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Forord 
Vi har i størst mulig grad skrevet kapitelene med den teksten som fremkommer i disse 
ovenfornevnte bøker og hefter. 
Kapitelet om kullfyring er hentet fra FARTYGSMASKINER, fôrsta delen HJÄLPLÄROR 
SJÖÅNGPANNOR.  
Mens kapitlet om dampmakiner er i største delen hentet fra Læren om skipsdampmaskinen av 
Aage Rasmussen, sjette utgave og skipsmaskinlære av Jacob Imsland 
Den svenske og danske teksten er forsøkt ”fornorsket.” Dette har nok medført at teksten til 
tider kan virke lite norsk. For øvrig vil jeg sterkt oppfordre dere som ønsker å gå mer dypere 
inn i kjelens behandling og fyringsteori om å lese den svenske boken.  
 
Trekkes frem må også maskinsjef Ole Meland som ikke bare har skaffet Styrbjörn  flere  
bøker men også kommet med råd og tips 
Hans bøker vil danne grunnstammen i skipets bibliotek.  
Ole Meland har ca 25 års erfaring med dampmaskinanlegg derav 5 år som fyrbøter på 
kullfyrte skip og 20 år som maskinist og maskinsjef i perioden 1940 til 1965. 
 
 
 
Andre opplag 
xx.xx.2010 
 
 
 
Gøran Hansen        Tom Gundersen 
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BESKRIVELSE AV DAMPMASKINANLEGGET    
 
 
 

 
Dampmaskinanlegget på 
Styrbjörn består i sin enkleste 
form av følgende hoveddeler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dampkjelen 
I kjelen foregår forbrenningen av kullet. Vi får da damp med ca. 9 kg/cm² trykk og et stort 
varmeinnhold.   

Hovedmaskin 
Den bruker en del av dampens varmeinnhold og gjør den om til mekanisk arbeid. Dampens 
trykk og temperatur faller ved at dampen avgir en del av sitt varmeinnhold. 

Kondenser (fortetter) 
I kondenseren holdes trykket langt under atmosfærens trykk, normalt 0,05 kg/cm² og den 
resterende varmen i dampen ledes bort. Vi får da et kondensat, det vil si vann som er fortettet 
av damp. 

Kjølevannspumpe 
Kjølevannspumpens oppgave er å pumpe sjøvann gjennom kondenseren. Dette kjølevannet 
medvirker til at den resterende varmeinnholdet i dampen fortetter til kondensat. 

Luft- og kondensatpumpe 
Da det i kondenseren er lavt trykk (høyt vacum) så vil det naturlig nok trenge luft inn 
gjennom lekke flenser og pakkbokser. Luft- og kondensatpumpens oppgave er å fjerne denne 
luften og løfte kondensatet til varmvannsbrønnen. (hotwell).  

Fødepumpe 
Denne tar kondensatet fra varmtvannsbrønnen og trykker den  tilbake til kjelen. Fødepumpen 
danner et trykkskille i anlegget med lavtrykkssiden før pumpen og høytrykksiden etter 
pumpen. 
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Alle de maskiner og apparater som må til for å holde hovedmaskinen i gang og dessuten 
skaffe kraft og varme til andre nødvendige formål om bord, kalles under ett for 
hjelpemaskineriet.  
 

Litt teori 
Det er store varmemengder som skal til, 
for å holde hoved- og hjelpemaskineriet 
i gang. Disse varmemengdene skaffer 
vi ved å forbrenne kull i kjelen. Kullene 
inneholder brennbare stoffer som ved 
forbrenning, forbinder seg med luftens 
oksygen og avgir sin 
forbrenningsvarme eller brennverdi. 
Temperaturen i de varmeste delene av 
kullaget kan nå opp i ca 1500 grader. 
Det er ved å kjøle denne gassen at 
varmen overføres til vannet i kjelen, i 
det vi nytter kjelevannet som kjølevann. 
Kjelevannets temperatur vil ved 9 kg 
trykk være ca 175 grader. Legg merke 
til temperaturdifferansen mellom 1500 
og 175 grader.  
Røkgassen går langs rørflatene på vei 
til skorsteinen og kjøles etter hvert ned 
til den har blitt så kald at det ikke 
svarer seg å nytte den lenger. Da går 
den med resten av varmen som tapt 
røykgassvarme opp gjennom 
skorsteinen.  
 
Dampen i kjelen ledes til maskinen i rør. På den måten får vi en del av varmen som kullene 
har avgitt til kjelen, overført til hovedmaskinen. Siden damptrykket er 9 kg så innebærer dette 
at dampen er sammenpresset og tar liten plass. Etter hvert som dampen arbeider seg gjennom 
maskinen og avgir arbeid faller trykket og dampens varmeinnhold. Når trykket faller, så vil 
volumet av dampen øke - vi sier da at dampen har ekspandert.  
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HOVEDMASKINEN        
 
 
Hovedmaskinen er en to 
trinns ekspansjonsmaskin 
med en Ht-sylinder (Ht = 
Høytrykk) og en Lt-sylinder  
(Lt = Lavtrykk) og kalles en 
Compound maskin.  
Til å lede dampen inn på 
riktig tidspunkt, til Ht og Lt 
stemplene, benyttes sleider. 
Driften av disse sleidene blir 
tatt ut fra veivakselen og 
overføres gjennom 
eksenterstenger til sleidene.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensjonene for sylindere og slag 
er: 
Ht- sylinder  18’’  = 46 cm 
Lt- sylinder  35,5’’ = 85 cm 
Slaglengde  24’’ = 61 cm 
 
Ekspansjonsmaskinen får fylling av 
damp bare en del av slaget, mens i 
den resterende delen av slaget vil 
damptilførselen være stengt. 
 
Dampen kommer fra kjelen gjennom 
hoveddamprøret til hovedmaskinens 
manøverventil og fra denne til Ht-
sleideskap. Her står en rundsleid og 
fordeler dampen til topp og bunn av 
Ht-sylinderen Avløpet fra Ht-
sylinderen ledes til Lt-receiver, (LT 
mottaker) sleideskap og sleid. Denne 
fordeler dampen til Lt-sylinderens 
topp og bunn. Fra Lt-sylinder føres 

avløpsdampen gjennom et rør til kondenseren. I kondenseren fortettes dampen til kondensat.   

 
Figur 1 

 
Figur 2 
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Påhengte pumper 
En kombinert luft- og kondensatpumpe løfter kondensatet fra 
fødevannsbrønnen til varmtvannstanken (Hotwell). 
 
To fødevannspumper suger fra varmtvannstanken og trykker 
fødevannet innpå kjelen gjennom kjelens fødeventil. (Den er 
forklart i avsnittet om kjelens utstyr og armatur) 
 
To lensepumper tar vann fra skutebunn og fører dette overbord.    
 

Hovedmaskinenes oppbygning. 
Vi kan her skjelne mellom faste og bevegelige deler. 
De faste delene er 
• Sylinderpartiet 
• Bunnramme 
• Stativet 
• Kondenser 
• Guideplan med guidelister 
 
De bevegelige delene er 
• Stempel, stempelstang, krysshode og geidesko 
• Veivstanga 
• Veivakselen 
• Sleiden med sleidebevegelsen til dampfordeling. 
 
I tillegg kommer de pumper som er beskrevet i avsnittet om påhengte pumper 
 

De faste delene 

Sylinderpartiet 
 
Sylinderpartiet er av støpejern og danner sylinderen med reciveren mellom Ht og Lt sylinder. 
I reciveren står sleideskapet med sleiden. Ht- sylinderen dannes av en foring som er tilpasset 
sylinderpartiet. Ht- rundsleid går i foring på tilsvarende måte.  

Figur 3 
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Ventilene på sylinderpartiet   
Manøverventilen er i forbindelse med 
hoveddamprøret fra kjelen. Det er en vanlig 
stengeventil, som er kombinert med en 
trotleventil fig 4 pkt 5 (spjeldventil.)  
Trotlventilen brukes for hurtig stenging av 
dampen når maskinen tenderer mot å ruse ved 
for eksempel høy sjø og betjenes med en spak 
fig 4 pkt 5 fra manøverdørken. Denne brukes 
også ved endring av hastighet.  
 
Sikkerhetsventilene er plassert i topp og bunn 
på hver sylinder og på toppen av hvert 
sleideskap. Dette er enkle fjærbelastede 
ventiler. 
 
Dreneringskraner eller ventiler (Fig 4  pkt 2 og 3) 
er under begge sylinderes sleideskap og nyttes 
ved oppvarming av maskinen. Disse benyttes 
også ved overkoking på kjelen. 
Avtappingskranene betjenes med stag fra 
manøverdørken.  
 
Hjelpepåslipsventil (hjelpa) (Fig 4 pkt 1) for Lt- sylinder betjenes med en spak fra 
manøverdørken. Ventilen er plassert slik at den i en posisjon slipper på damp under Lt- 
stempel og i en posisjon slipper damp over Lt- stempel. Ventilen brukes under start hvis Ht- 
sylinder står i dødpunkt. Denne hjelpeventilen brukes da for å move maskinen så Ht- veiv 
kommer ut av dødpunktstillingen. Ventilen betjenes med en spak. Når spaken står i 
midtstilling er ventilen stengt. Ved å føre spaken opp - åpner ventilen for damp til oversiden 
av Lt- stempel og motsatt ved å føre spaken ned. Det er veivens stilling og gangretting som 
avgjør hvem ventil som skal tilføres damp.  
 
Indikatorventilene nyttes når det skal tas diagram som viser dampens arbeid i sylinderen. 
Ventilene er plassert i topp og bunn av hver sylinder og forbindes med en treveis kran. 
På Styrbjörn er dette ikke installert. 
Se for øvrig vedlegg 2 om reguleringsskruen for HT sleid 
 
Bunnrammen danner maskinenes fundament. Den er arrangert til å holde rammelagrene og 
veivakselen på plass.    
 
Stativene er formet hule og er fetet med bolter i flenser til bunnrammen og sylinderpartiet. På 
stativet er det montert geidplan med geidelister. På fremsiden av maskinen er det montert to 
stålkolonner.   
Under gange forover vil geideskoene trykke mot geideplanene, både når stempelet går 
oppover og nedover. Under gange akterover vil geideskoene trykke mot geidelistene 
Geidetplanet er vannkjølt og kjølevannet går til skutebunn bak kondenseren. Vær 
oppmerksom på at disse kanalene lett kan tilstoppes av smuss, salter o.l.  
 

 
Figur 4 

1 

2 3 

5 

4 

1. Hjelpepåslipsventil (Hjelpa) 
2. Drenering LT sylinder / sleideskap 
3. Drenering HT sylinder / sleideskap 
4. Omkastventil 
5. Trotlventil 



 10

De bevegelige delene 

Stempelet 
Stemplene er av støpejern og de er festet til stempelstanga på en konus og holdt på plass av en 
kraftig mutter. Denne mutteren er sikret med en låsesplint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veivakselen 
Veivakselen overfører dreiemomentet til propellakselen. Den er helsmidd og veivene står 
90grader på hverandre. Eksenter skivene som hører med til driften av sleidene, kiles fast på 
akselen i en viss vinkel på veivens senterlinje. ( Hele sleidebevegelsen behandles under ett 
senere)   
 
Et tørnehjul (fig 7) er kilt på akselen. Dette tørnehjulet arbeider i forbindelse med en 
snekkeskrue og benyttes til tørning av veivakselen under overhaling.  

 

Fig 5 Fig 6 

Guideplan 

Guidelist 

Fig 7 
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Trykklageret 
Trykklageret opptar det aksiale trykket fra propellen og 
er av typen hesteskolager.  
Lageret har vekesmøring og det kan i tillegg kjøles med 
vann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sleidene   
Sleidene har som oppgave å fordele dampen til og fra sylinderne i rette øyeblikk. Det er viktig 
å passe på at sleidene holder tett, og at sleidebevegelsen ikke slites ned, slik at sleidens 
regulering forandres. 
Hovedmaskinen har ekspansjonssleider mens pumper, ankerspill, kapstan, omkasting- og 
styremaskin har fulltrykkssleider (normalsleide). 
Hovedmaskinen har en Ht- sleide. Den er en rundsleid med innvendig pådrag og Lt- sleiden er 
flatsleid med utvendig pådrag. I de neste avsnittene skal vil gi en mer utførlig gjennomgang 
av sleidenes arbeidsmåte. 
 

