhettas på grund af värmen från rökgaserna. 
Någon gång anbringas å behållaren en säkerhetsventil, som begränsar trycket 
i densamma. 

1044. Fördelaktigaste fyllningen. En kompoundmaskin i allmänhet, 
som ständigt skall lämna ett lika eller obetydligt växlande arbete, låter man 
arbeta med fyllningar, som äro lika med eller ligga i närheten af de för-
delaktigaste, och är arbetet då så jämnt som möjligt fördeladt mellan cylind-
rarna. För ett, lokomotiv, af hvilket kräfves ett mycket föränderligt arbete, 
måste slidstyrningarna så ordnas, att vid de olika fyllningsgraderna ett 
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möjligast lika arbete erhålles i båda cylindrarna. För att uppnå detta, 
göres den samtidiga fyllningsgraden i cylindrarna olika och störst i lågtrycks-
cylindern. 

Enligt gjorda iakttagelser äro de i efterföljande sammanställning XV 
angifna samtidiga fyllningsgraderna lämpliga, hvarvid lågtryckscylindern 
lämnar ett något mindre arbete än högtryckscylindern, hvilket åter medför 
en lugnare gång,iän om förhållandet vore omvändt. 

Sammanställning XV. 

Vid fyrcylinderlokomotiv kommer det icke så mycket an på att jämnt 
fördela arbetet mellan cylindrarna, utan viktigast vid dem är att uppnå största 
möjliga besparing och lugna gång. 

En af de största fördelarna med fyrcylinderkompoundlokomotiv är, att 
man vid dem kan uppnå gynnsammare cylinderförhållanden än vid de två- 
cylindriga, nämligen sådana från 1 : 2,5 till 1: 3, hvilket är af största be- 	 ~! 
tydelse för inbesparing af ånga. 

1045. Man bör icke förutsätta, att den förmånligaste fyllningsgraden 
vid ett kompoundlokomotiv skall vara lika liten som vid ett tvillinglokomo-
tiv. Under vanliga omständigheter arbetar kompo`undlokomotivet 
bättre med en större fyllningsgrad. I allmänhet bör ej fyllningen i 
högtryckscylindern understiga 30 X, af slagets längd, och behöfvas mindre 
kraftbelopp, ernås dessa bäst genom att något öka fyllningen och strypa 
ångan med regulatorn. 

2. Igångslittnings- och vlixelventiler. 

1046. Vissa anordningar äro nödvändiga för att kunna igångsätta ett 
kompoundlokomotiv, ty förutsättningarna därför äro ej desamma som vid 
tvillinglokomotiv med deras af hvarandra oberoende cylindrar. I båda fallen 
verkar kolfkraften i de två cylindrarna på hvar sin af två vefvar, fästa 
i rät vinkel på samma axel. Om högtryckscylinderns vef stannat i ett sådant 
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läge, att sliden därvid stänger ångkanalerna, kan ånga ej inkomma i denna 
cylinder, eller om ångkraften på kolfven är otillräcklig, kan lokomotivet 
icke komma igång, Om ånga ej kan inkomma i högtryckscylindern, erhåller 
naturligtvis lågtryckscylindern ej heller någon ånga. 

1047. Då vid en igångsättning en betydande kraft städse erfordras, 
är vid kompoundlokomotiv en anordning nödvändig, som möjliggör, att 
åtminstone uti igångsättningsögonblicket färskånga kan insläppas från pan-
nan omedelbart i lågtryckscylindern. Allt eftersom dessa anordningar, van-
ligen mer eller mindre sinnrikt uttänkta ventiler, äro afsedda att användas 
endast vid igångsättningar eller vid behof under tågets gång på linjen, 
kallas de igångsättningsventiler eller växelventiler. Ofta användes äfven växel-
ventilen som igångsättningsventil eller äro båda slagen ventiler förenade. 
Det förra slagets ventiler äro själfverkande, då däremot det senare slaget af 
ventiler omställes för hand på ena eller andra sättet. Af dessa ventiler fin-
nas numera en betydlig mängd, och så godt som hvarje mera betydande loko-
motivfabrik har sin särskilda anordning. Igångsättningsventilerna eller med 
dem till verkan likartade anordningar ha alltmera kommit ur bruk på grund 
af deras inskränkta användbarhet enbart vid igångsättningarna och ersatts 
med de ändamålsenligare växelventilerna. 

530. Gölsdorfs igångsättningsanordning för kompoundlokomotiv. 

1048. Gölsdorfs igångsättningsanordning. Den enklaste igångsätt-
ningsanordningen, hvilken äfven kommit till användning i vårt land, är den 
af österrikaren Gölsdorf uttänkta, bild 530. Vid densamma tjänstgör själfva 
sliden till lågtryckscylindern i stället för igångsättningsventil. Anordningen 
grundar sig på, att färskånga vid igångsättningen skall inkomma i lågtrycks-
cylindern på den drifvande sidan af kolfven. De för denna färskånga er-
forderliga kanalerna äro förlagda i lågtryckscylinderns slidplan och äro i bilden 
betecknade med 2 och 3. Genom rören 1 och 4, som utanför slidskåpet förena 
sig till ett rör, hvilket står i förbindelse vanligen med högtryckscylinderns 
slidskåp, fyllas kanalerna 2 och 3 med färskånga, så snart regulatorn 
öppnas. Kanalerna äro så anbragta i balkar i ångkanalerna, att de först 
öppnas af sliden, då denna gör ett större slag, hvilket är fallet vid igång-
sättningar. Färskånga strömmar därvid in i slidskåpet genom den af kana-
lerna 2 och 3, som är öppen och vidare genom bredvidliggande ångkanal 
in i cylindern och drifver fram kolfven. Den motstående lilla kanalen är 
stängd, emedan den täckes af en balk 5 i sliden. Då de vanliga fyllningarna 
upp till 50 	användas, förbli kanalerna stängda, emedan sliden då ej gör 
så stort slag, att de öppnas. Emedan öppningarna äro små, blir den in-
strömmande ångans tryck nedsatt och afpassadt efter det för lågtrycks-
cylindern lämpliga trycket. Men skulle igångsättningen ske långsamt, stiger 
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så småningom trycket i lågtryckscylinderns slidskåp och följaktligen i be-
hållaren och kan antaga en för cylindern och behållaren farlig höjd. Be-
hållaren är därför försedd med en säkerhetsventil, som afblåser för högt tryck. 
Under alla förhållanden utgör trycket i behållaren ett skadligt mottryck på 
högtryckskolfven vid igångsättning, och detta förringar i någon mån anord-
ningens värde. 

För att under gång med stora fyllningar ånga ej i onödan skall strömma 
ut genom öppningarna 2 och 3, insättes någonstädes i rörledningen från 
högtryckscylinderns slidskåp en afstängningsventil, som vid behof kan öpp-
nas eller stängas från hytten. 

1049. Växelventil Växelventilen är en anordning, som tillåter färskånga 
att under en godtycklig tidrymd inströmma i lågtryckscylinderns slidskåp. 
Lokomotivet arbetar då som ett tvillinglokomotiv, d. v. s. med ånga omedel-
bart från pannan i båda cylindrarna. För att detta skall kunna ske, måste aflopps-
ångan från högtryckscylindern afven utsläppas genom blästerröret istället för 
till behållaren. Växelventilens uppgift är således, dels att vid behof 
afspärra lågtryckscylindern från högtryckscylindern samt bereda 
afloppsångan från högtryckscylindern tillträde till blästerröret, 
samtidigt som ånga från pannan inkommer i lågtryckscylindern, 
dels å andra sidan att afspärra högtryckscylindern från blaster-
röret, bereda ångan från högtryckscylindern tillträde till låg-
tryckscylindern samt afstänga ångtilloppet från pannan till låg-
tryckscylindern. 

I förra fallet arbetar lokomotivet som tvillinglokomotiv, i senare som 
kompoundlokomotiv. 

1050. Mellins växelventil. Den här i landet med få undantag använda. 
anordningen är en förening af igångsättnings- och växelventil. Den 
är uttänkt af den i Amerika verksamma svensken S. J. Mellin och använ-
des första gången i Sverige på de från Amerika år 1899 för statens järn-
vägar inköpta lokomotiven litt. T. 

Ventilanordningen, bild 531, består egentligen af tre stycken ventiler, 
nämligen: en tryckminskningsventil, en afstängningsventil och en växelventil. 
De båda förstnämnda ventilerna äro själfverkande. 

Tryelcnvinskningsventilen 4, som har en rörelse af omkring 25 
mm utmed afstängningsventilens 6 spindel 5, har en trefaldig uppgift. 

1). Att stänga afstängningsventilen vid igångsättning samt 
då lokomotivet förändras från kompound- till tvilling-
lokomotiv. 

2). Att insläppa ånga omedelbart från pannan till lågtrycks-
cylindern. 

3). Att reglera denna ångas tryck så, att det ej öfverstiger en 
bestämd gräns. 

Afstitngningsventilen 6 öppnar eller stänger förbindelsen mellan 
behållarröret och lågtryckscylindern. 

Växelventilen 10 öppnar eller stänger ångafloppet från högtrycks-
cylindern genom behållaren omedelbart till blästerröret. Ventilen öppnas 
med tillhjälp af ånga, som från en trevegsventil i hytten genom röret 13 
ledes bakom en med ventilen förenad kolf 12. Så snart ångan bakom kolfven 
bortledes, stänges ventilen af fjädern 11. 

I bilderna 532-536 visas de olika lägen, som ventilerna kunna intaga 
och det sätt, på hvilket de verka. 

Läget /, bild 532. Detta läge intaga ventilerna omedelbart efter, sedan 
regulatorn öppnat ångtilloppet från pannan till högtryckscylindern, oberoende 
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af huru de förut varit belägna. Förutom till högtryckscylinderns slidskåp 
ledes ångan därjämte genom kanalen 2, som med ett mindre rör står i för-
bindelse 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 afstängningsventilens spindel och stänger 
denna ventil. Därmed afstänges lågtryckscylindern från behållaren 7, hvilket 
så mycket lättare sker, som i denna ej finnes något tryck. Samtidigt öppnas 
kanalen 3, och genom denna har ångan från pannan tillträde till lågtrycks-
cylinderns slidskåp. Genom tryckminskningsventilen nedsättes trycket så 
mycket, att, då ångan inkommer i lågtryckscylindern, den har ett tryck, som 
i förhållande till panntrycket ej är större än förhållandet mellan högtrycks-
cylinderns och lågtryckscylinderns kolfytor. 

Om t. ex. högtryckscylinderns kolfyta är 0,226 kvm och lågtryckscylinderns är 
0,515 kvm samt ångtrycket i pannan är 14 kg per kvcm, får trycket på den ånga, som 

0,226  
förbi tryckminskningsventilen inkommer i lågtryckscylindern, ej öfverstiga 0,515 14=6,15 
kg per kvcm. 

I detta läge tjänstgör tryckminskningsventilen som igångsättningsventil. 
Läget II, bild 533. Detta är ventilställningen, när trycket i lågtrycks-

cylinderns slidskåp af någon anledning uppnått det högsta tillåtna (enligt 
exemplet 6,16 kg.) Trycket på den större ringformiga ytan 15 å ventilen 4 
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tager då öfverhanden öfver trycket på ytan 17 och skjuter ventilen utåt. 
Kanalen 3 stänges för att ånyo öppnas, när trycket i lågtryckscylinderns 
slidskåp sjunkit något. 

Läget III, bild 534, angifver ventilernas ställning, då lokomotivet arbetar 
som kompoundlokomotiv. Lägena I och II bibehålla ventilerna endast under 
det första halfva eller möjligen hela hjulhvarfvet. När afloppsångan från hög-
tryckscylindern inkommit i behållaren och därstädes uppnått erforderligt 
tryck, öppnas afstängningsventilen 6, hvarigenom ångan från behållaren 
strömmar till lågtryckscylindern, samtidigt som kanalen 3 stänges, i det 
afstängningsventilen skjuter ventilen 4 utåt. Kolfven 1 på ändan af af-
stängningsventilens spindel, hvilken koff rör sig i en luftfylld cylinder, 
förhindrar all ryckvis skeende rörelse hos ventilerna och förekommer således 
skarpa stötar. 

Ventilerna förbli i detta läge hela tiden, lokomotivet arbetar som kom-
poundlokomotiv och äfven efter ångans afstängning till nästa ångpåsläpp-
ning, då förut beskrifna rörelser hos ventilerna ånyo upprepas. 

Sift .Qå9ra. c'C. 
ieieiiii 	 • .9.ii,.9Ø 

j 0:$/
~r~ 	i o 	,i. eeZZAi~iID~/.r/ 4r..V 

k.1. IMITA\LLWri A Akt ' 

sp ß+1r. 

I 	v~ 	 ~~ -//tet 
:,,,,r---,  e'ß./4, e ~ A 

ataiv tcflwgatt.evti 
534. Mellins växelventil. Ventilläget Ill. 

Läget IY, bild 535. Vid denna ventilställning arbetar lokomotivet som ett 
tvillinglokomotiv med högtrycksånga i båda cylindrarna. Växelventilen 10 har 
öppnats medelst ånga från trevägsventilen i hytten. Ångan inkommer genom 
röret 13 bakom den med ventilen förenade kolfven 12 samt trycker ventilen 
inåt. Härigenom beredes den i behållarröret befintliga ångan tillfälle att 
omedelbart utströmma genom blästerröret. Då ventilen 10 öppnas, sättes 
rummet 14 i förbindelse med blästerröret, och trycket i detta rum, hvilket 
på grund af hålen 9 är detsamma som i behållaren, sjunker. Afstäng-
ningsventilen 6, som därigenom blir aflastad på sin högra sida, förlorar det 
öfvertryck, som i ventilläget III håller den öppen, hvarigenom dels ångans 
i behållaren tryck å afstängningsventilens mindre ända 8, dels ångans från 
pannan tryck på ytan 17 skjuter ventilerna 4 och 6 inåt, och förbindelsen 
mellan lågtryckscylindern och behållaren afbrytes, samtidigt som ånga från 
pannan genom 2 och kanalen 3 inkommer i lågtryckscylinderns slidskåp, 
i likhet med hvad som inträffar i ventilläget I. 

Läget Y, bild 536. Tryckminskningsventilen 4 befinner sig här under 
samma förhållande som i läget II, i det att ångan från pannan är af stängd 
från lågtryckscylindern för en stund, emedan trycket i lågtryckscylinderns 
slidskåp öfverstigit en viss gräns. 
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536. Mellins växelventil. Ventilläget Y. 

Så snart ångan bakom kolfven 12 bortledes genom trevägsventilen i 
hytten, återföres ventilen 10 af fjädern 11 i sitt ursprungliga läge, och efter 
ett hvarf af hjulen återgå ventilerna 6 och 4 till läget III. 

1051. Växelventilen bör så sällan som möjligt användas och endast 
då, när tåget håller på att stanna i en stigning i följd af för stor tyngd 
eller för stort motstånd eller vid tågets igångsättning på ett ogynnsamt ställe 
af banan. De fria öppningarna omkring tryckminsknings- och växelventilerna 
äro därför gjorda så små, att lokomotivets dragkraft på grund af det mot-
stånd, som i dessa öppningar bjudes den in- och utströmmande ångan, så 
snart tågets hastighet öfverstiger 12 till 15 km i timmen, blir mindre, än 
om det arbetade som kompoundlokomotiv. Då växelventilen skall öpp-
nas, måste slidstyrningen först vara inställd för största fyllning, 
liksom ventilen skall stängas, innan fyllningen minskas. 

1052. Ventilernas smörjning. Ett särskildt smörjrör leder till tryck-
minskningsventilen för dess smörjning såväl på yttersidan som på berörings-
ytan med afstängningsventilens spindel. Men ventilen skall ej ständigt till-
föras olja, utan det är tillräckligt, om den gifves några droppar, hvarje 
gång lokomotivet tages i tjänst. Smörjes ventilen för rikligt, gro de små 
tätningsringarna på ventilen fast, och tätningen blir dålig. 
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Växelventilen skall äfven smörjas, och för det ändamålet är en liten 
smörjkopp förenad med trevägsventilen i hytten. Det är tillräckligt, om denna 
kopp fylles med olja hvarje gång lokomotivet tages i tjänst. Fylles koppen 
för ofta, är det slöseri med olja. Då ventilen användes, följer nämligen oljan 
med ångan till växelventilen, men då ångan, sedan ventilen användts, åter 
släppes ut, dels sköljes en del olja bort med ångan, dels hindrar den kvar-
varande oljan växelventilen att stänga ordentligt. 

1053. Ventilerna äro antingen insatta i ett ventilhus 5, bild 410, 
sammangjutet med lågtryckscylindern, eller också användes ett särskildt, vid 
lågtryckscylindern fastskrufvadt ventilhus. 

1054. Mallet- von Borrfes växelventil. Ventilanordningen, bilderna 
537 och 538, består af fyra ventiler nämligen tätningsventilen 2, tryckminsk-
ningsventilen 3, afstängningsventilen 16 och växelventilen 20. 

Tätningsventilen 2, som är förskjutbar å ventilspindeln 12, har till 
uppgift att ångtätt afstänga förbindelsen på båda sidor om skifvan 5, när 
ventilerna, såsom i bild 538, befinna sig i sitt högra (bakre) läge. 

Tryckminskningsventilen 3 har en tvåfaldig uppgift. 
1). Att insläppa färskånga omedelbart till lågtryckscylindern. 
2). Att reglera denna ångas tryck, så att det ej öfverstiger en 

bestämd gräns. 
Afstangningsventilen 16 öppnar eller stänger förbindelsen mel-

lan å ena sidan afloppskanalen 15 från högtryckscylindern och å andra 
sidan antingen kanalen 7 och behållarröret eller kanalen 8, som leder till 
blästerröret. 

Växelventilen 20 insläpper eller utsläpper färskånga framför kolfven 
1. Ventilen afstänger ångan, då den medelst armen 21 tryckes in, och sam-
tidigt utsläppes ångan framför kolfven 1 genom röret 19. 

Från rörkröken 22, fäst å högtryckscylinderns slidskåp, utgå tvenne 
rör. Det ena 17 förbinder nämnda slidskåp med rummet 23 mellan kolfven 
1 och skifvan 5, det andra 18 leder färskånga till växelventilen 20. Så 
snart regulatorn är öppen, finnes således färskånga i rummet 23. 

Genom en smörjkopp å ventilhuset smörjes kolfven 1. 
1055. Ventilerna kunna således intaga tvenne hufvudlägen: tvilling-

läget och kompoundläget. 
Tvillingläget, bild 537. Af sig själf insläpper ej ventilen vid igångsätt-

ning färskånga i lågtryckscylindern, hvarför detta i regel måste ske för hand. 
Medelst ett handtag i hytten skjutes ventilen 20 inåt, så att den stänger för-
bindelsen med röret 18, samtidigt som rummet till vänster om (framför) 
kolfven 1 sättes i förbindelse med den yttre luften genom röret 19. Genom 
röret 17 inkommer färskånga i rummet 23 och trycker på kolfven 1, så att 
ventilerna intaga de i bilden visade lägena. Afstängningsventilen 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 omedelbar förbindelse mellan högtryckscylindern och 
blästerröret, således med hvarandra förenat kanalerna 15 och 8. 

Genom den ringformiga öppningen 4 mellan tryckminskningsventilen 
3 och skifvan 5 strömmar färskångan till rummet 6 och genom kanalen 7 
till behållarröret och således till lågtryckscylindern. I båda cylindrarna in-
kommer färskånga, och från båda lämnas den förbrukade ångan aflopp till 
blästerröret. Förhållandet mellan ytorna af kolfvarna 1 och 16 är så af-
passadt, att trycket i rummet 6 och således i behållarröret ej öfverskrider 
det på grund af cylinderkolfytornas storlek bestämda. Skulle trycket i rum-
met 6 ökas, blir hela trycket å ventilkolfven 16 större än å kolfven 1, kolfvarna 
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flytta sig åt höger (inåt), den ringformiga öppningen 4 minskas, ångan stry-
pes, och trycket i rummet 6 sjunker. 

Kompoundläget, bild 538. Sedan lokomotivet kommit i gång, eller tvil-
lingläget ej längre behöfves, ändras läget för ventilen 20, så att den stänger 
förbindelsen med yttre luften genom röret 19 och ånga inkommer genom 
röret 18 i rummet till vänster om (framför) kolfven 1. Hela trycket på kolf-
vens 1 vänstra sida blir större än trycket på den högra, och det i rummet 
6 rådande trycket verkar på kolfventilen 16. I följd häraf föres ventilspin-
deln 12 med ventilerna och kolfven 1 inåt, ventilen 3 stänger förbindelsen 
mellan rummen 23 och 6, och då ventilen 16 trycker mot sätet 13, är den 
omedelbara förbindelsen mellan högtryckscylindern och blästerröret afbruten, 
och afloppsångan från högtryckscylindern strömmar istället genom rummet 
6 till behållarröret och från detta till lågtryckscylindern. För att ånga ej 
skall läcka mellan ventilen 3 och skifvan 5, pressas tätningsventilen 2 af 
ångan mot skifvan 5. 

V. Smôrjningsanordningar. 
1. Smörjämnen. 

1056. Smörjning. Om två föremål beröra hvarandra under tryck och 
samtidigt äro i rörelse, uppstår dem emellan friktion, hvarigenom föremålen 
småningom nötas. För att upphäfva denna friktion införes mellan ytorna 
ett fettämne, man smörjer ytorna. Fettämnet eller smörjämnet förhindrar de 
båda ytorna att komma i omedelbar beröring med hvarandra. Vid hvar-
dera ytan häftar ett tunt lager af smörjämnet, och då ytorna röra sig, är 
det således smörjämnets partiklar, som glida mot hvarandra. Skulle smörj-
ämne tryta, komma ytorna åter i beröring med hvarandra. Genom friktionen 
bli ytorna uppvärmda, de repa i hvarandra, bli slutligen glödande och kunna 
till och med smälta. Varmgång inträder. Det är således af vikt att smörj 
vingen utföres på rätt sätt. 

1057. För att uppnå den mest ekonomiska smörjning måste man 
lära känna de olika delarnes behof af smörjämne, en kunskap, som huf-
vudsàkligen vinnes genom erfarenhet, ty vid maskindelar, som i öfrigt äro 
lika, kunna dock uppstå olika förhållanden, som nödvändiggöra en olikartad 
behandling, liksom ock maskindelar efter hand genom slitning kunna för-
ändra sig med hänsyn till den mängd smörjämne, de behöfva. Hvad 
som gäller är att smörja så mycket, som är nödvändigt, och att 
smörjämnet anbringas just på den plats, där det bäst behöfves, 
ty allt det smörjämne, som rinner utanför smörjstället, är dels användt till 
ingen nytta, dels smutsar det maskinen. 

Eftersom fiktionen ökas med belastningen och efter en viss gräns äfven 
med hastigheten, måste samtidigt mängden smörjämne ökas, men på ställen, 
som t. ex. sakna särskilda anordningar för smörjvingen, utan endast äro för-
sedda med smörjhål, är det bättre att smörja litet och ofta framför mycket och 
sällan. Att uppställa bestämda regler för huru mycket smörja t. ex. ett lager 
behöfver, låter sig icke göra. Man skall pröfva sig fram, undersöka smörj-
kopparna m. m. för att komma till klarhet, hvad som verkligen behöfves, ty ett 
är hvad som kan användas, ett annat, hvad som är nödvändigt, och härvidlag är 
det just öfningen och kännedomen om lokomotivet, som är af största betydelse. 

1058. Smörjämnen. Smörjämnena äro af tre olika slag: sådana som 
erhållas af växtämnen genom pressning, såsom rofolja och bomolja, smörj- 
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ämnen, som hämtas från dj urv ärl den, talg, och slutligen mineraloljor, som 
erhållas ur stenkol eller petroleum och utgöras af tjockflytande mer eller 
mindre rena kolväten. 

Rofo jan skall vara ren och oblandad, fullständigt raffinerad och skall 
vara fullkomligt klar, fri från vatten, slem och andra föroreningar. 

Bomo jan skall likaledes vara ren och oblandad. Den får ej inne-
hålla fria mineralsyror, fasta mineraliska beståndsdelar, mineraloljor eller 
andra oljor och föroreningar. 

Talgen skall vara väl renad nötkreaturs- eller fårtalg, af hvit färg, 
utan några som helst tillsatser. Mineralsyror få ej finnas närvarande, hvar-
jämte talgen bör vara i möjligaste mån fri från icke fettartade beståndsdelar 
samt vatten, och får halten häraf tillsammans icke öfverstiga 1 %. Smält-
punkten skall ligga öfver + 40°, hvarjämte stelningspunkten hos fettsyrorna 
i talgen ej får understiga ± 43°. 

Mineraloljorna skola vara rena, fria från vatten, uppslammade ämnen, 
mineralsyror och mineraliska beståndsdelar. De indelas i: cylinderolja, 
lokomotivolja och vagnsolja. Oljornas värde bedömes till en del efter 
deras flamningstemperatur, hvarmed menas den temperatur, vid hvilken 
oljorna afgifva brännbara gaser. 

Cylinderoljan användes för smörjning af cylindrar och slider. På 
grund af den höga temperatur, för hvilken den blir utsatt, skall dess flam-
ningstemperatur vara hög. För våtånglokomotiv och öfverhettningslokomotiv 
användes olja med olika hög flamningstemperatur. Flamningstemperaturen 
för det förra slaget får ej understiga 260° och för det senare slaget olja ej 
280°. Vid låg temperatur stelnar oljan, hvarföre den skall förvaras på varmt 
ställe för att vid behof genast kunna användas. 

Lokomotivo jan användes för smörjning af maskineriets öfriga delar. 
Dess flamningstemperatur är lägre, men får ej understiga 170°. Sedd genom 
ett 50 mm , tjockt lager skall oljan vara genomskinlig samt hafva gulbrun 
färg. Då det är mycket varmt ute, blir oftast oljan för mycket tunnflytande, 
så att den hastigt rinner bort från smörjställena. Det är då lämpligt 
att uppblanda den med den mera trögflytande cylinderoljan. Blandningen bör 
helst ske under uppvärmning af båda oljorna. Vid låg temperatur får en dylik 
blandning ej användas, ty cylinderoljan är då för tjockflytande att uppsugas 
i smörjvekar. Vid varmgång kan det vara fördelaktigt att använda cylinder-
olja, men hvarhelst det har skett i smörjkoppar, skall oljan, sedan varm-
gången upphört, åter aflägsnas, innan den stelnar, och annan 
olja tillföres. 

Vagnsoljan användes för smörjning af vagnslager, men kan äfven 
med fördel användas i stället för lokomotivolja. Den är dock mindre fet än 
såväl denna som cylinderoljan, emedan den innehåller en betydligt större 
mängd organiska syror. Dess flamningstemperatur får ej understiga 140°. 

2. Sätt för smörjningen. 

1059. Smörjningen sker på olika sätt. Vid smörjställen, som kräfva 
mindre mängd olja, är det tillräckligt med endast ett hål eller en urspar-
ning i godset, som då och då fylles med olja. Där ständig smörjning är 
nödvändig, användas behållare för smörj ämnet, smörjkoppar, från hvilka 
oljan genom sin tyngd rinner till smörjstället, eller tillföres smörjstället olja 
från en centralt belägen behållare, antingen medelst ånga, ångsmörjapparater 
eller genom tryck, smörjpressar och smörjpumpar. 
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a. Smörjkoppar. 

1060. En smörjkopp utgöres antingen af en vid smörjstället fäst be-
hållare, eller är den 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. Oljan ledes genom smörjröret medelst en veke 
bestående af ull- eller bomullsgarn, veksmörjning. Garnet trädes på en s. k. 
vekrull af järn- eller mässingtråd och nedföres genom denna i smörjröret, 
hvarvid en del af veken skall kvarligga i koppen. Därvid är att iakttaga, att 
veknålen ej får nedföras så långt, att den 
kommer i beröring med de mot hvarandra 
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. Behöfver smörj 	 j 
ringen minskas, borttages således ett passande 
antal garn ur veken och omvändt. Därvid 	 y~ 
är dock att märka, att för många garn i en 	l' 	sysy 

veke kunna täppa igen smörjhålet. Allt emel- 	 y" 
lanåt måste vekarna bytas ut, emedan de upp- 
taga orenlighet ur koppen, bli styfva och beckiga  
och därigenom förlora sin sugförmåga. 	 ova 

1061. Användningen af vekar har den 
olägenheten, att om vekarna ej lyftas ur smörj- 
rören, 

	 ~ 
smörjning äfven sker, då maskineriet 

står stilla, och smörjning är obehöflig. För  
att förhindra denna onyttiga smörjning utbytas 
vid maskindelar, som äro i rörelse, vekarna  mot smala nålar, som nedföras i ett mot-  
svarande smalt smörjhål. I bild 544 visas en  
smörjkopp med nedsmörjning. 7 är smörj-
nålen och 6 smörjröret. Vid maskindelens 
rörelse skvalpar oljan omkring i koppen, hvar-
jämte äfven nålen kommer i rörelse, och oljan 
rinner sakta ned genom smörjröret. Då maski-
nen står stilla, upphör smörjningen. Genom 
att förändra nålens groflek ändras smörjningens 	8 
riklighet. 

Särskild omsorg måste ägnas däråt, att 
locken till smörjkoppar å maskindelar, som 
äro i stark rörelse, sluta väl till, ty eljest 539. Smörjkopp för slider. 1: . 
slungas oljan bort. 	 • 

1062. Där så lämpar sig, användes hvarken veke eller nål, utan oljan 
införes i smörjröret med hjälp af ånga, som genom smörjröret inkommer i 
koppen och där bildar vatten, som på grund af sin större tyngd samlar sig 
på koppens botten i allt större mängd och småningom höjer upp oljan, så 
att den rinner ner genom smörjröret. 

1063. Slider och cylindrar smörjas i regel från en centralsmörjapparat, 
men slidskåpen förses ofta äfven med särskilda smörjkoppar. Bild 539 
återgifver en smörjkopp, vid hvilken smörjningen sker därigenom, att 
ånga, som från slidskåpet inkommer i koppen, förtätas till vatten, hvilket 
lyfter oljan, så att den genom röret 5 rinner ned till smörjstället. Genom 
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tratten 2 inhälles oljan, sedan öfre kranen 1 öppnats, och den nedre 8 
stängts, hvarvid det vatten, som finnes i koppen, utrinner genom kanalen 6 
och röret 7. Vid påfyllningen bortgår den luft, som finnes i koppen, genom 
kanalerna 4 och 3. En liknande smörjkopp återgifves i bild 551. 

1064. Bild 416 visar en smörjkopp 10, som är anbragt i locket till 
en packningsdosa för kolf- eller slidstänger. En annan smörjning af kolf-
stängerna visar bild 413. Styrningen för stången i främre locket är försedd 

med en smörjkopp 12 med veksmörj- 
/ 	ning, men framför koppen finnas kring 

/41 stången urtagningar 14, som fllas med 	g fyllas  
ullgarn och olja från smörjrummet 13 'ÿ', , 	 i smörjkoppen. En liknande anord- 

	

	 ning smörjer stången i bakre packnings- 

	

,,...---- 
	 dosan, bild 418. Utanför denna sitter 

kring stången en hylsa 9, fylld med 
ullgarn, och från en smörjkopp tillföres 
olja genom röret 8. 

Smörjanordningen för slidstängerna 
är i regel densamma som för kolfstän-
gerna. Ett särskildt slag af smörjkopp 
visas i bild 420. Ånga läcker genom 
smörjröret 3 in i smörjkoppen 2 och för- 

540. Malmros anordning för smörjning tätas där till vatten, hvilket håller oljan 
af koff- och slidstänger. 1: 5. 	i jämnhöjd med smörjrörets öfverkant, 

så att oljan rinner ned genom röret. 
Kolf- och slidstängerna kunna äfven smörjas från en centralsmörjappa-

rat. För detta ändamål har en särskild anordning vidtagits med packnings-
dosan, bild 540. Oljan ledes från smörjröret genom en förskrufning 1 in i 
packningsdosan. Rundt stoppringens 3 ytter- och innersida äro ursvarfvade 
tvenne rännor 4 och 6, och dessa stå genom radiela små kanaler 7 i för-
bindelse med hvarandra. Från kanalerna 7 utgå äfven kanaler 5 i stopp-
ringens längdriktning, d. v. s. parallellt med stången. Den olja, som genom 

541. Smörjkopp för öfre styrskenan för tvär- 
stycke. 1: 4. 

kanalen 2 inkommer i den yttre rännan 4, ledes 
vidare genom hålen 7 dels in i den inre rännan 
6 och smörjer stången, dels genom kanalerna 
5 in i cylindern och bidrager till dennas smörj- 6 
ning. Stängernas smörjning kan således afpassas 
från hytten. 

v 

5 
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1065. Bild 541 åter-
gifver en smörjkopp för 
den öfre styrskenan för 
ett tvärstycke. Den är 
delad i två delar, den 	 ~~ y.• ~i 
större 1 för olja och den 	6  Øppa~o~yQ~~ 
mindre 4 för talg. Genom 	I 	 , -!

sjä

~. 
- glidytan  - 	111 

nom rören 2 smörjas tvär- 	 
styckets styrningar sido- 	

_ 	
E J 	 L vägen. Vid varmgång  ~•~ 	7 	( E smälter talgen och rinner  4:4 	
f genom springorna 7 ned  ,••~  

mellan blecken 6 och styr-  '!.; 
skenan till glidytan. Ge 	, ;;;;;;~,~,~;~,~,~;~;~;~; orim;;.= 
rom hålet 5 inkommer 	.;.❖.•.;.;.❖.;..❖.;.;.~.~a._0,.~. 	 
därjämte smält talg i 	 ••❖•❖••❖••. 
smörjröret 3. 	 ~~~~~~ 

A det i bild 439 af- 	 ~~ 
bildade tvärstycket är 	~° 
smörjkoppen utförd i ett  
stycke med tvärstycket, 
och af bilden framgår, 
huru oljan ledes till smörj- 

' ställena. För smörjringen 
användas nålar i smörj- 	542. Smörjkopp för vef- och koppeltappslager. 1: 2. 
rören. Å stora locket till 
smörjkoppen finnas ett par mindre lock, genom hvilka koppen fylles med olja. 

1066. Bild 542 återgifver en smörjkopp för vet- och koppeltappslager. 
Locket är försedt med en ventil 5, som hålles stängd af en fjäder 6. 
Ventilen är försedd med en öfre och en nedre styrning. Vid oljans påfyll-
ning nedtryckes ventilen medelst pipen å oljesprutan. Oljan rinner ned 
i smörjkoppen genom hålen 4 i öfre styrningen och genom urtagningarna 
8 i styrbrickan 7. Den luft, som finnes i smörjkoppen, erhåller aflopp 
genom borrhålet i ventilspindeln, hålen 1 och 2 samt röret 3. 

Tvärstyckstappens lager, hvilket ej har någon kringgående, utan endast 
en vickande rörelse, är försedt med den i bild 543 återgifna smörjkoppen. 

Locket till koppen har endast ett 
hål eller en lång springa. Någon A   	ventil behöfves ej på grund af 
lagrets ringa rörelse. 

Smörjkoppsventilen i bild 542 
äger den olägenheten, att koppen 
fylles långsamt, särskildt om oljan 
är trögflytande. Skall koppen 
hastigt fyllas, måste ventilen skruf-
vas bort. För att undvika denna 
olägenhet, utföres smörjkoppsven-
tilen numera enligt bild 544. 
Ventilen 2, invändigt konisk, 
tryckes mot en lika formad ring 

543. Smörjkopp för vefstakslager, lilländan. 1: 3. 1 på locket dels medelst fjädern 
29 

röret 3 ledes oljan till 
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544. Smörjkopp för vef- och koppeltappslager. 1: 2. 

• 

t 

4, 	dels medelst • hitf-
armen 3, som hålles 
nedtryckt genom by-
geln 5. Smörjningen 
regleras med en smörj-
nål 7. 

Locket till smörj-
koppen i bild 545 sak-
nar påfyllningsventil. 
För hvarje gång kop-
pen skall fyllas, måste 
därför locket skrufvas 
bort. Äfven i denna 
smörjkopp användes 
nedsmörjning. Smörj-
nålen 4 är grof, försedd 
med ett hufvud 2, som, 
då nålen är i hvila, 
stöder mot öfre ändan 
af smörjröret 3. Då 
lagret är i rörelse, be-
gränsar anslaget 1 å 
locket nålens lyfthöjd. 
Vid nålens rörelse upp 
och ned liksom pum-
par den in oljan i ' 
smörjröret. 

545. Smörjkopp för vef- och koppeltapps- 	546. Smörjkopp för excenterstång. lager. 1: 2. 	 1: 3. 
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1067. A smörjkoppen i bild 546 skola locket och koppens kanter vara 
väl planade och fjädern passas noga, så att locket tryckes hårdt mot koppen. 

För smörjkoppar, som ej deltaga i någon rörelse eller ytterst ringa 
röra sig, kan hålet i locket slutas till med en träpropp, bild 547. I trä-
proppen finnes ett spår, hvarigenom förhindras, att luften i smörjkoppen 
sammantryckes, då proppen isättes. Samman-
tryckt luft i smörjkoppen skulle förr eller se-
nare pressa ut proppen. 

Vid smörjkoppen i bild 548 kan smörj-
ningen regleras med hjälp af skrufven 1. Oljan 
rinner utefter de längs skrufven upptagna 
spåren 2. 

En smörjkopp, afsedd för bultar med ingen 
eller mycket liten rörelse, visas i bild 549. 
Den fylles med olja, som sedan småningom 
får rinna till smörjstället. 

1068. Smörjkopparna i bilderna 550 och 
551 användas för smörjning af regulatorslider. 
Då smörjkoppen i bild 550 skall fyllas, bort- 
skrufvas proppen 1, och det vatten, som finnes 
i koppen, suges med oljesprutan ut ur den-
samma. Vattnet i koppen bildas af ångan 
och håller oljeytan i jämnhöjd med kanten 3. 
Allt efter som vatten bildas, rinner oljan små-
ningom öfver kanten ned genom smörjröret 5. 
Med skrufven 2 regleras smörjningen. Den 547. Smörjkopp för kuliss. 1: 2. 
i bild 551 visade smörjkoppen tjänstgör på 
samma sätt som den i bild 539, men skiljer sig från denna däri, att i 
öfre locket finnes en propp, som vid påfyllning bortskrufvas. Det är för-
delaktigt att, sedan lokomotivet slutat sin tjänstgöring, blåsa ut ånga genom 
smörjkoppen och därigenom rensa smörjrören. 

548. Smörjkopp med reglerbar 
smörjning. 1: 2. 

549. Smörjkopp för bult till 
tryckfördelare. 1: 2. 
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Bilderna öfver de skilda maskin-
delarna återgif va af ven olika smörj-
koppar. Smörjanordningarna för axel-
lagren äro beskrifna i samband med 
lagren. 

550. Smörjkopp för regulator. 1: 3. 	 551. Smörjkopp för regulator. 1: 3. 

b. 	Ångsmörjapparater. 

1069. Förr skedde smörjningen af cylindrar uteslutande genom smörj-
koppar, som voro uppsatta på cylindrarna och slidskåpen eller genom s. k. 
lubrikator er, fästa på rökskåpets sidor. Detta smörjningssätt undandrog 
sig allt öfvervakande, och det var förenadt både med besvär och fara att 
under gången fylla dessa smörjkoppar, då de blifvit tomma, och cylindrarna 
genom sitt »råmande» eller de » skrikande» sliderna sade ifrån om mera 
smörja. 

För att undvika dessa olägenheter inflyttades oljebehållaren i hytten 
och anordnades så, att man ständigt kunde följa förloppet af smörjningen. 
Från smörjapparaten ledes oljan med tillhjälp af ånga i rör till smörjstäl-
lena. De mest använda af dessa ångsmörjapparater äro de Limons och 
Nathans. 

1070. De Limons smörjapparat. (uttalas: dö limång). Anordningen af 
densamma framgår af bilderna 552 och 553. 

Smörjapparaten består af oljebehållaren 5, vattenbehållaren 2 och dropp-
huset 19. Från ångtilloppsröret 1 inkommer ångan i vattenbehållaren 2 och 
öfvergår där till största delen till vatten i följd af afkylningen från behålla-
rens väggar. Vattnet fyller småningom denna behållare. Då ventilen 4 
öppnas, nedrinner vattnet genom röret 6 till bottnen af oljebehållaren 5, som 
är fylld med olja. Allt efter som oljan sedermera förbrukas, fylles oljebe-
hållaren med vatten, så att oljan, som flyter på vattnet, ständigt genom 
röret 8 upptill i oljebehållaren samt kanalen 21 nedrinner till ventilen 23 i 
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dropphuset 19 och inkommer genom oljepipen 20 i ett rum, dropprummet, 
på tvenne sidor begränsadt af genomskinliga glas, synglasen 18, genom hvilka 
man kan iakttaga, huru oljan från pipen i droppar stiger uppåt. Mellan 
synglasen finnes nämligen äfven vatten, som från behållaren 2 nedrunnit 
genom röret 11, kanalen 13 och de små kanalerna i kiken 15. Genom röret 
11 strömmar äfven den ånga, som för oljan med sig ut från apparaten till 
smörjställena. Från oljepipen har nämligen oljan genom samma små kanaler i 
kiken 15 flutit upp i kanalen 13 och föres sedan 
vidare genom kanalen 16 och röret 17, bild 553, 
till smörjställena. Genom dropprummet styras 
vànligtvis oljedropparna medelst ett vid droppipen 
fäst stift. 

Oljan afgår således droppvis och synligt ur 
apparaten, och antalet droppar, följaktligen smörj-
ringens riklighet, kan regleras. Smörjämnet till-
godogöres väl, emedan oljan med en viss hastig-
het sprutas mot de ytor, som skola smörjas och för-
delas därigenom jämnare. 