Sleidens dampfordeling. 

Ekspansjonssleiden 
Når H.t stempelet står i en endestilling, f.eks. Ø.D, ønsker vi at damptrykket skal være likt 
med fyllingstrykket. Det kan vi bare oppnå ved at vi lar sleiden åpne for damptilførsel litt før 
stempelet når toppstillingen. Vi sier at sleiden gir forinnstrømning.  
 
Siden sleiden åpner før topp, må den være enda mer åpen i det øyeblikk stempelet er på 
toppen. Denne åpningen kalles for «lead» (kommer av å lede.)  Etter at stempelet har vendt, 
må sleiden sørge for fylling av damp til sylinderen en del av slaget, som kalles fyllingsveien.  
 
Dampen fortsetter å trykke på stempelet, men med fallende trykk siden volumet øker. Det er 
dette som kalles for dampens ekspansjon i sylinderen. 
 
Når stempelet vender i N.D. og skal drive dampen ut i L.t receiver, (LT mottaker) ønsker vi at 
mottrykket i sylinderen skal være så lite som mulig. Det oppnås ved å la sleiden åpne for 
avløp før stempelet når N.D. og denne perioden kalles forutstrømning. 
 

 
Figur 8 
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Forutstrømningen skal være så liten som mulig, men lang nok til at damptrykket får tid til å 
falle til det laveste trykket sylinderen arbeider med – trykket i neste sylinders receiver.  
Forutstrømningen kan være 10 – 15 % av slaget. 
 
Når stempelet driver dampen ut, må sleiden holde avløpskanalen åpen. Mot slutten av slaget, 
der stempelet skal stoppe, sørger vi for at sleiden stenger for avløpet, og den dampen som da 
er tilbake i sylinderen trykkes sammen (komprimeres) og damptrykket stiger og danner en 
«støtpute» som bremser på bevegelsen av stempelet. 
 
 Rett før stempelet når Ø.D. igjen, åpner sleiden til forinnstrømning, slik som forklart ovenfor.  
    

Fulltrykssleiden (Normalsleiden) 
Normalsleiden kjennetegnes ved at den tetter nøyaktig over 
kanalåpningene. I motsetning til ekspansjonssleiden så 
slipper normalsleiden damp inn under hele slaget. Sleiden er 
lett å regulere men er uøkonomisk i drift.  
 
 
 

Stephensons åpne sleidestyring 
Denne styringen har 2 eksenterstenger til hver sylinder, en 
for hver gangretning.  Til driften av sleiden hører: 
Eksenterskiver med eksenterringer, eksenterstenger, buen 
med bueklossen og sleidestengene.   
Eksenterskivene er kilt fast på akselen. Når eksenterskiva 
står «rett ut» i 90 grader på veivens senterlinje, står sleiden i 
midtstilling, Det er i denne stillingen vi måler dekningene. 
Sleiden skal jo ha en viss åpning når stempelet står i Ø.D.- 
stillingen. For å få denne åpningen må eksenterskiva dreis på 
veivakselen inntil «leaden» er blitt den foreskrevne. Den vinkelen som skiva dreies mer enn 
90 grader, kalles forsprangvinkelen. Den skal være litt under 
45 grader. 
Når vi måler leaden så skal stemplet stå i øvre dødpunkt og 
maskinen skal være helt utlenket. 
Når sleidebevegelsen slites ned, rettes nedslitingen opp igjen 
ved å legge inn mellomlegg under «labben» på eksenterstanga. 
Fig 9 viser raskt og sikkert hvordan vi til enhver tid kan 
kontrollere sleidens «lead» 
 

Maskinens omkasting   
Da hovedmaskinen må kunne gå begge veier må 
sleidebevegelsen utstyres med to eksenterskiver: en 
foroverskive 90 grader + forsprangsvinkelen foran veiven i 
forovergange og en annen skive påkilt 90 grader + 
forsparangsvinkelen foran veiven i akterovergange. Under 
omkastningen forskyves buen i bueklossen, slik at den 
eksenterstanga som skal brukes, kommer til å drive sleiden.  

      Figur 9 

Fig 10 
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Omkastingen av gangretningen skjer ved å slippe på damp til omkastingsmaskinen gjennom å 
benytte en spak som betjenes fra manøverdørken. Se fig 4 og 10. Denne spaken skal stå i 
midtstilling under fart. Ved manøvrering fra forovergange til akterovergange eller omvendt, 
benyttes omkastingsmaskinen.  Ved å flytte spaken opp eller ned slippes damp til 
skiftesleiden på omkastingsmaskinen. Skiftesleiden slipper damp til et trunkstempel som igjen 
gjennom en veivaksel driver en snekkeskrue som igjen overfører sin kraft til et snekkehjul 
som forskyver sleidestyringen. Denne forskyvningen vil da medvirke til at maskinen, enten 
går akterover eller forover. Denne type omkastingsmaskin kalles «Omkastingsmaskin med 
rundtløp. Rundtløp innebærer at vi ved omkasting må  stoppe omkastingen når buen med 
buekloss når den fartsretting som maskintelegrafen viser. Da omkastingsmaskinen ikke 
stopper umiddelbart når damptilførselen stenges, er det på omkastingsrattet montert en brems. 
Denne bremsens oppgave er å stoppe omkastingen til rett buestilling/fartsretting. Bremsen 
betjenes med en pedal festet til manøverdørken, som gjennom en mekanisk overføring, 
påvirker et bremsebelegg som igjen stopper omkastigshjulet i rett posisjon.   

Effektregulering 
Hovedmaskinens effekt reguleres ved den 
tilførte dampmengde. Dette foregår enten ved 
å benytte manøverventilen eller regulere med 
trotlventilen. I sistnevnte tilfelle skal 
manøverventilen være fult åpen. (Erfaringen pr 
2006 er å benytte trotlventilen) 
 
Ved å redusere fyllingsperioden vil det komme 
mindre damp til sylinderne. Dette foregår ved 
å forskyve buen med bueklossen noe inn, slik 
at sleidebevegelsene påvirkes av alle 
eksenterskivene. Denne reguleringen kalles 
innlenking. Innlenkingen foregår for samtlige 
sleider ved hjelp av rattet for omkasting.  
 
I tillegg nevnes at HT sleiden kan reguleres 
separat.  

 

Klargjøring til avgang 
I god tid før avgang begynner klargjøringen av hovedmaskinen. På kjelen er damptrykket på 
vei opp eller har nådd arbeidstrykket. Vannstand på kjelen kontrolleres. Vannstandsglassene 
er plassert i maskinrommet og ikke i kjelerommet.  
Klarsignal fra broen må innhentes da de skal kontrollere at propellen er klar og fortøyningene 
er OK. Når kjølevannspumpen settes i drift er det ganske store vannmengder som pumpes 
overbord og vi må kontrollere at disse vannmengdene ikke gjør noen skade. 
 
Arbeidene omfatter: 
• Oppsmøring av hovedmaskin, styremaskin, capstan, ankerspill og pumper. Fylling av 

oljekopper, bære og thrustlager og smøreapparater. Dette gjelder også kjølevannspumpe, 
duplexpumpe og turbingenerator. 

• Start kjølevannspumpe 

Fig 11 
Manøverventil 

Tilførsel 
”hjelpa” 

Trothleventil 
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• Tørne maskinen ved hjelp av tørnemaskinen. Kontroller da at alle bevegelsene fungerer 
riktig. Husk å koble tørnemaskinen ut. 

• Dampledningen oppvarmes forsiktig med damp og dreneres. 
• Ventilene for damptilførsel til styremaskin åpnes. 

Hvis det gis ordre om damp til capstan og ankerspill 
åpnes disse dampventilene. 

• Oppvarming av sylindere og sleideskap kan begynne 
Ht sleideskap og stempel får damp gjennom 
manøverventilen og L.t sleideskap og Lt sylinder får 
damp gjennom hjelpepåslipsventil (Hjelpa). 
Dampmengden må være så liten at maskinen ikke 
moves. Alle dreneringskraner på sylindere og 
sleideskap må være åpne.  

• Etter hvert som maskinen oppvarmes kan 
omkastingsmaskinen startes. En får da dampen 
fordelt på sylinderpartiene. Alle dreneringskraner må 
være åpne så lenge det kommer vann ut. 

• Under oppvarmingen kontrolleres pakkbokser for 
lekkasje og trekkes eventuelt til. Oppvarmingen kan 
ta ca.1 time. 

• Når oppvarmingsperioden er ferdig meldes KLAR til 
broen. 

• Oppvarming av styremaskinen vil normalt bli utført 

av dekksmannskapet 

Vakttjeneste  
Under manøver skal dampen stenges når maskinen skal omkastes. Avstegning av dampen kan 
foretas hurtig ved hjelp av trotleventilen, Det må helst ikke omkastes uten å stenge av for 
dampen. Dette fordi maskinen kan utsettes for store påkjenninger. I nødstilfelle som krever 
ekstra hurtig manøvrering, kan det dog stoppes eller omkastes ved hjelp av 
omkastingsmaskinen   
 
Når man er kommet ut i fritt farevann så er maskinistens ansvar å sørge for at fyring, føding 
og dampforbruk holdes i likevekt og er avpasset etter den fart som skal bibeholdes. 
 
I tillegg nevnes: 
• Omdreiningstallet 
• Vacumet 
• Smøring 
• Lager og geideplan sjekkes for varmgang. 
• Pakkbokser og forbindelser kontrolleres for lekkasjer 
• Kontroll av ulyder i maskinen. Hvining eller gnisselyder kan være tegn på manglende 

smøring. Skrapelyder kan være tegn på sterk slitasje og bankelyder kan være tegn på løse 
deler. 

• Geideplanets kjøling.  
• Kjelens vannstand. 
 

Styremaskin sett ovenfra 



 15

Driftsforstyrrelser 
Som eksempel på aktuelle driftsforstyrrelser kan det forekomme varmgang i glideflater, dårlig 
vacuum og forskjellige havarier. Dårlig vakuum vil redusere omdreiningstallet. Årsaken kan 
være: 
 
1. Dårlig avkjølingsforhold i kondensatoren, enten pga. for lite kjølevann eller belegg på 

rørene.. 
2. Lekkasjer i lavtrykksområdet. Luft kan lekke inn gjennom pakkbokser for L. T 

stempelstang og sleideskap, og gjennom flenseforbindelser i dampkanal og kondensator. 
3. For lite luftpumpearbeid. Det kan da være feil ved luftpumpen. 
 
Ved en del maskinhavarier hvor den skadede delen foreløpig ikke kan erstattes, kan maskinen 
kjøres midlertidig med redusert effekt. Slike havarier kan eksempelvis omfatte: 
 
1. Havari på en sylinder, et stempel, en veivemekanisme, en sleide eller en 

sleidebevegelse. Ved ett at av disse tilfellene er det mulig å koble ut vedkommendes 
sylinder og kjøre maskinen med den andre sylinderen. Den havarerte sylinders 
veivmekanisme og eksenterbevegelse kan da kobles ut, men stempelstang og sleidestang 
bør være på plass for å tette deres gjennomføringer. Pakkboksene skal trekkes godt til. 
Hvis Ht sylinder er utkoblet, må damptrykket reduseres slik at Lt sylinder får et mindre 
trykk. 

2. Havari på sylinderbunn eller topplokk. Den havarerte sylinderside kan da kobles ut ved 
å lukke dens dampkanaler.  

3. Havarert kjølevannspumpe for kondenseren. I et slikt tilfelle er det to løsninger.  
• Duplexpumpen erstatter kjølevannspumpen. Dette vil  medføre en lavere hastighet da 

denne duplexpumpen har en lavere kapasitet. 
• Da kondenseren er plassert lavere enn sjøvannslinjen, kan det arrangeres et løp, slik at 

vannet renner gjennom kondenseren og ned i skutebunnen. Fra skutebunn kan vannet 
fjernes ved hjelp av lensepumpene. 

• Havarert kondensator. Hvis det er noen ødelagte kondensatorrør, kan de plugges. 
Hvis så mange kondensatorrør er ødelagt at avkjøling er utilstrekkelig, kan det 
arrangeres  sjøvannsinnsprøytning  i damprommet.  Det blir da for mye vann for kjelen, 
så en del må pumpes overbord. Hvis kondenseren er helt ubrukelig, er det mulig å 
arrangere avløp til fri luft gjennom sirkulasjonsvannets avløpsrør. Man må blåse kjelen 
ofte for å få ut salter. 

• Havarert luftpumpe. Det er ikke installert en 
egen luftpumpe. Ved å fjerne 
luft/kondensatorpumpenes ventiler, kan 
duplexpumpen erstatte den havarerte luftpumpen. 

 

Pumper    

Kjølevannspumpen - fig 12 

Dette er en sentrifugalpumpe som benyttes først og 
fremst til pumpe sjøvann gjennom kondenseren. I 
tillegg kan den benyttes som bergningspumpe, 
nødlensepumpe og brannpumpe.  
 

Fig 12 
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Pumpen består av to deler. Et pumpehus med løpehjul og en ensylindret dampmaskin med 
fulltrykkssleid. Sugesiden er med rør tilkoblet sjøvannventilen i skutebunn. Sjøvannet 
kommer inn i senter på pumpehuset og blir slynget ut i pumpehusets periferi og ut i 
avløpsrøret. Kapasiteten er ca 1200 tonn vann pr. time. Pumpekapasiteten (effekten)reguleres 
med påslipningsventilen. 
NB Husk at pumpehuset på en sentrifugalpumpe må være fylt med vann for å fungere 
(suge). Når sjøvannsventilen er åpen vil vanntrykket fra sjøsiden fylle opp pumpehuset. Ved 
nødlensing åpnes derfor lenseventilen først og deretter stenges sjøvannsventilen. Brukt som 
bergningspumpe, kan vann tilføres sugeledningen gjennom en ventil som er plassert på B/B 
side ved kjeletoppen. Duplexpumpen må da være i gang.  
Tegning nr 2004-10                                                                                                                                                                                                                                              
viser de rør og ventiler som kan benyttes, ved pumpens ulike driftsformer.  

Kjølevannspumpen brukt til nødlensing. 
Når pumpen skal benyttes til nødlensing stenges sjøvannsventilen 
og lenseventilen åpnes. Lenseventilen er flenset til 
sjøvannsventilen. Pumpen tar nå vann fra skutebunn. Dette 
lensevannet kan helt eller delvis kjøres gjennom kondenseren og 
overbord. Denne driftsformen er aktuelt når hovedmaskinen er i 
gang eller i stand by .  

Kjølevannspumpen brukt som bergningspumpe.   
På båtdekk er det montert en lensemanifold som er forbundet med 
pumpens sugeside Til denne lensemanifold kan det koples inntil 16 
sugeslanger. I akterpiken ligger et overbord rør. Dette røret 
monteres etter å ha fjernet blindlokket i dekk på B/B side i 
akterkant av overbygget.   
 
 

Duplexpumpen  
Dette er en dobbeltvirkende suge-trykkpumpe. Den drives av en dampstempelmaskin med 
fulltrykksleid. Pumpen er montert horisontalt. Damp- og 
pumpestempelet er tilkoblet hver sin ende av en felles 
stempelstang. Dampstemplene har større areal enn 
pumpestemplene fordi pumpen bl.a. skal brukes til å «spe» (føde) 
vann inn på kjelen.  
Denne pumpen kan benyttes til å ta vann fra vanntankene, eksterne 
objekter, kjelen og skutebunn. Den kan likeledes benyttes som 
brannpumpe og kjølevannspumpe. I tillegg kan den erstatte de 
påhengte føde/kondensatpumpen. Under normale driftsforhold vil 
den bli benyttet som vann på dekk pumpe og til å «spe» vann på 
kjelen. 
 

 

Fig 13 

Fig 14 
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Elektrisk sentrifugalpumpe 
Denne tilkoblet 220 V vekselstrøm og kan derfor bare 
benyttes under land. Denne benyttes for å sirkulere 
kjelevannet under oppfyring. Under land når begge 
fyrgangene er slukket eller fyrene er benket, benyttes 
pumpen til å sirkulere kjelevannet. Det sirkulerende 
kjelevannet går gjennom en elektrisk forvarmer, fig 
15, som enten er tilført effekt, eller ikke.  
Under land vil pumpen normalt være i gang og den 
elektriske forvarmeren være tilført effekt når 
liggetiden er begrenset.  
 

Dampstrålepumpe.   

Dampstrålepumpe er en fellesbetegnelse på injektor og ejektor og ble oppfunnet av Henri 
Giffard.  Ombord benytter vi den som reserve fødevannspumpe. Da dampstrålepumpen 
pumper mot kjelens trykk betegnes den som injektor.  
 
Virkemåten består i at dampen først ekspanderer gjennom en dyse og dampen får da stor 

hastighet som overfører energien i 
dampstrålen til fødevannet. 
Deretter blandes fødevannet med 
dampen og følger dens bevegelse. 
Dampen blir fortettet, slik at en 
blanding av det fødevannet som 
skal pumpes, og dampens 
kondensat går sammen inn på 
kjelen.  
 
 

 
Normalt vil injektoren bruke ca 6 ganger så mye damp som duplexpumpen for å pumpe inn 
samme vannmengde på samme tid. Siden vi benytter den som fødepumpe, vil vi også dra 
nytte av den dampen vi tilfører injektoren. Virkningsgraden vil derfor være lik det 
duplexpumpen har. 
Svakhetene ved denne pumpetypen er at den er upålitelig ved sterk sjøgang og overkoking på 
kjelen kan forekomme. Normalt vil sugehøyden ikke være så stor at den reduserer 
pumpeeffekten.  
 

GENERATOR ANLEGGET     
Ombord er det installert 1 stk turbogenerator levert av AB De Laval, Stockholm. Den hører 
med til det viktigste hjelpemaskineri om bord. Dens oppgave er å levere strøm til belysning, 
instrumenter og lanterner. Når Styrbjörn er i sjøen må anlegget derfor være i kontinuerlig 
drift. 
 

Fig 15 

Fig 16 
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Arrangement   
Turbogeneratoren er i hovedsak 
oppbygd av to deler: Dampturbin og 
generator. 
Det er generatoren som produserer 
strøm. Dampturbinen er en 
mottrykksturbin med ett løpehjul 
(Curtishjul) og hastigheten er 30000 
omdr/min ved 8 kg damptrykk. 
Et gear reduserer omdreiningstallet til 
3000 pr.min på generatoren. 
Generatoren leverer da 220 V 
likestrøm og ytelsen er 1,7 KW. 
 

Oppbygning og virkemåte 
Gjennom en dyse treffer dampen  skovlene i løpehjulet. Her ekspanderer dampen til det trykk 
som er rundt løpehjulet. På denne måten omsettes dampens trykk til bevegelsesenergi. 
 
Avløpstrykket er ca 2 atm. Avløpsdampens  varmeinnhold utnyttes da ikke helt effektivt  i 
turbinen, men i sjøen - når hovedmaskinen er i  gang - blir restvarmen gjenvunnet i 
kondenseren til forvarming av fødevannet (kondensatet.) Fødevannsmengden er da så stor at 
varmen i turbinens avløpsdamp utnyttes best. Eller for å si det på en annen måte: Det er høy  
termiske virkningsgrad. 
 
I havn vil turbinens avløpsdamp gå til spillvannstanken (atmosfærisk kondenser) hvor 
fordampningsvarmen tapes. Vi får da en lav termisk virkningsgrad. I de fleste tilfeller vil vi i 
havn, få strøm fra land og turbinen vil da ikke være i drift.   
 
Generatoren består av et roterende anker og rundt dette ankeret (generatorens stator) er det et 
system der det er elektromagneter (feltviklinger). Ankeret består av tynne jernplater med 
viklinger som er isolert fra hverandre, med papir. I ankerets ene ende sitter kommutatoren 
som «samler» opp strømmen gjennom kullbørstene. 
 
Vedlegg 4 viser installert effekt. 
 

Driftsinstruks 
Om bord finnes en fullstendig driftsinstruks for turbinens drift- og vedlikehold. Dette avsnittet 
vil derfor ta for seg de hovedelementene som skal følges ved start - under drift - stopp av 
anlegget. Imidlertid er det av stor betydning at den enkelte setter seg godt inn i den 
fullstendige driftsinstruks som er om bord. Jeg minner om at flest mulig av mannskapet som 
kan mest mulig, gir best drift og vedlikehold for klubben. 
 

Turbin Generator 

Fig 17 
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Start 
Smøroljekoppene etterfylles og det kontrolleres at oljen kommer frem til lagrene. 
Oppvarmingen av turbinen skjer gjennom at avtappingskranen på turbinhuset for damp åpnes. 
Deretter åpnes det forsiktig på ventilen for tilførselsdamp. Når det kommer ren damp ut av 
avtappingskranen stenges denne og det åpnes forsiktig til fullt pådrag. Hensikten med 
oppvarmingen er ikke å oppnå arbeidstemperatur - det er heller ikke mulig - men å få løftet 
temperaturen slik at de ulike maskindelene får så lik temperatur som mulig.  
 
Hvis hovedmaskinen er i drift eller under oppvarming vil avløpsdampen normalt gå til 
kondenseren. I motsatt fall vil avløpsdampen bli ført til spillvannstanken. Ventilarrangementet 
for turbinen fremkommer på tegning nr 2004.14, rørsystem, drift og utstyr. 
 
 
For å kontrollere at regulatorventilen fungerer tilfredsstillende skal en vekselvis åpne og 
stenge damppåslipningsventilen. Når ventilen på denne måten er i stengt posisjon skal 
manometeret på turbinhusets dampkanal dvs manometeret etter regulatorventilen, vise 
tilnærmet 0.  
 
Når turbinen løper tilfredsstillende vises til egen beskrivelse for innkobling. Denne er ved den 
elektriske tavlen i maskinrommet. 

Under drift 
Kontroller regelmessig at oljekoppene er fylt med 
olje. Kontrollere lagrene for varmgang. Særskilt 
de to lagrene på hver sin side av gearet. Disse blir 
temmelig varme og kontrolleres best ved å se på 
oljen om den er ren eller ikke, når den forlater 
lageret. Er den svartaktig, går lageret ikke 
tilstrekkelig bra. For å avhjelpe dette skal lageret 
smøres ofte til oljen igjen blir ren.  
 

Stopp   
Turbinen stoppes ved å stenge ventilen for tilførselsdamp.  
Avtappingskraner på turbinhus og tilførselsledning åpnes. 
Se også egen beskrivelse for innkobling. Denne er ved den elektriske tavlen i maskinrommet. 

 

Vender 

Fig 18 
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KJELEROM OG KULLFYRING 
I dette kapitelet skal vi se nærmere på dampkjelens oppbygning, pass, stell og kullfyring. I 
tillegg skal kullbaksene kort beskrives. 
 
Arbeidet på fyrdørken kan være (for å si det mildt) en varm og slitsom fornøyelse. Her er det 
fyrbøter’n som regjerer. Når det er sagt så må også sies at det er en interessant jobb. En god 
fyrbøter passer kjelen og «fyren» nøye. Fyrbøteren setter sin ære i å holde topp «steam». 
    
 
Det var «Fyrbøteren» Nordahl Grieg hyllet når han bl.a. skrev: 
Vi jobber som førsterangs djevler 
på dørken 
paa vakt gjennom hverdag og  
helg 
til lungene gisper avmægtig i 
tørken 
fra fyrenes glødende svelg. 
 