Apparaten uppsät- 
tes på en sådan plats 1'1 
i hytten, att oljedrop-
parna af lokomotivper- 15 sonalen lätt kunna iakt- 
tagas genom synglasen. 	

~~~ 	;f 
Smörjrörledningen 16 	 13 	i~~~ 	 

skall ha en jämn lut- s 	 ~~~ 	— 
ning fram mot smörj- 17 	 ~' 
stället. Framtill re- 	 ÿ 	1 ' g 	 ~ ~I 
nar sig smörjröret midt 	 . &ANY _ _  -..  ,  v 
under pannan, så att 	:iw~ 11"-̀ -̀ rom  ~ - 	•. 
grenledningarna bli li- 
ka långa, en till hvarje 	 ~d~~ 
sida. Dessa förgrena 20 4J 	fl ~~yl` 	 ~• 
sig i sin ordning i en 	,i  ©  -4 	 ' 
ledning till cylindern 	 ,~'_'1 ~ 
och en till slidskåpet. 	~~ ,a~l~`r=`  
Som större tryck råder 	~'~~~~\ Y 	 - 	~ ti~ 
i slidskåpet än i cylin- 	 '  N   
dem, och oljan således 	 23 	i 
lättast ledes till den 	\g t\\ 
senare, är röret till MOP denna försedt med en 
förträngning, som för- 
svårar oljetillförseln. 	552. De Limons smörjapparat med enkelt dropphus. 1: 4. 
Oljan fördelas därige- 
nom mera lika. 

1071 Smörjapparatens skötsel. Vid apparatens användande skall föl- 
jande iakttagas: 

Ångventilen på pannan, genom hvilken ångan släppes till appa-
raten, skall alltid stå öppen, när lokomotivet är i tjänst. Apparaten är däri-
genom under den kalla årstiden skyddad mot frysning, emedan ånga stän-
digt genomströmmar den. Under den kalla årstiden skall apparaten, då den 
ej användes, tömmas helt och hållet, så att den ej fryser sönder. 

i 
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Vid påfyllning af olja stängas alla ventiler i apparaten samt kiken 
15 (handtaget 14 vrides rätt bakåt, bild 553), ångventilen på pannan stänges, 
såvida den ej redan är stängd, proppen 12 i påfyllningshålet bortskrufvas, 
och sedan vattnet i oljebehållaren aftappats genom kranen 7, påfylles olja 
tills apparaten är alldeles full. Därefter öppnas kiken 15 genom att hand-
taget 14 föres åt höger, och genom röret 11 nedrinner vatten i dropprum-
met. Vattnet skall fullständigt fylla detta rum, innan apparaten bringas i 
verksamhet. Detta sker genom att öppna ventilerna 4 och 23. Med den 
senare regleras smörjningen. Omkring 4-6 droppar i minuten äro tillräck-
liga för smörjning af både kolfvar och slider. 

Då smörjning ej längre skall äga rum, stängas endast ventilen 23 
och kiken 15. 

Skola synglasen rengöras, stängas ventilen 23 och 
kiken 15, bild 552, vattnet i dropprummet aftappas 
genom kranen 22, bild 553, hvarefter glasen med en 

j 	därtill afpassad nyckel bortskrufvas. Sedan de efter 
rengöring åter fastskrufvats, bringas apparaten till mat- 
ning ''IIIIï  Jhl,  	på sätt som förut angifvits. 

Oljebehållaren, i hvilken i oljan befintlig smuts 
afsätter sig, rengöres genom att öppna ventilen 4 och 

kranen 7 samt stänga 23, då vatten, 

	

ti1 	 smuts och ånga blåsa ut genom 7. 
För rengöring af oljepipen måste 

oljebehållaren tömmas, synglasen 
12 	 G 	 borttagas, samt ventilerna 4 och 23 

öppnas. 
Smörjrörledningen till cylindrar 

17 och slidskåp rengöres därigenom, 
att ånga genom regulatorn släp-
pes till cylindrarna och därifrån 
blåser genom rören, sedan först syn-
glasen borttagits och kiken 15 öppnats . 

Kiken 15 rengöres, sedan den 
borttagits från sin plats, med ett 
stift, med hvilket alla kanaler i kiken 
upprensas. 

\22 	~ 	 23 	Rengöring afapparaten bör ä a Ø~a.  ~ 	 g .. • 9 	pp 	 9 
rum minst hvar tredje månad. 

1072. Det har ibland inträffat, 
att oljebehållaren i följd af oljans 

utvidgning sprängts sönder. För att förebygga detta har till apparaten fogats 
en säkerhetsanordning, bestående af ett i ena ändan slutet rör 9, som införts 
i apparaten. Nedtill är säkerhetsröret försedt med små hål 10, genom hvilka 
olja inkommer i röret, då vid uppvärmning oljan utvidgar sig. Öfver oljan 
i säkerhetsröret finnes luft. Det är denna luft, som vid oljans utvidgning 
sammanpressas och förhindrar apparatens sprängning. Dessutom bör längs 
gängorna i proppen 12 finnas ett spår, efter hvilket den olja kan bortrinna, 
som tappen undantränger, då den inskrufvas, och hvarigenom oljans sam-
manpressande i apparaten förhindras. Ifrågavarande spår får naturligtvis ej 
beröra tappens tätningsyta mot oljebehållaren. 

1073. Att med apparaten samtidigt smörja ställen, där olika tryck 
råder, medför, oaktadt de anordningar, som vidtagits härför, mindre trygghet 
för att smörjningen blir tillfredsställande öfverallt. För att afhjälpa denna 

19f 

553. De Limons smörjapparat. 1: 6. 
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olägenhet förses apparaten med tvenne dropphus, och från hvarje dropp-
hus ledes smörjan till smörjställen, som ha lika tryck. Från ett dropp-
hus ledes oljan till cylindrarna och från det andra till sliderna. På 
kompoundlokomotiv, vid hvilka olika tryck råda såväl i de båda cylindrarna 
som i slidskåpen, användas två apparater med dubbla dropphus; således en 
smörjledning till hvarje cylinder  och slidskåp. 

1074. Bild 554 visar en smörjapparat med dubbelt dropphus. Dess 
sätt . att verka är detsamma, som då enkelt dropp-
hus användes. Några förändringar ha vidtagits. 
Sålunda har kiken 15, bild 552, ersatts med 
ventilerna 24 och i ledningen från oljebehållaren till 
dropphuset är insatt en sil 25, som afskiljer den  Pp ~  l ~~ f 
orenlighet, som finnes i oljan. Under silen finnes en  
liten kran 26, medelst hvilken silen kan blåsas ur. 
Vidare är säkerhetsröret i oljebehållaren borttaget f 
och ersatt därigenom, att ifylØgshålet är förlängdt 	Ih 	$ 
genom en tapp 27, som sträcker sig in ett stycke i 	t 	i 
oljebehållaren. I följd däraf kan apparaten ej fyllas 	`*f 
helt full, utan öfver oljan stannar kvar luft, hvari- 	\, 
genom behållarens sön- 	 44, 
dersprängning  hindras, s 
då oljan utvidgar sig.  	 f 	 ~, 

	

1075. Nathans 	 ` ll smörjapparat, bild Vi  i 	 ~~],. ", ~" 
555. Smörjapparaten 	z~. 	 6ydd'v 20.7.; 
består af oljebehållaren 	sn 	, '~i  . 	-1 "  .v 	1 
5, vattenbehållaren 2 	ile 	p_ 	1l   
och de båda dropp- 	07  4ffn  

!!E 

	

en 18. 	
%-- . _-i

tel' ,.. F== 	
. 	s_:/ 	a 	~öret  1

i vat- 
tenbehållaren 2 och  
.öfverg år där till största 	t 
delen 	vatten i följd  
af afkylningen från be-  
hållarens väggar. Vatt- 
net fyller småningom  behållaren. Då ventilen '-  
4 öppnas, nedrinner  
vattnet genom röret 6 
till bottnen af oljebe-  
hållaren, som är fylld 
med olja. Allt efter 
som oljan förbrukas, 554. De Limons smörjapparat med dubbelt dropphus. 1: 4. 
fylles behållaren med 
vatten, så att oljan, som flyter på vattnet, ständigt genom röret 8, som sträcker 
sig upp till oljebehållarens öfre del, samt kanalen 21 nedrinner till ventilerna 
23, en för hvarje dropphus med tillhörande synglas 18. Dessa utgöras af 
glasrör. Genom ventilen 23 inkommer oljan i oljepipen 20 och stiger i 
form af droppar uppåt genom det vatten, som finnes i synglasen, och 
som från vattenbehållaren nedrunnit genom rören 11, kanalerna 13 och 
de öppna ventilerna 15. Genom rören 11 strömmar äfven den ånga, som 
för oljan med sig ut från apparaten till smörjställena, ty oljedropparna, 
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som flyta upp genom glasröret, fortsätta sin väg genom hålet 17 ut i smörj-
ledningen. 

1076. Till hear och en af ventilerna 15 hör en särskild smörjkopp 28, 
som genom en skruf 29 kan stängas eller öppnas. Stängas venlilerna 15 
liksom ångventilen å pannan till ångtilloppsledningen 1, så att trycket öfver 
ventilerna 15 försvinner, kan man genom en kanal på sidan om ventilen 15, 
om man lossar skrufven 29, sätta smörjkoppen 28 i förbindelse med smörj-
rörledningen. Fylles koppen med olja, suges oljan, då regulatorn är stängd, 

555. Nathans smörjapparat. 1: 4. 

till smörjställena. Vid öppen regulator kan denna smörjkopp ej användas. 
Smörjning på detta sätt användes, då smörjapparaten af någon orsak blifvit 
ur stånd att mata på vanligt vis. 

1077. För att förhindra, att oljebehållaren i följd af oljans utvidgning 
spränges, är i behållarens öfverdel utgjuten en balk 27, bakom hvilken luft 
instänges, då behållaren fylles. Utvidgar sig oljan, sammantryckes luften, 
och behållaren spränges ej. 

Apparaten handhafves på liknande sätt som de Limons smörjapparat., 
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c. Smörjpressar och smörjpumpar. 

1078. Vid användning af öfverhettad ånga är det af stor vikt, att de 
under ånga arbetande delarna, kolfvar och slider, väl smörjas. Smörj-
oljan måste, utan att minska i godhet, ledas till smörjställena i efter hjulens 
omloppstal afpassad mängd. I smörjrörledningarna får oljan därför hvarken 
blandas med vatten eller upplösas eller sönderdelas af ånga. Dessa fordringar 
göra ångsmörj apparaterna olämpliga och hafva bidragit till, att smörj-
pressar och smörjpumpar, som länge användts för fasta maskiner, äfven 
kommit till användning för lokomotiv. 

Dessa smörjapparater uppställas å fotplåten eller i hytten och drifvas 
genom en utväxling med länkar och stänger från någon af de rörliga 
maskindelarna såsom kulisserna, koppelstängerna m. fl. Smörjningen sker 
således endast så länge, lokomotivet är i rörelse och rikligare, ju större 
hastigheten är och omvändt. 

Af använda smörjpressar märkas Michalks och Dicker (C Werneburgs, 
af smörjpumpar Friedmanns. 

1079. Michalks smörjpress, bilderna 556-558. Smörjpressen består af 
en öfverdel, utgörande fäste för drifanordningen samt en underdel, innehållande 
cylindrarna med presskolfvarna 9. Genom tvärstycket 8 äro samtliga press-
kolfvar förenade. A skrufspindeln 2 är gängad en mutter 7, medelst ett 
kullager fäst vid tvärstycket. Spindeln 2 är i hvardera ändan försedd med 
dubblager i och 11, hvilka genom skrufvar kunna inställas, allt efter som 
lagren slitas. På spindeln 2 sitter skrnfhjulet 5 med tillhörande skrufsnäcka 
18, bild 558. Snäckan vrides rundt af spärrhjulet 17, förenadt med någon 
af maskineriets rörliga delar medelst häfarmen 21, bild 557. 

Då skrufhjulet 5 vrides rundt af snäckan 18, vrides äfven skrufven 2. 
Muttern 7 är försedd med en spärr 15, som trycker mot skenan 16. Där-
igenom hindras muttern att vrida sig med skrufven, hvadan, då skrufven 
vrider sig åt ena eller andra hållet, muttern höjer eller sänker sig. Som 
muttern genom kullagret är förenad med tvärstycket 8 och således äfven 
med kolfvarna 9, höja och sänka sig dessa med muttern. Först då spärren 
15 vid kolfvarnas nedtryckning kommit till underkant af skenan 16, börjar 
muttern 7 vrida sig med skrufven, kolfvarnas rörelse nedåt upphör, och 
pressen slutar att smörja, hvarjämte man undviker, att kolfvarna tryckas i 
bottnen och pressen förstöres. 

Till pressen hör vidare oljekoppen 14, som användes, då presscylind-
rama skola fyllas med olja, och med handtaget 13 vrides en kik, som för-
binder presscylindrarna antingen med oljekoppen 14 eller med smörjrören, 
hvilka äro fästa vid förskrufningarna 12. För att, om ett smörjrör till-
täppes, förhindra, att detta eller tillhörande presscylinder spränges sönder, 
finnas säkerhetsventilerna 10, som vid för högt tryck öppna sig och utsläppa 
olja. Handvefven 20 drifver kuggväxeln 19-3. Som kugghjulet 3 är fäst 
på skrufven 2. kunna kolfvarna 9 höjas och sänkas äfven för hand. Där-
vid skall skrufhjulet 5 vara frånkoppladt. Det sker därigenom, att regeln 6, 
bild 556 och 558, skjutes åt sidan medelst vredet 4. Då vredet är vändt 
rätt ut från skrufhjulet, är detta frånkoppladt; är vredet 4 vridet inåt, är 
skrufhjulet tillkoppladt. Om under gången smörjpressen af någon anledning 
måste sättas ur verksamhet, sker det äfven genom att slå ifrån regeln 6. 

1080. Smörjpressen fylles med olja genom oljekoppen 14. Hand-
taget 13 är därvid vridet rätt bakåt. Vredet 4 föres åt höger, hvarefter 
kolf varna 9 uppskrufvas i sitt högsta läge. Detta sker därigenom, att 
vefeen 20 vrides åt vänster. Oljan suges då ur den fyllda oljekoppen, 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



10 9 9 

20 

19 

~t~ 

I .p 
ip  .~ ' NH~YNt f/HNA~diYA/iYLllEr 

itlif 

 
qtERMINVIVAVahlak 

i -̀ y 

18 

17 

1Ÿ 

13 

	p 	 
7////// 	07/e) 

458 

556. Michalks smörjpress. 1: 4. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



1L~ 

459 

hvilken därunder aldrig får bli tona. Sedan vrides vredet 4 åt vänster, 
d. v. ' s. skrufhjulet 5 kopplas in, och vefven 20 vrides åt höger, så att 
kolf varna nedtryckas något, på det att den luft, som möjligen inträngt i 
cylindrarna, må kunna aflägsnas genom ifyllningsöppningen. Så snart luft-
blåsor ej vidare uppstiga genom koppen, vrides handtaget 13 åter åt höger, 
hvarefter smörjpressen är färdig att användas. 

Före tågets afgang förvissar man sig åter om, att ingen luft finnes 
i presscylindrarna. Att märka är, att vefven 20 endast kan vridas åt höger, 
då smörjpressen är inkopplad för smörjning. Regeln 6, som då skall vara 
tillslagen, hindrar vefvens vridning åt vänster. Låter vefven 20 vrida sig åt 
såväl höger som vänster, är regeln 6 frånslagen, och smörjpressen satt ur 

1i 

557. Spärrhjul till Michalks 
smörjpress. 1: 4. 

558. Skrufhjul och snäcka till Michalks 
smörjpress. 1: 4. 

verksamhet. Att regeln 6 är tillslagen framgår af de knäppningar, som 
uppstå, då vefven 20 vrides åt höger. 

Under gången kan smörjningen i händelse af behof ökas, om vefven 
20 vrides åt höger. Vid skada å rörelsen till smörjpressen förfares på 
samma sätt. Fyllning af pressen kan ske när som helst under gången, 
men bör företagas endast i nödfall. Smörjningen regleras genom olika 
koppling af häfarmar och länkar på drifanordningen. Är häf armen 21 
kopplad med öfversta hålet, bild 557, smörjes rikligast. 

Efter slutad tjänst skall pressen alltid fyllas. 
Oljekoppen såväl som silen i densamma skola tid efter annan ren-

göras. Utan sil i oljekoppen får pressen ej fyllas med olja. 
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1081. För smörjning af pressens rörliga delar användes tunnflytande 
mineralolja, blandad med något fotogen. Smörjning af snäckan bör ske 
oftare, och kan därtill användas vanlig olja. Spärrhjulets smörjning sker 
från insidan vid axeln. För att hålla de i hjulet befintliga kulorna lätt-
rörliga användes äfven omväxlande fotogen för smörjningen. Den smutsiga 
oljan aflägsnas genom plåtlocket. 

Vid utbyte af smörjrör eller vid reparation iakttages, att rören åter 
tryckas fulla med olja, innan apparaten tages i tjänst, samt att allting är tätt. 

Muttrarna till kolfvarnas packningar få ej åtdragas hårdt, utan böra 
kolfvarna medelst handvefven lätt kunna röras. 

1082. Dicker & Werneburgs smörjpress, bild 559 och 560. Denna 
press skiljer sig i så måtto från den föregående, att drifanordningen inom 
pressen är förlagd till dess nedre del i ett med olja ständigt fylldt rum, 
fullkomligt tillslutet utåt. Drifanordningen utgöres förutom af skrufsnäckan 
29 och skrufhjulet 13 af en kuggväxel 12-21, som närmast har till upp-
gift att underlätta apparatens handhafvande. Det större kugghjulet 21 är 
förenadt med den långa muttern 9, gängad på skrufspindeln 4, under det att 
det mindre kugghjulet, drefvet 12, kan vridas medelst axeln 7 och vefven2 
med dess handtag 1.. Skrufsnäckan vrides med ett spärrhjul 35, bild 560. 
Axeln för skrufsnäckan bromsas med en fjäderbroms, som åtsättes mer eller 
mindre hårdt med skrufven 33. Fjäderbromsen fasthåller skrufsnäckan, då 
spärrhjulet ryckes tillbaka, så att ej axeln med skrufsnäckan och spärrhjulet 
svänga fram och tillbaka och pressen sålunda ej smörjer. Sker så, måste broms-
skrufven 33 tillskrufvas. Genom hålet för denna skruf kan äfven den i pressens 
underdel uppsamlade oljan aftappas. I följd af spärrhjulets och skruf-
snäckans rörelse vrides snäckhjulet, och spindeln 4 skrufvas nedåt, emedan 
kugghjulet 21 med muttern 9 är fastlåst. Det sker därigenom, att hand-
taget 1 på vefven nedtryckes. Det stöder därvid mot en rulle 16 på tvär-
stycket 15;  som förenar kolfvarna 5, och vid hvilket spindeln 4 är fäst. 
Kugghjulet 21 kan således ej deltaga i spindelns rörelse. Apparaten är då 
inställd för smörjning. Handtagets 1 längd är så afpassadt, att vid kolfvar-
nas lägsta läge handtaget glider öfver rullen 16, hvarvid hjulet 21 börjar 
vrida sig med spindeln 4 och smörjningen upphör, ty kolfvarna tryckas ej 
längre ned. 

För fyllning af presscylindrarna finnes en stor oljekopp 22, motsvarande 
samtliga presscylindrarnas rymd, och genom en kran 25 kan koppen sättas i 
förbindelse med dessa cylindrar. Kiken kan intaga tre olika lägen. Dessa 
finnas angifna på en vid kiken fäst skifva 26, och genom regeln 24 förreglas 
kiken i det läge, den för tillfället intager. De tre lägena äro utmärkta med: 
»smörjning», då samtliga smörjställen tillföras olja — handtaget 28 rätt 
upp —, »fyllning», i hvilket läge pressen fyllel med olja — handtaget 
riktadt utåt — och »slider», då vid behof all oljan ledes till sliderna — hand-
taget rätt ned. Förbindelsekanalerna mellan koppen och cylindrarna äro 
alla förlagda i pressens inre och så anordnade, att de för upprensning kunna 
genomstötar. Säkerhetsventilerna 20, bild 559, och 32, bild 560, förhindra 
söndersprängning, om smörjrörledningarna skulle täppas igen. 

För att fylla oljerummet i underdelen och för smörjning af de i öfver- 
delen befintliga rörelsedelarna är det tillräckligt att dagligen införa några 
droppar olja under locket 14 öfver spindeln 4. Oljan flyter långsamt längs 
spindeln och genom dess borrningar och kullagren till oljerummet, smörjande 
alla  de ytor, som äro i behof af smörjning. Kanalerna i spindeln 4 böra 
rensas hvarje vecka, därigenom att under locket 14 införes några droppar 
fotogen. Spärrhjulet får aldrig snörjas. 
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Kall, tjockflytande olja fyller pressen otillräckligt, och därför är olje- 
koppen försedd med ånguppvärmning. Ångan inledes genom röret 23, men 
uppvärmning bör endast användas kort före och under fyllningen. Oljan silas 
genom en sil i smörjkoppens botten. Silen skall allt emellanåt göras ren. 

1083. Då smörjpressen skall fyllas med olja, fylles först oljekop-
pen helt full, och kiken ställes på »fyllning» — handtaget utåt. — 
Vefvens handtag 1 drages upp, och genom att vrida vefven långsamt till 
höger insuges oljan i presscylindrarna. Oljekoppen bör härvid ej bli full-
ständigt tom, emedan i så fall luft lätt insuges i presscylindrarna. Genom att 
vrida vefven åt vänster nedtryckas kolfvarna, och olja pressas ut i oljekoppen. 
Denna olja suges åter in genom vefvens högervridning och fortsättes härmed, 
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tills luftblåsor ej mera synas i oljekoppen. Därefter ställes kiken på »smörjning» 
— handtaget uppåt — och vefvens handtag 1 tryckes ned helt och hållet. 

Pressen smörjer riktigt, om locket 14 vrider sig, och vefven 2 samtidigt 
står stilla. Lockets vridning angifves genom en visare och skala. Olje-
förbrukningen afläses å öfverdelen af axeln 7, hvilken genom smala ränder 
3 är delad i tio lika delar. 

För att profva om smörjpressen är väl fylld, skrufvas kolfvarna 5 helt 
ned, hvarvid oljekoppen fullständigt skall fyllas af den i koppen uttryckta 
oljan, liksom ett helt kolfslag uppåt skall tömma den fyllda koppen. 

Vid smörjställena finnas små kranar (stycket 1093), och för att prof va, 
om apparaten smörjer väl, öppnas dessa, och vefven vrides åt vänster. Därvid 
skall efter ett par hvarf olja rinna ur kranarna. Motsatsen tyder på, att 
pressen är ofullständigt fylld eller på otätheter. 
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Innan lokomotivet börjar sin tjänst, måste olja för hand pressas till 
smörjställena. Därvid vrides vefven 2 åt vänster. 

Skulle axeln med skrufsnäckan stanna, tyder detta på, att olja eller 
smuts inkommit i spärrhjulet, så att rullarna fastnat, hvarför de skola 
rengöras genom insprutning af fotogen, eller också har skrufsnäckan lossnat. 

Rinner olja ständigt ur en säkerhetsventil, är tillhörande smörjledning 
täppt eller säkerhetsventilen otät. 

Smörjningen regleras genom olika koppling af häfarmar och länkar på 
drifanordningen. 

1084. Smörjpressen äger sex cylindrar, två större och fyra mindre. 
De båda större äro kopplade till hvar sin cylinder och två och två af de 
mindre till hvarje slid. Af bild 560 framgår, huru cylindrar och oljekanaler 
äro förenade med hvarandra. De med samma siffra 1-6 höra samman: 
Från kiken 25, bild 559, fördelas oljan till smörjrören 27, tre i yttre och 
tre i inre raden. Smörjrören i yttre raden erhålla olja från cylindrarna 2, 
4 och 6 och de i inre raden från cylindrarna 1, 3 och 5. Samtliga för- 
skrufningar och spärrventiler märkas med samma nummer. 

1085. Tillsyn af smörjpressen. För rensning af oljekanalerna mellan 
presskolfvarna och kiken 25 borttages denna, sedan muttrarna 19 lossats. 
Därefter bortskruf vas de båda bakre å själfva huset till pressen upp-
satta säkerhetsventilerna 32, bild 560, samt de båda skrufvarna 36. 
Kanalerna kunna därefter genomstötas med en 2-3 mm grof mässingtråd 
och rengöras med hjälp af fotogen. För rengöring af kanalerna i kranen 25 
uttages kiken. 

För tillsyn af kuggväxeln samt skrufhju/et och snäckan lossas de 
tre muttrarna 11, bild 559, som sammanhålla pressens öfver- och underdel. 
Vefven 2 vrides åt höger; hvarvid öfverdelen lyftes. Ar allt väl, sänkes den 
åter, då vefven 2 vrides åt vänster. 

Skall öfverdelen borttagas, upplyftes den utan vidare, dock blott i lodrät 
ställning. Lägges pressen på sidan, kunna kulorna i öfre kullagret 8 falla ut. 

Skall spärrhjulet 35, bild 560, lossas, fasthålles det med en nyckel 
och med en dorn kringvrides ringen 34, hvarvid spärrhjulet gängas af axeln. 

Skrufhju/et 13 och snäckan 29, bild 559, skola tagas ut. Sedan 
smörjpressens öfverdel borttagits och likaså spärrhjulet 35, bild 560, borttages 
ringen 34 (högergängor och stift). Därpå utskrufvas täckmuttern 31 (vänster-
gängor) och skrufven, som fäster bromsen vid snäckan, lossas, hvarefter 
snäckan drifves ut med ett lätt hammarslag. 

Skola skrufspindeln 4 och kugghjulet 21 med muttern 9, bild 559, 
skiljas från pressens öfverdel, bortskrufvas först styrmuttern 30 å spindelns 
nedre ända och ringen 17 under tvärstycket 15. Båda äro högergängade och 
fästa med en sprint. Därpå kan spindeln skrufvas uppåt, och kugghjulet 
med muttern uttagas underifrån. Utan att spindeln borttages, kan kugg-
hjulet 21 uttagas genom att vridas åt höger. öfverdelen skall hela tiden 
stå upprätt, så att kulorna i öfre kullagret ej falla ut. 

Sedan kugghjulet 21 uttagits, äro dess kullager fritt åtkomliga. Det 
öfre ligger löst i en fördjupning i muttern 9, det nedre är fäst med ett par 
små stift. 

Då kugghjulet 21 åter skall insättas, inlägges det öfre kullagret på sin 
plats i muttern 9, hvarefter kugghjulet nedifrån varsamt gängas på spindeln 4. 
Öfverdelen till pressen hålles hela tiden upprätt. Äfven då kuggarna i kugg-
hjulet gripa in i drefvet 12, fortsätter man vrida kugghjulet åt höger, tills det 
öfre kullagret trycker mot underkant af den ej lossade ringen 18. Därefter fast-
skrufvas öfverdelen af smörjpressen vid dess underdel, så att tätning erhålles. 
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Förutom som stöd för det öfre kullagret tjänar ringen 18 äfven som 
styrning för spindeln 4. Har ringen varit lossad, måste man vid samman-
fogningen af smörjpressens olika delar noga tillse, att ringen och således 
äfven kugghjulet 21 erhålla sitt rätta läge. Då smörjpressens öfver- och 
underdel hopskrufvas, skall det nedre kullagret hvila mot öfre sidan af 
nafvet till skrufhjulet 13, och det öfre kullagret trycka mot ringen 18, utan 
att kulorna klämmas fast. 

För detta ändamål uppskrufvas kugghjulet 21 så högt, att det trycker mot 
bottnen af öfverdelen, hvilken därpå fästes vid underdelen. Därefter vrides 
vefven 2 rundt några gånger åt höger, hvarigenom kugghjulet 21 sänker 
sig, och det nedre kullagret kommer att hvila på nafvet till skrufhjulet 13. 
Sedan nedskrufvas försiktigt ringen 18 och fasthålles, medan man under 
upprepade höger- och vänstervridningar med vefven 2 profvar, om rörelsen 
sker lätt och med ringa dödgång. När rätta läget för ringen erhållits, fast-
låses den. 

Om, såsom sällan är fallet, vefspinde/n 7 och drefvet 12 behöfva 
löstagas, aftages först vefven 2 (fyrkant och stift), och skrufringen 10 ned-
till å spindeln gängas uppåt (högergängor och stift), hvarefter spindeln 
skjutes nedåt. 

Skola packningarna kring presskolfvarna förnyas, hvilket sällan är 
nödvändigt, lösskrufvas hvarje koff för sig från tvärstycket och tryckes ned 
i cylindern. När därefter det med fyra skrufvar fästa locket 6 lyftes upp, 
äro packningsdosorna öppna. Utan särskilda orsaker skola kolfvarna och 
deras packningar ej röras. 

1086. Friedmanns äldre smörjpump, bild 561. Smörjpumpen utgöres 
af en behållare 1, i hvilken ett större eller mindre antal små dubbelverkande 
pumpar finnas insatta. Hvarje sådan pump trycker ut oljan i ett från den-
samma ledande smörjrör. Oljetillförseln genom smörjrören är därvid full-
komligt oberoende af det i rören rådande mottrycket. 

Till hvarje pump höra två kolfvar. Den ena kolfven 15 kallas 
regleringskolfven och medelst den bestämmes den oljemängd, som den andra 
kolfven 16, matarkolfven, skall trycka ut i smörjröret. Kolfvarna drifvas af 
kvar sin excenterskifva 10 och 4, fästa å axeln 3. Denna erhåller sin rörelse 
från häfstången 25 och spärrhjulet 26. Spärranordningen i detta utgöres 
antingen af rullar eller af ett tandhjul. Spärrhjulet äger ett handtag 27, så 
att smörjpumpen äfven kan drifvas för hand, när så erfordras. Häfstången 
25 erhåller sin rörelse fråLn någon af de rörliga maskindelarna. Från excenter-
skifvorna 10 och 4 öfverföres rörelsen till kolfvarna genom vinkelhäfarmarna 
7 och 8, som vrida sig kring axeln 9. 

1087. Vid kolfvarnas upp- och nedgående rörelse förbinder vid vissa 
kolflägen den ringformiga håligheten kring den afsvarfvade delen af kolfven 
16 med hvarandra kanalerna 18 och 19 samt rummet 22 under kolfven 15• 
Då denna kolf samtidigt rör sig uppåt, suger den från oljebehållaren genom 
de nämnda kanalerna olja till rummet 22. När kolfeen därefter rör sig nedåt, 
tryckes oljan genom kanalen 21 till tryckrummet 20 under kolfven 16. 
Denna koff pressar därpå vid sin nedåtgående rörelse ut oljan genom kul-
ventilen 31 i smörjrörledningen 32. De båda kolfvarnas rörelse sinsemellan 
är så afpassad, att tryckrummet 20 och således smörjrörledningen aldrig kan 
komma i omedelbar förbindelse med oljebehållaren. Oljan kan därför aldrig 
genom smörjrören sugas ut ur behållaren. 

Kulventilen 31 har till uppgift att aflasta kolfvarna från tryck under 
de skeden i deras rörelse, då olja ej tryckes ut i smörjrören. Härigenom 
minskas pumpens slitning. 
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30 

kof  
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På de senast utförda pumparna af detta slag äro silarna 23 utbytta mot 
samma slags silar som de i smörjpumpen bild 562 med 18 betecknade. 
Genom aftappningskranen 24 kan dels oljebehållaren tömmas, och dels 
kan med densamma undersökas, om vatten finnes i behållaren.. Innan 
denna fylles med olja samt efter ett längre uppehåll, skall det vatten, som 
möjligen finnes i oljebehållaren, aftappas. 

Vid användning af tjockflytande olja och vid kyla måste oljan i be-
hållaren uppvdrmas. Det sker med ånga, som från en ventil i hytten 
ledes genom röret 17 till en värmekammare 11 i oljebehållaren. Oljan 
får ej uppvärmas högre än till handvärme eller till omkring 30°-40°. För 
hög uppvärmning är skadlig, emedan pumpkolfvarna på grund af den för-
ändring, som oljan därvid undergår, kunna klämmas fast. 

Mängden olja, som finnes i oljebehållaren, afläses å stiftet 14, då 
detta uttages ur oljebehållaren. Man ser nämligen, huru långt upp olja 
häftat vid stiftet. Hålet 30 förhindrar, att behållaren af någon anledning 
blir öfverfylld, men tjänar äfven som lufthål och får därför aldrig till-
täppas. Då behållaren är fylld till hålet 30, rinner olja genom smörjhålen 
29 till lagren för axeln 3. 

Smörjrören skola, under det pumpen arbetar, hålla sig kalla. Bli de 
varma, beror det på för ringa oljetillförsel, som följd af att reglerings-
kolf ven gör för kort °Slag, hvarför ånga tränger upp i rören. Oljetill-
förseln skall därför ökas genom nedskrufning af ställskrufven å pump-
kolfven till det rör, som kännes varmt. Så måste äfven ske, om förtät-
ningsvatten genom något smörjrör . inkommer i oljebehållaren. Vid utbyte 
af .smörjrör eller vid reparation iakttages, att rören pumpas fulla med 
olja, innan pumpen åter tages i användning. Rören kunna fortast fyllas 
med en spruta. Att rören äro fyllda med olja öfvertygar man sig om 
medelst de i bilderna 565-567 visade spärrventilerna, hvilka uppsättas i 
smörjrörledningarna så nära smörjställena som möjligt. Medelst dessa ven-
tiler kan äfven den mängd olja, som tillföres de olika smörjställena, iakt-
tagas. Efter längre uppehåll, isynnerhet vid kyla, bör handvefven kring-
vridas 5-10 hvarf, för att smörjställena må tillföras rikligare med olja. 

Pumpen arbetar nöjaktigt, om handtaget 27 ryckvis vrider sig rundt. 
Svänger handtaget endast fram och åter, utan att vridas rundt, beror detta 
på, att spärrinrättningen ej tjänstgör som följd af, att smuts inkommit i 
hjulet, eller att olja beckat sig därstädes. Om pumpen lämnar mindre olja 
än hvad som beräknats, undersöker man först, om den till hvarje par 
pumpar hörande silen 23 blifvit täppt. För den skull bortskrufvas skruf-
ven 33 och handtaget 27 vrides rundt, tills olja rinner ut ur tryckrummet 
20. Ar således silen i ordning, har man endast att något skrufva ned 
ställskrufven, så att mera olja tryckes ut i smörjrörledningen. 

Spärrhjulet smörjes genom hålet 28. All annan smörjning af pum- 
pen är obehöflig. Emellanåt skall spärrhjulet rengöras med fotogen, som 
ifylles genom smörjhålet 28 under samtidig kringvridning af vefven 27. 
Man bör vara noga med, att pumpen och dess delar ordentligt och i god 
tid rengöras. 

1090. Friedmanns nyare smörjpump, bilderna 562 och 563. Liksom 
nyss beskrifna smörj pump består äfven denna af ett visst antal små dubbel-
verkande pumpar, hvardera med en matarkolf 28, bild 563, och en regle-
ringskolf 29. Kolfvarna erhålla sin rörelse från axeln 6, bild 562, och de 
på densamma fästa excenterskifvorna 16 och 17 förmedelst de båda cylind-
riska medbringarna 11 och 12, af hvilka den förra rör sig inuti den 
senare. Vid den förra äro alla matarkolfvarna fästa, vid den senare alla 
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regleringskolfvarna. Axeln 6 erhåller sin rörelse från spärrhjulet 7, som 
drifves af maskinen genom häfstången 25. 

Vid kolfvarnas rörelse upp och ned förbinder vid vissa kolflägen den 

562. 

	

	 563. 
562-563. Friedmanns nyare smörjpump. 1: 4. 

ringformiga håligheten kring kolfven 28 (se Oven bild 564) med hvar-
andra kanalerna 30 och 31 samt rummet 32 under kolfven 29. Kanalen 
30 står i sin ordning i förbindelse med oljebehållaren genom det delvis 
rundt kiken 15 upptagna spåret 14, kanalen 13 i kiken samt kanalen 20 i 
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behållaren. Kiken är försedd med ännu en kanal 19, som i det läge, 
kiken i bilden intager, och hvilket kallas normalläget, genom kanalerna 
20 och 22 förenar oljebehållaren och oljeståndsglaset 9, som därigenom 
visar oljeståndet i behållaren. Kiken 15 är fäst vid spindeln 10, upptill 
förenad med kransen 3. Genom handtaget 5 kan denna och således kiken 
vridas rundt. 

1091. Oljeståndsglaset icke blott visar oljeståndet i behållaren; med 
detsamma kan man äfven undersöka, huru mycket olja, hvarje dubbelpump. 
matar ut i smörjrörledningen. För den skull vrides kiken 15 medelst hand-
taget 5, tills detta står midt öfver den pump, som skall kontrolleras, t. ex. 
pumpen H. Förbindelsen mellan kanalen 20 från behållaren och kanalen 
30 till pumpen genom kanalen 13 i kiken är då afbruten. Men i stället 
förbinder kanalen 19 i kiken med hvarandra kanalerna 30 och 22, så att 

a 
28 ~1  rr,'  29 

P 

	

30 	y 32 30 	 32 

r'Å* 71j Pvtlar i 
9e 4~ 
9

111 te". 314 ~~A 
,r-larotiro, 

	

35 	41 Pit 	 35  911p 35 	
11 11 36 	 ;~I 36 

564. Pumpkolfvar till smörjpumpen i bild 562-563. 1: 2. 

pumpen II kommer i förbindelse med oljeståndsglaset, samtidigt som detta 
afstänges från oljebehållaren. Oljans ryckvisa sjunkande i synglaset angifver, 
huru mycket olja pumpen II matar till smörjstället. Medan pumpen II 
tillföres olja från oljeståndsglaset, förbinder spåret 14 i kiken de till de 
öfriga pumparna ledande kanalerna 30 med hvarandra och med kanalen 20 
till oljebehållaren, så att dessa pumpar samtidigt erhålla olja från denna. 
Sedan pumpen blifvit profvad, vrides handtaget 5 tillbaka i normalläget, 
d. v. s. handtaget är riktadt mot spärrhjulet, hvarvid alla pumparna åter 
erhålla olja från oljebehållaren och synglaset visar oljeståndet i densamma. 
Om oljeståndsglaset af någon anledning går sönder, vrides handtaget 5, så 
att det står midt öfver glaset. Detta är då afstängdt från oljebehållaren, 
under det att pumparna fortfarande genom spåret 14 i kiken och kanalen 
20 matas med olja. 

1092. Då kolfvarna intaga det läge bild 564 a utvisar, rör sig reglerings-
koifven 29 uppåt. Matarkolfven 28 står i sitt lägsta läge, beredd att vända 

.33 
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uppåt. Kolfven 29 suger olja från behållaren in i rummet 32. Då kolfven 
29 därefter vänder, har kolfven 28 flyttat sig till sitt högsta läge, bild 564 b, 
och genom kanalen 31 äro rummen 32 och 34 förenade. Kolfven 29 trycker 

således ut oljan i rummet 34, hvarifrån 
—~._L, 	den sedan af kolfven 28 pressas ut i smörj- 

t 	a~ 	~~ 	rörledningen 36 genom kulventilen 35 och 
N- hh 	 kanalen 33. 
t==`~T  2 	Den af hela pumpen lämnade olje- 

mängden  ~~~e  .  ~~`~` 	mängden beror af hvarfantalet för axeln 
~~ ~yy U~~.~~v,~,~~,,,,,~,~  6, hvilket i sin ordning är beroende ØII:~~~ 

alC,,,,ImL~ Ø~HH~ 	af vinkelutslaget för häfarmen 25. Mat- 
.4% 	~~ 	,. -'4 	ningen för hvarje enskild pump däremot 

kan inställas efter en skala 37, i det man 

' i   

nom att 
 

a 
 

n 2 förändrar  
 

01° 
g 

ringskolfven s29 slag.l Kolfven är genom 
en förskrufning 27, bild 563, förenad med 0.4<;.‘ 	 den vid nyckeln 2 fästa spindeln 26. Nyc- 

V 	 kein och således förskrufningen kan endast 
vridas ett hvarf åt ena eller andra hållet, 
och därvid minskas eller ökas afståndet a. 
Yrides nyckeln åt vänster, blir a mindre 

.1111. 	 och regleringskolfvens slag större, således 
ti 	é 	 matningen rikligare och omvändt, då

.= 	 nyckeln vrides åt höger. På så sätt kan 
$- 	C~~- 	matningen minskas till 1/lo af största mat- 

n yckeln 

vid fullt kolfslag. Nyckeln har 
n. 

	

1
, 	då vridits så långt åt höger, som den kan 

och står vid talet 1 på skalan. Veides 	 III ~I  ̀  	 nyckeln därefter till talen 2, 3, 4 o. s. V. 
på skalan, ökas matningen med 1/lo för 
hvarje vridning, så att, om nyckeln ställes 
på talet 7, motsvarande pump matar 7/la 
af oljemängden vid full matning. t k 

c, Ott 
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565. Spärrventil. 1: 2. 

566 Spärrventil. 1: 2. 	 567. Spärrventil. 1: 2. 

Vid ett tvillinglokomotiv bör smörjoljan„ fördelas så, att cylindrarna 
erhålla 56 	(0,56) och sliderna 44 % (0,44). Ar lokomotivet tvåcylindrigt 
och från pumpen utgå fyra smörjrörledningar en till hvardera cylindern och 
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sliden, skall hvarje cylinder erhålla 56/2 = 28 	(0,28) och hvardera sliden 
44/2 = 22 °, (0,22) af smörjoljan. Nycklarna 2 till de båda små dubbelpumpar, 
som mata cylindrarna, skola därför ställas nära siffran 3 och nycklarna till 
pumparna för sliderna mellan 2 och 3, ehuru närmast 2. Regleringskolfvens 
diameter är 8 mm och dess största slag 10 mm. Den största oljemängd, 
som matarkolfven för hvarje fullt slag kan trycka ut i smörjrö`uauiupala 
är därför ungefär 0,44 gram. Vid 0,28 slag matar således kolfven ungefär 
0,123 gram och vid 0;22 slag ungefär 0,097 gram. Matas hvardera sliden 
genom två smörjrör, som förhållandet är vid t. ex. kolfslider, således för 

A...4 ~4 7 

vv .EN
SI 

~~ 
t.  
12 

t,‘ 
13 ., de båda sliderna fyra smörjrör 

6 5 	 med tillhörande pumpar, skall 
hvar och en af dessa pumpar 
lämna 44/4 = 11 	af smörj- 

13 	
gill 

 `ile 	oljan. Pumparnas slag skall 
således vara något större än 

WWII*' 	0,1 af hela kolfslaget, d. v. s. 
nyckeln vrides något öfver talet 
1 å skalan. 

568. Spärrventil. 1: 2. 	Är matningen till hvarje 
särskildt smörjställe sålunda in- 
ställd, men den för samtliga 

smörjställen visar sig otillräcklig, ökas matningen, om den drifstång, som 
är fäst i häfarmen 25, flyttas närmare spärrhjulet. Är matningen från 
början för riklig, flyttas drifstången längre ut från spärrhjulet. Visar 
det sig, att något af de särskilda smörjställena får otillräckligt med eller 
för mycket olja, men matningen för de öfriga smörjställena är tillräcklig, 
ändras regleringskolfvens slag för pumpen, som matar ifrågavarande 
smörjställe. 

Då olja påfylles oljebehållaren, silas den genom den öfre silen 4. Dess-
utom silas oljan, då den, innan den inkommer i pumpcylindrarna, passerar 
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genom silen 18. Genom att lossa skrufvarna 38, kan denna sil lätt tagas 
ut för rengöring, hvilket bör ske minst en gång i månaden. 

Oljeståndsglaset är nedtill försedt med en af tappningskran 23, genom 
hvilken oljebehållaren kan tömmas, eller man kan undersöka, om vatten 
samlat sig i densamma, eller om oljan är för tjockflytande. Är oljan tjock-
flytande, uppvärmes den med ånga, som genom ettdera af rören 24 in-
släppes i värmekammaren 21 och som, sedan den genomgått densamma, 
afledes genom det andra af rören 24. Oljeståndsglaset äger upptill en kul-
ventil 1, som insläpper luft, då oljan sjunker i glaset och i behållaren. 

Hvad som i öfrigt framhållits i beskrifningen af den äldre pumpen, 
gäller äfven för denna. 

1093. Oljespärrventiler. De i bilderna 565-568 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. Vid spärrventilerna i bilderna 565-567 inkommer oljan genom 
4, passerar ventilen 3 och afgår till smörjstället genom kanalen 5. Genom 
att lossa skrufven 1 och samtidigt sätta pumpen i gång för hand, kan 
man undersöka, om smörjrören äro fyllda med olja, hvilken då uttränger 
genom hålet 2. I bild 568 angifva 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. Tågmotstånd och lokomotivs dragkraft. 
1. Tågmotstånd. 

1094. De motstånd, som ett i gång varande järnvägståg har att öfver-
vinna, äro af mångfaldig art, men kunna sammanföras i följande tre hufvud-
grupper: 

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 skenskarfvarna, motstånd på grund af skenornas hedböjning under 
hjulens tryck m. m. 

2). Lrftmotståndet, dels på grund af tågets hastighet, dels på grund • 
af mer eller mindre stark blåst. 

Friktionsmotståndet, stötmotständet m. m. och luftmotståndet benämnas 
med ett gemensamt namn gångmotstånd. 

3). Motstånd, uppkomna på grund af förändringar i banans sträckning, 
såsom stigningar och krökningar. 

1095. Gångmotstånd. Gångmotståndet hänföres till rak, vågrät bana. 
Bland de många uttryck, som på grund af praktiska försök uppställts för detta 

motstånd, användes här i landet följande uttryck, som angifver motståndet i kg för hvarje 
ton vagnvikt (lokomotivet ej inberäknadt). Betecknar Gv detta motstånd, är 

r 
Gy = 1,6 -i- 0,3 . F. ( T7  ± 5O 

1000 
hvarvid V betyder den hastighet i km per timme hos tåget, för hvilken motståndet skall 
beräknas. 

r t. ex. hastigheten = 25 km i timmen, blir motståndet 

G,' = 1,6 + 0,a . 25. (25 4- 50) 
1000 

= 1,6 -I- 0,3 . 25.  75  , 
1000 

= 1,6 + 0,56, 
= 2,16 kg pr ton vagnvikt. 
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Hastighet i km pr 

timme 
V 

45 100 35 40 50 60 90 15 20 25 30 

Gångmotstånd i kg 
pr ton vagnvikt 

Gv 

4,12 4,72 5,3s 6,10 2,68 3,10 3,58 2,88 2,49 1,89 2,02 

10 

1,78 2,16 2,32 

30 35 
Hastighet i km 

pr timme 
V 

25 40 45 10 15 20 50 80 90 100 60 70 

10,101 11,72 4,41 4,70 6,84 8,66 13,52 15,5o 5,04 6,32 7,49 5,84 5,42 
Gångmotstånd i 

kg pr ton 
lokomotivvikt 

Gr 

4,16 
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Motståndet ökas med hastigheten och antager vid stora hastigheter betydliga vär-
den, hvilket framgår af efterföljande sammanställning XVI, däri gångmotstånden för en 
del hastigheter äro uträknade. 

Sammanställning XVI. 
Värden å gångmotståndet Gv för vagnar (tåg utom lokomotiv). 

I det anförda uttrycket för gångmotståndet är ej det motstånd, som utöfvas af 
lokomotivet själft, inbegripet. För ett lokomotiv åter är motsvarande uttryck för gång-
motståndet för hvarje ton af lokomotivets vikt, räknadt för rak, vågrät bana 

Ga = 3,s -I- 0,92  V . (v+ ao) 

hvarvid V har samma betydelse som förut. Det motstånd, som lokomotivet röner, är 
betydligt större än motståndet mot vagnarnas rörelse. Detta framgår vid en jämförelse 
mellan sammanställningarna XVI och XVII, i hvilken senare gångmotstånden för en ton 
lokomotivvikt äro uträknade vid olika hastigheter. 

Sammanställning XVII. 
Värden å gångmotståndet Gi för lokomotiv. 

1096. Krökningsmotstånd. Löper ett tåg in i en bankrökning, minskas dess 
hastighet genast, om öfriga förhållanden bli oförändrade. Bankrökningen utöfvar således 
ett motstånd mot rörelsen. Detta motstånd är desto större, ju skarpare spåret är krökt, 
ju längre fordonet är, och ju mindre rörliga oeh efter krökningen inställbara axlarna 
äro. Vagnar med länkaxlar eller med boggi er smyga sig lättare efter bankrökningar 
än vagnar med s. k. fasta axlar. Många försök ha gjorts att bestämma kröknings-
motståndet. Det för hufvudbanor mest använda uttrycket är 

6.50 
K— R-55' 

hvari K är det krökningsmotstånd uttryckt i kg, som .% ton tågvikt (lokomotiv och vagnar) 
uppväcker i bankrökningar med R m radie. 

För t. ex. en 300 m bankrökning, således R = 300, blir motståndet 

650 
K  — 300 

650 
 53 — 245 — 2,a.  kg pr ton tågvikt. 

I följande sammanställning XVIII äro olika värden på K, uträknade för olika 
krökningsradier. 
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Krökningsradie i m 
R 

Motstånd i kg per ton 
tågvikt 

K 
4,4s 1,89 2,65 1,46 1,19 1,01 0;87 0,77 0,69 0,62 

400 200 300 500 600 700 800 1000 900 1100 

200 
' K= R — s 600 A 
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Sammanställning XVIII. 
Värden å krökningsmotståndet K. 

Ett liknande uttryck på krökningsmotståndet kan användas för smalspårbanor. 

Vid 1067 mm spårvidd är K = R  400
20, 

375 a 	890 » 	A 	a K = — 	, — I5 

Dessa uttryck, som äro bildade efter det första, gifva endast närmevärden. 
1097. Stigningsmotstånd. Så 

länge ett tåg befinner sig på vågrät 
bana, är det tryck, tåget åstadkommer 
på skenorna, lika med tågets vikt, och 
utöfvar det då ett motstånd mot rörel-
sen, som motsvarar viktens storlek. 
Befinner sig däremot tåget i en stigning, 
kan den kraft, som motsvarar tågets 
vikt W, bild 569, uppdelas i två olika 
krafter, af hvilka den ena söker draga k 

	 10(10'lbt tåget tillbaka utför stigningen och så- 
utöfvar 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 53). 

En banas stigning uttryckes an- 
tingen genom ett rent bråk, t. ex. 1/100, 
eller genom förhållande, 1 : 100, men 
äfven på senare tiden i tusendelar af längden, 10: 1000 eller 'tio pro mille', hvilket 
tecknas 10 0/o0• 

Ändamålsenligast är beteckningen i tusendelar af längden eller pro mille. Be-
tecknar s banans stigning i meter på 1000 m banlängd, så angifver samtidigt s storleken 
på det motstånd, som stigningen utöfvar för hvarje ton af tågets vikt. Betecknas detta 
motstånd med S, så är 

S = s. 
Ett tåg, som går uppför en stigning s 0 /00t  motverkas således af en kraft, 

som utgör like många kg för hvarje ton af tågets vikt, som det antal meter 
banan stiger på 1000 m banlängd (styckena 54 och 55). 

Ar t. ex. stigningen 16 0/00  (16: 1000), utöfvar hvarje ton af tågets vikt ett motstånd 
mot rörelsen, som är 

400.16 = 6 400 kg. 

I efterföljande sammanställning XIX äro stigningsmotstånden i kg per ton tåg-
vikt (lokomotiv och vagnar) angifna för en del stigningar. 

w 
569. 

S = 16 kg. 

Ar hela tågets vikt (lokomotivets och vagnarnas) 400 ton, blir sålunda hela mot-
ståndet lika med 
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Sammanställning XIX. 
Värden å stigningsmotståndet S. 

1098. Den kraft, som motverkar tågets gång uppför en stigning, medverkar däremot 
vid tagets framförande utför samma stigning. Öfriga motstånd minskas således med ett 
värde motsvarande stigningsmotståndet. 

1099. Hela tågmotståndet. Befinner sig ett tåg i en stigning, och banan sam-
tidigt kröker, är tåget utsatt för hela det motstånd, som kan tänkas verka å detsamma. 
Betecknas det motstånd, som tåget, frånräknadt lokomotivet, därvid utöfvar för hvarje 
ton vagnvikt, med Mv, samt Gv, Kv och Sv äro gång-, kröknings- och stigningsmotstån-
den för vagnarna i tåget, erhålles 

Mv  = Gv + Kv  i-  Sv. 
Går tåget i en lutning, och banan samtidigt kröker, blir motståndet minskadt med 

stigningsmotståndet och är då 
Mv = Gv  Kv  — Sv. 

Betecknas vidare det motstånd, som lokomotivet enbart för sig utöfvar för hvarje 
ton af sin vikt, med Mi, samt Gt, Ki och St äro gång-, kröknings- och stigningsmot-
stånden för lokomotivet, erhålles för en stigning 

Mt = G1 +Kt + Si, 
och för en lutning 

Mi. = Gt+ Kt -51. 
Det totala motståndet för ett helt tåg• erhålles genom att multiplicera 

motståndet per ton lokomotivvikt med lokomotivets vikt i ton och motståndet 
per ton vagnvikt med vagnarnas vikt i ton samt addera dessa produkter. 

1100. Exempel. Ett tåg, med en vikt utom lokomotivets af 600 ton, framföres 
uppför en stigning 1: 100 eller 10 °/oo  med en hastighet af 30 km i timmen och banan 
kröker samtidigt med en radie lika med 400 m. Lokomotivets vikt är 90 ton. Storleken 
af tågmotståndet erhålles då på följande sätt. Antingen uträknas hvart och ett af de 
olika tågmotstånden på sätt här angifvits eller också användas de för dessa motstånd 
uträknade sammanställningarna. Skulle något värde i dessa ej återfinnas, måste det 
naturligtvis räknas ut. 

Gångmotståndet för vagnarna på rak, vågrät bana vid 30 km hastighet erhålles ur 
sammanställning XVI lika med 2,32 kg per ton vagnvikt. För samtliga vagnar blir så-
ledes gångmotstandet 

600 .2,32 = 1392 kg. 
Krökningsmotståndet för samma vagnar i en 400 m bankrökning erhålles af samman-

ställning XVIII och är 1,89 kg pr ton vagnvikt och för samtliga vagnarna 
600. 1,82 = 1134 kg. 

Stigningsmotståndet i stigning 10 °/oo  är 10 kg för hvarje ton vagnvikt och således 
för alla vagnarna 

600.10 = 6 000 kg. 
Hela motståndet för samtliga vagnarna är således 

1392 -I- 1134 d- 6 000 = 8 526 kg. 
Man kan äfven erhålla motståndet på följande sätt. 
Gångmotståndet per ton vagnvikt är 

Gv = 2,32 kg. 
Krökningsmotståndet är 

och stigningsmotståndet är 
	 Kv = 1,89 kg, 

Sv = 10 kg. 
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Hela motståndet per ton vagnvikt är således 

DI„ = 2,32 + 1,82 + 10, 
= 14,21 kg. 

Som summan af vagnarnas vikt är 600 ton, blir det motstånd, som de åstadkomma 
mot rörelsen, lika med 

600. 14,21 = 8 526 kg. 

För att således tåget skall kunna framföras med den angifna hastigheten erfordras, 
att lokomotivet i dragkroken utvecklar en dragkraft, som minst är lika med motståndet 
eller S 526 kg. 

Men lokomotivets dragkraft måste vara än större, ty den skall äfven öfvervinna 
lokomotivets motstånd. 

Gångmotståndet per ton lokomotivvikt erhålles ur sammanställning XVII och är 

Gi = 5,42 kg. 
Krökningsmotståndet är 

Ta = 1,89 kg, 
och stigningsmotståndet 

Sa = 10 kg, 
allt per ton lokomotivvikt. 

Summan af dessa motstånd är 

and = 5,42 + 1,89 + 10, 
= 17,31 kg. 

Som lokomotivets vikt är 90 ton, blir således det motstånd, det utöfvar, lika med 
90.17,31 = 1558 kg. 

Det totala motstånd, för hvilket tåget i detta exempel är utsatt, är således 
8 526 + 1558 = 10 084 kg, 

och för att öfvervinna detta måste lokomotivet utveckla en dragkraft, motsvarande minst 
10 084 kg. 

2. Lokomotivs dragkraft. 

1101. Med ett lokomotivs dragkraft menas den kraft, med hvilken det 
förmår framföra ett tåg, d. v. s. öfvervinna de motstånd (vindtryck, lufttryck, 
friktion, bankrökningar, stigningar m. m.), som finnas för tågets rörelse. 

Dragkraften är beroende af: 
1). Antalet med hvarandra kopplade axlar, eller närmare 

af lokomotivets adhesionsvikt. 
2). Pannans ångbildningsförniåga. 
3). Maskinkraften, d. v. s. af cylinderstorleken, ångtrycket 

och drifhjulens diameter. 
Den enligt 1) bestämda dragkraften utgör öfverhufvudtaget den största 

dragkraft, som kan användas och kommer till användning hufvudsakligen 
vid igångsättningar och i stigningar. Enligt 2) bestämmes den största drag-
kraft, som i fortfarighetstillstånd, d. v. s. vid genomfarandet af längre 
sträckor, bör finnas. Den måste vara anpassad efter den enligt 3) erhållna 
dragkraften. Största värdena på alla tre dragkrafterna måste stå i ett visst 
gifvet förhållande till hvarandra. 

Med dragkraft i dragkroken förstås i motsats mot dragkraft i drif-
hjulens  omkrets den kraft, som står till förfogande för att draga vagnarna. 
Den förra är så mycket mindre än den senare, som lokomotivets (och tenderns) 
motstånd, mätt i drifhjulens omkrets. 
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a. Dragkraft på grund af adhesionen. 
1102. Då den i cylindrarna utvecklade kraften vrider hjulen rundt 

fordras, för att lokomotivet skall förflytta sig framåt, att hjulen rulla på ske-
norna och ej glida eller »slira». Det är friktionen mellan hjulen och 
skenorna, d. v. s. adhesionen, som skall förhindra denna slirning. Friktions-
motståndet är beroende på hjulens tryck mot skenorna, och ju större detta 
tryck är, desto större är motståndet. U  Här afses trycket af drifhjulen, d. v. s. 
de kopplade hjulens tryck mot skenorna, eller med ett annat ord adhesions-
vikten. Till denna måste den af lokomotivets maskineri utvecklade kraften 
stå i ett visst förhållande. 

A andra sidan är friktionsmotståndet mellan hjul och skena beroende 
af en del omständigheter. Därvid spelar i synnerhet skenornas tillstånd en 
stor roll. Friktionsvärdesiffran för torra och för slippriga skenor är ej den-
samma och den sätter en gräns för dragkraften. 

Är A. = lokomotivets adhesionsvikt och f friktionsvärdesiffran, så är den i följd 
af adhesionsvikten erhållna dragkraften 

Pa=f.A. 
1103. De för olika förhållanden växlande värdena på friktionsvärde-

siffran f återfinnas i stycket 362. De föränderliga villkoren för adhesionen 
utgöra således för dragkraften en i lika hög grad växlande gräns. Så 
länge den maskinella dragkraften är mindre än denna gräns, rulla hjulen 
på skenorna, förande lokomotivet och vagnarna med sig, men så snart 
maskinkraften öfverskrider gränsen, antingen genom att kraften är för stor 
eller gränsen sänkes, slira hjulen. 

Vid tanklokomotiv måste man äfven taga hänsyn till, att adhesions-
vikten i regeln mer eller mindre aftager, allt eftersom de medförda förråden 
af bränsle och vatten minskas. 

b. 	Dragkraft pcc grund af pannans ccngbildningsfdrntchga. 
1104. Pannan måste vara så beräknad och afmätt, att den under 

regelbunden gång varaktigt och säkert lämnar den nödvändiga ångmängden. 
Ångutvecklingen växlar med gånghastigheten. Ju större hastigheten 

är, d. v. s. ju flera hvarf hjulen vrida sig på tidsenheten, desto tätare följa 
ångstötarna, desto lifligare brinner fyren, och desto kraftigare försiggår ång-
bildningen. Dock till en viss gräns. Men ju snabbare ett tåg af gifven vikt 
framföres, desto starkare måste lokomotivet arbeta; desto mera ånga förbrukas 
således å andra sidan. Under gången skola ångbildningen och ångförbruk-
ningen hålla jämna steg med hvarandra, och vattenståndet och ångtrycket i 
pannan förbli på bestämd höjd. Är ångförbrukningen för stor, sjunka vatten-
ständet och ångtrycket; lokomotivet är försvagadt och är icke i stånd att 
framföra tåget med den bestämda hastigheten. Pannans och därmed loko-
motivets arbetsförmåga kan följaktligen icke öfverskrida ett bestämdt värde. 

1105. Uttryckes den i drifhjulens omkrets verkande dragkraften P som vanligt 
i kg, är hastigheten y meter i sekunden och produkten af dessa två delas med 75, er- 
hålles (stycket 72) det antal hästkrafter N, som lokomotivet kan utveckla, således 

N _ P.v 
75 

Är lokomotivets hastighet, mätt i kilometer i timmen = V, så är 

v = V.  /000  =  jr meter i sek., 60.60 	3,6 
och om detta värde på v insättes i uttrycket för N, blir 
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N _ P. 
270 • 

Häraf följer, att samma hästkraftantal kan erhållas med en stor dragkraft P och 
en liten hastighet V eller med en stor hastighet och mindre dragkraft, ty deras pro-
dukt P . V skall alltid vara = 270. N. 

1106. De af de olika lokomotivslagen vid olika hastigheter utvecklade hästkrafterna 
hänföras lämpligast till eldytan, och finnes för hvarje lokomotivslag ett tal a, som säger 
huru många hästkrafter, som i medeltal utvecklas för hvarje kvadratmeter eldyta. Be-
tecknas eldytans storlek med H, blir således 

N= a.H. 
Men då man äfven har 

N= P.V  
270 ' 

P. V =a.H 270 
och följaktligen dragkraften på grund af pannans ångbildningsförmåga 

27O.a. H 

Af detta uttryck framgår, att ju större pannans eldyta är, desto större är 
motsvarande dragkraft, men dragkraften blir mindre, ju större hastigheten är. 

Talet a röner i allmänhet inflytande af rostytans storlek och bränslets beskaffenhet, 
af blästerrör och skorsten, af sättet för ångans utnyttjande i tvilling- eller kompound-
lokomotiv eller som våtånga eller öfverhettad ånga och slutligen af ångtrycket samt af 
hastigheten, d. v. s. af drifhjulens hvarfantal och diameter, ty med en ökning af hastig-
heten går hand i hand en lifligare förbränning. 

1107. Hastigheten V km i timmen motsvarar 60.60 = 3600 km i sekunden 
1000. V 

eller 3 600 m i sekunden. Det antal hvarf, som drifhjulen göra på en sekund, be- 
tecknas med n. Om drifhjulsdiametern är D meter, är drifhjulets omkrets rc . D meter. 
It (pi) betecknar ett tal, som i det närmaste är 3,14. Lokomotivet tillryggalägger således 
n . sz . D = n . 3,14. D meter på en sekund. Men hänförd till hastigheten är väg-

1000.  V 
längden på en sekund 3 600 meter. Således kan man skrifva 

1 000 . V 
n . 3,14 . D = 3 600 

och 
_ 	1 000  . 

7z 	3 600 .3,14 . D' 
hvaraf man erhåller 

n = 0,0885 . 
Känner man således hastigheten i kilometer per timme samt drifhjulsdiametern 

uttryckt i meter, är hvarfantalet i sekunden gifvet. 
Ur den sista likheten fås sedermera 

V = 0,0885 
Insättes detta värde på V i ofvan angifna uttryck för dragkraften Pa, får man 

Pu _ 270  .  a  .  H _ 0,0885. 270 . a . H 
n. D 	 n.D 
0,0885 

• Pa = 23,9 . a . 
n.D 

1108. Medelvärden för talet a vid olika hvarfantal och lokomotivslag återfinnas i 
efterföljande sammanställning XX. 

blir 

Pa = 	V  • 

V 

n.D 

eller 
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ea g 

m 

Lokomotivslag 
5,5 

Antal hvarf i sekunden' 

2,5 3,o 3,5 4,o 4,5 5,0 

5,o 
6,9 
7,2 

11 
14 
14 

11 
14 

4,6 
6,0 
6,7 

4,5 
5,2 

4,8 
6,5 
7,0 

4,7 
5,4 

4,s 
5,5 
6,3 

4,3 
4,9 

3,7 
4,1 

4,o 
4,8 
5,9 

4,0 
4,5 

12 
12 
14 

12 
13 

6,4 
6,6 

a 
Snäll- och persontågslok 	 
Tvilling 	  
2-cyl. kompound 	  
4-cyl. 

	

Godstågslok 	 
Tvilling 	  
Kompound 	 

Ø 
5,1 
7,2 
7,4 

5,2 
7,4 
7,6 

5,3 
7,5 
7,7 

5,4 
7,7 
7,8 

7,0 
7,5 
9,8 

7,o 
7,3 

7,5 
8,5 

10,5 

7,5 
7,8 

8,o 
9,3 

11,2 

7,9 
8,3 

8,3 
10,0 
11,7 

8,2 
8,6 

	

Godstågslok 	 
Tvilling 	  
Kompound 	 

	

Snäll- och persontågslok 	 
Tvilling 	  
2-cyl. kompound 	  
4-cyl. 

8,6 
10,7 
12,0 

8,8 
11,2 
12,3 

9,0 
11,5 
12,6 

9,2 
11,7 
12,s 

9,3 
11,8 
13,6 
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Sammanställning XX. 
Antal hästkrafter a för 1 kvm eldyta. 

Anm. Vid tryck öfver- eller understigande de angifna trycken, skall värdet på a 
ökas eller minskas med ungefär 0,2 för hvarje öfver- eller understigande kg tryck. 

1109. Tillämpning. Statens järnvägars 2 B 1 snälltågslokomotiv litt. A med öfver-
hettning hat 133,0 kvm eldyta. Drifhjulsdiametern är 1,88 m och ångtrycket 12 kg. Vid 
90 km i timmen hastighet göra således drifhjulen 0,0885. 1 a = ung. 4,25 hvarf i sekun- 

den. Värdet på a enligt sammanställning XX ligger följaktligen midt emellan 8,s och 
9,0 och antages = 8,9. Det antal hästkrafter, lokomotivet vid nämnda hastighet utvecklar, 
är således 

8,9 . 133,0 = 1184 hkr. 
Dragkraften på grund af pannans ångbildningsförmåga blir 

På = 23,9. 8,9. 133,0 - 3 540 kg. 
4,25 . 1,88 

Om samma lokomotiv kan framföra ett tåg med endast 32 km i timmen hastighet, 
utvecklar det enligt sammanställning XX blott 

7,o . 133,o = 931 hkr, 
men dragkraften är på grund af den mindre hastigheten större, nämligen 

På = 7 855 kg. 
Lokomotivet förmår således att vid den mindre hastigheten framföra ett tyngre tåg. 

c. Dragkraft på grund af maskinkraften. 
1110. Den genom ångtrycket i cylindrarna utvecklade kraften öfver-

föres genom vefstakarna till drifhjulen och vrida dessa rundt. Därvid 
uppstår i drifhjulens omkrets en kraft, som uträttar lika arbete med 
cylinderkraften. Denna kan således tänkas ersatt med en kraft, som verkar 
i drifhjulets omkrets och därvid förrättar samma arbete. 
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510. 

hvarur efter förkortning och omflyttning erhålles 
p.dV. L 	för tvlllinglokornoti y Pm =
D 
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I bild 570, som angifver kolfkraftens öfverförande till drifhjulet, är 
d = cylinderdiametern i cm, 
L = kolfslagets längd i m, 
p = arbetstrycket (öfvertrycket) i kg per kvcm, 
D = drifhjulsdiametern i m och 
Pm = den å drifhjulens omkrets verkande kraften i kg. 
Har ett drifhjul rullat ett hvarf, har en punkt å omkretsen tillryggalagt en väg 

= wt . D. Tänkes kraften Pm vara anbragt i denna punkt, har den följaktligen verkat 
under en väglängd 	. D, och det därunder uträttade arbetet är (stycket 68) 

P,,, . 7c . D kgm. 1) 

Ytan af en cirkel med diametern d är lika med. d ' d, eller som det tecknas 
. dE 	 4 

Kolivens yta är således ~4d' kvcm, och då på hvarje kvcm verkar ett tryck = p kg, 

är trycket på hela kolfytan = p . ß¢d2. Denna kraft verkar under slagets längd, som 

är = L och uträttar därunder arbetet 

. d- L 
/6 m. P • 	4 •9 

Men som kolfven under ett hjulhvarf går en gång fram och en gång tillbaka, är 
arbetet i hvarje cylinder under ett hjulhvarf 

p.' dE .2.lkgm. 
4 

och således för båda cylindrarna vid ett tvillinglokomotiv tillsammans 

2 . p . • d2 2 . l kgm. 

Detta arbete är lika med det i drifhjulens omkrets utvecklade, och därför kan 
man sätta 

E 

Pm .7V.D = 2.p. 4 d .2.1, 

då d9 betyder, att talet d skall multipliceras med sig själft eller d gånger d. 
4 

1111. Dragkraften hos ett tvåcylindrigt kompoundlokomotiv beräknas därigenom 
att arbetet i båda cylindrarna kan anses lika med det arbete, som utföres af enbart låg-
tryckscylindern med fulltrycksånga verkande i densamma. Ar lågtryckscylinderns dia- 

1) Märk, att "kg betyder kilogram, men kgm kilogrammeter. 
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meter = d, cm, är det arbete, som uträttas i cylindern under ett hjulhvarf, medan 
koifven går fram och tillbaka, ' 

l 2.1. p . 4 
Följaktligen får man likheten 

Pm. n. 	=p. 
rr4d1' 

 .2.1, 
hvarur erhålles 	

d2 

x► • dl: •1  	 for 2-cgl. komp.-lokomotiv.   Pm = 2 . D 
1112. I verkligheten erhålles dock ej så stor dragkraft, emedan ångan ej verkar 

med samma tryck under hela kolfslaget, samt på grund af att friktionen i maskineriet m. m. 
ej kan undvikas. Vid beräkning af dragkraften måste därför hänsyn tagas till det mot 
olika fyllningar svarande medeltrycket i cylindrarna, hvilket medeltryck blir desto mindre, 
ju mindre fyllningarna äro. 

Man antager därför, att af det beräknade värdet på dragkraften erhålles med största fyll- 
ning vid tvillinglokomotiv 65 % och vid kompoundlokomotiv 47 % samt med 30 %-40 
fyllning vid tvillinglokomotiv omkring 45 % och vid kompoundlokomotiv omkring 35 %. 

Uttrycket för dragkraften på grund af maskinstyrkan kommer då att få följande 
utseende: 

Vid tvillinglokomotiv, 	största fyllning: Pm  = 0,65 .P • d2 . 1,  
D 

» 	 n 	 30-40 % 	a Pm = 0,45 P • 	i 

a kompoundlokomotiv, största 	0,47 .P • dlz • 1, 
.D 

30-40 °o 	r 	Pm = 0,35 . P • d, a  •  
2,D 

1113. Ett lokomotivs nyttiga dragkraft är för en viss hastighet bestämd af 
det minsta a f värdena Pa, P4 och Pm. Vid ett tågs ;  igångsättning utvecklar lokomotivet 
sin största dragkraft; därvid är det det minsta af de båda värdena Pa  och Pm, som är 
det bestämmande. Men ju mera hastigheten ökas, desto större inflytande röner drag-
kraften af ångbildningsförmågan, tills slutligen värdet På blir det minsta, då dragkraften 
uteslutande är beroende af pannans förmåga att alstra ånga. 

d. Tillämpning. 
1114. Statens järnvägars 2 B tvilling-snälltågslokomotiv litt. Cc för våtånga äger 

följande hufvudmått och vikter: 
Eldyta H 	  = 97,95 kvm 
Cylinderdiameter d 	  = 42 cm 
Kolfslag l 	  = 0,559 m 
Ångtryck p 	  = 11 kg 
Drifhjulsdiameter D 	  = 1,88 m 
Adhesionsvikt 	  = 26 500 kg 
Vikt i tjänst, lok. 	  = 41 100 kg 

A » 	» tender 	  = 32 700 kg 
Vid 90 km tim-hastighet, motsvarande ung. 4,25 drifhjulshvarf i sek. utvecklar loko-

motivet, enligt sammanställning XX,  97,96 . 5,15 = 505 hkr. Antages fyllningen vara 
30-40 %, äro de tre till drifhjulens omkrets hänförda största dragkrafterna 

,p4 270.  505  
90 

— 	

— 1516 kg, = 
26 500 

6 	
_ 4 417 kg och Pa   

Pm  = 0,45 . 11 . 42 . 42 . 0,559 _ 2 597 kg. 1,88 
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P« är här med 1516 kg det bestämmande värdet på dragkraften. 
Betecknas vagnarnas vikt i tåget med W och går tåget på rak vågrät bana, så är 

vid 90 km hastighet enligt sammanställning XVI gångmotståndet för hvarje ton tågvikt 
5,38 kg och således för samtliga vagnar 

5,38 . W. 

För lokomotivet och tendern är gångmotståndet enligt sammanställning XVII 
lika med 

(41,1-}- 32,7) .13,52 = 73,8 .13,52 = 997 kg. 
Dragkraften skall vara minst lika med 

5,38. W + 997 
och således 

= 5,3s. W + 997 
1 516 = 5,38 . W -I- 997 

5,38W=1516-997 
1516 — 997 519  

Tr  = 	5,38 	— 5,38 — 96 ton. 

Lokomotivet föinår således att med 90 km hastighet under en längre tid på rak, 
vågrät bana framföra ett tåg, vägande 96 ton. Består tåget af boggivagnar, som väga 

96 
omkring 26 ton hvardera, är deras antal 26 = 3,7, d. v. s. 4 vagnar. 

På samma sätt beräknas antalet vagnar, som ett lokomotiv förmår framföra i stigningar 
oeh bankrökningar eller bådadera samtidigt. Det motstånd, dragkraften skall öfvervinna, 
skall då endast ökas med lokomotivets och vagnarnas stignings- och krökningsmotstånd. 

VII. Störande rörelser hos lokomotivet. 

1. Störande rörelser på grund af banans tillstånd. 

1115. Den växelverkan, som äger rum mellan lokomotiv och spår, 
är mer eller mindre skadlig för dem båda och bidrager till, att hjul och 
skenor nötas samt leder stundom vid ogynnsamma förhållanden till olycks-
fall, såsom urspårningar m. m. 

Till följd af spårets ojämnheter, spelrummen mellan lagerboxar och 
hornblock, hjulringarnas koniska svarfning samt alla delars större eller min-
dre eftergifvenhet rör sig ej ett järnvägsfordon på rak bana i samma rikt-
ning som spårets ,midtlinje, utan svänger mer eller mindre, än till höger 
än till vänster, än upp eller ned. 

En fritt rörlig axel löper endast så länge rakt fram, som löpcirklarnas 
diametrar äro lika stora. Den rullar sedan öfver än åt ena än åt andra 
sidan. 

1116. Slingring. Ett lokomotiv slingrar, då det på grund af ,fläns-
stötarna på framhjulen slänges fram och tillbaka mellan skenorna. Flans-
stötarna bli desto starkare, ju större lokomotivets tröghetskraft är, ju större 
den hastighet är, med hvilken lokomotivet löper mot skenan, ju mindre 
eftergifna sidovägen axelns styranordningar äro o. s. v. Trycker t. ex. det 
vänstra främre hjulet mot skenan, sträfvar flänstrycket att vrida lokomotivet 
åt höger omkring en tänkt lodrät axel, och då högra hjulet träffar skenan, 
vrides lokomotivet åter åt vänster. 

Slingringen inträder vid en viss hastighet och varar, tills någon annan 
yttre kraft tillfälligtvis försvagar eller upphäfver flänstrycket. Slingringen kan 
medverka till ett lokomotivs urspårning, i det flänsarna, i synnerhet om andra 
medverkande krafter samtidigt inträffa, kunna i spårkorsningar och skenskarfvar 

31 
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rulla upp på skenan. Därför ligger det vikt uppå, att ej låta ett lokomotiv 
gå med för skarpa, d. v. s. för tunnslitna (länsar. 

Anlöpningsvinkeln y, bild 571, mellan hjul och skena är desto större, 
ju större slingringen. är. Men å. andra sidan är denna vinkels storlek be-
roende på axelafståndet, så att vid ett gifvet spelrum mellan hjulfläns och 
skena anlöpningsvinkeln är desto mindre, ju större axelafståndet är. Är 
axelafståndet stort, blir äfven flänstrycket mindre, emedan häfarmen från 
flänsens beröringspunkt med skenan till den tänkta vridningsaxeln är större. 

Tröghetskraftens inverkan på slingringen blir större, ju större de änd-
axlarna öfverskjutande delarna af lokomotivet äro, d. v. s. ju mindre loko-
motivets axelafstånd är i förhållande till lokomotivets längd. För att min-
ska slingringarna erfordras således ett stort axelafstånd, hvilket i förhållande 
till lokomotivets längd måste vara desto större, ju större den afsedda hastig-
heten är. 

Spelrum för lagren i axelns riktning befordra slingringen, emedan 
de bidraga att förstora sidoutslaget. Vid »slirigt väder» inträder sling-
ringen lättare än vid »godt väder», emedan i förra fallet framaxelns mot-
stånd mot sidoförskjutning är mindre. 

Boggier ha trots det 
V 	I 	korta axelafståndet en- 

	

- 	dast ringa benägenhet att 
slingra, emedan deras vikt 
och tröghetskraft äro så 
små. Ha de gjort ett 
utslag åt sidan, återgå de 
till medelläget och slå 

i 	 föga öfver åt 'andra si- 
dan. Men detta kan dock 
i större grad inträffa, om 
boggierna äro lagrade med 

} -- 	 1====~_-_- ~-- en fast vridtapp, i det lo- 
komotivets hela vikt där- 

571. 	 vid medverkar till sling- 
ringen. Det är därför 

ändamålsenligt att göra boggierna förskjutbara sidovägen. De kunna då 
för sig själfva utföra små sidorörelser, utan att det märkbart inverkar på 
det öfriga lokomotivet, hvarigenom dettas rörelser bli lugnare. 

Slingringen kan ha till följd en spårutvidgning och i ogynnsamma 
fall äfven skenbrott. 

1117. Nickning. Påkänningarna i ramverk och panna på grund af 
hjulens stumma rullning på skenorna och banans ojämnheter mildras genom 
bärfjädrarna. För att vidare utjämna belastningen mellan de olika axlarna 
äro en del af fjädrarna förbundna med tryckfördelare. Ju mjukare fjädrarna 
äro, desto mindre ändra sig belastningarna på axlarna, och desto säkrare 
går lokomotivet. 

Löper framaxeln öfver en ojämnhet i banan, höjer eller sänker axeln 
sig. Fjädrarnas spänning förändras, och lokomotivets framända söker att följa. 
rörelsen, hvarigenom en förändring i belastningen på de öfriga axlarna in-
träder. Stöten verkar svagare på de öfriga fjädrarna och minst på bakaxelns. 
Vid af hvarandra oberoende fjädrar verkar stöten på framaxeln med sin full& 
kraft och åstadkommer en motsvarande stark nickning, hvarigenom en om-
växlande belastning och aflastning af ändaxlarna inträder. Denna förändring 
i axelbelastningen är oberoende af axelafståndet, men är mindre, ju mjukare 
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fjädrarna äro. Ett stort axelafstånd inverkar på nickningen endast så, att 
nickningens storlek blir mindre, men förminskar ej påkänningen å banöfver-
byggnaden. 

Den inre friktionen i bärfjädrarna motverkar nickningen, och som 
denna friktion är större, ju större fjäderbladens antal är, äro således 
fjädrar med stort antal fjäderblad fördelaktiga, då det gäller att motverka 
nickning. 

Äro fjädrarna till första och andra axeln å t. ex. ett treaxligt lokomo-
tiv förenade med hvarandra genom sidotryckfördelare, förändras belastningen 
på dessa båda axlar samtidigt. En ojämnhet i banan kommer först då till 
full verkan på lokomotivet, när hjulen å båda axlarna gått öfver densamma. 
Är lokomotivets hastighet ringa, blir inverkan af ojämnheten hälften mot 
vid af hvarandra oberoende fjädrar. 

Då en möjligast oföränderlig axelbelastning i synnerhet för framaxeln 
är nödvändig, söker man förbinda framaxelns fjädrar med närmast bakom 
liggande axels. Men ofta finner man, att vid t. ex. ett 1 C lokomotiv fjäd-
rarna till de kopplade axlarna äro förbundna med tryckfördelare, Denna 
anordning kan vara bra för att erhålla lika belastning å dessa axlar, men är till 
nackdel för framaxeln. Anordningen har äfven den olägenheten, att vid 
större hastighet drifhjulen lättare slira, i det de genom nickningen ömsom 
aflastas och ömsom belastas. 

1118. Vaggning. Hittills har antagits, att ojämnheterna i spåret äro 
lika för båda skensträngarna. Är detta ej fallet, inträder utom slingring 
och nickning äfven en sidovaggning. 

Hvarje genom en å ena skenan befintlig ojämnhet förorsakad sido-
vaggning eller svängning begynner, när något af hjulen å den första med 
sidofjädrar försedda axeln berör ojämnheten och upphör, när hjulet å sista 
axeln rullat öfver densamma. Finnes tvdrtryckfördelare eller tvärfjäder, 
märkes ej ojämnheten. 

Vid ringa hastighet slutar den ena svängningen, innan den andra bör-
jar; vid större hastighet förstärka de hvarandra. 

2. Störande rörelser på grund af kolftrycket. 

,1119. Oberoende af spårets läge uppstå störande rörelser hos lokomo-
tivet på grund af kolftrycket samt i följd af en del maskindelars såsom 
kolfvarnas, kolfstängernas, tvärstyckenas, vefstakarnas och koppelstängernas 
m. fl. rörelse. 

Vid användning af lutande cylindrar uppstår under gången en om- 
växlande ökning och minskning i drifaxelns belastning, hvilken har till 
följd en förändring i de öfriga axlarnas belastning. 

1120. I bild 572 betyder oo, den lutande cylinderns midtlinje, hvars förlängning 
städse går genom drifaxelns midtpunkt o. Linjen oa angifver storleken och riktningen af ång-
trycket, på kolfven, som genom kolfstången, vefstaken och vefven öfverföres till drifaxeln. 

Angtrycket på kolfven motsvaras af ett lika stort tryck på det främre cylinder-
locket, hvilket tryck till störlek och riktning angifves genom linjen 0,81. Kraften oa kan 
ersättas genom krafterna oc och ob samt o,a, genom o1c, och o,b1 , af hvilka oc och o,c, 
äro jämlöpande med spåret mn samt ob och o1b1  vinkelräta, mot detsamma. 

Krafterna oc och 0,c, öfverföras genom drifaxellagret och cylindern till ramen och 
åstadkomma en allt efter cylindrarnas lutning större eller mindre vridning af lokomotivet; 
kraften ob däremot ökar drifhjulets belastning, och kraften o,b, söker att lyfta den sida 
af lokomotivet, på hvilken den verkar. Under det att drifhjulets belastning ökas, minskas 
de öfriga hjulens på samma sida mer eller mindre. 
• I bild 573 står kolfven i sitt främre ändläge, och samtliga krafter verka därvid i 

motsatt riktning mot i bild 572, och åstadkomma således motsatta verkningar. Så t. ex. 
aflastas drifbjulet och ökas belastningen å de öfriga hjulen på samma sida. 
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Kraften o, b, åstadkommer en vaggning hos lokomotivet, hvilken växer med ång-
trycket samt med diametern och det lutande läget hos cylindrarna. Samtidigt uppträder 
äfven en nickning hos lokomotivet, beroende på huru lokomotivets tyngdpunkt ligger i 
förhållande till drifaxeln. 

Uppträdandet af dessa krafter utgöra bufvudskälet mot användningen i större ut-
sträckning af lutande cylindrar. Visserligen kan man ofta ej undgå att lägga cylindrarna 
lutande, men lutningen göres därvid så ringa, som utförandet i öfrigt tillåter. 

Här har antagits att kolfven befinner sig i sina båda ändlägen. Men för de öfriga 
kolflägena gäller detsamma med den skillnaden, att krafterna allt efter trycket i cylind-
rarna och de olika vefställningarna växla storlek. Men för dessa mellanlägen inträffar 
ännu en omständighet, som har till följd ojämna belastningar, och hvilken lutande cylind-
rar har gemensam med vågrätt liggande. Det är det tryck uppåt eller nedåt, som tvär-
stycket på grund af vefstakens lutning utöfvar mot styrskenorna. Kolfven rör sig fram 
och tillbaka efter en rät linje, under det vettappen beskrifver en cirkel. Därvid in- 

tager, såsom förut visats, vefstaken en hel mängd olika ställningar med olika lutning mot 
cylinderns axel. 

1121. När lokomotivet går framåt, drager kolfven vefven, då denna befinner 
sig i det öfre halfva hvarfvet, bild 574, och eftersom hjulet gör motstånd mot rörelsen, 
uppstår en sträfvan hos tvärstycket att höja sig, hvaraf följer ett tryck mot öfre styrske-
nan eller, då endast en sådan användes, mot dess undre sida. Betecknar ab kolfkraftens 
storlek och ac är kraften i vefstaken, orsakad af hjulets motstånd mot kringvridningen, 
så är ad den mot styrskenan uppåt riktade kraft, som uppstår genom den förenade in-
verkan af de båda krafterna ab och ac. Under veftappens rörelse genom det nedre halfva 
hvarfvet, bild 575, skjuter kolfven vefven, och hjulets motstånd i förening med kolf-
kraften sträfvar att lyfta tvärstycket uppåt med ett mot styrskenan uppåt riktadt 
tryck ad. Under sista delen af kolfslaget, under sammantrycknings- och mottrycksskedet, 
kommer dock trycket mot styrskenan att ändra riktning, så att det verkar nedåt på den 
nedre styrskenan eller, då endast en dylik användes, på dess öfversida. 

När lokomotivet går bakåt, blir förhållandet omvändt, så att trycket från tvärstycket 
är riktadt nedåt under största delen af slaget, men uppåt blott mot slutet af detsamma. 
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1122. Den sidokraft, som på grund af kolftrycket å veftappen söker att vrida 
hjulet, är olika stor för olika vefställningar. I dödpunktslägena, hvarest vef och vefstake 
ligga i rät linje med hvarandra, är den lika med noll, emedan hela kolfkraften verkar 
dragande eller tryckande i vef och vefstake, men då hjulet vrides, växer den till ett största 
värde för att åter aftaga till noll. Det är således långt ifrån hela kolfkraften eller trycket 
i vefstaken, som verkar vridande på hjulet. 

I vefställningen ok, bild 574, åstadkommer t. ex. dragningen kc, i vefstaken ett 
stort tryck kb, i vefvens riktning och en mot vefven vinkelrät kraft kd, i veftappen k, 
hvilken kraft vrider hjulet rundt, och som växlar storlek alltefter de olika vefställ-
ningarna. 

Ett enkelt sätt att erhålla storleken på kraften kd, är följande. Man uppmäter 
längden af det stycke om, som vefstaken afskär på den lodräta linjen genom medelpunk-
ten o samt delar måttet på längden med det tal, som uttrycker längden af vefven, båda 

angifna i samma mått, t. ex. i millimeter. Det genom delningen erhållna talet multipliceras 
med trycket på hela kolfytan. 

Är linjen om = n och vefradien ok =r, kolftrycket = T samt den i veftappen vri-
dande kraften kd, kallas K, så är 

n K= r . T. 

Sitt största värde får kraften K, när vefstaken står vinkelrätt mot vefven, vefläget 
n 

ok„ ty i detta läge är om, = n större än vefradien r och således förhållandet r större 

än 1. Lika med 1 är detta förhållande, då vefven står rätt upp eller ned. Vridningsmo-
mentet är således störst i veftappsläget k4 eller i motsvarande läge på nedre halfvan af 
hvarfvet och minst eller lika med noll i dödpunktslägena k, och k. 

1123. Exempel. För att förtydliga ofvanstående må anföras ett exempel. På 
statens järnvägars öfverhettningslokomotiv litt. A är 
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cylinderdiametern = 500 mm 
slagets längd 	= 600 
drifhjulsdiametern = 1 880 
ångtrycket 	= 12 kg pr kvcm. 

Antag att lokomotivet nyss satts igång och rör sig långsamt framåt. gtyrningen 
är fullt utlagd och ånginströmning äger rum under största delen af slaget. Trycket i 
cylindrarna på öfverhettningslokomotiv bör hållas omkring 1/2  kg under panntrycket, och 
följaktligen råder i cylindern under en stör del af kolfslaget 11,5 kg tryck. Kolfvens 
diameter är 50 cm, dess yta således 

3,14.50.50 
4 	— 1963,5 kvcm. 

På hvarje kvcm är trycket 11,5 kg, således på hela kolfven 
11,5 .1963,5 = 22 580 kg. 

Kolfslagets längd är 600 mm och följaktligen vevens längd 
600

= 300 mm. För en vef- 
ställning i närheten af en dödpunkt, hvarest det afskurna stycket om blott är t. ex. 87 mm 
långt, blir den vridande kraften K endast 

87 K — 300 .22 580 = 6 548 kg. 

Står däremot veftappen lodrätt uppåt eller nedåt blir n = r = 300 mm och 
300 K = 300 .22 580 = 22 580 kg. 

För största värdet på K, då vef och vefstake bilda rät vinkel (90°) med kvar- 
n 305 

andra, är t. ex. n = 305 mm oeh således r = 300' d. v. s. större än 1. Man får då 
kraften 

K —
305 
300. 22 580 = 22 956 kg. 

När kraften K är känd, är det lätt att beräkna dragkraften P i drifhjulets omkrets. 
Ar nämligen drifhjulets radie = R, är P så många gånger mindre än K som vefradien 
r är mindre än drifhjulsradien R. Således 

P=r.K. R 
Som kraften K växlar i storlek, kommer älven kraften P att förändras, ty förhål-
r 

landet 	är oföränderligt (konstant). 

Vid lokomotiv litt. A är R — 1880 
 2 = 940 mm, och man har därför 

P-300 .K.  940 

För den första af förut omtalade vefställningar blir således 
300 P-90. 6548=2 090 kg, 

och för största värdet på kraften K blir 

P = 340 .22 956 = 7 326 kg. 

För dödpunktslägena är K = 0 och således älven P = O, och en maskin, hvars 
vef stannat i en dödpunkt, kan därför ej komma i gång, änskönt kolfven påverkas af 
ångtrycket. 
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1124. Gifvet är, att de från kolfkraften härrörande trycken å styr-
skenorna och veftapparna skola framkalla störande rörelser hos lokomotivet, 
i det de öka eller minska hjultrycken. Tvärstyckstrycket är störst, då vef 
och vefstake bilda rät vinkel med hvarandra, då således kolfven befinner 
sig strax framför midten af sitt slag. 

I bilderna 576 och 577 angifva pilarna riktningen af trycken å ett framåt 
gående lokomotiv, då vef ven är riktad rakt uppåt eller nedåt. I båda fallen trycka 
tvärstyckena mot den öfre styrskenan. Dessa för hvarje hjulvarf två gånger 
framträdande och från ett största värde åter aftagande tryck ha till följd en två 
gånger skeende ökning af drifaxelns belastning och aflastning af framaxeln.

r framaxeln så belägen, att det största tvärstyckstrycket inträffar midt 
öfver densamma, blir aflastningen af axeln lika med tvärstyckstrycket. Lig-
ger axeln mera framåt, blir aflastningen mindre, ligger den mera bakåt, 
blir aflastningen större. Orsaken härtill är de olika häfarmar, på hvilka 

t Q 	a 

576.  

577.  

krafterna verka. Häraf framgår, hvilken betydelse det är för säkerheten 
mot urspårning, att framaxeln är belägen så långt fram som möjligt. 

1125. Emedan vefvarna äro ställda i 90° vinkel mot hvarandra, upp-
träda de nämnda trycken ej samtidigt på båda sidorna. Står vefven på 
den 	ena sidan rätt upp och ned, är vef ven på andra sidan riktad framåt 
eller bakåt och på denna sida råda endast de vanliga hjultrycken hos ett 
stillastående lokomotiv under det att på förra sidan drifhjulet har ungefär 
sin största och framhjulet sin minsta belastning. Det större drifhjulstrycket 
of verföres omedelbart på skenan och ger sig med tiden tillkänna genom en 
större afnötning af hjulringarna ungefär såväl midt för som motsatt veftappen, 
en afnötning, som dock ej uteslutande får tillskrifvas denna omständighet, utan 
alven dels centrifugalkraften vid ojämnt afvägda hjul eller på grund af vid 
hjulen fästa delar, dels glapprum mellan axellager och hornblock samt mellan 
vefstakslager och vef tappar. Tvärstyckstrycket mot de öfre styrskenorna 
däremot verkar först genom ramarna och bärfjädrarna på framaxeln. Denna 
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axels fjädrar utsättes vid hvarje hvad af drifhjulen för en två gånger största 
och två gånger minsta spänning. 

Då dessa olika spänningar ej inträffa samtidigt på båda sidor om 
lokomotivet, åstadkomma de en vaggning hos detsamma. Denna vexer med 
tvärstyckstrycken mot styrskenorna, blir alltså större, ju kortare vefstaken är 
i förhållande till vefeen, vidare med cylinderdiametern och med ångtrycket. 

1126. Förbindas framaxelns fjädrar med en tvärtryckfördelare eller 
förses axeln med en tvärfjäder, utjämnas de olika belastningarna på axeln, 
och vaggningen förhindras. 	 . 

Genom användning af tryckfördelare mellan drifaxeln och framaxeln 
utjämnas framaxelns aflastning, men den starkare belastningen af drifaxeln 
på grund af vefstakens lutning upphäfves däremot icke, emedan denna 
belastning öfverföres utan förmedling af ramar och fjädrar. 

De genom banans ojämnheter och särskildt skenstötarna och de genom 
de icke städse lika belastningarna af axlarna orsakade störande rörelserna 
kunna förstärka eller upphäfva hvarandra. 

Går lokomotivet bakåt, blir genom tvärstyckets tryck på nedre styr-
skenan framaxeln belastad och drifaxeln aflastad. I afseende på vaggningen 
äger samma förhållande rum som vid framåtgång. 

1127. Här har frånsetts den tryckförändring, som äger rum under 
sammantrycknings- och mottrycksskedet. Men genom denna tryckförändring, 
hvarigenom lokomotivet från att dragas af maskineriet på grund af sin 
tröghet drager detsamma, uppstår ett ryckvis skeende framdrifvande af loko-
motivet. Som vefvarna äro ställda i 90° vinkel mot hvarandra, sker detta 
ryckvisa framdrifvande omväxlande på den högra och på den vänstra 
sidan af lokomotivet, hvilket har till följd sidosvängningar, lokomotivet 
slingrar. 

1128. De hittills anförda störande rörelserna hos lokomotivet kunna 
förringas genom ett omsorgsfullt underhåll af banan, ändamålsenlig form 
på hjulringarna, användning af stort axelafstånd och långa vefstakar; vidare 
genom att framaxeln anbringas möjligast långt fram och cylindrarna långt 
bakåt och så nära hvarandra som möjligt samt slutligen genom en ända-
målsenlig fjäderupphängning och en ej alltför ringa belastning af framaxeln. 

I samband med fjäderupphängningen ha äfven omnämnts en del stö-
rande rörelser hos lokomotivet. 

3. Störande rörelser orsakade af maskindelarnas rörelser. 

1129. Om ett hjul ej är fullkomligt 
afvägdt, d. v. s. om två lika stora delar, 
hvilka som helst af detsamma, belägna rakt 
motsatt om hjulets medelpunkt och på lika 
afstånd från densamma, ej äro lika tunga, 
utan på ett ställe finnes en anhopning af 
gods, kan detta inverka högst ofördelaktigt 
på gången hos det fordon, axeln är under- 
satt. Det är centrifugalkraften, som härvid 
gör sig gällande. 

I ett vanligt, väl afvägdt vagnshjul, bild 578, 
anbringas på lötringens insida en liten vikt a mot- 
svarande ofvan omtalade anhopning af gods på ett 
ställe af hjulet. Vikten antages väga 4 kg, och 
dess tyngdpunkts afstånd från hjulets medelpunkt 
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är 460 mm = 0,46 m. Hjulet löper med en hastighet af 90 km i timmen. Dess diameter 
i löpcirkeln är 1,09 m. För hvarje hvarf genomlöper det således 

3,14 . 1,os = 3,423 m. rw 
Med en hastighet af 90 km = 90 000 m i timmen blir det för hvarje minut tillryggalagda 
vägstycket 

90 000  _ 1500 m, 60 
och för att tillryggalägga detta måste hjulet göra 

3,423 = omkring 438 hvarf. 

Vikten 4 kg gör således med hjulet 438 hvarf i minuten. Diametern för den cirkel, 
vikten genomlöper, är 0,46 + 0,46 = 0,92 m. För hvarje hvarf tillryggalägger vikten 3,14 X 
0,92 = 2,89 m och för hvarje minut 2,x9.438 = 1 266 m. Viktens hastighet per sekund 

1 266  
är således 60  = 21,1 m. Enligt uttrycket för centrifugalkraftens storlek, stycket 66, 
blir den af vikten alstrade centrifugalkraften 

C  _ 4.21,1.21,1 _ 394 kg. 9,81. 0,46 	a 

således i det närmaste 100 gånger så stor som vikten själf. Denna kraft förökar trycket 
mot skenorna, när hjulet befinner sig i läget I, bild 579, och förminskar det, när hjulet 

.,79. 

intager läget III, hvarigenom följer en ojämn afnötning af hjulringen. I lägena II och 
IV verkar kraften ömsom åt höger, ömsom åt vänster i vågrät riktning och alstrar sväng-
ningar hos axeln i spårets längdriktning, hvilka svängningar fortleda sig till fordonet och 
göra dess gång orolig. 

1130. Det är för att . undgå dessa olägenheter, som hvarje hjul af-
väges så, att en axel med hjulen påsatta och med lagergångarna upplagda 
på eggar befinner sig i jämvikt i alla lägen. Finnes en anhopning af 
gods på något ställe i ett hjul, kommer axeln på grund af tyngdkraftens 
inverkan att vrida sig, så att det tyngre stället i hjulet befinner sig rätt 
under axeln. Genom borttagning eller tillsättning af gods på vissa ställen 
afväges hjulet, så att axeln kan hålla sig kvar i hvilket läge som helst. 

1131. Motvikter i hjulen. På i föregående stycke angifvet sätt kunna 
alla de hjul afvägas, som äro fullt symmetriska, såsom vagnhjul, tender- 
hjul och alla lokomotivhjul, som ej äro drif- eller koppelhjul. Dessa där-
emot äro försedda med en mängd delar såsom drif- och koppeltappar med 
tillhörande vefvar och vid tapparna fästa vefstakar och koppelstänger, hvil-
kas tyngdpunkter ej . sammanfalla med hjulens medelpunkter. Härigenom 
förskjutes det helas tyngdpunkt på sidan om medelpunkten. Alla dessa 
med veftappen rundgående delar måste fullständigt motvägas, på det att 
ej den genom dem uppväckta centrifugalkraften skall verka förstörande på 
lokomotivet och göra dess gång orolig. Detta sker genom att i hjulen på lämplig 
plats anbringa motvikter. En motvikts verkan beror på, att den under 

i 

1 500 
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hjulets kringvridning framkallar en centri-
fugalkraft, som är lika stor med den, som 
verkar på veftappen från de med tappen för-
bundna massorna, men som är riktad mot-
satt denna kraft och därför upphäfverden. 

Ar den till veftappen beräknade vikten af 
de med tappen förenade massorna = P, bild 

(/ 	580, och afståndet frän hjulets medelpunkt till 
veftappen = r, och är vidare motviktens vikt = 

~ 	i 	~~✓%/ 	9, samt dess tyngdpunkts afstånd från hjulets 
medelpunkt =R, skall motviktens storlek vara 
så afpassad, att 

P.r=9 .x, 
d. v. s. produkten af motviktens tyngd och 
dess tyngdpunkts afstånd från hjulets me-
delpunkt skall alltid vara densamma. Följ- 

580. 	
aktligen kan en lättare vikt på större afstånd 
från medelpunkten uppfylla samma ändamål som 
en tyngre vikt på kortare afstånd. 

1132. Men motvikterna ha äfven en annan uppgift att fylla förutom 
den att upphäfva centrifugalkraften från de massor, som följa hjulens kring-
vridande rörelse. De skola nämligen äfven minska den skadliga inverkan, 
som framkallas af de delar af maskineriet, som under gången erhålla en 
fram- och återgående vågrät rörelse, såsom kolfvarna jämte deras stänger, 
tvärstyckena och delarna af vefstakarna närmast tvärstyckena. Genom deras 
rörelse försättes lokomotivet i svängningar, dels små vridningar kring en 
lodrät axel, slingringar, hvilka äro desto större, ju större det vågräta af-
ståndet är mellan cylindrarnas midtlinjer, d. v. s. större hos lokomotiv med 
ettercylindrar än sådana med innercylindrar, dels ryckningar fram och till-
baka i lokomotivets längdriktning. Dessa ryckningar uppträda desto star-
kare och äro desto skadligare, ju större lokomotivets hastighet är, ju tyngre 
de fram- och återgående massorna äro, och ju mindre axelafståndet är i 
förhållande till lokomotivets hela längd. Vid slagets början äro de nämnda 
massornas hastighet lika med noll, därefter växer den till ett största värde 
för att åter aftaga till noll mot slagets slut. 

1133. De fram och återgående massornas inverkan utjämnas ej helt 
och hållet genom motvikterna, utan endast till en del (15 —60 ). Utjäm-
ningen sker därigenom, att motvikterna göras något tyngre, än som erfordras 
för att motverka centrifugalkraften hos de rundgående massorna. Det sker 
således på bekostnad af den jämvikt, som erhållits med hänsyn till de senare. 
Härvid sker dock ingen skada, när blott utjämningen af de fram- och åter-
gående massorna icke öfverdrifves. Men inträffar detta, och motvikterna 
följaktligen bli för tunga, kan centrifugalkraften bli så stor, att dess värde 
öfverstiger hjultrycket mot skenan och hjulet således fullständigt aflastas, då 
centrifugalkraften är riktad rakt upp, eller hjultrycket mer än fördubblas vid 
nedåt riktad centrifugalkraft. 

Den af motvikterna uppväckta centrifugalkraften får äfven vid lokomo-
tivets största tillåtna hastighet icke öka hjultrycket mera än 15 , af hjul-
trycket vid stillastående lokomotiv. Löper ett lokomotiv med frånkopplade 
vefstakar, kan dock detta tryck betydligt ökas och uppnå ett betänkligt värde. 

1134. Utjämningen af de rundgående massorna fördelas på samtliga 
hjul, men de fram- och återgående utjämnas endast af motvikterna i. drif-
hjulen. Vid lokomotiv med innercylindrar och kopplade axlar äro tapparna 
för koppelstängerna . rakt motsatta veftapparna, hvarigenom koppelstängerna 
bidraga att utjämna de öfriga rundgående massorna. 
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1135. En motvikt är 
i allmänhet så anbragt i hju- 
let, att dess tyngdpunkt ej 
ligger på samma diameter 
som motsvarande veftapp, 
utan är den något förskjuten 
åt sidan, bild 580. Orsaken 
härtill är, att tyngdpunkterna 
för motvikten och de rundgå- 
ende delarna ej ligga i samma 
plan, utan att tyngdpunkten 
för de senare ligger längre 
ut från hjulet än motviktens. 

Detta framgår af bild 
581, hvilken visar en drif- 
axel med hjul till ett loko-
motiv med yttercylindrar. 
Vikten P (P,, i höger och 
Po  i vänster vef) af de rund-
gående massorna liggerläng- a—
re från axelns midt O än 
motvikten Q 	= höger 
motvikt och Qv  = vänster 
motvikt). På grund häraf 
sträfvar P:s centrifugalkraft 
att vrida hjulsatsen omkring 
en axel, som för enkelhetens 
skull, ehuru ej fullt riktigt, 
antages gå genom drif-
axelns midtpunkt O vin-
kelrät mot hjulaxeln. Denna 
vridning motverkas därige-
nom, atti det vef ven motsatta 
hjulet anbringas åt samma 
håll som vefven en liten 
motvikt q (qh  i höger hjul, 
qo  i vänster hjul). Centrifu-
galkraften från denna mot-
vikt söker vrida hjulparet 
omkring axeln genom O åt 
motsatt håll mot det, som 
centrifugalkraften från vik-
ten P i andra hjulet söker 
vrida hjulparet. Således: 
qh motväger Pv  och qP  mot-
väger Ph. 

Men i stället för att 
anbringa två motvikter i 
samma hjul sammanslås Q 
och q till en enda, hvars 
tyngdpunkt i de flesta fall 
förlägges i den gemensamma 
tyngdpunkten för de två mot- 

vami=-  e 

_ 	
  1*,71t, \\\\.\\\\\,... \\\,‘ \\\„:‘,. 	‘,„ 
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vikterna, och den nya sammansatta motviktens tyngdpunkt kommer därför 
ej att ligga diametralt motsatt vefven, utan något närmare den afsedda 
mindre motvikten q. 

1136. Motvikternas form och anbringningssätt, äro olika. 
Äldst och minst lämpligt är att göra motvikterna af särskilda 

stycken af gjutjärn eller bly, som äro inpassade mellan ekrarna i hjulet, 
och som fasthållas genom sammanskrufvade eller sammannitade plåtar. De 
medföra bland annat den olägenheten, att de lätt lossna. Ändamålsenligare 
äro i ett stycke med hjulet smidda ringformiga motvikter. 

En af de bästa formerna å motvikter, som särskildt återfinnes vid stål-
gjutna hjul, är den som användes för hjulen i bild 115. Ofta göres 
innerkanten af motvikten bågformig, bilderna 78 och 114. 

För att motvikterna skola erhålla tillräcklig tyngd, måste de ofta fyllas 
med bly och gjutas därför ihåliga, bild 126. 
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Fjärde delen. 

Vatten- och bränslebehållare för lokomotiv. 

I. Tender. 

1137. Till Stephensons första lokomotiv kopplades en vagn, försedd 
med en vanlig tunna, i hvilken medfördes det för lokomotivets framförande 
behöfliga vattnet. Denna vattentunna ersattes snart med en plåtbehållare, 
och så småningom uppstod den kända formen för en tender, å hvilken sam-
tidigt medföres erforderligt bränsle. Till en början voro tendrarna två-
axliga och sådana användas fortfarande i stor utsträckning, där icke medförandet 
af stora mängder vatten och bränsle är af behofvet påkalladt. Men då 
för tågens snabba framförande uppehållen för bränsle- och vattentagning 
måste inskränkas, eller lokomotivens storlek och styrka äfven för kortare 
afstånd nödvändiggjorde medförandet af stora mängder bränsle och vatten, 
voro två axlar ej tillräckliga för att uppbära de större och tyngre tendrarna, 
utan axlarnas antal ökades till tre och fyra, i senare fallet nästan undantags-
löst lagrade i två tvåaxliga boggier. Vid treaxliga tendrar förekommer 
äfven, att två af axlarna äro lagrade i en boggi. 

Vattenrummet i tendrarna växlar från 5 kbm rymd och t. o. m. därunder 
till öfver 30 kbm, och den medförda bränslemängden (här kol) från en eller 
annan ton till 6-8 ton, ja ända till 16 ton. 

1138. Treaxlig tender. Som såväl de två- som treaxliga tendrarna 
till sina grunddrag äro hvarandra lika, beskrifves härnedan en treaxlig tender, 
bilderna 582 och 583. 

Ramverket utgöres på hvardera sidan af dubbla ramplåtar, den yttre 
20 mm och den inre 10 mm tjock. Axlarna äro endast lagrade i de yttre 
ramplåtarna. Plåtparen på hvarje sida äro sinsemellan förbundna medelst 
ett antal tvärförbindningar och samtliga plåtar förbindas med hvarandra 
genom främre och bakre draglådan. De inre ramplåtarna utgöra till väsent-
lig del sidor i en mellan dem förlagd utökning af vattenbehållaren. Den 
egentliga vattenbehållaren är dock förlagd ofvanpå ramarna, vid hvilka den 
är fastnitad medelst vinkeljärn. Den hvilar vanligtvis ej omedelbart på 
ramverket, utan på mellanlägg af trä eller pressad filt. Den är utförd i 
U-form, och i det öppna rum, som härigenom erhålles, och hvilket är vändt 
framåt, är en del af tenderns bränslerum förlagdt. Vattenbehållaren, som 
är af 6 mm .järnplåt, är väl stagad invändigt genom plåtar och vinkeljärn, 
så att sidorna ej på grund af vattentrycket kunna bukta sig utåt. Dessa 
stagplåtar förhindra samtidigt, att vattnet kommer i svallning uti behållaren. 

493 
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Bränsleuttaget 3 är anbragt på ungefär en half meters höjd från ten-
derbottnen, och mot detsamma lutar bränslerummets botten och sidor. På 
många tendrar är bränsleuttaget anordnadt vid tenderbottnen, då bränsle-
rummet begränsas af denna samt behållarens lodräta sidor. Det bränsle-
rum, som härigenom erhålles, är dock oftast ej tillräckligt stort, hvarför bränslet 
äfven måste uppläggas i 
en råge på vattenbehål-
laren. För den skull äro 
vattenbehållarens sidor 
förlängda uppåt ett stycke 
öfver densamma. 

1139. På grund af 
en del olägenheter, som 
vidlåda den vid ramplå-
tarna fastnitade vatten-
behållaren och den mel-
lan dem belägna vatten-
lådan såsom läckning vid 
nitarna, besvärligt under-
håll m. m. har å nyare  
tre-axliga tendrar denna  
anordning frångåtts. A 

	

_ - - 	,L4 
dessa har den vid de inre 	 --"' 
ramplåtarna nitade vat- 	 i 	 
tenlådan borttagits och 	 `9 
samtidigt härmed de inre o 
ramplåtarna, och en kraf 	 tw , w __ 	~_ 	w_ .; tig stagning har åväga 	 '' 
bragts mellan de 20 mm 	 u __ 	 i? 
tjocka egentliga ramplå- 	 I 	- 	e3 
tarva. För att ej genom 	 ,i É, 
vattenlådans borttagning 	_ ' 
minska vattenrummet i 	 ao ao 
tendern, har vattenbehål- ►~ 	in 
laren gjorts bredare och 
är medelst skrufvar fäst 
vid å ramplåtarnas ytter-
sidor uppsatta stöd. Sam-
tidigt har ramverket för- 
setts med en dragplåt. 	I 	-~ ' ' ,' 	 , 
som förbinder främre   ch 	

ar 
~~+ 

bakre draglådan, genom  
hvilken anordning drag '  	 114- 	 

I 	1 	
p= 

kraften ej uteslutande 	~ ~!_ 	_  9~°t_ 
kommer att gå genom 	 9 	 x1-a'tC .̀e h ii- 
ramplåtarna. 	 k~~; _" 	are 1140. De första 
tendrarna voro framtill 
helt öppna mot hytten. Men sedermera försågos de med en skärm 1, som 
afstängde tendern från hytten, från hvilken dock tendern är åtkomlig genom 
luckor i skärmen, hvilken därjämte är försedd med ett par fönster, som 
bereda utsikt bakåt. 

På tenderns framgafvel äro anordnade skåp till förvaiing af smörj- 
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kärl och verktyg, hvarjämte för samma ändamål uppe på tendern finnes en 
eller tvenne större lådor. 

Baktill finnes vattenintaget 9, hvilket antingen är rundt eller såsom å 
en del nyare tendrar aflångt för att därigenom underlätta vattentagningen. 

Det är nämligen i många fall 
svårt, i synnerhet då lokomotivet 
är koppladt till ett tåg, att stanna 
det, så att vattenkastarens arm 
kommer midt öfver det runda 

 	__- 	hålet å behållaren. Har däre- 
mot hålet en större utsträckning i 
tenderns längdriktning, behöfver 
stannandet ej ske så alldeles på 
en gifven plats. Öppningen i 
vattenintaget täckes med ett lock 
och fortsättes inåt behållaren med 
en sil 10, hvars ändamål är att 
förhindra, att matarvattnet med-
följande främmande ämnen eller 
stybb, som utkastas ur skorstenen, 
inkomma i behållaren, och hvari- 

.-1 genom ledningarna till injekto- 
r 	rerna kunna täppas igen eller ven- 

t;_=~---: ,  i 	 c"5 tilerna i ledningarna blifva otäta. 
För den skull skall locket alltid 
efter slutad vattentagning läggas 
på och ej lämnas öppet. 

Ramar, axellager och fjädrar 
Ø ligga utanför hjulen med undan-
Tg tag för tendrar med dubbla ramar, 
2 vid hvilka hjulen ligga mellan de 

båda plåtarna i hvarje ram. Då 
m lagren blott ha till ändamål att 

öfverföra tenderns vikt till axlarna, 
och sidotryck således ej eller helt 
obetydligt förekomma, äro lager-
boxkilar obehöfliga. Hvadvidkom-
mer belastningens å axlarna ut-
jämning genom tryckfördelare och 
fjädrar, gäller detsamma, som an-
förts vid lokomotiv. 

För att erhålla så god broms- 
- 	verkan som möjligt är det fördel- 
:-: 	 aktigt, att tenderns alla axlar äro 

bromsaxlar. Tenderns byggnads-
sätt är betydligt enklare än lokomo-
tivets och mycket, som i samband 
med lokomotivet redan beskrifvits, 
upprepar sig här och behöfver 
därför icke särskildt behandlas. 

Draginrättningen mellan lokomotiv och tender är förut beskrifven (styckena 
253-256). För att förhindra lokomotivets och tenderns slingring i för-
hållande till hvarandra insättas ofta sidobuffertar dem emellan, 14 bild 168. 
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Bakre draglådan med buffertbalken är utförd snarlik den i lokomotivets 
framända. 

1141. Tenderaxellager. Lagret, bild 584, utgöres af lagerboxen 5 
och en underbox 4. Lagerskålen 9 är antingen helt gjuten af hvitmetall 
eller ock af fosforbrons, fodrad invändigt med hvitmetall. Den är försedd 
med klackar 10, så att den ligger stadigt fast i boxen. Genom att lossa 
skrufven 7 samt vrida fram bygeln 8 kan underboxen, som är vridbar om-
kring tappen 3, fällas ned i och för utbyte af smörjdynan 2. Genom locket 
6 kan olja tillföras smörjdynan. En filtskifva 1 (se äfven bild 182), som 
omfattar axeln innanför lagergången, tätar på lagerboxens insida. 

Lager, liknande dem i bild 224, användas äfven för dessa tendrar. 
1142. Anordningen af bärfjädrar och tryckfördelare framgår af bild 582. 

Den afviker från den å lokomotivet vanligast använda däri, att förändringen 
af fjäderspänningen ej kan ske genom muttrar å fjäderlänkarna, utan däri-
genom att dessa förkortas eller förlängas genom smidning. Fjädrar och 
tryckfördelare ha vanligtvis sin plats i urtagningar i ramplåtarna, men ofta 
äro de äfven belägna på ramplåtarnas utsida. 

110- e 	rileArtr.4 	0.- ifor do.,, 
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584. Tenderaxellager. 1: 6. 

1143. För att undersöka vattenståndet i tendern, är vattenbehållaren 
på lämplig plats, vanligen på ena sidan, försedd med på olika höjd upp-
satta små kranar 4, medelst hvilka man förvissar sig om vattenståndet. 

Rören 5 leda vattnet från tendern till injektorerna. Förbindelsen med 
vattenbehållaren sker genom de i tenderbottnen insatta ventilerna 6, som 
öppnas och stängas med vefvarna 7 och 8 och handtagen 2. 

För att lätt kunna bestiga tendern finnas såväl framtill som baktill 
fotsteg och handtag. 

1144. Vid genomlöpandet af en bankrökning ställa sig lokomotivet 
och tendern snedt mot hvarandra; på ena sidan närma sig ändarna till 
hvarandra, på andra sidan aflägsna de sig. För att möjliggöra denna skefva 
inställning måste framändan af tendern befinna sig på ett visst afstånd från loko-
motivets bakända samt dessutom ha den form, bild 583 utvisar. Det häri-
genom mellan lokomotivet och tendern bildade mellanrummet täckes med 
en å lokomotivet fäst fällbrygga, som samtidigt tillåter lokomotivets och ten-
derns rörelser i förhållande till hvarandra. 

2 
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1145. Fyraxlig tender. Bilderna 76, 77 och 84 visa den fyraxliga 
tender, som sedan 1909 användes vid statens järnvägar. Axlarna äro två och 
två förenade i hvar sin boggi. Underredet utgöres af långbalkar, tvär- och 
midtbalkar af U-tvärsnitt. Förbindningarna mellan långbalkarna samt tvär-
balkarna åstadkommes genom dubbla vinkeljärn och nitar. Till bevarande af 
underredets rättvinkliga form tjäna de båda draglådorna. Dessutom finnas 
plana plåtar i de knutpunkter, som midtbalkarna bilda med tvärbalkarna 
samt snedstag af L-järn mellan lång- och tvärbalkarna. För att skona un-
derredet från dragpäkänningar äro de båda draglådorna förbundna med två 
plattjärnsstag, hvilka spännas medelst muttrar. 

585. Boggi till fyraxlig tender. 1: 25. 

1146. Boggi till fyraxlig tender, bild 585. Ramverket är gjutet af 
mjukt martinstål. De båda sidostyckena 1 förbindas vid ändarna och mid-
ten med martingjutna tvärstag 3 och 4. Midtstagen 3 uppbära dels ett 
klotformigt lager .5 af hårdt stålgjutgods för boggins midttapp 6, dels de 
båda glidplan 7, hvilka uppbära tenderns tyngd. Denna öfverföres till 
glidplanen genom å tenderns underrede fästa kiotformiga stödklotsar 8, som 
hvila i skålformiga mellanlägg 9 af hårdt gjutjärn, och hvilka glida mot de 
nämnda planen, som äro af fosforbrons. Stödklotsarna 8 äro af mjuk martin 
och omsorgsfullt sätthärdade. Den kiotformiga styrningen för midttappen 
6 är af hårdt cylindertackjärn, och tappen 6, fäst i hylsan 10 i tenderns 
underrede, är smidd af mjukt stål och sätthärdad. 

Axellagren af stål äro utförda på samma sätt som det i bild 224. 
32 
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1147. I afseende på vattenbehållaren och bränslerummet skiljer sig 
denna tender från förut använda. 

Som af bilderna framgår, består vattenbehållaren af en stor fyrkantig 
behållare, å hvars midt framtill bränslerummet är uppbyggdt. Vattenbe-
hållaren är på hvarje sida försedd med ett längsgående vattenintag, täckt 
med ett lock, fastsatt med gångjärn. Dessutom finnes ett tredje vattenintag, 
beläget bakåt längs behållarens midt. Dessa anordningar äro vidtagna för 
att underlätta en bekväm och snabb vattentagning. 

Vinkelrätt mot vattenbehållarens längdriktning finnas inuti densamma 
på 	lämpliga af stånd tre stagplåtar af samma form som behållarens tvär- 
skärning, men med hvardera tre urtagningar. Dessa stagplåtar tjäna sam-
tidigt att förhindra vattnets skvalpning i behållaren. 

Erforderliga ledstänger och trappsteg finnas. 

II. Vatten- och bränslebehållare för tanklokomotiv. 

1148. För växlingstjänst och förortståg lämpar sig ett tenderlokomo-
tiv i de flesta fall ej särdeles väl. För växlingstjänst därför, att tendern 
hindrar utsikten vid tillkoppling af vagnar, och slidernas omställning vanligen 
sker med skruf och således går långsamt; för förortståg återigen därför, att 
vid slutstationen för sådana tåg ofta saknas vändskifva, eller är tiden för 
knapp att vända lokomotivet. Därför användas för dessa ändamål tankloko-
motiv, hvilka å själfva maskinen medföra den mängd bränsle och vatten, 
som för en viss tid erfordras, och hvilka äro så utförda, att de kunna gå i 
båda riktningarna lika väl och ej behöfva vändas. 

1149. Vattenbehållarna uppställas vanligast en på hvardera sidan om 
pannan och sträcka sig längs denna från rökskåpet till hytten, sidotanker. En 
vattenbehållare är ofta äfven anbragt bakom hytten. Någon gång anbringas 
vattenbehållaren mellan ramarna, hvilka då utgöra sidor i densamma. Afven-
ledes förekommer, att vattenbehållaren är upplagd i form af en sadel öfver 
rundpannan, sadeltank. 

Bränslerummet anbringas i de flesta fall bakom hytten, men äfven på 
sidorna. 

En olägenhet, som denna anordning af bränsle- och vattenförråden 
medför, är, att adhesionsvikten minskas, allt eftersom förråden förbrukas, 
hvilket i någon mån inverkar menligt på dragkraften. Man brukar därför 
vid adhesionsviktens bestämmande frånräkna halfva vikten af bränsle och 
vatten. 

r 
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• 

Femte delen. 

Bromsar. 

I. Ändamål och verkningssätt. 

1150. Broms kallas hvarje anordning, som har till ändamål att genom 
införande af ett motstånd minska eller helt upphäfva en rörelse. Det allmän-
nast använda motståndet är friktionsmotståndet, som erhålles, då en kropp 
på lämpligt sätt pressas mot det i rörelse stadda föremål, som skall bromsas. 

Bromsarnas å järnvägsfordon ändamål är att reglera hastigheten hos 
ett tåg eller hos enskilda fordon eller att vid behof helt stanna dessa eller 
tåget. Ju snabbare ett tåg går, desto större är den i detsamma uppsamlade. 
arbetsförmågan (lefvande kraften). Den växer med kvadraten på hastig-
heten, så att den vid ett tåg, som t. ex. går fyra gånger så fort som ett 
annat, är sexton gånger så stor. 

Enligt lagen om arbetet omsättes denna uppsamlade arbetsförmåga eller 
lefvande kraft i arbete, om tåget plötsligt tvingas att stanna, t. ex vid en 
sammanstötning. Detta arbete yttrar sig vanligen genom fordonens för-
störande eller åtminstone genom buffertarnas splittrande. 

På grund af den uppsamlade arbetsförmågan kräfver ett snabbt gående 
tåg en helt annan bromsverkan än ett långsamt gående, för att farten skall 
hämmas. Hand i hand med hastighetens stegring har därför bromsarnas 
fulländande måst gå. Utan de nuvarande luftbromsarna skulle våra dagars 
tunga tåg med hastigheter på upp till 100 km i timmen och däröfver icke 
kunna tillåtas. Sökte man att stoppbromsa ett snälltåg på 250 tons vikt 
och hastigheten 90 km i timmen med de förr brukliga handbromsarna, 
skulle tåget ännu tillryggalägga en om- 
kring 1 100--1300 m lång, vågrät sträcka, 	 f.B 
sedan bromssignalen uppfattats, under det 
att vid användande af goda luftbromsar 	/ 
motsvarande sträcka är omkring 350 m, 
från det lokomotivföraren satt bromsarna 
i verksamhet. 

Bromsverkan åstadkommes uteslu- 
tande genom bromsblock. 

1151. Betecknar B, bild 586, det tryck, 
som bromsblocken utöfva mot hjulen, och f är 
värdesiffran för släpfriktionen mellan block och 
hjul, så förminskar eller slutligen förintar det 
genom bromsblockens friktion mot hjulen under 
bromsvägen alstrade motståndet f . B — under- 
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stödt af tågmotståndet, stycket 1094 — den i fordonen uppsamlade arbetsförmågan, och 
tåget rör sig med minskad hastighet eller slutligen stannar. 

En olägenhet vid bromsningen är, att friktionsvärdesiffran f ändrar sig med hastig-
heten och i omvändt förhållande. Ju större hastighet, desto mindre värde på f; ju 
mindre hastighet, desto större f. Minst är f vid en oändligt stor hastighet och- störst, då 
hastigheten är = 0 (friktion i hvila), d. v. s. då det bromsade fordonet är i begrepp att 
stanna. Samma är förhållandet mellan skenorna och hjul, som glida eller slira. 

1152. För att fastställa friktionsvärdesiffrans förändring omvändt mot hastigheten 
ha utomlands flerfaldiga försök blifvit utförda, och i efterföljande sammanställning XXI 
angifvas de värden, till hvilka man kommit efter omfattande försök på de preussiska 
statsbanorna. 

Sammanställning XXI. 

Friktionsvärdesiffran f mellan bromsblock (af stålblandadt gjutjärn) och hjul (med 
ringar af stål) vid olika tåghastigheter Y. 

Medelvärdet på f kan användas för beräkning af bromsvägen under hela broms-
tiden, om det bromsade tåget vid bromsningens början hade hastigheten V. 

Ofvanstående sammanställning visar tydligt friktionsvärdesiffrans starka aftagande 
vid stora hastigheter. Häraf följer, att bromsblocken vid större hastighet måste pressas vida 
kraftigare mot hjulen än vid mindre hastighet. 

I enlighet härmed äro de bromsar bäst, vid hvilka produkten af bromsblockstryc-
ket och friktionsvärdesiffran förblir oföränderlig. Då f vid bromsningens början är ringa, 
men vid dess slut stor, måste vid sådana bromsar bromstrycket i början vara stort och 
möt bromsningens slut allt mera minskas. 

1153. Den största bromsverkan, d. y. s. den kortaste bromsvägen, erhålles, 
om hjulen under hela broetsningen rulla. Man får därför ej låta bromstrycket 
bli så stort, att hjulen fastbromsas och glida på skenorna, då tåget till-
ryggalägger en större sträcka, innan det stannar, än det skulle gått, om 
hjulen rullat. Dessutom bli hjulen, då de glida, orunda och äro jämte ske-
norna utsatta för en betydlig nötning. 

1154. I allmänhet afpassas, särskildt vid stålgods- eller tackjärnsbroms-
block, bromstrycket så, att detsamma vid långsam tåghastighet ej öfverstiger 
50-80 X, af hjultrycket. Vid stora hastigheter måste bromstrycket vara 
betydligt större, för att tillräcklig bromskraft skall erhållas. Vid bromsför-
sök, utförda i Tyskland å tåg med 150-200 km i timmen hastighet; var 
bromstrycket vid bromsningens början flera gånger större än hjultrycket, 
men det oaktadt bief bromsvägen vid t. ex. 160 km hastighet omkring 
1 300 m och vid 200 km hastighet 1 700 m. Endast af detta framgår 
tydligt, att, utan väsentliga förbättringar af nuvarande bromsinrättningar, 
tåg med så stora hastigheter ej kunna användas i regelbunden tågdrift,. 
äfven om dessa tåg framfördes å särskilda af all annan trafik oberoende spår. 

II. Bromsanordningen. 

1155. Bromsanordningen utgöres af bromsrörelsen och bromsapparaterna 
samt vid de genomgående bromsarna (stycket 117 0) äfven af bromsrörled-
ningen. 
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1. Bromsrörelsen. 

af bild 587. 
1157. Bromsaxeln 

5 , är i båda ändar 
infästad i lager 4 
och är försedd med 
minst två häfarmar 6 
och 7. Dessa sitta i 
vinkel mot hvarandra 
och äro vanligen af 
olika längd. 

1158. Bromsdrag-
stängerna 9 och 14 
äro antingen runda, 
eller äro de . af fyr-
kant- eller plattjärn. 
Deras längd kan för-
ändras antingen ge-
nom en spännmutter 8 
eller, där så är anord-
nadt, genom flyttning 
af bulten i de i stång-
ens ända befintligaf  jtytt-
hålen. Dragstängerna 
äro antingen enkla, 9, 
eller dubbla, 14. I se-
nare fallet ligga de på 
ömse sidor om hjulet 
och äro, särskildt å 
tendrar, förenade med 
bindskrufvar. Rörelsen 
från dragstängerna öf-
verföres till blockhäf-
armarna  12 antingen 
omedelbart eller förme-
delst bromsbommen 10. 
I förra fallet äro block- 

häfarmarna å ömse sidor om fordonet förenade genom bromstvärstag 15, 
som äfven sammanbinda dragstängerna. 

1159. Bromsutjämnare 13 benämnas de korta häfarmar, som under-
stundom äro fästa mellan dragstängerna och blockhäfarmarna. De fördela 

1156. Bromsrörelsen omfattar: bromsaxeln med dess häfarmar, 
bromsdragstänger, bromsutjämnare, bromsbommar, bromstvärstag, 
blockhäfarmar, blockhållare samt bromsblock. 

	

En anordning af 	 G4 in 

	

bromsrörelse framgår 	II 
1 
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bromskraften lika på alla bromsblocken, samt underlätta därigenom väsent-
ligt inpassningen vid ombyte af bromsblock. 

1160. Bromsbommen 10 är fäst mellan blockhäfarmarna eller broms-
utjämnarna. Den kan utgöras af ett enkelt järn af olika tvärskärning 

eller t. o. m. af trä eller ock vara triangel-
formad, som bilden visar, och då smidd eller 

I 
l 	 gjuten. 

1161. Bromstvärstag 15 förena, i det fall 
att bromsbommar saknas, de till samma axel ~Q I 	hörande blockhäfarmarna, på det att bromsblocken 

r j 	må ständigt intaga samma plats mot hjulens 
löpyta. 

1162. Blockhäfarmarna 12 äro med sin ena 
y~ 

	

	ända fästa i ramverket samt med den andra 
i bromsutjämnarna eller, där sådana saknas, i 
dragstängerna, eller äro de förenade med broms-
bommen. Vid bromshäfarmarna äro bromsblocken. 
fästa. 

1163. Bromsblocken äro af gjutjärn eller 
af gjutstål eller ock af tackjärn, sammansmält 

	

ii.■%/~~~~ 	med stålskrot. Förr användes allmänt broms- 
block af björk- eller pilträ, och detta var helt 

588. Helgjutet bromsblock. naturligt, när hjulringarna voro mjuka (af järn 

	

1: 10. 	 eller puddelstål), men sedan 1886 började statens 
järnvägar använda bromsblock af järn, »Glöckners 

1 	 _ _ 	stålgods». Träblocken sletos nämligen fort och 

	