Generelt om kjelen 
Om bord er det en kullfyrt skotsk røkrørskjel (skipsskjele) med to fyrganger. Kjelen har disse 
dimensjonene: 
Lengde  3,20 meter 
Diameter 3,95    « 
Heteflate 159 m²   
Damprommet  ca 8,3 m³  
Arbeidstrykk 9,14 kg/cm² Prøvetrykk ny kjele 18,28 kg/cm² 
Kjelens vekt 26560 kg 
Vannvekt 18230 kg. 
Risteflate         4,4 m² 
 
Kullforbruk er ved 12 knop’s fart ca 550 kg/time. Det er utarbeidet en egen tabell (Vedlegg 1) 
for hva kullforbruket er ved ulike hastigheter.  
 
Røkrørskjelen kjennetegnes ved at den er sylindrisk - har stor vannbeholdning - er robust - det 
er lett å holde jevnt damptrykk og vannstand selv under svært varierende belastninger. Tæres 
det hull på rørene, kan disse blindpakkes uten at en behøver å blåse av mer vann enn til under 
røret(ene) som lekker. Er lekkasjen(e) små kan rørene blindpakkes uten avblåsing.  
 
Kjelen har imidlertid en del mangler. Av de største mangler kan nevnes at den ikke kan nyttes 
for høye damptrykk. Den er urimelig tung og stor i forhold til dampytelsen. Formen er bundet, 
idet den må være sylindrisk. Den kan derfor ikke tilpasses båten form, og den kan heller ikke 
forbedres og utvikles. Hele kjelens konstruksjon medfører store materialspenninger under 
oppfyring og nedkjøling på grunn av de temperatursvingninger som oppstår. Oppfyringstiden 
fra kald kjele vil ta ca 24 timer. Nedkjølingen vil foregå ved naturlig nedkjøling. Man kan 
også blåse kjelen hvor alt vann blåses ut på kort tid.  
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Kjelens oppbygging   

 
Kjelen er bygd opp av en ytre, 
sylindrisk skallplate med front- og 
bakplate. Forbrenningskammeret 
består av to korrugerte fyrganger 
som er klinket til hver sin 
ildkasse. Røykgassen ledes fra 
ildkassen gjennom røykrørene i 
vannrommet til et røykopptak 
som forbinder kjelen til 
skorsteinen. Alle de store plane 

endeflatene i kjelen vil lett 
bulkes av damptrykket og 
kjelen må derfor stages. 
Hvordan dette er utført og 
hvordan utskifting av stagbolter 
og røykrør utføres, kommer vi 
ikke inn på her.  
 

 

 

 

 

 

 

Heteflate 
Til kjelens heteflate regnes den vannberørte overflate av fyrgangen, ildkassens sidevegger, 
bakplaten, bunn- og topplaten. Rørplatene regnes også med, men fra denne trekkes arealet av 
hullene for rørene. Fyrgangen og ildkassen utgjør forbrenningskammeret og heteflaten på 
disse kalles den direkte heteflaten. Vær imidlertid oppmerksom på at den delen av fyrgangen 
og ildkassen som er lavere enn risten på kullfyrte kjeler, ikke inngår i den direkte heteflaten. 
Den indirekte heteflaten utgjøres av arealet av overflaten av alle rør og fyrgangen og 
ildkassen som ligger lavere enn risten. Den indirekte heteflaten er mange ganger større enn 
den direkte heteflaten, men varmegjennomgangen er størst fra fyrgang og ildkasse på grunn 
av den store temperaturforskjellen på røykgassen og vannet. 
 
Under forbrenningen kan temperaturen i de varmeste delene av kullagene, være opp i mot 
1500 grader. Den faller til ca 6- 700 grader i ildkassen for så å falle videre gjennom 
røykrørene.  

Fig 19 
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Kjelens utstyr og armatur 
Det er ganske innlysende at for å få en kjele i driftsmessig stand må den ha en del utstyr og 
armatur.  
Utstyret omfatter verktøy for fyringen, tilførsel av forbrenningsluft og avtrekk for røykgassen. 
Armaturen er nødvendig både av praktiske og sikkerhetsmessige grunner. Armaturen omfatter 
alle ventiler som er tilkoblet kjelens damp-vannrom. Alle forbindelser skal ha et 
avstegningsorgan nærmest kjelen. En del armatur og utstyr er påbudt.  
 
Av utstyr trengs: fig 21 og 22 
1. Lemperspader. Disse benyttes ved bunkring av kull og når kull i senterbaksen skal trimmes 
og lempes til fyrdørken. 
 
2. Fyrspade: Denne spaden benyttes til å kaste kullene inn på fyrristen. 
 
3. Askerake: Med denne dras asken ut av askerommet 
 
4. Sleis: Denne benyttes når vi skal slagge fyren.  
 
5. Ristekniv: Denne fjerner det slagg som måtte ha satt seg fast mellom fyrristene. 
 
6. Kullhammer: Denne benyttes når kullene må deles i mindre stykker før de kan kastes inn på  
fyrristen. 
 
7. Lemper: Utføre nødvendig mating av kull til fyrbøteren. 
 
8. Krafse: Til å dra kull ut av kullbaksene 

 
 

3 
2 
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1 

1 
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Armatur  

 
1. Hoveddampventil: Påslipningsventil for damp til hovedmaskin. Denne skal kunne stenges 
fra dekk, kjeletopp og maskinrom.  
 
Hjelpedampventil: Påslipningsventil for damp til alt hjelpemaskineri stenges fra 
maskincassing på dekk og fra b/b side av kjelen i maskinrommet.  
 
Dampventil for fløyte: Gir damp til skipsfløyten. 
 
2. Sikkerhetsventil: Det er to sikkerhetsventiler.  Begge ventilene åpnes ved å fjerne en splint i 
overkant av rattet og dra ned. Dette rattet er plassert i maskinrommet ved døra inntil 
kjelerommet. Åpningstrykker skal være noe høyere enn arbeidstrykket. Dampavløpet fra 
ventilene går via et rør opp langs skorsteinen. 
 
De ovennevnte ventiler er plassert på kjeletoppen. 
 
NB.1 Det er ikke montert rådampventil. Under oppfyring må derfor dampventilen for 
skipsfløyten på kjeletoppen åpnes. Skipsfløyten åpnes ved ett trekkarrangementet fra 
selve skipsfløyten til styrehus som settes fast i åpen stilling.  
NB 2 I litteraturen har vi funnet at ved å åpne hoveddampventilen til maskinen samtidig 
som dreneringsventilene er åpne på maskinen så kan dette erstatte skipsfløyten 
 
Spjeld i røkopptak: Ved enkelte anledninger kan det være behov for å regulere trekken i 
skorsteinen. Dette foregår ved å betjene en hendel som er plassert i kjelerommet ved døren til 
maskinrommet 
 

Fig 23 
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3. Vannstandsglass: Det er montert 2 uavhengig vannstandsglass. Det lavest synlige 
vannstanden i glasset skal være i høyde med den laveste vannstand i kjelen som ikke medfører 
fare for tørrkoking. Vannstandsglassene er direkte koblet til kjelen med flenser. Hvis glasset 
går i stykker vil en kule i hver flens stenge for vannet/dampen uten fare for de som har vakt i 
maskinrommet. 
 
4. Feieapparat: (ikke montert pr 1.1.2005) Dette brukes til feiing av røykrørene. Apparatet 
har en dreibar dyse mot røykrørene. Under feiing tilføres damp, og når dysen dreier rundt, 
gjennomblåses hele rørsatsen. Normalt vil feieapparatet bli brukt en gang pr. døgn under 
kontinuerlig drift. NB I dag benyttes steamslange med rør for feiing i sjøen. 
 
5. Fødeventil: Den består av en regulerbar tilbakeslagsventil mot pumpesiden og en 
stengeventil nærmest kjelen. Hensikten med dette er at tilbakeslagsventilen, som arbeider i 
takt med fødepumpen, skal kunne repareres selv om det er trykk på kjelen. Hovedfødeventilen 
er montert på kjelens S/B side. Reservefødeventilen er montert på kjelens B/B side og 
benyttes hovedsakelig når vi skal spe vann med duplexpumpen eller med injektoren.  
 
6. Avblåsningsventil: Denne brukes til avblåsing og tømming av vann fra kjelen. Den er 
forbundet gjennom et rør til en bunnventil.  
 
7. Ildbrygge: Den er murt opp av ildfaste materialer i kjelens bakkant. Den tjener til å 
redusere gjennomstrømningsarealet for flammen, slik at flammen holdes noe tilbake i 
fyrgangen. 
 
8. Fyrrist: Den består av flere ristestaver som ligger langskips ved siden av hverandre. 
Kullaget ligger opp på risten, og mellom ristestavene er det spalter for lufttilførsel. 
 
9. Dødplate: Den kalles dette fordi den ikke har spalter for lufttilførsel. Dens oppgave er å 
bære fyrristens ytterste ende, der er det en ekspanderende opplagring av hensyn til 
varmeutvidelsen. 
 
10. Askeluke: Med denne reguleres lufttilførselen under fyrristen. Den lufttilførselen benevnes 
som primærluft. I tillegg benyttes den selvfølgelig når asken skal rakes ut av askerommet. Når 
asken kommer ut på fyrdørken slokkes denne med vann fra kranen som er montert på skottet 
mot senterbaksen. (Benyttes ikke på Styrbjörn) 
 
11 Fyrdør: Denne er dobbel for å isolere mot varme. I tillegg er det et spjeld som regulerer 
lufttilførselen over fyrristen. Luften som tilføres gjennom fyrdøren benevnes som 
sekundærluft. (Fyrdørene på Styrbjörn har ikke slike spjeld.)       
 
12. Sotkasse(Røgkasse): I fronten av kjelen er det fire adkomstdører som gir tilgang til denne.  
 
Kjelens lufttilførsel skjer gjennom naturlig trekk. Til dette formål er det montert to luftelyrer i 
forkant av skorsteinen.  
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KULLBAKSER 
Det er installert tre kullbakser. Det er S/B og B/B kullbakser og en hovedbaks. Disse volumer 
er henholdsvis 2x1,5 tonn og 47 tonn.  Vi regner med at et tonn middelstore, passelige kull 
tilsvare1,2 -1,4 m³. 
Bakstene fylles gjennom bunkersluker på hver side av overbygningen. Det er tre bunkersluker 
på hver side. Den aktre bunkersluken er til sidebakstene og de to i forkant til senterbaksen.  
 
Når bakstene skal fylles må det først luftes godt. Ved inntak av ny bunkers bør de gamle 
kullene trimmes slik at de blir brukt først. Det er meget viktig at bakstene har god overflate 
ventilasjon. Dette er særlig viktig rett etter at ny bunkers er tatt om bord. Luftingen må skje 
gjennom bunkerslukene ved å fjerne de tette luken over bunkershullet. Under ingen 
omstendighet må det tilføres luft ned i kullmassen. Dette kan medføre selvantennelse og da 
spesielt fra ny kull da denne avgir en store mengder gasser. Temperaturen i kullmassene bør 
ikke overskride 30 grader. For å kontrollere dette kan en sette ned tynne rør som går ned 
gjennom kullbeholdningen og rekke opp til underkant bunkerslukene. Røret må kunne stenges 
med en plugg. Ved å fjerne pluggen kan en fire ned et termometer som til enhver tid ,vil vise 
temperaturen i kullbeholdningen.   

FASTE BRENNSTOFFER 
De forskjellige sorter av fast brensel er opprinnelig magasinert solvarme, som bygger opp 
kull-hydrogen-forbindelser i planteriket. De naturlige brennstoffer som da dannes er tre, torv 
og kull i forskjellige kvaliteter. Torv er dannet ved at plantedeler fra mosearten har 
gjennomgått en forvitring under fuktighet og trykk. Kull har oppstått på samme måte, men de 
er dannet av forhistoriske kjempetrær. Nærmere om brennverdier vises i tabell1. 
 