~~~=~L~ 	1•  ~la~:  fattade ofta eld, och snö och is nedsatte i be- 
tydlig grad friktionen mellan träblocken och 
hjulen. , 	I 

7 	 Ett äldre slag af bromsblock återgifver bild 
588. Bromsblocket 17 är omedelbart genom bulten 
16 fäst vid blockhäfarmen 12. 

lom/ 	 Godset i dessa bromsblock utnyttjas i 
regeln ej så fullständigt, som önskligt vore, hvar-
före bromsblocken numera utföras enligt bild 589. 

9~ Bromsblocket 17 är medelst en kil 19 fäst 
vid en af stål gjuten blockhållare 18, hvilken i 
sin ordning medelst bulten 16 är fäst vid block-
häfarmen 12. Ställskrufven 11 har till ändamål 
att inrikta bromsblocket, så att det efter hela 
sin anliggningsyta är jämlöpande med hjulets 
löpyta. Vid detta utförande kunna bromsblocken 
utnyttjas, tills blott en tunn skolla är kvar. 

2. Bromsapparater. 

1164. Bromsapparaterna utgöra den anordning, genom hvilken broms-
rörelsen påverkas, så att bromsblocken sättas till eller lossas. Detta sker 
antingen genom muskelkraft, vanligen förmedlad genom den bromsandes 
arm och hand, handbromsar, eller genom mekaniska anordningar, hvarvid 
kraften utgöres af ångtryck, lufttryck eller elektricitet. Detta slag af 
bromsar kallas kraftbromsar. 

589. Bromsblock med block-
hållare. 1: 10. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



503 

III. Handbromsar. 

1165. Handbromsarna äga den stora olägenheten, att för deras be-
tjänande i ett tåg är en stor bromsarpersonal behöflig. På visst antal 
vagnar i tåget, olika för olika tågslag, hastigheter och lutningar, skola för 
bromsarnas handhafvande åka bromsare, till hvilka lokomotivföraren genom 
signaler med lokomotivets ånghvissla gifver tecken, när de skola bromsa eller 
åter lossa bromsarna. Man är således beträffande bromsningen beroende af 
dessa människors uppmärksamhet och raskhet. Men äfven frånsedt detta, 
åtgår tid mellan signalgifvandet och signalens uppfattande å sista broms-
vagnen, och än mera tid förgår, tills bromsarna blifvit tillsatta och utöfva 
sin fulla verkan. Men härunder tillryggalägger ett snabbgående tåg en 
betydlig vägsträcka, ofta så stor, att det vid uppnåendet af det förefintliga 
hindret eller farliga stället ännu ej kunnat stoppas. Vid en hastighet af 90 
km i timmen tillryggalägger tåget 25 m i sekunden, och många sekunder 
behöfva således ej förgå, förrän tåget öfverfarit en ansenlig vägsträcka. 

Vid 	statens järnvägar användes . hand bromsning numera endast å en 
del långsamt gående persontåg och å godståg. 

1166. Handbroms skall finnas å hvarje tanklokomotiv samt åtmin-
stone å tendern till tenderlokomotiv. 

Handbromsarna indelas i slcrufbromsar och häfstångsbromsar. Mera 
sällan förekomma andra anordningar. 

1. Skrufbroms. 

1167. En vanlig anordning af skrufbroms, sådan den förekommer å 
många tendrar, visas i bild 587. Genom kringvridande af bromsvefven 1 
höjes eller särekes den å skrufspindeln eller bromsskrufven 2 gängade broms-
muttern 3, hvarigenom bromsen tillsättes eller lossas. Bromsmuttern är 
nämligen antingen omedelbart eller genom länkar förenad med bromshäf-
armen 6. Då bromsen åtskrufvas, uppstår en dragning i stängerna 9 och 
14, och bromsblocken tryckas mot hjulen. Emedan bromsutjämnaren 13 är 
likarmad, blir dragningen i blockhäfarmens nedre ända samt i stängerna 14 
lika. På grund af att samtliga blockhäfarmars delningsförhållande är det-
samma, komma blocken att med lika kraft tryckas mot hjulen. Detta är 
också nödvändigt. 

1168. I bild 590 visas bromsens anordning å en treaxlig tender 
med alla hjulen bromsade. Emedan bromsutjämnarens 1 öfre del är 

590. Bromsanordning å treaxlig tender. 
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dubbelt så stor som den nedre, blir dragningen i stången 3 dubbelt så stor 
som i stången 2. Eftersom vidare bromsutjämnaren 4 är likarmad, blir 
dragningen i stängerna 5 och 6 lika och hvardera hälften af den i stången 
3. Dragningen i bromsstängerna 2, 5 och 6 är således lika, och då block-
häfarmarnas delningsförhållande är detsamma, tryckas alla bromsblocken 
lika hårdt mot hjulen. Vore förhållandet mellan blockhäfarmarnas båda 
delar olika för hvarje häfarm, skulle en del block tryckas hårdare, andra 
mindre hårdt mot hjulen, hvarigenom bromsverkan blefve sämre. Måste 
af särskild orsak någon blockhäfarms delningsförhållande utföras olika de 
öfrigas, kan man afpassa bromsutjämnaren så, att det oaktadt bromstrycket 
mot hjulen blir för hvart och ett af dem lika. 

Ofta utelämnas stängerna 2 och 5, som i bild 587, och bromsutjäm-
narna fästas med sin öfre ända omedelbart i blockhäfarmarna, eller äro andra 
anordningar vidtagna för att erhålla behöflig utväxling af bromskraften. 

Bromsen tillsättes därigenom, att bromsvef- 
ven vrides åt höger. Vefven är i allmänhet fäst 
omedelbart på bromsspindeln, bild 587, men ofta  
kräfver utförandet en annan anordning. Så är 
t. ex. förhållandet å tendrarna till flera af statens 	 4411' 
järnvägars lokomotiv, där bromskraften från en 
lodrätt belägen bromsratt genom en konisk kugg- 
växel öfverföres till bromsskrufven. ~.' 

591. Exters häfstånåsbroms. 1: 30. 

2. Häfstångsbroms. 

1169. Denna broms skiljer sig från den förra endast genom sättet 
för bromskraftens öfverförande till bromsaxeln. Den bromsande griper i 
öfre delen af häfstången 1, bild 591, och trycker den nedåt. Genom drag-
ningen i stången 2 lyftes häfarmen 3 å bromsaxeln 4, och bromsblocken 
tryckas mot hjulen på samma vis, som då vid skrufbromsen genom broms-
skrufvens kringvridning bromsmuttern gängas upp på densamma, och häf-
armen å bromsaxeln lyftes. Bilden visar en vanlig anordning af häfstångs-
broms med häfstången uppsatt i hytten utmed dess ena sida. 

Häfstångsbroms förekommer å tanklokomotiv samt å lokomotivet till 
tenderlokomotiv. Den i bilden visade bromsen benämnes Ex ters häfstångs-
brorns. 
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IV. Kraftbromsar. 

1170. Som redan framhållits, räknas till kraftbromsarna de bromsar, 
vid hvilka bromskraften alstras genom ångtryck, lufttryck eller elek-
tricitet. De äro antingen lokala eller genomgående (kontinuerliga). Till 
de förra hör ångbromsen, hvilken nästan undantagslöst verkar endast på det 
fordon, som uppbär kraftkällan, således på lokomotiv. Till de senare hän-
föras luftbromsarna, hvilka utgöras af sugluft bromsarna (vakuumbro m-
sarna) och tryckluftbromsarna, vid hvilka bromskraften åstadkommes 
genom större eller mindre lufttryck, samt de elektriskci bromsarna. Alla 
dessa bromsar kallas genomgående på den grund, att de försättas i eller 
ur verksamhet från en plats, således bromsningen sker från endast ett ställe, 
oaktadt dess verkan fortleder sig genom hela tåget till bromsen å hvarje 
med dylik broms försedt fordon, hvilket är inkoppladt i den tåget genom-
gående bromsledningen. 

Af de genomgående bromsarna komma endast att behandlas luftbrom-
arna. 

1171. Heberleinbromsen. Här må äfven omnämnas en genomgående 
broms, som användts vid statens järnvägar, och som ännu användes utom-
lands vid småbanor. Det är Heberleinbromsen. På en vagnaxel å hvarje 
bromsvagn är uppkilad en friktionsskifva. Då tåget skall bromsas, ned-
fälles medelst en längs tåget sträckt lina mot hvarje sådan friktionsskifva 
en liknande, som genom en kedja eller stållina är förbunden med broms-
ledningen å vagnen. I följd af trycket och friktionen skifvorna emellan 
kringvrides den senare, hvarvid kedjan rullar upp sig och bromsblocken 
pressas mot hjulen. Då bromsen lossas, lyftes den lösa skifvan från skifvan 
â vagnaxeln medelst den längs tåget sträckta linan. Här är det således 
tågets egen lefvande kraft, som alstrar bromskraften. Huru naturlig den 
tanken än synes, att använda den i tåget uppsamlade kraften, som just 
genom bromsningen skall förintas, till att själf utföra detta bromsnings-
arbete, har dock denna fråga ännu ej erhållit någon fullt praktisk lösning. 

1172. Drifhjulsbroms. Förr brukade man icke bromsa drifhjulen, 
emedan man fruktade, att hjulringarna alltför snart skulle bli orunda och 
vef- och koppeltapparna utsättas för allt för stora påkänningar. Man in-
skränkte sig därför till att bromsa tenderhjulen. A tanklokomotiv fanns 
dock ingen annan utväg än att bromsa lokomotivhjulen. Men som tågens 
hastighet och tyngd alltmera ökades, måste man ställa till lokomotivföra-
rens förfogande all den bromskraft, som kunde åstadkommas å lokomotiven, 
helst dessa genom sin storlek utgöra en afsevärd del af hela tågets vikt. 

Broms, som verkar på ett lokomotivs drifhjul, kallas drifhjulsbroms 
eller äfven maskinbroms till åtskillnad från tenderbroms. 

1173. En- och tvåkammarbromsar. Ang- och luftbromsarna kunna 
indelas i enkammarbromsar och tvåkammarbromsar. 

Vid enkammarbroms står bromscylindern i förbindelse med yttre luften, 
4-111 bromsen är loss, och endast vid bromsning fylles cylindern på broms-
kolf vens ena sida med ånga eller tryckluft — vid ång- och tryckluftbroms 
— eller utsuges luften från cylinderns ena ända — vid sugluftbroms. Ofver-
trycket på endera af kolfvens sidor drifver denna fram, och bromsen träder 
i verksamhet. 

Vid tvåkammarbroms är bromscylindern genom kolfven delad i två 
rum, hvilka samtidigt fyllas med tryckluft — vid tryckluftbroms — eller 
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från hvilka båda luften utsuges — vid sugluftbroms. Vid bromsning sättes 
det ena rummet i förbindelse med yttre luften, och det öfvertryck, som 
härigenom erhålles på kolfvens ena eller andra sida, verkar på samma sätt,. 
som ofvan är nämndt. 

Till enkammarbromsarna räknas de i det följande beskrifna äng- och 
tryckluftbromsarna samt den äldsta, icke själfverkande (enkla) Hardy-sugluft-
bromsen 1). Till tvåkammarbromsarna höra de här i landet använda sugluft 
bromsarna. 

A. Ångbroms. 

1174. Ångbromsen utgöres af en cylinder, i hvilken finnes en koff 
med vidfäst koifstång. Då ånga insläppes i cylindern, flyttar sig kolfven, och 
dess rörelse öfverföres genom kolfstången till bromshäfarmen och därefter 
på vanligt sätt till bromsblocken. Ångan, som skall användas för broms-
ningen, ledes från pannan genom en vanlig skrufventil å ventilstället i hytten 
till en särskild bromsventil, som skötes af föraren. 

1175. Ångbromscylinder. I bromscylindern 1, bild 592, som är fast 
skrufvad vid ramplåten, finnes kolfeen 2 med den rörformade kolfstyrningen 3- 

592. Ångbromscylinder. 1: 7. 

Inuti denna, i närheten af kolfven, är kolfstången 4 fäst med en bult 5.. 
-Aled sin andra ända är kolfstången förbunden med bromshäfarmen. Kolf-
styrningen styres i locket 6. I detta finnas hålen 7 och 8, genom hvilka. 
rummet mellan locket och kolfven sättes i förbindelse med yttre luften. På 
den sidan om kolfven verkar därigenom endast yttre luftens tryck, och 
läckånga och förtätningsvatten lämnas genom hålen fritt aflopp. Dessa hål 
skola därför anbringas vid cylinderns lägsta punkt, antingen cylindern upp-
sättes lodrätt eller vågrätt. Genom röret 9 ledes ångan in i cylindern vid 
bromsning, liksom den efter skedd bromsning afledes från cylindern genom 
samma rör. Kolfven återföres därvid i sitt hviloläge genom fjädern 10. 
Genom droppventilen 11 afrinner det i cylindern och ångröret bildade för-
tätningsvattnet. Ventilen stänges, då ångtryck råder i cylindern, men när 
detta ej är fallet, hålles den öppen genom fjädern 12. 

') Denna broms har användts vid Malmö—Limhamns järnväg. Bromscylindern består 
af tvenne skålliknande delar, sammanskrufvade med hvarandra och delas af en i skarfven 
fastklämd läderskifva i två skilda rum. Det öfre står i förbindelse med en luftsugare, det 
nedre med yttre luften. Läderskifvan tjänar som kolf, och vid densamma är kolfstången 
fäst. Då luften utsuges ur öfverdelen, trycker luften underifrån upp läderskifvan mot 
locket, kolfstången lyftes, och bromsning sker. Upphör sugningen och luft insläppes i 
öfre rummet, lossas bromsen, och läderskifvan lägger sig mot bottnen. 
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I bild 593 visas en annan ångbroms-
cylinder, som något skiljer sig från den före-
gående i afseende på det sätt, kolfstången är 
fäst vid kolfven, äfvensom däri, att cylindern 
alltid uppsättes lodrätt. 

1176. En särskild anordning af drif-
hjulsbroms visar bild 594. Då ånga inkommer 
under kolfven 1, tryckes denna uppåt och. 
dragning äger rum i kolfstången 2 och länken 
3. Härigenom uppstå tryckspänningar i stäng-
erna 4, och bromsblocken, som äro upphängda 
i länkarna 5, pressas mot hjulen. Upphör 	 
ångtrycket i cylindern, tryckes kolfven af fjä-
dern 6 ned mot cylinderbottnen och broins-
ningen upphör. 

1177. Ångbroms för boggi. A en del 
lokomotiv är det icke allenast drifhjulen, som 
bromsas, utan • äfven boggihjul och hjul till 
löp- och bäraxlar. Bild 595 återgifver anord-
ningen af ångbromsen på ena sidan af en två-
axlig boggi. 

I en gemensam cylinder 1 finnas tvenne 
kolfvar 2 och 3, som kunna röra sig åt mot-
satta håll Då ånga insläppes i cylindern genom 
röret 4, tryckas kolfvarna isär, och broms-
blocken pressas mot hjulen. Upphör ångtrycket, 
föras kolfvarna medelst fjädrarna 5 åter mot 
cylinderns midt. Förtätningsvattnet afrinner 
genom droppventilen 6 och hålen 7. Som 
boggin är rörlig i förhållande till det öfriga 
lokomotivet, utgöres ångröret närmast boggin 
af en böjlig metallslang 8. 

I 	I 	594. Ångbroms för drifhjulen å lok. 
litt. Kb. 1: 30. 

L ~~ 

593. Ångbromscylinder. 1: 7. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



• 
g s,-- .=-4,,,,....fit. ,-,,,,,---A\'1 

5/7 2/ 	7 5 

508 

117 8. Ångbromsventil. Ångbromsventilen, bild 596, fastsättes vid 
pannan med flänsen 12. Till ventilen kommer ångan från pannan genom 
röret 10. Röret 19 leder ångan till och från bromscylindern, och genom 
röret 13 utledes den i bromscylindern använda ångan i fria luften. Röret 
18 sätter bromsledningen 19 i förbindelse med en manometer, hvarigenom 
föraren blir i stånd att bedöma bromskraften. Vid 20 fastskruf vas en smörj-
kopp 7, genom hvilken smörjämne med ångans hjälp tillföres sliden 4 och 
bromscylindern. 

Sliders är af gjutjärn och hvilar ångtätt på ventilplanet. I detta ut-
mynna trenne kanaler 6, 11 och 17. Kanalen 11 står i förbindelse med 
ångröret 10, kanalen 17 med röret 19 till bromscylindern och kanalen 6 leder 
genom röret 13 till yttre luften. 

595. Ångbroms för boggin till lok. litt. Tb. 1: 25. 

I sliden finnas tvenne urtagningar 5 och 9 af särskild form, hvilken 
framgår af bilden. Dessa urtagningar tjäna att sätta kanalerna 6, 11 och 
17 i olika förbindelse med hvarandra. 

Medelst handtaget 1, fäst å spindeln 2, vrides ventilen i olika lägen. 
Spindeln är nedtill försedd med en tapp 3, som passar in mellan ett par 
balkar 14 och 15 å slidens ryggsida. Slidens vridningsrörelser begränsas 
därigenom, att ändarna af balken 14 slå mot stoppklacken 16. Genom hålet 
8 i sliden kommer ånga på dess öfversida och pressar sliden mot slidplanet. 

1179. Då handtaget intager läget I, är ventilen stängd. Kanalerna 6 
och 17 stå genom urtagningen 5 i sliden i förbindelse med hvarandra och 
följaktligen bromscylindern i förbindelse med yttre luften. Vrides handtaget 
från läget I mot läget III, kommer slutligen högra spetsen af urtagningen 
9 öfver den likaledes spetsiga delen af kanalen 17. Ånga börjar då att 
strömma från röret 10 genom kanalen il och urtagningen 9 in i kanalen 17 
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och genom röret 19 till 	 M 
bromscylindern, och en 	1  ~e 	N 
svag bromsning begyn- 	2 _ 
ner. Ju mer handtaget 
därefter vrides mot lä- 	 7 
get III, desto mer 3  p r 
öppnas kanalen 17, och V 	1  1jB I 	_ 
bromsningen blir kraf- 	44-5t%, ill IMF 46 
tigare. Skall broms- 5  /~ 124 ~NU • 	IV  
kraften minskas, vrides 6tO  L nti 	~y 	 tiS 
handtaget tillbaka mot 	 l0 ;~~ ~~~ 
läget I, hvarvid ångan 	, 	 12 
strypes i den allt mer 	d 	12 	ii 
minskade öppningen af  VII  
kanalen 17. Fortfar 
vridningen mot läget I, 	N  i 
sättas slutligen kana- 	1v 	V 
lerrea 6 och 17 genom 
urtagningen 5 åter i 
förbindelse med livar- 	5 .~w~ andra, och den i cylin- 	15 
dem använda ångan 
strömmar genom rören 
19 och 13 ut i luften, 
och bromsen är loss. 
Önskar man att under 
en stund bibehålla det 
bromstryck, man för 
tillfället finner lämpligt, ställes handtaget i läget H. Alla kanaler äro då. 
afstängda från hvarandra. I bilden intager sliden detta läge. 

1180. A en del äldre lokomotiv förekommer en annan bromsventil, del-
vis afvikande från nyss beskrifna och med sliden ställd lodrätt. Denna ventil 
äger den olägenheten, att ångan väl hastigt insläppes i bromscylindern, så 
att bromsen för häftigt tillsättes. 

1181. Slutligen må nämnas, att å de från Amerika för statens järnvägar 
inköpta lokomotiven litt. Ta samt å lokomotiven litt. Mb finnes ångbroms äfven 
å tendern. Bromsventilen, som är gemensam för både lokomotiv och tender, 
är så utförd, att bromsen först tillsättes å tendern och sedan å lokomotivet. 

B. Sugluftbroms. 
1182. Om i en cylinder luften utsuges pâ ena sidan om en i den-

samma befintlig rörlig koff, verkar den yttre luftens tryck på kolfvens andra 
sida därhän, att kolfven förflyttas åt den sida, där luften suges ut, d. v. s. 
där det mindre trycket råder. Härpå grunda sig sugluftbromsarna. 

1183. Från lokomotivet är en rörledning framdragen under tendern och 
vagnarna, hvilken rörledning står i förbindelse med å tendern och vagnarna. 
uppsatta cylindrar, bromscylindrarna. I sin bortersta ända är denna ledning, 
bromsens hufvudledning, sluten och i den främre förbunden med en å lokomo-
tivet uppsatt apparat, som kan utsuga större delen af den luft, som finnes i 
ledningen och bromscylindrarna. I dessa finnas kolfvar, hvilkas kolfstänger 
äro genom häfarmar och bromsstänger förenade med bromsblocken. Ut 

596. Ing bromsventil. 1: 5. 
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suges luften ur cylindrarna, och kôlfvarna befinna sig i ena ändan af sitt 
slag, ligga bromsblocken ej till mot hjulen, bromsen dr loss. Insläppes där-
efter luft i bromsledningen bakom kolfvarna, förflytta sig dessa på grund 
af öfvertrycket mot andra ändan af cylindrarna, bromsblocken pressas mot 
hjulen och bromsning sker. 

1184. Af sugluftbromsar ha i vårt land två olika system kommit till 
användning: Körtings och Hardys, båda själfverkande. Det förra, som in-
fördes år 1883, användes visserligen ännu å en del af statens järnvägars 
lokomotiv och personvagnar, men alltsedan 1896 uppsättes endast Hardy-
broms å vagnar och sedan 1898 å lokomotiv, tillhörande statens järnvägar. 
Detta senare system användes äfven vid ett stort antal enskilda järnvägar. 
Skillnaden i de båda systemen ligger ej mindre i olikheten mellan de an-
vända luftsugarna (ej ektorerna) än äfven i anordningen af bromscylindrar-
nas kolfvar och kolfstenger. 

1. Körtings sugluftbroms. 

1185. Ursprungligen en uppfinning af engelsmannen Sanders har bromssystemet 
erhållit sitt namn efter firman Körting i Hannover, Tyskland, som införde detsamma vid 
statens järnvägar. 

På lokomotivet är hvar för sig uppsatta en större och en mindre luftsugare. Då 
ånga släppes genom ett koniskt munstycke i endera luftsugaren, drager ångstrålen luften 

med sig  och luftförtunning upp-
står i bromsledningen. Den min-
dre luftsugaren har till ändamål 
att i ledningen genom ständig 
sugning underhålla luftförtun-
ningen. Man kan nämligen aldrig 
få alla ledningar, kopplingar och 	'Hr 	597. Körtings bromscylinder. 1: 12. 
packningar så täta, att ej någon 
luft läcker in. Den större luft- 
sugarens ändamål är att hastigare 
åstadkomma erforderlig luftför- 
tunning. 

Med undantag för ett särskildt fall, n ö d b r om s n i n g, utföres bromsningen från loko-
motivet af lokomotivföraren. För bromsningens utförande har han till sitt förfogande en 
klal, uppsatt å bromsledningen. Genom att öppna densamma och i bromsledningen insläppa 
mer eller mindre luft erhålles en växlande kraftig bromsning. Ju mera luft som insläppes, 
desto högre tryck erhålles på bromskolfvarna., och desto kraftigare åtdragas bromsblocken. 

1186. Bild 597 visar en bromscylinder. Den fastskrufvas vid tenderns eller vag-
narnas underrede och kan anbringas vågrätt eller lodrätt. Utmärkande för anordningen 

är tätningsringen omkring kolfven. Den utgöres af en ri - formad stor gummiring 1, hvil- 
ken med den del, som innehar den mindre diametern, är medelst ett järnband fäst vid 
kolfven. Den vidare delen spänner ut sig mot cylinderväggen, mot hvilken den släpar 
vid kolfvens rörelse. 

Från hufvudröret 3 under fordonet förgrenar sig röret 2, som inmynnar i cylinderns 
undre lock. Då luftsugaren är i verksamhet, utsuges luften ur hufvudröret 3, biledningen 2 
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och rummet under kolfven, men samtidigt äfven ur rummet öfver kolfven, därför att tät-
ningsringen 1 genom sugningen helt obetydligt slår ifrån cylinderväggen, och förbindelse 
erhålles mellan rummen öfver och under kolfven. Insläppes sedan vid bromsning luft 
genom ledningarna 2 och 3, pressar luften underifrån ut ringen 1, så att den kommer att 
hårdt trycka mot cylinderväggen och åstadkommer tätning mellan denna och kolfven, 
hvilken på grund af det underifrån rådande öfvertrycket lyftes, hvarvid bromsblocken 
pressas mot hjulen. 

Som öfriga här ej nämnda delar vid denna broms till ändamål och verkningssätt 
mer eller mindre likna dem vid Hardybromsen, omnämnas de ej. 

2. Hardys sugluftbroms. 
1187. Tillförlitligare och behändigare än Körtings, skiljer sig Hardys 

sugluftbroms från den förra i flera väsentliga delar. Den lilla luftsugaren 
är inbyggd i den stora till en dubbelluftsugare på så sätt, att munstyckenas 
midtlinjer sammanfalla. I bromscylindern förmedlar en kulventil förbindel-
sen mellan bromskolfvens båda sidor. Väsentliga förbättringar ha på senare 
åren vidtagits med Hardybromsen, förbättringar, som kommit till använd-
ning äfven här i landet. Detta gör, att man kan skilja på en äldre och 
en nyare anordning. 

a. Äldre anordning af Hardys sugluftbroms. 

1188. Den äldre anordningen, sådan den är utförd å lokomotiv och 
tender, framställes i bild 598. Från ångventilen i på ventilstället leder ång-
roret 2 till dubbelluftsugaren 3. Den under sugningen förbrukade ångan 
jämte den ur bromsledningen utsugna luften ledes genom afloppsröret 7, be 
läget på pannans utsida, till skorstenen eller till en ofvanpå pannan uppsatt 
ljuddämpare, bild 599. Från luftsugarens undersida utgår hufvudledningen 8, 
som sträcker sig längs lokomotivet och tendern, mellan dessa förenade genom 
en slang 12. Vid buffertbalkarna finnas ståndarrören 18 med bromsslangarna 
19 för åstadkommande af förbindelse med hufvudledningen under vagnarna 
i tåget. På ett lågt liggande ställe af hufvudledningen â lokomotivet finnes 
en vattensamlare 10, afsedd att uppsamla det i bromsapparaten bildade för-
tätningsvattnet. Från hufvudledningen å tendern utgår biledningen 15, genom 
en slang förenad med den vid bromscylindern 17 fästa ventilen 16, den förut 
omnämnda kulr,entilen, och från denna åter utgår ledningen 13, som leder 
till sugluftbehållaren 14. Förutom hufvudledningen utgår från luftsugaren 
en mindre sugledning 9, som genom slangen 11 står i förbindelse med led-
ningen 13, och genom hvilken luften kan omedelbart såväl sugas ut ur 
behållaren som släppas in i densamma. Från hvardera af hufvudledningen 
och ledningen till luftbehållaren utgå rören 5 och 4, som leda till en dubbel-
vakuummeter 6, genom hvilken luftförtunningen i hufvudledning, luftbehållare 
och bromscylinder afläses. 

1189. Med denna anordning af bromsen kan å lokomotivet endast ten-
derns hjul bromsas, under det att lokomotivhjulen bromsas medelst ång-
broms eller handbroms och å äldre lokomotiv ej alls bromsas. 

b. Nyare anordning af Hardys sugluftbroms. 

1190. Denna skiljer sig från den äldre därigenom, att äfven lokomo-
tivhjulen bromsas medelst sugluft. Härför finnes jämte dubbelluftsugaren, 
som betjänar bromsen å tendern och i tåget, en särskild luftsugare och 
bronsventil för lokotnotivbromsen. 
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I bild 599 är 15 ångventilen till dubbelluftsugaren 12, och genom 
ångventilen 14 tillföres ånga till lokomotivluftsugaren 11. Afloppsångan och 
den utsugna luften ledas från dubbelluftsugaren genom röret 9 till ljuddäm-
paren 1 och från loko-
motivluftsugaren genom 
röret 6 till den mindre 
ljuddämparen 2. Från 
dubbelluftsugaren utgår 
hufvudbromsledningen 

21 till tendern och till 
lokomotivets främre ända, 
och från lokomotivluft-
sugaren utgår lokomotiv-
bromsledningen 13, hvil-
ken förgrenar sig i två 
ledningar 22 och 24.

0 

r 
Bromsledningen 13 står 
genom röret 17 i förbin- 
delse med en å dubbel- 
luftsugaren fäst bromsklaff 	 1.1,a% 	_~~ 
16. I båda ledningarna 	r~ 	r 	`% `— 	ô 
äro vattensamlare 20 och 	 !;~ „_- 	I g. 
23 insatta. På lokomotiv 	 N 	; 
bromsledningen 13 sitter msit leam 	 °f 
en trgckminskningsventil 	I 
10, som förhindrar, att

ll 

	 ,' 
luftförtunningen i loko- 
motivbromsledningen blir 
för stor. Vakuummetern 

	
N- 

5 står genom röret 8 i 
förbindelse med hufvud- 
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ledningen och genom röret 7 med loko-
motivbromsledningen och utvisar med 
högra visaren luftförtunningen i hufvud-
bromsledningen och med den vänstra luft-
förtunningen i lokomotivbromsledningen. 

1191. Med bromscylindern 27 
bromsas drifhjulen, och ledningen 24 är 
framdragen till en för boggihjulen af-
sedd bromscylinder. Med sin underdel 
stå dessa cylindrar i förbindelse, den 
förra med ledningen 22, den senare med 
ledningen 24, och ledningarna 28 och 
25 sätta motsvarande cylindrar i för-
bindelse med sugluftbehållaren 26 å 
lokomotivet. Bromscylin- 
dern 32 å tendern står 	y 	 
genom biledningen 33 i 
förbindelse med hufvud-
ledningen 21 och genom 
ledningsrören 30 med sug-
luftbehållaren 31. 

Bromscylindrar med 
såväl utvändig kulventil, 
bild 618, som invändig 
sådan, bild 621, användas, 
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600. Hardys dubbelluftsugare. 1: 4. 
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601. Hardys dubbelluftsugare. 1: 4. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



515 

och beroende härpå äro ledningarnas anslutning till bromscylindrarna något 
olika. Bromscylindrarna i bild 599 äro försedda med invändiga kulventiler. 

1192. Någon förbindelse mellan dubbelluftsugaren och sugluftbehållaren 
31 å tendern finnes ej, hvarför å tendern är uppsatt lossningsklaf fen 29, och 
från lokomotivledningen 28 utgår ett rör 19, upptill försedt med lossnings-
klaffen 18. Medelst dessa klaffar kan bromsen å såväl lokomotivet som 
tendern lossas, då luft genom dem insläppes i sugluftbehållarna. 

Genom rören 3 och 4 afledes bildadt förtätningsvatten. 

c. De olika delarna till Hardys sugluftbroms. 
1193. Ångventilen utgöres af en vanlig skrufventil med konisk tätnings-

yta och öppnas och stänges med en ratt. Ventilen är uppsatt antingen 

11111150, 	I I  

1115; kf 
,  0 	 II 

" 	 
11 	

,..2.111.11_3_,..11.1.01 
~ ~~ ..--- J 	

I
r 

y ri , _,....,,„,....,,..,...4„...,,,,, ii 
Iffi —~1:1 air i t - w 1 ..ei i 

memsrp Rkt.memik.-3(LF Amik#::::_t/ 

-iWi mnin~ 11 

	

". ' 11/1471 	
k V5 

21 	95 9Ø Ki 	"mil :411 

602. Hardys dubbelluftsugare 1: 4. 

bart på pannan eller och på ventilstället. Under alla förhållanden är det af 
synnerlig vikt, att ventilen tillför luftsugaren torr ånga, ty i motsatt fall kan ej 
tillräcklig luftförtunning erhållas, och bromsen blir mer eller mindre obrukbar. 
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1194. Dubbelluftsugaren (för äldre bromsanordningen). Luftsu-
garen, bilderna 600-606, benämnes dubbelluftsugare, emedan den består af 
tvenne, axielt i hvarandra inskrufvade luftsugare. Den inre luftsugaren, lilla 
luftsugaren eller hjälpluftsugaren, består af munstyckena 1 och 2, bild 600, 
och den yttre luftsugaren, stora luftsugaren, utgöres af munstyckena 3 och 4. 
Med flänsen 6 fastsättes luftsugaren vid en på pannan fäst hållare. På 
öfversidan af luftsugarhuset utmynnar röret 7. Genom detta tillföres luft-
sugaren ånga från pannan. Från tmdersidan utgå tvenne rör, ett större 8 

603. Hardys dubbelluftsugare. 1: 4. 

och ett mindre 9, bild 603, genom hvilka luftsugaren förbindes med hufvud-
ledningen och med ledningen till luftbehållaren. På husets ena sida finnas 
tvenne plan, ett yttre större 10 och ett inre mindre 11, bild 601. I det 
förra utmynna fyra kanaler 12, 13, 14 och 15, bild 606, genom hvilka 
luften på olika sätt passerar till och från luftsugaren för att därvid släppas 
in i ledningarna 8 och 9, bild 603, eller sugas ut ur dem. I planet 11 
finnas två hål 16, bilderna 602 och 604, genom hvilka ångan tillföres 
stora luftsugaren. För reglering af ångan tjänar en mot planet ångtätt 
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liggande rund skifva eller slid 17, bilderna 601 och 605, försedd med två 
hål, svarande mot dem i planet. Då slidens och planets hål stå midt för 
hvarandra, strömmar ångan genom stora luftsugaren. Vrides sliden, afstänges 
ångan. Sliden, som är af gjutjärn, vrides medelst spindeln 18, bild 602, 
med hvilken den är löst förenad. Spindeln är försedd med en stoppring 19, 
som trycker mot insidan af packningsdosan 20, och hvarigenom spindeln för-
hindras att pressas ut af ångtrycket. På samma spindel är bromsskifvan 21 

604. Hardys dubbelluftsugare. 1: 4. 

fäst. Denna skifva sluter tätt mot planet 10, bild 606. Bromsskifvan har till 
ändamål att förmedla förbindelsen mellan luftsugarens kanaler och hufvud-
ledningen eller mellan denna och den yttre luften. Denna förbindelse ernås 
vid olika ställningar hos bromsskifvan förmedelst de i densamma befintliga 
kanalerna och hålen 22, 23, 24, 25, 26 och 27, bild 606, af hvilka den sist-
nämnda kanalen har förbindelse med yttre luften genom hålen 28, under 
det att de andra äro afspärrade därifrån. Bromsskifvan är försedd med 
handtaget 29, medelst hvilket såväl skifvan som sliden 17 kunna vridas. 
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1195. Luftsugarens hus är genom väggar deladt i från hvarandra full-
ständigt afskilda luft- och ångkanaler, och genom inslipade tätytor å de båda 
luftsugarnas munstycken äro äfven deras luft- och ångkanaler åtskilda. 
Förbindelsen mellan luftkanalerna i luftsugarhuset förmedlas genom spärr-
ventilerna 30 och 31, bild 604, hvilka förhindra en återströmning af ånga 
och den yttre luften in i hufvudledningen, då luftsugaren är afstängd. Med 
locket 32, bild 600, täckes öppningen, genom hvilken munstyckena införas. 

IL9i'IILJI ~, 	ff 

605. Hardys dubbelluftsugare. 1: 4. 

På öfversidan af huset finnes en smörjkopp 33, genom hvilken olja införes 
i ångkanalen 7. Oljan medföljer därvid ångan och smörjer sliden 17. 

1196. Hjälpluftsugaren erhåller ånga genom ventilen 34, bild 600. 
Denna är utförd i ett stycke med spindeln, hvilken är gängad. Genom 
handtaget 35 öppnas och stänges ventilen. Ventilspindeln smörjes äfven 
genom förut omnämnda smörjkopp 33. Genom röret 36 afrinner i luft-
sugarens bakre del möjligen bildadt förtätningsvatten. 
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1197. På luftsugarens undre sida finnes en luftventil 37, bild 604, med 
kulventilen 38 och ventilen 39, bild 603. Kulventilen skall förhindra, att luft 
genom bromsskifvan tränger in i luftbehållaren, medan man å andra sidan 
genom att öppna ventilen insläpper luft genom hålen 40, bild 603. Genom 
röret 41, bild 604, förenas vakuummetern med ledningen till luftbehållaren. 

1198. I huset till luftsugaren är öfver spärrventilen 30 inskrufvad en 
tryekminskningsventil (reduktionsventil). 42, bild 604, hvilken har till ända-
mål att förhindra, att större luftförtunning bildas än som är föreskrifvet. 

2i{ 	Ernåendet . af en likmässig 
luftförtunning genom alla loko- 
motivs luftsugare är ur 

2B 	27 	2g 	2G 	

trafik- 
hänseende nödvändigt. Om 
t. ex. ett lokomotiv framför ett 
tåg med sugluftbrons, och i 
bromsledningen råder 60 cm 
luftförtunning, så kan vid 
lokomotivbyte det afiösande 
lokomotivet, hvars luftsugare 
åstadkommer t. ex. blott 52 
cm luftförtunning, ej förmå 
lossa bromsarna, emedan öf-
ver bromskolfvarna i samtliga 
bromscylindrar i tåget råder 
60 cm luftförtunning, under 
det att under dem luftförtun-
ningen är 52 cm. Den lägre 
luftförtunningen under kolf-
varna medför, att de hållas 
upptryckta och bromsen är till. 
Om luftsugarna å en banas 

15 	 alla lokomotiv gåfve lika stor 
606. Bromsskifva med plan till Hardys 	luftförtunning, behöfdes vid 

dubbelluftsugare. 1: 4. 	 lokomotivbyte för tåget ej det 
tidsödande öppnandet af loss-

ningsklaffarna på sidan om vagnarna, hvarigeåom luft insläppes öfver broms-
kolfvarna och trycket därigenom utjämnas (stycket 1222). 

Genom alstrandet af för stor luftförtunning erhålles en alltför kraftig 
bromsverkan, så att en fastbromsning af hjulen lätt kan ske. 

1199. Tryckminskningsventilen eller kortare tryckminskaren, särskildt 
framställd i bild 607, består af underdelen 10, mellanstycket 4, som bildar 
underlag för fjädern 8, ventilen 13 och den med hål försedda hättan 7. 
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. 	6 	u i - 	Själfva ventilkroppen är försedd med 
tvenne koniska ytor; den inre hvilar i 

2 	k,  I '
t9~  

Po 	7 	 följd af fjädertrycket lufttätt på sätet 11, 
~~ 	 il 	under det att denyttre befinner sigpå ett 

	

; ly 	 I  
i, 	 .. , I 	ringa afstånd från motsvarande säte 12. 

.,  	I 	Under normala förhållanden skall således 
umu   

. 	 Iryl den yttre tätningsytan å ventilen ej beröra 
~' 	NI  

iiLI
sätet. Ventilspindeln är genomborrad och 

47,t0 har i sin öfre ända ett säte för en kul- 

	

atP 	12 	~ m ventil 6, som lämnar från luftsugaren till- 000i'' 
 

	

s  s
f ,l, 	'~ 	 bakaströmmande ånga fritt aflopp genom 

	

s 	t 	111111 	r 	de öfre hålen i hättan. Då luftförtunning 
råder i bromsledningen, förhindrar kulan 

607. Try ckminskare till Hardys 	den yttre luftens tillträde. Ventilen är 
dubbelluftsugare. 1: 3. 	nedtill styrd af vingarna 5 och upptill i 

hättan af låsmuttern 1. På ventilspindeln 
äro därjämte fästa fjäderbrickan 3 och ställmuttern 2. Genom denna spännes 
fjädern så, att önskad luftförtunning erhålles. 

Uppstår under ventilen en större luftförtunning än den afsedda, så 
att yttre luftens tryck på den mindre inre ventilytan blir större än spän-
ningen i spiralfjädern, gifver denna efter, ventilen tryckes nedåt, och luft 
intränger utifrån genom hålen i hättan. Därvid kommer yttre luftens 
tryck att verka på den större ventilytan, ventilen nedtryckes ytterligare, och 
luftförtunningen nedgår hastigt till den föreskrifna. Då därvid jämvikt 
åter inträder mellan luftförtunningen i ledningen och fjäderns spännkraft, 
sluter sig ventilen. 

En gång inställd får tryckminskaren ej obehörigen ändras. Den är 
därför försedd 'med en ring 9, hvilken medelst plombering fästes vid 
underdelen 10. Skrufvas hättan af, följer ringen med, och plomberingen 

• brytes. 
Tryckminskaren i bild 608 är utförd något olika den föregående, men 

dess verkningssätt är detsamma.. 
1200. Luftsugarens verkningssätt. 

Bromsskifvan äger tre bestämda hufvudlä-
gen, i bild 605 angifna genom siffrorna I, 
II och III, och utvisas dessa lägen genom 
handtagets å bromsskifvan ställning. De tre 
lägena äro dessutom särskildt angifna i bil-
derna 609-611. Läget I benämnes lossläget. 
Stora luftsugaren är då i verksamhet och 
utsuger luften ur hufvudledningen. I läget 
II — gångläget — är stora luftsugaren af-
stängd. Om hjälpluftsugaren, hvars sug-
verkan är oberoende af den stora luftsu-
garen, arbetar, suger den dock luft ur hufvud-
ledningen, hvilket äfven är fallet, då broms-
skifvan befinner sig i läget I. Då ledningar 
och slangkopplingar ej kunna erhållas så 
fullkomligt täta, att ej något luft sipprar in 
i ledningen, skulle luftförtunningen minskas, 
om sugningen upphör. För att förhindra 
detta måste hjälpluftsugaren vara i stän-
digt arbete. Då därjämte denna luftsugare 

I 

608. Tryckminskare till Hardys 
dubbelluftsugare. 1: 3. 
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är mera sparsam med ånga än den stora, bör 'den alltid användas, då 
tiden det tillåter. I läget III — bronsläget — är genom bromsskifvan all 
förbindelse mellan luftsugarna och hufvudledningen afstängd, hvaremot den 
senare är försatt i förbindelse med den yttre luften. Däremot står lilla luft-
sugaren i förbindelse med ledningen till sugluftbehållaren å tendern och 
suger således vid fullbromsning luft ur densamma, på så vis ökande luft-
förtunningen öfver bromskolfven å tendern, hvarigenom dess bromsning blir 
kraftigare (stycket 1218). Då det därvid kan inträffa, att å tendern, hvars 
förråd af bränsle och vatten under gången minskats, och den således blifvit 
lättare, hjulen fastbromsas, finnes ofta en kran 51, bild 604, å ledningen 
till sugluftbehållaren å tendern, hvarmed behållaren kan afstängas från luft-
sugaren. Vid fulla förråd af bränsle och vatten hålles denna kran öppen, 
vid minskade förråd stänges den. 

1201. Lossläget I. Då bromshandtaget 29 intager läget I, stå de båda 
hålen i sliden 17 midt för öppningarna 16 i slidplanet 11, bild 609. 
Angan strömmar följaktligen från pannan 
genom röret 7 och hålen 16 till rummet 
43 omkring munstycket 3, bilderna 600 och 
601. Härifrån strömmar ångan vidare 
genom det smala ringformiga mellanrum- 
met mellan munstyckena 3 och 4 och le 
suger med sig luften i munstycket 4. 
Denna sugning fortleder sig genom mellan- 	'' 	 ~  ~~ 25 
rummet mellan munstyckena 2 och 3 och 
kanalen 48, bilderna 600 och 603, till rum- y3 
met 44, bilderna 600 och 604, och sedan 
vidare till hufvudledningen 8. Från denna 
och till rummet 44 kommer luften på 
följande sätt. Ledningen 8 står genom 
rummet 45, bilderna 601 och 604, under  23 «~ 
glidplanet 10 för bromsskifvan i förbindelse 
med öppningen 13 i detta plan. Därifrån 
passerar luften genom den i bromsskifvan 	 22 
befintliga, på insidan mot planet öppna 
kanalen 23, som står öfver och förbinder 609. Bromsskifvan till xardys dubbel- 

med hvarandra öppningarna 12 och 13, 	luftsugars i lossläget. 

bild 609. Den förra af dessa inmynnar i 
rummet under spärrventilen 30, bild 604, från hvilket rum luften går genom 
sagda ventil till rummet 46 och vidare genom ventilen 31 till rummet 44. 

1202. Gångläget II. Då bromsskifvans handtag står i läget II, befinna 
sig de båda öppningarna i sliden 17 på sidan om ångkanalerna 16, bild 
610. Angtilloppet till stora luftsugaren är således stängdt och denna för-
satt ur verksamhet. Skall den genom stora luftsugaren erhållna luftför-
tunningen bibehållas, sättes hjalpluftsugaren i arbete. Därvid strömmar 
ångan från röret 7, bild 600, genom ventilen 34 och de i munstycket 2 
upptagna kanalerna 49 och omspolar munstycket 1 utvändigt samt fortsätter 
genom den ringformiga öppningen mellan munstyckena 1 och 2 ut i det 
senare munstycket och därefter ut i munstycket 4. Då ångan strömmar ut 
i munstycket 2, uppstår en sugning inuti det ihåliga munstycket 1. Denna 
sugning fortleder sig genom hålen 50 och kanalerna 47 i munstycket 2 till 
rummet 46, bilderna 601 och 604, till hvilket rum luften kommer på förut 
beskrifvet sätt. Ty då handtaget 29 flyttas från läget I till läget II; har 
samtidigt bromsskifvan vridit sig ett stycke, men ej längre än att den smala 
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23 	ll jT 	delen af kanalen 23 i bromsskifvan fort 
farande befinner sig öfver öppningen 
13 i planet 10 och således förbindelse 
upprätthålles mellan öppningarna 12 
och 13 förmedelst kanalen 23, bild 610. 
Då enbart hjälpluftsugaren arbetar, är 
spärrventilen 31 stängd. 

13 	 1203. Bromstå et III. Tryckes hand-
taget 29 nedåt till läget III, sker broms-
ning. Bromsskifvan har då vridits så 
mycket, att kanalen 23 icke längre når 
öfver öppningen 13, bild 611. För-
bindelsen mellan denna öppning och 

22 	''•s.,~ ~~r ~~,..~•' 	g 	bredvidliggande öppning 12 är däri- 
genom afbruten, och ingendera luft- 

43 	27 	 sugarea kan längre suga luft ur huf- 
vudledningen 8. Men i stället ha 

610. Bromsskifvan till Hardys dubbel- 
luftsugars i gångläget. 	 tvenne öppningar 22 och 24 i broms 

skifvans mot planet 10 vända sida 
kommit midt öfver öppningarna 13 och 

14 i nämnda plan. Dessa båda öppningar utmynna i rummet 45, bilderna 602 
och 604, och stå således i omedelbar förbindelse med hufvudledningen 8. 
Öppningarna 22 och 24 åter stå i förbindelse med rummet 27 i bromsskifvan, 
bild 606, och genom hålen 28 inkommer den yttre luften i detta rum. Då 
bromsskifvan står i läget III, strömmar således den yttre luften genom 
hålen 28 in i rummet 27, genom öppningarna 22 och 24, 13 och 14 in i 
rummet 45 och från detta in i hufvudledningen 8. 

I detta läge för bromsskifvan kommer den lilla öppningen 25 i skifvan 
öfver hålet 15 i planet 10, bild 611. Öppningen 25 står genom en i rum-
met 27 ingjuten kanal 26 i förbindelse med rummet 23, och hålet 15 är 
förbundet med ledningen 9, bild 602. Ledningen 9 har således förbindelse 
med rummet 23 genom öppningarna 15 och 25 samt kanalen 26, och då 
samtidigt den afsmalnade delen af rummet 23 står öfver öppningen 12 i 
planet 10, och hjälpluftsugaren arbetar, suger denna luft ur ledningen 9 och 
vidare ur tenderns luftbehållare och ur bromscylindern öfver kolfven. Där-
igenom upprätthålles en be- 
stämd tryckskillnad mellan 
kolfvens öfver- och under- 	y2 
sida, hvarigenom bromskraf-
ten å tendern blir oförändrad 
under hela bromsningen. 

Öppnas kiken 39, bild  
603, inströmmar genom hå 93 47c";( 
len 40 luft i ledningen 9 och 	 I 
vidare i luftbehållaren åt ten- 	

Lt 

!  [ ,  ~•  ~6 ~~ 

611. Bromsskifvan till Hardys dubbelluftsugare 
i bromsläget. 

23 

	

deras och öfver bromskolfven. 	28  
Därigenom kan man efter 	•~>, 
skedd bromsning lossa ten- 
derbromsen, 

	 ~••~, 

	

utan att använ- 	27 	`' •,.-4.,y , 
da luftsugarna, i det lika 

	

lufttryck erhålles på båda 	 15=625 
sidor om kolfven, och denna 
af sin tyngd faller ned. 
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1204. Reglering af bromskraften. Storleken af öfverströmningsöpp-
ningen mellan hålen 13 och 12 bestämmer mängden utsugen luft, d. v. s. 
bromsarnas lossande; storleken af öfverströmningsöppningen mellan hälen 
22 och 13 samt 24 och 14 bestämmer den mängd luft, som insläppes i hufvud-
ledningen, d. v. s. bromsningen. Genom att samtidigt med hvarandra 
förena hålen 13 och 12 samt 22 och 13 liksom äfven hålen 24 och 14 och 
öka eller minska öfverströmningsöppningen dem emellan, regleras  brom s- 
verkan. Man kan icke 
blott erhålla hvarje 
önskad luftförtunning, 
utan man kan äfven 
bibehålla densamma. 	 
Luftinsläppningen och 

-~ luftutsugningen äro i 	— 	-,:- ett visst mellanläge li-
ka stora, d. v. s. de 
upphäfva hvarand-
ras verkan. 

Lägena I och III 
för bromsskifvan äro 
etterlägen, som gifva, 
det förra den krafti-
gaste sugningen, det U 
senare den kraftigaste 
bromsningen. Genom 
att använda lägen mel-
lan II och I eller mel-
lan II och III kan man 
afpassa motsvarande 	' 	 
sugning eller broms- 
ning efter behof. 	3 1 

1205. Dubbelluft- 	
t  

sugaren (för nyare g' 	9"--1bromsanordning 	t an, 10 	 
en). Denna luftsugare, 	°1 
som kommit till an- 	t 
vändning först under 
de senaste åren, skiljer 
sig i vissa afseenden 
från den äldre. I glid-
planet för bromsskif- 
van finnas endast hålen 
13 och 14, bild 606,  
som stå i omedelbar 	612. Luftsugare och bromsklaff för lokomotivbroms. 1: 6. 
förbindelse med rum- 
met 45 och således med hufvudledningen 8. Bromsskifvans täckplån äger 
blott de båda hålen 22 och 24, bild 606, hvilka, då bromsskifvan ställes 
i bromsläget, befinna sig öfver hålen 13 och 14 i glidplanet. Ytterluften 
inströmmar därvid i bromsledningen genom små hål i bromsskifvans utåt 
vända sida. Anordningen af dessa hål framgår af bild 612. Luftsugarhuset 
saknar mellanväggen mellan rummen 12 och 45, bild 604, hvarigenom luften 
vid lossning passerar från bromsledningen direkt till spärrventilen 30, bild 
604, utan att, såsom vid den äldre luftsugaren, passera genom någon kanal 

3 
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i bromskifvan. Luften beredes därigenom en rakare väg och utsuges därför 
lättare. Anordningen af denna och den äldre luftsugaren fir i öfrigt lika. 

1206. Lokomotivluftsugaren med tillhörande anordningar (för nyare 
bromsanordningen), bild 612. Lokomotivluftsugaren A är fäst ,på pan-
nan i närheten af dubbelluftsugaren. Den utgöres, bild 613, af mun-
styckena 3 och 13, af hvilka det senare är en del af huset 2. Genom röret 
15 tillföres luftsugaren ånga från .pannan, och luften utsuges ur lokomotiv-
bromsledningen genom röret 12. Angan och den utsugna luften ledas genom 
röret 14 till lilla ljuddämparen (2, bild 599). I röret 11 afledes i luftsugaren 
bildadt förtätningsvatten. Angventilen 10 med handtaget 1 reglerar ång-
tillförseln till luftsugarens munstycken. Spärrventilen 8 förhindrar tillbaka-
strömning af ånga och luft i lokomotivbromsledningen, hvilka i stället genom 
kulventilen 7 erhålla fritt aflopp. Då luftförtunning råder, förhindrar kul-
ventilen den yttre luftens tillträde. 

Af! 

613. Lokomotivluftsugare. 1: 4. 

Från röret 15 strömmar ångan genom 
kanalen 9 till ventilen 10, och då denna 
öppnas, genom kanalen 4 och omspolar mun-
stycket 3. Genom det smala ringformiga 
mellanrummet mellan munstyckena 3 och 
13 strömmar ångan vidare ut genom röret 
14 och suger med, sig den luft, som finnes 
inuti munstycket 3. I följd af denna sugning 
strömmar luften från bromsledningen 12 till 

rummet under spärrventilen 8, lyfter denna och inkommer i rummet 6 samt 
vidare till rummet 5 omkring munstycket 3. Genom de små hålen i detta 
munstycke har luften tillträde till dess inre för att därifrån utsugas af ångan. 

1207. Tryckminskaren B, bild 612, på lokomotivbromsledningen 
har samma ändamål och verkningssätt som den i stycket 1199 beskrifna. 
På underdelen 10, som är ingängad i bromsledningen, är ventilhuset 9 
gängadt. Underdelen bildar stöd för fjäderbrickan 5, som uppbär fjädern 4. 
Mot en öfre fjäderbricka 8 hvilar ventilen 7. T ventilhusets öfre del är hylsan 3 
ingängad och i denna åter hylsan 2, och båda dessa hylsor äro försedda med 
säten för ventilen, ett yttre säte och ett inre mot hvilket ventilen i regeln 
stöder. Öfver ventilen är i yttre hylsan 3 gängad hättan 1, försedd med små 
hål. Genom dessa hål inströmmar luften, om vid för stor luftförtunning i 
lokomotivbromsledningen ventilen 7 tryckes nedåt. Genom att mer eller 
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mindre inskrufva hylsan 3 ändras spänningen hos fjädern och bestämmes 
det tryck, vid hvilket ventilen öppnas. Hylsan 3 låses med stoppringen 6. 

1208. Bromsklaffen. På dubbelluftsugaren är bromsventilen C fäst. 
Den består af ett hus 13, upptill täckt af klaffen 12. Fjädern 14 sträfvar att 
hålla klaffen stängd, och silen 15 förhindrar, att främmande ämnen inkomma i 

614. Ljuddämpare. 

bromsledningen. Med klaffen är förenad 
armen 11. Då handtaget till bromsskif-
van å dubbelluftsugaren hedföres mot 
sitt lägsta läge, trycker det mot armen 
11 och klaffen öppnar sig, och luft 
insläppes i lokomotivbromsledningen. 615. Skorsten med ljuddämpare för aflopps- 
Detta sker dock först då, när tendern 	ångan från luftsugarna. 1: 15. 
och vagnarna i tåget blif vit bromsade. 

1209. Ljuddämpare. Genom afloppsröret från luftsugaren ledas ångan 
och den ur bromsledningen utsugna luften antingen till skorstenen eller till en 
ljuddämpare. I förra fallet föres afloppsröret utefter pannan fram till rök-
skåpet och genom detta in i skorstenen. Men här förorsakar ångan ett 
ofta besvärande buller och larm, hvarför å en del nyare lokomotiv användes 
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ljuddämpare, bild 614. I en cylinder, i hvilken 
finnas flera med hål försedda plåtar, inkommer 
ångan nedtill och tvingas att på olika vägar 
passera genom hålen i plåtarna och till sist 
utströmma genom hålen i locket. I följd af 
dessa hinder för ångans framströmmande inom 

a ljuddämparen skall ångans utströmningshastig-
het från densamma minskas och därigenom 
äfven det alstrade ljudets styrka. Dessutom är 
den från ljuddämparen utströmmande ångan 
sönderdelad i flera små strålar, och en mindre 
stråle alstrar ett för örat mindre obehagligt ljud 
än en större. Å lokomotiv med särskild loko-
motivluftsugare afledes ångan från denna i en 
mindre ljuddämpare. Ljuddämpningsförmågan 
ökas, om ljuddämparen fylles med större, skarp-
kantiga stenar. 

Som emellertid ljuddämparnas förmåga 
att dämpa ljudet visat sig vara ganska ringa, 
ha de numera frångåtts, och å nyaste loko-
motiv ledes ångan från luftsugarna ut i en 
hålighet kring skorstenen, bild 615. Skorstens-
röret är i sin öfre del dubbelt, och rummet 
mellan de båda väggarna står vid 1 i förbindelse 

616. Vattensamlare. 1: 5. 	med afloppsröret från luftsugaren. Den inre 
skorstensdelen 2 är lös och utbytbar och upptill 

försedd med små urtagningar 3, genom hvilka afloppsångan från luftsugaren 
blåser ut, utan att åstadkomma något besvärande buller. Bottnen i håligheten 
mellan de båda skorstensrören lutar mot inloppet 1, hvarigenom i håligheten 
bildadt förtätningsvatten ej samlar sig i densamma, utan kan afrinna. 

1210. Vattensamlare. Då det ej är helt uteslutet, att vatten på ett 
eller annat sätt från luftsugaren inkommer i hufvudledningen, uppsättes å 
denna ledning under luftsugaren en vattensamlare. Denna, bild 616, ut-
göres af en behållare 1, som på undersidan är försedd med en kulventil 2, 
som, då luftförtunning råder i bromsledningen, är upplyft och sluter till 
mot sätet i ventilhuset 4, hvilket samtidigt utgör en sil. Så snart luftför-
tunningen upphör, faller kulan ned mot bottenskrufven 3, och det i be-
hållaren uppsamlade vattnet afrinner. Vid 5 och 6 ansluter hufvudledningen. 

I stället för med kulventil kan vattensamlaren 
förses med en aftappningskran, genom hvilken det 
bildade förtätningsvattnet vid behof aftappas. 

1211. Vakuummeter (luftförtunningsmätare). 
Mätaren, bild 617, är dubbel, i det den är försedd 
med två visare. Den liknar till utförandet mano-
metern i bild 320. Förtunning af luften i rören 1 
och 2 förorsakar en sammantryckning af dem med 
en däraf åtföljande rörelse af deras fria ändar. 
Dessa äro med länkar förbundna med hear sin visare. 
När således luften i rören förtunnas, göra visarna 
utslag, och på skalorna angifves den luftförtunning, 
mätt i centimeter kvicksilfverpelare, som råder i 
hufvudledningen och i sugluftbehållaren å tendern 
Ty röret till den ena visaren står i förbindelse 617. Vakuummeter. 1: 4. 
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med hufvudledningen omedelbart nedanför luftsugaren, och röret till den 
andra visaren är förenadt med ledningen till sugluftbehållaren, bild 598. 

Vid den nyare anordningen med särskild broms för lokomotivet, står 
den ena visaren i förbindelse med lokomotivets bromsledning och den andra 
med hufvudledningen, bild 599. 