Kull består for det meste av kullhydrogenforbindelser, hvorav det meste er kullstoff. 
Kullstoffet kan forbrenne enten fullstendig til karbondioksid (kullsyre) CO2 eller ufullstendig 
til karbonoksyd (2CO). Varmeutviklingen blir ca 5660kcal mindre pr. kg kullstoff ved 
ufullstendig enn ved fullstendig forbrenning. (Se tabell 3 side 28, forskjellen mellom a og b i 
kolonne 6.) Betingelsen for å få fullstendig forbrenning er at alt kullet kommer i god kontakt 
med nok luft under tilstrekkelig høy temperatur. Den teoretiske luftmengden er ca 10,5 kg luft 
pr kg kull. 1 kbm tørr luft veier ca. 1,3 kg. Det er ikke uvanlig med luftoverskudd på 50 til 
100 % ved kullfyring 
 
Luftoverskuddet skal ikke være større enn nødvendig for å få mest mulig fullstendig 
forbrenning. For mye luft vil øke varmetapet fordi den opptar og bortfører varme under 
passasjen gjennom kjelen. 
 
På Styrbjörn tilføres luften gjennom naturlig trekk. Naturlig trekk oppstår ved at den varme 
gassøylen fra fyren til skorsteinens overkant er lettere enn den tilsvarende luftsøylen utenfor. 
Trekkens styrke vil derfor øke med skorsteinstemperaturen og skorsteinens høyde. 
 
 
 
 

1. Brennstoffslag 
Av de naturlig dannede brennstoffer er brunkull fra de øvre jordlag og stenkull fra de undre 
jordlag. De magreste stenkullene, som er de eldste, er dannet ved forvitring gjennom flere 
millioner år. Kullslagene klassifiseres også etter gruvedistriktene, som har forskjellige 
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kvaliteter, f.eks- Longyearkull, Waleskull, Ruhrkull osv. En annen måte å inndeles kullene på 
er etter innhold av flyktige bestanddeler som har betydning for flammens lengde. De gassrike 
kullene har lengst flamme. Til skipsbruk brukes mest magre, kortflammende stenkull som gir 
minst røk.  
 
Bituminøse kull 
De fete eller bituminøse kull er rike på bekartede bestanddeler og gasser. De er sorte, blanke 
og skjøre og deler seg ved brudd i terningformede biter. De er ofte forurenset av svovelkis og 
kalk som viser seg som gule og hvite flekker og tynne lag. De brenner med sterk lysende 
flamme og tykk sort røk. Det dannes meget sot og etterlater en større eller mindre mengde 
hardt sammenhengende slagg. Denne type slag må etter en tid oppbrytes og fjernes fra risten 
om vi skal kunne oppnå god forbrenning. Denne type kull egner seg godt til røkrørskjeler med 
naturlig trekk 
 
Halvbituminøse kull. 
De halvbituminøse kull innholder mindre mengder gassdannede stoffer enn de bitumiøse. 
Dette er bakgrunn til at de benevnes magre kull. Disse er mer kornet, uregelmessig brudd og 
gir mer mye subb og støv når de slås i stykker. De er ikke så lettbrente som fete kull og krever 
sterk trekk. De brenner med kort, klar og hvit flamme. Det dannes lite sot og nesten ikke røk. 
Da denne type kull brenner med kort, klar flamme er denne kulltypen best egent for 
vannrørkjeler med kunstig trekk.  
 

2. Innhold av kullstoff, hydrogen og oxygen 
De brennverdier som er oppgitt i tabell 1 må betraktes som eksempler. Dette fordi disse 
verdier varierer. De gir imidlertid opplysninger om at de naturlige brennstoffer øker 
kullstoffinnholdet med alderen, mens hydrogen- og oxygeninnholdet avtar. Kullstoff og 
hydrogen er de mest verdifulle stoffer som har betydning for brennverdien. 
 

3. Andre stoffer 
Dette kan være svovel, fuktighet og ubrennbare metallsalter som danner aske og slagg. 
Svovelet er brennbart, men det forekommer i så små mengder og varmeutviklingen er så liten 
at det har mindre betydning for brennverdien. Derimot kan svovelet gjøre stor skade når dets 
forbrenningsgass absorberes av fuktighet, for eksempel fra hydrogenets forbrenning, og 
danner da svovelsyre. De ikke brennbare stoffene er en direkte ”fortynning” av brennstoffet. 
Det bør derfor være så lite som mulig av dem. 
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4. Effektiv brennverdi 

Dette er en av de viktigste egenskaper hos brennstoff. 
 
Tabell 1 brennverdier for faste brennstoffer 
Brennstoffslag Innhold i % Eff. brennverdi 

C H O Fukt  
1 2 2 2 3 4 

Naturlige brennstoffer:      
Tre 50 6 40 4 3000 
Torv 50 5 25 20 3500 
Brunkull 65 5 10 20 4500 
Stenkull:      
            Fete 80 5 7 8 7800 
            Magre 90 3 2 5 8000 
Kunstige brennstoffer:      
Koks 83 1 4 12 7500 

Kullenes forbrenning på risten 
For å oppnå full utnyttelse av kullene må en tilstrebe at kullene oppnår en fullstendig 
forbrenning ved å benytte minst mulig luftoverskudd. For å forklare hvordan vi tilnærmet skal 
klare dette skal vi se nærmere på hvordan forbrenningen i kjelen foregår. 
 
Når vi påfyller nytt kull på risten vil dette legge seg ovenpå det brennende kullaget som ble 
påfylt tidligere. Av denne grunn er naturligvis ikke hele det samlede kullaget på risten ha 
samme stadium i forbrenningsprosessen. Kullene nærmest risten er mer utbrent enn kullene 
som ligger høyere opp. I kullagets nederste del vil forbrenningsgasser ikke være tilstede og 
det som brenner er rent kull. 
 
I de øvre lagene vil det derimot foregå som en følge av varmen, en stor utvikling av 
karbondioksid CO2. Når disse er utdrevet vil også denne delen av fyren bestå av rent kull som 
brenner helt til ny kull blir påfylt risten 
Så lenge karbondioksid utvikles, synes over kullaget, flammer/røyk eller begge deler. Etter en 
stund ser man bare de fra kullene utdrivene forbrenningsproduktene som en gjennomskinnelig 
glødende gassmasse og på en del steder blå flammer av karbonoksyd (2CO) som oppstår på 
grunn av ufullstendig forbrenning av kullet.    
 
Karbonoksyd anses og oppstå på følgende måte: I kullagets nedre del finnes rikelig med 
tilgang av oksygen, som medfører at forbrenningen blir fullstendig. I siktet ovenfor er 
oksygentilgangen mye mindre, ettersom en stor del av oksygenet i forbrenningsluften alt er 
forbrukt i det nederste laget. Temperaturen er imidlertid meget høy og kullene er derfor i 
sterk gløding. Glødende kull har en stor evne til å forene seg med oksygen. Denne egenskapen 
medfører at en del av den gjennomstrømmende karbondioksiden reduseres til karbonoksyd 
gjennom at det glødende kullet forener seg med halvparten av oksygenet og dermed også blir 
karbonoksyd.(2CO) 
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Gjennom denne sekundære prosess oppstår i det minste større delen av karbonoksyden. 
(Det er usikkert om kull kan forbrenne direkte til karbonoksyd.) 
Ved denne reaksjonen absorberes en stor del varme. Denne kan imidlertid fullstendig 
gjenvinnes gjennom karbonoksydens forbrenning. Dette inntreffer også til en viss grad i 
kullaget da karbonoksyd blandes med oksygen som enda ikke er forbrukt. En ting er imidlertid 
fastslått – en større eller mindre del av karbonoksyden finner veien opp gjennom kullaget på 
risten uten å antenne. 
 
Det er fra det i kullagets utstrømmende brennbare gassene karbondioksid og 
karbonoksyd som gir fullstendige forbrenning og som i første rekke fyrens pass må 
innretts mot. Det gjelder derfor dels kullmengde og dels holde tilstrekelig høy 
temperatur over hele fyren slik at disse gassene antennes.  
 
 
Tabell 2: Forbrenning 

Brennstoffbestanddeler Oxygen Forbrenningsprodukt 
 For

mel 
Molekylvekt Formel Molekylvekt Formel Stoff Molek

ylvekt 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Hydrogen 2H2 4 O2 32 H2O Vann 36 
a. Kullstoff C 12 O2 32 CO2 Karbondioksid 44 
b. Kullstoff 2C 24 O2 32 2CO Karbonoksyd 28 
c. 
Karbonoksyd 

2CO 56 O2 32 2CO2 Karbondioksid 44 

Svovel S 32 O2 32 SO2 Svoveldioksyd 64 
a = fullstendig forbrenning  
b = ufullstendig forbrenning 
 
 
 
Tabell 3: Vektforhold ved forbrenning 
Brennstoffbestand-
delen i kg 

Oxygen i kg Røkgass i kg Luft i kg Røkgass i kg Utviklet 
varme i 
kcal/kg 

1 2 3 4 5 6 
Hydrogen 8 9 34,4 35,4 29000 
a. Kullstoff 2,67 3,67 11,5 12,5 8100 
b. Kullstoff 1,33 2,33 5,7 6,7 2440 
c. Karbonoksyd 0,57 1,57 2,5 3,5 5660 
Svovel 1 2 4,3 5,3 2200 
 
 
Luftoverskuddet skal ikke være større enn nødvendig for å få mest mulig fullstendig 
forbrenning. For mye luft vil øke varmetapet fordi den opptar og bortfører varme under 
passasjen gjennom kjelen. 
 
1 kg kull trenger teoretisk 10,5 kg luft/time. 10 kg/luft er omtrentlig 13 m³ luft 
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Kullagets tykkelse og fyrens pass 
Hvis kullaget på risten er ca 20 cm eller mer blir trekken gjennom risten dårlig og mye 
karbonoksyd dannes og de brennbare gassene blandes meget dårlig med forbrenningsluften. 
Også om det finnes tilstrekkelig med luft. Dessuten blir temperaturen ovenfor fyren lett alt 
for lav. Forbrenningsgassene stryker derfor langs fyrgangens overside og avkjøles av denne. 
En stor del av forbrenningsgassene går derfor ut gjennom skorsteinen uten å forbrenne. Dette 
gir selvfølgelig dårlig brenseløkonomi. 
 
Hvis kullaget på risten er tynn under ca 10 cm kan den luften som passerer gjennom kullaget, 
være fullt tilstrekelig for gassenes forbrenning. Hvis kullaget på risten er jevnt fordelt med 
omtrent samme tykkelse, fordeles luften jevnt og blandes derfor godt med gassene. Man kan 
da praktisk talt oppnå en fullstendig forbrenning. 
 
Hva er så vanskelighetene? 
Det er vanskelig og holde jevn tynt lag med kull. Luftens fordeling blir derfor lett ujevn og 
hull i kullaget vil oppstå med den følge at luften vil passere lettere her. Trekken i andre deler 
av fyren kan da bli dårlig og i alle fall slippe en stor mengde luft gjennom hullene i fyren uten 
å bli utnyttet. En tynn fyr krever derfor å bli passet meget nøye. Videre kan man ikke uten 
altfor tette påfyllinger av kull holde tilstrekkelig damptrykk under full fart da fyren brenne 
fort ut. 
 
Man må derfor finne en middelvei og holde en så tykk fyr at disse vanskelighetene kan 
unngås. 
Ved tykk fyr blir trekken gjennom fyren svakere enn i en tynn fyr på grunn av den større 
motsanden og rekker ikke til for de brennbare gassenes forbrenning. Det er derfor nødvendig 
å slippe luft ovenfor fyren. Dette kalles sekundærtrekk. 
(På STYRBJÖRN er det to måter å gjøre dette på. Enten ved å regulere åpningen på fyrdøren 
eller å benytte spjeldet som er plassert i akterkant av risten mellom askerommet og ildkassa. 
(Muligens kan begge metoder benyttes samtidig) Av de mange forsøk som er gjennomført med 
ulike metoder med å tilføre sekundærluft viser det seg at regulering med fyrdøren er å 
foretrekke. Fyrdøren på STYRBJÖRN er ikke konstruert med luftespalter. Regulering av 
sekundærtrekk må derfor gjøres ved å sette inn kullbiter mellom fyrdør og karm) 
  
Dette kalles sekundærluft og passerer til størstedelen gjennom fyrgangens overside uten å bli 
blandes med forbrenningsgassene før luften når over ildbrygga og får en sterk virvlende 
bevegelse som oppstår ved utstrømmingen til ildkassa. De uforbrente gassene, som strømmer 
ut i ildkassa kan derfor på denne måten kunne blande seg godt med luften og tenne innen de 
når røykrørene i kjelen. Hvor fullstendig denne forbrenningen blir beror dels på hvor mye 
sekundærluft som tilføres og dels på hvor godt disse blandes med gassene. Dette er igjen 
avhengig av hvordan trekken blir justert og av fyrgangens konstruksjon.    
 
I røykrørene avkjøles de ubrente gassene og går derfor bort uten at dens forbrenningsvarme er 
blitt utnyttet. Vær oppmerksom på at ved å forsere fyringen sterkt kan det inntreffe at store 
mengder ubrente gasser når frem til sotskapet og antenner der eller i skorsteinen. Slik 
etterbrenning er selvfølgelig skadelig for røykopptaket og kan gi sotbrann. Denne type 
hendelser gir dårlig brenseløkonomi og bør forhindres. Dette kan gjøres ved å minske på 
fyringen og slippe inn mer sekundærluft.    
 
I tillegg til de ovenfornevnte momenter bør kullagets tykkelse fastsettes etter den kullsort og 
den kvalitet som benyttes. 
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Som hovedregel kan sies: Tykkere kullag kan holdes med fete (bituminøse) enn med magrere 
kull (halvbituminøse.) Man anser en tykkelse på 10 – 15 cm (opptil høyest 20 cm) og være 
passende for gode fete kull og 10 – 12 cm for magre kull.  
Disse sifrene er naturlig vis omtrentlige. Kullene kan være av varierende sammensetning. 
Dessuten vil dampbehovet spille inn. I tillegg vil risteåpningen størrelse i forhold til de 
kullene vi benytter påvirke tykkelsen på kullaget. 
 
Fyren bør være tykkest nærmest dødplaten og tynnes innover mot ildbrygga. 
Hoveddelen av forbrenningsgassene vil på denne måten få lengre vei gjennom fyrgangen og 
på den måten kunne blande seg bedre med sekundærluften    
 
En nødvendig forutsetning for å oppnå en god forbrenning er at kullaget overalt brenner klart 
og friskt. Bare om dette er tilfellet kan man være sikker på å ha en tilstrekkelig høy 
temperatur slik at branngassene antennes. 
Hvis det i kullaget finnes store kullstykker eller flak med kull som ikke antennes så avgir de 
brennbare gasser som vil være forholdsvis kalde og ikke bli godt blandet med luften og vil på 
denne måten bli uforbrent. Videre kan trekken p.g.a. slike flak og store kullstykker bli 
hemmet, temperaturen i kullaget avtar betydelig og forbrenningen blir dårligere. 
Det er derfor at stor betydning at store kullstykker ikke kastes in på risten – en knyttneves 
størrelse er omtrentlig største størrelse. 
 
I tillegg er det viktig at kullene spres godt. 
Denne spredningen bør skje med kullspaden når kullene kastes inn og ikke etterpå. Kullaget 
bør røres minst mulig og bare fra tid til annen utjevnes med askeraken.  
 
I Utdrag fra håndbok i maskinvesen for marinen, er det på side 7 beskrevet at påfyring av nye 
kull vekselvis kastes på høyre og venstre side av fyren. Det fyres først på den ene halve 
lengde av risten og når kullene brenner godt fyres det på den andre halve siden. 
Forbrenningen vil da foregå slik: 
Et tynt lag kull kastes på en hvitglødende fyr. Øyeblikkelig drives en stor mengde gasser ut. 
Det luftoverskuddet som passerer gjennom den delvis gjennombrente fyr på ristens andre 
halvdel tjener til å forbrenne disse gassene mens varmen fra ilden under de friske kullene 
antenner og forbrenner kullstoffet. 
 
Normalt bruker vi sleis for å bryte opp kullflak. Da er det viktig å ikke røre om i kullagene. 
Det som er meget viktig er å benytte ristekniven slik at risteåpningene alltid er åpne og på 
denne måten fra undersiden av ristene fjerne aske og slagg. 
Asken fra askerommet fjernes med jevne mellom. For mye aske kan hindre tilstrømming av 
luft til kullagets bakre del og som en følge av dette gi ujevn trekk. I noen tilfeller har det hendt 
at ristene også kan brenne ned. 
 
Når disse reglene ivaretas kan forbrenningen foregå størst mulig uforstyrret og jevnt og på 
den måten få en mer fullstendig forbrenningsutvikling ettersom forstyrrelser naturlig nok er 
ufordelaktig for forbrenningens utvikling – i hvert fall for tilfelle. På samme måte blir 
dampproduksjonen jevn. Dessuten er det ikke nødvendig å åpne fyrdøren så ofte, noe som for 
øvrig ikke bør gjøres i unøde. Gjennom den åpne fyrdøren strømmer det kald luft og avkjøler 
oversiden av fyrgangen. Det kan da medføre at fyrgangen krymper og eller sprekker. Dette 
kan i sin tur medføre at lekkasje lett kan oppstå. I tillegg vil trekken gjennom fyrdøren 
medføre at forbrenningen blir dårligere og dampproduksjonen av den grunn minsker og 
trykket faller. 
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Forbrenningshastighet 
Denne kullmengde i kg som kan forbrennes pr kvadratmeter risteflate er 
forbrenningshastigheten. Normalt ved naturlig trekk ligger den på ca 70 – 80 kg kull/time. 
På Styrbjörn er risteflaten totalt på 4,4 m². Dette tilsvarer mellom 308 og 352 kg kull/time. 
Dette tallet kan selvfølgelig økes ved forsert fremdrift. Imidlertid tyder tallet på at ideell 
servicespeed er for Styrbjörn ca 9 til 10 knop.    
300 kg/kull pr. time tilsvarer en teoretisk luftforbruk på 4200 m³ pr time. Det vil alltid være 
ett luftoverskudd og hvis dette settes til 50% vil luftforbruket bli på 6300 m³ pr time. 

Fyringsperioder og trekk 
Vi har nå gått gjennom hvordan selve kullaget bør behandles for at ett vilkår for god 
brenselsøkonomi, fullstendig forbrenning av kullene skal kunne oppfylles. Da gjenstår 
spørsmålet: Hvordan skal trekken reguleres på en slik måte at ikke mer luft tilføres enn det 
som er nødvendig? 
Den enkleste måten og besvare dette spørsmålet på er: Om forbrenningen foregår jevnt uten 
alle forandringer, da er luftbehovet alltid det samme. For å oppnå dette kreves automatisk 
innmatning av kullet og ett apparat som måler røykgassen karbondioksid som igjen regulerer 
trekken.  
 
På Styrbjörn må vi greie oss uten dette. Her er det håndfyring som gjelder. Det å regulere 
trekken for å oppnå riktig luftoverskudd er derfor betydelig vanskeligere. Ved håndfyring er 
det jo nødvendig å kaste inn kull periodevis. Som en følge av denne periodevise fyringen er 
luftbehovet ikke alltid likt. Det endrer seg innenfor visse grenser. Straks før ny kull er kastet 
inn er luftbehovet minst ettersom kullene for en stor del er utbrent.  
 
Så snart det påfyres ny kull, økes luftbehovet hurtig da disse nye kullene med engang 
begynner og oppvarmes og derfor begynner å avgi karbondioksid. Når gassutviklingen pågår 
som sterkest er også behovet for luft størst. Siden minskes behovet for luft gradvis ettersom 
kullaget brenner ned og det igjen er behov for å kaste nye kull inn på risten. 
 
Om trekken innstilles fast på en slik måte at omkring middelbehovet for luft blir tilført så vil 
denne luftmengden være altfor liten under gassutviklingen og for stor når gassutviklingen er 
over. I det første tilfellet er forbrenningen meget ufullstendig som igjen medfører dårlig 
blanding av med røykgassene. I det siste tilfellet vil luftmengden være for stor og 
skorsteinstapet er meget høyt.  
Det er derfor nødvendig at for hver fyringsperiode å først øke trekken (luftmengden) og 
deretter gradvis redusere trekken. 
 
Noen fyrer kjelen på denne måten: Først kastes det inn på risten en stor mengde kull. 
Bakgrunn for dette er at over en lengre periode skal slippe å fyre. Denne metoden er høyest 
forkastlig .  
På denne måten er det ikke mulig under den første gassutviklingen å tilføre nok luft for å 
oppnå tilfredsstillende forbrenning. Uansett hvor mye trekken er åpen. Luften gjennom risten 
stopper da kullaget er for tykt, forbrenningen i det gamle kullaget nedsettes og de nye kullene 
trekker til seg store varmemengder. I tillegg utvikles veldige kompakte gassmengder. Dette 
medfører at verken lufttilgangen eller temperaturen ovenfor kullaget er tilstrekklig for å oppnå 
tilfredsstillende forbrenning. 
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Bare av denne grunn forutsetter god fyringsøkonomi korte påfyringsperioder. En mindre 
kullmengde behøver da innkastes på fyren hver gang. Den nye kullmengden antennes derfor 
hurtigere og hele forbrenningsforløpet blir jevnere. Videre vil luftbehovet varierer innenfor 
smalere grenser. Trekken kan derfor mye lettere reguleres til passelig luftoverskudd og 
feilaktig regulering av luftoverskuddet er derfor av mindre betydning for å oppnå 
tilfredsstillende forbrenning.  
 
Fig 24 under gir et godt overblikk over luftbehovets endringer ved fyring.   
 

                   
   
I den øverste figuren A viser kurven det teoretiske luftbehovets variasjoner for en viss type 
bituminøse kull og hvor nye kull blir påfylt risten hvert 7 minutt. Det virkelige luftbehovet 
varierer på omtrent samme sett. Innstilles trekken for ett konstant middelverdi på det 
teoretiske luftbehovet, linjen K, blir det for lite luft i tiden t1 og for mye under tiden t2. ved a er 
den teoretiske luftbehovet 85 % større enn det gjennomsnittlige men ved b 60 % mindre en 
dette. Om det hadde vært mulig og tilføre 50 % luftoverskudd i det første tilfellet, skulle 
luftoverskuddet i det siste tilfellet ved kontant luftinnstilling nærme seg 600 %. 
 
Neste kurve B viser det motsatte forholdet. Hvis fyringsperioden reduseres til 3,5 minutter 
altså halve tiden i forhold til kurve A. Samme konstante middelinnstilling som i kurve A. 
Konstant middelinnstilling av trekken gir naturligvis også nå for lite og deretter for mye luft. 
Her vil størst teoretisk luftbehov ved (a) er nå 35 % større enn det gjennomsnittlige. Hvis 
luftoverskuddet var tilstrekkelig for maksimalbehovet, skulle det straks føre ny påfylling av 
kull være 200 til 300 %. 

Fig 24 
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Kurven C gir et bildet på hvordan varmetilførselen til kjelevannet varierer ved fyring etter 
kurve A. Varmetilførselen faller først sterkt under hver påfyringsperiode da de friske kullene 
trekker til seg varme mens de oppvarmes og tørkes. Siden stiger kurven raskt med den økende 
forbrenningen for deretter igjen å falle før ny påfylling. 
 
Den nederste kurven D viser endringer av luftbehovet nå det benyttes antrasitt i stedet for 
kull. 
 