1212. Bromscylinder med utvändig kulventil (äldre anordning). 
Bromscylindern, bild 618, utgöres af en gjutjärnscylinder 2, som nedtill af-
slutas med en vid cylindern fastgjuten botten och upptill med locket 1, 
som medelst skrufvar är fäst vid cylindern. Tätningen mellan detta lock 
och cylindern åstadkommes genom en smal gummiring 12. Mellan kolfven 
6 i cylindern och denna erhålles tätning genom rullringen 3 af gummi. 
Dess tvärsnitt är rundt. När kolfven befinner sig i sitt hviloläge i botten 
på cylindern, hvarvid bromsen är loss, skall rullringen ligga i spåret 4, som 
i kolfvens öfverkant löper rundt densamma. Detta spår kallas arbetsspåret. 
När kolfven lyftes, skall ringen rulla (ej släpa) efter kolfvens yta mellan 
denna och cylinderväggen, hvarvid den samtidigt under rullningen tryckes 

618. Hardys bromscylinder med utvändig 
kulventil. 1: 10. 

Som-Ta 
något platt, åstadkommande en fullständig afstängning mellan rummen på 
kolfvens öfver- och undersida. Vid kolfvens underkant finnes ännu ett spår 5, 
hj ä l p s p å r et. Detta spår, hvilket är något större än det öfre, tjänar endast 
som plats för rullringen, då kolfven införes i cylindern. Kolfven styres 
under sin rörelse uppåt af kolfstången 8, som är inskrufvad i kolfven och som 
nedtill är försedd med ett hufvud i och för förbindelsen med bromshäfarmen. 
Hålet 9 i detta hufvud, hvilket hål omfattar bulten 10 i bromshäfarmen, är, 
där luftbroms och handbroms verka på samma bromsaxel, aflångt, på det 
att kolfven ej skall behöfva lyftas, då handbromsen användes, och således de 
båda bromsslagen skola kunna användas oberoende af hvarandra. Ett motsatt 
förhållande skulle betydligt försvåra handbromsens snabba åtdragande. 

1213. Älven när luftbromsen ej är förenad med handbroms, skall hålet 9 
vara något aflångt, ty när kolfven står lägst, får bulten 10 ej trycka mot 
underkanten af hålet 9, utan mellan dem skall finnas ett spelrum a, som 
hvarken får vara större eller mindre än 14 mm. Detta är nödvändigt, på det 
att kolfven vid bromsning skall, utan annat motstånd än sin egen tyngd, kunna 
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lyfta sig så mycket, att rullringen rullar ut ur spå-
ret 4 och åstadkommer tätning, innan bromshäf-
armen börjar lyftas. Är som i bild 621 bromshäf-
armens ända formad till en gaffel 27, som omfattar 
kolfstången, och som, då denna lyftes, - gripes af 

-4. 

	

	n bulten 28, fäst i kolfstången, gäller detsamma, att 
afståndet a skall vara 14 mm. Detta afstånd erhålles 

;MI NI 	'  '", w. 	därigenom, att bromshäfarmen af fångjdrnet 26 ail' 	 3 hindras sänka sig lika mycket som kolfstången. 
När bromsen är väl inställd, skall vid fastbrom- 

sade bromsblock kolfven hafva flyttat sig så mycket 
uppåt, att bulten 10 står 

 
SO mm öfver 

 j 	7 	lägsta läge. Efter hand som brom blocken slitas tun- 
nare, kommer bultens läge vid bromsning att bli allt 

619. Packningsdosa för koff- högre och högre. Men innan bulten därvid uppnått 
sting till Hardys broms- en höjd af 170 mm från lägsta läget, bör bromsen 

cylinder. 1: 5. 

	

	regleras, ty i annat fall kommer kolfven att erhålla 
för stor dödgång och bromskraften minskas. 

Cylindern är med tappar 11 upphängd i vid ramverk eller underrede 
fästa lagerbockar, bild 620, hvarigenom den kan inställa sig efter det utslag, 
bromshäfarmen gör vid bromsvingen. Kolfstången behöfver därigenom ej 
vara försedd med någon led. 

1214. Bild 619 visar sättet för kolfstångens fästande i kolfven samt 
_packningsdosan. Kolfstången 9, som är fastskrufvad i kolfnafvet, är af stål 
och är omgifven af en hylsa 8 af gulmetall, på det att den ständigt skall 
våra glatt och ren. En stålstång rostar på ytan och skulle förstöra pack-
ningen. I packningsdosan 1 i cylinderbottnen är som styrning för stången 
insatt fodret 2 af metall. . Packningsdosan täckes af locket 3, innanför 
hvilket gummipackningen 5 och metallringen 6 ligga. När locket  skrufvas 
fast, tryckes packningen tät både 
inåt och utåt med tillhjälp af 
ringen 6, och då den yttre luften 
har tillträde till packningens yttre 
sida genom hålen 4, kommer pack-  
ningen att tryckas tätt omkring 
kolfstången, så länge luftförtun- 
ning råder i cylindern och därvid  
förhindra den yttre luften att om- 	a 	2 
kring kolfstången tränga upp i 
cylindern. 

För att skydda kolfstången  
mot damm och smuts omgifves 	~~►  3  é 	~~ 	

e~ 
__  

den af ett hölster 7 af segelduk 	 ~~.. ..:.~ bild 618. 	 ~~  11~H ~~~  1 	•i ~%/i 
1215. På bromscylinderns linderns  

-ena sida finnes kanalen14, bild 
618, som leder från undersidan,  
hvarest en kulventil 15 är fäst, 
till öfversidan, där den utmynnar  
under locket. Från hufvudröret 

 

19 utgår biledningen 16 till kul- 
ventilen och från denna åter för 
ledningen 17 till sugluftbehålla- 620. Klockbromscylinder. 1: 10. 
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ren 20, en fullständigt lufttät, af järnplåt utförd cylinder, som på grund af 
kulventilens särskilda anordning endast står i förbindelse med rummet öfver 
kolfven i bromscylindern. Genom kranen 18 kan bromscylindern afstängas 
från hufvudledningen, och då klaffen 21 öppnas, insläppes den yttre luften 
i såväl sugluftbehållaren som genom kulventilen 15 i bromscylindern på 
kolfvens öfversida (stycket 1222.) 

1216. Klockbromscylinder. Bild 620 återgifver en s. k. klockbroms-
cylinder, vid hvars användning en särskild luftbehållare är öfverflödig. Den 
egentliga, upptill öppna bromscylindern 2 omgifves af den slutna plåt-
behållaren (klockan) 1, som är lufttätt fäst vid cylinderflänsen 3. I öfrigt 
är cylindern utförd på samma sätt som den nyss beskrifna, dock med den 
skillnaden, att kanalen till cylinderns öfre del saknas, då detta rum och 
klockan hafva gemensam förbindelse med kulventilen genom öppningen 4 
i bottnen af klockan. 

1217. Bromscylinder med invändig kulventil (nyare anordning). 
På senare tiden har en förändrad anordning af bromscylindern kommit till 
användning, bild 621. Den skiljer sig från föregående hufvudsakligen 
därigenom, att kulventilen 19 är fäst inuti bromscylindern 18 på kolfvens 
insida samt genom de i följd däraf betingade anordningarna af rörled-
ningarna. Hufvudröret 20 står genom biledningen 25 i förbindelse med 
bromscylinderns nedre rum. Från cylinderns öfre rum för ledningen 17 till 
behållaren 16, och från denna utgå rör till hvardera vagnssidan, där loss-
ningsklaffar 15 äro fästa å rörändarna. På lokomotivet och tendern finnes 
endast ett af dessa rör, hvilket är draget upp i hytten och där försedt med 
lossningsklaff 18 och 29, bild 599. 

1218. Sugluftbehållare. Bromscylindern förses med klocka eller sär-
skild luftbehållare, endast för att rummet öfver bromskolfven skall bli stort. 
Funnes ej denna behållare, skulle den sammantryckning af den förtunnade 
luften, som äger rum i det jämförelsevis lilla rummet mellan kolfven och 
cylinderlocket, då kolfven vid bromsning lyftes, åstadkomma en stor minskning 
i bromskraft. 

En atmosfärs tryck motsvaras af 76 cm kvicksilfverpelare. Är luft-
förtunningen i bromscylindern 50 cm, kvarstår ett tryck af 26 cm på broms-
kolfvens öfversida, d. v. s. ungefär 1/3  atmosfär. Om cylinderns öfverdel 
ej stod i förbindelse med någon sugluftbehållare, utan utgjordes af ett slutet 
rum för sig, skulle trycket, då vid bromsning kolfven lyftes, ha ökats till 
2/3  atm, när kolfven lyfts halfva sitt slag (stycket 84), och kolfven behöfde 
endast lyftas ett litet stycke till, för att trycket öfver och under kolfven 
skulle bli lika eller 1 atm. Bromskraften minskas under sådana förhål-
landen allt mer och mer för att slutligen bli ingen, ju högre kolfven lyftes 
under bromsvingen. Denna olägenhet undgås genom luftbehållaren. 

1219. Utvändig kulventil. Kulventilen, bild 622, består af ventil- 
huset 17, hvilket med flänsen 15 fastskrufvas på bromscylinderns undersida, 
kulhållaren 2 med kulan 6 samt locket 11. Kulan, som på sidorna om-
slutes af kulhållaren och kan flyttas med denna, hvilar på ett säte i ventil-
husets botten. Genom sprinten 5 hindras kulan att hoppa ur hållaren. 
Kulhållaren är förlängd genom locket 11 och slutar med gaffeln 10, vid 
hvilken dragstången 1 är fäst. Tappen 8 styr hållaren i ventilhuset. Detta 
är försedt med två kopplingshalsar 16 och 18 för gummislangar, af hvilka 
den förra förbinder sugluftbehållaren, den sistnämnda hufvudledningen med 
kulventilen, bild 598. På kulhållaren är medelst muttern 3 fastspänd en 
gummiskifva 4, som i sin omkrets fasthålles af locket 11, och som, samtidigt 
som den medgifver en rörelse hos kulhållaren, förhindrar den yttre luftens 
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tillträde till kulventilens inre kanaler. Af dessa står kanalen 7, omedelbart 
under kulan, i förbindelse med kopplingshalsen 16 samt med kanalen 9 och 
kanalen 14 i cylindern, hvilken kanal leder till rummet öfver kolfven. Kopp-
lingshalsen 18 står i förbindelse med rummet 19, som upptill och på sidorna 
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omgifver kulan, och som genom kanalen 12 och hålet 13 i cylinderbottnen 
leder till rummet under kolfven. Kopplingshalsen 16 står således i ständig 
förbindelse med kanalerna 9 och 14, men jämte dessa står den endast genom 
den af kulan täckta öppningen i förbindelse med rummet 19 och således med 
rummet under kolfven och med hufvudledningen. 

1220. Då luften utsuges ur hufvudledningen och cylinderns nedre del, 
upplyftes kulan från sätet, och sugningen fortsätter genom kanalerna 7, 9 och 
14 till rummet öfver kolfven i cylindern samt genom 16 till sugluftbehållaren. 
Därigenom uppstår lika stor luftförtunning på båda sidor om kolfven. 
Insläppes därefter luft i hufvudledningen, strömmar luften genom 18 och 19 
in öfver kulan och trycker den mot dess säte, hvarvid kanalerna till kolfvens 
öfversida tillslutas, under det att tilloppet till kolfvens undersida genom 12 och 
13 är fritt. Lufttrycket på kolfvens undersida blir sålunda större än på 
öfversidan, där luftförtunning råder, hvilket har till följd, att kolfven rör sig 
uppåt och bromsning börjar. 

622. Utvändig kulventil till Hardys bromscylinder för vagnar. 1: 4. 

När bromsen skall lossas, sker det antingen genom att suga ut luften 
ur bromscylindern, hvarvid förloppet är det nyss nämnda, eller ock genom 
att sätta rummen på kolfvens öfver- och undersida i förbindelse med hvarandra, 
då trycket dem emellan utjämnas, och kolfven af sin tyngd sjunker ned 
och bromsen lossas. Lossning på sistnämnda sätt sker därigenom, att medelst 
en järntråd, fäst vid dragstången 1, denna föres åt ena eller andra sidan, hvar-
vid kulhållaren drages utåt och kulan flyttas från sitt säte, lämnande för-
bindelsen fri mellan kanalerna 9 och 12 och således mellan rummen på 
kolfvens öfver- och undersida. 

Den till klockbromscylindern hörande utvändiga kulventilen är i hufvud-
sak utförd som den nyss beskrifna, men har blott en slangkopplingshals, näm-
ligen för den slang, som förmedlar förbindelsen med hufvudledningen. För-
bindelsen med behållaren erhålles omedelbart genom kanalen 4, bild 620. 

Emedan på lokomotiv bromsen i regel kan lossas därigenom, att luft 
iusläppes öfver kolfven, förutom naturligtvis att bromsen kan lossas med 
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~r fr luftsugaren, behöfver kulventilen på lokomotivets bromscy- 

1 
I 	I ,  	lindrar ej vara så anordnad, att en utjämning af trycket på 

i I 
I 

I I I~~ kolfvens båda sidor kan ske genom ventilen. Lokomotivens 
kulventiler utföras därför vanligen med en vid ventilens lock 

Î 	fastsittande kulhållare, bild 623. Vid denna anordning för- , 

~I ~'~ 2/ 	svinner således gummiplattan och dragstången för kulhålla- 
I 	 rens förflyttning, och kulan har endast till ändamål att vid 

bromsning afstänga förbindelsen mellan kolfvens öfver- och 
623. Kulhållare till undersida eller, då luften suges ut, sätta dessa i förbindelse 
kulventil för loko- med hvarandra. 

motiv. 1: 4. 	1221. Invändig kulventil. Kulventilen till broms- 
cylindern i bild 621 är afbildad i bild 624. På insidan af 

kolfven är ventilfästet 7 utgjutet. I detsamma äro fästa de båda ventil-
delarna 5 och 8, gängade samman med hvarandra. Kulan 3 ligger i sitt 
hviloläge på sätet i ventilunderdelen, och dess . rörelser begränsas af bygeln 
4. När luften utsuges ur hufvudledningen 20, bild 621, och genom röret 
25 ur rummet under kolfven, fortleder sig sugningen 
till rummet 1, bild 624, på kolfvens utsida och vidare 
genom hålen 2 i kolfven och 6 i ventilens öfverdel. 
Kulan upplyftes därvid från sätet och lämnar kanalen 
9 från rummet på kolfvens öfversida öppen. Då vid 
bromsning luft från hufvudledningen insläppes under 
kolfven, tryckes kulan mot sitt säte, emedan luft-
trycket, som fortleder sig genom rummet 1 och kana-
lerna 2 och 6, uppifrån verkar på kulan. Rummen i 
bromscylindern öfver och under kolfven äro afstängda 
från hvarandra, och öfvertrycket på undersidan drifver 
kolfven uppåt. 

Genom denna anordning af kulventilen äro sär-
skilda lossningsklaffar nödvändiga, bild 599, ty kul-
ventilen kan ej användas för bromsens lossande. 

1222. Lossningsklaff. Som redan omnämnts kan man lossa bromsen 
genom att insläppa luft på öfversidan af kolfven, då öfvertrycket på under-
sidan försvinner. Detta sker därigenom, att från ledningen mellan kulventilen 

och luftbehållaren eller från denna gren-
rör utgå till fordonets sidor. Hvart och 
ett af dessa rör afslutas med en klaff-
ventil eller, som den kallas, lossningsklaff 
och utföres i enlighet med bild 625. 
Öppnas klaffen, insläppes luft i luft-
behållaren och på kolfvens öfversida. 

625. Lossningsklaff. 1: 4. 	Klaffen utföres äfven snarlik den i 
bild 628, hvilket framgår af bild 597. 

1223. Snabbroms. Med den hittills beskrifna anordningen af bromsen 
måste all den luft, som erfordras, då bromsning sker genom lokomotiv-
föraren, insläppas i hufvudledningen genom bromsventilen å lokomotivet. 
Vid tillfällen, då hastig bromsning, snabbromsning, erfordras, sker därvid 
lufttillförseln till hvarje bromscylinder ej fort nog. För att undvika denna 
olägenhet, insättes i hufvudledningen för hvarje bromscylinder en särskild 
ventil, snabbromsventilen, hvilken under vissa förutsättningar lämnar den 
yttre luften omedelbart tillträde till rummet under kolfven i bromscylindern. 

Bild 621 visar anordningen. På hufvudröret 20 sitter snabbroms-
ventilen 23, och från denna utgår biledningen 25 till cylinderbottnen. Genom 

624. Invändig kul-
ventil. 1: 4. 
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slangen 22 står ventilen i förbindelse med en mindre hjälpbehållare 21. Medelst 
kranen 24 afstänges bromscylindern från hufvudledningen. 

1224. Snabbromsventilen, bilderna 626 och 627, består af ett gjut-
järnshus, som genom ett T-formadt mellanstycke 17 är vid 16 fastskrufvadt 
vid hufvudröret. I huset finnes insläppningsventilen 5, som tätar mot sätet 
medelst en vid ventilen fäst gummiskifva 9. Genom vingar under ventilen 
styres den. Upptill är ventilen försedd med en mutter, som på ventilen 
fastklämmer en gummiskifva (diafragma) 3, hvilken åter i sin yttre om-
krets är genom locket 4 fastklämd vid ventilhuset. I ventilen 5 är borradt 
ett hål 13, som vid lokomotiv är 5 mm stort, men vid vagnar 4 mm, och 
i muttern upptill finnes ett 2 mm stort hål 6. I ventilhuset finnes därjämte 
en spärrklaff 2 med en vid densamma fäst tätningsskif va af gummi. Medelst 
denna klaff kan man vid behof försätta snabbromsventilen ur verksamhet. 
Man stänger nämligen ventilen genom att vrida handtaget 15 utåt från 
ventilen, så att det står snedt. Kroken 11 ingriper då i öglan 12 å spärr-
klaffen och fasthåller denna, så att den ej kan öppna sig. När handtaget 
är riktadt rakt ned, är ventilen öppen. Genom slangen 22 förenas snabb-
bromsventilen med hjälpbehållaren 7, och genom ett dammfilter 1 står snabb-
bromsventilen i förbindelse med yttre luften. 

Då luften genom hufvudledningen utsuges ur rummet 14, genom hålet 
13 ur rummet 10 och genom slangen 22 ur behållaren 7, tryckes ventilen 5 
mot sitt säte, bild 626, och afstänger bromsledningen från yttre luften. Spärr-
klaffen 2 hvilar på grund af sin tyngd mot sitt säte. Under tågets gång 
råder således lika luftförtunning i rummen 14 och 10, under det att i rummet 
8 öfver spärrklaffen 2 härskar den yttre luftens tryck. 

Vid vanlig (sakta) bromsning inkommer yttre luften småningom genom 
hufvudledningen i rummet 14 och genom hålet 13 i rummet 10 och vidare 
genom slangen 22 i hjälpbehållaren 7. Ventilen 5 förblir härunder i sitt 
hviloläge på sätet, bild 626. 

Insläppes på en gång en större luftmängd i hufvudledningen, för-
svinner hastigt luftförtunningen i denna och i rummet 14. Emedan luft-
förtunningen i rummet 10 blott långsamt nedgår på grund af luftens stryp-
ning i hålet 13, uppstår öfvertryck under ventilen 5, hvilken tryckes uppåt, 
bild 627, så att den med sin öfre kant tätar mot locket 4. Då ventilen 5 
lyfter sig, fortledes den ännu i rummet 14 till en viss grad rådande luft-
förtunningen till rummet 8, hvarvid spärrklaffen 2 på grund af öfvertrycket 
på undersidan slås upp, och renad luft strömmar genom filtret 1 och 
rummen 8 och 14 in i hufvudledningen. Ventilen 5 och klaffen 2 för-
blif va öppna så länge, tills luftförtunningen i hjälpbehållaren 7 blif vit häfd 
genom inströmmande luft, hvilket nu endast sker helt långsamt genom det 
lilla hålet 6. Efter uppnådd tryckutjämning i rummen 8, 10 och 14 sluter 
sig spärrklaffen 2 på grund af sin tyngd och af samma skäl faller ventilen 
5 ned på sitt säte. 

1225. Strypskifva. Under T-röret 17 är fäst en afstängningskran 
21, från hvilken ledningen till bromscylinderns underdel utgår. Medelst 
denna kran kan bromscylindern afstängas från bromsledningen och således 
försättas ur verksamhet. Öfver kranen finnes en skifva 20, i midten för-
sedd med ett litet hål 18. Skif van tätar med sin underkant mot ett 
ringformigt säte, och rummet under skif van, liksom vid öppen kran (hand-
taget nedåt) äfven bromscylindern, står genom den i T-röret ingjutna kana-
len 19 i förbindelse med hufvudledningen. Då luften utsuges ur hufvud-
ledningen, lyftes skifvan 20, och dels genom hålet 18, dels kring kanten af 
skifvan suges luften ur bromscylindern. Under tågets gång råder samma 

'ir 
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626. Hardys snabbromsventil; stängd. 1: 5. 

luftförtunning öfver och under skifvan, hvarför den hvilar lätt mot sätet. 
Insläppes något luft i bromsledningen, t. ex. vid sakta bromsning, minskas 
luftförtunningen i samma mån öfver som under skifvan, i det luften ej hinner 
strypas i hålet 18. Men då vid snabbromsning en stor luftmängd insläppes 
i hufvudledningen, och luftförtunningen öfver skifvan hastigt förstöres, tryckes 
skifvan fast mot sitt säte, och den genom hålet 18 strömmande luften strypes, 
hvadan luftförtunningen upphäfves långsammare under skifvan, d. v. s. i 
bromscylinderns underdel, och bromsvingen sker ej så hastigt. På grund 
häraf benämnes skif van strypskifvan. 

Hålets 18 diameter afpassas så, att, fullbromsningen å hvarje bromsvagn i 
ett tåg så fördröjes, att den äger rum först efter omkring 6 sekunder. Häri-
genom erhålles vid snabbromsning en jämn sträckning af tåget, och faran för 
tågdelning genom ryckar med åtföljande brott i draginrättningarna förebygges. 

1226. Nödbroms. För att å järnväg resande person i händelse af 
fara för honom själf eller tåget skall kunna stoppa detta, finnes i hvarje 
vagn, försedd med genomgående broms eller endast ledning för dylik, en 
anordning för sådant ändamål. Bromsning under dylika förhållanden kallas 
nödbromsning. I äldre vagnar sker detta genom att öppna en i vagnafdel-
ningen eller sidogången uppsatt nödbromsklaff, bild 628, men i nyare vagnar 
användes följande anordning. 
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627. Hardys snabbromsventil; öppen. 1: 5. 

Denna återgifves i bild 621. Från hufvud-
röret utgår röret 9, och upptill å detta är nöd-
bromsventilen fäst. Den består af ventilhuset 8 med 
ventilsätet. Ventilen 7 tätar mot sätet medelst en 
gummiring och är fäst vid en vinkelhäfarm 6, vid 
hvars längre arm draglinan 4 är fäst medelst länken 
5. Två spiralfjädrar (ej synliga å bilden) hålla ven-
tilen såväl stängd som äfven öppen, då den en 
gång öppnats. 

Draglinan sträcker sig genom hela vagnen och 
genomgår i hvarje vagnafdelning en liten vid taket 
fäst låda 1, i hvilken finnes vinkelhäfarmen 3. Dess  ~! 
lodräta arm står i förbindelse med draglinan och 
den _ vågräta med nödbromshåndtaget 2. Genom att 
draga nedåt i handtaget öppnas nödbromsventilen. 
Handtaget är i sitt öfre läge förbundet med lådan 
genom plombering. 

1227. Bromsrörledningen eller kortare broms-
ledningen för den genomgående sugluftbromsen om- 
fattar: ledningsröret mellan luftsugaren och skor- 628. Nödbromsklaff. 1: 4. 
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stenen eller ljuddämparen, ledningsrören till vakuummetern, hufvudled-
ningen, hiledningarna till sugluftbehållare och bromscylindrar samt led-
ningar till nödbromsventiler och, där så finnes, till i vagnarna uppsatta 
vakuummetrar. 

1228. Hufvudledningen omfattar hufvudrör med luftbromsslangar. Längs 
hvarje fordon och under detsamma finnes ett hufvudrör, som i båda ändar 
är grenadt och försedt med tvenne luftbromsslangar, bild 629. Stundom 
anbringas endast en, men gröfre slang, vid hufvudrörets båda ändar, bild 629. 

629. Luftbromsslangar för sugluftbroms. 1: 20. 

1229. Luftbromsslangar. En luftbromsslang, bild 629, utgöres af 
själfva slangen 1 och kopplingsnäfven 2 i ena ändan. I den andra finnes an-
tingen en slanghals 3, som skrufvas till hufvudröret eller äro slangarna 
fästa vid ståndarrör 4. Slangarna fästas med skruf band 5. Slangen är af 
gummi med välinlägg samt är innerst försedd med en ståltrådsspiral. 

Kopplingsnäfven, bild 630, utgöres af en klokoppling. Vid samman-
koppling af tvenne slangar lyftas de för koppling afsedda slangändarna i jämn-
höjd med hvarandra, så att de båda kopplingsnäfvarnas klor 1 kunna hakas 

i hvarandra. När detta skett, 
tryckas de båda slangändarna ned- 

6 ; 	! 	 1j  o 	 åt, hvarvid iakttages, att näsan 3 
å hvardera kopplingsnäfven fälles 
in i motsvarande klyka 6 å den 
andra. I ett spår i kopplings-
näf ven är gummiringen 2 in-
stucken för att vid sammankopp-
ling åstadkomma tätning. Då 
luftförtunning råder i hufvud-
ledningen tryckas nämligen de 
båda gummiringarna mot hvar- 
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630. Kopplingsnäfvar. 1: 4. 
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andra. Isärkoppling af slangarna sker därigenom, 
att kopplingsnäfvarna lyftas uppåt och samtidigt 
skiljas från hvarandra. 

1230. Blindkoppel. Då ett fordon är afkopp-
ladt eller går sist i tåget eller slangarna till angrän-
sande fordon ej äro kopplade med hvarandra, 
skola slangarna vara fästa vid blindkopplen 6, 
bild 629. Blindkopplen äro fästa vid fordonens 
buffertbalkar, och deras utseende framgår af bild 
631. Klon 7 ingriper i motsvarande klo i kopp-
lingsnäfven, jämför bilderna 630 och 631, haken 
8 inlägges i spåret 6 och genom hålen 4 och 9 
trädes kroken W. 

d. Sugluftbromsens verkningssätt. 
1231. Bromskraften beror på skillnaden mel-

lan luftens tryck öfver och under kolfven i broms-
cylindern. En atmosfärs tryck eller ett tryck af 
1 kg på hvarje kvadratcentimeter mätes af en 76 
cm hög kvicksilfverpelare. Förtunnas luften, så att dess tryck nedsättes 
motsvarande en 52 cm hög kvicksilfverpelare, är den kvarvarande förtunnade 
luftens tryck 76 — 52 = 24 cm eller 6 af en atmosfär = 0,31 kg på kvcm. 
På kolfvens undersida råder således ett tryck af 1 kg på kvcm och på dess 
öfversida 0,31 kg på kvcm. Ofvertrycket, genom hvilket bromsningen utföres, 
är i följd häraf 1 — 0,31 = 0,69 kg på kvcm. Då kolfytan i en bromscylinder 
med 455 mm invändig diameter är 1 626 kvcm, blir hela trycket på kolfven 
och således den kraft, som verkar dragande i kolfstången, 0,69.1 626 = 1 122 
kg. Genom olika längd på häfarmarna å bromsaxeln förökas denna kraft. 
Ar häfarmen, å hvilken kolfstången verkar, 780 mm lång och häfarmen, 
vid hvilken bromsdragstången är fäst, 245 mm, är den i bromsdragstången 
utgående bromskraften 285.1122  = 3 572 kg. 

När bromsen är klar att användas, träder den i verksamhet, så snart 
luft tränger in i hufvudledningen icke blott på hittills beskrifvet sätt, utan 
äfven när läckor uppstå på ledningar eller i ventiler och packningar eller då 
brott uppstår på hufvudledningen, t. ex. då tåget delar sig, när ett koppel 
brister, eller vid urspårningar, hvarvid slangarna slitas sönder. Bromsen 
verkar därvid af sig själf och benämnes på grund däraf sjdlfverkande 
(automatisk). 

e. Skiitseln af de olika delarna till Hardys 
sugluftbroms. 

Bromsens olika delar skola skötas omsorgsfullt och ägnas ständig upp-
märksamhet. Vid skötseln af desamma bör följande iakttagas. 

1232. Luftsugaren med tillbehör. Angvent;/en. Ångventilen skall 
dagligen smörjas. Sedan ångan till luftsugaren afstängts, införes en ringa 
mängd ren, god mineralolja genom den härför afsedda smörjkoppen å luft-
sugaren. 

631. Blindkoppel. 1: 4. 
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Bromsskifvan. Bromsskif vans tetningsyta smörjes vid behof helst med 
för detta ändamål särskildt afsedt smörjmedel.') Därvid lösgöres skifvan, 
och glidytan göres väl ren med en torkduk. Smörjningen skall ske för- 
siktigt, så att smörjämnet ej inkommer i luftkanalerna. 

Spärrventi/erna, Luftsugarens spärrventiler uttagas och skola jämte ven- 
tilsätena göras väl rena och vid behof inslipas. 

Bromsskifvans spindel. Vid behof skall packningsdosan kring broms-
skifvans spindel i varmt tillstånd utskrufvas och anliggningsytan mellan 
den ringformiga ansatsen 19 å spindeln, bild 602, och packningsdosan 
smörjes med mineralolja. 

Munstyckena och luftsugarhuset. Rengöring af munstyckena bör först 
då ske, när luftsugarens sugförmåga visar sig otillfredsställande. Sedan 
luftsugaren uppvärmts med ånga, , ställes bromshandtaget i gångläget och 
hjälpluftsugarens ångventil stänges. Locket på luftsugarens baksida bort-
skrufvas med en sluten sexkantnyckel, och det lilla munstycket utskrufvas, 
och med finaste smärgelduk befrias det från pannstensafsättningar. Genom 
att öppna hjälpluftsugarens ångventil blåses rummet kring det lilla mun-
stycket rent af den utströmmande ångan. Sedan gängor och tätningsytor 
å 'det lilla munstycket blifvit insmorda (ej med olja), inskrufvas det full-
ständigt på sin plats. Därefter utskrufvas det stora munstycket med en 
sluten sexkantnyckel och rengöres på samma sätt som det lilla munstycket. 

Bromshandtaget vrides därefter till lossläget, hvarvid den utströmmande 
ångan rensar luftsugarhuset. Stora munstycket inskrufvas därpå helt och 
hållet, sedan gängor och tätningsytor blifvit insmorda (ej med olja). 'Till 
sist påskrufvas locket, så att det väl tätar. Starkt förorenade luftsugar-
hus urkokas i en sodalösning. Luftinströmningshålen och kanalerna i broms-
skifvan såväl som i luftsugarhuset skola ofta grundligt och väl rengöras. 

Rengöring af lokomotivluftsugaren sker på samma sätt som af hjälp-
luftsugaren. 

Vattensamlaren. Kulventilen uttages och isärskruf vas samt göres väl 
ren, och kulan torkas omsorgsfullt med ett stycke tyg. Därefter rengöres 
själfva vattensamlaren med tillhörande ledningar, hvarefter kulventilen åter 
inskrufvas. 

Samtidigt rengöras alla från luftsugare och ljuddämpare ledande öppna 
afloppsrör. 

1233. Bromscylindern. kolfstången lösgöres från bromshäfarmen, 
och med luftsugaren undersökes, om bromscylindern tjänstgör tillfredsstäl-
lande. Sedan därefter dammhölstret kring kolfstången borttagits, skjutes 
kolfstången uppåt ungefär halfva slaget och genom en hastig vridning åt 
vänster lossas den. Därefter sänkes kolfven åter ned i sitt lägsta läge 
och kolfstången utskrufvas helt och hållet. Skadade dammhölster skola 
ersättas med nya. 

Packningsdosan. Sedan kolfstången lösgjorts, borttages locket till pack-
ningsdosan, och gummipackningen liksom metallfodret undersökes. :iro dessa 
för mycket slitna, ersättas de med nya. 

1) Ett godt sådant kan tillverkas af 75 viktsdelar pulveriserad och väl siktad grafit, 
5 viktsdelar gummi, upplöst i kokande bomolja (21/, viktsdelar gummi och 21/, viktsdelar 
bomolja och helst sådant gummi, som användes i glasrörs- eller föreningsrörsringar), 
1Q viktsdelar smält talg och 10 viktsdelar vagnsolja. Gummilösningen såväl som den i 
smörjämnet ingående talgen och oljan silas genom en mycket tät mässingsduk, innan de 
sammanblandas med grafiten, hvarefter alltsammans väl kokas och flitigt omröres, äfven 
sedan kärlet tagits af elden, intill dess massan blifvit kall. Önskas smörjämnet lösare, 
tillsättes det med lämplig mängd silad vagnsolja. 
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Metallfodrets insättning måste ske med största omsorg och noggrannhet, 
och det måste med flänsen sluta tätt till mot cylinderns botten, för hvilket 
ändamål som tätning kan användas en tunn pappersring. 

Gummipackningen bör, innan den insättes på sin plats, på flänsarnas 
tätningsytor förses med tunna pappersringar, hvilka hindra packningen att 
klibba fast. Sedan packningen är insatt, påskrufvas åter locket. 

Kolfstången göres väl ren med fin smärgelduk, hvarefter den aftorkas 
med ett stycke rent tyg och inskrufvas i kolfven. För att efter inskruf-
ningen få stången riktigt fast i kolfven tryckes kolfstången uppåt halfva 
slaget. Medelst en i hålet i kolfstångshufvudet införd järnten vrides där-
efter kolfstången med ett ryck åt höger. 

Bromscylindern Att märka är, att bromscylindern endast då skall öppnas, 
när genom undersökning framgått, att den ej tjänstgör som den skall. 

Invändigt rostiga bromscylindrar få icke göras rena med sandpapper 
eller smärgelduk, utan härtill skola användas stålborstar eller ock någon 
vätska, som upplöser rost och hastigt förflyktigar. 

Ku/venfi/en. Kulan och sätet rengöras särskildt omsorgsfullt, och vid. 
behof utbytes kulan och sätet, inslipas. Vid kulventiler med flyttbara kul-
hållare skall man tillse, att kulhållaren ej af sig själf tryckes ut. Detta 
undersökes därigenom, att kulhållaren med handen tryckes in i ventilhuset. 
Förblir den ej i detta läge, måste kulventilen öppnas och gummiskifvan 
vändas eller ersättas med en ny. Vid denna undersökning får luftförtunning 
ej råda i hufvudledningen. 

Som allmän regel må framhållas, att då felaktigheter visa sig å 
bromsen, är det i första hand alla tätningsringar och packningar 
af gummi, som kunna misstänkas vara felaktiga och därför kräfva 
undersökning. 

C. Tryckluftbroms. 

1234. Historik. Under det att vid sugluftbromsar det för broms-
ning erforderliga öfvertrycket erhålles genom att i bromscylindrarna åstad-
komma luftförtunning, erhålles detta öfvertryck vid try ckluftbromsar 
därigenom, att luft med ett visst tryck insläpper i bromscylindrarna. 

Den första tryckluftbromsen uppfanns år 1867 af engelsmannen Kendall 
och användes å en engelsk järnväg. Tryckluft med 3 atmosfärers tryck 
lämnades af tre enkelverkande pumpar, som medelst remutväxling drefvos 
från en vagnaxel. Anordningen visade sig mindre lämplig och kom ej till 
vidare användning. Det var först genom den år 1869 af amerikanaren 
George Westinghouse uttänkta tryckluftbromsen, som bromsar af detta slag 
erhöllo sin stora utbredning. 

1235. Westinghouse's första broms bestod jämte bromsledning och 
bromscylindrar å vagnarna af luftpump, luftbehållare och förarens bromsventil 
å lokomotivet. Den för bromsningen afsedda tryckluften pressades in i 
luftbehållaren, därför kallad öfvertrycksbehållaren, å lokomotivet och släpptes 
vid bromsning ut i hufvudledningen och in i de med denna i omedelbar för-
bindelse stående bromscylindrarna. Denna anordning af bromsen var af 
flera skäl otillfredsställande. Bromsarna tillsattes långsamt, och bromsverkan 
blef ojämn, beroende på en med ökad tåglängd allt större tidrymd, som 
förgick, från det bromsningen började å lokomotivet, till dess den fortledt 
sig till sista vagnen. Därigenom uppstodo, särskildt i långa tåg, ryckningar 
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och stötar, hvilka, förutom att de voro obehagliga för de resande, ofta för-
anledde koppelbrott och andra skador å vagnarna. All den för broms-
ningen erforderliga tryckluften skulle genom förarens bromsventil utsläppas 
i bromsledningen från öfvertrycksbehållaren. Detta gjorde, att bromstrycket 
allt mera sjönk och bromsvingens verkan bief mindre. Bromsen var vidare 
ej själfverkande, ty brast t. ex. en bromsslang af någon anledning, uppstod 
ingen bromsning; någon tryckluft släpptes därigenom ej in i bromsledningen. 

1236. Ar 1873 förändrade därför Westinghouse sin broms därhän, 
att den bief själfverkande. Till hvarje bromscylinder fogades en särskild 
ventil, trevägsventilen, samt en luftbehållare, bromsluftbehållaren, hvilken 
innehåller den för hvarje bromscylinder vid bromsningen erforderliga tryck-
luften, som därvid genom trevägsventilen insläppes i cylindern. Vid bromsning 
behöfver således ej tryckluften ledas från lokomotivet genom hufvudledningen 
till hvarje bromscylinder, hvarigenom bromsningen sker snabbare än förut. 

Vid vanlig bromsning är denna anordning tillfyllest och bromsningen 
sker utan några vidare störande inverkningar på tåget. Så är däremot icke 
fallet vid snabbromsning af ett långt tåg. Därvid gå bromsarna till mycket 
tidigare å de främre vagnarna i tåget än å de bakre, hvilka senare således 
pressa på de främre, och ryckar och stötar uppstå, som kunna vara skad-
liga. För att afhjälpa denna olägenhet uttänkte Westinghouse år 1887 den 
snabbverkande trevägsventilen eller snabbtrevagsventilen, genom hvilken man är i 
stånd att så godt som samtidigt sätta bromsarna i verksamhet å det längsta tåg. 

1237. Bland tryckluftbromsar, som uppstodo efter Westinghousebromsen, 
märkas Carpenter- och Schleiferbromsarna, hvilka användts i Tyskland och den 
senare därstädes ännu användes jämsides med Westinghousebromsen, samt 
New-Yorkbromsen, hvilken användes i Amerika m. fl. länder. New-York-
bromsen är delvis en efterbildning af Westinghousebromsen, samtidigt som 
den i flera afseenden är en förbättring af denna. Under de senare åren 
har ännu en tryckluftbroms tillkommit, nämligen Knorrbromsen, som har 
till förebild båda de nämnda bromssystemen. Knorrbromsen är en tysk 
konstruktion och undantränger i Tyskland alltmera Westinghousebromsen. 

Westinghouse-, New-York- och Knorrbromsen äro till sin anordning 
och sätt att verka så lika hvarandra, att vagnar, utrustade med de olika 
slagen bromsar, utan minsta olägenhet kunna kopplas in i samma tåg och 
kunna bromsas från lokomotiv, utrustade med ettdera systemets apparater. 

1238. Redan år 1877 gjordes vid svenska statsbanorna försök med 
Westinghousebromsen, men som den då ej ansågs tillfredsställande, infördes 
i stället den redan omnämnda Sanders eller Körtings sugluftbroms. 

Då Gällivarebanan år 1891 inköptes af staten, voro samtliga malm-
vagnar försedda med Westinghousebroms, men som denna broms ansågs 
olämplig i det hårda klimatet i Norrbotten, kom den till en början ej till 
användning. Först år 1895 uppsattes luftpumpar å några lokomotiv, så att 
försök kunde göras med bromsning af malmtåg, och som dessa försök utföllo fullt 
tillfredsställande, har därefter all för malmtrafiken i Norrbotten afsedd materiel 
utrustats med tryckluftbroms. Därvid har Westinghousebromsen ej ensam 
kommit till användning. Ar 1900 infördes första gången New-Yorkbromsen, 
som har sitt namn efter tillverkaren, The New York air brake Co, New-York. 

Sedan år 1910 har Knorrbroms uppsatts å eu del täckta godsvagnar. 
Knorrbromsen skiljer sig från de båda andra använda tryckluftbromsarna 
hufvudsakligen i anordningen af förarens bromsventil och af trevägsventilen. 

Å de person-, post- och resgodsvagnar, som äro så byggda, att de kunna 
framföras i snälltågen å kontinenten, har tryckluftbroms blifvit uppsatt 
tillika med sugluftbroms. 
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1. Tryckluftbromsens anordning. 

1239. Bromsapparaterna kunna särskiljas i: bromsapparater å loko-
motiv, å tender samt vagnar. 

a. Bromsapparater för tryckluft å lokomotiv. 
1240. Bromsapparater å lokomotiv äro: luftpump, öfvertrycksbehållare, 

förarventil med luftbehållare, manometer och pumpreglerare, hvilka apparater 
äro erforderliga för alstring af bromskraften samt för att reglera densamma. 

Bromsas lokomotivet med luft, finnes å detsamma dessutom samma 
slags apparater som å tendern. 

9 
632. Westinghouse-bromsapparater för tryckluft å lokomotiv. 

En särskild art af tryckluftbroms är den direkta tryckluftbromsen, 
vanligen kallad direktbromsen. Denna afser endast att bromsa lokomotiv 
och tender och verkar på samma sätt som ångbroms. Där direktbroms 
finnes, tillkomma bromsventil för direkt luft, växelventil, tryckminskare och 
säkerhetsventil. 

1241. Bilderna 632 och 633 återgifva, den förra Westinghousebromsens, 
den senare New-Yorkbromsens anordning å lokomotiv, och hänför sig föl-
jande beskrifning till båda dessa bilder, därest ej uttryckligen en af dem 
är nämnd. 

Luftpumpen 1 drifves med ånga från lokomotivpannan. Ångan till-
föres pumpen genom röret 2. Angpådraget till ångventilen sitter i hytten. 
Den i pumpen förbrukade ångan ledes genom afloppsröret 3 antingen ut i 

10 
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633. New-York-bromsapparater för tyckluft å lokomotiv. 
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skorstenen eller omedelbart ut i fria luften. Försök äro äfven gjorda att med 
afloppsångan uppvärma matarvattnet. 

Luftpumpen insuger den yttre luften och trycker densamma genom 
röret 4 in i öfvertrycksbehål/aren 5, där den sammanpressas till erforderligt 
arbetstryck. 

Luftpumparna äro af två slag: enkelcylindriska och dubbel-
cylindriska. 

Den enkelcylindriska, bild 632, tillhör Westinghousebromsen. Luftcylin-
dern å densamma är belägen under ångcylindern. Den dubbe/cy/indriska 
pumpen, bild 633, tillhör New-Yorkbromsen och har ångcylindrarna belägna 
under luftcylindrarna. Härigenom förhindras delvis, att fuktighet från ång- 

 

cylindrarna insuger i luftcylindrarna. Den ena luftcylindern har samma 
genomskärning som de lika stora ångcylindrarna, men den andra har dubbelt 
så stor genomskärning. Luftcylindrarna äro således anordnade som kompound, 
under det att ångan verkar med högtryck i båda ångcylindrarna. 

1242. Genom rörledningen 6 ledes luften till förarventilen 7 och vid 
behof från denna genom röret 8 ut i hufvud/edningen 9, som är sträckt under 
lokomotivet. Mellan lokomotivet och tendern utgöres ledningen af de med 
hvarandra sammankopplade bromsslangarna 10. Medelst förarventilen till-
sättas eller lossas tågets bromsar. 

Från förarventilen utgår röret 11 till den lilla luftbehållaren 12, kallad 
förarventilens behållare. Den i densamma inneslutna luften i förening med 
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en särskild anordning af förarventilen tjänar vid Westinghousebromsen till 
att gifva största möjliga jämnhet åt luftutsläppningarna, så att för broms-
ringen störande luftströmningar ej uppstå i hufvudledningen. Vid New-York-
bromsens förarventil användes luften i denna behållare att gradvis afstänga 
luftutströmningen ur hufvudledningen: 

1243. För att mäta trycket i bromsledning och öfvertrycksbehållare 
användes vanligast en dubbelmanometer 15. Vid Westinghousebromsen, bild 
632, står dess ena visare genom röret 14 i förbindelse med röret 6 och 
således Af ven med öfvertrycksbehållaren 5, hvarigenom trycket i denna kan 
afläsas. Röret 13 förbinder genom röret 11 manometerns andra visare med 
förarventilen 7 och hufvudledningen. Dock må iakttagas, att förbindelse 
med hufvudledningen endast finnes vid visst läge hos förarventilen. 

Vid New-Yorkbromsen, bild 633, utgå båda rören 13 och 14 från 
förarventilen 7 och förbinda genom denna öfvertrycksbehållaren 5 och 
hufvudledningen 8 med hvar sin visare. 

1244. På det att pumpen ej skall sammanpressa luften till för högt 
tryck i öfvertrycksbehållaren, är i ångledningen 2 till pumpen insatt pump-
regleraren 17, hvilken vid Westinghousebromsen, bild 632, genom rören 
16 och 14 står i förbindelse med ledningen 6 mellan öfvertrycksbehållaren 
och förarventilen, men vid New-Yorkbromsen, bild 633, med ett af rummen 
i förarventilen, hvilket i sin ordning har förbindelse med hufvudledningen. 

b. Bromsapparater för tryckluft ca tender. 
1245. För tryckluftbromsning å tender är denna försedd med broms-

cylinder, bromsluftbehdllare, trevägsventil och lossningsventil. 
Bromscylindern 24, bild 634, är i regel uppsatt under ramverket. 

Då vid bromsning tryckluft insläppes i densamma, öfverföres bromskraften 
genom bromskolfven och dess kolfstång till bromsrörelsen. Bromscylindern 
erhåller tryckluften från bromsluftbehållaren 22. 

1246. Bromscylindern och dess luftbehållare stå dock ej i omedelbar 
förbindelse med hvarandra, utan i förbindelseledningen dem emellan finnes 
insatt en ventil 21, som på grund af de tre olika sätt, på hvilka dess 
verkningar yttra sig, kallas trevägsventi/en. De tre sätten äro: laddning, 
bromsning och. lossning. Vid laddning sätter ventilen bromsluftbehållaren i 
förbindelse med hufvudledningen, hvarvid behållaren fylles med tryckluft; vid 
bromsning förbinder den bromscylindern med bromsluftbehållaren. Luften 
i behållaren inströmmar i cylindern och drifver kolfven utåt, och bromsarna 
tillsättas. Slutligen vid lossning upphäfver trevägsventilen förbindelsen 
mellan bromsluftbehållaren och bromscylindern och förbinder den senare med 
yttre luften, hvarvid bromsningen upphör. Trevägsventilen är fullständigt 
själfverkande. Den är fäst antingen omedelbart å bromscylindern eller å 
bromsluftbehållaren och då med en rörledning förbunden med endera, eller 
ock är den förenad med båda genom en rörledning. 

Trevägsventilen är antingen enkel eller snabbverkande. På grund af 
den ökade tåghastigheten användes den enkla numera sällan å vagnar, men 
den är fortfarande lämplig å tendrar eller å lokomotiv. 

1247. Lossningsventilen 31 är uppsatt i hytten och genom ett rör 
förbunden med bromsluftbehållaren, ur hvilken man med densamma kan 
urtappa luften. Trycket försvinner ur behållaren och således vid bromsning 
äfven ur bromscylindern, och bromsen lossas. 

Luften tillföres bromsluftbehållaren från hufvudledningen 9 genom 
biledningen 19. Men dessförinnan har luften att passera genom vatten- 
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afskiljaren 18. Denna finnes vanligtvis endast å med broms försedda tendrar 
och tanklokomotiv. Genom afstängningskranen 20 kan tenderbromsen af-
stängas, så att den ej tjänstgör vid bromsning. 

Hufvudledningen 9 afslutas vid 
tenderns bakända med ett ståndar-
rör, vid hvilket /uftbromsslangen. 10 är 
fäst. I ståndarröret är afstiingnings-
kranen 34 insatt. Vid förbindelsen 
mellan lokomotiv och tender finnes 
hvarken ståndarrör eller afstängnings-
kran. 

Å lokomotiv, hvilka i likhet med 
tendern bromsas med tryckluft, finnas 
samma anordningar för bromsen som 
å tendern. 

o 

c. Bromsapparater för tryckluft å vagnar. 
1248. Hvarje vagn, som bromsas med tryckluft, 

bild 635, är försedd med samma apparater, som an-
vändas å tendrar, nämligen bromscylinder 24, bromsluft-
behållare 22, trevägsventil 25 och lossningsventil 31. 
Dessutom kan vagnen vara försedd med tryckhållare 
28 samt person- och tågpersonalvagnar med nödbroms-
anordning (ventil eller kran), kvarjämte i det senare slaget vagnar vanligen 
äfven finnes en manometer. 

Vid persontåg, som framföras med mycket stor hastighet, förses stun-
dom vagnarna med sådan anordning, att, då bromsning göres vid stor 
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hastighet, luft af högt tryck tillföres bromscylindrarna, men att i dessa 
trycket efter hand aftager. Faran för hjulens fastklämning vid stort broms-
tryck är, som redan förut framhållits (stycket 1152), större vid mindre än 
vid stor hastighet. För hoptagning af bromsblocken användas äfven ibland 
å personvagnar af tryckluft åverkade blockhoptagare. 

1249. Vid bromscylindern 24 är snabb frevägsventilen 25 fäst. Den 
i biledningen 19 å tendern insatta afstängningskranen 20, bild 634, är 
vid trevägsventilen i bild 635, Westinghouse snabbtrevägsventil, ersatt 
med en i denna ventil insatt trevägskran 26. 

New-Yorkbromsens snabbtrevägsventil saknar denna kran och har där-
för i likhet med å tendern, bild 634, en afstängaingskran 20 i biledningen 
19 till ventilen. 

ng 
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635. Bromsapparater för tryckluft å vagnar. 

Från trevägsventilen utgår ledningsröret 30, som dels förgrenar sig till 
lossningsventilen 31, dels genom rörförgreningen 29 förbinder trevägsven-
tilen med bromsluftbehållaren 22. Genom handtagen 32, ett på hvardera 
sidan om vagnen, hvilka handtag genom järntrådar äro förbundna med 
lossningsventilens häfarm, handhafves denna ventil. 

1250. Tryckhållaren 28 är genom röret 27 förbunden med trevägs-
ventilens afloppshål. Den användes ej alltid, utan endast vid gång utför 
långa lutningar, då det är af nöden, att ett visst bromstryck under längre 
tid förblir rådande i bromscylindern. 

I förgreningen mellan hufvudledningen 9 och biledningen 19 är insatt 
en stoftsamlare 33, hvilken förhindrar, att smuts och fasta föremål, som 
tillfälligtvis kunna inkomma i ledningen, intränga i trevägsventilen och 
lätt försätta den ur verksamhet. Stoftsamlaren kan äfven vara förenad med 
en vattenafskiljare. 

35 
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2. Tryckluftbromsens verkningssätt. 

1251. Hänvisningarna i det följande åsyfta bilderna 632-635. 
Redan före lokomotivets tillkoppling till ett tåg måste lokomotiv-

föraren sätta pumpen i verksamhet och fylla öfvertrycksbehållaren 5 med 
luft af föreskrifvet öfvertryck. 

Sedan lokomotivet är koppladt till tåget, hufvudrören 9 å de olika 
fordonen blifvit förenade genom bromsslangarna 10 och afstängningskra-
narna 34 öppnats, insläppes tryckluft i hufvudledningen från öfvertrycks-
behållaren genom förarens bromsventil 7. Luften strömmar genom biled-
ningen 19 på hvarje med bromsanordning försedt fordon till trevägsven-
tilerna 21 och 25 och genom dessa in i bromsluftbehållaren 22. Härigenom 
fyllas hufvudledningen, trevägsventilerna och bromsluftbehållarna på alla 
fordonen med tryckluft af samma tryck, ledningstrycket. I bromscylindrarna 
24 finnes vid lossade bromsar ej någon tryckluft, utan endast luft af yttre 
luftens tryck, emedan trevägsventilerna då förena bromscylinderns inre med 
ytterluften. 

Bromsarna träda på alla tågets fordon i verksamhet, så snart tryckluft 
genom förarventilen släppes ut ur hufvudledningen eller på annat sätt 
i denna en tryckminskning äger rum, t. ex. då vid en tågdelning luft-
slangarna slitas sönder eller någon nödbromsventil i tåget öppnas. Sker 
tryckminskningen i hufvudledningen långsamt, som fallet är vid vanlig, 
måttlig bromsning, insläppa trevägsventilerna tryckluft från bromsluftbehål-
larna i bromscylindrarna, hvarigenom bromskolfvarna med tillhörande stänger 
drifvas utåt, och bromsblocken pressas mot hjulen. Bromsningens styrka 
beror på, huru stor tryckminskningen blir i hufvudledningen; ju mera 
tryckluft, som genom förarventilen utsläppes ur hufvudledningen, desto 
kraftigare. bromsning erhålles. 

1252. Utsläppes hastigt genom förarventilen en stor mängd tryckluft 
ur hufvudledningen, således trycket i denna plötsligt betydligt nedsättes, 
hvilket sker vid snabbromsning eller äfven vid slangbristningar, bringas i 
snabbtrevägsventilerna särskilda ventiler i verksamhet, hvarigenom bromsarna 
hastigt tillsättas. Därvid utsläpper nämligen hvarje verksam snabbtrevägs-
ventil tryckluft ur hufvudledningen. Vid New-Yorkbromsen släppes den 
omedelbart ut i fria luften, men vid Westinghousebromsen in i broms-
cylindrarna och användes således för bromsningen jämte tryckluft från 
bromsluftbehållarna. Härigenom af tager ledningstrycket hastigt och verkan 
af bromsningen i tåget påskyndas, så att älven vid långa tåg alla bromsarna 
träda i verksamhet så godt som samtidigt. 

1253. Bromsarnas lossande sker genom att stegra lufttrycket i huf-
vudledningen, i det tryckluft från öfvertrycksbehållaren å lokomotivet in-
slappes i hufvudledningen genom förarventilen. I hufvudledningen åter-
ställes därigenom ett högre tryck än det, som för ögonblicket råder i broms-
luftbehållarna. I följd af detta öfvertryck utsläppa trevägsventilerna tryck-
luften ur bromscylindrarna, hvarigenom trycket på bromskolfvarna och där-
med bromsningen upphör, under det att samtidigt bromsluftbehållarna åter 
fyllas med tryckluft. 

I allmänhet sker lossningen af bromsblocken ögonblickligt, sedan tre-
vägsventilerna börjat arbeta, men detta sker i följd från vagn till vagn längs 
tåget. Härigenom uppstår den olägenheten, att under lossningen fordonen 
i främre delen  af tåget ha bromsblocken loss, under det vagnarna sist i 
tåget äro bromsade. Detta gifver ofta vid minsta oförsiktighet anledning 
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till sönderryckta koppel. De nyaste trevägsventilerna äro emellertid så anord-
nade, att de blott småningom lossa bromsblocken, hvadan lossningen sker så 
godt som samtidigt öfver hela tåget. 

3. Tryckluftbromsens olika delar. 

a. Luftpump. 
1254. Westinghouse's äldre luftpump, bild 636. Pumpen utgöres af 

ångcylindern I jämte tillhörande slider samt luftcylindern II med två 
sug- och två tryckventiler. 
Kolfvarna till båda cylind- 
r

iffl 
arna äro fästa på samma  

kolfstång 27 och röra sig så- 	~i ~~~4 ,é ~~  1 ledes gemensamt med hvar-  	i~ åma' 
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636. Westinghouse's äldre luftpump. 1: 6. 
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från slidskåpet 16 genom kanalen 19 inkommer i rummet öfver om-
kastaren. 

Kolfsliden 4-10 är så anordnad, att samtidigt som den håller ång-
inströmningskanalen öppen i ena ändan af cylindern, håller den afloppet öppet 
i motsatta cylinderändan, så att på ångkolfvens ena sida ånga inströmmar, 
samtidigt som från den andra den förbrukade ångan utströmmar. I det i 
bilden angifna läget af kolfsliden strömmar ångan nedtill in i cylindern genom 
kanalerna 8 och drifver kolfven 26 uppåt. Afloppsångan afgår genom ka-
nalerna 2 och 20 till afloppet 13. Mot slutet af kolfvens rörelse uppåt stöter 
en på kolfven fäst plåt 23, kallad slidomkastningsplåten, emot en öfre ansats 
på den i den ihåliga koifstången införda omkastningsslidstången 24 och för 
denna jämte den med densamma förenade omkastningssliden 15 uppåt. Därvid 
förenas genom sliden kanalerna 17 och 18. Den förra ståregenom kanalerna 
21 och 20 i förbindelse med kanalen 14 och afloppet 13. Angan, som finnes 
öfver omkastaren, afgår därigenom till fria luften, och då således ångtrycket 
på omkastarens öfre yta försvunnit, får ångtrycket underifrån på den större 
slidkolfven 4 öfverhand och lyfter kolfsliden uppåt. Därvid strömmar ångan 
genom de nedre hålen 3 i öfre slidkolfvens foder in på ångkolfvens öfversida. 
Samtidigt öppnas de nedre hålen 9 i nedre slidkolfvens foder, och genom 
dem och kanalen 11 utströmmar den på ångkolfvens undersida förbrukade 
ångano  till kanalen 14 och afloppsröret 13. 

Angtrycket verkar således nu på öfre sidan af kolfven 26 och drifver 
densamma nedåt. Mot slutet af detta slag stöter slidomkastningsplåten 23 
mot en på ändan af omkastningsslidstången 24 befintlig knapp 25 och åter-
för stången jämte omkastningssliden 15 till det i bilden visade läget. I 
följd häraf strömmar ångan ånyo från slidskåpet 16 genom kanalen 19 till 
omkastarens 1 öfversida och trycker denna jämte kolfsliden 4-10 nedåt, 
hvarigenom de öfre ånginströmningskanalerna 3 från slidskåpet 7 stängas och 
de nedre. 8 öppnas. Angan strömmar således in i cylindern på kolfvens 26 
undersida och drifver denna ånyo uppåt, hvarvid det beskrifna förloppet 
på nytt upprepas. Kolfvarna i ång- och luftcylindern förblifva i oafbruten 
rörelse upp och ned, så länge ånga tillföres slidskåpet 7. 

1256. Luftcylindern. Då luftkolfven 29, såsom antages i bilden, 
rör sig uppåt, sammanpressas luften öfver kolfven och tryckes ut ur 
cylindern genom kanalen 30, lyfter den ofre tryckventilen 34 och strömmar 
vidare genom kanalmynningen 31 in i rummet 32 samt därifrån genom 
afloppsröret 37 till öfvertrycksbehållaren. Samtidigt insuges den yttre luften 
genom den nedre luftsilen 40, lyfter sugventilen 39 och inkommer genom 
kanalen 33 i cylindern under kolfven. 

När kolfven kommit till öfre ändan af sitt slag och vänder, falla öfre 
tryckventilen 34 och nedre sugventilen 39 på grund af sin tyngd ned på 
sätena, luften under kolfven börjar sammanpressas och tryckes ut genom 
den nedre kanalen 33, lyfter tryckventilen 38 och strömmar in i rummet 32 
och ut genom afloppsröret 37 till öfvertrycksbehållaren. Yttre luften suges 
samtidigt in genom öfre luftsilen 36 och sugventilen 35 och inkommer 
genom kanalen 30 i cylindern. 

1257. Ventilerna kunna utan svårighet uttagas och omses. Som 
hvarje tryckventil ligger öfver motsvarande sugventil, är det nödvändigt, 
att de förra erhålla så mycket större diameter än de senare, att dessa kunna 
tagas ut genom de förras säten. För att båda slagen ventiler det oaktadt 
skola lämna lika stor genomsläppningsöppning för luften, erhålla sugven-
tilerna en något större lyfthöjd än tryckventilerna. De förras lyfthöjd är 
3,2 mm, de senares 2,4 mm. 
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1258. Westinghouse's nyare luftpump. bilderna 637-641. Denna 
pump äger vissa fördelar framför den förra. Alla delar för ångfördelningen 
äro inrymda i ångcylinderns öfre lock. För underhåll af dessa delar behöfver 
lokomotivet ej tagas ur tjänst, emedan locket med dess innehåll utan 
tidsutdräkt kan utbytas mot ett annat. De olika delarna för ångfördelningen 
äro vidare så anordnade, att de kunna uttagas och efterses utan att cylinder-
locket behöfver borttagas, hvilket ej är förhållandet med de äldre pumparna. 
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637. Westinghouse's nyare luftpump. 1: 7. 
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Luftventilerna äro inbyggda i särskilda hus, så att de lätt kunna tagas 
ut. Dessutom äro de alla hvarandra lika. 

Luftpumpen utgöres af ångcylindern I och luftcylindern II, förenade 
genom ett mellanstycke, vid hvilket packningsdosorna för den för de båda 
kolfvarna 24 , och 37 gemensamma kolfstången 25 äro fästa. 

1259. Angcylindern. Medelst omkastaren 4, som drifver pumpsliden 
3, fördelas ångan ömsom öfver och under ångkolfven 24, hvarigenom denna 
föres upp och ned. Luftkolfven 37 får en likartad rörelse och suger vid hvarje 
slag in luft i luftcylindern på kolfvens ena sida, under det att den samtidigt 
trycker in i öfvertrycksbehållaren den på kolfvens andra sida befintliga luften. 

Nm  	V3 	 Ångan strömmar genom til- 

	

A 	 lo syöret 21 till ångcylindern 

`° 	r :  `~yyN0 A 	 och 
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 t 11  m 
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\ 	 med lika tryck.g 
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~1 	 Omkastaren 4 bild 638-640 
~~~~ \ 	 ~~\~~~  ut öres af t enn 	o k\~ \ ~ 	g 	tvenne olikastora olf 

640. 	 var 2 och 7, förenade genom ett 
mellanstycke, vid hvilket pump-

sliden 3 är fäst. Slidskåpet 5 mellan de båda kolfvarna innehåller städse 
färskånga. På den yttre högra sidan af den större kolfven råder äfven 
ångtryck, då ånga genom omkastningssliden 46 insläppes i rummet 1 mellan 
kolfven och locket (se nästa stycke). Rummet 8 på motsatt sida om om-
kastaren står dels genom kanalen 9 i slidskåpslocket, bild 637, dels genom en 
liten kanal 13, bild 637 och 641, i omkastarens foder i förbindelse med 
den urtagning 18 i fodrets yttersida, som utmynnar i utströmningskanalen 
11, så att yttre luftens tryck ständigt är rådande i rummet 8. 

1260. I den ställning, pumpens delar intaga i bilderna 637-640 
strömmar färskånga från slidskåpet 5 genom kanalen 10 in i den undre 
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delen af ångcylindern och drifver kolfven 24 uppåt. Då kolfven närmar 
sig slutet af sitt slag, trycker slidomkastningsplåten 28 mot den öfre ansatsen 
å omkastningsslidstången 27 och lyfter denna uppåt jämte den med den- 
samma förenade omkastningssliden 46. Denna slid stänger därvid först för-
bindelsen mellan ångkanalen 44 och utströmningskanalen 43 och under sin 
vidare rörelse uppåt öppnar den kanalen 45. Genom denna kanal, spåret 14 i 
omkastarens foder, bild 637, 640 och 641, samt hålet 15 strömmar färskånga 
från slidskåpet 42 till rummet 1 på omkastarkolfvens 2 högra sida. Häri- 
genom drifves omkastaren jämte pumpsliden 3 åt vänster, så att ångkanalen 
12 öppnas och kanalerna 10 och 11 genom sliden förbindas. Ånga från 
slidskåpet 5 strömmar därefter genom kanalen 12 upptill in i ångcylindern 
och drifver kolfven nedåt, samtidigt som den förbrukade ångan utströmmar i 
fria luften från cylinderns nedre del genom kanalerna 23, 10, 11, 26, 29 
och 30. 

När kolfven 24 närmar sig slutet af sitt nedåtgående slag, trycker 
slidomkastningsplåten 28 mot knappen 47 å omkastningsslidstångens nedre 
ända och drager stången 
jämte sliden 46 nedåt till 
det i bilderna angifna läget. 
Sliden förbinder därvid ka-
nalerna 43 och 44 och ge-
nom dem spåren 17 och 18 
å omkastarens foder, bild  640 och 641. Ångan, som 	 - 
finnes i rummet 1, ström-  
mar därvid genom hålet 16 13/  d, 
och vidare från spåret 17  
till spåret 18 och genom  
pumsplidens utströmnings-
kanal 11 genom kanalerna 
26 och 29 samt röret 30 ut 
i fria luften. 	 10/ 11 	12 

På utsidorna af om-
kastarens båda kolfvar rå-
der således nu intet öfver-
tryck, under det att de inre 
ytorna af samma kolfvar äro utsatta för ångtrycket i slidskåpet. Då 
kolfven till höger har en större yta än den till vänster, föres omkastaren 
af ångtrycket åt höger till det i bilderna visade läget. Med omkastaren 
följer sliden 3, hvilken öppnar ångkanalen 10 och förbinder kanalerna 11 
och 12, så att ångan från cylinderns öfverdel utströmmar genom kanalerna 
12, 11, 26 och röret 30, under det att samtidigt från slidskåpet 5 färskånga 
genom kanalerna 10 och 23 inströmmar i cylinderns underdel och åter drifver 
kolfven uppåt. 

1261. Luftcylindern. Luftkolfven 37 rör sig samtidigt med ång-
kolfven och på samma sätt. Vid hvarje uppåt riktadt slag insuges luft 
genom luftsilen 36 och den nedre sugventilen 40, och samtidigt pressar 
kolfven den luft, som finnes i cylinderns öfverdel, genom öfre tryckventilen 
34, kanalen. 38 och afloppsledningen 39 in i öfvertrycksbehållaren. Vid 
hvarje nedåt riktadt kolfslag äger samma förlopp rum i omvänd ordning, 
i det att i cylinderns öfverdel luft insuges genom silen 36 och öfre sug-
ventilen 33 under samtidig utpressning af luft från cylinderns underdel 
genom nedre tryckventilen 41 till öfvertrycksbehållaren. 

641. Foder till omkastaren för luftpumpen i 
bild 637. 1: 2. 
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642. New-Yorkluftpumpen. 1: 6. 

1262. New-Yorkluftpumpen. Luftpumpen, bild 642, är dubbelverkande, 
hvarigenom i jämförelse med en enkelverkande pump vinnes ett större 
utbyte för lika ångåtgång. 

Pumpen består af två lika stora ångcylindrar 27 och 37, sammangjutna 
i ett stycke, samt däröfver tvenne äfvenledes med hvarandra sammangjutna 
luftcylindrar 14 och 19. De båda cylinderparen äro förenade med hvar- 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



553 

andra genom ett gjutet mellanstycke, samtidigt utgörande botten i de mot 
hvarandra vända cylinderändarna. 

1263. Ångcylindrarna. Hvardera ångkolfven 26 och 38 är fäst på 
samma kolfstång som ofvanför belägna luftkolf 13 och 20, hvadan således 
kolfvarna parvis följas åt. Kolfstängernas 15 nedre del är ihålig, och 
inuti dem äro slidstängerna 30 och 34 införda. De äro fästa vid hvar 
sin af sliderna 46 och 48. Dessa slider äro vanliga planslider. På hvar-
dera ångkolfvens undersida är fastsatt slidomkastningsplåten 29, genom 
hvilken kolfvarnas rörelse meddelas åt sliderna därigenom, att plåten vid 
kolfvarnas rörelse upp eller ned trycker mot ansatserna 32 och 33 i hvardera 
ändan af slidstängerna. Enär afståndet mellan ansatserna på samma slid-
stång är mindre än slaglängden, kommer slidomkastningsplåten, då kolfvarna 
närma sig ett af sina ändlägen, att föra motsvarande slid uppåt eller nedåt. 

Ångan inkommer till vänstra slidskåpet genom röret 39 och från detta 
genom kanalen 40 till högra slidskåpet och fördelas sedan på det sätt, att 
den högra sliden reglerar ångtillförseln till vänstra cylindern och vänstra 
sliden till högra cylindern. 

Vid det läge, kolfvarna intaga i bilden, har kolfven 38  just uppnått 
sitt nedre ändläge och därvid äfven tryckt ned sliden 48. Angan strömmar 
genom den öppnade ångkanalen 44 samt dennas fortsättning 31 och 24 
till öfre sidan af kolfven 26 och trycker ned kolfven. Den vid kolfvens 
uppåtgång under densamma förbrukade ångan utströmmar samtidigt genom 
kanalen 45 och hvalfvet i sliden samt genom kanalen 42 till afloppsröret 49. 
Medan kolfven 26 förflyttas från det öfre till det nedre ändläget, förblir 
kolfven 38 i sitt nedre ändläge. Först när den förra kolfven uppnått sitt 
nedre ändläge, tryckes kolfven 38 uppåt, ty då har sliden 46 blifvit förd 
nedåt, och genom ångkanalen 41 inströmmar ånga under kolfven 38. Angan 
på kolfvens öfversida utströmmar genom kanalerna 25, 35 och 43 samt vidare 
genom slidhvalfvet och kanalen 42 till afloppsröret 49. När kolfven 38 nått sitt 
öfre ändläge, omställes sliden 48, och kolfven 26 tryckes uppåt. När denna åter 
når sitt öfre ändläge, omställes sliden 46 och kolfven 38 tryckes nedåt, och 
kolfvarna intaga ånyo de lägen, bilden visar. 

Af det sagda framgår, att kolfvarna ej röra sig samtidigt, utan att 
den ena är i hvila, medan den andra förflyttas från ett ändläge till ett annat. 
Sedan ena kolfven gjort ett slag, väntar den således, medan den andra gör ett. 

1264. Luftcylindrarna. I motsats till ångcylindrarna äro luftcylind-
rarna olika stora. Den mindre 14 af dem är lika stor med hvardera 
ångcylindern, men den större 19 är dubbelt så stor som den mindre. De 
ha samma längd, men kolfytan i den större är dubbla kolfytan i den mindre. 

Till luftcylindrarna höra sex ventiler. Af dessa äro ventilerna 3 och 22 
gemensamma sugventiler och 4 och 23 gemensamma sug- och tryckventiler för 
de båda cylindrarna. Ventilerna 8 och 12 äro tryckventiler för lilla cylindern. 

Luften insuges först i stora cylindern och pressas därefter in i den 
lilla för att från denna intryckas i öfvertrycksbehållaren. Trycket i lilla 
cylindern blir högre än i stora; den förra kallas därför äfven högtrycks-
cylindern, den senare lågtryckscylindern. 

Vid det läge, luftkolfvarna intaga i bilden, är högtryckskolfven 13 just 
i begrepp att börja sin rörelse nedåt samtidigt som ångkolfven 26. Under 
denna rörelse inpressas den under kolfven befintliga luften genom ventilen 
12 och röret 11 i öfvertrycksbehållaren. Samtidigt fylles rummet öfver 
kolfven med luft utifrån, som insuges genom de båda ventilerna 3 och 4. 
Den lilla cylindern är således fylld med luft af yttre luftens tryck. Då 
högtryckskolfven 13 kommit till sitt nedre ändläge, börjar lågtryckskolfven 
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20 sitt uppåtgående slag. Rummet öfver denna koff är fylldt med luft af 
yttre luftens tryck, hvilken insugits genom ventilen 3, då kolfven rörde sig 
nedåt. Under rörelsen uppåt intryckes luften genom ventilen 4 i högtrycks- 

samtidigt som yttre luften genom ventilen 22 insuges under kolfeen 
i cylindern. Vid högtryckskolfvens därpå följande rörelse uppåt tryckes 
den öfver kolfven sammanpressade luften genom ventilen 8, kanalerna 9 
och 10 och röret 11 in i öfvertrycksbehållaren. 

Under kolfvens 13 rörelse uppåt har luft genom ventilerna 22 och 
23 insugits under kolfven i högtryckscylindern. Under tiden har lågtrycks- 

cylindern,

kolfven 20 stått stilla i sitt öfre ändläge. Då den därpå rör sig nedåt, 
inpressar den luften under sig i högtryckscylindern genom ventilen 23, 
hvarifrån luften vid kolfvens 13 därpå följande rörelse nedåt genom ven-
tilen 12 och röret 11 intryckes i öfvertrycksbehållaren. 

1265. Då lågtryckskolfven inpressar luften i högtryckscylindern, kom-
mer den således att i denna sammantrycka luft med en ursprunglig rymd 
af tre gånger denna cylinders (högtryckscylinderns + lågtryckscylinderns). 
Begynnelsetrycket var 1 atm., hvadan den i högtryckscylindern samman-
tryckta luften äger ett tryck af 3 atm. (stycket 84). När sedan högtrycks-
kolfven skall inpressa luften i öfvertrycksbehållaren, är mottrycket till en 
början 3 atm., men under kolfvens rörelse ökas det alltmera, tills det upp-
når samma tryck som i öfvertrycksbehållaren, då tryckventilen öppnar för-
bindelsen mellan denna och högtryckscylindern. Från denna stund och 
intill slagets slut är mottrycket mot kolfvens rörelse trycket i öfvertrycks-
behållaren. Nu är ej alltid sagdt, att trycket i högtryckscylindern uppgår 
till 3 atm., ty detta beror på den mängd luft, som inpressats från låg-
tryckscylindern, hvilken i sin ordning är beroende af pumpens tillstånd 
liksom af den hastighet, med hvilken pumpen arbetar. 

Man finner af pumpens arbetssätt, att med tvenne ångfyllningar, en i 
hvardera ångcylindern, kan i öfvertrycksbehållaren inpressas en luftrymd, 
som är tre gånger så stor som den ångmängd, som förbrukas i en ång- 

cylinder. Inpressad luftmängd förhåller sig till för- 
brukad~~ 

	

	ångmängd som 3: 2. Häri ligger fördelen 
hos den dubbelverkande pumpen. 

2 

	

	För afledande af i ångcylindrar och ångkanaler 
bildadt förtätningsvatten finnas å samtliga slagen 
pumpar aftappningskranar. 

' 	g 	1266. Smörjanordning för luftpumpar. Ång- 
i 

	

	 cylindern tillföres smörjämne genom en smörjblåsa, 
bild 643, -hvilken är insatt i ångledningen till pumpen. 

~, 	Den utgöres af en blåsa 1 med locket 2, mellan- 
delen 3 med aftappningskranen 4 samt ångröret 6. 
Det senare är genom en mycket trång kanal för-
enadt med stigröret 5, som räcker till blåsans öfre 
del. Innan pumpen igångsättes, afskrufvas locket 

14.64:11 

„ och blåsan fyller med ren mineralolja. Insläpper 
ånga i röret 6, strömmar en del af den genom 

stigröret in i blåsan och förtätas där till 
6 	vatten. 'Detta samlar sig såsom tyngst 

~~~ 	på blåsans botten och höjer därigenom 

	

 	d~  oljeytan, så att oljan slutligen sipprar ned 
genom stigröret och inkommer i ångled- 
vingen, hvarifrån den medföljer ångan 

643. ` Smörjblåsa för luftpumpar. 	till cylindern, där den smörjer såväl om- 
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kastare som slid och ångkolf. En påfyllning af blåsan är tillfyllest under 
7 timmar. Användes mera tunnflytande smörjmedel, tömmes blåsan hastigare, 
och man bör därför minska den trånga kanalen i stigrörets botten. Detta 
sker lättast genom att hamra ut godset kring öppningen. Innan blåsan 
fylles, aftappas vattnet i densamma genom kranen 4. A luftpump enligt 
bild 637 fästes ofta smörjblåsan i öfre cylinderlocket. 

1267. För smörjning af ångcylindern användes äfven en enkel ång-
centralsmörjapparat. För smörjning af luftcylindern tjänar en liten, på 
cylinderns lock uppsatt smörjkran, och får under inga förhållanden smörj-
ämne insugas genom luftsilen, då smörjämnet därigenom ej kommer cylindern 
tillgodo, utan till största delen inkommer i öfvertrycksbehållaren och blir 
till ingen nytta. På det att pumpen och alla andra bromsdelar skola förbli 
i godt skick, är det vidare af största vikt, att luftcylindern smörjes måttligt 
och att endast ren mineralolja därtill användes. För riklig smörjning af 
luftcylindern inverkar vidare ogynnsamt på pumpens gång och leder till 
upplösning af gummit i bromsslangarna. 

b. öfvertrycksbehållare. 
1268. Öfvertrycksbehållaren tillverkas af stålplåt och uppsättes vanligast 

under pannan mellan ramarna eller under ena fotplåten. Mera sällan och 
då af utrymmesskäl uppsättes den på tendern. I detta fall måste mellan 
lokomotiv och tender finnas dubbla slangledningar: en, som leder tryckluften 
från pumpen till öfvertrycksbehållaren och en, som leder den från denna 
till förarens bromsventil. 