Regulering av trekken. 
Dette bør praktisk sett utføres på følgende måte. 
Det forutsettes av Styrbjörn skal over et lengre tidsintervall holde jevn hastighet. Hold 
askeluken godt åpen og innstill spjeldet i skorsteinen slik at det bare kommer veldig tynn røyk 
ut av skorsteinen også da gassutviklingen er som størst. (Straks etter påfylling av kull på 
risten) hvis dette ikke oppnås forkortes påfyllingsperioden til forbrenningen nøyaktig uten 
røyk. 
Her må det settes en grense som med for ofte påfyringer. Da vil det komme alt for mye luft 
inn gjennom fyrdøren og fyringsøkonomien blir dårlig. Hvis kullene er av dårlig kvalitet eller 
det er mye små kull (stubb) eller dampforbruket er større enn kjelen er konstruert for  så er det 
ikke mulig å unngå røyk. (På Styrbjörn er teoretisk kullforbruk beregnet til ca 550 kull/time)  
 
Når skorsteinsspjeldet er korrekt innstilt så skal ikke fyrbøteren uten tillatelse fra 
vakthavende maskinist endre på innstillingen av spjeldet. 
 
Vi har da forsikret oss om at luftoverskuddet er temmelig korrekt når luftbehovet er som 
størst. Det kan med ganske stor sikkerhet fastslås at under denne perioden da karbondioksid 
utvikles og ved ufullstendig forbrenning vil gi svart røyk. Bare ubetydelige brennbar gasser 
vil slippe ut gjennom skorsteinen om ikke noe røyk av betydning er synlig. Disse gassene 
tenner nemlig mye lettere en de kullpartikler som den svarte røyken innholder.  
 
Trekken reduseres under forbrenningsperioden med askeluken og fyrdøren/luken under 
ildbrygga. Fyrdøren/luken under ildbrygga reduseres først. (Sekundærluften) 
Hvor mye som skal reduseres kan om ikke kontrollapparater finnes, bare finne sted ved 
utprøving med ulike innstillinger av askeluken og fyrdøren/luken under ildbrygga. Samtidig 
må kullforbruket kontrolleres. .  
 
Røykutvikling er også et spørsmål om ovenfornevnte redusering av trekken er utslagsgivende 
på den måten at om den økes, lufttilstrømningen påviselig er for liten. Røkfri forbrenning 
under siste delen av fyringsperioden, da de røkutviklende karbondioksiden for det meste er 
forbrent, behøver derfor ikke bety at forbrenningen er fullstendig.. Hvis kullene på risten ikke 
brenner optimalt eller om trekken er minsket for mye mot slutten av fyringsperioden, kan en 
stor mengde karbonoksyd (2CO) utvikles og følge med røykgassene ut gjennom skorsteinen 
uten og antenne. Derfor kan man ikke ved å se på røyken, si om man har en god forbrenning 
da karbonoksyd er usynelig.. Derimot vil det være en merkbar økning av kullforbruket. 
 
Når trekken begynner å bli merkbart dårligere fordi ristene begynner å tettes av slagg, åpnes 
skorsteinsspjeldet gradvis til det igjen er nødvendig å slagge.. Etter slaggingen, dras spjeldet 
igjen til den tidligere fastsatte åpningen. 
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Hvis skorsteinsspjeld ikke finnes eller ikke benyttes, må fyringsrutinen endres slik at påfyring 
av kull skjer oftere men med mindre kull av gangen. Askelukene må da ikke åpnes helt men 
så mye at røkfri forbrenning kan opprettholdes. Under forbrenningsperioden må nå trekken 
reduseres betydelig da skorsteinen nå er full åpen. 
 
Beklageligvis er ikke alltid skorsteinsspjeld montert. Man kan da gjennom å stille askelukene 
helt åpne etter hver påfyring oppnå røkfri forbrenning selv om en tar lange pauser under 
fyringen. (Man kaster altså inn store mengder kull av gangen) På bakgrunn av det som 
tidligere er sagt så kan man ikke påregne god brenseløkonomi. Årsaken er at man ikke kan 
forvente at fyrbøteren vil ta bryderiet med å fyre ofte om han/hun ikke tvinges til dette. 
Derfor er skorsteinspjeldet veldig nyttig. 
Reduseres trekken på den ovenfornevnte måte, synes røk fra skorsteinen så snart for mye kull 
kastes inn i fyren, dvs. om pausene mellom hver påfyring blir for lange. (dette når 
skorsteinsspjeldet er i bruk) Derfor har man en viss kontroll over fyrbøteren. Redusering av 
trekken etter hver påfyring kan man derimot ikke kontrollere, hvis maskinisten da ikke stadig 
har fyrdørken under tilsyn.  
 
Under fuktig eller veldig varme værforhold så kreves en større trekk enn ved kaldt vær. 
Årsaken til dette er minskningen i luftens tetthet som dels minsker løftekraften hos 
røykgassene i skorsteinen, dels nødvendigjør dette at en større luftmengde tilføres fyren. 
Reguleringen utføres best ved og åpne skorsteinsspjeldet mer. Hvis trekkmåler er montert skal 
denne vise en høyere trykkforskjell enn det normale. 
Mange anser det for unødvendig at maskinistene nøye skal kontrollere fyringen og trekken. 
Dette selv om fyrbøteren synes å være trent og forstå sitt arbeid. Til dette er det og si at under 
(Tyskland) et fyrbøter arrangement vise det seg at ved unders ellers like forhold at noen 
fyrbøtere brukte 44 % mer kull en den beste fyrbøteren med nøyaktig samme 
dampproduksjon.. Dette i en konkurranse hvor det må påregnes at de dyktigste fyrbøtere 
deltok og at de selvfølgelig gjorde sitt beste. 
Det er et kjent faktum som fortjener og nevnes og det er at et fartøy aldri etter leveringen på 
langt nær oppnår de gode resultatene med tanke på kullforbruket som oppnås ved leveringen. 
Grunnen til dette er nok at kullene er av førsteklasses kvalitet og at fyrbøterne er utvalgte, 
meget dyktige og forstår virkelig å fyre på korrekt måte. 
 
Ved de fleste dampmaskinanlegg er det i kjelerommet som gir de største økonomiske 
besparelser. Og første vilkåret for en god kjeleøkonomi er en sakkyndig og 
samvittighetsfull behandling av kjelen. 
 

Regler for økonomisk fyring 
Oversikt over de viktigste momentene som er gjennomgått for å oppnå en rasjonell og 
økonomisk fyringsøkonomi.  

• at kullene innkastes i små mengder og ofte 
• at store kullstykker gjøres mindre før de kastes inn i fyren 
• at hele ristene holdes godt dekket med kull 
• at kullaget på risten holdes temmelig tynt 
• at kullene holdes brennende på hele risten med klar flamme 
• at riståpningene og askerommet holdes godt rene 
• at fyrdøren ikke er åpen mer enn høyest nødvendig  
• at trekken stadig reguleres etter luftbehovet på en slik måte at forbrenningen blir 

røykfri uten unødvendig stort luftoverskudd. 
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Fyringskontroll 
Den kontroll som kan utøves over fyrbøterens arbeid er nøye å følge røkutviklingen og ved 
hjelp av trekkmåler og røkgassindikator. Dette er selvfølgelig ikke tiltrekkelig. Disse 
kontrollene kan man bare gjennomføre sporadisk og nytteverdien blir av den grunn 
tilsvarende dårlig. Videre vil innstillingen av trekken i beste fall bli omtrentlig.  
Ved installering av automatisk karbondioksid (CO2) målinger vil dette gjøre kontroll over 
fyringsforløpet mer korrekt. Best økonomi oppnås ved at CO2 innholdet er mellom 10 – 12 %. 
Over 12 % innebærer for lite luftoverskudd (ufullstendig forbrenning) og under 10 % for mye 
luftoverskudd. 
 
Nærmere inn på drift og virkemåte av de ovennevnte typer apparater vil ikke bli gjort her. 
 

Klargjøring og oppfyring 
A. Hvis kjelen er tom for vann må den fylles til minst ¾ glass.. Dette gjøres normalt 

gjennom mannhullet på toppen av kjelen. Det er også mulig å fylle kjelen med vann 
fra midtskipstanken Til dette formålet er det montert en manuell pumpe på B/B side 
ved kjeletoppen.  

B. Man påser at armatur, manometre og redskap er i orden. Mannlokket teites til men 
ikke for hardt. Dampfløten åpnes. Dette for å slippe ut rådampen. 

C. Oppfyringen starter med å dekke den bakre delen av risten med ett tynt kullag. 
Deretter tennes det opp ”bål” i forkant av risten. Når det har tatt ordentlig fyr legges på 
kull litt etter litt. Askeluken skal være stengt og fyrluka godt åpen. Ilden vil på denne 
måten spre seg raskere over hele kullaget på risten da den innstrømmede luften tvinger 
flammene ned. 

D. Sirkulasjonspumpen startes. Det er av stor betydning å benytte tvungen 
vannsirkulasjon., da oppvarmingen av kjelen på denne måten blir jevn. 

E. Fyringen og trekken økes gradvis og må ikke forseres. Oppvarmingen antas å ta ca ett 
døgn fra kald kjele. 

F. Når det begynner å strømme damp ut av fløyteventilen stenges denne. Etter hvert som 
damptrykket stiger så ettertrekkes mannlokk og kontrollerer at alle ventiler fungerer. 
Vannstand kontrolleres ved å blåse vannstandsglassene.  

G. NB: Hvis trykket stiger for fort så må ikke dørene til sotskapet åpnes. Dette gir en for 
hurtig avkjøling. Det er best å pumpe vann i på kjelen. I tillegg skal alle lukene i 
fyrgangen stenges. (askeluke – fyrdør) 

 

Pass under fart  
A. Før avgang bør trykket være ca 9 kg og høy vannstand på kjelen. Hvis trykket faller på 

grunn av høyt dampforbruk, synker også vanntemperaturen på kjelen og det frigjorte 
varmen omsetter ganske mye vann til damp. Trykket faller derfor mye langsommere jo 
mer vann det er på kjelen. Kjelevannet innholder en stor mengde varme som utgjør en 
betydelig varmereserve. Derfor bør vannstanden på kjelen være høy når det skal 
utføres manøvrering som krever mye damp.  

B. Under jevn fart bør pass av kjelen innrettes på en slik måte at arbeidsoppgavene 
gjennomføres regelmessig og at hver fyrbøter på sin vakt har sin bestemte oppgave. 
Hvis blåsing av kjelen er påkrevet så gjøres dette umiddelbart etter slagging. Da er det 
minst damputvikling og en stor del av slammet i kjelevannet har derfor falt til bunn av 
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kjelen. Reduseringen av vannstand på kjelen gjør det også lettere å ta opp kjeletrykket 
igjen. Damptykket bør holdes så nær 9 kg som mulig. Da arbeider maskinen som 
regel, med best effekt.  

C. Fyringen utføres etter de regler som er gjennomgått tidligere i dette kapitlet om 
kullfyring. Påfyring med nye kull gjøres med jevne mellomrom og med like store 
kvanta hver gang. Fyrgangene betjenes alltid i samme rekkefølge. 

D. Under fyringen kan det forekomme ”during” fra fyrgangen. Dette kalles ”durtrekk” 
og oppstår enten ved at det er for stor trekk eller det er huller i kullaget som medfører 
at luften slipper lett gjennom kullaget. 

E. Feiing av kjelen kan også gjennomføres med en dampslange hvor det er påmontert ett   
            rør..    

Pass under landligge 
A. Hvis vi skal ligge stille over lengre tid med dampen oppe, benkes fyren. Dette gjøres 

for at kjelen ikke skal miste for mye varme. Vi holder da ett trykk på kjelen. Trykket 
vil over tid falle noe men ved å vedlikeholde den benkede fyren med nytt kullag, vil 
trykk og temperatur ikke falle så mye. Behovet for oppvarmingstid når 
hovedmaskinen igjen skal klargjøres, vil da bli sterkt redusert.  

B. Å benke fyren innebærer at kullet på fyrristen rakes sammen til en haug på fyrristens 
forkant. Risikoen for varmespenninger på kjelen er store når fyren(e) er benket. Det vil 
derfor være viktig å benytte sirkulasjonspumpen under slike forhold. Særlig viktig er 
dette når en fyrgang ikke er i drift og bare en fyrgang er benket. 