Öfvertrycksbehållarens ändamål är att förvara tryckluft med ett visst 
tryck. Med denna tryckluft fylles hufvudledningen och bromsluftbehållarna 
i tåget, då dessa efter skedd bromsning eller af annan anledning tömts. 
Rymden af öfvertrycksbehållaren måste därför så afpassas, att trycket i 
densamma vid laddning eller lossning ej alltför mycket sjunker, hvar-
igenom svårighet uppstår att lossa bromsarna. Behållarens rymd kan vara 
minst å lokomotiv, afsedda att framföra de i förhållande till godstågen 
jämförelsevis korta snäll- och persontågen. Därför växlar rymden från 
300 liter å persontågslokomotiv till 600 liter och Anda till 900 liter å gods-
tågslokomotiv, afsedda för särskildt stora godståg. Hvarför öfvertrycks-
behållaren bör vara större å godstågslokomotiv beror på det större antal 
bromsluftbehållare och den längre bromsledning, som finnes å ett godståg. 
Särskildt efter en snabbromsning eller då ett tåg delat sig, är en stor öfver-
trycksbehållare värdefull. 

En stor öfvertrycksbehållare är fördelaktig äfven därför, att den af 
luftpumpen i behållaren inpressade tryckluften, som på grund af samman-
pressningen är varm, i densamma afkyles och detta desto mer, ju större 
behållaren är. Det är därför äfven fördelaktigare att begagna en lång be-
hållare med liten diameter än en kort och med stor diameter. Den förra 
lämnar en större kylyta. 

1269. Ju mindre öfvertrycksbehållaren är, desto högre tryck måste 
hållas i densamma, och ju högre luftens tryck är, desto varmare är äfven 
luften. Med högre tryck följer därför större benägenhet hos pumpen att gå 
varm, och packningarna i luftcylindern brännas lättare sönder. Den varma 
luften saknar nämligen all smörjande förmåga. 

Ett annat skäl för en stor öfvertrycksbehållare är, att pumpen vid 
laddning ej behöfver arbeta så fort. Ju fortare pumpen arbetar, desto 
mindre mängd luft suger den vid hvarje slag in i cylindern, och pumpen 
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måste därför arbeta ännu fortare för att i behållaren inpressa lika luftmängd, 
som den skulle göra, om den arbetade långsammare. 

1270. Det är af vikt, att tryckluften afkyles i öfvertrycksbehållaren, 
ty med den varma luften från pumpen följer fuktighet, som med luften 
insugits i pumpen. Vid afkylningen afsätter sig fuktigheten som vatten i 
behållaren. Om detta vatten följde med luften in i bromsledningen, skulle 
denna rosta, och trevägsventilerna gå trögt, och vintertiden kunde olägen-
heter uppstå genom ledningarnas tillfrysning, särskildt den mellan öfver-
trycksbehållaren och förarventilen. Till förhindrande häraf bör ledningen 
mellan luftpump och öfvertrycksbehållare göras så lång, att fuktigheten 
hinner afsätta sig i öfvertrycksbehållaren. Dylik kylledning, i hvilken en 
mindre behållare lämpligen kan insättas, bör finnas å alla lokomotiv, som 
användas i sträng kyla. Ledningarna 4 och 47, bild 689, och behållaren 45 
utgöra kylledning. 

1271. Vidare samlar sig i öfvertrycksbehållaren olja från pumpen och 
damm och smuts, som följa med ytterluften. Ofvertrycksbehållaren måste 
därför oupphörligt tömmas, för hvilket ändamål finnes en å dess undersida 
fäst renspiugg eller själfverkande aftappningsventil, bild 644. Vid 5 är 

ventilen förenad med öfvertrycksbehål-
laren. Då tryck råder i denna, pressas 
ventilen 2 nedåt mot sitt säte, och för-
bindelsen med yttre luften är afbruten. 
Men så snart trycket försvinner, verkar 
tyngden hos handtaget 4, så att den 
vid handtaget fästa tappen 3 trycker 
upp ventilen, och öfvertrycksbehållaren 
tömmes själfmant. Finnes tryck i 
öfvertrycksbehållaren, öppnas ventilen 
vid behof därigenom, att handtaget 4 
tryckes nedåt. 

En vanlig kran kan äfven an- 
3 	6Ø. Själfverkande aftappningsventil. vändas för tömning af öfvertrycks 

behållaren. 

c. förarens bromsventil. 

1272. Denna ventil, kortare benämnd förarventilen, är uppsatt i hytten, 
så att föraren bekvämt kan handhafva densamma från sin plats. Genom 
densamma laddas bromsledningen och tillsättas eller lossas tågets 
bromsar, hvarjämte medelst densamma all förbindelse mellan hufvud-
ledningen och öfvertrycksbehållaren kan afstängas. 

1273. Förarventil Westinghouse. Förarventilen, bild 645 och 646, ut-
göres af tvenne sammangjutna ventilhus 19 och 28. I det förra befinner sig 
bromssliden 4, som kan vridas rundt medelst bromshandtaget 1. Vid bestämda 
lägen hos handtaget öppnar eller stänger sliden de kanaler, som finnas i ven- 

• tilen, hvarigenom luftströmmen kommer att passera genom ventilen i en 
bestämd riktning eller blir helt afstängd. 

Bromssliden hvilar med sin undre yta på slidplanet i ventilhuset och 
står genom fdrarventilspindeln 2 i förbindelse med bromshandtaget 1. I sin 
nedre ända är ventilspindeln försedd med en tapp 3, som är infälld i ett 
spår å bromsslidens öfversida, bild 646. 

Sliden, bild 646, är försedd med ett tvärs genom densamma gående större 
hål 6, till hvilket på undersidan ansluter sig en hålighet 8. Förutom denna 
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har sliden äfvenledes på undersidan en 
andra större hålighet 5 samt spåret 9 och 
slutligen ännu ett hål 7 tvärs genom sliden. 

Slidplanet i ventilhuset 19 äger en hålig-
het 16 samt det stora hålet 11, som går 
från slidplanet till ventilhusets undre sida 
och där står i omedelbar förbindelse med 
fria luften. Till hålet 11 ansluter sig spåret 
13 i slidplanet. Ett annat hål 10 leder till 
hufvudledningen 32 och står genom hålet 
26 i förbindelse med ventilhusets 28 under-
del. En mindre kanal 15 leder från slid-
planet till öfvertrycksventilen 34, belägen på 
sidan om ventilhuset 19 i ett med detta 
sammangjutet ventilhus 35. I slidplanet 
finnas dessutom tre hål 12, 14 och 17, hvilka 
stå i förbindelse med kanalen 22, som leder 
till öfre rummet 24 i ventilhuset 28. Denna 
kanal 22 åter står genom de korta kanalerna 
21 och 38 i förbindelse med röret 20 (röret 
11, bild 632, som leder till förarventilens 
luftbehållare 12). Röret 23 förbinder förar-
ventilen med öfvertrycksbehållaren. 

1274. De i ventilhuset 28 inrymda 
delarna ha till ändamål att i förening med 
förarventilens luftbehållare vid bromsning 
åstadkomma ett likformigt tryck i hufvud-
ledningen, så att bromsverkan genom hela 
tåget blir lika. I ventilhuset finnes afstäng-
ningskolfven 25, hvars spindel i nedre ändan 
är ombildad till en ventil 30, som stänger 
eller öppnar förbindelsen med afloppet 31. 
Då kolfven rör sig uppåt, lyftes ventilen 30 
från sitt säte, hvarigenom hufvudledningen 32 
genom hålet 26 och rummet 27 under kolfeen 
förbindas med afloppet 31 och fria luften. 

1275. Medelst bromshandtaget 1 kan 
bromssliden 4 vridas, så att den intager fem 

bestämda hufvudlägen. Dessa äro: lossläget, gångläget, midtläget, bronsläget 
och snabbromsläget. Dessa lägen äro återgifna i bilderna 647-651. 

1276. Lossläget I, bild 647. Vid laddning äfvensom lossning ställes 
förarventilens handtag i lossläget, hvarvid förbindelse öppnas mellan öfver-
trycksbehållaren och hufvudledningen och den senare fylles med tryckluft 
till visst föreskrifvet ledningstryck. 

Den från öfvertrycksbehållaren genom röret 23 strömmande luften 
inkommer öfver bromssliden 4, och genom hålet 6 i sliden passerar luften 
håligheten 16 i slidplanet för att därefter strömma upp i håligheten 5 i 
sliden och därifrån ut genom hålet 10 i slidplanet till hufvudledningen 32. 
För tryckluften har således öppnats en vid genomgång mellan öfvertrycks-
behållaren och hufvudledningen. Samtidigt fylles rummet 27, bild 645, 
under af stängningskolfven med tryckluft. Men detta är äfven fallet med 
rummet 24 öfver afstängningskolfven. Tryckluften strömmar dit på tre 
olika vägar, nämligen: från hålet 6 genom håligheten 8, hvilken står öfver 

646. Slid till förarventil Westing-
house. 1: 2. 
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647. Förarventil Westingbouse. Loss/liket. 

hålet 12 i slidplanet; vidare genom de hvarandra täckande hålen 7 i sliden 
och 14 i slidplanet och slutligen från slidhåligheten 5 genom hålet 17. 
Från hålen 12, 14 och 17 strömmar luften till kanalen 22 och genom denna 
till rummet 24, där afstängningskolfven 25 nedtryckes, så att ventilen 20 
stänges. Afstängningskolfven är således utsatt för lika stort tryck å ömse 
sidor. Samtidigt laddas förarventilens behållare med tryckluft, som strömmar 
till densamma från kanalen 22 genom hålen 21 och 38 samt röret 20. 

1277. Gångläget II, bild 648. Detta är det läge, som bromshandtaget in-
tager under tågets gång, då hvarken bromsning eller lossning är behöflig. Den 
omedelbara förbindelsen mellan öfvertrycksbehållaren och hufvudledningen 
är stängd, men luft intränger dock i densamma i mån, som läckning sker. 

Tryckluften från öfvertrycksbehållaren kommer visserligen genom röret 
23 och hålet 6 i sliden till slidhåligheten 8 och in i håligheten 16 i slid-
planet, men kan på denna väg ej nå hufvudledningen, ty håligheten 16 och 
hålet 10, genom hvilket luften måste komma till hufvudledningen, ha ej 
längre förbindelse med hvarandra. Hålet 7 och håligheten 8, båda i sliden, 
äro förskjutna på sidan om hålen 14 och 12 i slidplanet, och på denna väg 
kan ej heller någon luft inkomma i rummet 24, bild 645. 

Däremot intränger tryckluft från öfvertrycksbehållaren genom det igenom 
sliden borrade hålet 7, som befinner sig midt öfver kanalen 15 i slidplanet, till 
öfvertrycksventilen 34, och då denna öppnar sig, inkommer luften genom kana-
lerna 33 och 10 i hufvudledningen 32. Då föreskrifvet ledningstryck uppnåtts, 
öfvervinner detta tryck spänningen i spiralfjädern 36, bild 645, och stänger 
öfvertrycksventilen, så att förbindelsen mellan öfvertrycksbehållaren och 
hufvudledningen afbrytes. Det i öfvertrycksbehållaren rådande öfvertrycket 
förblir fortfarande oförändradt för att, när så behöfves, användas för brom-
sarnas snabba lossande. 

Om genom läckor trycket i hufvudledningen något minskas, öppnas 
öfvertrycksventilen 34 åter på grund af spännkraften i fjädern 36 och för-
blir så länge öppen, tills den från öfvertrycksbehållaren genom kanalerna 
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648. Förarventil Westinghouse. Gångläget. 

15 och 33 till hufvudledningen öfverströmmande tryckluften ersatt förlusterna 
och återställt det erforderliga ledningstrycket. 

Trycket i hufvudledningen är beroende af spänningen hos fjädern 36, 
och dess storlek kan förändras medelst skrufven 37. 

Hufvudledningen står genom hålet 10, håligheten 5 i sliden, hålet 17 
och kanalen 22 i förbindelse med rummet 24. På båda sidor om kolfven 
25 råder därför samma tryck. 

37 
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1278. Midfläget ///, bild 649. Då bromshandtaget vrides från gång-

läget till midtläget, upphör tillströmningen af tryckluft genom slidhålet 
7 till öfvertrycksventilen 34 och därigenom äfven till hufvudledningen, eme-
dan hålen 7 och 15 ej längre täcka hvarandra. Då samtidigt håligheten 5 
i sliden ej längre står öfver hålet 17 i slidplanet, kommer ej heller på denna 
väg någon tryckluft till rummet 24 och ej heller till förarventilens luft-
behållare, som genom röret 20 och kanalerna 38, 21 och 22 står i förbindelse 
med hålet 17. Alla kanaler och håligheter i bromssliden och slidplanet äro 
afstängda från hvarandra, så att tryckluft hvarken kan ut- eller inströmma 
från ett rum till ett annat. 

1279. Bromslaget /Y, bild 650. För att med måttlig styrka tillsätta 
bromsen, d. v. s. erhålla en lindrig bromsning, föres bromshandtaget 

Fite 

ti- 

• . 

650. Förarventil Westinghouse. Bromsläget. 

i läget IV. Därvid utströmmar tryckluft från förarventilens behållare 
och följaktligen äfven från rummet 24 genom kanalen 22 och hålet 14 i 
slidplanet, längs spåret 9 i sliden och genom hålet 11 till fria luften. Härigenom 
uppstår öfver afstängningskolfven 25 en viss tryckminskning, och det under 
densamma rådande öfvertrycket från hufvudledningen trycker kolfven jämte 
ventilen 30 uppåt, hvarvid ur rummet 27 och ur hufvudledningen 32 luften 
så länge utströmmar genom afloppet 31, tills i hela tåget trycket i hufvud-
ledningen åter blir detsamma som i rummet 24. Så snart denna tryckutjäm-
ning inträdt, sänker sig kolfven 25, så att ventilen 30 småningom stänger af-
loppet 31 och förhindrar vidare utströmning af tryckluft från hufvudledningen. 

Ju större trycksänkningen är, d. v. s. ju längre bromshand-
taget förblir i bromsläget, desto starkare blir bromskraften. 

36 
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1280. Vid äldre förarventiler saknas såväl förarventilbehållaren som 
afstängningskolfven med tillhörande ventil, och luften utsläppes vid broms-
ning omedelbart från hufvudledningen genom förarventilen. Men därvid 
yppar sig svårighet att erhålla en jämn, likformig bromsning. Vid broms-
rangen utströmmar hastigt en betydlig mängd luft. Därvid bromsas de 
främsta vagnarna i tåget först, de bakre senare. Då förarventilen åter 
stänges och luftutströmningen afbrytes, strömmar den luft, som ej hunnit ut 
från den bakre delen af hufvudledningen, fortfarande mot dess främre del, det 
uppstår i hufvudledningen en luftvåg, som med stor hastighet rusar bakifrån 
och framåt, och följden blir en ökning af trycket i den främre, närmast 
lokomotivet belägna delen af hufvudledningen. Som följd häraf lossas 
bromsarna i främre delen af tåget, hvarigenom ryckar med åtföljande koppel-
brott uppstå. Denna olägenhet är undanröjd genom förarventilbehållaren 
och afstängningskolfven med tillhörande ventil. Därigenom att luften ej 
omedelbart utsläppes ur hufvudledningen, utan detta sker med hjälp af 
nämnda behållare och afstängningskolf, åstadkommes en längs hela tåget 
möjligast jämn och samtidig bromsning af alla vagnar. Huru vårdslöst 
förarventilen än handhafves, är det dock afstängningskolfven, som reglerar 
luftutströmningen ur hufvudledningen, och denna fortgår så länge, tills 
trycket i hufvudledningen blir lika med det i förarventilbehållaren. Någon 
skadlig luftströmning i hufvudledningen kan följaktligen ej uppstå, då 
förarventilen hastigt stänges. 

1281. Snabbromsläget Y, bild 651. Vrides bromshandtaget åt höger utöfver 
läget IV och till läget V, öppnas mellan hufvudledningen och fria luften en 
omedelbar förbindelse därigenom, att slidhålan 5 förbinder kanalen 10 med 
afloppshålet 11. Därjämte förbindas med hvarandra medelst spåret 9 i sliden 
och spåret 13 i slidplanet hålen 15, 14 och 11 i slidplanet, så att luft denna 
väg utströmmar dels ur hufvudledningen genom öfvertrycksventilen, dels ur 
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651. Förarventil Westinghouse. Snabbromsläget. 
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rummet 24 öfver afstängningskolfven 25, och ventilen 30 öppnar sig. Såväl 
genom det stora afloppshålet 11 som genom kanalen 31 strömmar således 
luften ur hufvudledningen. Vid den därvid uppkomna hastiga tryckminsk-
ningen tillsättas bromsarna snabbt och med stor kraft. Snabbromsning sker. 

1282. Förarventil New-York, bilderna 652-657. Denna ventil, som 
väsentligt skiljer sig från den föregående, utgöres af det yttre kolfventilhuset 
28 och slidskåpet 24, i hvilka finnas följande delar: bromssliden 1, afstäng-
ningssliden 16, afstängningskolfven 37 samt öfvertrycksventilen 18. 

Bromssliden 1 kan medelst bromshandtaget 27, vefven 22 och den i 
sliden fästa länken 23 föras fram och tillbaka öfver slidplanet, på hvilket 
den hvilar. Afstängningssliden 16, som tätar mot undersidan af broms-
seden, erhåller en rörelse från afstängningskolfven 37 genom häfarmen 39, 
som vrider sig kring den fasta tappen 40. 

Rummet 21 inuti slidskåpet för bromssliden 1 står genom hålet 44, 
bild. 657 och 658, och kanalen 29 i förbindelse med öfvertrycksbehållaren, och 
rummet 32 under de båda sliderna, hvilket rum till en del utgöres af den 
cylinder, i hvilken afstängningskolfven 37 rör sig, står genom hålet 31 och 
kanalen 30 i förbindelse med hufvudledningen. 

Rummet 38 till höger om afstängningskolfven 37 förbindes dels genom 
en i locket borrad kanal 14, bild. 653 och 657, dels genom en längs ventil-
huset gående kanal 15 med förarventilens behållare (12, bild 633). 

Bromshandtaget 27 rör sig utefter en spärrbåge 26, hvari finnas 
hak, hvartdera motsvarande en bestämd verkan af bromsen. 

1283. Bromsslidens 1 täckplan är framställdt i bild 656 och slidpla-
net i bild 657. 

Det stora . hålet 9 i slidens täckplan står genom en hålighet 8 i sliden 
i förbindelse med de båda lika stora hålen 5, och de båda små hålen 4 
och 7 äro förenade genom kanalen 6 i slidens inre. Hålen 2 äro tvenne 
urtagningar i sliden, oberoende af hvarandra och af öfriga kanaler. Där-
jämte finnes ett spår 3 i slidens ena ända mellan urtagningarna 2. 

I slidplanet finnes ett stort hål 12, som genom kanalen 41, bild 653, leder 
till fria luften. Det stora fyrkantiga hålet 11 leder till rummet 32 i ventilhusets 
inre. I detta hål synes afstängningssliden 16. De båda små hålen 10 leda 
till rummet 19, hvilket fortsätter ut på sidan om ventilhuset och bildar 
rummet på öfversidan af öfvertrycksventilen 18, bild 654. Rummet på 
undersidan af denna ventil står genom kanalen 20 i ständig förbindelse med 
rummet 21. I hålet 17, som leder till rum 19, är rörförskrufningen 43, bild 
655, ingängad, och från denna går ett rör till pumpregleraren. I slidplanet 
utmynnar därjämte en liten kanal 13, som leder till kanalen 15. 

I förbindelse med rummet 32 och således med hufvudledningen 30 står rör-
förskrufningen 33, bild. 652 och 655, från hvilken ledningsröret till manometerns 
svarta visare utgår (stycket 1292), och genom ett rör från rörförskrufningen 42 
förbindes manometerns röda visare med röret 29 till öfvertrycksbehållaren. 

1284. De olika lägen, sliderna kunna intaga, äro: lossläget, gångläget, 
midtläget, fem olika bromslägen och snabbromsläget. 

Î lossläget I befinner sig bromshandtaget i sitt yttersta läge till vänster, 
bild 652. Därvid lossas bromsarna och laddas bromsledningen. Gångläget 
II är nästa läge åt höger, då spärren i bromshandtaget befinner sig i första 
haket åt höger å spärrbågen 26. Detta läge intager handtaget i bild 652 
och det användes under tågets gång på linjen, då bromsning eller lossning ej 
behöfver äga ruin. Befinner sig handtaget vid nästa hak, intager det midt-
läget III, då alla kanaler på ett undantag när äro stängda. Tredje till och 
med sjunde haket angifva de fem olika, bromslägena IV. Med bromshand- 
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taget vid något af dessa hak erhålles en 
motsvarande mer eller mindre kraftig 	2 	8 6 8 bromsning. Bromshandtagets yttersta läge 
åt höger motsvarar snabbromsläget V, hvil- 	 ÿ„H 
ket användes, då bromsarna hastigt skola ; .5 

 ~~ ~l±;1 Ç tillsättas. 	 bio 	z vial4 9 p 
I bilderna 656-663 ses förarventilen 13  ma—~~ 	. 

~̀~'~~~' ♦~_ ♦- NL I  16 
från motsatt sida mot i bild 652 och 653, 	` ~a ._  'u9  =1' 
hvadan bromshandtagets olika lägen skola 	~to .%ffi-, ~” -~~  V0 g 	g 	 ~~ \-- ~~ 1al räknas knas från högerg 	till vänster med lossläget 15 

 ~~ :I;!å \~ 
ytterst till höger. 	 .~ffii .~((rr 

Förloppet vid de olika lägena är föl 	~~ ~~h; ~ 	
~ 	1,  , 

jande. 	 33  'r+' 	N si 
1285. Losslöget I, bild 658. I detta 	`~~~ sI  s~t2 

.~ ~~ 49, läge är bromslider 1 förskjuten så långt 	 ~~` 
åt höger som möjligt, så att en omedelbar 30 	~=0§ 
förbindelse upprättas mellan rummen 21 och 	~~ 	kr  2

e 
* 32. Luften från öfvertrycksbehållaren ström- 	m~ ~ —~~a s 

mar genom kanalen 29 och öppningen 44 
in i rummet 21 och förbi vänstra kanten 
af bromssliden i in i rummet 32 samt 	655. Förarventil New-York. 1: 5. därifrån genom hålet 31, bild 653, och röret 
30 in i hufvudledningen. Samtidigt ström- 	2 V 5 6 1 8 mar luft från rummet 21 och således äfven 	

3 	~. 
från öfvertrycksbehållaren genom hålen 10 	11 
in i rummet 19 och därifrån genom hålet  
17, bild 657, och förskrufningen 43, bild 	2 
655, till pumpregleraren. I detta läge för- 
binder det ena af hålen 5 i sliden med hvar- 
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657. Förarventil New-York; slidplanet. 

andra hålen 13 och 12, bild. 657 och 658, hvarvid luften från rummet 38 till 
vänster om kolfven 37 genom kanalerna 14, 15 och 13, bild 657 samt kanalen 
12 utströmmar i rummet 41, bild 658, och från detta i fria luften. Något 
öfvertryck finnes således ej på kolfeens 37 vänstra sida, hvarigenom 
trycket i rummet 32 tvingar den i dess yttersta läge till vänster. Samtidigt 
tömmes förarventilens behållare genom kanalerna 15, 13, 12 och 41. 

Bromshandtaget skall kvarblifva i detta läge så länge, att all luft 
hinner tömmas ur förarventilens behållare och rummet 38, då i annat fall 

656. Förarventil New-York; 
bromsslidens täckplan. 
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kolfeen 37 ej flyttar sig helt åt vänster, hvarigenom afstängningssliden 16 
ej kommer att intaga den för lossläget riktiga ställningen. 

1286. Gångläget II, bild 659. I detta läge är den omedelbara för-
bindelsen mellan rummen 21 och 32 stängd, och luften kan således ej strömma 
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direkt från öfvertrycksbehållaren in i hufvudledningen, utan måste taga en 
omväg. Från rummet 21 (således från öfvertrycksbehållaren) kommer luften 
genom kanalen 20, bild 653 och 657, under öfvertrycksventilen 18, bild 654. 
Denna utgöres af en vanlig, genom fjädern 25 belastad spärrventil, så 
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inställd, att den lyftes vid ett öfvertryck på undersidan af 1,5 kg på kvcm. 
Luften strömmar då upp i rummet 19 öfver ventilen, vidare genom de små 
hålen 10 i slidplanet och genom urtagningarna 2 i sliden och hålet 11 i slid-
planet till rummet 32 samt därifrån till hufvudledningen. Öfvertrycksventilen 
upprätthåller därvid det föreskrifna öfvertrycket i öfvertrycksbehållaren. 
Genom hålet 17, bild 657, i hvilket förskrufningen 43, bild 655, för ledningen 
från pumpregleraren är fäst samt genom kanalerna 19, 10, 2 och 11, bild 659, 
står pumpregleraren i förbindelse med rummet 32 och således med hufvud 
ledningen och reglerar trycket i denna. 

Samtidigt förbinder ett af hålen 5 i sliden kanalerna 13 och 11 med 
hvarandra, hvarigenom såväl förarventilens behållare som rummet 38 bakom 
afstängningskolfven 37 laddas med luft af samma tryck, som finnes i rummet 
32 och i hufvudledningen. 

1287. Midtläget Ill, bild 660. När bromshandtaget befinner sig i detta 
läge, äro alla kanaler i slidplanet stängda, och luften kan således ej komma 
från ett rum till ett annat. Ett undantag gör dock kanalen 13, som fort-
farande med tillhjälp af det ena hålet 5 i sliden har förbindelse med rummet 
32 genom hålet 11 i slidplanet. 

1288. Bromslägena Ill, bild. 661 och 662. Då bromshandtaget föres 
mot bromslägena, afbryter bromssliden 1 under sin rörelse åt vänster för-
bindelsen mellan rummen 32 och 38 genom hålen 11 och 13 i slidplanet 
och hålet 5 i sliden. När bromshandtaget sedan befinner sig i första 
bromsläget, är förbindelsen mellan rummen 21 och 32 stängd, men från 
rummet 32 och således från hufvudledningen har en direkt förbindelse öppnats 
till fria luften. Hålet 4 i bromssliden har nämligen till en del glidit förbi 
kanten af afstängningssliden 16, och luften strömmar därvid från rummet 
32 och öppningen 11 i slidplanet genom hålet 4, kanalen 6 och hålet 7 i 
bromssliden till öppningen 12 i slidplanet, öfver hvilken öppning hålet 7 befinner 
sig. Genom öppningen 12 inkommer luften i rummet 41 och afgår från 
detta till fria luften. Trycket i rummet 32 och samtidigt i hufvudledningen 
sänkes därigenom. Enär kanalen 13 är stängd, är luften i förarventilens 
behållare och i rummet 38 fullständigt innesluten. När då trycket minskas 
i rummet 32, skjuter öfvertrycket i rummet 38 (lika med begynnelsetrycket 
i rummet 32, innan trycksänkningen i och för bromsningen började) fram 
afstängningskolfven 37, till dess öfre ändan af häfarmen 39 fört afstäng-
ningssliden åt vänster så mycket, att den täcker hålet 4, bild 662. Luft-
utströmningen från rummet 32 och hufvudledningen upphör därvid. Genom 
afstängningskolfvens förflyttning utvidgas den bakom densamma och i förar-
ventilens behållare inneslutna luften, och så snart dess tryck nedgått till 
det, som råder i rummet 32 och i hufvudledningen, stannar kolfven 37. 

Bromshandtagets läge i t. ex. första bromshaket motsvaras sålunda af 
en bestämd trycksänkning i hufvudledningen, oberoende af antalet fordon, 
som skola bromsas. På samma sätt upprepas förfarandet vid nästa och 
följande hak. Bromssliden flyttas för hvarje hak så mycket åt vänster, att 
hålet 4 kommer öfver kanten af afstängningssliden 16 i det läge, denna 
senast innehaft, och själfmant afstänger kolfven 37 ånyo utströmningen, så 
snart den bestämda trycksänkningen i hufvudledningen blifvit uppnådd. 
Bromshandtagets läge vid hvart och ett af spärrbågens bromshak 
motsvaras af en bestämd trycksänkning i hufvudledningen och 
därigenom äfven af en bestämd bromskraft. 

Härvid är dock att märka, att man aldrig genom att föra broms-
handtaget tillbaka från ett bromshak till ett föregående kan erhålla 
lindrigare bromsning, utan måste man i så fall först lossa bromsarna. 
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1289. Snabbromskiget V. bild 663. Om bromshandtaget föres i sitt 
yttersta läge åt vänster, förflyttas därvid bromssliden 1 åt samma håll 
så mycket, att öppningen 9 i sliden ställes helt öfver öppningen 12 i 
slidplanet. Samtidigt komma de båda öppningarna 5 i sliden att stå öfver 
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öppningen 11 i slidplanet, en på hvardera sidan om afstängningssliden 16. 
Som öppningarna 5 och 9 äro förenade genom håligheten 8 inuti sliden, 
bild 656, strömmar luften ur hufvudledningen genom öppningen 11 i 
slidplanet och öppningarna 5 och 9 i sliden och 12 i slidplanet ut i rummet 
41 och därifrån till fria luften. Alla dessa kanaler och öppningar äro stora, 
hvarför i hufvudledningen uppstår en stor och hastig trycksänkning och 
alla bromsarna i tåget tillsättas hastigt och med stor kraft. 

Vid snabbromsning erhålles ej större bromskraft än med bromshand-
taget vid sista bromshaket, fullbromsning, men fördelen vid snabbromsning 
ligger däri, att alla bromsar tillsättas mycket hastigare än eljest.' 

Har snabbromsning ägt rum, stänger bromssliden ej själfmant luft-
utströmningen, utan sker detta först, då sliden genom bromshandtaget åter-
förts i något af de föregående bromslägena. 

1290. Om bromshandtaget redan står vid sista haket tir vanlig broms-
ning, och sålunda full bromskraft är uppnådd, skulle ingen vidare ökning 
i bromskraften kunna vinnas genom att föra handtaget öfver i nödbroms-
läget. Men då det kan hända, att på en del vagnar något litet luft har 
under bromsningens fortgång läckt ut ur bromscylindrarna, och trycket 
därvid i dessa minskats, bör likväl alltid föraren, om fara yppar sig, lägga 
bromshandtaget för snabbromsning för att därigenom öka på trycket i de 
bromscylindrar, där detsamma genom läckning minskats. 

1291. Som synes af bild 656, finnes i bromsslidens ena ända en liten 
urtagning 3. Denna har till ändamål att förebygga, att, om af någon anled-
ning bromshandtaget ställes i ett läge mellan loss- och gångläget, tryckluft ej 
under gången inkommer i hufvudledningen och underhåller trycket därstädes. 

d. Manometer. 
1292. På lokomotivet finnes uppsatt en tryckmätare, som har till upp-

gift att visa föraren, att han har föreskrifvet tryck i öfvertrycksbehållaren 
och i hufvudledningen samt huru stora läckor, som finnas i ledningen, d. v. s. 
tryckmätaren är nödvändig, för att föraren skall kunna förvissa sig om, 
hvilken bromskraft, som står till hans förfogande. 

Tryckmätaren utgöres vanligast af en dubbelmanometer; mera sällan 
användas två enkla. 

Den dubbla manometern är försedd med två visare, hvilka för att 
bättre åtskiljas äro målade med olika färg. Den, som visar trycket i öfver-
trycksbehållaren, är röd, den andra svart. Vid riktigt handhafvande af 
förarventilen skall den röda visaren utvisa omkring 1,5 kg per kvcm högre 
tryck än den svarta. 

1293. Vid Westinghousebromsen, bild 632, äger förbindelsen mellan 
hufvudledningen 8 och manometern 15 rum genom förarventilen, i det 
ledningsröret 13 till manometern utgår från röret 11, som förbinder förar-
ventilen med dess luftbehållare: Motsvarande visare kommer därigenom 
att angifva trycket i rummet öfver afstängningskolfven i förarventilen, hvil-
ket rum återigen vid gångläge står i förbindelse med hufvudledningen. 
Ledningsröret 14 från öfvertrycksbehållaren till manometern utgår från led-
ningen 6 under den i denna ledning insatta hufvudafstängningskranen, på 
det att trycket i öfvertrycksbehållaren skall kunna afläsas äfven då, när 
t. ex. vid koppling af lokomotiv, afstängningskranen å det andra lokomo-
tivet är stängd (stycket 1359). 

1294. Vid New-Yorkbromsen, bild '633, står .manometern 15 i omedel-
bar förbindelse med förarventilen genom rören 13 och 14. De båda rören 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



571 
leda till hvar sitt rum i ventilen, hvilka stå i ständig förbindelse, det förra 
med hufvudledningen 8, det senare med röret 6 till öfvertrycksbehållaren. 

I tågförarens vagn finnes äfven en manometer, som utvisar trycket i 
hufvudledningen. 

Manometrarna äro utförda på liknande sätt ' som de, hvilka äro af-
sedda för ångtryck. 

e. Pumpreglerare. 
1295. Om det fallet inträffar, att vid ett tåg, utrustadt med tryck-

luftbroms, behållarna och hufvudledningen ej äro fyllda med tryckluft eller 
denna ej äger föreskrifvet tryck, kan tåget antingen ej alls bromsas eller 
sker bromsvingen ej med tillräcklig hastighet. A andra sidan är äfven ett 
för högt lufttryck olämpligt. 

För att alltid hålla lufttrycket i öfvertrycksbehållaren inom bestämda 
gränser användes en själfverkande pumpreglerare, hvilken arbetar utan något 
som helst åtgörande från förarens sida och stannar pumpen, då det önskade 
trycket i öfvertrycksbehållaren uppnåtts, samt sätter den åter igång, då 
lufttrycket sjunker. Om detta sker genom förbrukning af luft vid broms-
ning eller genom otätheter eller därigenom, att luft utsläppes genom loss-
ningsventiler, är utan inflytande på pumpreglerarens själfverkan. 

1296. Enkel pumpreglerare Westinghouse, bild 664. Pumpreglerarens 
nedersta del utgöres af ventilhuset 15 med afstängningsventilen 14. Genom 
16 inkommer ångan från ångventilen 
å pannan för att genom 12 fortsätta 
till luftpumpen, så snart ventilen 14 på 
grund af ångtrycket underifrån är öppen. 
Pumpregleraren är genom ett rör, som 
vid 20 är fäst vid densamma, förenad 	 4 
med öfvertrycksbehållaren (stycket 1244). 	 s1 
Ventilen 14 är genom spindeln 10 fäst 
vid luftkolfven 9. Rummet 8 öfver koff- 	_ ven är genom en kanal 19 förenadt med 
rummet 6, i hvilket luftledningen från 
öfvertrycksbehållaren inmynnar. Kanalen 
19 anslutes i öfre ändan af en ventil 4, 
luftventilen, hvilken medelst en mutter 
och en fjäder är förbunden med spindeln 
3. Denna är med sin nedre ända fäst 
vid ett ringformigt kopparbleck 5, som 
med sin yttre kant är fastklämdt vid 
ventilhuset. Genom muttern 1 spännes 
reylerarfjiidern 2, som belastar luftventilen. 

Så snart trycket i öfvertrycksbehålla-
ren och således älven i rummet 6 under 
kopparblecket uppnått ett högre tryck 
än det, för hvilket fjädern 2 är inställd, 
böjer sig kopparblecket uppåt, hvarvid 
ventilen 4 öppnar sig. Tryckluften ström-
mar nu in i rummet 8, trycker kolfven 9 
nedåt, och ventilen 14 stänger vägen, för 
ångan till luftpumpen, hvarvid denna 
stannar. Då trycket i öfvertrycksbehålla-
ren åter. blir mindre än det, som svarar 664. Pumpreglerare Westingbouse. 
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mot spänningen i fjädern 2, trycker denna kopparblecket nedåt och ventilen 4 
stänger kanalen 19. Den luft, som ännu är kvar i rummet 8, afgår genom det 
lilla hålet 7, och då ej längre något tryck finnes öfver kolfven 9, öppnar 
fjädern 18 jämte ångtrycket under ventilen 14 denna ventil;, ånga från 
pannan strömmar åter till luftpumpen och sätter den i gång. Då spänn-
kraften hos fjädern 2 städse motväger lufttrycket å kopparblecket 5, mot-
svarar hvarje fjäderspänning ett bestämdt tryck i öfvertrycksbehållaren. 
Genom muttern 1 regleras fjäderspänningen, så att det föreskrifna lufttrycket 
erhålles i öfvertrycksbehållaren. Hålet 21 förhindrar, att mottryck uppstår 
i fjäderhuset. 

Om ventilen 14 på grund af högt tryck i öfvertrycksbehållaren under 
någon längre tid är stängd, afkyles pumpen, förtätningsvatten bildas, och 
vid kyla kan pumpen frysa fast. För att förebygga detta bör i ventilen 
14 finnas ett litet hål 13, genom hvilket ånga vid stängd ventil läcker 
igenom till pumpen. Denna Täckånga jämte den utströmning af luft, som 
samtidigt äger rum genom hålet 7, gör, att pumpen då och då gör ett slag, 
och således nyss angifna olägenheter förebyggas. 

Genom hålet 11 tömmes rummet under luftkolfven 9 från den luft, 
som läcker på sidan om kolfven, och det förtätningsvatten, som möjligen 
bildas i detta rum, och genom kanalen 17 afledes den ånga, som genom 
läckning utmed ventilspindeln 10 kan verka hämmande på luftkolfvens rörelse. 

1297. Enkel pumpregle-
rare New-York, bild 665. 
Pumpregleraren består af ång-
ventilhuset 11, luftventilhuset 4 
och fjäderhuset 17 med inne-
liggande ventiler. 

Nedre delen 11 inrymmer 
ångventilen 8, som öppnas 
genom ångtrycket underifrån, 	 i :_o 
och som stänges genom det 
på kolfven 6 verkande luft- 	 å i! i 
trycket, då trycket i hufvud- 
ledningen 

	 åd d 
nått den höjd, för 	 e~ ■■ l hvilken reglerarea är inställd. 	16 	 ~~~.~~.~J~e 

(Häri skiljer sig denna från 	9r~rdBo 
Westinghouse's pumpreglera  
re, som reglerar trycket i  öfver ~H~~d~~~~`~~~à~ 
trycksbehållaren). Rummet öf 	

~H~~6. 	
iI aaå~~k~ 

ver kolfeen 6 har ett tillopps- 	~q — 	Q 
~~~o" 

rör 5, som i öfre ändan tillslu- 	~~{ 	~0 L *gir1~o r 
tes af kopparblecket 3. Detta 	 II 
hålles nedtryckt af en fjäder 
2, som medelst ställskrufven 
1 kan efter behag inställas 	 \ 	; 
för större eller mindre tryck.  

Ett rör, fäst vid förskruf-
ningen 16, förenar pumpreg-
leraren med förarventilen, vid 
hvilken röret är fäst med för-
skrufningen 43, bild 655. 
(Jämför bild 633). Som röret 
således genom hålet 17, bild 665. Pumpreglerare New-York. 1: 2,5 
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657, står i förbindelse med rummet 19 och detta åter med hufvudledningen 
(stycket 1286), är det lufttrycket i hufvudledningen som äfven råder i rummet 
under kopparblecket 3 och utöfvar på detta ett visst tryck. Fjäderspänningen 
är dock så stark, att luften först förmår lyfta blecket, när det föreskrifna 
ledningstrycket uppnåtts. Då tränger luften ned genom kanalen 5 till luft-
kolfven 6, hvilken tryckes nedåt och med den ångventilen 8, hvarigenom 
ångan, som genom 12 kommer från pannan, afstänges, och pumpen upphör 
att arbeta. Men så snart ledningstrycket sjunkit något under det föreskrifna, 
förmår det icke längre hålla kopparblecket upplyftadt, hvarför detta af fjädern 
tryckes ned och tillsluter röret 5. Luften, som befinner sig ofvanför kolfven 6, 
afgår så småningom genom hålet 15 i ångventilhusets vägg, och ångventilen 
öppnas åter af ångtrycket och framsläpper ånga genom 9 till pumpen. 

Nedanför ångventilen uti skiljeväggen i ventilhuset finnes ett fint hål 
10, som alltid genomsläpper tillräckligt med ånga för att uppvärma pum-
pen och få den att göra ett eller annat slag, då ventilen 8 är stängd. 

Hålet 13 afser att afieda den ånga, som läcker utmed ångventilens 
spindel 7, och som genom hålen 14 inkommer i rummet under kolf ven 6 
och kan verka hindrande på dennas rörelse. 

1298. Dubbel pumpreglerare. Å banor, hvilkas 
trafik är af den beskaffenheten, att på dem måste fram- 
föras särskilda tomvagnståg, är det fördelaktigt att så 
anordna pumpregleraren, att bromsning af tomvagns- 

666. Dubbel pumpreglerare. 

tågen sker med lägre tryck i öfvertrycksbehålleren. I annat fall måste 
trycket alltid hållas lika för både lastade tåg och tomvagnståg, hvilket gör, 
att bromskraften måste beräknas så liten, att den ej åstadkommer fastbroms-
ning med åtföljande plattslitning af de olastade vagnarnas hjul. Om åter 
ett högt tryck användes, afpassadt för det lastade tåget, måste föraren å 
tomvagnståget med stor omsorg vaka öfver, att han ej bromsar för hårdt, 
i hvilket fall det nog icke torde vara möjligt att undvika, att vagnshjulen 
emellanåt fastbromsas. 

För åsyftadt ändamål förses pumpregleraren med två luftventiler 1 
och 2, bild 666, på den gemensamma ångventilen 3, af hvilka den ena 1 
är inställd för det högre trycket, den andra 2 för det lägre. De båda led-
ningarna 4 och 5 från luftventilerna eller de båda reglerarea förena sig 
till en gemensam ledning 6, som vid Westinghousebromsen står i förbindelse 
med öfvertrycksbehållaren, vid New-Yorkbromsen med hufvudledningen. I 
ledningen 4, som utgår från lågtrycksregleraren 2, är insatt en afstäng-
ningskran 7, medelst hvilken denna reglerare afstänges från ledningen 6. 
Trycket bestämmes då af hög trycksregleraren 1. Öppnas kranen 6, för-
sättes lågtrycksregleraren i verksamhet och bestämmer lufttrycket. 
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f. Trevägsventiler. 
1299. Enkel trevägsventil, Westinghouse och New- York, bilderna 667 

—669. Som de båda bromslagens enkla trevägsventiler äro hvarandra så 
godt som fullständigt lika och den skillnad, som finnes, endast här afseende 
på 	utförandet, hvilket framgår af bilderna, beskrif vas de samtidigt, och "ø 
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667. Enkel trevägsventil Westinghouse. 1: 2. 

torde läsaren använda den' ena eller andra bilden allt efter den trevägsven-
til, det gäller. Dess hufvudbeståndsdelar utgöras af ventilhuset 6, bottnen 26, 
ventilkolfven 17, sliden 10, afstängningsventilen 9 samt anslagsspindeln 23. 
Ventilen står vid 15 i förbindelse med bromscylindern, vid 5 med broms-
luftbehållaren och vid 16 med hufvudledningen. 
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Då tryckluften från hufvudledningen genom 16 samt kanalen 19 och 
hålet 20 inkommer under kolfven 17, tryckes denna uppåt och intager det 
läge, bilden utvisar. Detta är läget vid lossning och laddning. Från rum-
met under kolfven 17 strömmar luften genom matarspåren 21 i cylinder-
fodret och 22 i kolfnafvet, hvilket tjänstgör som afstängningsventil, till slid-
skåpet öfver kolfven och från detta genom 5 till bromsluftbehållaren. När 
denna är laddad, är trycket å ömse sidor om kolfven 17 lika. Bromscylin-
dern är tömd från tryckluft, ty genom kanalen 11 i sliden 10 äro kanalerna 
15, 14 och 8 förenade med hvarandra och 8 leder till fria luften. 

Matarspåren göras mycket små för att förebygga en ojämn laddning 
af bromsluftbehållarna i ett långt tåg. Vore dessa spår stora, skedde ladd-
ningen först i tågets främre del, och först efter en stund skulle bromsluft-
behållarna i tågets bakre del vara laddade. 

	

1300. Sänkes trycket i 	12 

	

hufvudledningen, på grund af 	
~~l att luft utsläppes ur densam- 

	

ma, blir trycket under kolfven 	 ; 	 /6,
17 lägre än det, som råder 	

~—k  73 ; 
öfver densamma. Kolfven tryc- 

	

kes i följd däraf nedåt och 	i  	
O 	

t 	11 
stänger först matarspåret 21, 19 

r t 

	

hvarjämte samtidigt afstäng- 	a ! ! 	 I 

	

ningsventilen 9, som genom 	 1  9 
stiftet 7 är fäst vid delen 4 

	

af. kolfspindeln 1, föres från sitt 	I- _ , 

	

säte, så att luft från slidskåpet 	as, 
genom sidohål 13 i sliden 
10, bild 668, kan inkomma i 

	

slidkanalen 12. Vid kolfvens 	10 

	

första rörelse nedåt förblir sh 	iviNr~~dens 10 läge oföränclradt. Det 
är först när kolfven sänkt  sig 668.  Slid till enkel trevägs- 

	

så m cket, att ansatsen 2  å'Del 	 ventil Westinghouse. 

	

kolfspindeln 1 trycker mot sli 	i i 
dens Ofre kant, som sliden rör ~`~~~~ 
sig nedåt. Därvid komma ka- 
nalerna 12 och 14 midt för 
hvarandra, och förbindelsen 
mellan 14 och 8 afbrytes. Kolfvens 17 sakta rörelse nedåt hämmas därigenom, 
att tappen 18 å kolfven stöter mot öfre ändan af anslagsspindeln 23. Denna 
tjänstgör som buffert för kolfven och hindrar den att vid vanlig bromsning 
gå i botten. I detta läge hos ventilen, bromsläget, strömmar tryckluften från 
bromsluftbehållaren genom kanalen 5 till slidskåpet, genom sidokanalerna 13 i 
sliden samt kanalerna 12, 14 och 15 till bi omscylindern. På grund af att 
luften i' bromsluftbehållare och slidskåp utvidgar sig, då den inströmmar i 
bromscylindern, sjunker trycket . öfver ventilkolfven 17, så att det något 
litet understiger trycket i hufvudledningen. Därigenom flyttar sig kolfven 
17 så mycket uppåt, att ventilen 9 stänges, medan slidens lage är oför-
ändradt. För hvarje mindre trycksänkning i hufvudledningen, d. v. s. vid 
utsläppning af luft ur densamma genom förarventilen, förnyar ventilkolf-
ven 17 sin rörelse ned och upp, öppnande och stängande ventilen 9, och 
kan den bromsande därigenom erhålla hvilket tryck som helst i bromscylin-
dern, från intet tryck till det högsta möjliga.. 

9 
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Under denna små-
~ 

	små- 
ningom skeende ok- 
ning af bromskraften 

	

/~  	 får tryckluft från öf- 

	

Q4t  	 vertrycksbehållaren ej 
L 	 k 	 insläppas i hufvudled- 

~~ 	t 	Z 	~/ 	ningen, ty då flyttas 
koil 1  	kolfven 17 i sitt högsta 

A 2i 22 g$ 	 le läge och därmed äen 
? 	 % 	 sliden, hvarvid brom- . 	 •   	—~sen lossas. 

_  ` 	13sas Åstadkom
P ; - - - - 	mes i hufvudledningen 

plötsligt enstörretr ck- 	'  OI-,  ,g  ~► 	P g 	Y 
minskning, pressas 

kolfven 17 med öfver-
. vinnande af spänn- 

	

1~ 	3  2u  \  €2.6 	kraften i fjädern 24 N'i helt ned i botten mot 
läderpackningen 25,  ,, 

	

'  	 hvarvid sliders 10 för- 
\ 	

"Ox 	
flyttas så långt ned, 

f 

att kanalen 14 blir fri, 
så.att tryckluften kan 
inströmma omedelbart 

	

~ 	 från bromsluftbehålla- 

	

~~'  	
bromsluftbehålla- 

ren och slidskåpet till 
bromscylindern. Tre- 

669. Enkel trevägsventil New-York. 1: 2. 	vägsventilen innehar 
härvid snabbromsläget. 

Läderpackningen 25 åstadkommer tätning mot kolfven i dennas botten-
läge och förhindrar, att tryckluft från bromsluftbehållaren vid snabbroms-
ning läcker förbi kolfvens 17 tätningsring ut i hufvudledningen. 

1302. För att lossa bromsen insläppes åter medelst förarventilen tryck-
luft från öfvertrycksbehållaren i hufvudledningen. Luften pressas på grund 
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af sitt öfvertryck kolfven 17 uppåt, så att den ånyo intager det i bilden visade läget, hvarvid bromscylindern tömmes från tryckluft och broms-luftbehållaren laddas. Det för bromsens lossande erforderliga öfvertrycket 
på kolfvens 17 undersida kan äfven erhållas därigenom, att tryckluft 
utsläppes öfver kolfven 17 t. ex. genom en lossningsventil på bromsluft-
behållaren. 

Fjädern 3, en vanlig bladfjäder, trycker sliden mot slidplanet, äfven 
då intet lufttryck finnes i bromsluftbehållaren, och bromsen är helt ur verk-
samhet. 

1303. Snabbverkande trevägsventil eller snabbtrevägsventil. Den 
användes för att undvika de olägenheter, som vid långa tåg äro förenade 
med användningen af den enkla trevägsventilen. Det visade sig nämligen, 
att vid långa tåg en viss tid erfordrades, för att vid bromsning luften 
skulle strömma från sista vagnen fram till lokomotivet för att utsläppas 
genom förarventilen. Följden bief den, att de främsta bromsarna i tåget 
tillsattes genast, under det att de sista först efter flera sekunder kommo 
i verksamhet. Vagnarna i slutet af tåget pressade därför vid bromsning 
på de främre, hvarigenom urspårning kunde inträffa. 

Snabbtrevägsventilen minskar denna fara, i det att den vid snabb-
bromsning fortleder tryckminskningen från lokomotivet längs hufvudled- 
ningen på ofantligt mycket kortare tid än den enkla trevägsventilen. Detta 
åstadkommes därigenom, att den, samtidigt som den som vanligt vid broms- 
ning insläpper luft från bromsluftbehållaren till bromscylindern, äfven öppnar 
en omedelbar förbindelse mellan hufvudledningen och bromscylindern vid 
Westinghousebromsen eller mellan hufvudledningen och fria luften vid 
New-Yorkbromsen. Tryckluften, som skall ut ur hufvudledningen, be-
höfver därför ej strömma hela ledningen fram till förarventilen, utan 
hufvudledningen tömmer sig delvis vid hvarje trevägsventil. 

1304. Snabbtrevägsventil Westinghouse, bild 670. Ventilens öfre 
del, som utgöres af ventilhuset 6 och locket 26, innehåller en enkel trevägs- 
ventil sådan den är framställd i bild 667, om man undantager kolfven 27 
och att i sliden 10, bild 671, tillkommit kanalen 7 samt i slidplanet kanalen 
4, hvilket allt betingas af ventilens snabbverkande egenskap och ej har något 
inflytande på dess verkan som enkel trevägsventil. Den nedre delen utgöres 
af bottnen 36, som innehåller snabbromsventilen 32. 

Vid vanlig bromsning är det endast den öfre enkla trevägsventilen, 
som tjänstgör. Vid snabbromsning däremot träder äfven snabbromsventilen 
i verksamhet. 

1305. Laddning. Insläppes genom förarens bromsventil luft i hufvud- 
ledningen från öfvertrycksbehållaren å lokomotivet, strömmar luften vidare 
genom ledningsröret 16 och kanalerna 39 och 40 i kiken 41 samt kanalen 
19 och hålen 20 in till höger om kolfven 17 samt drifver den till vänster 
till det läge, den i bilden intager. Luften strömmar därefter genom matar-
spåren 21 och 22 till kolfvens vänstra sida och genom hålet 5 till broms- 
luftbehållaren. Från 16 strömmar tryckluften äfven genom kanalen 39 i 
kiken 41 in i rummet 37 under spärrventilen 34. Denna lyftes, och snabb- 
bromsventilen 32 pressas mot sitt säte 29, så att tryckluft genom 15 ej kan 
inkomma i bromscylindern. Tätningen mellan snabbromsventilen och dess 
säte åstadkommes genom en i ventilen infälld tätningsskifva 31. 

I det läge, kolfven 17 i bilden intager, förbinder sliden 10 genom 
slidhvalfvet 11 den till bromscylindern ledande kanalen 14 med kanal 8, 
som leder till fria luften, med hvilken således bromscylindern står i för- 
bindelse. 

37 
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Bromsen är nu laddad och färdig för bromsning. I hufvudledningen, 
till vänster och höger om ventilkolfven 17, under snabbroms- och spärr-
ventilerna samt i bromsluftbehållaren finnes tryckluft med lika tryck. I 
bromscylindern däremot och mellan snabbromskolfv~en 27 och, snabbroms-
ventilen 32 finnes luft af yttre luftens tryck. Så länge detta tillstånd 
varar, är bromsen i overksamhet. 

670. Snabbtrevägsventil Westinghouse. 1: 3. 

1306. Vanlig bromsning. Om för en måttlig tillsättning af bromsen 
en ringa luftmängd utsläppes ur hufvudledningen genom förarventilen, 
sker bromsningen utan att snabbromsventilen med tillhörande delar där-
vid medverkar, och på alldeles samma sätt som vid den enkla trevägs-
ventilen. Genom tryckminskningen i hufvudledningen uppstår på höger 
sida om kolfven 17 en motsvarande tryckminskning. Ofvertrycket från 
bromsluftbehållaren på kolfvens vänstra sida för kolfven åt höger, hvarvid 
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först ventilen 9 öppnas och matarspåret 
21 stänges. Under kolfvens vidare 
rörelse åt höger flyttar den å kolf-
spindeln 1 fästa medbringaren 2 sliden 
10 åt höger så mycket, att kanalen 12 
i sliden kommer midt öfver kanalen 
14 i slidplanet. Samtidigt afbrytes 
förbindelsen mellan kanalerna 14 och 
8. Från bromsluftbehållaren strömmar 
tryckluft genom sidokanalerna 13 i sli-
den, kanalerna 12 och 14 och öppningen 671. Slid och slidplan till snabbtrevägs 
15 till bromscylindern, och bromsen 	ventil Westinghouse. 1: 2. 
tillsättes något. 

I följd af att en del af tryckluften strömmar ut ur bromsluftbehållaren 
och in i bromscylindern, aftager trycket i behållaren och på kolfvens 17 
vänstra sida, och kolfven och sliden stanna slutligen, då trycket på båda 
sidor blir lika. Dessutom hämmas kolfvens rörelse af anslagsspindeln 23. 
Så snart trycket i bromsluftbehållaren genom luftens utvidgning i broms-
cylindern sjunkit helt obetydligt under trycket i hufvudledningen, flyttar 
sig kolfven 17 åt vänster och stänger afstängningsventilen 9, utan att . dock 
sliden 10 rubbas ur sitt läge. Härigenom stänges kanalen 12, och all vidare 
luftinströmning i bromscylindern' upphör. På båda sidor om kolfven 17 
råder åter lika lufttryck, och den i bromscylindern insläppta luftmängden 
motsvarar därför fullständigt den i hufvudledningen för bromsens tillsättande 
åstadkomna tryckminskningen. För att förstärka den så erhållna broms-
verkan behöfver man blott genom upprepade utsläppningar af luft ur 
hufvudledningen upprepa kolfvens 17 och den med denna förenade ven-
tilens 9 rörelser fram och tillbaka. Föraren kan härigenom framkalla hvilket 
godtyckligt tryck som helst i bromscylindern ända till fullbromsning. 

1307. Snabbromsning. Utsläppes hastigt genom förarventilen en större 
luftmängd ur hufvudledningen, uppstår i denna liksom på högra sidan 
om kolfven 17 en plötslig och betydlig trycksänkning. På grund af det 
betydliga öfvertrycket (från bromsluftbehållaren) på kolfvens vänstra sida 
förflyttas denna på en gång hela sitt slag åt höger och pressar mot läder-
packningen 25, hvarvid anslagsspindeln 23 och dess fjäder 24 försvaga stöten 
mot packningen. 

Samtidigt flyttas sliden 10 så långt åt höger, att urtagningen 7, bild 
671, kommer öfver kanalen 4 i slidplanet. Tryckluft från bromsluftbehållaren 
strömmar genom 7 och 4 mot den öfre sidan af snabbromskolfven 27. 
Denna sänker sig därigenom och trycker medelst spindeln 30 snabbroms-
ventilen 32 från dess säte. Tryckluften i rummet under denna ventil 
afledes till bromscylindern, hvarigenom spärrventilen 34 aflastas och lyftes 
af tryckluften från hufvudledningen, som därefter strömmar genom de öpp-
nade ventilerna 34 och 32 och öppningen 15 in i bromscylindern. 

Samtidigt strömmar äfven tryckluft från bromsluftbehållaren genom 
hålet 28 i snabbromskolfven 27 in i bromscylindern. Kanalerna för tryck-
luften från hufvudledningen till bromscylindern äro dock betydligt större 
än dem från bromsluftbehållaren. Bromscylindern är därför till största delen 
redan fylld från hufvudledningen, innan luften från bromsluftbehållaren når 
den. Denna anordning är vidtagen för att i bromsluftbehållaren bibehålla 
så mycken tryckluft som möjligt. 

Så snart trycket i bromscylindern blir lika det i hufvudledningen, 
stänges spärrventilen 34 genom fjädern 33, hvarigenom en återströmning af 
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luft förhindras, äfven om trycket i bromscylindern blir högre än det i 
hufvudledningen. 

Då vid snabbromsning trevägsventilen på första bromsvagnen snabb-
bromsar denna vagn och således insläpper tryckluft från hufvudledningen 
i bromscylindern, förminskas plötsligt ledningstrycket i närheten af nästa 
trevägsventil, så att denna likaledes ögonblickligen snabbromsar och äfven 
låter tryckluft från hufvudledningen inströmma i motsvarande bromscylinder. 
Hvarje trevägsventil påskyndar en följandes verkan så att bromsverkan 
fortleder sig med mycket stor hastighet från lokomotivet till tågets slut. 

1308. Lossning. För att lossa bromsarna insläppes medelst förar-
ventilen tryckluft från öfvertrycksbehållaren i hufvudledningen. Genom 
ledningsröret 16 och kanalen 19 och hålen 20 inkommer luften på höger 

"F'fFM` 

	

	 sida om kolfven 17 och trycker den tillbaka till det läge, den har i bilden. 
Samtidigt skjutes äfven sliden 10 tillbaka, så att urtagningen 11 i densamma 
förbinder kanalerna 14 och 4 med afloppskanalen 8. Tryckluften öfver 
kolfven 27 bortledes därvid till fria luften genom 4 och 8, och genom det. 
ännu under kolfven befintliga öfvertrycket från bromscylindern pressas den 
uppåt, hvarigenom snabbromsventilen 32 aflastas och stänges genom fjädern 
35, så att luft från hufvudledningen ej vidare kan inkomma i bromscylin-
dern. Vidare tömmes bromscylindern från luft genom kanalerna 14 och 8, 
hvarigenom bromsarna lossas. Bromsluftbehållaren fylles samtidigt på förut 
beskrifvet sätt genom matarspåren 21 och '22. 

För att på alla fordonen ernå en samtidig lossning af bromsarna in-
gängas i det yttre hålet till afloppskanalen 8 på hvarje snabbromsande 
trevägsventil, som ej står i förbindelse med en tryckhållare (stycket 1324), 
en genomborrad plugg. Storleken af borrhålet rättar sig efter storleken af 
den bromscylinder, till hvilken ventilen hör. Måtten i hålen äro så valda, 
att vid lossandet af bromsarna cylindrar af olika storlek tömma sig på 
ungefär samma tid. 

1309. Medelst en trevägskran 41 i ventilbottnen kan bromsen å ett 
fordon helt sättas ur verksamhet eller kan snabbromsanordningen från-
kopplas, så att ventilen verkar endast såsom en enkel trevägsventil. Då 
handtaget 38 står nedåt i läget I, är trevägsventilen snabbverkande ; i 
läget II för handtaget är bromsen frånkopplad, emedan tryckluft från 
hufvudledningen på grund af kikens ställning ej kan inkomma i trevägs-
ventilen. Står handtaget i läget III, kan tryckluft från hufvudledningen 
endast inkomma i ventilen genom kanalen 19, och ventilen verkar såsom 
enkel trevägsventil. 

För att förhindra att fasta kroppar inkomma i trevägsventilen är den 
samma vid inloppet 16 försedd med en sil 42. 

Det kan inträffa, att vatten från luftpumpen inkommer i hufvudledningen 
och samlar sig på bottnen af blåsan 37 till trevägsventilen. Genom att lossa 
något på renspiuggen 43 blåses vattnet ut genom det lilla sidohålet i pluggen. 

1310. Snabbtrevägsventil New-York, bilderna 672 och 673. I bild 672 
visas ventilen sådan den i verkligheten är utförd, men för att: lättare förstå 
dess sätt att verka användes vid följande beskrifning en något förtydligad 
bild af densamma. Denna, bild 673, återgifver de olika delarna, som om 
de voro belägna i samma plan öfver hvarandra, under det att i verklig-
heten några af dem äro förlagda vinkelrätt i förhållande till de andra, 
hvarigenom de lätt kunna uttagas för tillsyn, rengöring eller reparation, 
utan att hela ventilen för den skull behöfver losstagas. Vid beskrifningen 
kunna dock båda bilderna användas, ehuru hänvisningarna i första hand 
gälla bild 673. 
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De i ventilhuset 18 inrymda delarna kunna uppdelas i två grupper, 
nämligen dels trevägsventilkolfven 16 med stora trevägsventilsliden 28 och 
lilla trevägsventilsliden 29, hvilka tjänstgöra vid den vanliga bromsningeu, 
dels utsläppningskolfven 14, hvilken rör sig inuti den till en cylinder om-
bildade kolfven 16, utsläppningsventilen 8 med dess styrningar 5 och ventil-
packning 6, snabbromskolfven 2, snabbromsventilen 23 och spärrventilen 36, 
hvilka senare tre delar komma till användning endast vid snabbromsning. 

1311. Laddning. Då förarventilens bromshandtag står i lossläget eller 
gångläget, intaga trevägsventilens delar de lägen, som visas i bilden. 

Luften från hufvudledningen inkommer genom 37, passerar silen 38 
och strömmar genom kanalen 35 och hålet 15 till rummet omkring kolf-
varna. 14 och 16. Genom matarspåren 22 och 24 intränger luften därefter 
i slidskåpet omkring de båda sliderna 28 och 29 och går därifrån genom 26 
till bromsluftbehållaren. Bromsluftbehållaren laddas sålunda på samma 
gång som hufvudledningen och med samma tryck. Därjämte fylles rummet 

672. Snabbtrevägsventil New-York. 1: 4. 

17 mellan kolfvarna 14 och 16 med tryckluft, som inkommer genom hålet 
13, och är följaktligen trycket lika på kolivens 14 båda sidor. Broms-
cylindern står samtidigt genom kanalen 34, hvalfvet i sliden 28 samt de båda 
kanalerna 31 och 32 i förbindelse med rummet 30, som genom aflopps-
pluggen 41, bild 672,  leder till fria luften. 

1312. Bromsning. Om lindrig bromsning erfordras, utsläppes en del 
af luften ur hufvudledningen. Detta åstadkommer en trycksänkning i 
kanal 35, hvilken fortleder sig genom hålet 15 till rummet utanför den 
cylindriska delen af ventilkolfven 16. Trycket till höger om denna kolf 
tvingar den då utåt, hvarvid förbindelsen genom matarspåret 22 afbrytes. 
Vid den långsamma rörelse, som kolfven 16 äger, då vanlig bromsning 
sker, är det lilla hålet 13 i kolfven 14 tillräckligt stort att hastigt nog ut-
släppa luften från rummet 17 mellan de båda kolfvarna. Trycket på båda 
sidor om kolfven 14 blir fortfarande lika, och följaktligen deltager ej denna 
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koff i kolfvens 16 förflyttning åt vänster. Då kolfven 16 rör sig, drager 
den med sig sliderna 28 och 29. Den förra afstänger därvid först för-
bindelsen mellan bromscylindern och fria luften genom 32 och 31, och den 
senare aftäcker ett hål 33 i slidplanet, hvarigenom tryckluft strömmar från 
bromsluftbehållaren genom 26, 33 och 34 till bromscylindern. Trycket i 
bromsluftbehållaren och följaktligen i slidskåpet för sliderna 28 och 29 
sjunker då snart till något under trycket i hufvudledningen. Trycket på 

673. Snabbtrevägsventil New-York; förtydligad bild. 

kolfvens 16 vänstra sida blir högre än det på högra sidan, och kolfven 
och sliden 29 föras tillbaka så långt, att sliden ånyo täcker öppningen 33, 
hvarigenom öfverströmningen af tryckluft från bromsluftbehållaren till 
bromscylindern upphör och en svagare bromsning ernåtts. 

Att kolfven 16 stannar, då sliden 29 täcker öppningen 33 beror på, 
att den vänstra ansatsen å kolfstången 27 träffar sliden 28 och skillnaden 
mellan lufttrycken på kolfvens 16 båda sidor ej • är stor nog att öfvervinna 
friktionen mellan sliden 28 och slidplanet. 
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Om ökad bromskraft erfordras och därför ånyo luft utsläppes ur 
hufvudledningen, upprepas förfarandet : trevägsventilkolfven och med den 
lilla trevägsventilsliden föras först ett stycke åt vänster, så att mera luft 
kan från bromsluftbehållaren inkomma i bromscylindern och därpå, då 
trycket på höger sida om kolfven blir mindre än på den vänstra, tillbaka 
igen. Ventilkolfvens 16 rörelse är därvid så ringa, att stora sliden 28 ej 
rubbas. Som synes af bilden har den ett visst spelrum mellan ansatserna 
å kolfstången 27. 

Vid hvarje förnyad utsläppning af luft ur hufvudledningen insläppes 
sålunda luft från bromsluftbehållaren till bromscylindern, hvarvid trycket i 
denna senare gradvis ökas. Detta kan fortgå, intill dess så mycket luft 
öfvergått till bromscylindern, att tryckskillnaden i denna och bromsluft-
behållaren blifvit utjämnad, hvarefter ytterligare ökning af bromskraften ej 
är möjlig. 

1313. Lossning. Skola bromsarna åter lossas, insläppes ny tryckluft 
i hufvudledningen. Ventilkolfven 16 skjutes då fullständigt tillbaka till 
sitt ursprungliga läge, stora sliden 28 utsläpper genom 32 och 31 luften 
ur bromscylindern, lilla sliden 29 täcker hålet 33, och genom matarspåren 
22 och 24 laddas bromsluftbehållaren ånyo med tryckluft, samtidigt som 
bromsarna gå loss. För att reglera lossningen insättes i afloppskanalen 30 
afloppspluggen 41, bild 672, hvars hål efter behof göres större eller mindre. 

1314. Snabbromsning. Snabbromsning uppstår, då genom förarventilen 
eller på annat sätt en större mängd luft på en gång utsläppes ur hufvud-
ledningen. Därigenom åstadkommes i rummet till vänster om kolfvarna 
14' och 16 en så stor och hastig trycksänkning, att den i rummet 17 inne-
slutna luften ej hinner ut genom det lilla hålet 13 i kolfven 14, utan 
det tillfälliga öfvertrycket i rummet 17 tvingar kolfven 14 att äfven deltaga 
i den genom trycksänkningen framkallade förflyttningen åt vänster. Tappen 
9 å kolfven 14 trycker därvid på utsläppningsventilen 8, hvarvid pack-
ningen 6 släpper sitt säte. Luften från hufvudledningen strömmar då 
genom kanalen 35 och hålet 11 in i kanalen 4 och trycker snabbroms-
kolfven 2 åt höger, men strömmar själf på samma gång ut i det fria genom 
öppningarna 3 och 1. Vid kolfvens 2 rörelse trycker spindeln 20 mot ven-
tilen 23, som lyftes från sitt säte. Luften i bromsluftbehållaren strömmar 
därvid genom 26, rummet 25 samt kanalen 21, spärrventilen 36 och öpp-
ningen 34 hastigt in i bromscylindern. Hålet 33 är samtidigt öppet, och 
äfven denna väg inströmmar luften från bromsluftbehållaren till broms-
cylindern. 

Då sålunda vid snabbromsning trycket i bromscylindern liksom vid 
vanlig bromsning åstadkommes därigenom, att den i bromsluftbehållaren 
inneslutna luften får strömma öfver i bromscylindern, inses, att vid snabb-
bromsning erhålles icke större bromskraft än vid fullbromsning på vanligt 
sätt. Den stora fördelen med snabbromsningen är, särskildt vid användning 
af snabbtrevägsventilen, att bromsarna tillsättas igenom hela tåget med en 
utomordentlig snabbhet. 

Den under snabbromsningen i rummet 17 sammanpressade luften 
uttränger mycket snart genom hålet 13, hvarvid kolfven 14 återtager sitt 
vanliga läge, hvilket betingas af tappens 9 anliggning mot stopparen 10. 
Samtidigt stänges ventilen 8 genom fjädern 7 och tryckluften i hufvud-
ledningen liksom i kanalen 4 afblåser genom hålen 3 och 1. Öfvertrycket 
på kolfvens 2 vänstra sida försvinner således, och tryckluften i rummet 25 
jämte fjädern 19 återför kolfven och ventilen 23 i de lägen, de hade före 
snabbromsningen, och som angifves i bild 673. Samtidigt stänges ventilen 
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36. och den i kanalen 21 kvarvarande tryckluften läcker ut kring spindeln 
20 och hålet 1. 

Med undantag af kolfven 16 och sliderna 28 och 29 gå således alla 
delarna omedelbart efter snabbromsningen själfmant tillbaka till sina vanliga 
lägen och för bromsarnas lossning återstår endast att på förut angif vet sätt 
återföra kolfven 16 och sliderna i deras utgångslägen. 

1315. Om en vanlig bromsning blifvit gjord, och bromshandtaget å 
förarventilen därefter föres till snabbromsläget, utföra snabbtrevägsventilerna 
ej någon snabbromsning. Efter den vanliga bromsningen innehåller rummet 
17 helt litet luft, i följd af att kolfvarna 14 och 16 kommit så nära hvar-
andra, och denna luft är vid snabbromsningen ej tillräcklig att få kolfven 
14 att trycka ventilen 8 från dess säte. Något påskyndad blir bromsningen 
på grund af den stora luftmängd, som med bromshandtaget i snabbroms-
läget utsläppes genom förarventilen, men snabbromsning i egentlig mening 
äger af anförda skäl ej rum. 

Vatten, som från hufvudledningen möjligen inkommer i ventilen, 
samlar sig på ventilens botten, hvarifrån det aftappas genom att lossa rens-
pluggen 40. 

1316. Vagnar med de olika slagen trevägsventiler, enkla och snabb-
verkande, kunna användas om hvarandra i tåg, men den snabbverkande 
anordningen å en vagn kommer ej till sin rätt, om ej flertalet framför 
gående vagnar äro försedda med snabbverkande ventiler. Ty medan luften 
passerar de framför gående vagnarna, minskas dess hastighet på. grund af 
friktionen i rörledningen, och tryckminskningen sker följaktligen småningom 
å de bakom gående, med snabbromsventiler försedda vagnarna. Den för 
snabbromsning erforderliga hastiga trycksänkningen uteblir. 

g. Bromscylindrar. 
1317. Den på hvarje fordon uppsatta bromscylindern är genom kolf 

och kolfstång förenad med bromsrörelsen och öfverföres genom dessa broms-
kraften till hjulen. Bromscylindern är i regel uppsatt under ramverket eller 
underredet och intager antingen liggande läge, hvilket är vanligast å vagnar, 
eller är den uppsatt lodrätt. Storleken på bromscylindern rättar sig efter 
hjultrycket på det fordon, på hvilket den är uppsatt. 

Alla bromscylindrar äro med afseende på utförande och sätt att verka 
i det väsentliga hvarandra lika, så att en beskrifning af en gäller för dem 
alla; afvikelser förekomma blott i yttre formen och betingas den olika an-
ordningen af de fordon, för hvilka bromscylindrarna äro afsedda. 

1318. Bromscylinder för lokomotiv och vagnar. Bromscylindern, bild 
674, består af själfva cylindern 1, bottnen 4 och locket 6. Tätningen mellan 
kolfven 2 och cylinderväggen erhålles genom tätningslädret 5, som fästes 
vid kolfven genom den vid densamma fastskrufvade brickan 8. Fjäder-
ringen 9 spänner ut tätningslädret mot cylinderväggen. 

Då tryckluft ej är insläppt i cylindern och bromsen är overksam, in-
tager kolfven det läge, bilden utvisar, och kvarhålles i detta genom fjädern 
11. Insläppes tryckluft i cylindern genom hålet 7, förflyttas kolfven åt 
höger, sammanpressande fjädern 11, och bromsblocken tryckas mot hjulen. 
Då tryckluften åter utsläppes, återför fjädern kolfven i dennas ursprungliga 
läge och bromsen lossas. 

1319. För att vid läckning i hufvudledningen den luft, som möjligen 
kan komma till bromscylindern, i följd af att trevägsventilkolfven kom-
mer i rörelse, ej skall förorsaka bromsning, är i den ända af broms- 
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cylindern, där kolfven vid lossade 
bromsar är belägen, upptaget ett 
läckspår 10, långt nog att vid 
detta läge hos kolfven sätta rum-
men på dessa båda sidor i för-
bindelse med hvarandra. Om nu 
läckluft långsamt skulle inkomma 
på kolfvens vänstra sida, passerar 
den genom nämnda spår och ut 
i fria luften, med hvilken rummet 
på kolfvens högra sida alltid står 
i förbindelse, och kolfven flyttas 
ej. Då däremot tryckluft i större 
mängd hastigt insläppes i cylin-
dern, flyttas kolfven förbi spåret 
10, så att tryckluften den vägen 
ej kan utströmma ur cylindern. 

På det att kolfven vid broms-
ning skall komma förbi läckspå-
ret, måste vid bromsningen så 
mycket luft på en gång utsläppas 
ur hufvudledningen, att tryck- 
sänkningen i densamma uppgår 
till minst 0,3 kg per kvcm. Ty 
utsläppes för litet luft, kan det 
inträffa, att kolfven flyttar sig så 
obetydligt, att luften genom lack-
spåret får fri genomgång från 
kolfvens ena sida till den andra. 
Därigenom lossas bromsen å det 
fordon, där detta sker. 

Vid hoptagning af bromsen 
bör mau äfven aktgifva på, att 
kolfslaget ej blir så litet, att vid 
bromsning kolfven ej flyttas förbi 
täckspåret. 

Bromscylindern i bild 674 
är förenad med trevägsventilen 
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675. Bromscylinder med trevägsventil. 1: 9. 
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genom ett rör, som är ingängadt i hålet 
7 i locket. Men trevägsventilen kan äfven 
vara fäst omedelbart på cylindern och 
sker då detta på sätt, bild 675 utvisar. 

1320. Bromscylinder för vagnar.. 
Ofta äro såväl bromscylinder, bromsluft-
behållare som trevägsventil förenade med 
hvarandra, bild 676. Bromsluftbehållaren 
2 är af gjutjärn, och vid dess ena ända 
är bromscylindern 1 fäst och vid dess, 
andra trevägsventilen 3. Ett metallrör S 
i underdelen af bromsluftbehållaren för-
enar trevägsventilen med bromscylindern. 
Genom detta rör strömmar vid bromsning 
tryckluften från bromsluftbehållaren till 
bromscylindern, sedan den först passerat 
genom trevägsventilen eller, då bromsen 
lossas, från bromscylindern genom tre-
vägsventilen ut i fria luften. 

06 	h. Bromsluftbehållare. 
1321. Bromsluftbehållare finnes upp-

[ satt på hvarje med tryckluftbroms försedt 
fordon, och i densamma inledes och finnes 
till hands den tryckluft, som erfordras i 

2 bromscylindern för erhållande af erforder-
d lig bromskraft. Den har sin plats ofvanpå 

eller under ramverk eller underrede. 
Bromsluftbehållaren utgöres af en 

g cylinder och utföres antingen af stålplåt 
eller ock gjutes den. Det senare slaget. 
användes, då bromscylinder och trevägs 
ventil äro fästa omedelbart vid broms- 
luftbehållaren, bild 676. 

Bromsluftbehållarens storlek måste-
städse rätta sig efter storleken af till-
hörande bromscylinder och stå i ett visst 
förhållande till denna, emedan eljest brom-
sarna på de olika fordonen i ett tåg verka 
ojämnt. 

På undersidan af bromsluftbehållaren 
anbringas en rensplugg eller liten aftapp-
ningskran för att möjliggöra urtappandet 
ur behållaren af där samladt vatten. 

i. Lossningsventil. 
1322. En lossningsventil finnes å 

hvarje med tryckluftbroms försedt fordon 
och användes för att vid behof kunna. 
utsläppa tryckluft ur bromsluftbehållaren. 
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och därigenom ur bromscylindern och på så vis lossa bromsen, utan att 
därför behöfva använda förarventilen. 

Lossningsventilen, bilderna 677 och 678, utgöres af huset 2, i hvilket 
finnes en enkel ventil 5 med läderpackningen 6. Under vanliga för-
hållanden håller fjädern 4 ventilen stängd. Medelst ett handtag 8, som 
genom en järntråd är åtkomligt från ömse sidor om vagnen, kan ventilen 
föras från sitt säte, hvarvid tryckluften utsläppes ur bromscylindern eller 
bromsluftbehållaren genom kanalen i och därefter genom hålet 7 till fria 
luften. Slappes järntråden, stänger fjädern 4 ventilen och förbindelsen med 
fria luften afbrytes. 

För lokomotiv och tender äro lossningsventilerna uppsatta i hytten, så. 
att de äro lätt åtkomliga af lokomotivpersonalen. 

1323. På vagnar är lossningsventilen uppsatt antingen omedelbart på 
bromsluftbehållaren eller är den genom en rörledning förenad med det rör, 

som förbinder trevägsventilen med bromsluftbehållaren. 
Genom att öppna lossningsventilen utsläppes därför ej 
omedelbart den i bromscylindern befintliga tryckluften, 
utan först utsläppes luft ur bromsluftbehållaren. Så 

678. Lossningsventil. 

snart i följd däraf trycket i denna blir lägre än i hufvudledningen, intager 
trevägsventilen lossläget och luften tömmes ur bromscylindern genom tre-
vägsventilen på samma sätt, som då bromsarna lossas från lokomotivet. 
Det är således tillräckligt att blott så länge hålla lossningsventilen öppen, 
till dess trevägsventilen blifvit omställd och börjar utsläppa luft ur broms-
cylindern. Hålles lossningsventilen öppen för länge, minskas trycket mer 
och mer i bromsluftbehållaren och hufvudledningen, och tågledningen kan 
på detta sätt . helt och hållet tömmas. 

j. Tryckhållare. 

1324. Tryckhållare användas mera sällan och endast å banor med 
mycket långa och starka lutningar. Deras ändamål är att i långa lutningar 
möjliggöra omladdning af vagnarnas bromsluftbehållare, utan att samtidigt. 
bromsarna behöfva helt lossas och tågets hastighet under omladdningen 
hinna allt för mycket ökas. 

Tryckhållaren, bild 679, utgöres af ventilen 3, ventilhuset i och 4, 
vikten 2, soin belastar ventilen, samt treviigskranen 9. Tryckhållaren är 
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vid 8 genom en rörledning förbunden med trevägsventilens afloppshål och 
behärskar således luftutströmningen från bromscylindern. 

1325. •Då trevägskranens handtag 7 står lodrätt nedåt, utströmmar 
vid lossning luften från trevägsventilen och således från bromscylindern 
genom kanalen 10 utan att behöfva passera ventilen 3, och bromsarna lossas 
således som vanligt. Står handtaget åter vågrätt, är mängden utströmmande 
luft beroende af den viktbelastade ventilen 3. Då vid lossning luften ut-
strömmar ur bromscylindern genom trevägsventilens afloppshål och genom 
rörledningen till tryckhållaren, kommer luften, då trevägskranens handtag 
står vågrätt, att trycka underifrån på ventilen 3. Vikten 2 är så afpassad, 
att ventilen lyftes för tryck, öfverstigande omkring 1 kg per kvcm. Så länge 
den från bromscylindern utströmmande luftens tryck är högre än 1 kg per 

kvcm, är ventilen 3 upplyft och lämnar 
luften aflopp genom den fina hålet 5. 
Då luftens tryck sjunkit till 1 kg per 
kvcm, stänges ventilen och i broms-
cylindrarna kommer således att kvar-
hållas luft af omkring 1 kg per kvcm 
tryck. Hålet 5 göres ej större än om-
kring 1,5 mm i diameter. Andamålet 
härmed är att förhindra, att vid loss-
ningen bromscylindrarna för hastigt 
tömmas, sedan ventilen 3 lyfts. Som 
det dröjer 20 till 25 sekunder, innan 
trycket i bromscylindrarna sjunkit från 

ÿ 	==Z~ y~ 	 fulla ledningstrycket till 1 kg pr kvcm, 
~ 	I  $ 	 hinna bromsluftbehållarna att under 
A 	1 fr 	 denna tid ånyo laddas, och tryckluft , i~~y 	 för ny bromsning finnes tillgänglig, 

M=11111Err 	utan att tågets hastighet under tiden ,II« 	 allt för mycket ökats. 

	

_~ 	 1326. Kranen till tryckhållaren 

	

_=y 	 måste å hvarje vagn omställas för 

111 
hand. Det är därför nödvändigt, då 
tåget kommer till en lutning, i hvilken 

$ 	 tryckhållarna skola användas, att tåget 
stoppas, hvarefter tryckhållarna in-
kopplas å så många vagnar, som an- 
ses79. Tryckhållare. 	behöfligt. Då lutningen passerats 
och tryckhållaren skall försättas ur 
verksamhet, måste därför tåget ånyo 

stoppas. Ar således tryckhållaren å en vagn tillkopplad, kan, sedan loss-
ning från lokomotivet är gjord, det oaktadt bromsen å denna vagn ej lossas, 
med mindre tryckhållaren öppnas för hand. 

k. Bromsrörledningen. 

1327. Bromsrörledningen eller kortare bromsledningen för den genom-
gående tryckluftbromsen omfattar: ledningsröret mellan laftpump och 
öfvertrycksbehållare samt mellan denna och förarventilen jämt lednings-
röret till den senares behållare, ledningsrören till manometern, hufvud-
ledningen, biledningen till bromsluftbehållare och bromscylinder, lednings- 

6 
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680. Vattenafskiljare. 1: 4. 

rör till tryckhållare samt ledningar till tågpersonalens manometer och nöd-
bromsventil. Vid direktbroms tillkomma de för densamma erforderliga led-
ningarna. 

1328. Hufvudledningen omfattar: hufvudrör med vattenafskiljare eller 
stoftsamlare, afstängningskranar och luftbromsslangar. 

A hvarje fordon finnes ett hufvudrör. Detta är i hvardera ändan för-
sedt med en luftbromsslang samt invid denna en afstängningskran. 

För att i möjligaste mån förhindra, att damm och andra föroreningar, 
t. ex. vatten, af luften införas i trevägsventilerna och lätt försätta dessa ur 
tjänstedugligt skick, utgår biledningen till bromsluftbehållaren från en i 
hufvudröret å hvarje med bromsapparater försedt fordon insatt vatten-
afskiljare eller en stoftsamlare. Ofta kunna båda dessa vara förenade, eller 
äro de ersatta med ett T-rör. 

1329. Vattenafskiljare, bild 680. 
Dess anordning framgår af bilden. 
Då luften från ledningsröret inkom-
mer i vattenafskiljarens öfre rum 1, 
minskas dess hastighet på grund af 
rymdförökningen och under tiden hin-
ner det vatten, som medföljer luften, 
att afsätta sig i vattenafskiljarens nedre 
rum 2, från hvilket det aftappas genom 
kranen 3. 

la I  

l‘ 

681. Stoftsamlare. 1: 4. 

Vattenafskiljare uppsättes i allmänhet endast å tender och med broms 
utrustadt lokomotiv. 

1330. Stoftsamlare, bild 681. Denna utgöres i sin enklaste form af 
huset 1 med silen 2 så insatt, att luften, som från hufvudröret strömmar 
genom 3 och 4, måste passera silen för att inkomma i den från 5 till tre-
vägsventileu utgående biledningen. 

1331. Förenad vatten- och stoftsamlare, bild 682 och 683. Den i bild 
682 återgifna är en förbättring af vattenafskiljaren i bild 680. Den skiljer sig 
från denna däruti, att luften under gången från hufvudröret till biled-
ningen vid 2 har att passera en sil 1. Silen är fäst vid en skruf 5 och 
kan därför lätt uttagas för eftersyn och rengöring. 

Mest använd å vagnar är den vatten- och stoftsamlare, som återgifves i 
bild 683. Vid 3 och 4 ansluten till hufvudröret, utgår från 2 biled-
ningen till trevägsventilen. Silen 1 är äfven här fäst vid en skruf 5 och 
är således lätt tillgänglig för rengöring. I hålan 8 samlar sig smuts och 
vatten, som urtappas, om man lossar renpluggen 9. Tryckluften, som 
från hufvudröret inkommer i rummet 7, passerar silen 1 och kommer genom 
kanalen 6 till den vid 2 anslutna biledningen. 
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682. Vatten- och stoftsamlare. 1: 4. 

1332. Afstängnings-
kranar. Som förut nämnts, 
finnes i båda ändar af huf-
vudröret å hvarje fordon 
en afstängningskran. Den 
användes dels för att stänga. 
hufvudledningen i bakre än-
dan af tåget, dels för att 
stänga hufvudledningen, då 
lokomotiv eller vagnar skola 
afkopplas. 

Afstängningskranarna 
äro antingen raka, 34 bild 
634 och 635, eller krökta, 
34 bild 689. 

Afslutas hufvudröret 
vid ett fordons ändar med 
uppåt böjda ståndarrör, bil-
derna 634 och 687, använ- 
das i regel raka kranar. 
En rak kran är öppen, då 

r 	 ~~ r~~' `~~~~ 	VIII'"'`" 	""''I  	dess handtag står vinkelrätt ~.~ s 	 .►r ; twee ..~t 	ININ' ___ -;--_: 	~~III~~ 	 ~NNI~II 	•$ 	mot kranhuset. Däremot är 
1 ÎÎ 110 	 II!Ni~IIII  3 	6 en rak kran stängd, då 

7 j 	re" ~t-~r~ 	''~r ) 	dess handtag står längs med 
~ 	`~"~ 	f 	j  kranen. Ar då, som nästan 
~ 	undantagslöst är fallet, den 

raka kranen uppsatt på ett 
ståndarrör, är kranen öppen, 
då handtaget står vågrätt 
utåt, men stängd, då hand-
taget intager lodrätt läge. 

Vid stängning föres handtaget uppåt. En krökt kran är öppen, om hand-
taget befinner sig i rörledningens riktning, men kranen är stängd, om 
handtaget står vinkelrätt mot rörledningen. I båda fallen peka handtagen 
mellan två med hvarandra kopplade fordon mot hvarandra vid öppna kranar, 
men vid stängda kranar äro de riktade åt samma håll. 

1333. Luftbromsslangar. Den lufttäta förbindelsen mellan hufvud-
rören till två med hvarandra kopplade vagnar erhålles genom slangarna 10, 
bild 634. 

En 	luf tbromsslang, bild 684, utgöres af själfva slangen 1, kopplings- 
ndfven 2 i ena ändan och i den andra en slanghals 3. Vid dessa är gummi-
slangen fäst med skrufbanden 4. Slanghalsen kan vara krökt eller rak, och 
med densamma fastskrufvas slangen vid hufvudröret. 

Slangarnas sammankoppling mellan tvenne vagnar åstadkommes, däri-
genom, att slangarnas kopplingsnäfvar läggas mot hvarandra i nära rät 
vinkel, hvarefter de vridas om, så att de komma i rät linje med hvarandra. 
Bilderna 685 och 686 återgifva ett par med hvarandra hopkopplade kopp-
lingsnäfvar, de förra enligt Westinghouse, de senare enligt New-York. 
Kopplingsnäfvar af båda slagen kunna kopplas med hvarandra. 

I de båda kopplingsnäfvarna äro gummitätningsringarna 3 fästa, hvilka 
vid hopkopplingen ligga mot hvarandra och genom lufttrycket i slangarna 
ytterligare pressas mot hvarandra. Ju större lufttrycket är, desto fastare 

683. Vatten- och stoftsamlare. 1: 4. 
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komma äfven slangarna att vara sammankopplade medelst de i hvarandra 
ingripande klorna 5 och 6. 

A Westinghouse's kopplingsnafve fasthålles tätningsringen genom en 
-hållare 4, som pressas mot ringen medelst skruflocket 7. Tätningsringen å 
New-York-kopplingen fästes på så vis, att den inpressas i ett spår 4. 

684. Bromsslang för tryckluftbroms. 

685. Kopplingsnäfvar Westinghouse. 

2 

zr  1;4- 

1 
686. Kopplingsnäfvar New-York. 

1334. Blindkoppel. Då ett fordon är afkoppladt eller går sist i tåget 
eller då slangarna till angränsande fordon ej äro kopplade med hvarandra, 
skall blindkopplet 1, bild 687, vara påsatt och slangen uppfäst i slangkroken 2, 
om sådan finnes. Blindkopplen äro fästa vid fordonens buffertbalkar. Genom 
användandet af desamma förhindras, att smuts inkommer i bromsledningen. 
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Utseendet af ett blindkoppel framgår 
af bild 688. 

För att skydda slangen dels mot 
torka och dels mot slitning vid infäst-
ningen i slangkroken är slangen införd 
i ett fodral af hampslang. 

1335. Biledningen omfattar led-
ningsr öre t till trevägsventilen, led-
ningsröret till bromsluftbehållaren och 
ledningsröret till bromscylindern. I 
ledningsröret till trevägsventilen är in-
vid hufvudröret insatt en afstiingnings-
kran, med hvilken biledningen kan af -
stängas. Som förut påvisats, är denna. 
kran vid Westinghouse's snabbtrevägs- 

~~+ 	 ventil ersatt med en i denna ventil 
insatt trevägskran. 

Ett eller annat af de till biled-
ningen hörande rören kan vara ute-
lämnadt, beroende på det . inbördes 

687. Blindkoppel och 	688. Blind- läget mellan bromcylinder, bromsluft- 
slangkrok. 	 koppel. 	behållare och trevägsventil. 

1. Direktbroms. 
1336. Med direktbroms eller fullständigare direkt tryckluftbrons menas 

en bromsanordning, vid hvilken tryckluft utan förmedling af någon trevägs-
ventil direkt insläppes i bromscylindern. 

Direktbroms användes för bromsning af lokomotiv och tender och är 
då alltid förbunden med själfverkande tryckluftbroms, dock så att såväl 
direktbromsen som den själfverkande bromsen kunna användas oberoende 
af hvarandra. 

Direktbromsens verkningssätt är detsamma som ångbromsens. Enda 
skillnaden är, att i ena fallet insläppes i bromscylindern luft, i andra 
fallet ånga. 

Till direktbromsen höra direktbromsventil, tryckminskare, säkerhetsventil, 
växelventil och lossningsventil. 

1337. Direktbromsens anordning framgår af bild 689. I denna äro 
New-Yorkbromsens apparater visade, men är anordningen fullt lika för 
1Vestinghousbromsen med den skillnad, som olikheten mellan ett par af 
apparaterna utvisar. 

Från ledningsröret 6 från öfvertrycksbehållaren 5 utgår ledningen 38 
till direktbromsventilen 35, och i denna ledning är tryckminslcaren 36 insatt. 
Från direktbromsventilen utgår vidare ledningen 39, som för till växelventilen 
40 å såväl lokomotiv som tender. Ventilen är insatt i ledningen 23 mellan 
trevägsventilen och bromscylindern. Från ledningen 23 utgår röret 42 till 
säkerhetsventilen 43 och fortsätter å lokomotivet till manometern 44. Loss-
ningsventilen 31 står genom röret 30 i förbindelse med ledningen 23. 

1338. Direktbromsventil New-York, bild 690. Den uppsättes i närheten 
af förarventilen och har fyra olika lägen, nämligen: lossliiget, hvarvid broms-
cylindrarna å lokomotiv och tender sättas i förbindelse med fria luften, om 
tågbromsen är lossad; midtldget, hvarvid förbindelsen med bromscylinder och 

5 
Îy- 
t 
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öfvertrycksbehållare är 
stängd; bromsläget, i 
hvilket tryckluft från 
öfvertrycksbehållaren 

långsamt kan insläp-
pas i bromscylindern, 
samt snabbromsläget, då 
tryckluften hastigt in-
släppes i bromscylin-
dern. 

Ventilen består af 
ventilhuset 3, bromssli-
den 2 och bromshandta-
get 1. Tryckluften från 
öfvertrycksbehållaren 

inkommer genom röret 
10 till rummet 4, och 
medelst bromshandta-
get och sliden släp-
pes luften till broms-
cylindern genom röret 
9 eller efter skedd 
bromsning från denna 
genom hålet 6 till fria 
luften. 

Loss/åget I. Detta 
framställes i bilden. 
Luften strömmar från 
bromscylindern genom 
röret 9 och öppningen 
8 i slidplanet in i slid-
hvalfvet och därifrån 
genom öppningen 7 
och hålet 6 ut i fria 
luften, hvarvid brom-
sen lossas. 

Midt/liget //. Flyt-
tas bromshandtaget till 
midtläget, är förbin-
delsen såväl mellan 9 
och 6 som mellan 9 
och 10 afbruten. Luft, 
som är insläppt i broms-. 
cylindern, förblir där, 
och bromsen kan hål-
las tillsatt under god-
tycklig tid. 

Bromsläget //l. I 
detta läge är kanalen 
8 obetydligt öppen, 
och luft med min-. 
skadt tryck insläppes 
i bromscylindern. Ju 
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mera bromshandtaget vrides åt vänster, desto mera öppnar sliden kanalen 8 
och desto kraftigare bromsning erhålles. 

Snabbromsläget IV. Föres bromshandtaget i sitt yttersta läge till vänster, 
öppnas hela kanalen 8, och tryckluften inströmmar hastigt i bromscylindern 
och verkar med hela det tryck, som kan erhållas. 

1339. Direktbromsventil Westinghouse, bilderna 691-693. Ventilen 
består af ventilhuset 1 och den i detsamma inrymda luftinsläppningsventilen 3 
och luftutsläppningsventilen 4 hvilka öppnas medelst bromshandtaget 5 och 
ansatserna å regleringsaxeln 2 samt stängas af fjädrarna 9 och 10. Aflopps- 

690. Direktbromsventil New-York. 1: 3. 

luften utgår genom 6, vid 7 står ventilen i förbindelse med bromscylindern 
och vid 8 med öfvertrycksbehållaren. 

En läderpackning 16 tätar, där axeln 2 genomgår skiljeväggen mellan 
rummen 12 och 15 och genom fjädern 17 tryckes en ansats å axeln mot 
packningen. 

Ventilerna kunna intaga tre olika hufvudlägen: lossläget, midtlaget och 
bromsläget. 

Loss/äges I, bild 691. Ventilen 4 är nedtryckt, och luften strömmar 
från bromscylindern genom 7 till rummet 14, från detta genom den öppnade 
ventilen till rummet 15 och ut i fria luften genom 6. 
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692. 	 693. 
691-693. Direktbromsventil Westinghouse. 1: 3. 
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Midtläget II, bild 692. I detta läge äro båda ventilerna 3 och 4 stängda, 
och all förbindelse mellan öfvertrycksbehållaren och bromscylindern eller 
mellan denna och fria luften är afbruten. 

Bromsläget ///, bild 693. Föres bromshandtaget från midtläget mot 
bromsläget, öppnas ventilen 3 allt mer och mer, och bromsningen blir 
kraftigare. Ventilen 4 förblir stängd. Luften inkommer därvid från öfver-
trycksbehållaren genom 8 till rummet 11, bild 692, passerar den öppna 
ventilen 3, bild 693, och inkommer i rummet 12; strömmar från detta 
genom kanalen 13 till rummet 14 under ventilen 4 och därifrån genom 7 
bild 691, till bromscylindern. 

Om ventilen 3 på en gång öppnas, därigenom att bromshandtaget 
föres i sitt yttersta läge åt höger, intränger luften hastigt och med hela det 
tryck, som kan erhållas, i bromscylindern, och bromsarna tillsättas med 
kraft, snabbromsning. 

1340. Tryckminskare. Tryckmin- 
.,,, 	 skaren förhindrar, att den luft, som vid 

"y, 	 användning af direktbromsen inkommer 
i    	i bromscylindern, är af för högt tryck. 

b. 	
ÿ„-0 	 Det tryck, luften i bromscylindern genom 

~~ . 	r:: ~~ „~ 	k,~  2 	 tryckminskaren erhåller, är 1-2 kg pr 

A 	r l 	 kvcm lägre än trycket i öfvertrycksbe- 
,'~ r 

*- 

 ks$1 h3 	 hållaren. 

g 	o , s,,   
	 1341. Tryckminskare New-York, bild 

r<> y 	 694. Tryckminskaren består af ventilhuset 
r: 

_\  
	~̂  	 1, fjäderhuset 2, reglerarfjddern 3, reglerar- 6  %rr~~~fir. 	 spindeln 4, reglerarkolfvens spindel 5, tät-

ningsskifvan 6, reglerarkolfven 7 och matar-
ventilen 9. 

När trycket i ledningen 11 till broms-
ventilen och således under kolfeen 7 
sjunker under det, som motsvaras af 
spänningen i fjädern 3, pressar denna 

• 
'''''. -* 	'2 kolfven 7 nedåt, så att spetsen 8 å spin- 

,~ po2,y 	 deln 5 öppnar ventilen 9, hvarvid tryck- r# 	 luft från öfvertrycksbehållaren genom 12 
~

■ 	
och 11 strömmar till bromsventilen. När 

694. Tryckminskare New-York. 1: 2 trycket under kolfven 7 stigit till före- 
skrifven höjd, motsvarande spänningen i 
fjädern 3, pressas kolfven 7 uppåt, hvarvid 

ventilen 9 stänges, dels genom fjädern 10, dels på grund af öfvertrycket 
under densamma. Så snart trycket i ledningen 11 åter sjunker, öppnas 
ånyo ventilen 9 och släpper fram tryckluft från öfvertrycksbehållaren. 

1342. Tryckminskare Westinghouse, bilderna 695 och 696. Ventilen i 
sin helhet består af två delar, matarsliduentilen 8 och tryckreglerarventilen 13. 
Till den förra höra matarventilkolfven 9 och dess fjäder 10. Till den senare 
höra reglerarventilfjädern 14, kopparblecket 17, reglerarkolfven 18 och reglerar-
fjädern 19. 

Bilderna visa ej delarnas verkliga läge i förhållande till hvarandra, ty 
i detta bilda de båda ventilerna rät vinkel med hvarandra och kanalerna 5 
och 6 ligga bakom hvarandra. För vinnande af tydlighet äro emellertid 
ventiler och kanaler utritade, som om de lågo i samma plan. 

Ventilhuset 1 är fäst vid grenröret 2, som vid 4 står i förbindelse 
med öfvertrycksbehållaren och vid 3 med bromsventilen. Då tryckluft 
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genom 4 och 5, bild 695, inkommer i slidskåpet kring sliden 8, trycker 
luften kolfven 9 åt vänster och sammanpressar fjädern 10. Sliden 8 följer 
kolfvens rörelse och öppnar kanalen 7, så att tryckluften genom kanalen 6 
och genom 3 kan strömma till direktbromsventilen. Samtidigt silar luft in 
i rummet 11 utomkring kolfven 9, som ej tätar fullständigt, och kommer 
genom kanalen 12 och den öppna ventilen 13 in i rummet 16 till vänster 
om kopparblecket 17 och därifrån genom kanalen 6 och röret 3 till broms-
ventilen och bromscylindern. Som trycket i bromscylindern och således i 
kanalen 6 småningom ökas öfver föreskrifven höjd, hvilken motsvarar spän-
ningen i fjädern 19, skjuter öfvertrycket å kopparblecket 17 kolfven 18 åt 
höger, sammantryckande fjädern 19, bild 696. Genom fjädern 14 stänges 
ventilen 13, emedan kolfven 18 ej längre håller den öppen. Därigenom 
kan ej mera någon luft strömma från rummet 11 till rummet 16. Men som 
luft fortfar att läcka fram kring kolfven 9, kommer trycket på båda sidor 

695. 	 696. 

695-696. Tryckminskare Westinghouse. 1: 3. 

om denna koff att småningom bli lika, hvarvid fjädern 10 pressar kolfven 
9 och med den sliden 8 i dess ursprungliga läge, och kanalen 7 stänges. 

Men som rummet 16 alltid står i förbindelse med direktbromsventilen, 
kommer hvarje minskning af trycket, som vid bromsning uppstår i led-
ningen till denna, att göra sig gällande i rummet 16, hvarvid spänningen 
i fjädern 19 tar öfverhand, kolfven 18 föres åt vänster och ventilen 13 
tryckes från sitt säte, och på nytt kommer rummet 11 i förbindelse med 
ledningen till bromscylindern och det högre trycket i rummet 11 försvinner. 
Då öppnar sliden 8 åter kanalen 7, och tryckluft från öfvertrycksbehållaren 
inströmmar i bromsledningen, tills trycket i densamma uppnått föreskrifven 
höjd, då sliden på nytt stänger kanalen 7. 

1343. Säkerhetsventil, bild 697. För den händelse tryckminskaren 
skulle läcka, står bromscylindern i förbindelse med en säkerhetsventil, ställd 
för högsta tillåtna trycket. 

Säkerhetsventilen är en vanlig fjäderbelastad ensitsig ventil. Den är 
ofta försedd med ett handtag, hvarigenom säkerhetsventilen kan användas 
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som lossningsventil. Lyftes ventilen medelst hand-
taget, utsläpper säkerhetsventilen luft ur broms-
cylindern långt under det tryck, för hvilket den 

%► 	 1 är inställd, och fastbromsade hjul å lokomotiv 

	

~y 	 och tender kunna därigenom lossas. Vid  • 	
broms- 

• ning i långa lutningar med den genomgående 
s bromsen kan bromsen å lokomotiv och tender på detta sätt 

	

p. 	lossas, så att hjulen ej bli för varma under den långvariga 
bromsningen. 

1344. Växelventil, bild 698. För att samma broms- 

	

\ 	cylindrar å lokomotiv och tender skola kunna användas både 

	

G
` 	för tågbromsen och direktbromsen, är ledningen från trevägs- 

	

6 \ 	ventilen förenad med ledningen från direktbromsventilen 
medelst en växelventil. När endera bromsen användes, stänger 

	

k 	en i denna befintlig dubbelventil ledningen för den andra 

	

S 	bromsen. Härigenom kunna direktbromsen och den genom- 

	

;  k 	gående bromsen användas oberoende af hvarandra. 
É ; 	 Ventilhuset 1 står vid 2 i förbindelse med direktbroms- 

	

;-'; ;  if 	ventilen, vid 3 med trevägsventilen och vid 4 och 5 med 
\-4,==‘,A 	hvar sin bromscylinder. Om endast en bromscylinder an- 

	

M 	vändes, är det ena hålet pluggadt eller förbundet med säker- 
...~~ 

	

.4. 	hetsventilen, t. ex. å tendern, bild 689. Inuti ventilhuset 
st 	 finnes ett cylindriskt foder 7, försedt med hålen 8 och 9, 

och inuti fodret rör sig lufttätt dubbelventilen 6, på båda 
1
'1 
	sidor försedd med läderpackningar 10. 

Användes direktbromsen, pressar tryckluften, som kom- 
697. Säkerhets- mer genom 2, ventilen 6 mot sätet 12, förutsatt att möjligen ventil. 	befintligt tryck på höger sida är mindre än det på vänstra 
sidan. Ventilen stänger därvid förbindelsen mellan trevägsventilen och 
bromscylindern och öppnar på samma gång kanalerna 8, så att tryckluft 
kan släppas från öfvertrycksbehållaren genom direktbromsventilen till broms-
cylindrarna. Användes den genomgående bromsen, pressas ventilen 6 mot 
sätet 11 och tryckluften från bromsluftbehållaren inkommer i bromscylindern. 

1345. Lossningsventilen 	 ,  ~im 
utgöres af en vanlig afstäng- 	~/ 
ningskran och, där den finnes, =~% 	10 re 
är den för såväl lokomotiv som  / 	d amma 
tender uppsatt i förarhytten, c 	i / ,  ~'„ 0v z 	.,t• 	V 	hM.,, 
31, bild 689. Afsikten med 	11111” 	17  It l  	 
densamma är dels att kunna 	L, 
minska trycket i bromscylind  	~' 	12 
rama å lokomotiv och tender 
till förhindrande af hjulringar-
nas alltför starka upphettning 
vid bromsning i långa lutning 	 _=cAl 
ar, dels att vid bromsning med 
tågbromsen helt lossa denna å 
lokomotiv och tender för att kunna bromsa dem med direktbromsen och 
därigenom bättre afpassa bromsningen. I långa lutningar bör därför kranen 
31 å både lokomotiv och tender stå öppen och stängas först mot lutningens 
slut, då den genomgående bromsen ånyo börjar verka. 

1346. Manometer. För att styrkan af direktbromsningen lättare må 
kunna afpassas, är i direktbromsledningen insatt en manometer 44, bild 689. 

i%  . 2, ;e~oar , ~s.~a~,~MINi.
aim 

6 

698. Växelventil. 1: 2. 
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D. Tryckluftbromsars handhafvande och skötsel.') 
1. Allmänna bestämmelser. 

1347. Luftpumpen. Ångcylindrarna skola under gången hållas väl 
smorda med .cylinderolja. 

Vid New-Yorkpumpen skall för hvarje tur smörjkoppen på lilla luft-
cylindern fyllas med cylinderolja, som matas in i cylindern, då pumpen 
arbetar långsamt, och kolfven är på väg nedåt. Stora luftcylindern erfordrar 
mycket litet olja; omkring 10 droppar cylinderolja för hvarje tur är under 
vanliga förhållanden tillräckligt. Under gången få luftcylindrarna smörjas 
endast om varmgång uppstått. Härvid bör ihågkommas, att såväl alltför 
riklig som knapp smörjning gifver sig till känna därigenom, att pumpen 
»råmar». Olja får aldrig insugas genom luftventilerna. 

Smörjdynorna kring kolfstängerna skola städse hållas väl fuktade med 
cylinderolja. 

Om smörjapparaten ej är själfverkande, skall densamma inställas för 
matning och lämna 8-10 droppar, innan pumpen får sättas igång. Igång-
sättningen skall alltid göras försiktigt och med öppen utblåsningskran för 
förtätningsvattnets aflägsnande. 

Vid igångsättning och tills ett tryck af 2 kg erhållits i öfvertrycks-
behållaren, skall pumpen arbeta med 15 högst 20 slag i minuten. Därefter 
bör cylinderutblåsningskranen stängas och ångpådraget ökas, dock aldrig 
mer än som erfordras för det för handen varande arbetet. Dubbelverkande 
pumpar få arbeta högst 70 och enkelverkande högst 90 slag i minuten, 
motsvarande 12 och 15 slag på 10 sekunder. För att uppväga läckning i 
tåget må de förra göra intill 50 och de senare intill 70 slag i minuten. 
Kan ej pumpen härunder vidmakthålla trycket, finnas alltför stora läckor i 
ledningen, för att tåget skall kunna med säkerhet bromsas medelst luftbromsen. 

Med slag förstås öfver allt i detta sammanhang dubbla slag, d. v. s. 
endera kolfvens rörelse fram och tillbaka en gång. 

Efter slutad tjänstgöring och vid hvarje längre afbrott i tjänstgöringen 
skall utblåsningskranen öppnas. 

Pumpregleraren. Hvarje pumpreglerare skall vara inställd för det eller 
de tryck, som få användas. 

Ofvertrycksventilen. Före hvarje tjänstgöringstur skall, innan luft-
pumpen sättes igång, öfvertrycksventilen af lokomotivföraren uttagas och 
rengöras. Skarpa verktyg få härvid ej användas. 

1348. Förarventilen. Förarventilen skall kunna röras lätt i alla lägen. 
Kännes den gå trögt, skall den smörjas, i första hand omkring bromshand-
tagets axel. 

2. Profning af tryckluftbroms. 
a. Profningar i lokomotivstallet. 

1349. Pumpregleraren New-York. Luftpumpen sättes igång med förar-
ventilens handtag i lossläge och kranen till lågtrycksregleraren öppnas, d. y. s. 
dess handtag ställes tvärs för ledningsröret. Pumpen skall då stanna, när det låga 
ledningstrycket (2 kg) är uppnådt. Samtidigt tillses att öfre afloppshålet å pump-
reglerarens ångventilhus är öppet, samt att pumpen sätter sig igång, så 
snart trycket i hufvudledningen sjunker. Trycksänkning kan ske genom 

1) Efter utaf maskindirektören vid femte distriktet utfärdade, för malmtåg gällande 
bestämmelser. 
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att öppna aftappningsventilen å öfvertrycksbehållaren eller någon kran i 
hufvudledningen. För att utröna, om regleraren är tillräckligt känslig, bör 
denna tryckminskning vara helt obetydlig. Kranen till lågtrycksregleraren 
stinges därefter, och pumpen skall nu börja arbeta och fortsätta, tills det 
höga ledningstrycket (4 kg) är uppnådt, då den bör stanna. Därpå under-
sökes högtrycksregleraren på samma sätt som förut lågtrycksregleraren. 

1350. Pumpregleraren Westinghouse. Profningen utföres på samma 
sätt, men pumpen skall med förarventilens handtag i gångläge stanna, då 
öfvertrycket i förra fallet är 3,5 kg och i det senare 5,5 kg. 

1351. Förarventilen New-York. 1). Först ställes handtaget i lossläget, 
hvarvid den svarta och den röda visaren å dubbla manometern skola visa 
samma tryck. Ingen blåsning genom ventilens afloppshål bör förekomma. 

2). Handtaget ställes i gångläget. Den röda visaren skall nu skilja 
sig från den svarta och visa omkring 1,5 kg högre tryck, hvarefter bägge 
visarna skola stiga, tills den svarta står på 4 kg och den röda på 5,5 kg. 
Då lågtryck användes, skall den svarta visa 2 kg och den röda 3,5 kg. 
Ingen blåsning genom ventilens afloppshål bör förekomma. Om öfvertrycks-
ventilen blifvit rengjord och är i godt skick, samt pumpregleraren ställd 
för 4 kg, men ledningstrycket i detta läge stiger öfver 4 kg, är sliden läck. 
Förarventilen bör utbytas, om läckningen är afsevärd. 

3). Handtaget föres till midtliget. Finnas inga afsevärda läckor i 
hufvudledningen, bör den svarta visaren stå i det närmaste oförändrad. 
Stiger den svarta visaren, läcker sliden i detta läge. Om sliden för öfrigt 
är tät, bör ingen blåsning förekomma genom ventilens afloppshål. 

4). Handtaget vrides till första bromsläget. Om luften då strömmar 
ut genom afloppshålet, tills en trycksänkning af 0,2 kg ägt rum i hufvud-
ledningen, och luftutströmningen därefter alldeles upphör, äro förarventilens 
behållare, dennas rörledningar och afstängningskolf täta. Handtaget föres 
därefter till lossläget och sedan till andra bromsläget. När nu en tryck-
sänkning af omkring 0,4 kg ägt rum, skall likaledes luftutströmningen upp-
höra. På samma sätt förfares med profning i tredje, fjärde  och femte broms-
lägena, hvarvid de olika trycksänkningarna böra vara omkring 0,6, 0,9 och 
1,2 kg. Ar detta händelsen, arbetar afstängningskolfven väl. Om den lilla 
sliden är tät, skall ingen luftutströmning förekomma, sedan ofvannämnda 
trycksänkningar ägt rum. Finnas inga afsevärda läckor i hufvudledningen, 
skall den svarta visaren efter trycksänkningarna icke falla nämnvärdt. 

Är afstängningskolfven felaktig på så vis, att den ej afstänger luftut-
strömningen, eller om lilla sliden är läck, kan förarventilen likväl användas 
med godt resultat, om, sedan önskad trycksänkning erhållits, handtaget 
ställes tillbaka i midtläget. 

1352. Förarventilen Westinghouse. Profningen utföres i hufvudsak 
på samma sätt som i förra fallet med den skillnad, som betingas, dels af 
att vid bromsning handtaget måste återföras till midtläget, dels af- att 
pumpregleraren åverkas af trycket i öfvertrycksbehållaren. 

1353. Öfvertrycksventilen. Efter ventilens rengöring sättes pumpen 
igång med bromshandtaget i lossläget. Sedan ledningstrycket uppnåtts, 
ställes handtaget i gångläget. Om öfvertrycksventilen är tillförlitlig, skall 
pumpen arbeta, tills trycket i öfvertrycksbehållaren med ungefär 1,5 kg 
öfverstiger ledningstrycket. Så snart trycket i hufvudledningen och öfver-
trycksbehållaren sjunkit, skall pumpen åter börja arbeta. 

1354. Öfriga bromsapparater och rörledningar. Vid högtryck göres 
ungefär 1,2 kgs trycksänkning i hufvudledningen (femte bromsläget å New-
Yorkförarventilen). 
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Står bromscylindern i förening med manometer, skall denna nu visa 
3-3,3 kg. Under det bromsen är tillsatt, bör man undersöka bromsled-
ningen och öfvertyga sig om, att trevägsventilens slid ej läcker. Samtliga 
bromsblock skola trycka hårdt mot hjulringarna. Om luftpumpen nu arbetar, 
är detta tecken till, att läckor finnas i ledningen mellan pumpen och öfver-
trycksbehållaren eller mellan den senare och förarventilen. Bromskolfvens 
slaglängd bör vara minst lys  och högst 2/R  af bromscylinderns längd. Vidare 
skall tillses, att handbromsens dragstång ej verkar hindrande_ för broms-
kolf vens rörelse. 

Sedan bromsen varit tillsatt i 5 minuter, böra, om bromscylindern och 
ledningen från trevägsventilen äro täta, bromsblocken fortfarande sitta till. 
Trycket i bromscylindern bör ej heller hafva sjunkit mer än 1 kg. Om 
rörledningarna för öfrigt äro tillräckligt täta, skall trycket i hufvudledningen 
(den svarta visaren) ej hafva sjunkit nämnvärdt. 

Bromshandtaget lägges nu i lossläge under 1-2 sekunder och föres 
därefter till gångläget. Bromsen skall då lossa, och blocken få ej ligga till 
mot hjulen. Efter lossningen bör ingen luftutblåsning förekomma från 
trevägsventilens afloppshål. 

Läckningen i hufvudledningen å ensamt lokomotiv med tender får 
aldrig vara större, än att luftpumpen kan underhålla trycket genom att 
arbeta högst 8 slag i minuten. 

Såväl innan lokomotivet utgår till tjänstgöring som efter slutad sådan, 
skall vid fullt tryck dels aftappningsventilen å öfvertrycksbehållaren, dels 
båda afstängningskranarna i hufvudledningen öppnas, så att vatten och oren-
lighet må utblåsas. 

b. Profning et tåg. 

1355. Behof af profning. Före afgång från utgångsstation äfvensom 
vid hvarje tillfälle, då lokomotiv varit frånkopplade, hufvudledningen af någon 
orsak varit afstängd, eller luftbromsapparaterna förändrats, eller när helst 
finnes anledning misstänka, att fel eller skada uppstått, skall luftbromsen ovill-
korligen profvas. Profningen skall alltid omfatta hela tåget. 

1356. Lednings- och öfvertryck. Innan koppling till tåget får ske, 
skall å lokomotivet finnas föreskrifvet lednings- och öfvertryck. Förarven-
tilens handtag skall vara ställdt i midtläge. 

1357. Koppling af bromsledningen. Hopkoppling af bromsledningen 
å ett tåg skall börja från sista vagnen i tåget. Bakre afstängningskranen 
å denna stänges. I mån som hopkoppling sker, böra alla andra afstäng-
ningskranar öppnas. Slangarna mellan hvar tionde eller tolfte vagn kopplas 
dock ej. Afstängningskranarna å ömse sidor om dessa ställen äfvensom 
i främre ändan af första vagnen hållas stängda, tills luften skall påsläppas. 
Kranarna skola alltid öppnas varsamt, och detta äf ven om tryckluft ej 
finnes i ledningen. 

Vid koppling af slangarna skall tillses, att tätningsringen i hvardera 
kopplingsnäfven är hel. Skadade tätningsringar åstadkomma stundom svåra 
läckor och måste därför genast utbytas. Koppling af slangarna skall ske 
utan våld och med iakttagande af, att gummipackningen ej vrides ur sitt läge. 

Innan slangar med hopfrusna kopplingsnäfvar få isärtagas, skall isen 
upptinas. Detta bör alltid göras med stor omtanke, enär för stark värme 
förstör såväl slangarna som tätningsringen i kopplingsnäfvarna. 

På vagnar, å hvilka luftbromsen är felaktig, skall densamma stängas. 
Förefinnes fel å hufvudröret till någon vagn, måste denna frånkopplas 
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tåget. Om i godståg tre eller flere vagnar med endast rörledning eller med 
afstängd broms skulle komma att stå intill hvarandra, skall tåget växlas om. 
Där så påfordras, skola bromsblocken hoptagas, om tiden medgifver detta. 

1358. Tillkoppling af lokomotiv. När ledningen på förenämnda sätt 
är hopkopplad och undersökt samt främre afstängningskranen å första 
vagnen blifvit stängd, får lokomotivet tillkopplas. Innan koppling sker, 
bör dock alltid afstängningskranen i bakändan af lokomotivet eller tendern 
öppnas, för att vatten och orenlighet må utblåsas. Kranen stänges därefter 
och slangarna hopkopplas. Då två lokomotiv med verksam luftbroms 
användas för framförandet af tåg, skall luftbromsledningen dem emellan 
vara sammankopplad, och genomblåsning hafva ägt rum, innan koppling 
till tåget får ske. Sedan kopplingen mellan lokomotivet och första vagnen 
verkställts, och afstängningskranarna dem emellan öppnats, hvarvid den 
svarta visaren faller, skall förarventilens handtag ställas i lossläge. Härvid 
sjunker den röda visaren till eller under det föreskrifna ledningstrycket. 
Om så ej är fallet, visar detta, antingen att endast ett fåtal vagnar blifvit 
tillkopplade, eller ock att ledningen blifvit afstängd i närheten af lokomotivet. 
Medföres endast ett mindre antal luftbromsvagnar, bör handtaget omedel-
bart föras till gångläget, för att ej hufvudledningen må erhålla för högt 
tryck. I vanliga fall bör däremot handtaget kvarstå i lossläge, tills led-
ningen genom hela tåget blifvit laddad. 

Vid New-Yorkförarventilen stannar pumpen, när ledningstrycket är 
uppnådt. Handtaget lägges då i gångläge för upptagande af öfvertrycket. 

Vid Westinghouseförarventilen bör under laddning pumpen regleras 
för hand, tills ledningstrycket uppnåtts. Med handtaget i lossläge kan i 
annat fall lätt för högt ledningstryck erhållas. 

1359. Två lokomotiv för tåget. När två med luftbroms försedda 
lokomotiv framföra tåg, skall luftbromsen skötas från det främre lokomo-
tivet. Innan koppling till tåget sker, bör föraren å koppellokomotivet tillse, 
att ledningen å det senare blir väl genomblåst. 

A koppellokomotiv med New-Yorkbroms skall kranen under förarven-
tilen i hufvudledningen  vara stängd, men pumpen arbeta. Skulle det blifva 
nödvändigt för föraren å koppellokomotivet att bromsa tåget, måste furst 
nyssnämnda kran öppnas. Med Westinghousebroms skall kranen under förar-
ventilen i ledningen från öfvertrycksbehållaren vara stängd och trycket 
i denna underhållas. I händelse så påfordras, kan föraren å koppellokomo- 
tivet här på vanligt sätt bromsa tåget. 

1360. Undersökning af hufvudledningen. Rörledningar och slangar 
undersökas nu, att de äro täta. Alla hopkopplade slangar skola hänga fritt. 
Vid första särkopplingen i tåget (stycket 1357) öppnas afstängningskranen å 
vagnen åt lokomotivet till, dels för att smuts och orenlighet må utblåsas, dels för 
att trevägsventilerna genom den häftiga bromsningen må blifva lättrörligare, 
men särskildt för att öfvertyga sig om, att rörledningen är fullt öppen. 
Skulle densamma vara delvis täppt, t. ex. af isbildning eller annan an-
ledning, märkes detta därigenom, att luftutströmningen aftager i styrka, 
sedan kranen en stund stått öppen. Efter denna undersökning stänges 
kranen, slangarne kopplas, och afstängningskranarna öppnas, först den å 
vagnen närmast lokomotivet, sedan den andra. Undersökningen af vagnarna 
fortsättes och vid följande särkopplingar tillses på enahanda sätt, att led-
ningen är fullt öppen. Vid sista vagnen tillses, att bakre afstängnings-
kranen är stängd och tät, samt att manometern, där sådan limes, visar 
föreskrifvet ledningstryck. När allt är i behörig ordning, skall luftbroms-
profning äga rum. 
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För att underlätta upptäckandet af läckor i luftslangarna böra skruf-
kopplen mellan vagnarna vid profningen vara sträckta. 

1361. Profning. Sedan alla slangar kopplats, afstängningskranarna 
utom den bakre å sista vagnen öppnats, tågets hufvudledning laddats, och. 
vederbörligt ledningstryck aflästs å manometern i vagn med dylik, till-
sättes bromsen genom en trycksänkning af omkring 0,6 kg. Snabbroms 
ring får härvid ej användas. Sedan hvarje vagn blifvit undersökt, och 
därvid sådana bromsar afstängts, som ej gått till, haft för stor eller för 
liten slaglängd eller varit på annat sätt felaktiga, lossas bromsarna genom 
att bromshandtaget ställes i lossläge, hvarefter hvarje vagn ånyo undersökes. 
Bromsblocken böra nu vara loss A de vagnar, å hvilka bromsen ej lossat, 
skall den afstängas. 

Upptäckta felaktigheter böra om möjligt afhjälpas, hvarefter luftbroms 
profningen förnyas. Denna får ej afslutas, förrän luftbromsen är i veder-
börlig ordning. 

När luftbromsprofning äger rum, skall föraren förvissa sig om, att brom-
sen å lokomotiv och tender sättes till och lossar samtidigt med tågbromsarna, 
samt att slangarna mellan lokomotiv, tender och första vagnen äro täta. 

1362. Profning i lutning. Om afkoppling af luftbromsvagnar skall. 
ske eller luftbromsprofning måste göras å plats, där banan lutar, så att 
tåget ej står stilla utan att vara bromsadt, förfares på följande sätt: 

Sedan tåget stoppats medelst vanlig bromsning, ökas trycksänkningen 
till 1,2 kg, så att fullbromsning inträder. För att tåget sedan vid luftbrom-
sens lossning ej må sätta sig igång, bör handbromsen tillskrufvas å tendern 
och, om så erfordras, äfven å ett par vagnar, hvarefter profningen utföres 
på vanligt sätt. 

1363. Särskild profning. Om plattslitning af hjulringar ägt rum, eller 
då felaktigheter förmärkts eller misstänkas förefinnas å någon luftbroms, 
skall särskild luftbromsprofning omedelbart företagas. Därvid göres en full-
bromsning, hvarefter samtliga bromsar undersökas, särskildt de, som befaras 
vara felaktiga. Sedan ställes bromshandtaget i gångläge. Är nu luftbromsen 
i godt skick, skola samtliga bromsar lossa och hufvudledningen laddas på 
för visst vagnantal i tåget angifven tid, räknadt från det ögonblick, hand-