C. Å ligge med benket fyr gir under alle omstendigheter en meget dårlig fyringsøkonomi. 
Det er derfor av stor økonomisk betydning å benytte strøm fra land slik at 
varmtvannbereder og sirkulasjonspumpe kan settes i drift. 

Slagging 
Slagging innbærer at vi skal rense fyrristen  
Fyrene må slagges når ristene dekkes av slagg som medfører at trekken gjennom ristene blir 
utilstrekkelig når spjeldene er fullt åpne. Tiden for slagging skal i første omgang gjøres etter 
behov. Man kan selvsagt forsøke å tilpasse slaggingen på en slik måte at det sammentreffer 
ved vaktskifte. Man taper kull på å slagge for ofte og for sjelden. 
 
Ved slagging skal fyrgangene alltid tas i samme rekkefølge. På forhånd skal damptrykket 
være på topp og det skal være god fyr i den andre fyrgangen. Vannstand bør være så høy at 
det ikke blir nødvendig å tilføre spevann under slaggingen.. Dette for å unngå stort trykkfall. 
 
Til dette benyttes to typer verktøy - sleis og ristekniv. Selve slaggingen foregår på denne 
måten: 
 
1. Først fyres det godt i den fyrgangen som ikke skal slagges 
2. Med sleisen skyves kullene over til den ene siden av risten. 
3. Ristene renses med ristekniven (dette er ikke alltid nødvendig) 
4. Slagget brekkes løst med sleisen 
5. Med sleisen skyves kullene over til ristens motsatte side 
6. Punktene 3, 4 og 5 gjentas 
7. Askerommet graves ut med askeraken 
8. Gjenta samme fremgangsmåte for den andre fyrgangen. 
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Asken som blir rakt ut på fyrdørken slukkes med vann fra egen vannkran på skottet til 
senterbaks. (På Styrbjörn er dette saltvann og blir ikke benyttet) 
Når asken skal fjernes fra fyrdørken og føres overbord, benyttes en askepøs og askeheis. Det 
er en askeheis på hver side av fyrdørken.  
 
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å regulere trekken i røykopptaket. 
 
NB Askerommet må alltid være ren da en større ansamling av aske i askerommet hemmer 
lufttilførselen til forbrenningen gjennom risten. Derfor vil det særlig i røkrørkjeler utsette 
ristene for en for sterk varme fra asken i askerommet. Det kan medføre at støpejernsrister 
brenner opp. Smijernsrister har lett for å slå seg krumme, blir kortere og faller ned i 
askerommet. 

Kjelesjau og feing 
I dette avsnittet tar vi ikke med hvordan kjelen avstenges og tømmes for vann. Vi forutsetter 
derfor at kjelen er avstengt og kald.  
 
En godt utført kjelesjau kan ta mange timer. Redskapen som benyttes er hakker, skraper og 
stålbørster. Denne redskapen benyttes på vannsiden, for å fjerne kjelesteinsbelegget. Etter 
avsluttet mekanisk rengjøring, kan kjelens vannside spyles (gjerne med høytrykksspyler) og 
slammet pumpes ut. Hvis kjelen har belegg av fett og olje, kan dette fjernes ved utkoking. 
Kjelevannet blandes da med f.eks. en oppløsning av kaustisk soda. Det brukes vanlig 
vannstand, og oppfyringen foregår også på vanlig måte. Trykket kan være ca. 4 kg/cm². Under 
utkokingen foretas det hver 6. time en oppumping og avblåsing av kjelevannet, slik at 
vannstanden varierer mellom ¼ og ¾ glass. Ny blanding med soda pumpes inn på kjelen etter 
hver avblåsing. Denne prosessen gjentas inntil det avblåste kjelevannet er fritt for olje. Dette 
kan kontrolleres ved å ta en vannprøve i en glasskål som gjennomlyses i et mørkt rom. 
Eventuelle oljerester vil da bli synlige. Når utkokingen er ferdig, tømmes kjelen ved avblåsing 
overbord. Deretter spyles med rent vann. 
 
På fyrsiden er først og fremst sotbelegget som skal fjernes. Til dette benyttes støvsuger, 
rørskraper, kjelerørsbørster og stålbørster. I tillegg kan rørene blåses med damp.  
 
Under arbeidet på rør- og vannsiden er det viktig å undersøke om kjelen har skader. Slike 
skader kan f.eks. være korrosjon, dårlige ristestaver, murverk etc. 
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Vedlegg 1     Forbruk 
KULLFORBRUK VED ULIKE FARTSOMRÅDER 

FOR 
D/S STYRBJÖRN 

 
(FORMEL. 1 kg pr HK/time = 550 kg/time = 13,2 tonn/døgn) 
 

13,2 tonn/døgn x  knop3  
               12 knop3 
 

7,0 kn 109,17 kg/time 2,6 tonn/døgn 15,60 kg/kn 
7,5 kn 134,28 kg/time 3,2 tonn/døgn 17,90 kg/kn 
8,0 kn 162,96 kg/time 3,9 tonn/døgn 20,37 kg/kn 
8,5 kn 195,47 kg/time 4,7 tonn/døgn 23,00 kg/kn 
9,0 kn 232,03 kg/time 5,6 tonn/døgn 25,78 kg/kn 
9,5 kn 272,89 kg/time 6,5 tonn/døgn 28,73 kg/kn 

10,0 kn 318,29 kg/time 7,6 tonn/døgn 31,83 kg/kn 
10,5 kn 368,46 kg/time 8,8 tonn/døgn 35,09 kg/kn 
11,0 kn 423,64 kg/time 10,2 tonn/døgn 38,51 kg/kn 
11,5 kn 484,07 kg/time 11,6 tonn/døgn 42,09 kg/kn 
12,0 kn 550,00 kg/time 13,2 tonn/døgn 45,83 kg/kn 

 
I TILLEGG KOMMER 3% SLAGG PR, TIME SOM SKAL LEMPES OVER BORD 
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Vedlegg 2     Tips og råd 
 

GODE RÅD, TIPS OG FUNKSJONSFORKLARING FRA KUNNSKAPSBANKEN  
 

MASKINSJEF OLE MELAND 
 
 
HAR SLEIDEN INNVENDIG ELLER UTVENDIG PÅDRAG. (Fylling)  
Når maskinen for eksempel går forover så vil sleidestangens bevegelse ha forsprang før 
stempelstanga. Motsatt ved utvendig pådrag. 
 
RAKE FYREN 
Under drift er det nødvendig å rake fyren. Askeraken skyves godt frem og tilbake helt ned 
mot ristene. På denne måten vil slagg og aske falle ned i askerommet og primærluften slipper 
lettere gjennom risten. 
 
SLAGGING 
Se i hefte under kapitel faste brennstoffer, slagging 
 
BENKE FYREN. 
Se avsittet om pass under landligge 
 
SMØRING AV GUIDEPLANET 
En blanding av grønnsåpe og vann sprøytes på guideplanet med guidesprøyten. På denne 
måten vil oljen lettere ”henge” bedre på guideflaten. Blandingen av vann og grønnsåpe er: En 
god neve grønnsåpe til en pøs vann. (ca 8 liter) 
 
SMØRING AV GUIDE- OG STEMPELSTENGER. 
Hvis disse stengene ikke har mekanisk tetting så skal de smøres for hånd med en blanding av 
sylinderolje og grafittpulver. Denne blandingen skal være litt fyldig men flytende. 
 
På Styrbjørn er det på duplex- og kjølevannspumpen hvor dette er aktuelt. 
 
EFFEKTREGULERING FYLLING) AV DEN ENKELTE SYLINDER  
 På en compound maskin (2 trinns maskin) reguleres fyllingen med reguleringsskruen for 
buen til sleidestyringen for HT- sleiden. På denne type maskin lenker vi altså inn/ut. (Minsker 
eller øker fyllingen) jo større innlenkingen er jo mindre er dampforbruket. På Styrbjörn hvor 
det ikke er indikatorkraner, må en ved praktisk prøving finne rett posisjon  
 
For trippelmaskine (3 trinns maskiner) reguleres fyllingen slik: 
Ved å lenke ut på LT sylinder - økes dampmengden på MT sylinder.  
Ved å lenke ut på MT sylinder - øker dampmengden på HT sylinder 
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Vedlegg 3     Tabeller 
 
Engelske mål omgjort til metrisk. 
 
Lengdemål 
1 mile ordinary  5280 foot  1,6093 km 
1 mile nautical  6080 foot  1,8520 km 
1093 yard   3279 foot  1 km  
1 fanthom (gammel norsk favn = 6 fot = 3 alen = 1,882 m)  6,08 feet 1,8288 m 
39,37 inch (tommer)     1,000   m  
1 yard    3 feet   0,9144 m 
1 foot       0,3049 m 
 
Areal 
1 ordinary Sg.mile = 259,0000 hektar.  1 acre      =  0,4047 hektar. 
1 Sg.yard                = 0,8361 m².      1 Sg.foot =  0,0929 m². 
1 Sg. inch               = 6,452 cm²  
 
Kubikk 
1 regnton   100 cub.foot  2,8317 m³  
1 cub.yard   27   cub.foot  0,7646 m³ 
1 cub.foot   1728 cub. inch 0,02832 m³ 
1 cub.inch      16,39 cm³ 
1 gallon (Imperial)     4,5460 liter 
1 gallon (USA)     3,7580 liter 
1 lb pr. engelsk foot³     16,02 kg m³  
 
Vekt  
2240 lbs (20cwts = 1 long ton)   1016 kg 
2205 lbs (short ton)     1000 kg 
1 lbs  (16 oz)      0,454 kg 
2,205 lbs      1,0     kg 
1 oz                28,352 gr 
1 tonn kull      1,2 – 1,4 m³ 
1 m³ luft      0,8 kg 
De ovennevnte tall er hentet fra MOTORLÆRE av Jens Chr. Nilssen. (Gyldendal norsk Forlag, 1958) 

 
Trykk 
1 lbs ²   = 0,0703 kg/cm²    130 lbs ²   =   9,139 kg(cm²) 
 
Gamle kuriositeter 
Vekt 
1 kommerselest = 2,1 tonn (Etter lov av 31. mai 1873) 
Kubikk 
1 kommerselest = 5,9 m³ 
Lengde 
1 amsterdamfot = ca 28 cm (Instruks for skipsmåling av 1794 gir retningslinjer for hvordan 
fartøyer skulle måles i det dansk-norske kongeriket)  
 
1 kg kull trenger teoretisk 10,5 kg luft/time. 10 kg luft er omtrentlig 13 m³ luft 
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Vedlegg 4     Installert effekt 
 
     

220 V likestrøm  
     

Plassering Antall Watt Sum watt  
     
Maskinrom 4 60 W 240 W  
Kjelerom 3 60 W 180 W  
Bestikk 1 60 W 60 W  
Offisersmesse 1 60 W 60 W  
Mannskapsmesse 1 60 W 60 W  
Pentry 1 60 W 60 W  
Bysse 1 60 W 60 W  
      720 W  
Offiserslugarer 3 60 W 180 W  
Køyer 3 40 W 120 W  
Mannskapslugarer 3 60 W 180 W  
Køyer 3 40 W 120 W  
      600 W  
Toaletter 2 60 W 120 W  
Malerbu 1 60 W 60 W  
Gasrommet 1 60 W 60 W  
Slappen 1 60 W 60 W  
Utelys 4 60 W 240 W  
      540 W  
Lanterner 4 60 W 240 W  
Omformer/lader 1 0 W 0 W  
Radar 1 0 W 0 W  
GPS 1 0 W 0 W  
VHF 1 0 W 0 W  
Lys i kompass 1 0 W 0 W  
Lys til maskintelegraf 1 0 W 0 W  
      240 W  

Lyskaster 1 1000 W 1000 W  

Totalt installert effekt 3100 W 
     

Generatoren yter ca. 1760 W eller 8 A 
     
Ved bruk av 220 V landstrøm kommer i tillegg  
     
Bereder i pantry 1 750 W 750 W  
Heater til kjelen 1 10000 W 10000 W  
      10750 W  
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