taget lägges i gångläge, tills fullt ledningstryck är uppnådt. 

3. Tryckluftbromsars handhafvande och skötsel i tåg. 

a. Ledningstryck. 

1364. Felaktigt ledningstryck. Trycket i hufvudledningen bör alltid 
hållas så nära det högsta tillåtna som möjligt och bör därför ständigt iakt-
tagas. Om det under tågets gång råkar blifva högre än det föreskrifna, 
bör bromshandtaget ställas i lossläge, tills trycket så småningom nedgått. 
Vid Westinghouseförarventilen bör därvid ångpådraget till pumpen stängas. 

Har under växling ledningstrycket blifvit högre än det föreskrifna, 
skall det bestämda trycket återställas genom upprepade bromsningar och 
lossningar, innan tåget får afgå. Har ledningstrycket benägenhet att falla, 
då bromshandtaget står i gångläge, skall det ställas i lossläge för att hindra 
bromsarnas tillsättande. 

Om vid New-Yorkförarventilen med pumpreglerare den senares fjäder 
är för mycket spänd eller i sig själf för styf, orsakas häraf för högt led-
ningstryck. Detta blir däremot för lågt, ifall fjädern är för litet spänd eller 
för vek. Är vid Westinghouseförarventil öfvertrycksventilens fjäder för vek 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



604 

eller för styf, blir i förra fallet ledningstrycket för högt i det senare för 
lågt. Slutligen kan manometern vara felaktig. 

1365. Olika ledningstryck. Om å viss bandel användes högre lednings-
tryck, än hvad som under fortsättningen af tågets gång bör hållas, skall å 
sista stationen vid sagda bandel samtliga vagnars bromsluftbehållare töm-
mas, hvarefter laddning sker till det låga ledningstrycket. 

1366. Ledningstryck vid köld. Vid stark kyla förorsakas stor läck-
ning i tåget, därigenom att slangarna och deras packningsringar äro styfva 
och därför ej åstadkomma god tätning. Särskildt brukar läckningen vara 
anmärkningsvärd vid afgång från utgångsstationen. Erfarenheten visar 
dock, att tätningen blir bättre, sedan tåget varit igång någon tid. 

1367. Otät öfvertrycksventil. Kan ej vid New-Yorkförarventilen öfver-
tryck hållas under gången, eller stiger vid Westinghouseförarventilen lednings-
trycket, med handtaget i gångläge, öfver det föreskrifna, är öfvertrycks-
ventilen otät. För att då kunna uttaga och rengöra densamma, måste tåget 
stannas, hvarefter ångpådraget till luftpumpen afstänges, bromshandtaget 
å New-Yorkförarventilen ställes i lossläge, kranen å tendern stänges och 
öfvertrycksbehållaren tömmes genom att öppna främre afstängningskranen 
å lokomotivet. 

Vid Westinghouseförarventilen stängas kranen under förarventilen i 
ledningen från öfvertrycksbehållaren och afstängningskranen å tendern, hvar-
efter hufvudröret tömmes genom att ställa bromshandtaget i snabbromsläget. 

1368. Profning under gång. Vid afgång från plats, där uppehåll 
gjorts, skall föraren alltid öfvertyga sig om, att ledningen är öppen längs 
hela tåget. För den skull ställes bromshandtaget i gångläge, fullt öfvertryck 
tages upp, och det rådande ledningstrycket iakttages noga, hvarefter hand-
taget ställes i lossläge. Vid ett tåg om t. ex. 30 till 35 malmvagnar bör då 
ledningstrycket ej stiga mer än omkring 0,2 kg, ifall ledningen är öppen längs 
hela tåget. Är däremot denna afstängd å något ställe, stiger ledningstrycket 
mera och blir högre, ju längre fram i tåget afstängning ägt rum. Denna 
profning bör alltid företagas, när ovisshet råder om, huruvida ledningen är 
öppen eller ej. 

Skulle fortfarande tvekan råda härom eller om bromskraftens tillräck-
lighet, bör en vanlig bromsning med trycksänkning af ungefär 0,6 kg 
omedelbart göras, hvarjämte luftutströmningen från förarventilen uppmärk-
samt iakttages. Består tåget af omkring 30 malmvagnar, skall utströmningen 
taga en tid af 16 till 18 sekunder och för 20 vagnar 10 till 12 sekunder, 
ifall ledningen är öppen längs hela tåget. Är detta händelsen, och kännes 
tydlig verkan af bromsvingen, bör bromshandtaget genast läggas i lossläge, 
där det får stanna, tills alla bromsar gått loss och ledningen åter blifvit 
laddad. Vid Westinghouseförarventil måste härunder aktgifvas på, att 
pumpen icke arbetar så fort, att ledningstrycket blir för högt. För profvets 
skull behöfver icke regulatorn å lokomotivet stängas. 

Skulle hufvudledningen vara afstängd på något ställe i tåget, försiggår 
luftutströmningen på mindre tid än ofvan angifvits, och denna blir kortare, 
ju längre fram i tåget afstängning skett. Så snart afstängning förmärkes 
eller befaras, skall tåget stoppas, och särskild luftbromsprofning (stycket 
1363) företagas. 

Sedan laddning af tåget ägt rum, skall bromshandtaget ställas i gångläge, 
där det bör stå under gång. 

Äro läckorna i tåget afsevärdt stora, såsom vid stark kyla, bör handtaget 
ställas i lossläge för att hindra, att bromsen går till på grund af läckning ur 
hufvudledningen, men bör härvid ledningstrycket alltid noga uppmärksammas. 
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b. Bromsning. 
1369. Bromsning verkställes genom att medelst förarventilen utsläppa 

luft ur hufvudledningen. Ju större trycksänkningen göres i denna, desto 
kraftigare blir bromsningen. 

1370. New-Yorkförarventilen. Vid New-Yorkförarventilen ställes broms-
handtaget i något af bromslägena, hvarefter ventilen själf afstänger luft-
utsläppningen, då trycksänkningen nått den af bromsläget beroende stor-
leken. Emellertid är vid ett och samma bromsläge tryckminskningen ofta 
olika för olika förarventiler, hvadan man bör genom försök skaffa sig visshet 
om, hvilka lägen bromshandtaget till den för tillfället använda förarventilen 
bör intaga för att åstadkomma önskade trycksänkningar i hufvudledningen. 
Af samma skäl bör, då styrkan af en viss bromsning skall angifvas, detta 
göras genom att i tiondels kilogram uppgifva trycksänkningen i hufvud-
ledningen. 

Ar New-Yorkförarventilen så tillvida felaktig, att den icke själf afstänger 
luftutströmningen ur hufvudledningen, utan detta måste åstadkommas genom 
att föra bromshandtaget mot midtläget, bör .denna rörelse utföras lång-
samt för att så mycket som möjligt efterlikna själfafstängningen. 

1371. Westinghouseförarventilen. Westinghouseförarventilen är ej 
själfafstängande, utan måste bromshandtaget alltid, sedan veder-
börlig trycksänkning ägt rum, föras tillbaka och ställas i midt-
läget, för att luftutströmningen ur hufvudledningen skall upp-
höra. Trycksänkningen vid vanlig bromsning är således vid denna ventil 
beroende på, huru lång tid handtaget får stanna i bromsläget, innan det 
återföres till midtläget. 

Hvilken förarventil, som än användes, är det dock nödvändigt att vid 
bromsning genom iakttagande af manometern förvissa sig om storleken af 
trycksänkningarna. 

Verkan af bromsningen är emellertid beroende icke blott på storleken 
af trycksänkningen, utan älven af den hastighet, hvarmed broms-
handtaget förflyttas till de olika bromslägena. Vid snabbare förflyttning 
blir i allmänhet. bromsningen kraftigare. 

1372. Långsam bromsning. Vid mycket långsam förflyttning af broms-
handtaget sker luftutsläppning ur hufvudledningen så långsamt, att vid 
mindre lättrörliga trevägsventiler tryckluft från behållaren läcker förbi ven-
tilkolfven utan att förflytta denne. Eller ock flyttas nämnda koff så litet, 
att tryckluften, som inkommer i bromscylindern, läcker ut genom läcknings-
spåret utan att tillsätta bromsen. Samma är förhållandet vid mycket små 
trycksänkningar. Bromsning bör därför tydligen icke utföras på någotdera 
af dessa sätt. 

1373. Hastig bromsning. Vid mycket hastig förflyttning af broms-
handtaget uppkommer en luftvåg, som sätter till särskildt de bromsar, som 
styras af lättrörliga trevägsventiler. Om trycksänkningen ej varit tillräckligt 
stor, lossa emellertid dessa bromsar kort efter det luftvågen passerat, enär 
trycket i själfva vågen varit mindre än i hufvudledningen för öfrigt. Dylik 
bromsning får ej heller förekomma. 

I allmänhet bör tagas som regel att utföra bromsningen lugnt, 
men utan släpighet och med en trycksänkning af för vanlig bromsning 
0,3-0,6 kg vid bromsning med högtryck och 0,2-0,3 kg, då lågtryck 
användes. 

1374. Olika slags bromsning. Man skiljer mellan tre olika slags broms- 
ningar, nämligen vanlig bromsning, fullbromsning och snabbromsning. 
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För att åstadkomma  vanlig bromsning göres en trycksänkning af 
0,3-0,6 kg vid högtryck och 0,2-0,3 kg vid lågtryck. Den mindre tryck-
sänkningen användes vid tåg af måttlig storlek och vid liten hastighet. 
Bromsarna tillsättas då långsamt till half styrka, d. v. s. trycket i broms-
cylindrarna uppgår vid högtryck till högst 2,0 kg på kvcm och vid lågtryck 
till 0,8 kg. 

För att ernå fullbromsning göres vid högtryck en trycksänkning af 
omkring 1,0 kg och vid lågtryck 0,5 kg. Bromsarna tillsättas nu långsamt 
med full styrka, d. y. s. trycket i bromscylindrarna uppgår till det högsta 
möjliga eller i förra fallet vid stor slaglängd till 2,7 kg och vid liten slag-
längd till 3,4 kg på kvcm och i senare fallet till 1,4 och 1,7 kg. 

Snabbromsning erhålles vid en hastig trycksänkning af minst 1,5 kg 
genom att föra bromshandtaget med ett grepp till snabbromsläget, och låta 
det kvarstanna där. Bromsarna tillsättas då hastigt med full styrka. Äro 
trevägsventilerna försedda med snabbromsanordning, snabbtrevägsventiler, I 
tillsättas bromsarna betydligt hastigare, än hvad händelsen är vid de enkla 
ventilerna. Vid vanlig bromsning förhålla sig emellertid de snabbverkande 
ventilerna ej annorlunda än de enkla. Snabbromsning är en mera våldsam åt-
gärd och får därför ej användas, annat än då öfverhängande fara kräfver ett 
hastigt stoppande af tåget. 

1375. Upprepade trycksänkningar. Den vanliga bromsningen kan 
erhålla ökad styrka genom att trycksänkningen upprepas en eller två gånger. 
Detta får dock ej göras, förrän luftutströmningen genom förarventilen efter 
den föregående trycksänkningen upphört. 

Största sammanlagda trycksänkning, som bör göras vid någon broms-
ning, är 1,5-2 kg, emedan då samma tryck erhålles i både bromscylindern 
och bromsluftbehållaren, hvadan någon vidare ökning af bromskraften tyd-
ligen icke kan ifrågakomma. Att ytterligare släppa ut luft ur hufvud-
ledningen är därför endast onödigt slöseri med luft. 

1376. Särslitning af tåg. Slites tåget isär; tillsättes bromsen ögon-
blickligen af sig själf med full styrka. Sedan tåget stannat, skall sista 
afstängningskranen å främre delen af tåget stängas. Därefter lossas bromsen, 
hvarefter främre delen af tåget backas och hopkopplas med den bakre. 
Brustna slangar utbytas. Före hopkopplingen af luftbromsslangarna öppnas 
kranen åt lokomotivet till, så att främre delen af tåget blir bromsad, såsom 
fallet är med bakre delen. Därefter sker kopplingen af slangarna på före-
skrifvet sätt och bromsarna lossa. 

1377. Hoptagning af bromsblock. Befinnes nödigt hoptaga broms-
blocken å något fordon, skall biledningskranen å denna stängas, och bromsluft-
behållaren tömmas för att hindra, att bromsen sättes till och möjligen för-
orsakar missöde. Sedan hoptagning skett, öppnas biledningskranen, och tid 
gifvés bromsluftbehållaren att åter laddas. 

c. Bromsning af godståg. 

1378. Försiktighet vid bromsning. Stor försiktighet skall alltid iakt-
tagas vid bromsning af tåg, försedt med luftbroms. Bromsning bör ej ske 
omedelbart efter det ångan afstängts, utan först sedan spänningar i drag-
inrättningar och buffertar hunnit utjämnas. I stigningar blifva kopplen 
härvid sträckta, men i lutningar och vanligen äfven å vågrät bana slaka. 
I förra fallet säges tåget vara sträckt, i det senare hoptryckt. Sträckningen 
försiggår vanligen i riktning från lokomotivet, men hoptryckningen i rikt-
ning mot detsamma. Fortledningen af dess rörelser sker ofta med större 
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hastighet än den, hvarmed bromsarna tillsättas vid vanlig bromsning, och 
detta förhållande är anledningen till, att draginrättningar så lätt gå sönder, 
om oförsiktig bromsning sker under det tåget sträckes, eller om oförsiktig 
lossning äger rum, under det tåget är hoptryckt. 

1379. Stannande å station. För tunga godståg bör hastigheten vid in-
gåendet å stationsområde så afpassas, att den ej öfverstiger 20 km i tim-
men. Om lokomotivet är försedt med direktbroms, är det då tillräckligt 
använda denna för att bringa tåget till stopp. 

Saknas direktbroms, skall för att stanna tåget göras en trycksänkning, 
om högtryck användes, om minst 0,4 kg och vid lågtryck 0,3 kg. Bromsen 
får icke lossas, förrän tåget har stannat. 

1380. Bromsning i starka lutningar. När tåget rullar i en lång lut-
ning, och hastigheten vill blifva för stor, bör behöflig minskning af densamma 
ske genom en bromsning, hvilken således i regeln måste vara kraftig. All-
deles förkastligt är att göra svaga och långvariga bromsningar. Det kan näm-
ligen då inträffa, att bromsen sättes till endast å ett fåtal vagnar. Vid 
ytterligare trycksänkning antingen genom förarventilen eller på grund af 
den städse pågående läckningen i hufvudledningen eller slutligen till följd 
af trycklufts öfvergång från behållare till bromscylinder genom läckande 
trevägsventiler kan därvid bromsningen på en eller annan vagn blifva 
för hård, så att fara uppstår vid tomma vagnar för plattslitning af hjul-
ringar och vid lastade för lossnande hjulringar på grund af för stark upp-
värmning. 

För att ej otillbörligt uppvärma hjulringarna böra bromsarna lossas 
efter det 1 högst 2 km tillryggalagts. Lossning får dock ej företagas, 
förrän hastigheten minskats så mycket, att tillräcklig tid erhålle s 
för laddning af hufvudledningen till föreskrifvet tryck, innan 
nästa bromsning behöfver göras. Före lossningen skall direktbromsen 
å lokomotivet eller handbromsen å tendern tillsättas, eller också lossas luft-
bromsen å både lokomotiv och tender. Eljest händer lätt, att under lossning 
ryckningar uppstå, som kunna sönderslita draginrättningar. 

För att ej lokomotiv- och tenderhjulringarna skola upphettas för mycket, 
bör bromsen å desamma lossas, under det tågbromsarna äro tillsatta. 

Vid lossning skall bromshandtaget stå i lossläge, tills fullt tryck åter 
erhållits i hufvudledningen. Innan bromsning ånyo företagas, skall broms-
handtaget stå i gångläge under ett par sekunder för att vid New-Yorkventilen 
dess behållare må hinna laddas och vid Westinghouseventilen manometern 
angifva verkliga trycket i hufvudledningen. Lossning bör helst företagas 
å sådana ställen af banan, där tågmotståndet är störst, t. ex. i bankrök-
ningar, eller där lutningen är liten. 

1381. Tryckhållare. Förekomma så starka lutningar (minst 20 : 1000), 
att tryckhållare måste användas, skall för hvarje gång bestämmas huru 
många af dessa, som skola tagas i användning. 

Då ett tåg med verksamma tryckhållare gör uppehåll, skola alla 
dessa bringas ur verksamhet. Sedan bromsen lossats, tillsättas de åter, när 
så erfordras. 

För att i ett obromsadt tåg med säkerhet kunna afgöra, om tryckhållarna 
äro i verksamhet eller ej, göres en bromsning, hvarefter lossas. A den eller 
de vagnar, där bromsblocken då sitta till, äro tryckhållarna i verksamhet. 

1382. Handbromsning. Då handbromsar användas i tåget, bör tillses, 
dels att de efter företagen bromsning lossas, så att plattslitning af hjul-
ringar undvikes, dels att under gång i lutningar bromsen ej får sitta till 
så länge, att hjulringarna blifva för starkt upphettade. 
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Om tåget stannat i lutning, och lokomotivet skall frånkopplas för 
växling, får det ej gå från tåget, förrän tillräckligt antal handbromsar å 
det senare blifvit tillsatta. 

1383. Backning af tåg. Vid backning af tåg får bromsning ej ske, 
förrän tåget är sträckt, och bör då utföras medelst en enda trycksänkning. 

Finnes luftbroms endast å lokomotivet eller å de närmast detta gående 
vagnarna, får backning ej företagas, utan att nödigt antal handbromsar i 
andra ändan af tåget äro bemannade. Tillsättning af dessa bromsar sker 
på signal och böra de tillsättas före luftbromsen. 

1384. Bromsning af okänd anledning. Märker föraren, att luftbromsen 
sättes till utan hans åtgörande, skall bromshandtaget genast sättas i midt-
läget. Härigenom bibehålles öfvertryck för lossning och laddning. Har 
tåget gått itu, skall bakre afstängningskranen på främre delen af tåget 
stängas, hvarefter bromshandtaget ställes i lossläge, tills bromsarna blifvit 
lossade. Med laddning af bromsluftbehållarna bör däremot anstå, tills främre 
delen af tåget backats och hopkopplats med bakre delen af tåget. 

Om en slang brustit i tåget, kan sökandet efter den felaktiga slangen 
underlättas därigenom, att bromshandtaget emellanåt föres i lossläge. 

1385. Tomvagnar i lastade tåg. A tomma och å lätt lastade vagnar, 
som framföras i tåg med hufvudsakligen lastade vagnar, skall bromsen vara 
afstängd, såvida ej för visst fall är bestämdt, att lågtryck skall användas 
i tåget. 

d. .Lossning af bromsen,. 
1386. För att lossa bromsen ställer föraren bromshandtaget i lossläge 

och får det kvarstå där, tills fullt ledningstryck är uppnådt. Däremot får 
bromskraften ej minskas genom att, om också endast under ett 
ögonblick, föra handtaget till lossläge och därefter ställa det i 
midtläge, i afsikt att den härigenom uppkomna luftvågen skall lossa de 
bromsar, som hafva de lätttrörligaste trevägsventilerna. 

Bromshandtaget får aldrig ställas i lossläge, förrän luft-
utströmningen genom förarventilen från föregående bromsning 
upphört. 

1387. Lossningstid. Man bör noga aktgifva på tiden, som åtgår för 
lossning af bromsen och laddning af tåget. Därest denna tid väsentligt 
öfverstiger den vanliga, skall undersökning af ledningen verkställas. 

För att vid lossning af bromsen i tåg med t. ex. mindre än 15 malm-
vagnar ledningstrycket ej må öfverstiga det föreskrifna, bör förarventilens 
handtag ligga i lossläge högst så många sekunder, som antalet vagnar in-
kopplade i luftbromsledningen. Vid tåg om mer än 15 vagnar skall broms-
handtaget ligga i lossläge minst så många sekunder, som det finnes vagnar 
inkopplade i ledningen. 

Vid New-Yorkförarventilen stannar luftpumpen, så snart lednings-
trycket uppnåtts. För att vid Westinghouseförarventilen undvika för högt 
ledningstryck måste under lossning och laddning pumpen regleras för hand. 
Sedan föreskrifvet ledningstryck erhållits, ställes handtaget i gångläge, hvar-
efter pumpregleraren åter får börjar verka. 

1388. Lossning vid långa tåg. Stor omsorg måste ägnas åt lossandet 
af luftbromsen, isynnerhet vid långa tåg. Bromsarna lossa nämligen icke 
fullt samtidigt på alla vagnarna, utan tidigare i främre delen af tåget, 
hvarjämte den olika slaglängden hos bromskolfvarna älven inverkar. 
Härigenom uppstår benägenhet för ryckningar. Detta är särskildt fallet vid 
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ringa hastighet, då sönderslitning af draginrättningar lätt inträffar. Om 
därför bromsarna äro tillsatta, och hastigheten understiger 10 km i timmen, 
bör lossning ej ske, förrän tåget stannat. Efter lossning i allmänhet får 
ånga ej åter pådragas lokomotivet, förrän trycket i hufvudledningen blifvit 
återställdt. 

1389. Lossning å station. Så snart ett tåg stannat, skola, för den 
händelse säkerheten ej fordrar motsatsen, bromsarna omedelbart lossas, och 
bromsluftbehållarna laddas, för att tåget må utan tidsutdräkt vara klart till växling  eller afgång. • Härigenom förhindras äfven, att bromsblocken vinter-
tiden under längre uppehåll frysa fast vid hjulringarna. 

Ligger banan i lutning, och endast obetydligt uppehåll göres, må luft-
bromsen förblifva tillsatt. Vid längre uppehåll skola däremot handbromsarna 
tillsättas och luftbromsen lossas. 

1390. Bromsen lossas af sig själf. Bland anledningarna till att bromsen 
A en eller annan vagn, ehuru tillsatt, sedermera lossas af sig själf, må nämnas: 

bromsen har blifvit tillsatt genom en häftig luftvåg; 
läcka finnes å röret mellan bromsluftbehållaren och trevägsventilen eller 

å röret mellan den senare och bromscylindern; 
bromskolfvens tätningsläder tätar ej; 
bromscylinderlocket är otätt, eller slutligen 
förarventilens slid är så otät, att ledningstrycket stiger, sedan broms-

ning gjorts. Det sistnämnda kan iakttagas å en manometer i någon vagn 
i tåget, men hör till sällsyntheterna. 

1391. Fastnade bromsar. Förmärkes under tågets gång, att bromsar 
äro tillsatta, skall bromshandtaget ställas i lossläge. Sker då ej lossning, 
kan handtaget ställas i midtläget, och pumpen får arbeta upp öfvertrycket. 
Därefter ställes handtaget åter i lossläget. Om ej bromsarna nu lossa, bör 
en fullbromsning göras, hvarefter handtaget ställes i lossläge. Skulle ej 
heller detta medföra åsyftad verkan, skall tåget stoppas och de bromsade 
vagnarna undersökas. Därvid undersökes först slaglängden. Är kolt-
stången ej ute, sitter möjligen handbromsen till, eller ock är bromsrörelsen 
i olag, eller äro bromsblocken hoptagna för mycket. Föreligger ej något 
af dessa fel, kan tryckhållaren vara tillsatt, eller ledningen mellan denna 
och trevägsventilen igenstockad. Är tryckhållaren ur verksamhet, och kan 
ej felet genast afhjälpas, bör biledningen afstängas och behållaren tömmas 
på hear och en af vagnarna ifråga. 

1392. Koppling till tåg med ledningstryck. När lokomotiv bytes för 
ett genomgående tåg, eller då lokomotiv, som af någon orsak varit från-
koppladt, åter kopplas till tåget, skall föraren tillse, att fullt öfvertryck 
finnes. Före tillkopplingen skall ledningstrycket â lokomotiv och tender 
sänkas genom bromsning och lossning, hvarpå handtaget -omedelbart ställes 
i midtläget, tills afstängningskranen till tåget öppnats. Därefter ställes 
handtaget åter i lossläge. Härigenom förhindras, att brortisluftbehållarna å 
lokomotivet och tendern erhålla högre tryck än hufvudledningen, hvilket 
eljest kan förorsaka lokomotiv- och tenderbromsarnas tillsättande af sig 
själfva. 

Likaledes bör tillses, att, då tillkoppling sker till tåg med tryck i hufvud- 
ledningen, afstängningskranen å lokomotivet eller, om vagnar äro tillkopp-
lade, å den sista af dessa alltid öppnas först. Ty i annat fall kommer 
bromsen att sättas till å den eller de första vagnarna i den stillastående 
delen af tåget, därigenom att trycket i ledningen sänkes, när luften strömmar 
ut i slangarna, och intet öfvertryck finnes till hands för omedelbar påfyll- 
ning af mera luft. 

39 
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1393. Tillkoppling af vagnar. Sammankopplas vagnar med olika led-
ningstryck, komma bromsarna att tillsättas på de vagnar, som hafva högsta 
trycket. För att kunna lossa dessa bromsar erfordras därför, att föreskrifvet 
öfvertryck finnes, innan tillkoppling göres. 

1394. Läckande trevägsventil. Om å någon vagn under laddning efter 
företagen bromsning luften strömmar ut ur trevägsventilens afloppshål, kan 
denna felaktighet ofta afhjälpas därigenom, att biledningskranen stängel, 
och en del af tryckluften i bromsluftbehållaren utsläppes genom lossnings--
ventilen, hvarefter kranen åter raskt öppnas. Skulle luftutströmningen ej 
härigenom upphöra, bör bromsen afstängas. 

1395. Tömning af bromsluftbehållare. När luftbromsen å en vagn 
behöfver afstängas, eller då vagn afställes från tåget, skall biledningskranen 
stängas, och bromsluftbehållaren tömmas, hvarefter tillses, att bromsblocken 
äro loss. 

Sitter lossningsventilen på röret mellan trevägsventilen och broms-
cylindern, kan ej behållaren tömmas enbart genom att afstänga bilednings-
kranen och öppna lossningsventilen, utan slangarna måste kopplas isär, och 
vagnen bromsas genom att öppna ena afstängningskranen. Först nu kan 
behållaren tömmas genom lossningsyentilen. 

1396. Särkoppling af tåg. A ändstation eller å station, där tåget skall 
fullständigt omväxlas, skola alla bromsar lossas, slangarna kopplas isär och 
upphängas i blindkopplen samt behållarna tömmas. Först därefter får isär-
växling ske. 

e. Plattslitning af hjulringar. 
1397. En af de största olägenheterna vid all bromsning är, att broms-

kraften stundom blir för stor, så att en del hjul ej kunna rulla, utan stanna och 
släpas fram. Härvid plattslites den skenan berörande delen af hjulringen. 
Plattslitning inträffar merendels å tomma eller lätt lastade vagnar. Anledning-
arna till densamma äro, utom underlåtenhet att före afgång lossa bromsarna, 
felaktigt utförd bromsning eller lossning eller slutligen själfbromsning. 

1398. Felaktigt utförd bromsning. Ju mindre hastigheten är, dess 
större benägenhet hafva hjulen att blifva fastbromsade (stycket 1152). Innan 
tåget stannar, inträffar också ofta, att hjulen släpa. Men denna släpning för-
siggår under mycket kort tid, om alla bromsar sättas till, och är därför af 
ringa betydelse. Har däremot bromsningen utförts på så sätt, att genom en 
liten trycksänkning endast ett fåtal bromsar tillsatts, inträffar vanligen, att 
dessa sedan bromsas så hårdt, att hjulen stanna. Då hjulen stannat, är deras 
bromsförmåga obetydlig (stycket 1153). Tåget kan därför tillryggalägga 
ganska lång vägsträcka med släpande hjul, och ju längre denna är, desto 
större blir naturligtvis plattslitningen. För undvikande af plattslitning vid 
stoppandet af tåg bör således bromsvingen alltid göras så kraftig, att samtliga 
bromsar tillsättas. 

1399. Felaktigt utförd lossning. Om vid lossning bromshandtaget ,ej 
förts fullt till lossläget eller ej fått stanna där tillräckligt länge, utan bromsen 
fortfarande är tillsatt på en eller annan vagn, inträffar lätt plattslitning, när 
hastigheten i en stigning blir liten, eller då skenorna äro hala. Till und-
vikande häraf bör man alltid vara mån om att lossa samtliga bromsar samt 
vid gång i stigningar eller å vågrät bana gifva akt på, om tåghastigheten 
tillfälligtvis minskas, samt i så fall ställa bromshandtaget i lossläget. 

1400. Själfbromsning. Det kan någon gång inträffa, att, efter det 
samtliga bromsar blif vit lossade och bromshandtaget står i gångläge, en eller 
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annan broms tillsättes, utan att vare sig bromsningen eller lossningen varit 
felaktig. Detta förhållande benämnes själfbromsning och uppgifves med 
orätt vara skuld till de flesta plattslitningar. 

Orsakerna till själfbromsning äro ett eller flera bland följande 
fel, nämligen: för stora läckor å hufvudröret, läckande trevägsventilslider, för 
lättrörliga eller för trögt gående trevägsventiler samt igensatta läckningsspår 
i bromscylindrar. De båda första felen böra ju lätt kunna upptäckas, och 
den felaktiga vagnen afkopplas eller den felaktiga ventilen afstängas, innan 
plattslitning behöfver hafva ägt rum. Härvid bör dock ihågkommas, att, 
om läckningen å en vagn är stor, detta ofta föranleder själfbromsning å en 
i närheten gående vagn, hvilkens trevägsventil är för lättrörlig. 	 ,I 

För lättrörliga trevägsventiler upptäckas därigenom, att vid en lindrig 
trycksänkning endast 'dylika bromsar gå till och därigenom att, om biled-
ningskranen stänges, desamma lossa redan efter en obetydlig öppning af 
utsläppningsventilen å bromsluftbehållaren. 

För trögt gående trevägsventiler lossa understundom ej bromsen och 
förorsaka på grund häraf själfbromsning. De upptäckas därigenom, att de 
för att tillsättas erfordra större trycksänkning än de öfriga, hvarjämte, om I

i  
biledningskranen stänges, utsläppningsventilen å bromsluftbehållaren behöfver 
stå länge öppen, innan bromsen lossas. 

Är läckningsspåret i en bromscylinder tilltäppt eller saknas, kan detta 
orsaka själfbromsning, om samtidigt trevägsventilen läcker och afloppshålet 
är tilltäppt. Detta fall är emellertid så sällsynt, att det knappast behöfver 
tagas med i räkningen. 

Däremot finnes ytterligare en anledning till plattslitning af hjulringar, 
som troligen är den oftast förekommande, nämligen själfbromsning genom 
för högt ledningstryck. 

1401. För högt ledningstryck. Med för högt ledningstryck menas, 
att ledningstrycket vid New-Yorkförarventilen är högre än det, för hvilket 
pumpregleraren är inställd, och vid Westinghouseförarventilen högre än 
det, för hvilket pumpregleraren är inställd, minskadt med det föreskrifna 
öfvertrycket. 

För högt ledningstryck kan med Westinghouseförarventilen erhållas 
därigenom, att vid lossning luftpumpen icke regleras för hand. 

Det är slutligen synnerligen svårt och knappast möjligt att undgå för 
högt ledningstryck, därest bromsningen utföres genom tätt på hvarandra 
följande små bromsvingar med åtföljande lossningar. Detta sätt att bromsa 
är därför, som redan förut framhållits, förkastligt. 

Då ledningstrycket af ena eller andra anledningen blifvit för högt, 
kan med bromshandtaget i gångläget läckning ur hufvudledningen ej under-
hållas, förrän det förra åter nedgått till fastställd storlek. Förefinnes exem-
pelvis 0,5 kg för högt ledningstryck, måste detta sjunka lika mycket, innan 
öfvertrycksventilen åter genomsläpper tryckluft. Äro läckorna små, försig-
går nämnda trycksänkning mycket sakta. Tryckluften i bromsluftbehållarna 
hinner då vanligen att genom matarspåret i trevägsventilernas kolf gå ut i 
hufvudledningen, utan att förändra kolfvarnas läge. Är läckningen obetyd-
ligt större, händer, att trevägsventilen öppnar helt litet till bromscylindern, 
men ej mera, än att luften hinner läcka ut genom läckningsspåret i broms-
cylindern, utan att rubba bromskolfven och således utan att sätta till 
bromsen. I bägge fallen åstadkommes ingen skada. Är däremot läckningen 
i hufvudledningen stor, sker nämnda trycksänkning så hastigt, att bromsen 
A en eller annan vagn med mera lättrörlig trevägsventil tillsättes, och platt-
slitning uppkommer då lätt. Anledningen är visserligen delvis att till- 
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skrifva läckor i hufvudledningen samt lättrörliga trevägsventiler, men beror 
dock ytterst på bristande uppmärksamhet vid bromsens handhafvande. 

Till förekommande af för högt ledningstryck skall föraren noga undvika 
för små bromaningar och under inga förhållanden göra upprepade sådana 
samt aldrig underlåta att äfven vid lossning gifva akt på trycket i hufvud-
ledningen. 

4. Direktbroms. 

1402. Både direktbromsen och den genomgående bromsen å lokomotiv 
och tender skola vara inkopplade, såvida ej endera anordningen är felaktig. 

Direktbromsen användes: 
vid godståg före lossning af bromsarna å vagnarna, under det tåget 

är i rörelse, till undvikande af ryckningar samt för att hindra för stor 
hastighetsökning, under det bromsluftbehållarna i tåget laddas under gång 
i lutning; 

för att vid ringa hastighet stanna tåg utan anlitande af den genom-
gående bromsen; 

vid växling; 
vid ensamt lokomotiv samt slutligen 
vid hvarje tillfälle, då ringa bromskraft är behöflig. 
Direktbromsventilen bör gå lätt. Gör den ej detta, vinnes . i allmänhet 

godt resultat genom att stänga den under densamma i luftledningen befintliga 
kranen samt röra handtaget fram och tillbaka några gånger. Eljest smörjes 
den genom att i densamma införa litet luftbromsfett. 

Blåser den till direktbromsen hörande säkerhetsventilen, är antingen 
denna oriktigt inställd, eller ock är tryckminskaren eller manometern felaktig. 

Trycket i bromscylindern får ej öfverstiga 3 kg pr kvcm. 
När den genomgående bromsen användes, skall i allmänhet direkt-

bromsventilens handtag vara ställt i lossläget. Vid gång i lutning bör 
emellertid dess handtag föras till bromsläget, innan den genomgående bromsen 
lossas. Direktbromsen bör sedan ej lossas, förrän samtliga bromsar å vag-
narna i tåget äro lossade, och trycket i ledningen återställts. I andra fall 
skall, innan direktbromsning företages, förarventilens för genomgående brom- 
sen handtag ställas i gångläge. 

Direktbromsning skall utföras lika varsamt som annan luftbromsning. 

5. Felaktigheter å luftbromsen och sätt för deras upptäckande 
och afhjälpande. 

1403. Luftpumpen. Råder för litet ångtryck vid pumpens igångsätt-
ning, kan inträffa, att pumpkolfven ej gör sitt fulla slag, utan vänder 
på vägen. Försvinner ej detta fel, då ångpådraget eller ångtrycket i pannan 
ökas, är slidstången krökt. Höras slag och stötar från pumpen, kan 
anledningen vara: 

varmgång på grund af för stor hastighet eller otillräcklig smörjning; 
luftventilerna hafva för stort eller olika stora slag eller äro beckiga; 
slidomkastningsplåten har lossnat; 
luftcylinderkolfven är lös; 
fästet för pumpen är för litet stagadt eller att 
tätningsringarna å kolfsliden till Westinghousepumpen äro för styft 

passade. 
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1404. Går ångcylindern varmt, är oljetillförseln från smörjappa-
raten eller smörjblåsan otillräcklig. Går kolfstången varmt, äro pack-
ningarna för hårdt åtsatta. 

Går luftcylindern varmt, kan anledningen vara: 
igensättning af luftsilarna, i hvilket fall fotogen bör insugas genom 

luftventilerna. Högst 10 droppar fotogen hällas i handen, som sedan hålles 
mot hvardera luftsilen. Pumpen bör därvid arbeta långsamt; 

för riklig smörjning af cylindern med olämplig olja. Pumpen får 
arbeta långsamt och smörjes med fotogen, högst 10 droppar, eller med en 
knifsudd luftbromsfett genom smörjkoppen å luftcylindern; 

luftventilerna hafva för liten lyfthöjd. Denna bör vara vid New-
Yorkpumpens sug- och tryckventiler 1,6 mm, vid Westinghousepumpens 
sugventiler 3,2 mm och vid tryckventilerna 2,4 mm; 

luftcylinderkolfvens tätningsringar äro illa passade. 
Råmar pumpen, är felet vanligen varmgång eller otjänligt smörj-

ningsäinne. 
1405. Genom ångafloppet skall ångan utkomma stötvis. Är ång-

utströmningen oafbruten, föreligger något af följande fel: 
kolfslidens tätningsringar å Westinghousepumpen äro felaktiga; 
den plana eller halfrunda ångfördelningssliden är felaktig; 
ångcylinderkolfvens tätningsringar äro otäta; 
slidomkastningsplåtens ena skruf har lossnat. 
1406. Om pumpen helt plötsligt stannar, innan ledningstrycket 

är uppnådt, kan felet vara: 
tätningsringarna å kolfsliden till Westinghouse's äldre pump äro otäta, 

eller sliden har fastnat på grund af för styft passade tätningsringar eller 
för •knapp smörjning. Genom att afstänga ångpådraget och häftigt åter 
öppna detsamma, eller genom att varsamt knacka på slidskåpslocket med 
ett hammarskaft eller en tennslägga, kan man vanligen få igång pumpen; 

ångventilen i ångpådraget har lossnat. Hufvudafstängningskranen på 
ventilstället stänges, ångventilen uttages och fastsättes å spindeln; 

kolfstången är brusten, eller ångcylinderkolfvens tätningsringar äro 
sönder; 

slidomkastningsplåten har lossnat; 
slidstången, sliden, omkastaren eller dessas tätningsringar äro sönder. 
1407. Pumpregleraren. Kan ej föreskrifvet tryck i hufvud-

ledningen uppnås eller underhållas, kan felet vara: 
kopparblecket tätar icke; 
afloppshålet i ångventilhusets öfre del är tilltäppt; 
ångventilen eller luftkolfven går för styft, i hvilket fall smällar höras 

från pumpregleraren. 
Afstänges ej ångan till pumpen, när föreskrifvet ledningstryck 

är uppnådt, kan felet vara: 
ledningsröret mellan förarventilen och regleraren är tilltäppt; 
kanalen i luftventilsätet är tilltäppt eller kopparblecket är fastbeckadt 

vid densamma; 
afloppshålet i nedre delen af ångventilhuset är tilltäppt, eller är dess 

afloppsrör fruset; 
ångventilen eller luftkolfven är för styft passad eller för litet smord; 
luftkolf vens tätningsring tätar ej, hvarigenom tryckluften ej förmår 

stänga ångventilen. 
1408. New-Yorkfgrarventilen. Utströmmar luft genom aflopps- 

hålet, då bromsning ej pågår, kan felet vara: 
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afstängningskolfven tätar ej mot blypackningen i baklocket, när hand-
taget ligger i lossläge, utan luft intränger från hufvudledningen i rummet 
bakom kolfven, hvilket vid lossläge står i förbindelse med fria luften; 

bromssliden läcker, i hvilket fall luft strömmar ut genom afloppshålet, 
såväl när handtaget ligger i lossläge som vid andra lägen. 

Om vid bromsning luftutströmningen ej utaf sig själf upp-
hör, är felet att tillskrifva : 

afstängningskolfvens tätningsläder tätar ej; 
baklockets packning är otät; 
förarventilens behållare eller ledningen mellan denna och förarven-

tilen är läck. 
1409. Om i ett stort tåg, helst då lågtryck användes, bromsning göres 

genom att släppa ut blott en ringa mängd luft, kan det understundom 
förefalla, som om ingen själfafstängning äger rum. Detta är blott skenbart, 
ty genom den lilla luftutsläppningen tillsättes endast ett fåtal bromsar. 
Luften från de öfriga vagnarnas bromsluftbehållare måste då. läcka ut 
genom förarventilens afloppshål, innan tryckutjämning sker, och härför kan 
lång tid erfordras. 

Kan ej öfvertryck erhållas, då handtaget ligger i gångläget, 
och ledningstrycket ej öfverstiger det föreskrifna, är öfvertrycksventilen otät. 
Blir öfvertrycket större än det föreskrifna, och öfvertrycksventilen förut 
varit felfri, har densamma beckats fast och bör rengöras. 

1410. Westinghouseförarventilen. Strömmar luften ut genom af-
loppshålet under bromssliden, är denna läck. Strömmar luften ut 
genom afloppshålet under afstängningskolfven, tätar ej dennas ven-
til mot sitt säte. 

Om med bromshandtaget i midtläget luft utströmmar genom 
sis tnämnda afloppshål, torde anledningen vara: 

afstängningskolfvens skruflock tätar ej fullständigt; 
förarventilens behållare eller ledningen till denna eller till manome-

tern är otät. 
Förmärkes ej vid vanlig bromsning luftutströmning från 

afloppshålet under afstängningskolfven, är denna fastbeckad eller 
dess tätningsring otät eller för styft passad. 

Faller trycket i hufvudledningen, när bromshandtaget står i 
gångläget, är öfvertrycksventilen fastbeckad; stiger däremot nämnda 
tryck öfver det föreskrifna, är den otät. 

1411. Trevägsventiler. Läckning från afloppshålet visar, att sli-
den är otät. Beror otätheten på isbildning å sätet eller af att något stoftkorn 
kommit mellan detta och sliders, kan den oftast afhjälpas genom en kraftig 
bromsning. 

Om med förarventilens handtag i lossläge, trevägsventilen ej lossar 
bromsen, är trevägsventilkolfvens tätningsring otät eller för styft passad. 
För att lossa bromsen stänges först biledningskranen, och därefter minskas 
trycket i bromsluftbehållaren genom att öppna lossningsventilen. Öppnas 
nu biledningskranen häftigt, lossar vanligen ventilen. 

1412. Går bromsen loss, under det bromshandtaget står i 
bromsläget, eller sedan det efter bromsning förts till midtläget, kan 
felet vara: 

trevägsventilsliden är otät, så att luft läcker öfver från bromscylindern 
till afloppshålet; 

bromsluftbehållaren eller dess ledningsrör läcker så mycket, att trycket 
i den förra sjunker fortare än det gör i hufvudledningen genom läckning där; 
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bromskolfvens tätningsläder är otätt eller 
bromscylindern eller ledningen till densamma är läck. 
1413. Enkel trevägsventil. Är trevägsventilkolfvens tätningsring ej 

tillräckligt spänstig, kan kolfven ej hållas i sitt läge utan faller ned, hvar-
vid själfbroinsning inträder. 

Förutom de ofvan angifna tillfällena inträffar själflossning, om 
trevägsventilkolfvens tätningsring är för slapp, hvarigenom ventilen blir 
alltför lättrörlig. 

Går bromsen till för fullt, äfven om blott en ringa tryck-
sänkning gjorts, är felet: 

trevägsventilkolfven går så lätt, att den faller af egen tyngd; 
afstängningsventilen i trevägssliden är otät eller 
trevägsventilsliden är otät, så att luft läcker från bromsluftbehållaren 

till bromscylindern. 
Erfordras vid bromsning mycket stor trycksänkning för att få 

bromsen att gå till, är trevägsventilkolf vens tätningsring otät eller för 
styft passad. 

1414. New-Yorksnabbtrevågsventilen. Strömmar luft ständigt ut genom 
de för snabbromsningen afsedda afloppshålen, är antingen utsläppnings 
ventilen eller snabbromsventilen otät. Utströmmar under bromsning luft 
genom nyssnämnda hål, är spärrventilen otät. Inträffar snabbromsning vid 
trycksänkning under 1,0 kg är hålet i utsläppningskolfven tilltäppt. 

1415. Westinghousesnabbtrevägsventilen. Utströmmar luft ständigt 
genom afloppshålet, är antingen trevägsventilens slid eller snabbromsventilen 
otät. Utströmmar vid bromsning luft genom nämnda hål, är sliders otät. 

Inträffar vid trycksänkning för vanlig bromsning snabbromsning, har 
afstängningsventilens fästpinne gått sönder. 
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Sjette delen. 

Skador å tåg och deras tillfälliga afhjälpande. 

I. Tågolyckor. 

1416. Skador å tåg. Skador, som under gången träffa ett tåg, kunna 
uppstå dels på grund af bristande tillsyn, dels af andra orsaker. Man kan 
särskilja skadorna i sådana, som endast medföra en tillfällig tidsförlust och 
sådana, på grund af hvilka tåget måste helt och hållet inställas, t. ex. en 
urspårning. En skada kan allt efter sin storlek och lokomotivpersonalens 
skicklighet och omdömesförmåga bli mer eller mindre störande för driften. 

Om under gången lokomotivet så till den grad skadas, att säkerheten 
vedervågas, måste lôkomotivföraren under alla förhållanden stanna. Så 
t. ex. måste han stanna, om å pannan sådana skador uppstå, som kunna 
medföra pannans förstörande, om de båda matarapparaterna eller de båda 
vattenståndsmätarna blifva 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 varmgångna axellager-
gångar eller vef- och koppeltappar o. s. v. Om det befinnes nödvändigt, 
skall fyren rakas ut eller på lämpligt sätt släckas (stycket 548), så att, om 
fara finnes därför, eldstadsplåtarna ej bli glödande. 

1417. Har tåget måst stanna, skall det skyddas på det sätt säkerhets-
ordningen föreskrifver, och skadan noga undersökas. Den förra plikten 
tillkommer tågbefälhafvaren, den senare lokomotivföraren, och det gäller för 
honom att så fort som möjligt bedöma skadans omfång för att därefter 
kunna afgöra, till hvilken utsträckning hjälp är af nöden. Föreskrifna 
telegrafiska meddelanden skola därefter afsändas. 

Kan tåget trots den skedda skadan framföras till närmasts station, 
bör detta ske, för att tågordningen därigenom så litet som möjligt skall 
störas. Som allmän regel gäller, att vid skador å lokomotiv och vagnar 
endast det skall åtgöras för skadans afhjälpande, som är alldeles nödvändigt. 

1418. Förberedelser för skadans afhjälpande. Vid hvarje olyckshän-
delse med materielen, af hvad slag skadan vara må, skall tågpersonalen 
fortast möjligt påbörja förberedelserna för skadans afhjälpande, äfven när 
särskildt hjälpmanskap är tillkalladt. Så kan lokomotivpersonalen borttaga 
lätt åtkomliga sönderbrutna maskindelar, vefstakar, koppelstänger eller slidstyr-
ningsdelar, som äro hindrande för skadans afhjälpande, koppla isär lokomotiv 
och tender, då detta befinnes nödvändigt, vidare, då lyftning erfordras, 
framskaffa pallningsmaterial och anbringa detta för lyftningen, samt, då 

611; 
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det gäller urspårade vagnar, upplyfta lätta sådana, när det kan utföras med 
de till buds stående. medlen. 

1419. Vid lyftningen af materielen eller förberedelsen därför skall, 
med tanken samtidigt riktad på, att banan fortast möjligt blir klar, iakt-
tagas . all den försiktighet och omsorg, som hänsynen till materielen kräfver. 
Personalen bör dock i de fall, då förberedelsernas lämplighet icke kan be-
dömas, ej företaga något, som kan gifva anledning till skadans förvärrande, 
utan i sådana fall invänta hjälpens ankomst. 

1420. Lyftning af lokomotiv och vagnar. Till pallning användas 
med fördel syllar. Vid pallningar, särskildt större sådana, läggas syllarna 
skiftevis längs med och tvärs för spåret, hvarigenom förebygges, att pall-
ningen välter eller skrider ut. Domkrafterna, som användas vid lyftningen, 
uppställas så, att hvarken tid förloras eller säkerheten lider. 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 dom-
krafter och pallning kunna skrida på grund af den olika fördelningen 
af lasten. 

1421.. Innan lyftning äger rum, skall man på ett lokomotiv inkila 
klotsar i mellanrummet mellan lagerboxarna och bindstagen mellan horn-
blockens nedre ändar liksom äfven mellan lagerboxens öfverdel och ramen. 
Liknande klotsning företages älven på vagnar. Klotsningen sker dels för 
att förebygga, att någon fjäder blir för mycket belastad, dels för att ej för-
lora något af lyfthöjden. 

1422. Lätta vagnar kan man ofta med fördel åter sätta på spår genom 
att använda långa skenor, medelst hvilka vagnarna »vägas upp». Skenorna 
uppläggas på en pallning nära intill axeln, och samtidigt som vagnsändan 
lyftes, vrides vagnen in på spåret. Finnes tillräckligt med manskap och 
material, sker denna lyftning fortare än med domkrafter. Fordonen kunna 
älven dragas upp på spåret med tillhjälp af s. k. urspårningsskenor, hvilka 
utgöras af med styrflänsar försedda korta och breda skenor, som läggas 
med ena ändan på marken och med den andra på skensträngarna. 

1423. Röjning af banan. Ofvan sades att materielen vid banans 
iordningställande så mycket som möjligt bör skonas. Visar det sig emel-
lertid omöjligt att inom rimlig tid få banan klar, må alla medel användas 
för att på kortaste tid kunna utföra röjningsarbetet. Vagnarna sönder-
huggas, om de fastnat i hvarandra, eller vältas på sidan om banan för att 
först efteråt upptagas. 

1424. Undersökning af urspåradt fordon. Sedan ett urspåradt for-
don lyfts på spår, skall, innan det åter får framföras i tåg, undersökas, om 
hjul, axlar, lagergafflar m. m. äro i sådant skick, att fordonet kan fram-
föras å banan utan fara för förnyad urspårning. 

1425. Orsaker till urspårningar. Svårare tågsammanstötningar med-
föra i regeln älven urspårning. Andra orsaker därtill finner man i fjäder-
brott, i brustna hjulringar och axlar; vidare kan en urspårning bero på 
bristfälligheter hos spåret eller i allmänhet hos banöfverbyggnaden, på för 
stor spårvidd, dåliga skenor o. s. v. 

1426. Om i ett tåg en vagn urspårar, orsaken må vara hvilken som 
helst, uppstår oftast en ryckning i tåget, hvilken varskor tågpersonalen om 
det skedda. Kraftig bromsning främst i tåget, i följd hvaraf de efter-
följande vagnarna pressa på de främre, är i föreliggande fall ofta skadlig, 
emedan den skadade vagnen, som vid sträckta koppel hänger mellan när-
gränsande vagnar, faller ned och ställer sig i de flesta fall skeft emot spåret. 
Därigenom uppstår ett så stort motstånd, att det främre kopplet kan brista, 
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hvarvid de efterföljande vagnarna rusa öfver den skadade, urspåra och 
mer eller mindre förstöras. Bromsarpersonalen å vagnarna efter den skadade 
vagnen skall således i första hand kraftigt bromsa, för att tåget skall 
hållas sträckt. 

Då lokomotivföraren marker ofvan omnämnda ryckning i tåget, vet 
han i regeln ej dess orsak, och då den ej upprepas, fortsätter han med 
tåget i tanke att ryckningen varit en s. k. ?bakryck», som uppkommer 
genom buffertfjädrarnas starka sammantryckning och därpå följande hastiga 
utspringning. .Det är därför ofta tur, om en urspårning af en vagn i tåget 
förlöper väl. Då en lokomotivförare ser, att en vagn i tåget löper bredvid 
spåret, är det i de flesta fall riktigast, att han låter tåget stoppas endast 
genom vagnbromsarna och undviker bromsning å lokomotivet. 

Genom lugn och sinnesnärvaro kan lokomotivföraren vid många 
tillfällen förebygga olyckor eller mildra deras följder. 

II. Skador å lokomotiv i tågtjänst och deras tillfälliga 
afhjalpande. 

1427. Brott å maskindelar. Då en maskindel brister, är orsaken att 
söka antingen däri, att delen ifråga varit för klen eller blifvit för hårdt 
ansträngd, så att brottgränsen (stycket 17) uppnåtts eller däri, att maskin-
delen från början ej varit felfri. Densamma har ägt en bräcka, som små- 
ningom arbetat sig allt mera in i godset, tills maskindelen blifvit så för-
svagad, att den ej längre tålt förekommande ansträngningar. Uppmärk-
samhet bör därför alltid ägnas åt de olika maskindelarna, när lokomotivet 
undergår revision, och hvarje del, som visar antydning till bräcka, uttages. 
Vid statens järnvägar gälla följande föreskrifter rörande undersökning af 
lokomotivets delar, och sker denna undersökning på bestämda tider. 

1). Hvar annan vecka. 
Hjulringarna undersökas genom hamring och åtkomliga bultar granskas. 
,Saxpinnar, kilar och sättskrufvar öfverses utan att behöfva löstagas, 

därest de ej synbarligen äro bristfälliga. 
2). Hvar sjette vecka. 
Fjädrarna afsynas, dock utan att behöfva nedtagas, såvida icke fel- 

aktigheter upptäckas. 
Fjäderlänkarnas brickor undersökas och tillses, att de äro fullt rörliga. 
Axlarna afsynas på åtkomliga delar. 
Vefstakar och koppelstänger med tillbehör nedtagas och undersökas, och 

finnas hakkilar, undersökas dessa genom uppvärmning med gaslåga eller 
med varma järn. 

Rensluckorna å pannan löstagas för att underlätta pannans noggranna 
rengöring, hvarjämte säkerhetspluggarna öfverses. 

Säkerhetsventilens plomb undersökes. 
3). Hvar tredje månad. 
Fjäderlänkarna undersökas genom uppvärmning. 
Kolt- och slidstänger undersökas genom uppvärmning vid kilhålen och 

de sistnämnda särskildt invid bygeln, där sådan finnes. 
Solfvar, slider och tvärstycken undersökas. 
Manometrar och plomberad säkerhetsventil kontrolleras med kontroll- 

manometer. 
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Aflopps- och blästerrör undersökas, om de äro rena invändigt samt 
nedtagas och urbrännas, om så är behöfligt. 

1428. Orsakerna till hinder för tågs framförande kunna i afseende 
på lokomotivet vara tvenne, nämligen: 

1). Tillfälliga mindre skador å lokomotivets delar, hvilka ofta 
förekomma, men som i allmänhet' mera sällan medföra några menliga följ-
der. Explosion af pannan, hvilken antyder antingen någon felaktighet 
hos pannan eller ock oförsvarlig försummelse hos dem som sköta pannan, 
kan däremot allt efter de omständigheter, under hvilka den sker, vara 
mycket förstörande, men förekommer ytterst sällan. 

2). Olyckshändelser, som kunna äga rum oberoende af den bäst 
underhållna materiel, såsom sammanstötningar och urspårningar, hvilka 
åter mera sällan aflöpa utan mer eller mindre svåra skador. 

Som bidragande till minskning af de förra äro att räkna såväl ett 
godt utförande af materielen som dess noggranna skötsel och underhåll. 

1429. Nedkoppling af lokomotiv. Vid en del af de i det följande 
angifna skadorna är det nödvändigt att, som det heter, nedkoppla lokomo-
tivet. Därmed menas, att kolf- och vefrörelsen samt slidrörelsen på lokomo-
tivets ena eller båda sidor försättas ur verksamhet därigenom, att vissa 
delar till desamma borttagas. 

Vid en nedkoppling tillgår på följande sätt. På den skadade sidan 
borttages först vefstaken, hvarefter tvärstycket skjutes så, att kolfven kom-
mer att stå vid den ända af cylindern, som för det i fråga varande fallet 
bäst lämpar sig. Utblåsningskranarna böra därvid vara öppna för den händelse 
regulatorn läcker. Därefter fastkilas tvärstycket medelst noga afpassade 
trästycken, hvilka utefter styrskenorna indrifvas mellan å ena sidan tvär-
stycket och å andra sidan cylinderbottnen eller hållaren för styrskenorna, 
beroende på i hvilken ända af cylindern, kolfven är ställd. Trästyckena 
fastbindas vid styrskenorna eller fästas på annat sätt, så att de ej kunna 
lossna. Är kolfstångens packningsdosa sådan, att packningen genom lockets 
inskrufning kan åtdragas, göres detta hårdt, hvarigenom kolfstången fast-
låses. Sedan vefstaken nedtagits, borttages tärningsstången. Är slidstyr-
ningen försedd med vickaxel, löskopplas slidstången från viokaxeln. Sliden 
ställes därefter i sitt midtläge och fastlåses på liknande sätt som kolfven. 
Att sliden står i midtläget öfvertygar man sig om genom att försiktigt på-
släppa ånga och öppna utblåsningsventilerna. Då ånga ej utströmmar genom 
någondera ventilen, står sliden i midtläget. Bättre är dock att fastlåsa 
sliden i ett af dess ändlägen. Vid slider med yttre inströmning, således vid 
planslider, ställes sliden åt samma håll som kolfven Är kolfven fastkilad 
i främre cylinderändan, fastkilas sliden i sitt främre läge och omvändt. 
Vid slider med inre inströmning, således vid kolfslider, fastkilas sliden i 
motsatt läge mot kolfven. Skulle själfva cylindern vara skadad, får sliden 
dock ej inställas i något ytterläge, utan måste då föras till sitt midtläge, 
hvarigenom ångkanalerna till cylindern stängas. 

Alla öfriga rörliga maskindelar, som beröras af nedkopplingen, antingen 
nedtagas eller fastgöras, så att de ej under gången kunna skaka loss eller 
slänga rundt och skada maskineriet eller pannan. Särskildt gäller detta 
excenterringarna, om det befunnits nödvändigt, att borttaga excenterstängerna. 
Mången gång förloras tid genom nedkoppling af maskindelar, som mycket 
väl kunnat bindas upp. Ofta kan man t. ex. upphänga delar till slidstyr-
ningen och lugnt låta dem svänga med, då lokomotivet går. 

När en sida af maskinen nedkopplas gäller alltid som oeftergiflig regel, 
att antingen skola koppelstänger na på båda sidor eller motsvarande par delar a f 
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desamma nedtagas eller också skola de förblifva på sin plats, om det later sig 
göra. Il an får aldrig köra med koppelstängerna nedtagna blott 
på den ena sidan, tÿ i så fall kunna lätt de kvarsittande koppelstängerna 
krökas eller tillhörande koppeltappar brytas af. Vid nedkoppling är det af 
vikt att tillse, att tvärstyckets läge ej blir sådant, att någon koppelstångs-
tapp kan slå 'emot detsamma vid lokomotivets gång. 

1430. Igångsättning med en cylinder. Igångsättning med endast en 
cylinder visar sig ofta vara svårt, särskildt om vefven står i eller i närheten 
af dödpunktslägena. Man måste därvid spetta igång lokomotivet med bar-
spettet. Att för samma ändamål sticka in spettet mellan hjulekrarna är 
ytterst farligt, ty om ånga plötsligt påsläppes och hjulen slira, kan den som 
håller i spettet ådragas svår kroppsskada. 

1431. Det är icke möjligt att gifva fullständiga anvisningar för af-
hjälpande af alla skador, som kunna träffa i tjänst varande lokomotiv, men 
torde dock följande innehålla det hufvudsakliga, af hvad som därvid må 
vara att iakttaga. 

1. Skador å hjulsats och ramverk. 

1432. Axlar. De skador dessa hufvudsakligast äro underkastade, äro 
afbrytning och krökning och för de förnämsta orsakerna härtill har redo-
gjorts i styckena 191 och 192. Det händer mycket sällan, att raka axlar 
krökas eller brista, emedan de i allmänhet äro gröfre än hvad de behöfde 
vara i förhållande till den last de ha att uppbära; däremot är krökning eller 
bristning af vefaxlar mera vanligt. 

Om emellertid böjning eller brott af någon axel ägt rum, är lokomo-
tivet otjänstbart och har lokomotivföraren då i främsta rummet att under-
söka möjligheten att föra det jämte tåget till närmaste station. I de flesta 
fall låter sig väl detta näppeligen göra med brustna axlar, utan har föraren, 
där han stannat, endast att invänta hjälplokomotiv. Det förarbete, som 
lokomotivpersonalen med tillhjälp af tågpersonalen har att utföra, är, sedan 
fyren utrakats, i första rummet lokomotivets fullständiga nedkoppling (stycket 
1429). Pannan bör äfven försiktigt tömmas. 

Om en drifaxel eller koppelaxel blifvit böjd eller brustit skall lokomotivet 
medelst domkrafter lyftas i båda ändar. Fjädrarna lossas och såväl öfver 
som under lagerboxarna anbringas träkilar. Den skadade axeln uppskrufvas 
därjämte, innan den fastblockas, så högt lagerboxarna medgifva. Därigenom 
lyftas dess hjul från skenorna och på de återstående hjulen kan lokomotivet 
med iakttagande af den största försiktighet forslas till närmaste verkstad. 
Härvid tillses, att de mera än normalt belastade axellagergångarna ej gå 
varma. Om det är den främsta eller sista axeln, som är skadad, bör man 
i de flesta fall det oaktadt med iakttagande af den största försiktighet kunna 
bortforsla lokomotivet. Då det är den sista axeln, som är skadad, kan loko-
motivets bakända upphängas på tendern. 

1433. Hjulringar. Då en hjulring brustit, förfares på liknande sätt 
som vid axelbrott. Dock kan man med de fästsätt, som numera användas 
för hjulringar, i regeln framföra tåget från olycksplatsen till närmaste station, 
blott alla tänkbara försiktighetsmått 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 af den brustna ringen. Har ett helt stycke 
lossnat från hjulringen, kan tågets framförande ej ske utan fara, hvadan 
hjälp bör tillkallas. 
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1434. Axellager. Den skada, som oftast drabbar dessa, är varmgång. 
Märkes varmgången i tid, skola smörjvekarna ersättas med nya och tunnare, 
och rikligt med olja tillföras. Om smörjrören och smörjränderna ej äro 
igentäppta, sprutas olja direkt i smörjrören, hvarjämte olja tillföres lager-
gången sidovägen genom hålkälen. Aro smörjrören igentäppta, t. ex. af 
redan smält lagermetall, kan olja tillföras lagergången endast genom hål-
kälarna. För det ändamålet bör man försöka att från lagerboxens oljerum 
hänga ut smörjvekarna på båda sidorna om lagerboxen och på så sätt till 
föra olja till hålkälarna. Man måste därvid tillse, att lagerboxlocket hålles 
öppet, så att det ej klämmer vekarna, då dessa därigenom förlora sin sug-
förmåga. 

Vid varmgång är den tjocka cylinderoljan särskildt användbar, men 
man skall alltid komma ihåg att omsorgsfullt aflägsna densamma från smörj-
kopparna, då varmgången upphört, ty vid normal lagertemperatur är den för 
tjockflytande för att sugas genom en veke och kan därför gifva anledning 
till förnyad varmgång (stycket 1058). 

Någon gång händer, att lagerboxarna spricka, särskildt om lagren äro 
så slitna, att de äro betydligt glappa. Någon direkt fara medför ej ett 
sprucket lager, utom möjligen varmgäng, men det bör gifvetvis utan upp-
skof utbytas. 

1435. Fjädrar. Brott af en fjäder, isynnerhet en af de främsta, kan 
förorsaka urspårning, emedan en ojämn belastning af de båda hjulen på 
samma axel plötsligt inträder. Sedan tåget fortast möjligt stannats, lyftes 
lokomotivet, och passande mellanläggsklotsar af trä eller järn läggas mellan 
lagerboxen och ramen. Dessförinnan fylles lagerboxen med olja, och om 
behöfligt borttages fjädern. Färden kan sedan fortsättas, ehuru med stor 
försiktighet, ty dels vill ifrågavarande lager gärna gå varmt på grund af 
hjulets stumma rullning, dels smyger sig lokomotivet mindre lätt efter 
spåret, hvilket kan förorsaka en urspårning. 

1436. Fjäderpinnar, fjäderlänkar, tryckfördelare. Ett brott på en af 
dessa medför samma följder, som ett fjäderbrott och behandlas på samma sätt. 

Om ett par fjädrar äro förenade med tryckfördelare, ställer sig denna 
snedt vid fjäderbrott eller brott å fjäderpinnar eller fjäderlänkar. Då loko-
motivet lyftes, måste därför tryckfördelaren åter inställas rätt och försäkras 
i detta läge med hjälp af lämpliga kilar, som inpassas mellan tryckför-
delaren och ramen. 

2. Skador å ångpannan. 

1437. Pannexplosion. För de orsaker, som föranleda pannexplosion, 
redogöres å sidan 316. 

1438. Tuber. De skador, som kunna uppstå å tuberna, äro antingen 
läckor omkring tubändarna eller att tuberna af en eller annan orsak brista. 
Mindre läckor omkring tubändarna äro ofta af ringa betydelse. Det är 
först när läckningen är så stor, att vattenståndet i pannan hastigt sjunker 
och fyren släckes af det i eldstaden utsprutande vattnet, som större olägen-
heter uppstå. Orsakerna till dylika tubläckor och sätten för deras afhjäl-
pande eller undgående återfinnas i styckena 437, 513 och 679. 

Vid alla tubläckor af större betydenhet måste tåget genast stannas, 
matarapparaterna tillsättas, elden utrakas och hjälp påkallas, ty i de flesta 
fall blir det omöjligt att framföra tåget eller ens en del däraf till närmaste 
station. 
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1439. Stagbultar. I styckena 390 och 391 redôgöres för orsakerna till 
stagbultsbrott. Om under gången ett stort antal intill hvarandra sittande 
stagbultar skulle brista, och en utbuckling af eldstadsplåten förmärkes, skall 
trycket i pannan med alla till buds stående medel nedsättas samt fyren 
utrakas och hjälp påkallas. 

1440. Eldstadsluckor. Det har händt, att tåg måst stanna på linjen 
därför, att eldstadsluckorna ej kunnat öppnas. Att sådant kan inträffa 
beror uteslutande på slarf och vanskötsel. Uppstår svårighet att öppna och 
stänga eldstadsluckorna, skola åtgärder i tid vidtagas, så att de åter gå lätt, 
och vanligtvis är det tillräckligt att rensa upp ledskenorna, på hvilka luckorna 
äro upphängda samt smörja dem. 

1441. Rosten. Om af skilda orsaker en eller annan roststaf skulle 
falla ned i asklådan, skall man söka jämka på de öfriga roststafvarna, så 
att den bildade öppningen i rostytan blir så liten som möjligt. Göres ej 
detta, nedfalla brinnande kol i asklådan, där de fortsätta att brinna och 
upphetta rosten underifrån. Genom värmen böja sig roststafvarna och än 
flera kunna falla ned i asklådan. Har ett stort antal roststafvar fallit ned 
i asklådan, blir lokomotivet otjänstbart och hjälp måste påkallas. 

1442. Eldstadshvalf. Det händer allt emellanåt, att eldstadshvalfvet 
eller delar däraf falla ned på rosten. Fyren å denna del släckes därigenom, 
och lokomotivets dragkraft minskas. Det nedfallna hvalfvet bör därför 
fortast möjligt undanskaffas Den del af fyren, som är åtkomlig, rakas upp 
mot bakgafveln, där reservfyr lägges, och hvalfvet dels öses ut, dels skjutes 
ut genom fallrosten. Ett dylikt missöde bör dock ej inträffa, om hvalfvet 
före lokomotivets uppeldning undersökts. 

1443. Manometern. Om manometern blir obrukbar och visar fel, 
antingen det sker på grund af frysning eller af andra orsaker, återstår intet 
annat än att rätta eldningen efter säkerhetsventilerna samt hålla trycket så 
högt, att dessa nätt och jämnt »fräsa». 

1444. Injektorer. För de fel, som kunna uppstå hos en injektor, 
samt för hvad man då har att iakttaga, redogöres i stycket 508. 

1445. Vattenståndsmätare. I styckena 518-529 angifvas orsakerna 
till glasrörsbrott och huru därvid skall förfaras samt huru vattenståndsmätare, 
antingen de utgöras af glasrör eller profkranar, skola skötas. 

1446. Säkerhetsplugg. Det händer stundom, att säkerhetspluggen, 
utan att eldstadstaket blif vit öfverhettadt, det oaktadt börjar genomsläppa 
vatten. Märker föraren detta, skall vattenståndet i pannan hållas högt. 
Orsaken till att pluggen läcker är, att säkerhetsmetallen i pluggen så små-
ningom på eldsidan blifvit urbränd, så att endast helt ringa säkerhetsmetall 
återstår i pluggen. Skulle denna ringa återstod tryckas ur pluggen, eller 
läckningen vara så stor, att elden dämpas, måste fyren rakas ut och hjälp 
påkallas. 

1447. Regulator. Bristfälligheter hos denna kunna inträffa antingen 
å sliderna eller å de delar, hvarmed dessa sättas i rörelse eller ock genom 
läcka inom pannan å ångröret, som leder till cylindrarna. Dylika brist- 
fälligheter kunna ej af hjälpas innan pannan svalnat. Kan regulatorn ej 
stängas, är lokomotivföraren urståndsatt att på vanligt sätt reglera tilloppet 
af ånga till cylindrarna. Men han har dock ett medel till sitt förfogande, 
nämligen slidstyrningen. Genom denna regleras cylinderfyllningen och ge-
nom att inställa den i dödpunktsläget erhålla cylindrarna minsta mängd 
ånga. Inträffar nu angifna fel, och tåget ej är försedt med verksam, genom-
gående broms, skall det fortast möjligt stannas, för att tågpersonalen må 
kunna meddelas, att handbromsningen skall ske med skärpt uppmärksamhet. 
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Vid stillastående å station skola bromsarna å lokomotivet hela tiden vara 
tillsatta. I de flesta fall torde vara lämpligast att påkalla hjälplokomotiv 
till någon af de närmaste stationerna i tågets riktning. 

1448. Angrör i rökskåpet. Brister ett dylikt ångrör, rusar ångan ut 
i rökskåpet och verkar hindrande på förbränningen, och tågets gång rubbas. 
Som det i det heta af rökgaser uppfyllda rökskåpet är svårt att bedöma 
skadans omfång, och då en bristning å ett dylikt stort rör lätt förstoras, 
bjuder i regeln försiktigheten, att hjälplokomotiv 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 
lokomotivet skall kvarlämnas eller medfölja till närmaste lokomotivstation, 
må förhållandena afgöra, men kan det göra någon nytta eller ej verkar 
hindrande, skall det fortsätta. 

3. Skador å maskineriet. 

1449. Cylindrar. Vid alla cylinderskador nedkopplas den skadade 
maskinsidan (stycket 1429). Därvid iakttages, att, om själlva cylindern är 
skadad, sliden ställes på midtläget. Mången gång kan cylindern vara så 
skadad, att kolfven ej kan ställas i något af ändlägena, och stundom kan 
det befinnas vara bäst att uttaga kolfven. 

Är något af cylinderlocken skadadt, skjutes kolfven vid nedkopplingen 
intill det skadade locket. 

Nedkopplas högtryckssidan d ett kompoundlokomotiv, måste lokomotivet 
omställas från kompound- till tvillingverkan, för att lokomotivet skall kunna 
fortsätta med tåget. 

1450. Kolfvar och kolfstänger. Om vatten i riklig mängd medföljer 
ångan till cylindrarna, uppstå s. k. vattenstötar (stycket 805), hvilka, förutom 
att de kunna spränga cylinderlocken, kunna pressa loss kolfven från kolf-
stånge n eller kröka den senare. Har så inträffat, nedkopplas den skadade 
maskinsidan (stycket 1429). 

Att en koff sitter lös, förvissar man sig om genom att ställa kolfven 
i midten af dess slag (vefven i det närmaste rätt upp eller ned) samt med 
öppen regulator omställa sliderna från fram till back och åter. Är kolfven 
lös, höras vid tryckväxlingen i cylindern smällar, skarpare, kf lösare kolf-
ven sitter. 

1451. Tvärstycken, styrskenor, vefstakar, och koppelstänger samt 
deras tappar. Skadas ett tvärstycke eller styrskenorna eller om en 
vefstake eller veftapp krökes eller knäckes utaf, nedkopplas den skadade 
sidan (stycket 1429). 

Vid brott å en veftapp enligt bild 136 eller 143 nedtagas koppel-
stängerna på lokomotivets båda sidor. Sker brottet å veftappsdelen af 
tappen II bild 137, behöfva koppelstängerna däremot ej nedtagas Knäckes 
en v e f stake,  låter man koppelstängerna antingen kvarsitta å båda sidor 
eller nedtagas de på båda sidorna (stycket 1429). Användas veftappar enligt 
bild 143, och en vefstake borttages, antingen i och för nedkoppling eller 
därför att den blifvit knäckt eller krökt, samt koppelstängerna skola kvar-
sitta, måste man tillse, att koppelstången å den sida, på hvilken vefstaken 
borttagits, ej kan glida ut öfver tappen. Detta förhindras bäst därigenom, 
att vefstakslagret fästes kring tappen. 

Går ett vefstaks- eller koppelstångslager så varmt, att det måste af-
kylas med vatten, skall, om ansättningskil finnes i lagret, denna först drifvas 

iat, ~l 

N 
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in, så att lagerskålarna vid afkylningen ej kasta sig. Efter afkylningen skall 
vattnet omsorgsfullt aflägsnas ur smörjkoppen och kilen lossas, innan olja 
åter tillföres. 

1452. Slider och slidstyrning. Går en slid så sönder, att den ej 
längre tätar öfver ångkanalerna, då den vid nedkoppling ställes midt öfver 
dessa, utan, genomsläpper ångan till afloppsröret, måste båda maskinsidorna 
nedkopplas, och lokomotivet forslas vidare som »kallt» lokomotiv. 

Brister en slidstång eller blir slidstyrningen i öfrigt skadad, ned-
kopplas den skadade sidan (stycket 1429). Har skadan skett å linjen, må 
man för tids vinnande på olycksplatsen endast nedkoppla den skadade 
slidstyrningen och först vid ankomsten till närmaste station fullborda ned-
kopplingen. I ett sådant fall skall man förvissa sig om, att kolfven å den 
delvis nedkopplade sidan tillföres rikligt med smörjolja. I samband härmed 
må påpekas, att ett »kallt» lokomotiv ej får annat än undantagsvis och då 
för någon liten sträcks forslas med icke nedkopplad vefrörelse. 

Det händer någon gång att försprångsstången vid Walschaerts 
och Helmholtz' slidstyrningar krökes, utan att slidstyrningen i öfrigt eller 
sliden blifvit nämnvärdt skadade. Genom försprångsstångens krökning blir 
ångfördelningen visserligen ojämn, men tåget kan mången gång det oaktadt 
fortsätta, t. o. m. med oförminskad hastighet, till närmaste lokomotivstation, 
där lokomotivbyte kan äga rum. 
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SAKFÖRTECKNING. 

Siffrorna angifva sidan. Om vid ett ord finnas flera sidosiffror och 
någon är utmärkt med fet stil, angifver detta, att å sidan ifråga åter-
finnes den hufvudsakliga beskrifningen å den sak, ordet angifver. 

A. 	 Aftagande rörelse 	  18 
Aftappningskran (se utblåsnings- 

Absolut tryck 	  29 	kran). 
Acceleration 	  18, 19 Aftappningsventil 	 556, 601 
Adamsens boggi 	 149, 150 Allan 	  54, 391 
Adelsköld 	  65 Allans slidstyrning ... 391, 399, 
Adhesion 	 5, 39, 169, 476 	 400, 425 
Adhesionskraft 	  169 Almgren 	  213 
Adhesionslokomotiv 	 90 Almgrens eldstad 	  213 
Adhesionsvikt ... 169, 285, 476,  498 Alpha, Aktiebolaget, försök med 
Afdunstning 	  37 	säkerhetsventiler 	 233 
Afdunstningsförmåga för bränslen 317 Amerikansk aflastning af slid 	 415 

» 	» eldyta... 317 Amerikas första lokomotiv 	 54 
Afhjälpande af skador, förbere- 	Amiant 	  275 

delser för 	  616 Aneroidbarometer 	  28 
Afknäckning 	  8 Ankarstag 	  189, 191 
Aflastad slid 62, 414, 418, 419, 434 Anlöpningsvinkel 	  482 

» » amerikansk(Thomas) 415 Anordning af axlar och hjul 166, 168 
» » Richardsons 	 417 Antracit 	  294 
» » Turners 	 414 Antändningstemperatur 	 312 

Afloppskanal 	  324, 329 Arbete 	  21, 42 
Afloppsrör 	  219, 619 	» , afgifvet af ångan i en . 
Afnötning af hjulvingar 	 487 	 cylinder 	 400, 402 
Afståndstermometer 	 281, 290 	» , förlust af 	  405 
Afstängningskolf 	 558, 563 	» 	och värme 	  41 
Afstängningskran 544, 589, 590, 601 Arbetsenhet 	  22 
Afstängningsslid 	  563 Arbetsförmåga 	  22, 499 
Afsvalning 	  33 Arbetsspår 	  527 

40 
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Arbetstryck 	  227, 233 
Armatur 	  176, 227 
Asbest 	  275, 337 
Asbestgarn 	  335, 341 
Asbestpackning 	  337 
Asbestpapp 	  275 
Asklåda 	  179, 195 
Asklådsluckor 	  195 
Atlas, Nya aktiebolaget 	 68, 287 

» öfverhettare 	 68, 287 
Atomer 	  3 
Attraktion 	  5 
Auerbrännare 	  312 
Automatisk broms (se själfver- 

kande broms). 
Axel (se äfven axlar). 

» , axielt förskjutbar ... 162, 163 
• brott å 	 95, 616, 620 
» fast 	  147 
» , förskjutbar 	 147, 148, 161 
» , krökt 	  620 
» , material för 	  96 
» märkning af 	  109 
» , påkänning å 	  94 
» , radielt förskjutbar ... 162, 163 
» , undersökning af 	 617, 618 
» , urborrad 	  7, 97 

Axelafstånd 	 147, 148, 482, 483 
Axelanordning med beteckning... 168 
Axelbelastning 94, 141, 482, 483, 487 
Axelbrott 	 95, 97, 616, 620 
Axellager 	 109, 124, 128, 496 

» 	, varmgång af 	 621 
Axelskaft 	  93 
Axelstos 	  94 
Axeltapp 	  94 
Axeltillverkning 	  96 
Axielt förskjutbar axel 	 162, 163 
Axlar (se äfven axel). 
	 92, 93, 108, 109, 147 

» , bestämmelser för 	 108 
» , beteckning för antalet 166-168 
» , indelning af 	 92 
• och hjul, anordning af 	 166 
» tillverkning af 	 96 
» , undersökning af ... 617, 618 
• vridbara 	  147 

B. 
Backexcenter 	  381 
Backexcenterstång 	  383  

Backning af tåg 	  608 
Bajonettlås 	  218 
Bakgafvelplåt 	  179 
Bakre tubplåten 	  190 
Balans (se tryckfördelare). 
Baldwin 	  54 
Balkstag 	  187, 189 
Bana, fel å 	  617 
Bandbroms 	  428 
Banöfverbyggnaden, brister hos 	 617 
Barometer 	  28 
Barometerstånd 	  28 
Baxspett 	  620 
Behållare (receiver) ... 220, 432, 434 
Belastning af axlar 94, 141, 482, 

483, 487 
Belpaireeldstad 	  181 
Bergolja 	  296 
Beyer, Peacock & Co 	 62 
Bikarbonater 	  300 
Bikarbonathårdhet 	  300 
Biledning 	  511, 592 
Bindskruf 	  501 
Bindstag (se hornblockstag). 
Biramar 	  111 
Bisselboggi 	  148 
Bittersalt 	  298 
Bituminösa stenkol 	  294 
Blackett 	  47 
Bladfjäder 	  134 
Bladstag 	  191 
Blenkinsop 	  46 
Blindkoppel 	  537, 591 
Blockhoptagare 	  545 
Blockhållare 	  502 
Blockhäfarm 	  501, 502 
Blästerrör 50, 220, 221,306-310, 619 

• , anordning af 	 308 
» , dragets beroende af 	 306 
• med kil 	 221, 309 
» , verkningssätt för 	 306 
» , vidd af 	  308 

Blästerrörsafstånd 	 307, 308, 309 
Boggier... 47, 54, 90, 109, 148, 482 
Boggi, enaxlig 	  150 

» enligt Krauss 	 158 
» , tvåaxlig för lokomotiv 

151-158 
» » 	» 	tender 	 497 

Boggiramar 	  111 
Bolinders mek. verkstad 	 69. 
Bomolja 	  445, 446 
Bomullspackning 	  337 
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von Borries 	  57 Bromsskifva 	  517, 538 » 	» 	(Mallet-) växelventil... 442 Bromsskruf 	  503 Borsig 	  56 Bromsslang 	 511, 536, 590 Bottenring 	  183 Bromsslid 	  556, 563 Braithwaite 	  51 Bromstryck 	  500 Bredspåriga eller smalspåriga 	Bromstvärstag 	 501, 502 banor 	  60 Bromsutjämnare 	  501 
Briketter 	  296 Bromsvef 	  503 
Bristfälligheter å bana 	 617 Bromsventil för förare (se broms- 
Broms, skenbroms 	  64 	skifva eller förarventil). 
Bromsanordning 	  500 Bromsverkan 	 495, 499, 500 
Bromsar 	  499 Bromsväg 	  500 
Bromsapparater 	  502 Brotanpanna 	  214 

» för sugluft 	 511 Brott å axel 	 95, 97, 616, 620 
» för tryckluft å 	» » glasrör 	 246, 248 

lokomotiv ... 541 	» » hjulring 	 152, 620 

	

för tryckluft å 	» » koppelstänger 	 128 
tender 	 543 	» » stagbult 	 185, 622 

» för tryckluft å 	» » vef- och koppeltappar ... 128 
vagnar 	 544 Brottgräns 	  6, 618 

Bromsaxel 	  495, 501 Brunkol 	  295 
Bromsblock 	  499, 502 Brunton 	  47 

» 	, hoptagning af 	 606 Bräcka i maskindel 	 618 
Bromsblockhållare 	  502 Bränntorf 	  295 
Bromsblockstryck 	  500 Brännplåt 	  217, 218 
Bromsbom 	  501, 502 Bränsle 	  90, 294 
Bromscylinder för tryckluft 543, 584 Bränsleförlust 198, 208, 276, 314, 431 

Hardys 52'7,529, 538 Bränslegaser 	  310 
» Körtings 	 510 Bränslelagrets tjocklek 193, 304, 313 
» å lokomotiv, prof- 	Bränslerum 	  493, 498 

ving af 	 601 Bränsleuttag 	 175, 304, 494 
Bromsdragstång 	  501 Bränslevärmevärden 	 296 
Bromshäfarm 	  501 Buffert 	  118, 121 
Bromsklaff 	  512, 525 Buffertbalk 	  113 
Bromskraft, reglering af ... 523, 543 Buffertvidd 	  119 

	

561, 565, 568 Bussning i tvätthål 	 210 
Bromsledning 	  535, 588 Bäranordning för pannan... 115-118 

» , koppling af 536, 	Bäraxel 	  166 
590, 601 Bärbyglar 	  189 

» å lokomotiv, prof- 	Bärfjädrar 109, 124, 134, 482, 496 
ning af 	 601 Bärjärn för eldstaden 	 115, 116 

Bromsluftbehållare ... 540, 543, 586 	» 	» roststafvar 	 191 
» 	, tömning af 610 

Bromsmutter 	  503 
Bromsning ... 499, 503, 510, 523, 

546, 578, 581, 605, 606, 618 	 C. 
af godståg 	 606 

» , felaktigt utförd 	 610 Carlquists kolfslid 	  417 
» , försigtighet vid 	 606 Carlsund 	  63 

i starka lutningar ... 607 Carpenterbroms 	  540 
Bromsplattor 	  169, 413 Celsius 	  31 
Bromsrörelsen 	  501 Centralbuffert 	  118, 121 
Bromsrörledning 	 535, 588 Centrifugalkraft... 20, 488, 489, 490 
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Centripetalkraft 	  20 
Chapman 	  46 
Cole 	  287 
Cole's öfverhettare 	  68 
Cole-Atlas öfverhettare ... 68, 287 
Cugnot 
Cylinder 	 313, 328, 483 

» , material för 	 336 
» , skador å 	  623 

Cylinderfyllning 285, 373, 388, 
389, 400, 406, 428, 430, 434 

Cylinderfyllning, fördelaktigaste 
vid kompound- 
lokomotiv 	 434 

» 	, lämpligaste 
minsta ... 285, 406 
vid öfverhett-
ningslokomotiv 285 

Cylinderlock 	  333 
» 	skador å 	 623 

Cylinderolja 	  446, 621 
Cylindrar, lutande 	 483, 484 

D. 
Dagg 	  297 
Dammfilter 	  533 
Dampar 	  195 
Dannemora-Hargs järnväg 	 67 
Delbarhet 	  3 
De Limons smörjapparat 	 452 
Diagram 	  375 
Dicker & Werneburgs smörjpress 460 
Diktmej sel 	  201 
Diktning 	  201 
Direktbroms 541, 589, 592, 607, 612 
Direktbromsventil New-York 	 592  

Draget, utjämning af genom rök- 
skåpet 	  217 

Draginrättning ... 109, 118, 119, 122 
Dragkraft 	  9, 475, 498 
Dragkrok 	  119 
Draglåda 	 113, 122, 493, 494 
Dragplåt 	  494 
Dragstång 	 119, 122, 124 
Dragstångsfjäder 	  119 
Drifaxel 	 90, 92, 93, 491 

» 	, skadad 	  620 
Drifhjul 	  98 
Drifhjulsbroms 	 505, 507 
Droppventil 	  506, 507 
Dubbelluftsugare, Hardys 	 511, 

516, 523 
» » 	äldre... 516 
» 	» 	nyare .. 523 
» , skötsel af 	 537 

, verkningssätt 
för 	 520 

Dubbelmanometer 	  543 
Dubbel pumpreglerare 	 573 
Dubbel vakuummeter 	 511, 526 
Dykare (för afståndstermometer) 291 
Dynamometer (se kraftmätare). 
Dytorf 	  295 
Dödgång 	  400 
Dödpunkt 	  323, 428 

» 	för slidstyrning 372, 373 
Dörrhållare 	  174 

E. 
Effekt 	  22 
Egestorff 	  56 

45 

» 	Westinghouse 594 Ejektor 	  29 
Direkt eldyta 	  179, 315 Ejektor för sugluftbroms (se luft- 

» tryckluftbroms (se direkt- 	sugare). 
broms). 	 Ekerhjul 	  99 

Dolomit 	  298 Elasticitet 	6 
Domkraft, uppställning af, vid 	Elasticitetsgräns  	6 

lyftning 	  617 Elastisk kropp 	5 
Domlock 	  209 Eldares skicklighet 	  208 
Dosbarometer 	  28 Eldberörd eldyta 	  179 
Drag, naturligt och konstgjordt 	Eldfria lokomotiv 	  69 

221, 305 Eldning 	  208, 301, 303 
Draget 	  305, 306 	» , sammanfattning af för- 

» , reglering af genom ask- 	 loppet vid 	 314 
lådsluckorna 	 196 Eldsläckning med injektor 	 244 
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i Eldstad 	  177, 179 
k 	» 	af veckad plåt 	 214 

» bredd af 	 179, 181 
» form af 	  181 
» höjd af 	 179, 181 
» längd af 	  179 
» material till 	 182 
» murad 	  213 
» stagning af 	 183 
» storlek af 	  179 
» temperatur i 	 315 

Eldstadshvalf 	  198 

	

» 	, nedfallet 	 622 
Eldstadshål 	  179, 197 
Eldstadsluckor 	  197 

	

» 	, svåra att hand- 
tera 	 622 

Eldstadstubplåt 	 179, 190 
, stagning af 	 191 

Eldyta 	 179, 206, 315, 317, 318 
» , afdunstningsförmåga hos 317 
» , betydelse af 	 315 
» , direkt 	  179, 315 
» eldberörd 	  179 
» i eldstaden 	  179 
» i tuberna 	  206 
» , indirekt 	 207, 315 
» , inre 	  179 
» , storlek af 	  318 
» , vattenberörd 	 179 
» , yttre 	  179 

Elektrisk broms 	  505 
Elektroner 	  3 
Ellipsstyrning 	  398 
Enarmad häfstång 	  12 
Enaxlig boggi 	  150 
Enbuffertsystem 	  118 
Energi 	  23 
Enformig rörelse 	 18, 325 
Enhet för arbete 	  22 
Enkammarbroms 	  505 
Enkammarbuffert 	  122 
Enkel pumpreglerare, New-York 572 

» » • 	Westing-
house 571 

» trevägsventil 	 543, 574 
» 	», New-York... 574 
» » 	, Westinghouse 

574 
Enskilda järnvägar 	  61 
Ericson, Nils 	  59  
Ericsson, John 	  51, 59 
Evans 	  45 

Excenterring 	  324, 421 
» , hoptagning af ... 422 
• , uppbindning af ... 619 

Excenterskifva 	 324, 368, 420 
» 	, tänkt (ideel) 385, 396 

Excenterstång 	 324, 400, 423 
Excenterstänger, öppna och kor- 

sade 	 383 
, hedkoppling af 619 

Excentervef 	  106 
Excentricitet 	 368, 377, 395, 396 
Expansion (se utvidgningsskede). 
Expansionskrök (se utvidgnings-

krök). 
Expansionsperiod (se utvidgnings-

skede). 
Explosion af ångpannor 39, 316, 

319, 619, 621 
Exters häfstångsbroms 	 504 

F. 
Fahrenheit 	  31 
Fallrost 	  194 
Fast axel 	  90, 147 

» bränsle 	  90 
» kropp  	5 

Fastbromsade hjul ... 169, 500, 
519, 521, 573, 598 

Fastfrusna bromsblock 	 609 
Fastnade bromsar 	  609 
Felaktig bromsning 	 610 

» förarventil 	 613, 614 
» injektor 	 244  
» kulventil 	  539 

lossning 	  610 
luftpump 	  612 
pumpreglerare 	 613 

» sugluftbroms 	 539 
» trevägsventil 	 614, 615 
» tryckluftbroms 	 601, 612. 

Felaktigt ledningstryck 	 603 
Felvisning af vattenståndsglas 	 249 
Fenton 	  53 
Feta stenkol 	  294 
Fett 	  299 
Fettsyror 	  299 
Filt, pressad 	  493 
Filtremsa för underbox 	 133 
Filtskifva » 	»   133, 496 
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Fjäder 	 109, 124, 134, 149, 	Friktionsvärdesiffra ... 15, 169, 

	

482, 495, 496, 621 	 476, 500 
» , brott af (se fjäderbrott). 	 » 	mellan hjul 
» , för återställning af bog- 	 och skena 169 

gier eller axlar i midt- 	 » 	mellan hjulring 

	

läget ... 149, 151, 162, 165 	 och bromsblock 500 
» , material för 	 136 Frusna kopplingsnäfvar 	 601 
» , tillverkning af 	 136 Fryckstad 	  62 
» , undersökning af 	 618 Fryksta järnvägsaktiebolag 	 57 

Fjäderblad 	  135 Fryspunkt 	  31 
Fjäderbrott 	 137, 616, 617, 621 Främre tubplåten     204 
Fjäderbygel 	  134, 136 Frätor å pannplåt 	  320 
Fjäderfångare 	 140, 157 Fullbromsning ... 534, 570, 579, 
Fjäderlänk 	  138 	 605, 606 

» , brott å 	  621 Fulltrycksskedet 	 373, 400 
» , undersökning af ... 618 Fyllning (cylinderfyllning) 	 285, 

Fjäderpinne 	  130, 139 	 373, 388, 389, 400, 
» , brott å 	 621 	 406, 427, 428, 430, 434 

Fjäderstötta 	  140 	» 	(cylinderfyllning) vid 
Fjäderupphängning, olika slag 	 kompoundlokomotiv 427, 434 

	

144, 146 	» 	(cylinderfyllning) lamp- 
Fjädrande kropp 	  5 	ligaste minsta 	 285, 406 
Fjädrar (se fjäder). 	 » 	(cylinderfyllning) vid Of- 
Flamningstemperatur 	 446 	verhettningslokomotiv ... 285 
Flamröröfverhettare af Schmidt 278  Fyllningsgrad (se fyllning). 
Flodins säkerhets- och luftvägs- 	Fyraxlig tender 	  497 

ventiler 	  345 Fyrbox (se eldstad eller innereld- 
Flytande kropp  	5 	stad). 

» 	bränsle 	 90, 296 Fyrcylinderlokomotiv 	 57 
Flytthål 	  501 Fyrens tjocklek ... 193, 285, 304, 313 
Flänsar, tunnslitna 	 109, 482 Fysisk delning  	3 
Flänsstötar 	 95, 147, 481 Fånganordning för fjädrar 140, 157 
Flöts 	  294 Fångjärn 	  161, 528 
Fosforbrons 	  338 Fälibrygga 	  496 
Fotogen    296, 301 Fästringar för hjulring 	 101 
Fotplåt 	  174 Fästsätt för hjul 	  102 
Framgafvelplåt till eldstad 	 179 Förarens bromsventil (se förar- 
Fram- och återgående massor 	 490 	ventil). 
Framåtexcenter 	 381, 392 Förarventil 541, 542, 556-57O, 599 
Framåtexcenterstång 	 383, 392 	» 	, felaktig 	 613, 61.1 
Fremont's vefsläng 	  97 	» 	, New-York 563-570, 605 
Friedmanns injektor 	 243 	» 	, profning af 	 600 

» nyare smörjpump... 466 	» 	, Westinghouse 556-- 
» äldre 	» 	464 	 563, 605 

Friktion 	 14, 46, 47, 94, 	 » 	 » 	(äldre 

	

169, 445, 499, 500 	 slaget) 562 
» 	inom en fjäder 135, 136, 483 Förarventilens behållare... 542, 

Friktionskoefficient (se friktions- 	 561, 562, 568 
värdesiffra). 	 Förbränning 	 26, 198, 293, 310 

Friktionskraft 	  14, 17 	» 	af stenkol 	 313 
Friktionslokomotiv 	  90 Förbränningsgaser 	 198, 310 
Friktionsmotstånd... 14, 16, 169, 	Förbränningsluft 	 310, 313 

471, 476, 499 Förenade kärl 	  25, 246 
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Förenad vatten- och stoftsamlare 589 
Föreningsrör 	  242, 262 
Förhöjd eldstad 	  181 
Förinströmning 	  377 
Förinströmningsskede 373, 376, 

377, 400 
Förlust af arbete 	  405 
Förluster vid förbränningen i eld- 

staden 	 198, 208, 314 
» 	i en cylinder 	 431 

Förortståg 	 90, 176, 498 
Försiktighet vid bromsning 	 606 
Förskjutbar axel... 90, 147, 148, 

161-165 
Försprång..,3 7 3, 374, 388, 400, 

428, 429 
» , betydelsen af olika 	 388 
» , förändring af... 388, 

393, 396, 400 
Försprångsstång 	 395, 396, 398 

	

, krökt 	 624 
Försprångsvinkel 	 374, 377, 

387, 396 
Förstlingen 	  61 
Försök med Richardsons säker- 

hetsventil 	  233 
Förtenning af tuber 	 205 
Förtätning (kondensering) af ånga 40 

» af ånga i cylindrar 
276, 277, 403, 406, 431, 433 

Förutströmning 	  377 
Förutströmningsskede 373, 376, 

377, 400 
Föränderlig rörelse 	  18 

G. 
Gaffelstyrning 	  382 
Garlockpackning 	  264 
Gasbränsle 	  296, 310 
Gaser 	  25, 32, 37 
Gasers utströmning 	 29 
Gasformig kropp 	  5  
Gejder (se styrskenor). 
Genomblåsning af vattenstånds- 

glas 	  248 
Genomgående broms 	 505 

» 	kolfstång350, 351, 352 
Giffard 	  236 
Gips 	  298, 300 
Glasrör, utbyte af 	  248  

Glasrörsbrott 	  246, 248 
Glasrörsskydd 	  249 
Glasrörsställ 	  246 
de Glehn 	  57 
Glöckners stålgods 	  502 
Gnejs 	  298 
Gnistbildning 	  224 
Gnistfångare 	 206, 224-227 

» , dess beroende af 
bränslet 	 225 

» , utelämnande af 	 206 
» , verkningssättet för 224 

Gnistkastning 	 206, 217, 224 
Gnistsläckare (se gnistfångare). 
Godstågslokomotiv 	  90 
Granit 	  298 
Greshams injektor 	  240 

» 	ångsandbläster 	 172 
Grundvatten 	  297, 298 
Grundvattenströmmar 	 298 
Grundämnen 	  310 
Gulmetall 	  131 
Gång med stängd regulator 	 410 
Gångmotstånd 	  471 
Gäfle-Dala järnväg 	 59 
Gölsdorf 	  57, 436 
Gölsdorfs igångsättningsanord- 

ning 	  436 
» 	slidstyrning 	 398 

H. 
Hackworth 	  50, 52 
Hafsvatten 	  299 

	

Hagel    297 
Haksten 	  200 
Halls vef 	  107 
Hampflätor 	  337 
Hamppackning 	  337 
Handbroms 	 499, 502, 503 
Handbromsning 	 503, 607 
Handhafvande af tryckluftbroms 599 
Handnitning 	  200 
Hardys bromscylinder 	 527, 529 

» dubbelluftsugare 	 516, 523 
» enkla sugluftbroms 	 506 
» lokomotivluftsugare 	 524 
» sj älf verkande 	sugluft- 

broms 	 510, 511 
» sugluftbroms... 506, 510, 511 

Harg 	  67 
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Hartmann 	  56 
Hastighet 	  18, 499, 500 
Heberleinbroms 	  505 
Hedley 	 47, 48, 49 
Helhjul 	  98 
Helmholtz 	  398 
Helmholtz' slidstyrning 398, 425, 624 
Helsingborgs mek. verkstad 	 68 
Helsmidd vefaxel 	 93, 94, 97 
Henschel 	  56 
Heusinger von Waldegg 	 394 
Heusinger von Waldeggs slid- 

styrning 	  394 
Hjul 	  98, 108 

» , anordning af 	 166 
» antal af å lokomotiv 	 166 
» bestämmelser för 	 108 
» , beteckning för antalet (se 

axlar). 
» , fastbromsade ... 169, 500, 

519, 521, 573, 598 
» , fästsätt för    102 
• helgjutna 	  108 
» , kokillhärdade 	 108 
» , storlek af 	 108, 167 
» , tillverkning af 	 99, 108 

Hjulafstånd 	  109 
Hjulbas (se axelafstånd) 	 148 
Hjulekrar 	  98 
Hjulfläns 	  109 

» 	, skarp 	  482 
» , utelämnad 	 109 
» , tunnsliten 	 109, 482 

	

Hjulpar     92 
Hjulring 	 51, 98, 100, 109 

» , bredd af 	  109 
» , brusten 	 152, 620 
» , form. af 	 101, 109 
» , fästsätt för... 101, 108, 109 
» , lös 	  607 
» , material för 	 100 
» , märkning af 	 109 
» , nötning af 	 487 
» , plattsliten... 169, 413, 

573, 603, 507, 610 
» , skador å 	 620 
» , smidd, af Wood 	 51 
» , tillverkning af ... 51, 100 
» tjocklek af 	 109 
» , undersökning af 	 618 

Hjulsats 	  92 
Hjulstomme 	  98, 99 

» 	, material för 	 99, 108  

Hjultryck 	 109, 489, 490, 500 
Hjulvef 	  98, 102 
Hjälpbehållare för Hardys snab- 

bromsventil 	  533 
Hjälpbläster 	 177, 221, 282, 305 
Hjälplokomotiv 	  245 
Hjälpluftsugare 	 516, 518, 520 
Hjälpspår 	  527 
Hopfrusna kopplingsnäfvar 	 601 
Hoptagning af bromsblock 	 606 

» » excenterringar 	 422 
» 	» lager 	 368 
» » styrskenor 	 356 

Hoptryckt tåg 	  606 
Horisontal (se vågrät). 
Hornblock 	  124, 125 
Hornblockstag 	 125, 126, 127 
Howe 	  382 
Hudiksvall-Forsa järnväg 	 58 
Hufvudbromsledning, undersök- 

	

ning af    602 
Hufvudledning 	 511, 536, 589 
Hufvudramar 	  111 
Hufvudrör 	  536, 589 
Hvalf, eldstads- 	  198 
Hvitmetall 	  131 
Hvitmossetorf 	  295 
Hydraulisk nitmaskin 	 25 

» 	press 	  25 
Hytten 	  174 
Hål genom axlar 	 7, 97 

» i fyren 	  304 
Hålkäl 	  98, 621 

» , smörjning i 	 621 
Hållfasthet  	6 
Hårdhet, kvarblifvande 	 300 

» , permanent (se kvarblif-
vande hårdhet). 

» , öfvergående 	 300 
Hårdt vatten 	  300 
Hårrörskraft 	  24 
Häfstång 	  11 
Häfstångsbroms 	 503, 504 
Häfvarebarometer 	  28 
Häfvert 	  240 	- 
Hästkraft 	 23, 476, 477, 478 
Hästkrafttimme 	  23 
Hög- och lågtrycksmaskin 	 433 
Högström 	  58 
Högtryckscylinder 	 328, 431 

» 	, rymd af ... 
433, 435 

Högtryckspumpreglerare 	 573 
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Högtrycksångmaskin 	 45, 433 
Hölster för kolfstång till broms- 

cylinder 	  528 

I. 

Igångsättning med en cylinder ... 620 
Igångsättningsventil 	 435, 439 
Ihålig axel 	  7 
Indifferent jämvikt 	 14 
Indikator 	  329, 401 
Indikatordiagram 	 401, 403 
Indirekt eldyta 	 207, 315 
Injektor 	  29, 236 

» , eldsläckning med 	 244 
» , felaktighet å 	 244 
» , Friedmanns 	 243 
» , Greshams 	  240 
» , Monitor 	  242 
» , mått å storleken af 	 239 
» , storlek af 	  239 
» , sugande och icke su- 

gande 	  239 
» , vattenspolning med 	 262 
» , verkningsgrad hos 	 239 
» , verkningssätt för 	 236 
» , återsugande 	 241 

Inlandsbanan 	  60 
Inneliggande slidstyrning 	 399 
Innercylindrar 	 90, 330, 332 
Innereldstad 	  179 

» 	, uttagning af 	 182 
Innerramar 	  90 
Inre eldyta 	  179 
Inre öfverskott 	 370, 377, 389 

» 	» 	, betydelsen af 
minskadt 	 389 

» 	>> 	, negativt 	 389 
Inre ånginströmning... 379, 418, 619 
Inströmning, inre (vid slider) 379, 

418, 619 
Inströmningsskede 373, 376, 377, 400 
Inställning af Richardsons säker- 

hetsventil 	  233 
Invändig kulventil 	 529, 532 
Isoleringsmedel 	 32, 275, 330 

J. 
Jervis 	  
Jämnhög eldstad 	  

Jämvikt 	  8, 13, 14 
Järnspat 	  298 
Järnväg, förslag till af Högström 58 

» 	, första i Sverige ... 57, 59 
Järnvägsbyggandet i Sverige 	 57 
Jäsning 	  308 

Kalk 	  299 
Kalkmjölk 	  301 
Kalkvatten 	  300 
Kalkspat 	  298 
Kallnitning 	  201 
Kalori 	  296 
Kamlager 	  426 
Kanalslid 	  413, 419 
Kapillaritet 	  24 
Kapillärrör 	  291 
Karlstad-Munkfors järnväg 	 428 
Kedj enitning 	  202 
Kemiska element 	  310 
Kendall 	  539 
Kessler 	  56 
Kiksmörja 	  249, 538 
Kil för blästerrör 	 221, 309 
Kilogrammeter 	  22 
Kilowatt 	  23 
Kilowattimme 	  23 
Kilytor, som återställsanordning 

för boggier och förskjutbara 
axlar 	  149, 1.63 

Klemmings buffert 	  122 
Klotsning 	  617 
Klockbromscylinder 	 529 
Klämplattor 	  219 
Knorrbroms 	  540 
Kohesion 	  5 
Kokning 	  37, 38 
Kokpunkt 	  31, 38, 39 
Koks 	  295, 313 
Koksalt ... 31, 37, 39, 298, 299, 300 
Kol (se stenkol och träkol). 
Kolf till ångcylinder 323, 349, 618 

» 	» 	» 	, lossnad ... 623 
» 	» ' Körtings bromscylinder 510 
» » Hardys 	» 

506, 527, 529, 532 
» 	» 	tryckluftbromscylinder . 584 

Kolfrörelsen 	  323, 328 
Koafslag 	  325, 599 

54 
181 
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Kolfslid 64, 340, 341, 379, 411, 417 
läge vid Hedkoppling 	 619 

Kolfstång 	  323 
» 	för bromscylinder 506 

507, 527, 528 
» 	» 	luftpump 547, 550, 553 
» » å.ngcylinder...323, 

350, 351, 352 
• » 	» , Hedkopp- 

ling af 623 
» » , skador å 623 
» , undersökning af 	 618 

Kolfstångsskydd 	  528 
Kolftryck 	  483 
Kolftätningsläder 	  584 
Kolftätningsringar 	 323, 329, 

350, 510, 527 
Kolfvens och vefvens inbördes 

rörelse 	  324 
Kolmila 	  296 
Kolning 	  296 
Koloxid 	  310, 311, 313 
Kolstycken, storlek af 	 301, 314 
Kolsyra 	 298, 299, 310, 311, 313 
Kolskyffel 	  301 
Kolugn 	  296 
Koluttag 	  175, 304, 494 
Kolväte 	  294, 311 
Kommunicerande kärl (se före-

nade kärl). 
Komposant (se sidokraft). 
Kompressionsperiod (se mot-

trycksskede). 
Kompoundlokomotiv 57, 62, 64, 

6,>6, 90, 220, 328, 427, 430 
, nedkopp- 

ling).g af 623 
Kompoundmaskin 	  431 
Kompoundsystem 	  57 
Kondensering (se förtätnin 
Konstgjordt drag 	  305 
Kontinuerlig broms (se genom-

gående broms). 
Kontraktion 	  6 
Kontrollmanometer 	 229 
Koppel 	  119 

	

» , sönderryckta 	 547 
Koppelaxel 	  90, 92, 93 

» , skadad 	 620 
Koppelhjul 	  98 
Koppelstång 	  364 

» 	brotta 	 128 
, krökt 	  170 

Koppelstång, material för 	 368 
Koppelstångslager 	  364 

» hoptagning af 368 
» , material till 	 368 

Koppeltapp 	- 	 103 
» 	, brott af 	 128, 170 
» 	, skadad 	 620, 623 

Koppling af luftbromsledning 
536, 590, 601, 609, 610 

Kopplingshals 	 529, 590 
Kopplingsnäfve 	 536, 590 
Kopplingsnäfvar, hopfrusna 	 601 

» , koppling af 536, 590 
Korsade excenterstänger 	 383 
Kosta-Lessebo järnväg 	 62 
Kraft 	  4, 8 
Kraftbromsar 	 502, 505 
Krafters moment 	  11 
Kraftparallellogram 	 10 
Kraftmätare 	  9 
Krauss' boggi 	  158 
Kriegar 	  55 
Kristinehamns mek. verkstad 	 67 
Kristinehamn-Sjöändans järn- 

väg 	  57, 62, 67 
Kroklinig rörelse 	  18 
Kromstål 	  96 
Kropp 	  3 
Kropps massa 	  19 

» 	rörelse 	  18 
Kroppa järnväg 	 57, 67 
Kroppars allmänna egenskaper... 3 
Krupp 	  100 
Krympmått 	  101 
Krökningsmotstånd 	 472 
Kubikinnehåll 	  3 
Kugghjulslokomotiv 	 90 
Kulhållare 	  529 
Kuliss 	 382, 385, 392, 395, 424 

» , lämpligaste upphängning 
af 	  391 

Kulissens och tärningens rörelse 389 
Kulisstyrning 	  382 
Kulventil för bromscylinder 511, 

527, 529, 532, 539 
Kurvmotstånd (se krökningsmot-

stånd). 
Kvalitetstal  	7 
Kvarblifvande hårdhet 	 300 
Kvicksilfvertermometer 30, 290, 292 
Kväfve 	  26, 310 
Kylledning 	  556 
Källor 	  297 
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Källsprång 	  297 
Kärrvatten 	 298, 299, 321 
Köldblandning 	  31, 37 
Köping-Hults järnväg 	 59 
Körtings sugluftbroms 	 510, 540 

L. 
Labil jämvikt 	  14 
Labyrinttätning 	  339 
Lager för axlar 109, 124, 128, 496 

» » 	» , varmgång af 	 
616, 621, 623 

» » 	axielt förskjutbar axel 
161, 162, 163 

» » boggier och förskjut- 

	

bara axlar 	 165 
» 	förskjutbara axlar 161, 

162, 163, 165 
» » 	Krauss' boggi ... 160, 161 

» radieltförskjutbaraxel 163 
» » tenderaxel 	 496 
» , varmgånget ... 616, 621, 623 

Lagerbox 	  128 
» 	, sprucken 	 621 

Lagerboxkil 	  125, 495 
Lagergaffel 	  152 
Lagergång 	  94 
Lagerpanna 	  152, 153 
Lagerskål 	 128, 130, 132 
Lagerunderskålar 	 132 
Lastprofil 	  179 
Ledade koppelstänger 	 366 

» stagbultar 	  186 
» takstag 	  188 

Ledaraxel (se löpaxel). 
Ledningstryck vid sugluftbroms 537 

» » tryckluft- 
broms 546, 603 

» , felaktigt 	 603 
» , för högt 	 611. 

Ledskenegnistfångare 	 226 
Lefvande kraft 	 23, 499 
Leipzig -Dresdenbanan 	 56 
Lentz' ångpanna 	 68, 214 

» ventilstyrning 	 69 
Lerviks järnväg 	  58 
Lidköpings verkstad 	 69 
Likarmad häfstång 	  12 
Lillfors-Storforsbanan 	 57 
de Limons smörjapparat 	 452 
Lindner 	  57  

Lineärt försprång 	 374, 388 
Liverpool-Manchesterbanan 51, 58 
Ljuddämpare ... 234, 511, 512, 525 
Ljunggrens verkstad 	 69 
Lock, cylinder- 	  333 

» , slidskåps- 	  336 
Lodrät 	  4 
Lokala bromsar 	  505 
Lokaltåg (se förortståg). 
Lokomotiv, historik öfver 	 45 

» , Högströms förslag till 58 
» , indelning af 	 90 
• , lyftning af 	 617 
» , nedkoppling af 	 619 
• , skada å 	 618 
• , svenska 	 70-76 
» , tillkoppling till tåg af 602 
» , utländska 	 77-85 

Lokomotivaxellager ... 109, 124, 
128, 160 -165 

, varmgång af 621 
Lokomotivbyggandet i Sverige... 61 
Lokomotivets historia 	 45 
Lokomotivluftsugare 	 512, 524 

» 	, skötsel af.. 538 
Lokomotivolja 	  446 
Lokomotivångpanna 	 177 
Lossnad hjulring 	  607 
Lossning af broms ... 503, 505, 

506, 510, 521, 531, 532, 
543, 546, 558, 563, 575, 

576, 580, 583, 593, 608 
Lossning, felaktigt utförd 	 610 
Lossningsklaff för sugluftbroms 

515, 519, 529, 532 
Lossningsventil för tryckluftbrons 

543, 545, 577, 586, 592, 598 
Lubrikator 	  •   452 
Luft 	  26 

» förbrännings- ... 198, 310, 313 
Luftbroms 	 499, 505, 509, 539 

» , felaktig 	 601, 610 
Luftbromsprofning å tåg 	 601, 602 
Luftbromsslangar för sugluft- 

broms 536 
» 	» tryckluft- 

broms 	 542, 544, 589, 590 
Luftförtunning i rökskåp 	 306 

vid sugluftbroms 
519, 529, 537 

Luftinsläppningsventil 342, 343, 411 
Luftinsläppnings- och säkerhets- 

ventil 	  343 

I 
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Luftmotstånd 	  471 
Luftpump 	 541, 547, 549, 552 

» , felaktig 	  612 
» , New-York 	 552 
» , Westinghouse... 547, 549 

Luftsil 	  548, 551 
Luftsugare 510, 511, 512, 516, 

523, 524 
» , skötsel af 	 537 
» , verkningssätt för 	 520 

Lufttillförsel genom asklådan 	 196 
» 	vid förbränning 305, 

312, 313 
Luftvägsventiler 331, 343, 345, 411 
Luftvägs- och säkerhetsventiler 	 345 
Lutande cylindrar 	 483, 484 

	

Lutande plan     16 
Lysgas 	  296, 311 
Lyftlänk 	  385, 395 
Lyftning af lokomotiv och vagnar 617 
Lågtryckscylinder . 	 328, 431 

» 	, rymd af 433, 435 
Lågtrycksmaskin 	  433 
Lågtryckspumpreglerare 	 573 
Läckande trevägsventil 	 610 
Läckspår i bromscylinder 	 585 
Längdutvidgning 	  34 
Längdutvidgningskoefficient (se 

längdutv.-värdesiffra). 
Längdutvidgningsvärdesiffra 33, 34 
Länklokomotiv 	  166 
Lättverk för säkerhetsventil 	 234 
Löpaxel 	 90, 92, 109, 166 
Löpcirkel 	  109 
Löphjul 	  98 
Lös hjulring 	  607 
Lötring 	  98 

• 

m. 
Maffei 	  56 
Magnesia 	  275 
Magra stenkol 	  294 
Mallet 	  57, 166, 434 
Mallet-lokomotiv ... 62, 69, 76, 166 
Mallet-von Buries växelventil 442 
Malmros smörjanordning 	 448 
Malmö-Limhamns järnväg 	 506 
Manganbroms 	  186 
Manhål 	  210  

Manometer för tryckluftbroms 
570, 598 

Manometer för ångpanna 28, 
227, 618 

» » 	» " , felvis-
ning af 622 

Mantelplåt till eldstad 	 179 
Mariotteska lagen 	  26 
Marma-Sandarne järnväg 	 59 
Maskineriet 	  323 
Maskinbroms 	  505 
Maskinnitning 	  200 
Maskintorf 	  296 
Massa 	  19 
Massor, rundgående 	489, 490 

» 	, fram- och återgående ... 490 
Masugnsgas 	 
Masut 	 
Matarapparater 
Matarkolf  
	

464, 466 
Matarrör  
	

245 
Matarvatten  

	
212, 297, 299 

» , rening af 	 300 
» , uppvärmning af 	 542 

Matarventil 	 237, 244, 245 
Material för axlar 	  96 

» » cylindrar och lock 336 
» » fjädrar 	 136 
» » hjul 	  108 
» » hjulringar 	 100 
» » hjulstommar ... 99, 108 
» » stagbult 	 186 
» » vefstakar och kop- 

pelstänger 	 368 
» » ångpanna 	 182, 200 

Medelkraft 	  9 
Mekanisk delning 	  3 
Mekaniskt arbete 	  21 
Mellin 	  57, 437 
Mellins växelventil 	 437 
Metall för lager 	  131 
Metallbarometer 	  28 
Metallmanometer 	29, 227 
Metallpackning 	 337, 338 
Metallvakuummeter 	 29 
Michalks smörj press 	 457 
Mineralolja 	  446 
Mineralsyrehårdhet 	 300 
Mjukt vatten 	  300 
Molekylarkraft 	  4 
Molekyler 	  3 
Monitorinjektor 	  242 
Motala mek. verkstad 	 62 

296 
296 
236 
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Motplan för slidaflastning...415, 417 
Mottrycksskede... 373, 376, 377, 400 
Motvef 	  105, 106, 420 
Motvefstå.ng 	  423 
Motvikt i hjul ...... 100, 109, 489 

» » fylld med bly 	 100 
» , form och anbringnings- 

sätt af 	  492 	Nödbromshandtag 
244, 411 Nödbromsklaff 

412 Nödbromsning 
	 61 

213 

Motånga 
Motångdiagram 	 
Munktells mek. verkstad 
Murad eldstad 	 
Murdock 	  45 
Myrvatten 	 298, 299, 321 
Mättad ånga 	  39, 276 
Märkning å lokomotiv 	 176 

» 	» lokomotivångpanna 	 275 
Mönjekitt 	  335 

N. 

Nafsäte 	  93 
Nafta 	  296 
Nathans smörjapparat 	 452, 455 
Naturligt drag 	  305 
Nedkoppling af lokomotiv 	 619 

» 	» 	» kompound- 623 
Negativt inre öfverskott 	 389 
Neutral axel 	  7 
Neutralt lager 	7 
New-Yorkbroms 	 540-546 

» » 	, direktbromsventil 	 592 
» » 	; förarventil 563-570, 605 
» » 	, luftpump 	 552 
» » 	, pumpreglerare 	 572 
» » 	, snabbtrevägsventil 545, 580 
» » 	, trevägsventil, enkel 	 574 
» 	» 	» 	, snabb- 

verkande 	 545, 580 
» » 	, tryckminskare 	 596 

Nicholson 	  57 
Nickning 	  482, 484 
Nitförband 	  202 
Nitning 	  200 
Nitskarf 	  200, 202 
Nora-Ervalla järnväg... 59, 61, 62 
Nordvästra stambanan 	 59 
Normalslid 	  369 
Normalspårlokomotiv 	 90  
Normal spårvidd 	  92 
Norra stambanan 	  59  

Norrköping-Fiskeby järnväg 	 58 

	

Nov lty 	 
Nürnberg-Fürthbanan 	 55, 56 
Nydqvist & Holm 	  65 
Nyköpings mek. verkstad 	 62 
Nålsmörjning 	  447, 450 
Nödbroms 	  534 

	 535 
	 534 
510, 534 

Nödbromsventil 	  535 
Nöthårsfilt 	  275 
Nötning af hjulringar 	 487 

o. 
Oberoende axel 	  7 

» lager 	  7 
Obestämd jämvikt 	  14 
Ogenomtränglighet 	  4 
Olja (se smörjolja, smörjämne). 
Oljegas 	  296 
Oljespärrventil 	  471 
Omkastare 	  547, 550 
Omkastningsaxel 385, 392, 395, 426 
Omkastningsskruf 	  426 
Omkastningsslid 	 548, 550, 551 
Omkastningsslidstång 	 548, 551 
Omkastningsspak 	  426 
Omkastningsstång . 	 385, 426 
Osäker jämvikt 	  14 
Otät packning 	  337 

	

» öfvertrycksventil ....... 	 604 

P. 
Packning för packningsdosor 	 337 

» 	, otät 	  337 
Packningsdosa... 323, 324, 337, 340 

» 	för kolfstänger 	 337 
» 	» slidstänger 	 340 

Pallning 	  617 
Pannexplosion 39, 316, 319, 619, 621 
Pannklädsel 	  275 
Pannprofning 	  318 
Pannrengöring 	  319 
Pannrevision 	  321 
Pannsten ... 187, 206, 211, 300, 316 
Pannstensafskiljare (se slamaf-

skiljare). 
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Pannstensafsättningar 	 185 	 R. 
Pannstensbildande ämnen 	 299 
Pannstensmedel 	  301 Radielt förskjutbar axel ... 162, 163 
Panntillbehör 	  227 Rainhill 	  51 
Partikel 	  3 Ramar 	  109, 495 
Passningsstycke för slidstång ... 420 Ramförbindningar 	  113 
Pendellänkar 	  149, 153 Ramsbottoms säkerhetsventil ... 235 
Permanent hårdhet (se kvarblif- 	Ramstag 	  114 

vande hårdhet). 	 Ramverk 	  109, 493 
Persontågslokomotiv 	 90 Réaumur 	  31 
Petroleum 	  296 Receiver (se behållare). 
Pielocks öfverhettare 	 69, 288 Reduktionsventil (se tryckmin- 
Pilhöjd 	  9, 136 	skare). 
Planslid 	  369 Reglering af bromskraften 523, 

» 	, läge vid hedkoppling 	 619 	 543, 561, 565, 568 
Plattslitna hjulringar 169, 413, 	Regleringskolf 	 464, 466 

573, 603, 607, 610 Regn 	  297 
Plåt, valsad, styrkan af 	 200 Regnvatten 	  297, 298 
Plåtgnistfångare 	  227 Regulator 	 208, 264-275 
Plåtramar 	  111 	» 	, felaktighet å 	 622 
Polerrulle 	  15, 94 	, gång med stängd 	 410 
Porer 	  4 	» 	, hastigt öppnad 	 208 
Porfyr 	  298 	 i rökskåpet 	 269 
Porositet  	3 	» 	med två slider, nyare 267 
Porösa kroppar  	4 	» 	» 	» 	» , äldre 264 
Precisionsstyrning 	  372 Regulatorhandtag 	  272 
Pressad filt 	  493 Regulatorpackningsdosa 	 271 
Presstorf 	  296 Regulatorstång 	  271 
Profkranar 	  246, 251 Regulatorventil, dubbelsitsig 	 270 
Profning af bromscylinder 	 601 	» 	med aflastnings- 

» » bromsrörledning 	 601 	 ventil 	 270 
» 	» förarventil 	 600 Rengöring af bromscylinder för 
» » kulventil 	 539 	 sugluftbroms ... 539 
» » pannor 	  318 	» 	» kulventil 	 539 
» » pumpreglerare.. 599, 600 	» 	» luftsugare " 	  538 
» » trevägsventil 	 601 	» 	» ångpannor 	 319 
» » tryckluftbroms 599-603 Rening af matarvatten 	 300 
» » ångpannor 	 318 Renslucka å rökskåp 	 218 

» öfvertrycksventil ... 600 	» 	» ångpanna 	 211, 618 
» , behof af 	  601 	» 	» ångtorkare 	 290 
» under gång af tryck- 	Rensplugg 	 556, 580, 584, 589 

luftbroms 	 604 Rensspett 	 210, 320, 321 
Puffing Billy 	  47 Repulsion 	  5 
Pumpreglerare 541, 563, 565, 568, 	Reservfyr 	  305 

571, 599 Resultant (se medelkraft). 
» , dubbel 	 573 Retardation 	  18 
» , enkel, New-York 572 Retort 	  296 

» , Westing- 	Revision af ångpanna 	 321 

	

house... 571 	» 	» lokomotiv 	 618 
, felaktig 	 613 Richardsons aflastning af slid ... 417 

» 	, profning af 599, 600 	» 	säkerhetsventil 	 232 
Pumpslid 	  550 	» 	 » 	, försök 
Pyrometer 	  31, 281 	 med 233 
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Richardsons säkerhetsventil, in- 
ställning af 	  233 

Rimrott 	  166 
Ringsotare 	  222 
Riot 	  278 
Robinson 	  45 
Rocket 	  47, 51, 177 
Rofolja 	  445, 446 Sadelstag under pannan 	 114 	

-gir 

von Rosen, Adolf Eugen 	 58 Sadeltank 	  498 	 ,x f  
Rostbildning 	  320 Sammanbyggd vefaxel 	 97  
Rosten 	  179, 191 Sammanhållning 	  5 

» , skador å 	  622 Sammansnörning 	  6 
Rostjärn 	  191 Sammanstötning... 	  499 
Rostlängd 	  179, 193 Sammansättning af krafter 	 9 
Roststafvar 	  191, 193 Sammantryckningshållfasthet ... 	8 

» 	, afstånd mellan 	 192 Sammantryckningsskede ... 373, 
Rostyta 	  193, 318 	 376, 377, 400 

» fri 	  193 Sandbehållare 	  170 
» , storlek af ... 179, 181, 	Sanders 	  510 

193, 194, 318 Sanders' sugluftbroms 	 510, 540 
193 Sand till sandapparater 	 170 
193 Sandning för hind 	 170 

	

20 	» 	med tryckluft 	 172 

	

20 	» 	med ånga 	 172 

	

20 	» , ändamålet med 	 170 

	

(se rundgå- 	Sandningsanordningar 	 169-174 
Sandrör 	  170 

» 	, skyddstratt för 	 172 
Sandviken 	  100 
Sanspareil 	  51 

	  527 Saxå hästbana 	  58 
	 489, 490 Schleiferbroms 	  540 
	  200 Schmahel 	  55 

200 Schmidt, Wilhelm 	  57 
Schmidts flamröröfverhettare 	 278 

	

3 	» 	rökskåpsöfverhettare 	 278 
35 	» 	tuböfverhettare ... 278, 286 
33 	» 	öfverhettare 57, 64, 66, 
18 	 278-287 

	  131 Schwartzkopf 	  56 
	  617 Segeldukshölster 	  528 

	  311, 315 Séguin 	  51 
295 Seillière 	  278 
310 Sicksacknitning 	  202 
216 	Sidobuffert 	  118, 495 
217 	Sidokraft  	9 
315 Sidoplåtar till eldstad 	 179 
216 Sidotankar 	  498 
218 Sil 	  495 

	  204 Silikat 	  314 
Sits i hytten 	  176 
Sjudning 	  38 
Själfbromsning 	 610, 615 

S. 
J 

-44 

» , total 	 
» , täckt 	 

Rotationskraft 	 
Rotationsrörelse 	 
Rotera 	 
Roterande massor 

ende massor). 
Rullgardin 	  176 
Rullningsfriktion 	 15, 169 
Rullring för Hardys broms-

kolf 
Rundgående massor 
Rundpanna 

» 	, materiel till 	 
Rundslid (se kolfslid). 
Rymd 	  
Rymdförändring 	 
Rymdutvidgningsvärdesiffra 
Rätlinig rörelse 
Rödmetall 
Röjning af banan 
Rök 
Rökfria stenkol 	 
Rökgaser 	  
Rökskåp 	  

» , inmurning af 
» , temperatur i 
» , ändamål med 

Rökskåpslucka 
Rökskåpstubplåt 
Rökskåpsöfverhettare, Schmidts.. 278 
Röntgen 	  57  
Rörelse 	  18 

639 

Rörfj ädermanometer 	 227 
Rörsotare 	  221 
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Sj älflossning 	  615 
Själfrening af vatten 	 299 
Själfstängande vattenståndsglas 	 247 
Själftätande 	» 	250 
Själfverkande broms 	 537, 540 

» 	öfverhettarspjäll... 282 
Skada, afhjälpande af 	 616 

» å lokomotiv 	 618 
» » tåg 	  616 

Skadligt rum 	 329, 333, 374 
Skakrost 	  195 
Skala 	  9 
Skarfplåt 	  202 
Skarp hjulfläns 	  482 
Skenbroms 	  64 
Skiffjädermanometer 	 228 
Skifhjul 	  99 
Skorsten 	  223 

» , dragets beroende af 	 306 
» , formen på 	 307 
» 	med ljuddämpare 	 526 

Skorstensgaser 	  310 
Skrufband 	 257, 536, 590 
Skrufbroms 
Skrufkoppel 
Skyddsglas 	  176 
Skyddstratt å sandrör 	 172 
Skyffel 	  301 
Skyltar å lokomotiv 	 176 
Skärm 'å tender 	  494 
Skötsel af lokomotiv med öfver- 

hettare 	 284 
» » sugluftbroms 	 537 

Skötsel af tryckluftbroms 	 599 
»Slag» i hjul 	  169 
Slagg 	  314 
Slaggbildning 	  314 
Slamafskiljare 	 212, 240, 301 
Slanghals 	  536, 590 
Slangkrok 	  591 
Slid... 324, 368, 369, 413, 618, 619 

» , aflastad 62, 414, 418, 419, 434 
» med inre ånginströmning 

379, 418, 619 
» » öfverströmningskanal 

413, 419 
» , reglering af 	  428 
» , skadad 	  624 

Sliddiagram 	  375 
Slidfoder 	  417 
Slidhvalf 	  370 
Slidomkastningsaxel 	 426 
Slidomkastningsplåt ... 548, 551 	, 553  

Slidomkastningsskruf 	 426 
Slidomkastningsspak 	 426 
Slidomkastningsstång 	 426 
Slidplan 	  324, 329 
Slidrörelse 	  324, 368 
Slidskåp 	  324 
Slidskåpslock 	  336 
Slidstyrning 	 371, 374, 381 

» 	, dödpunkt för 372, 
373, 409 

» 	, enkel 	  374 
» , historik 	 382 
» inneliggande 	 399 
» , reglering af 	 428 
» , sammansatt 	 381 
» , skadad 	 624 
» » , upphäng- 

ning af 619 
» , uteliggande 	 399 

Slidstyrningar, jämförelser mellan 399 
Slidstång 	  324, 419 

» , brusten 	  624 
» , passningsstycke för 	 420 

503 	» , undersökning af 	 618 
119 Slidstångshufvud 	  420 

Slidvef 	  368 
Slidvärden 	  370, 377 
Slingring ......... 481, 488, 490, 495 
Slira ... 169, 170, 285, 476, 482, 

483, 500, 620 
Slirning ... 169, 170, 285, 476, 

482, 483, 500 
Slitring å kolfvar 	  352 
Slutkran 	  257 
Släpfriktion 	  15, 499 
Släppning 	  329, 356 
Smal spårvidd 	  61, 92 
Smalspåriga eller bredspåriga banor 60 
Smalspårlokomotiv 	  90 
Smedjebackens järnväg 	 62 
Smältning 	  36 
Smältningsvärme 	  36 
Smältpunkt 	  36 
Smörjapparat de Limon 	 452 

» Nathan 	 455 
Smörj blåsa 	  554 
Smörjdyna 	 134, 165, 496 
Smörjhål 	  446, 447 
Smörjkoppar 	  447-452 
Smörjmedel (se smörjämnen). 

» för luftsugare 	 538 
Smörjning 	  445 

» af luftpump 	 554 
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Smörjning af slider 	 285, 447 
» 	sätt för 	 446 

Smörjningsanordningar 	 133, 445 
Smörjningsanordningar för axel- 

lager 	 128, 133, 452 
Smörjnål 	  447, 450 
Smöroljor 	  296, 446 

» 	, förbränning af i cy- 

	

linder 	 411 
Smörjpressar 	 446, 457, 460 
Smörjpress, Michalks 	 457 

» 	, Dicker & Werneburgs 460 
Smörjpumpar ... 446, 457, 464, 466 
Smörjpump, Friedmanns ... 457, 

464, 466 
Smörjrand 	  134 
Smörjrör 	  133, 447 
Smörj veke 	 133, 447, 621 
Smörjämnen 	  445 
Snabbroms 	 532, 540, 577 
Snabbromsning... 532, 540, 563, 

570, 577, 605, 606 
Snabbromsventil för sugluft- 

broms 532, 533 
» 	» tryckluft- 

broms 	 577 
Snabbtrevägsventil 540, 543, 545, 577 

» , felaktig 614, 615 
» , New-York 

545, 580 
» , Westinghouse 

545, 577 
Snabbverkande trevägsventil (se 

snabbtrevägsventil). 
Snälltågslokomotiv 	  90 
Snö 	  297 
Soda 	  301 

	

Solkurva     34 
Sot 	  312, 315 
Sotare (se hjälpbläster). 
Sotning af tuber 	 260, 285 
Sotskåp (se rökskåp). 
Spillrör 	  237 
Spiralfjäder 	  136 
Spiralvalsade tuber 	  206 
Spjäll (för hytten) 	  1.75 

» (för öfverhettare) ... 281, 287 
» 	att öppnas för hand 281, 

283, 284 
» i eldstadsluckor. 	 198 
» , själfverkande 	 282 

Spolning af åugpannor 	 301, 319 
» 	med injektor 	 262  

Sprittermometer 	  31 
Sprucken lagerbox 	  621 
Sprängring 	  101, 102 

	

Spårvidd     92 
» , för stor 	  617 
» , normal 	  92 
» , smal 	 61, 92 

Spännmutter 	  501 
Spärrventil i smörjrör 	 471 
Stabil jämvikt 	  13 
Stabilitet 	  13 
Stabilitetsmoment 	  14 
Staframar 	  111 
Stagbult 	  183 184 

» , ledad 	  186 
» , material för 	 186 

Stagbultsbrott 	  185, 622 
Stagning af eldstad 	 183 

» 	» ramar 	 114, 331 
Stagplåt 	  114, 189 
Stambanor 	  59 
Stannande af tåg å station 	 607 
Starrtorf 	  295 
Statsbanan genom Bohuslän 	 59 

» Järna-Norrköping 	 60 
» Krylbo 	Örebro ... 59 

Statsbanor 	  57 
Stelning 	  36 
Stenkol 	  193, 294, 311 

» engelska 	 192, 294 
» , förbränning af 	 313 
» , rökfria (waleska) 	 295 
» , storlek af vid eldning 

301, 314 
» , svenska 	 192, 295 

Stenkolsbriketter 	  296 
Stenkolslagrets tjocklek på rosten 

193, 285, 304, 313 
Stenkolseldning, bränslelagrets 

djup vid 	  193 
Stephenson, George 	 49, 50, 51 

» Robert 	 51, 52 
Stephensons slidstyrning 	 56, 

383, 399, 400, 424 
Sticktorf 	  296 
Stigning, angifvande af 	 473 
Stigningsmotstånd 	 17, 473 
Skjutluckor 	  197 
Stjärnhjul 	  99 
Stjärtboggi 	  158, 159 
Stockton-Darlington järnvägen 50 
Stoftsamlare 	  545, 589 
Stones metall 	  186 

41 
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Stoppring å axel 	  94 
Storlek hos kroppar 	 3 

» 	på injektor 	  239 
Stos å axel 	  94 
Strubes vattenståndsglas 	 250 
Strypskifva 	  533 
Sträckhållfasthet 	6 
Sträckhållfasthetsfordringar  	7 
Sträckprof 	  6 
Sträckt tåg 	  606 
Stybb 	 177, 200, 217, 218 
Stybbtratt 	  218 
Styrnabbe 	  135 
Styrskenor 	 323, 353, 356 

» , fäste för 	 114, 356 
» , hoptagning af 	 356 
» , skador å 	 623 
» , tryck mot 484, 487, 488 

Ståndarrör 	 511, 536, 544, 590 
Ställkil (se lagerboxkil). 
Störande rörelser hos lokomotiv 

481-492 
Stötinrättning 	 109, 118 
Sugande och icke sugande injektor 239 

» » återsugande » 241 
Sugluftbehâllare 	 511, 528, 529 
Sugluftbroms 	 505, 509  

Säkerhetskoppel 	  121 
Säkerhetskoppling 	  121 
Säkerhetskrok 	  119 
Säkerhetslänkar 	  122 
Säkerhetsmetall 	  260 
Säkerhetsplugg 	  259 

» fel å 	 622 
Säkerhetsventil för cylindrar 341, 418 

» tryckluftbroms 
541, 592, 597 

» värmeledning 	 255 
» » ångpannor 230, 618 
• , Ramsbottoms 	 235 
» , Richardsons 	 232 
» , in- 

ställning af 233 
, lätt- 

verk för 234 
Säkerhets- och luftinsläppnings- 

ventil 	 343 
» 	luftvägsventil 	 345 

Säker jämvikt 	  13 
Särkoppling af tåg 	  610 
Särslitning af tåg 	  606 
Söderhamn-Bergvikens järnväg 58 
Södra stambanan 	  59 
Söndersprungen hjulring 	 620 

Hardys 	 511 
» , Körtings 	 510 
» luftförtunning vid 	 T. 

519, 529, 537 
» 	, Sanders' 	 510 T-rör i rökskåpet 	 219, 280 
» , skötsel af 	 537 Takplåt för eldstad 	 179 
» , verkningssätt af... 537 Takstag 	  183, 187 

Sugventil 	 548, 551, 553 	» , ledade 	  188 
Sumpgas 	  311 Takstagbultar 	  187 
Surahammar 	  100 Talg 	  446 
Svafvelkis 	  295, 314 Talk 	  299 
Svafvelväte 	  298 Tanklokomotiv 	 90, 476, 498 
Svenska kolfven 	  350 Tappfriktion 	  15 

» 	stenkol 	  295 Temperatur i eldstaden 	 315 
Sveriges enskilda järnvägar 	 . 60 	» 	» rökskåpet 	 315 

» 	första järnväg 	 57, 59 	» 	hos eldstadsplåtarna 316 
Svetsade pannsvep 	  203 Temperatursänkning vid vatten- 
Svänghjul 	  323 	inmatning i pannan 	 245 
Svänglucka 	  197 Tender 	  493 
Svängsits 	  176 Tenderaxellager 	 166, 496 
Symmetrilinje 	  13 Tenderbroms 	  505 
Symmetriplan 	  13 Tenderlokomotiv 	  90 
Symmetrisk figur 	  13 Tenderskärm 	  494 

» 	kropp 	  13 Termometer 	 30, 31, 281, 290 
Syre 	  26, 299, 311 	» 	, afstånds- 	 281, 290 
Säkerhetskedjor 	  121 Thomas aflastning af slid 	 415 
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Tillkoppling af lokomotiv till tåg 602 
Tilltagande rörelse 	  18 
Tillverkning af. axlar 	 96 

• » hjul 	 100 
• » hjulringar 	 100 

Ton, uppkomst af 	  254 
Torf 	  193, 295 
Torfbriketter 	  296 
Torfeldning, bränslelagrets djup 

vid 	  193 
Toricelli 	  27 
Torkad ånga 40, 207, 210, 219, 289 
Torra stenkol 	  294 
Torrkokning 	 246, 260, 316 
Torrånga ... 40, 207, 210, 219, 289 
Totalvärme hos ånga 	 41 
Tratt sandrör 	  172 
Trattgnistfångare 	  226 
Treaxlig tender 	  493 
Trevethick 	  45, 58 
Trevägsventil .. 540, 543, 574-584 

» 	, enkel, New-York ... 574 
» _ Westinghouse 574 

, felaktig 	 614, 615 
» läckande 	 610 
» , snabbverkande, New-

York 580 
, Wes-

tinghouse 577 
å lokomotiv, prof- 

ning af 	 601 
Trick 	  391 
Trollhättans mek. verkstad (Nyd- 

qvist & Holm) 	  65 
Tryck i vätskor 	  24 

» mot styrskenor (gejder) 
484, 487, 488 

Tryckfördelare 13, 134, 140, 145, 
482, 483, 488, 495, 496 

» brott å 	 621 
Tryckhållare ... 544, 545, 587, 607 
Tryckluftbroms 	 172, 505, 539 

» 

	

	 , anordning af ... 541 
felaktig ... 601, 610 
handhafvande 

och skötsel af 599 
» historik 	 539 

profning af 599-603 
» verkningssätt för 546 

Tryckminskare för direktbroms 
541, 592, 596 

» 	» luftsugare 
512, 519-524 

643 

Tryckminskare, New-York 	 596 
» 	, Westinghouse 	 596 

Tryckminskningsventil (se tryck-
minskare). 

Tryckmätare 	  28 
Tryckplåt 	  275 
Tryckreglerare 	  291 
Tryckventil 	 548, 551, 553 
'träkol 	  296 
Tröghet 	  4 
Tröghetskraft 	  4, 482 
Tuber 	  205 

» af järn 	  205 
» , afstånd mellan 	 206 
» , brustna 	  621 
» , diameter å 	  205 
» eldytan i 	  206 
» indelning af, i tubplåten 206 
» , insättning af 	 205 
» läckor å ... 206, 246, 304, 621 
» , skarfvade 	  205 
» , sotning af 	 260, 285 
» , spiralvalsade 	 206 
» , tillverkningssätt för 	 205 
» , värmeöfverföring genom 213 
» , ändamål med 	 205 

Tubdelning 	  206 
Tubklämma 	  206 
Tubläckor 	 206, 246, 304, 621 
Tubplåt, eldstads 	 179, 190 

» 	främre 	  204 
Tubrensare 	  260, 285 
Tubring 	 ' 206 
Tubvals 	  206 
Tubviska 	  260 
Tuböfverhettare, Cole-Atlas 68, 287 

» 	, Schmidts 278, 286 
Tunnsliten hjulfläns 	 109, 482 
Turners aflastning af slid 	 414 
Tvillinglokomotiv 	 90, 328 
Tvillingångmaskin 	  46 
Tvåarmad häfstång 	 12 
Tvåaxlig boggi 	 151-158 

» 	tender 	  493 
Tvåbuffertsystem 	  118 
Tvåkammarbroms 	  505 
Tvåkammarbuffert 	 . 122 
Tvångsstyrning 	  371 
Tvärfjäder 	 143, 145, 483, 488 
Tvärstycke 	 323, 353, 618 

» 	, skada å 	 623 
Tvärstycksbult 	  354 

» 	, material för 	 355 k 
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Tvärstyckstryck 	 484, 487, 488 
Tvärtryckfördelare 144, 145, 483, 488 
Tvätthål 	  210 
Tvättning af ångpannor ... 301, 319 
Tvättplugg 210 
Tvättspett (se rensspett). 
Tyngd 	  4, 13 
Tyngdkraft 	  4, 13 
Tyngdlinje 	  13 
Tyngdplan 	  13 
Tyngdpunkt 	  13 

» , bestämning af 	 13 
Tysklands första lokomotiv 55, 56 
Tåg, skada å 	  616 

» , särkoppling af 	 610 
» , särslitning af 	  606 

Tågdelning 	  606 
Tågfärja 	  60 
Tågmotstånd 	 9, 171, 471 
Tågolyckor 	  616 
Tågvärmning 	  257 
Täflingen vid Rainhill 	 51, 58 
Tärning för kuliss ... 385, 392, 395 
Tärningens och kulissens rörelse 

389, 393 
Tärningsstång ... 392, 395, 400, 420 

» 	, nedkoppling af... 619 
Tätningsläder för bromskolf 	 584 
Tätningsremsa af filt för under- 

box 	  133 
Tätningsringar för kolfvar 323, 

329, 350 
Tätningsskifva af filt 133, 165, 496 
Tömning af bromsluftbehållare 	 610 

U. 

af Uhr, Gustaf 	  58 
Underbox 	  128, 133 
Underlagerskålar 	  132 
Undersmörjning 	  134 
Undersökning af huivudbroms- 

ledning 	 602 
» urspårade for- 

don 	 617 
Undertryckmätare (Vakuumme- 

ter) 	  28, 29 
Universal-pannstensmedel 	 301 
Upphängning af kuliss 	 391 
Upplösning af krafter 	 10 

» » kroppar 	 37  

Uppvärmning af matarvatten 	 542 
» 	» tåg 	 255 

Urborrad axel 	  7, 97 
Urspåradt fordon, undersökning 

af 	  617 
Urspårning 	 147, 481, 617, 621 
Urspårningsskenor 	  617 
Utblåsningskran 	  252 
Utblåsningsventiler 	  346 
Utbyte af vattenståndsglas 	 248 
Uteliggande slidstyrning 	 399 
Utströmningsskede ... 376, 377, 400 
Utvidgningskrök 	  245 
Utvidgningsskede 373, 376, 377, 400 
Utvändig kulventil 	 527, 529 

Vo  W. 

Vacklande jämvikt 	  14 
Vagga för boggier 	  153 
Vaggning hos lokomotiv ... 483, 488 
Vagn, lyftning af 	  617 
Vagn- & maskinfabriks a.-b. Falun 69 
Vagnsolja 	  446 
Vakuum (se luftförtunning). 
Vakuumbroms (se sugluftbroms). 
Vakuummeter 28, 29, 511, 512, 526 
Waleska stenkol 	  295 
Walschaert 	  394 
Walschaerts slidstyrning... 394, 

399, 400., 425, 624 
Valsad plåt, styrkan af 	 200 
Vanderbilt 	  214 
Vanlig bromsning ... 523, 578, 

581, 605, 606 
Varmgång... 131, 445, 446, 447, 

616, 621, 623 
Varmnitning 	  201 

	

Watt   45 
Vatten 	  25, 35, 297 

» , för varmt för injektor... 244 
» , hårdt och mjukt 	 300 
» i cylindrarna 	 276, 341 

Vattenafskiljare 	 543, 545, 589 
Vattenbehållare 	 493, 498 
Vattenberörd eldyta 	 179 
Vatteninmatning i pannan, tem- 

peraturförändring vid 	 245 
Vattenintag å tender 	 495, 498 

	

Vattenkastare    495 
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Vattenlåda å tender 	 493, 494 
Vatten- och stoftsamlare 	 589 
Vattenrost 	  195 
Vattenrörpanna 	  214 
Vattensamlare ... 511, 512, 526, 538 
Vattenspolning med injektor 	 262 
Vattenstånd 	 207, 208, 246, 251 

»för högt 	 208 
Vattenståndsglas 	  246 

» . 	,  brott å ... 246, 248 
» , felvisning af 	 249 
» , själfstängande 247 

, . Strubes själf-' 
tätande 	 250 

» , utbyte af 	 248 
Vattenståndsmätare 	 246 
Vattenståndsvisare 	  252 
Vattenstötar i cylinder 	 276, 

341, 346, 623 
Vattentagning 	 244, 495, 498 
Ved 	  296 
Vedeldning, bränslelagrets tjock- 

	

lek vid 	  193 
Vef 	  102, 107, 323 

» , påpressad 	  107 
Vefaxel 	  93, 94, 96, 107 

» ,brottå 	  97 
» , helsmidd 	 93, 94, 97 
» , sammanbyggd 	 97 
» , skadad 	  620 
» styrkan af 	  97 

Veflängd 	  102, 325 
Vefsläng 	  94, 97 

» , Fremont's 	 97 
Vefstake 	  323, 356, 623 

» , längd af 	  326 
» , material för 	 368 
» , skadad 	  623 

Vefstakslager 	  360 
» , hoptagning af 	 368 
» , material för 	 368 

Veftapp 	  102, 103, 323 
» , brott af 	 128, 170 
» , skadad 	  623 

V eftappstryck 	  485 
Vefvens och kolfvens inbördes 

	

rörelse 	  324 
Veke 	  447, 621 
Veknål 	  447 
Veksmörjning 	 447, 621 
Ventilregulator, aflastad 

» 	 , dubbelsitsig 	 

Verderber 	  213 
Verkningsgrad 	 16, 22, 239 
Vertikal (se lodrät). 
Vessman-Barkens järnväg 58, 62 
Westinghouse 	  539 
Westinghousebroms 539, 541-546 
Westingh. direktbromsventil 	 594 

» förarventil 556-563, 605 
» » 	(äldre slaget) 562 
• luftpump 	 547, 549 
» pumpreglerare 	 371 
• snabbtrevägsventi1545, 577 
• trevägsventil, enkel 	 574 
» tryckminskare 	 596 

Vickaxel 	 324, 380, 619 
Vidhäftning 	  5 
Vikt 	  4 
Viktenhet 	  35 
Viktfördelning å axlar 	 109 
Vivian 	  45, 58 
Volym (se rymd). 
Wood 	  51 
Woottenpanna 	  181 
Worsdell 	  57 
Vridbar axel 	  147 
Vridningshållfasthet 	 7 
Vridningsmoment 	 11, 485 
Vågrät 	  4 
Våtånga 	 39, 207, 210, 276 
Våtånglokomotiv 	  90 
Värme och arbete 	  41 
Värmeenhet 	 33, 41, 42, 296 
Värmeförluster i en cylinder ... 431 

vid eldning 314, 315 
Värmeledningsanordning 	 255 
Värmeledningsapparat 	 255 
Värmeledningsslangar 	 256 
Värmeledningventil 	 255 
Värmerymlighet 	  33 
Värmet och dess egenskaper 	 30 
Värmets ledning 	 32, 316 

». 	strålning 	  32 
» 	utnyttjande 	 315 

Värmevärde 	  296 
Västkustbanan 	  59 
Västra stambanan 	  59 
Väte 	  310, 311 
Vätesvafla 	  298 
Vätskevärme 	  41 
Vätskor 	  5, 24, 32 
	  200 	 270 Växel (vid nitning) 

270 Växellokomotiv (se växlingsloko- 
Ventilställ 	  257 	motiv). 
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Ånginströmning, inre 	 379, 418 
Ångkanaler i en cylinder 	 324, 329 
Ånglåda för öfverhettare 279, 286, 287 
Ångmaskin 	  323 
Ångpanna med tillbehör 	 177 
Ångpanneplåt 	 7, 182, 200 

• , hållfasthet för ... 	7 
Ångpannors explosion 39, 316, 

319, 619, 621 
	 207, 209 

219 

Växelventil för direktbroms 541, 
592, 698 

» kompoundloko-
motiv 435, 437, 444  

Växlingslokomotiv 	 90, 426 
Växlingstjänst 	  498 

Y. 
Yngs-Daglöse järnväg 	... 58 
Yttercylindrar 	  90, 330 
Yttereldstad 	  179 
Ytterramar 	  90 
Yttre eldyta 	  179 
Yttre öfverskott 	 370, 377 
Ytvatten 	  297, 298 

A. 
Ånga 	 37, 39 
» , fuktig 	 39, 207, 276 
» , förtätning af (kondensering) 40 
» . , mättad 	  39, 276 
» , torkad (torr) 40, 207, 210, 

219, 289 
» , totalvärme hos 	 41 
» , tryck och rymd under ut- 

vidgningsskedet 	 406 
» , våt 	 39, 207, 210, 276 
» , öfverhettad 40, 57, 90, 276 

Ångafloppsrör 	  219, 619 
Ångas vattenhalt i cylindrarna... 276 

» verkningssätt och arbete 
i en cylinder 	 400, 401, 407 

Ångbildning 	  37, 293 
Angbildningsförmåga 	 190, 476 
Ångbildningsvärme 	 41 
Ångbroms 	  505, 506 
Ångbromsventil 	  508 
Øgcylinder 	  328 
Ångdom 	  52, 208 
Ångfördelning ... 372, 377, 398, 409 

» 	med slidstyrningen 
i dödpunkten 	  409 

Ångförtätning i cylindrarna 	 276 
Ångfärja (se tågfärja). 
Anghvissla 	  253 

» 	, tonens alstrande i 	 254  

Ångrum 
Ångrör 	 

» 	, läckor å 	  623 
Ångsmörjapparater 	 446, 452 
Angsmörjapparat de Limon 	 452 

» 	Nathan 	 455 
Ångsmörjning 	  446, 447 
Ångstrålpump 	  29, 236 
Ångtilloppsrör 	  219 
Ångtorkare 	  289 
Ångtryck 	 227, 406, 430, 433 

» , vikten af att hålla fullt 405 
Ångventil för injektor 	 245 

» » luftsugare 	 515 
Ångöfverhettare 	 276-293 

» af Seillière och 
Riot 	 278 

» , Coles 	 68 
» , Cole-Atlas ... 68, 287 
» , Pielocks ... 69, 288 
» , Schmidts ... 57, 

64, 66, 278 
Återställsanordning för boggier 

och förskjutbara axlar 149 
151, 162, 165 

Åtvidabergs kopparverk 	 58, 62 

A. 
Älttorf 	  296 

o. 
Öfvergående hårdhet 	 300 
Öfverhettad ånga... 40, 57, 90 276 
Öfverhettare 	  277, 316 

af Sellière och Riot 278 
• , Coles 	  68 
• , Cole-Atlas 	 68, 287 
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Öfverhettare, Pielocks 	 69, 288 
» , Schmidts..: 57, 64, 

66, 278 
» , skötsel af 	 284 

Ofverhettarelement 	  279 
Qfverhettarspjäll 	 281, 287 
Ofverhettartuber 	 205, 279 
Ofverhettning, förloppet vid 	 280 
Öfverhettningslokomotiv 67, 90, 338 

» 	, skötselaf 284 
Qfverhettningsolja 	  446 
Ofverhettningsrör 	  279 
Öfverhettningstemperatur... 285, 289 
Öfverlappsnitning 	  202  

Öfverskott, inre och yttre... 370, 377 
» 	, negativt inre 	 389 

Öfverströmningskanal i sliden 
413, 419 

Öfvertryck 	  29, 227 
Öfvertrycksmätare 	  28 
Öfvertrycksbehållare... 173, 539, 

541, 542, 555 
Öfvertrycksventil 558, 563, 567, 599 

» , otät 	 604 
» , profning af 	 600 

Öppna excenterstänger 	 383 
Örebro—Svartåbanan 	 59 
Östra stambanan 	  59 
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Kungl. Järnvägsstyrelsen. Maskinbyrån. 

Tillägg n:r 1 

till 

LOKOMOTIVLÄRA  
AV 

ELIS B. HÖJER 

JUNI 1915 
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SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET 1915 
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E. Snalltågslokomotiv litt. F. 

Huvuddata i nedanstående tabell avse lok, fr. o. m. n:r 1201. 
Cylinderdiam., högtryck 	'420 mm 

» lågtryck  	630 » 
Slag  	660 » 
Drivhjulsdiam. 	1 880 
Ångtryck, effektivt  	13 kg pr kvcm 
Eldyta, eldstad 	12,3 kvm inv. 

I. tuber 177,0 » 
» eldstad och tuber  	189,3 	» 	» 
» överhettare  	68,0 	» 	utv. 
• total ..  	257,3 

Rostyta  	3,6 	» 
Rostyta: eldyta 	  1: 71,5 
Antal tuber 52/47 mm. 	154 st. 

» » 131/123 »  	28 » 
Avstånd mellan tubplåtar 	  5 300 mm 
Rundpannans diam. 	  1 667 » inv. 

» plåttjocklek 	  16,5 » 
Hjulbas, total av lok 	  11 100 » 

» » 	med tender 	  18 200 » 
Längd över buffertar med tender 	  21 315 » 
Tryck mot skenorna vid hjulpar I 	  11 900 kg 

» » 	» 	» 	» 	II 	  12 600 » 
» 	» 	» 	» 	» 	III 	  16 000 » 
» » 	» 	» 	2 	IV 	  16 000 » 
» » 	» 	» 	» 	V 	  16 000 » 
» » 	 » 	» 	VI 	  15 300 » 

Adhesionsvikt 	  48 000 » 
Materialvikt 	  79 300 » 
Total vikt i tjänst 	  87 800 » 

» » » » 	med tender 	  142 800 » 
Dragkraft (max.) vid drivhjulsperiferien: 

Kompoundgång (2 • 0,48 • 13 •632.6601  	8 700 
` 	2.1880 	J 

Tvillinggång med lågtr. cyl. 0,52 • 13 •632.660 	g 400 » 
1880 	 .~ 

2. 
» 

högtr. » /0,78 • 13 •422 . 6601 
1 880 	J 

	6 300 » 

Dragkraft : Adhesionsvikt  	1:5,5 

Tender. 
Hjuldiameter 	  970 mm 
Hjulbas 	  5 400 » 
Vattenförråd 	  25 000 kg 
Kolförråd 	  6 500 » 
Vikt i tjänst 	  55 000 
Materialvikt 	  23 500 » 
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Beträffande konstruktionen av lokomotivets olika delar förefinnas vissa 
olikheter i jämförelse med förut vid Statens järnvägar förekommande an-
ordningar, särskilt i fråga om cylindrar och maskineri. Panna och ram-
verk med tillbehör äro däremot i huvudsak av förut vanlig typ. 

Panna. För att möjliggöra användning av en tillräckligt stor rostyta 
har fyrboxen måst göras betydligt bredare än spårvidden och följaktligen 
förläggas bakom de kopplade hjulen. För att maskinen ej härigenom 
skulle bliva för »baktung», har åt pannans bakgavel och sadelplåt givits 
en lutning framåt, varigenom rundpannans vikt i motsvarande grad fram-
flyttats. 

Ramverk med hjulsats och bromsanordning. I olikhet mot våd fallet 
är å lokomotiv litt. A, B m. fi., äro sidoramarna tillverkade av valsad plåt, 
enär martingjutna stavramar hade blivit rätt mycket tyngre. 

Anordningen med 4 cylindrar och därmed sammanhängande vevan-
ordning medför bl. a. fördelen, att de fram- och återgående maskindelarna 
till varje cylinderpar utbalansera varandra. Därigenom bliva motvikterna 
i hjulen betydligt mindre, enär de behöva utbalansera endast de roterande 
maskindelarna. Centrifugalkraftens inverkan på trycket mot skenorna har 
därför kunnat neutraliseras, varigenom trycken mot skenorna bliva konstanta 
vid alla hastigheter och vevlägen. 

Bromsrörelsen är anordnad i två system, varav ett för boggin och ett 
för de kopplade hjulen. Kraften till det senare bromssystemet erhålles an-
tingen från två mellan axel IV och V upphängda vakuumbromscylindrar 
eller från en ångbromscylinder. Handtagen för vakuum- och ångbromsens 
manövrering äro förbundna med varandra, så att endast en broms i sänder 
kan tillsättas, varigenom hjulens fastbromsning förhindras. 

Cylindrar och maskineri. Som förut är nämnt, är lokomotivet ut-
rustat med 4 cylindrar, anordnade i två kompoundsystem. Lågtrycks-
cylindrarna äro placerade utanför och högtryckscylindrarna mellan ram-
plåtarna, varigenom möjliggöres en god isolering av färskångan i de 
senare, och underlättas vid revisionerna handhavandet av de tunga kolvarna 
och locken till de förra. Cylindrarna äro parvis sammangjutna med ett 
gemensamt slidskåp samt hava en lutning av 1 : 9,1 mot horisontallinjen. 
Sinsemellan äro de båda cylinderparen förenade med ett i sotskåpet anbragt 
receiverrör. 

Av bild 2, som schematiskt visar cylinderanordningen, framgår, att 
högtrycksångan insläppes i mitten, receiverångan å ömse sidor om mitten . 
samt avloppsångan från lågtryckscylindern vid yttre kauten av slidskåpet. 
Genom denna anordning vinnes den fördelen, att den varmaste ångan kom-
mer innerst och den kallaste ytterst. 

Ehuru sliden är gemensam för hög- och lågtryckscylinder inom varje 
cylinderpar, är fyllningen i lågtryckscylindern vid framåtgång c:a 4 % större 
än i högtryckscylindern, vilket möjliggjorts dels därigenom, att alidens 
täckning gjorts något större för hög- än för lågtryckscylindern, dels ock 
därigenom, att de båda vevarna ej ligga i fullt 180° vinkel mot varandra, 
utan äro något förskjutna. 

Lågtryckscylindern är försedd med Flodins kombinerade luftvägs- och 
säkerhetsventiler, anordnade på ungefär samma sätt som å lokomotiv litt. B. 
Cylinderns utblåsningsventiler äro dessutom försedda med säkerhetsven-
tiler. Dylika äro även anbragta å högtryckscylindrarna och å receiver-
röret, och är den senare inställd att avblåsa vid ett tryck av 8 kg pr kvcm. 
För att minska motståndet vid gång med avstängd ånga finnes utom låg-
tryckscylinderns luftvägsventiler en luftvägskran å högtryckscylindern, medelst 
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V/////i  RECEIVER  

AFLOØS 	 0,3 

2. 	Schematisk framställning av cylinderanordningen. Sliddiametern är å lok. n:r 1200 260 mm. 
samt a lok. fr. o. m. n:r 1201 280 mm. 

vilken dennas båda ångkanaler kunna sättas i direkt förbindelse med varandra, 
samt å ånglådan i rökskåpet en luftsugningsventil. Skulle felaktigheter upp-
komma å denna, förhindras ångans utströmning genom ventilens borttagande 
och ventilöppningens täckande med en å lokomotivet förvarad blindfläns, 
vilken är försedd med en vidhängande slutmutter för sotarens ångventil. 
Den nämnda luftvägskranen och luftvägsventilen användas även för att 
öka kraften vid igångsättning samt för att möjliggöra körning med enbart 
högtryckscylindrarna. 

I 	I 

//Nr 

3. Läge av manöverspakar för cylinderutblåsning och luftvägskanaler. 
Cylinderutblåsning (ingreppen å bågens översida). A. Alla ventiler äro öppna. B. Ventilerna 
' 	till lågtryckscylindrarna och receivern öppna. C. Alla ventiler stängda (gångläge). 
Luftvägskanaler (ingreppen å bågens undersida). 1. Gång med endast högtryckscylindrarna. 

2. Kompoundgång (gångläge). 3. Igångsättning och rullning. 
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Ventilernas och manöverspakens läge vid igångsättning, kompound-
gång och rullning, åskådliggöres å bild 2 och 3. Vid läge 3, d. v. s. bak-
läge, sättas högtryckscylinderns båda rum i förbindelse med varandra medelst 
luftvägskranen, och insläppes färskånga direkt i receiverröret. Luftvägsven-
tilerna till lågtryckscylindrarna hållas under tiden tryckta mot sina säten 
av ånga från högtryckscylindrarnas slidskåp. Så snart trycket i receivern 
uppnått 8 kg, inställes manöverspaken i läget 2, mittläget, i vilket förbin-
delsen mellan högtryckscylinderns ångkanaler avstänges. Följaktligen arbetar 
därvid högtryckscylindern med ett effektivt ångtryck av 13-8 = 5 och låg-
tryckscylindern med 8 kg pr kvcm. Inställes slutligen manöverspaken i 
läget 1, d. v. s. i främre läget, förblir luftvägskranen vid högtryckscylindern 
stängd, men omvrides manöverkranen vid lågtryckscylinderns luftvägsven-
tiler, så att rummet ovanför dessa kolvar avstänges från slidskåpen, varvid 
ventilerna av fjädrar föras uppåt och de båda cylinderrummen sättas i 
direkt förbindelse med varandra. Lågtrycksmaskineriet försättes följaktligen 
ur verksamhet och lokomotivet framdrives endast av högtrycksmaskineriet. 
Körsättet i fråga lämpar sig särskilt vid gång på vändskiva samt vid loko-
motivets framförande till tågsättet. 

Då lokomotivet skall rulla, inställes manöverspaken på läget 3, vid 
vilket, som nyss är nämnt, luftvägskranen öppnar förbindelsen mellan hög-
tryckscylinderns båda rum. Genom ångans avstängning upphör samtidigt 
ångtrycket å kolvarna till lågtryckscylinderns luftvägsventiler, så att dessa 
öppnas och sätta cylinderns båda rum i förbindelse med varandra. För 
bättre överskådlighets skull äro å bild 3 angivna de spaklägen, som för de 
olika fallen skola förekomma. Å bilden angivas även de olika lägena av 
manöverspaken för utblåsningsventilerna. 

Den för hög- och lågtryckscylindern gemensamma slidrörelsen är av 
Heusinger von Waldeggs konstruktion samt placerad utvändigt. Slidom-
kastningen är anordnad som å lokomotiv litt. B med undantag av, att stig-
ningen å skruvens gängor är minskad för att underlätta manövreringen av 
de stora sliderna. 

Smörjningen av cylindrar och slider utföres å lokomotiv n:r 1 200 med 
två smörjpressar av Dicker & Werneburgs system, vilka av utrymmesskäl 
ej kunnat placeras i förarhytten utan anbragts på en väl skyddad plats 
bakom cylindrarna invid ångavloppsrören. Â lokomotiv litt. F fr. o. m. 
n:r 1201 verkställes slid- och cylindersmörjningen med i förarhytten place-
rade smörjpumpar av Dicker & Werneburgs modell 'Multiplex». 
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II. Tanklokomotiv litt. J och W. 

Lokomotiv litt. J. 
Bild. 4. 

Cylinderdiameter  	420 mm 
Slag 	  580 » 
Drivhjulsdiameter 	  1 300 » 
Ångtryck, effektivt  	12 kg pr kvcm 
Eldyta, eldstad  	6,6 kvm inv. 

» 103 st. tuber 45/40 mm  	44 » 	» 
» 15 » » 127/119 »  	19 » 	» 
» 	eldstad och tuber  	69,6 » 	» 
» överhettare  	20,0 » utv. 
» total  	89,6 » 

Rostyta  	1,4 	» 
Tryck mot skenorna axel I med kol och vatten 	 8 000 kg 

» 	» 	II 	» 	» 	» 	» 	 11 000 » 
» » 	» III 	» 	» 	» 	 » 	  11 000 » 
» » 	» IV » 	» 	»   11 000 » 

» » 	» V » 	» 	» 	» 	 10 500 » 
» » 	» 	» VI » 	» 	» 	» 	 10 500 » 

Adhesionsvikt med kol och vatten 	  33 000 » 
» 	utan » 	» 	»   30 650 » 

Vikt i tjänst med » 	» 	»   62 000 » 
Materialvikt 	  44 600 » 

Dragkraft 0'66  • 12 •422.580) 

	

 	6 125 » 1 300 
Vattenförråd 	  10 000 » 
Kolförråd 	  4 000 » 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



10 

Lokomotiv litt. W. 
Bild 5. 

Cylinderdiameter  	350 mm 
Slag 	  550 » 
Drivhjulsdiam. 	  1 300 » 
Ångtryck, effektivt  	12 kg pr kvcm 
Eldyta, eldstad  	4,6 kvm inv. 

» 78 st. tuber 41/36 mm 	26,5 » 	» 
» 12 » 	» 114/106 »  	12,0 » 	» 
» eldstad och tuber 	43,1 	» 	» 
» överhettare  	12,5 » utv. 
» total  	55,6 » 

Rostyta  	0,9 » 
Tryck mot skenorna axel I med kol och vatten 	 11 000 kg 

» 	» 	» 	» II 	» 	» 	» 	» 	 11 000 » 
» 	» 	» 	» III 	» 	» 	» 	 10 700 » 
» 	D 	 » 	» IV » 	» 	» 	 10 700 » 

Adhesionsvikt med kol och vatten 	  22 000 » 
» 	utan » » 	» 	  21 900 » 

Vikt i tjänst med » » 	» 	  43 400 » 
Materialvikt 	  32 100 » 

Dragkraft (0'65 • 12 • 35' 

	

0,65.12.352 •5501 	  4 025 1 300 l  
Vattenförråd 	  6 500 » 
Kolförråd 	  2 200 » 
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Dicker & Werneburgs smörjpump, Multiplex. 

Denna smörjpump kännetecknas av att oljerummet utgöres av flera 
glasbehållare, sammanställda i ett gemensamt stativ med en självständig 
kolvrörelse för varje behållare. Då oljan från var och en behållare ledes 
till likvärdiga smörjställen, exempelvis från en behållare till cylindrarna och 
från en annan till sliderna, kan oljetillförseln efter behov regleras för varje 
smörjställe. Med denna anordning vinnes, att oljeförbrukningen kan ned-
bringas till den minsta möjliga och möjliggöres därjämte, att olika oljesorter 
kunna, om så anses ekonomiskt och förmånligt, användas vid de skilda 
smörjställena. 

För att kunna öva kontroll över oljeförbrukningen vid de särskilda 
smörjställena, angives med namnplåtar vid glasbehållarna vart oljan ledes, 
och är den vid smörjstället anbragta spärrventilen ävensom de till dennas 
smörjrörsledning hörande muttrarna och mutterförskruvningarna märkta med 
lika siffror. 

21 

2 

1 /, 

23 
5 1 

1. Dicker & Werneburgs smörjpump, Multiplex. 1: 3,6. 
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Smörjpumpen erhåller sin rörelse från hävstången 1, som vid sin 
fram- och återgående rörelse kringvrider det å axeln 8 fästa spärrhjulet 4. 
Medelst å axeln 8 uppskurna snäckgängor kringvrides kugghjulet 6, tappen 
7, den i denna tapp ingängade konformade spindeln 9 och slutligen ringen 
11 medelst stiftet 12, vars ändar löpa i tvenne i övre delen av spindeln 9 
upptagna spår. 

Oljan utsuges från gasbehållaren och inpressas i smörjledningen 
medelst kolven 10, som med stiftet 12 är fäst till ringen 11. Kolven 10 
erhåller sin nedåtgående rörelse med tillhjälp av de kilformade utskärningarna 
i ringen 11, som vid rotationen glida mot de kilformade utskärningarna i 
den fasta ringen 13. Medelst en under ringen 11 anbragt spiralfjäder, 
tryckes kolven 10 åter uppåt, när kilytorna släppa varandra. Då ringarna 
11 och 13 vardera äro försedda med tvenne kiluttag, kommer kolven 10 
att för varje varv av spindeln 9 göra två kolvslag. Glasbehållaren kom-
municerar med rummet under kolven 10 genom tvenne i yttre huset 
diametralt belägna kanaler, och utsuges oljan från glasbehållaren, då efter 
varje halvt varv den i figuren visade horisontala kanalen i spindeln 9 vid 
kolvens 10 rörelse uppåt kommer i kommunikation med en av kanalerna 
från glasbehållaren. När spindeln 9 därefter vridits ett fjärdedels varv, 
varvid det i figuren angivna läget intagits, utpressas oljan av den nedåt-
gående kolven 10 genom oljekanalen å stativet och smörjröret till smörj-
stället. Smörjrörsledningen kan således ej komma i omedelbar förbindelse 
med oljebehållaren, varför oljan ej kan genom smörjrören sugas ut ur 
behållaren. 

Oljetillförseln regleras dels gemensamt för alla smörjställena genom 
ändring av hävstångens 1 utslag och dels särskilt för varje smörjställe genom 
ökning eller minskning av kolvens 10 slag. Kolvslaget regleras med den 
över kolven 10 belägna spindeln 17 på så sätt, att matningen ökas, när 
spindeln 17, som är ingängad i ståndaren 18, höjes, vilket inträffar om 
visaren 21 vrides från å locket 20 instansade lägre till högre siffror. Om-
vänt minskas matningen, om visaren 21 vrides från en högre till en 
lägre siffra. 

Glasbehållarens fyllning med olja företages, sedan visarlocket 21 
borttagits. 

Kuggväxlarna smörjas av den i rummet 23 inneslutna oljan, för vars 
ifyllning muttrarna 22 lossas och pumphuset upplyftes. 

Innan lokomotivet tages i tjänst skola smörjrören för hand pumpas 
fulla med olja, genom att ställa visaren 21 mot siffran 7 eller 8 samt 
därefter vrida veven 2 medsols. 

Svänger spärrhjulet 4 fram och åter i stället för att gå runt, beror 
detta, på att den i spärrhjulet på stiftet 5 fästa bromsfjädern blivit för svag, 
och måste denna då utbytas. Detta tillgår på så sätt, att brickan 3 bort-
tages, varefter spärrhjulet 4 avgängas vid fasthållandet av spärrhjulet, under 
det att veven 2 vrides medsols, tills stiftet 5 släppt bromsfjädern. 

Genom att avgänga muttern 19 kan locket 20, glasbehållaren och 
silen 16 borttagas. Avgängas därefter muttern 15, frigöres ståndaren 18 
med den i ståndaren ingängade spindeln 17. Skall vidare kolven 10 uttagas, 
lossas muttrarna 22 och upplyftes pumphuset, varefter tappen 7 avgängas. 
Därvid bör dock beaktas, att gängorna i denna tapp äro vänsterskurna. 
Spindeln 9 kan nu upplyftas, varefter kolven 10 jämte ringen 11 frigöres, 
sedan den upptill i konans 9 cylindriska del ingängade stoppskruven lossats. 

Smörjpumparna uppvärmas medelst ånga, som ledes kring pumphusen 
i spiralformigt lagda 5 mm. kopparrör. 

Ur Trafikverket museers samlingar - Sveriges Järnvägsmuseum - Trafikverket



5 

Vid största kolvslaget, c:a 5 mm. uppgår pumpvolymen av kolven 10 
till c:a 0,65 kbcm. Då kugghjulet 6 är försett med 18 kuggar och snack-
gängorna å axeln 8 äro dubbelskurna samt då ringarna 11 och 13 vardera 
(se ovan) hava tvenne kilytor, utpumpas pr ett varv av spärrhjulet 4 
0,65 • 2 	= co 0,14 kbcm olja. Då vidare spärrhjulet 4 (diam. 100 mm) har 9 

80 	st. spärrhak, utpumpas pr vinkelslag av hävstången 1 0' 80 n kbcm., 

0,14•n•V•1000 	V eller pr timme 	80 3,11 • D — 0,55 • n D' där n angiver huru många 
spärrhak spärrhjulet 4 vrides pr vinkelslag av hävstången 1 samt V angiver 
lokomotivets hastighet i km pr timme och D diametern i meter av det hjul, 
från vilket rörelsen uttages. 

~Cf 
Friedmanns smörjpump, typ N. 

.. °,1 	
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2. Friedmanns smörjpump, typ N. 1 : 4. 
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Denna smörjpump utgöres av en oljebehållare 12, som genom tvär-
väggar är avdelad i mindre behållare till samma antal som förefintliga 
smörjrörsledningar. Med denna anordning vinnas samma fördelar, som 
omnämnas under Dicker & Werneburgs smörjpump, Multiplex. Friedmanns 
smörjpump, typ N, är dock så tillvida fördelaktigare, att inga sköra glas- 
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behållare finnas. Varje mindre behållare är försedd med en självständig 
kolvrörelse, vilka gemensamt drivas av spärrveven 10. Rörelsen till denna 
skall vara så anordnad, att spärrveven vid en armlängd av 230 mm. kan 
göra ett utslag, varierande mellan 20 och 100 mm. Spärrveven 10 giver 
medelst en spärranordning en roterande rörelse åt axeln 1, vilken i sin 
ordning bringar den i axeländan infällda kultappen 2 i en cirkelrörelse. 
At axeln 3, å vilken kultappen 2 är fäst, gives därvid en svängande rörelse 
samtidigt som axeln i längdriktningen skjutes fram och åter. Denna två-
faldiga rörelse av axeln 3 har till uppgift att medelst de å axeln fästa 
kultapparna 4 bibringa pumpkolvarna 5 dels en nedåtgående och dels en 
vridande rörelse. Pumpkolvarnas uppåtgående rörelse åstadkommes med 
tillhjälp av en underliggande spiralfjäder. Pumpkolvarna 5, av vilka finnas 
lika antal som mindre oljebehållare, äro försedda med tvenne skåror 6 och 
8, från vilka en gemensam urborrning i kolven leder till kolvens undersida. 
Då nu skåran 6 vid kolvens uppåtgående rörelse vrides åt kanalen 7, suges 
oljan från behållaren genom kontrollkranen 13, kanalerna 20 och 7, skåran 
6 och slutligen genom urborrningen i kolven in i rummet under kolven 5. 
Då kolven 5 därefter av kultappen 4 tryckes nedåt, vrides skåran 8 åt 
kanalen 9, varvid den under kolven insugna oljan pressas genom urborr-
ningen i pumpkolven 5 samt vidare genom skåran 8 och kanalen 9 ut i 
smörjrörsledningen 21. På det att oljan av övertryck i smörjrörsledningen 
ej må kunna pressas tillbaka i apparaten, är i förskruvningen 24 en mindre 
kulventil anordnad. 

Oljeförbrukningen regleras dels gemensamt för alla smörjställena 
genom ändring av spärrarmens 10 utslag och dels särskilt för varje smörj-
ställe genom ökning eller minskning av kolvens 5 slag. Kolvslaget regleras 
genom att medelst den vingformade visaren 11 vrida den till spindeln 
fastsmidda excentriska skivan 19 och ökas därvid matningen, då visaren 
11 vrides - från å brickan 22 instansade lägre till högre siffror (i pilens 
riktning). Omvänt minskas matningen, då visaren 11 vrides från en högre 
till en lägre siffra. 

Om, då pumpen står stilla, det visar sig, att motstånd förefinnes för 
vridandet av visaren 11 i ena riktningen, bör denna försiktigt vridas för 
hand åt motsatt håll eller axeln 17 kringvridas 90 ° med tillhjälp av den 
till denna axel hörande lösa handveven. 

Var och '  en av de mindre behållarna är försedd med ett synglas 18, 
genom vilket oljeförbrukningen vid de olika smörjställena kan kontrolleras 
och därefter, om så erfordras, regleras. Under varje synglas finnes en 
kontrollkran 13, medelst vilken följande förbindelser kunna åstadkommas. 

1:o. Ställning »Normal». Handtaget å kontrollkranen är då riktad 
nedåt, varvid synglaset, såsom visas i figuren, kommunicerar med behållaren 
och kanalen 20. Apparaten är då ställd för matning. 

2:o. Ställning »Kontrolle». Handtaget står då rätt uppåt, varvid 
synglaset genom den i kontrollkranen snett borrade kanalen (prickade) av-
stänges från behållaren och forbindes med kanalen 20. Oljan suges då 
ryckvis ut ur synglaset, och kan oljeförbrukningen vid smörjstället på så 
sätt kontrolleras. Sedan kontrolleringen är gjord, ställes handtaget omedel-
bart på läget »Normal». 

3:o. Ställning »Glasbruch». Handtaget å kontrollkranen 13 står då 
horisontalt åt vänster, i vilken ställning glasröret är avstängt såväl från 
behållaren som kanalen 20. Glasröret kan då vid brott obehindrat uttagas 
och utbytas, utan att smörjningen upphör, enär behållaren 12 även vid 
denna ställning av kontrollkranen står i förbindelse med kanalen 20. 
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I synglasets övre förskruvning finnes en kulventil, som har till uppgift 
att insläppa luft i den mån oljeståndet sjunker. 

Oljan påfylles behållarna, sedan övre locket öppnats, dock skall härvid 
tillses, att oljan ej stiger över skiljeväggarnas överkant, på det att oljeför-
brukningen redan från början, skall kunna kontrolleras genom synglasen. 
Silen 14 får vid oljans påfyllning ej borttagas i avsikt att påskynda fyll-
ningen. Silen bör emellanåt uttagas och rengöras med fotogen. Spärr-
anordningen för spärrveven 10 ävensom oljebehållarna böra ett par gånger 
årligen rentvättas med fotogen. 

Rörelsemekanismen skall löpa i tunnflytande olja, som påfylles vid 15. 
Förorenad olja avtappas tidvis genom ett mindre skruvhål vid 25. 

Bromsmuttern 26 bör, om spärranordningen visar benägenhet att 
slappna, åtdragas, dock ej hårdare än att spärranordningen låter sig lätt 
drivas för hand. 

Genom förskruvningen 16 bör tidvis någon olja insprutas. Även 
spärrhjulet bör då och då smörjas med tunnflytande olja. 

Innan lokomotivet tages i tjänst ävensom efter minst en timmes 
uppehåll, i synnerhet vid stark köld, inpumpas olja för hand i smörjrören, 
genom att medelst den tillhörande lösa veven kringvrida axeln 17, som 
med en kugghjulsanordning överför rörelsen till axeln 1. 

Smörjrören böra, innan desamma första gången tagas i bruk, grund-
ligt utblåsas med ånga. Rören fyllas därefter med olja genom att kring-
vrida axeln 17, tills olja framkommer vid smörjställets spärrventil. 

Smörjrören skola, under det apparaten arbetar, hålla sig kalla. Bliva 
rören varma, beror detta på att oljetillförseln är för liten, varför ånga tränger 
upp i rören. Matningen bör då något ökas. 

Oljan i behållarna kan uppvärmas genom att leda ånga genom röret 
23. Oljan får dock ej uppvärmas högre än till handvärme. I de fall då 
pumpen placeras omedelbart på pannan eller vid användandet av tunn-
flytande olja, är uppvärmningen obehövlig. 

Oljetillförseln till något av smörjrören får ej avstängas med mindre 
än att handtaget å kontrollkranen 13 ställes rätt uppåt, ställning »Kon-
trolle», på det att fara för söndersprängning må förebyggas. 

Vid största kolvslaget förbrukas per kolv c:a 0.4 kbcm. olja och vid 
minsta 1/10  därav. 

Rörförskruvningen 21 kan efter önskan ingängas vertikalt, som an-
gives i figuren, eller horisontalt, i vilket senare fall den vid de horison-
tala gängorna visade blindmuttern byter plats med förskruvningen 21. 

Wakefields smörjpump. 

Denna smörjpump utgöres, liksom Friedmanns, typ N, av en gjuten 
oljebehållare, men är den förra smörjpumpens oljerum ej, såsom den senares. 
avdelad i mindre behållare. Det kan således ej ifrågasättas att använda 
olika oljesorter vid de skilda smörjställena med Wakefields smörjpump. Då 
varje smörjrörsledning är försedd med en självständig kolvrörelse, kan olje-
tillförseln även vid denna smörjpump efter behov regleras för varje smörj-
ställe. A Wakefields smörjpump kan dock ej, såsom fallet är vid Fried-
manns, typ N, oljeförbrukningen kontrolleras genom direkt avläsning i syn-
glas. Pumpanordningen utgöres av ett för tvenne smörjrör gemensamt 
ventilhus 4, i vilket kolvhusen 7 äro ingängade. Samtliga ventil- och kolv- 
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hus erhålla från den av spärrveven 1 vridna axeln 2 en horisontal fram-
och återgående rörelse, medelst de å axeln 2 fästa excenterskivorna 3. Rör 
sig exempelvis ventilhuset 4 från höger till vänster å figuren, suges av 
pumpkolven 8 olja från den gemensamma behållaren genom kulventilen 5 
in i rummet 6. Samtidigt tryckes den av kulventilen 14 i kanalen 15 
inneslutna oljan av den ihåliga pumpkolven 16 ut i smörjrörsledningen 17. 
Vid ventilhusets återgång från vänster till höger tryckes den i rummet 6 
insugna och av kulventilen 5 i nämnda rum inneslutna oljan av kolven 8 
genom kulventilen 14 in i kanalen 15. Då emellertid pumpvolymen av 
kolven 8 är dubbelt så stor som av kolven 16, pressas även nu en del olja 

3. Wakefields smörjpump. 1:3,3. 

ut i rörledningen 17. Alldenstund pumpen således är dubbelverkande, föres 
oljan i en nära nog oavbruten ström till förbrukningsställena. 

Oljeförbrukningen regleras dels gemensamt för alla smörjställena 
genom ändring av spärrvevens 1 utslag och dels särskilt för varje smörj-
ställe genom ut- eller inskruvning av den å respektive smörjrörs motsatta 
sida befintliga proppen 11. Den största oljeförbrukningen erhålles där-
vid, då proppen 11 är fullt inskruvad (såsom visas i figuren), under det 
att oljeförbrukningen minskas ju längre proppen utskruvas. Det senare 
av den orsak, att kolven 8, samtidigt som ventilhuset 4 rör sig från vänster 
till höger i figuren, av oljetrycket pressas åt höger tills den å kolven 8 ut-
smidda stosen 9 träffar proppen 11. Först Mir detta inträffat, tryckes den 
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i rummet 6 befintliga oljan ut i kanalen 15 genom kulventilen 14. Vid 
ventilhusets återgång från höger till vänster skjutes kolven 8 av fjädern 10 
åt vänster, tills stosen 9 träffar anslaget 13 å (örskruvningen 12, varefter 
olja insuges i rummet 6 genom kulventilen 5. 

Vid största kolvslaget, c:a 9.5 mm , uppgår pumpvolymen av kolven 
8 till c:a 0.45 kbcm. och vid minsta till 1/6  därav. Med 6 pumpkolvar ut-
pumpas vid största kolvslaget c:a 2.6 gram olja pr spärrhjulsvarv. Oljebe-
hållaren rymmer 4.5 kg. olja. 

Den upptill i behållaren placerade silen 19 får ej borttagas, då oljan 
ifylles. Silen hör emellanåt uttagas och rengöras. 

Då pumpen arbetar, skall handveven 21 ryckvis vrida sig runt. In-
träffar dock att handveven svänger fram och åter, beror detta på, att spärr-
inrättningen för veven 1 kommit i olag. Spärrhjulet smörjes med tunn-
flytande olja genom smörjhålet 18. Spärranordningen ävensom oljebehål-
laren böra några gånger årligen rentvättas med fotogen. 

Då rörelsemekanismen är helt innesluten i oljebehållaren, är den väl 
skyddad för smuts och erfordrar ingen särskild smörjning. Utmärkande 
för apparaten är den enkla konstruktionen och lätt tillgängliga rörelsemeka-
nismen, i det att ventilhusen 4 kunna obehindrat upplyftas, sedan kolv-
husen 7 bortskruvats. 

Oljan i behållaren kan vid behov uppvärmas genom att leda ånga 
genom röret 20. Oljan får dock ej uppvärmas högre än till handvärme. 

Innan lokomotivet tages i tjänst ävensom efter utbyte av smörjrör 
och efter reparation tillses, att smöjrören bliva väl fyllda med olja, vilket 
sker genom att kringvrida handveven 21 tills olja framkommer till smörj-
ställets spärrventil. Dessa äro för Wakefields smörjpump utförda med den 
i lokomotivläran, sid. 469, fig. 565, visade konstruktionen, som beskrives å 
sid. 471. 

M 

► 
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